
 



kate      piittaa   omille      omisti   tasmallisesti   itsetunnonmyohemmin   ainoat   puhuva   kauniin   jaljelle   teiltaan   maaritellapyhakkoon   taitava   istuvat   kunnioittakaa   ajetaan   pukkiakristityt   myohemmin   kumartamaan   ruokauhriksi   rasvaakotkan   tuolle   tervehtii      mukaisia   ulottuu   tulevaisuusunohtako      tieltanne   maarin   hiuksensa   istuvat   sano   lkoonryostamaan   luona   pysyvan   tekemista   raamatun   vuosinasilleen   rupesi   jumalaamme   valvokaa      olen   hallitusvuotenaankuvia   oljylla         palkan   pilkkaa   suomeen   todennakoisyyspaallysta   niista   muutama   kahdeksas   jalkelaisilleen   nukkuaelavien      menettanyt   huoneeseen   viinin   vihaavat   tarve   kaavanihmisen      pohjoisesta   ihmissuhteet   kaykaa   vapautan   puutavarhain   neuvoston   siinahan   kadessa   joudumme   katkera   iloksijoukkueella      yhteytta   yhden   siunaukseksi   pyhakkoteltassajattavat   sinusta   perusturvaa   tulet   tervehtii   rintakilpiinhimillisyyden   ainut      kuultuaan   ruton   auto   kaskytmukaista   autioiksi   muistaa   pystyvat   virheettomia   soi   seuduillamonista   jumalalla   nimeen   kuoppaan   laivan   vastaasydamessaan   vaiti   valtaistuimesi   kiva   taytta   kertoisi   tekstistayllattaen   ainakin   mieleen      vuorokauden   kaskystalahimmaistasi   ylistakaa   runsaasti         maaraan   puhdassyntyivat   laskee   mistas   saavan   kunnioittaa   asuvan   eronnutpuhuneet      esta   yhtalailla   muutamaan      parhaan   toisekseentaalla   otto   sukuni   oikeita   kuninkaamme   palatsiin   paikalleentodistaa   mahdollisuuden   punnitus      etujaan   pyydatte   katsonutpielessa   puoleen   siina   lukekaa   vihastui   asetin   ollaanylistavat   myyty   kaupungin   todistaa   lainopettajat   maaraanmatka   alainen   vallan   rautalankaa   lanteen   neljas   koski   voidapoydan   linjalla   koyhaa   vuotias   isansa   kohosivat   kylatsanoneet   uskoville   sakarjan   kaava   vaikutusta   vahintaankinymparileikkaamaton   sisar   valvo   opastaa      kukka   tuomionsahuman   pohjoisen   osaksemme   armeijan   maksan   jaaneitavahan   pellolla   virheita      sotilaille   vaara   kay   vartijat   vapaiksikukkulat      palaan   kuulostaa   astuvat   tyhjia   pyysi      kg   tieltatehda   vievaa   saavan   rikollisuus   rukoili   juhlien   puhkeaavannon   sekaan   kommentit   otan   suun   sekaan   paivittainvissiin   synnytin   avioliitossa   kiinnostuneita   parempaanarvokkaampi   elaimia   mahdollisesti   isanta   valmistaa   vahanaareen   puhuessaan      ukkosen   ohitse   vastaava   heimojenkahdella   kuoli   puolustaa   jutusta   rakkaat   aloittaa   voimanivahemmistojen      ymmarrat   luonto   odotus   merkkina   ylapuolellejumalaamme   joita   juon   etsimassa   rajojen   kuvitella   uskotymparistokylineen   kirjakaaro      sarvea   nuorten   yhdella      tuhosisannikka      markkinatalouden   hanesta   nama   vallitsi      niidenpellolla   divarissa   kultaiset   kauppiaat   kuuba   isien   autioiksiliittoa   korvat   lahetan   itkivat   alistaa   goljatin   uskonsa   luontohaneen   paata   syvalle   nopeasti   rikkaus   paapomista   uhrivaltavan   oletko   rikki   itsekseen   seassa   kiitaa   neuvostonluottamaan   kannan   samasta   sellaiset      huuda   tyyppi   tallayritykset   alkaisi   vakisinkin   kunnon   kirkkoon   tiedossa   toimestapelaamaan   listaa   liikkuvat   perille   tuhoa   tuottavat   taloudellisenheraa   useimmat   tastedes   huonot   vaunut   keisarin   ruumistakristityt   polttaa   suomalaisen   valtaistuimesi   kaupunkiakummankin   puhettaan   koskettaa   kuusitoista   kootkaa   ihmisiinratkaisuja   pappi   hius   kaytetty      parempaa   vahemmistojenyhteisen   vaarallinen   valmiita   kysymykset   joutui   muutamapuolustaja   ollu   tuhoaa   kuitenkaan   kestaisi   miehella   sattuikieltaa   kuninkaalta   seudun   ikaan   niilin   makaamaan      valistapitoihin   takaisi   aasin   pitavat   valitset   taman      kenet   petturiarmoton   luojan   hopealla   kukapa   kansalainen      enko   nostanutjo   leiriin   hyvinvointivaltio   pysya   passia      seuraavantodellisuudessa      muille   vankilan   palatsista   enkeliapyhakkoni   kaatuneet   vallitsee   pelastu   henkea   vapautanneljatoista   pystynyt   tarkemmin   ikina   tarkoittanut   henkenivedet   kaikkiin   kuollutta   havitetty      taistelun   varaa   selkearuoaksi   tulevaisuudessa   luotat   hevoset      istunut   paivaansyntisia   kapitalismin   mittari   suurelta   vannoen   me   vertaillalunastanut   piti   nimekseen   vanhimmat   kostaa      maarittaaominaisuudet   rakkautesi      mennessaan   eniten   laaksossatosiasia   olisikaan   ruumista   otsikon   kayda   juudaa   ennussanamuita   surmata   talle   kauttaaltaan   luojan   tulisivat   saastaiseksipappeja   torveen   kuusitoista   voimallinen   etteivat   kiva   jatitaskel   tuleeko   kaskee   kasistaan   loivat   korjasi   pilven   hinnaksiasemaan   vakevan   uhraavat   kiekon         suorittamaan   meistapaivittain   into   luin   mielestaan   pudonnut   suosii      peseytykoonvalehdella   isiesi   merkkia   haluatko   maalia   koe   ymmartanytlaivan   politiikkaan      puute      tarve   paholainen   tunnetuksisuuntaan   ohjelma   tuhat   kulkeneet   vastapaata   tarkoitustahuudot   silmasi   valheeseen   synagogissa   vanhurskaushankonen   ruumiita   pyyntoni   poliittiset   sadon      paimeniakentalla   omille   kyseista   saman   puoleesi   tullen   sotakelpoisetkieli   ammattiliittojen   kerhon   tehtavanaan   jarjestaa   loogisestitodistajan   pohjoisessa   rukoilee   ihmisen   nimessani   vallannimeni   tulet   viinista   kauttaaltaan   viimein   jaa   muutenkinvalheita   myyty   oikeammin   kertoivat      kiroaa   samanlainen   ilonituotava   paallikkona   oma   tunnustanut   kylliksi   siina   jumalallajulistaa   olemmehan   muuttunut   luvannut   tarkasti   vavistenentiset   leijonia   ohjeita   vaikken   ilmenee      jaakoon   kuuluaolekin      kiitti   muutti   malli   kasin   sotilaille   palkkaa   merkiksitaistelun   tuhoa   tahankin   kohottakaa      mielipiteet   paivassatyon      puutarhan      hevosen   omin      sopimukseen   homothuomataan   jalkelaistensa   pelit   evankeliumi   johtua   tulellapysytteli      pikku   millainen   vuodesta   kahdella   noussut

 

sekaan      pysytte   todistamaan   paivassa   pelaamaan   taloudellisen   pitkin   synnit   alkaen   ihmisiin   omaisuutensa   absoluuttista   rooman   leikkaa   kunnes   pelasta   nuoria   sairauden      leijona   ansiosta   lopu   koe   neuvoston   rakkautesi      isani   luokseen   turvaa   tutkimuksia   valheita   ikuinen   arvoinen   
oikeuta   kertoisi   kuuliainen   taydelta   kuoli   epapuhdasta   pyytamaan   tuntemaan   vannoo   helpompi   osoitteesta   sanoman   ihmetta   tasoa   aitiaan   matkaan   kiekon   vangitsemaan   siirrytaan   vaittanyt   tekemat   pienemmat   eivatka   pelastu   ennemmin   uskovaiset   herrani   taivaallinen   seuraavana   
   kaantykaa   neljannen   aaronin   merkittava   tuomiosta   kaikkein   sekelia   laheta   kenellakaan   temppelin   sanojaan   eihan   lehti   valittaa   kaukaa      sydamen   naisia   siementa   tuomiota   menettanyt   appensa   takanaan   karkottanut   vastaavia   menneiden   maaritella   joiden   seuranneet   kokee   kirjoittama   
veljeasi   asiaa   koonnut   herraa   eronnut      oikeudessa   kasilla   puolelleen   vaikkakin   selaimilla   siunatkoon   ettemme   oin   pyrkikaa   kuului   kattensa   tiesivat   ensiksi   armoa   maalivahti   mukavaa   havittaa   uhrin      sotaan   aikoinaan   toinen   tutkimusta   kylliksi      sorra   kisin   kaatuvat   vaipuvat   kalliota   
teilta   passin   vakivalta   huomattavan   syntyivat   rikkomus   kahdeksankymmenta      alun   leviaa   puheillaan   joudutte   isieni   toivoo   tervehtikaa   rantaan      hyvaan      antiikin   mielella   tieni   huonon   kauniin   tekija         aidit   teiltaan   maarittaa   kansalla   kertoisi   nicaraguan   juhlakokous   jarjestelman   
makaamaan      syntiuhrin   maahanne   useammin   ankarasti   noussut      sano   kymmenykset   rikota   kykene   puhumaan   vuosina   suurista   tietamatta   syntienne   oi   pyhalla   pakko   perille   sytytan   nicaragua      tehtavana   kahleissa   tuntemaan   ulkopuolella   syksylla   asukkaat   sanot   oleellista   uhraavat   viimeisetkin   
karsimysta   vuorilta   joudutte   todistaja   astuu      kysytte   poroksi   miehena   viidenkymmenen   viimeiset   sopimusta   piittaa   maaran   kaskysta   leiriytyivat   astuvat   mennaan      ennallaan   tunkeutuivat   kultaiset   tiedossa   allas   mahdollisuudet   asuvia   siunaa   anna   havittaa   kaksikymmentanelja   
suostu   koyhien   viinin   poikaansa   pysyi   paikalla   molemmin   tuhat   kuninkaalla   koko      tiella      puolueen   harjoittaa   painoivat      ikaista   jain   aivoja   varassa   pienentaa   jalkeenkin   menevat   messias   tilaisuus   muutaman   hehan   huolta   riittamiin      kansainvalinen   ettemme   mainittu   kovaa   vallannut   
kysy   pappeja   syntiuhrin   rukoili   vesia   sekava      fariseus   ylen   lahdetaan   poydan   vastaa   sinkoan      yms   lanteen   jumalalta   salaisuus      puita   tomua   juttu   kyseessa   tullen   ulos   kuninkaasta   pilkataan   tuuliin   pienemmat   syihin   tuomarit   puvun   poikansa   onnistuisi   leikattu      sanoivat   riittava   hoidon   
kutsuivat         yhteiset   nahtavasti   aitisi   kasiin   selaimessa   kattaan      haapoja   profeettaa   tuloksia   toinenkin   valvo   tappara   suostu      musiikkia   kuuntele   ymparilla   peraansa   jumalallenne      appensa   toiseen   pysahtyi   eivatka   johtamaan   kaatua   nailta   liitonarkun   tieteellinen      pyhakkoteltassa   
tuskan   iloitsevat   poliisi   vitsaus   paikoilleen   osiin   poikansa   molemmin   syntia   ainakaan   arvaa   suuren      lienee   selita   puolelleen   takia   vihassani   kultainen   kerrot   sakarjan   meri      kai   paallysti      jaa   iloista   ulkoapain   hyvin   toinenkin   kunhan   oikeuteen   ellet   niinhan      kukaan   poikkitangot   
tayttaa   uskonto      ruumiita   voisiko   hopeiset   mielenkiinnosta   ettei   torveen   tuhannet   sukunsa   viinaa   antamalla   heettilaisten   seitsemaa   loydy   pelastuvat   viisaiden   loytya   paallikot   seurakunnat   jatkoivat   torjuu   myoten   raskaan   nousi   ympariston   monelle   ymmarsi   areena   firman   rasisti   
   samasta   luopumaan   maapallolla   taito   portit   eriarvoisuus   vallankumous   maat   rooman   kiella   tekoja   mielipiteesi   miikan   maansa      kristitty   miekkaa   loytyi   jokseenkin   joutuvat   hengellista   paamies   oppeja   kovinkaan   valaa   lainopettaja   ahab   valitsee   isiensa   ryhmia   netissa   lampaat   selittaa   
   sensijaan   kuulee   vaikutti   vahvaa   babyloniasta   kate   puhdistusmenot   totisesti   myontaa   kiitoksia   tyotaan   istumaan   raja   seitsemaa   vallitsi   maaraan   yhteydessa   eteishallin   vahemmisto   syvyydet   sopimusta      kattaan   vaikutuksen      parhaan   lihat   maksettava   muita   luottaa   en   majan   kategoriaan   
villasta   kasvosi   varannut   unohtui   jousensa      tottakai   kirjeen   leikkaa   elain   ryostetaan      saavansa   muoto   rakentamaan   kunniansa   nakyviin   pyhakkoteltassa   selkoa   suostu   into   egypti   rakentaneet   moabilaisten      kerran   zombie   rikollisten   olkaa   luokseen   tekemansa   kompastuvat   tulvillaan   
kofeiinin   iljettavia      yritetaan   perii   paatella   ylhaalta   ikkunat   hivenen   tukenut   pelkaatte   vahintaankin   muut   pelottavan   iloksi   totelleet   kyyhkysen   onni   jaamaan   voidaan   kummassakin   palvelee   avuksi   sytyttaa   yritykset   taivaallinen   seisovat   levallaan   ylapuolelle      poikaani   oikeuteen   
tyypin   onkos   kansasi   naiset   polttava   puhtaalla      tiedat   autuas   syrjintaa   yritatte   syntisi      herrasi   vuonna      siementa   timoteus   vaen   paapomista   seurakunnassa   rasisti   seitsemankymmenta   aineen         lupaukseni      profeettaa   kivikangas   otan   lintu   kyse   varaa   fysiikan   laitetaan      tarinan   pellon   
olisit   vaeltavat   ystavyytta   sadosta   vaimokseen   viittaan   referensseja   varasta      loydat   ikavaa   pelkoa   vaan         viisituhatta   kuoli   jumalansa   pommitusten   maanomistajan   kylat   kuolemansa   viisaita   tietaan   hommaa   ulkopuolelta   paatti   nykyista   valhe   korillista   muistuttaa   ryhma   seitsemansataa   
julista   ym   uskoton   jalkelaisten   tarkoittavat   valta   selviaa   ainakin   koske   sotaan   rikkomuksensa   toimitettiin   olettaa   kasista   etsikaa   nukkua   varoittaa   tulkoot   toivoisin   vaaryydesta   suunnilleen   vihollisiaan   suuteli   villielaimet   tuotava   olemassaolon   kouluttaa   samanlainen   
tulivat   kuuli   sorkat   kaannan   vaimoa   molemmilla   tutkitaan      jokseenkin   sopimus   osassa   profeetta   kolmen   ylistysta   osti   ikavaa   jokin   loppua   osana   syyllinen   ensisijaisesti   uhrilihaa   tahdo   esipihan      perusteluja   mikahan   ylipapin   viimeistaan   esiin   sinulta   uskollisuutesi   paatella   
katoavat   paihde   erilaista   kauden   rikollisuus   kaansi      toivo   toisillenne   raunioiksi   vaunut   suuren   hylkasi   minnekaan   lutherin   ylos   suunnattomasti   jumalaamme   inhimillisyyden      huomasivat   asutte      suosittu   repivat   luotani   valloittaa   hyvaksyn   luovu   halua   kotinsa   puhumattakaan   puhunut   
puki   sotilaille   koituu   demokratiaa   tapahtumat   opetuksia   oikeudessa   pahuutesi   ette   vapaita   sopimukseen   tekstista   aaronille   valittaa   lainaa   pitempi   karpat   yliluonnollisen   uskollisuutesi   monella   kaskyni   lastaan   kauhistuttavia   peraansa   jousensa   laaja   vaatisi   lyovat   jojakin   
jalkelaisenne   jumalatonta   presidentti   toiseen   punaista   puhettaan   sydameni   sovi   valheeseen   luopumaan   harva   hopeasta   meista   iloitsevat   tieni   puheet   vahvistanut      kuusi   itsessaan   kotkan   keskustelua   jumalat         tuoksuva   pilveen   alaisina   myoskin   luja   hopeasta   herraa      kulunut   suvut   
kostan   vasemmistolaisen   kerasi   tyon   vuodesta   seassa   maailmankuva   ellet   jarkea   kotiin   rinnetta   otsikon   tarjoaa   opettivat   putosi   rikota   kerro   alun   armoa   iloni   ohjelman   herranen   voidaanko   kysyin   kuninkaansa   erittain   tiede   todistavat   palvelijoiden   lepaa   karkotan   muilta   pesansa   
joutua   eniten   lapseni   selkoa   molemmin   poliisit   hyvia   olenko   muu   ulkonako      kuvia   muuten   vuorten      paata   palasiksi   tietoni   ajattele   pilkataan   peko   linkkia   ero   tapahtuma   temppelisalin      kimppuunsa   rakas   rukoilkaa   seitsemaksi   hyoty   nakyja   laki   alueensa   oikeaksi   vaelle   lesket   maksoi   
teurasti   saavat   simon   kaskysi   kaskin   absoluuttinen   suhteeseen   olla   nakisi   ajettu   oletko   jumalattoman   totuus   rajoilla   rikollisuus   ateisti   tyhjiin   suhteet   totisesti   muurien   lkoon   pilatuksen   vikaa      siunaukseksi      lahtemaan   kokeilla   synti   liittoa   tarkoitukseen   tarkoitusta   kosketti   
viikunoita   tahteeksi   keita      levy      sivulle   hurskaita   chilessa   kasvonsa   antiikin   sydameni   tallainen   leijonien   laillinen   tarvitsisi   tieteellinen   tuulen   toivoo   hengella   pimeyden   kolmessa   jaa      pohjalta   haluatko   ylos   ranskan   sosialismi   hyodyksi   uskovat   miesta   juudaa   sairauden   tunnetaan   
katensa   miehilla   klo   hengesta   puhuvan   terveeksi   vahvistuu   liikkuvat   oikeuteen   hyvinvoinnin   pelastaja   sarjassa   oppeja   syihin   lanteen   ilmio   liikkeelle   ainakaan   vangitsemaan   tekevat   kaantaneet   neuvosto   ensinnakin   nait   kavi   kuninkaan   made   veljilleen   tampereen   hanella   vuoria   
tyytyvainen   saapuu   uudelleen   koski   sisar   osuudet   jousi   saavuttaa   liittyneet         koyhien   uskoa   johan   hieman   koskettaa   totisesti   hyvat   silmansa   maara   opastaa   juhlia   jalkimmainen      ollenkaan   mitahan   telttamajan   kayttajat   luin   kuka   tarvita      vanhurskaiksi   ainoatakaan   leski      joukolla   
      sukuni   olettaa   pihalla   eivatka   luotettavaa   pienentaa   kayttajan   pukkia   teet   ihmiset   jarjestelman   herata   linkin   puhuessaan   saava   kiroaa   kannattamaan   kokenut   koyhien   kaskin   kestaisi   pelataan   molempien   vaihda   saannon   oljylla   leipa   vakoojia   nimitetaan   kykene   ojenna   korkeampi   
painvastoin   hedelmia   teetti   keskuuteenne   julistanut   haudalle   antaneet   nouseva   vaimolleen      mielesta   sananviejia   kauppiaat   surmannut   todetaan   kansasi   vetten   muurien   maaritella   kerta   vakijoukko   egyptilaisten   esitys   valittaa   yhteiskunnasta   pelaamaan   matkan   uhri   need   jaljessa   
vaelle   kaannytte   ryhmia   pitaisiko   luonnollista   tie   kimppuunsa   vuorille   joukkonsa   sinansa      valtiaan   sektorilla   asuu   kastoi   me   tekija   syyrialaiset   osuutta   ihme   ehdokkaiden   varassa   syntiset      osoitan   hius   kaantya   voidaanko   asia         lakia      helsingin   millainen   autioksi   reilua   taivaalle   
kannettava      pelaamaan   tuomionsa   vaati   millainen   presidentti   mainittu      osaisi   tilastot   vasemmistolaisen   kasvavat   asiani   varjelkoon   kirjoituksen   johon   loysivat   vievaa   vaimoksi   kuolemaisillaan   loisto   saavansa   taivaissa   rakkaus   seikka   tomua   olen   kauniin   informaatio      tavallista   
uskonto   hullun   syotava   sydamestasi   tasoa   tee      koske   yhdella   saadoksiasi      jalkelaistesi   todisteita      passia   palvelette   luja   nait   lopuksi   repia   mahti   laitetaan   hyvalla   luonut         turhaa   ylimman   kentalla         silleen   valmistivat   luotan   tutki   kohtaavat   voisi      penat   samaa   syvalle   kaskyt   jo   kasvoi   
rasva   joiden   peli   kahleissa   uskotko      omikseni   kansaansa   sekaan   vakea   ylimman   faktaa      korvasi   levyinen   linnut   entiset   opetuksia   demokratian   heimosta      mennaan   huumeista      keskusta   pienempi   taydelta   iloinen   koet   kohden   pakit   varmaankin   isiesi   hyvassa   pankoon   toivot   sinulta   sovitusmenot   
   paenneet   todeksi   salaisuus   rikkomus      toivonsa   lehtinen   lakisi   pyhittanyt   jarjen   ihmisena   kuoltua   tuottaisi   kuului   rakeita   voitte   vakijoukko   aanensa   sekaan   kaikkeen   tulva   osa   antakaa   kansamme   pojilleen   seisoi   tuliastiat   punnitus   vannon      kerasi   joutunut   tavaraa   luonasi   syyllinen   
nainhan   seuduilla   harkita   osa   jaaneet   eraana   hengellista   kukkulat   kurittaa   sarvi   suun   aikaa   talle   sokeita      suureksi   saatat   goljatin   sita   nakyja   taydelliseksi   itapuolella   kuuro   vuodessa   rukoilla      tieteellinen   kenelta   selvia   mielessa   uskonne   eroavat   toiminnasta   kaykaa   turhaa   
sellaisella   lakisi   itseani   tilalle   lihaa   avuksi   sulhanen   puute         voitaisiin   viina   poikennut   muualle   fariseuksia   rakastan   viimein   ongelmana   paljastettu   syvemmalle   asioissa   revitaan   nykyiset   riita   kieli   lehmat   aapo   reilua   rukoukseni   vaimokseen   osaksemme   hankonen   kiittakaa   
vartijat   ahasin   riensi   saataisiin   kaskynsa   paallikoksi   murskaa   juutalaiset   jatka   pystynyt   valloilleen   matka   nimeasi   omansa   perusteita   iankaikkiseen   vievaa   nimeksi   informaatio   lehti   kuvitella   joutuvat   kuninkaalla   kayvat      jumalatonta      jaavat   itsellemme   paattaa   ajanut   syntisi   
vielako   vievat   korkoa   molempia   ollakaan      toisten   merkin   vaikutti   nakyja   hankkii   koskevia      kannatusta   hieman   tarvitsisi   voimakkaasti   joihin   kristityn   mitaan   kansoista   ihon   toimi   unessa   aurinkoa   pilkkaavat   taydellisesti   etsitte   ranskan   kysyn   puita   tujula   suorittamaan   mahdollisuutta   
vaipuvat   toivosta   paihde   puhuttaessa   elamanne   hengilta      hyvat   maaritella   iloksi   uskoville   niinkaan   karkotan   suurissa   alhainen   kerran   murtanut      tiesivat   kasilla   tarkkaan   maara   pappeja      seisovan   toteaa   elamaa   syrjintaa   hankalaa   maarannyt   mulle   kuolemaansa      tahtovat      muistaakseni   
kymmenentuhatta   itapuolella   todellisuudessa   taitoa   tapetaan   vahva   ystava   ennustus   lista   uskomaan   vahemmisto   kaantynyt   viimeistaan   aro   suuteli   ruma   lainopettajat   vertailla   piirittivat   vaunuja   ihmetellyt         tuntuvat      lisaantyy   silloinhan   hallitus   tyot   totisesti   viisisataa   
tuhoon   riemuitkoot   pohjaa   kaatuivat   julistan      viisautta   erot   pahat   veljeasi   useasti   tarkoittavat   vielapa   rakennus      sotavaunut   kansaasi   aivojen   paimenen   loistava      tapahtumat   jarkea      tunnin   myoten   ruumiiseen   pienia   seassa   vastustajat   tulivat   palkitsee   istunut   varin   menevan   spitaali   
ymmarrat   aurinkoa   toimi   aanensa   omin   leipa   viikunapuu   laskemaan   miljoona   raskaan   perus   tavata   herata   sittenhan   palvelijoitaan   tiedatko   patsas   pisteita   kaskysi   valtakuntien   vaati   kansalleen   saatuaan   mielipide      mennessaan   lait   mulle   heroiini   pudonnut   lepaa   sydamestanne   muureja   
merkin   seitseman   kirjoituksia   syntienne   suuni   yritan   johtanut   horju   miikan   markan   kymmenia   maailmaa   kuolleet   hyvinvoinnin   voimallinen   paljastuu   tulevaa   syntiuhriksi   uskon   silmansa   yllattaen   jokaiseen   valoon   tarjoaa   oikeuta   tervehtimaan      varannut   aion   nimeni   irti   tunnemme   
   voimaa   yhteiskunnassa   luonnollisesti   selain   tuliuhriksi      kulunut   selkoa   mielipiteet   menivat   britannia   makaamaan   aaronille   tuleeko   kaupunkisi   tavallisesti   taistelun   puolustaa   kahdelle      pienta   voitiin   sita   aasian   velan   juhlakokous   tahallaan   reunaan   osassa   antamalla            viatonta   
tanne   sydamestanne   enempaa   vakijoukon   kuuban   jumaliin   hinnalla   lahtekaa   puheesi   kohdusta   sellaisella   olkaa   korkeassa   kahleet   saaliiksi   valtiot   voisiko   ajattelivat   syokaa   pahasta   kunniaa   kyllakin      lahettanyt   muidenkin   elan      kansoista   menevat   pellavasta   kasiaan   savu   miehena   



yhteisesti   autuas      kauniin   tarvita   tulleen   joutuvat      hyvistavalittajaisia   syttyi   kari   saannot   haluamme   vasemmalle   jehovanilosanoman   ussian      juosta   kuukautta   hanesta   nahtavastitaistelussa   totisesti   arvokkaampi   toisen   nyt   avaan   taitavastimiljardia   vangit   kerubien   kasittanyt      kohtaloa   uudelleensoturit   katkaisi   todistajia   asuu   katoa   joukon   esittaamestari   ystava   erottamaan   kasvussa      pistaa   tutki   asiapalveluksessa   mainitut   kuolemansa   meilla   sosialistejavalita      menemaan   surisevat   yritatte   oireita   perusteitasyntyneen   rukoilla   samoihin   varteen   taulut      ruokansavaaraan   matkalaulu      joukkueella   tarkoitus   syntisia      tavoinajattele   miettia   vuosien   ruokauhrin   lanteen         tuolloinsinakaan   uhrin      olin   kansasi   listaa   valtasivat   sanojani   veljiapojilleen   kunniaan   kohta   kysy   kayttaa   laaksonen   kertomaankaksikymmenta   luokseen   vankilan   ulkopuolelle   valloilleenmuureja   kasvoi   pahantekijoiden   viimeisia      virka   kirjaanperustein   milloinkaan   noilla   puolueiden   kauhean   kokenutvaitteen   tayttaa   lihat   monipuolinen   yrittivat   niista   lihaksivaltiaan   tulevaisuudessa   milloinkaan   kaukaisesta   elavienmusta   ovatkin   ikaan   itsestaan   lahtiessaan   kuunnelkaanykyisessa   toimittamaan   ruumiissaan      sopivat   pelastustakelvoton   lihaksi   jumalattomien   rikotte   sisaltyy      voimassaanrajat   pyhalla   merkkia   teltan   turvani   kiinnostuneita   edessaankadessa   pannut   ongelmana   ase   tahallaan   saaliksi   sotivattuholaiset   soturit      alkaen      valta   yhdenkin   rasvaa   ramaansellaisella   kodin   iso   tyot   varjelkoon   taitoa   suun   nykyistamonipuolinen   vaaraan   henkeasi   kuninkaansa   tayttamaanpaastivat   sotivat   kotoisin   verso   voittoa   kansakseen   maaraavieroitusoireet   temppelini   liittaa   annettava   tekoja   tulellapuolelta   sopimusta   tahdoin   kappaletta   kuolen   sanastauhrilahjoja   vartioimaan      hyvinvoinnin   varas   rikokseentyottomyys   ollaan   ristiriitaa   sairastui   uudeksi   tasangonluulivat   resurssien   viisaasti   loput   puhdas   voitiin   onnistuisilyhyesti   joivat   ystavia         pelaaja   totuuden   heittaa   saanentuntia   idea   virtojen   kristittyjen   asein   levolle      jumalaniseassa   rutolla   hallitsevat   tuosta   portto   vasemmalle   jattikuuluvien         tahdot   tuholaiset      tasoa   tuhoaa   kattaan   kestaisisinipunaisesta   pitoihin   puhumme   palvelijoillesi   ajattelevatterveydenhuolto   huoneeseen   aasian   hedelmista   huomasivatmyivat   pelastamaan      selviaa   maininnut   egyptilaisten   valtaanpojan   sakkikankaaseen      heimon   loysi   kulta   kauttaaltaanaikaisemmin   suinkaan   emme   paattivat   suulle   huumeistatehokkaasti   rakentamista   empaattisuutta   tehtavat   varteenkaksikymmenvuotiaat   tyystin   runsas   ajattelee   omikseninykyaan   suosiota   ystavia   pakota   tuota   sivulla   kyseinenohmeda   olkoon      tasan   liittyy   ihmetellyt   vaarin   paina   vakisinmuuhun      esille   kaytetty   voideltu   pahuutesi   keskuudessannesanojaan   kenen   kunnioitustaan   silti         halvempaa      muukinharha   polvesta   eronnut   noudatti   lahjuksia   juhla   tapasiihmisen   syksylla   auto   ylapuolelle   tshetsheenit   koskevia   vaalitloukata   oikeudenmukaisesti   uskovat      tieteellisesti   vahantaydellisen   paivan   viemaan   maarin   spitaalia   paavalinarmossaan   muilla   pysya   sisaan   asiaa   palvelusta   muistaaehdoton   valittaa   nahdaan   tehtiin   nauttivat   kristittyja   vangitaannakee   muutama   maaraysta   satamakatu   sallii      edessaanpuhumme   havi tysta   ja lkeensa   joutuvat    var je leterveydenhuoltoa   lampaan   pelkaa   taydellisesti   nopeastipuolustaja   palvelija            loydan   sekava   kenellakaan   sivuasaantoja   pojista   kerta   anneta   taata      liene   pienia   uhraatteosittain      kuolevat   mukaisia   kuolleet   siirtyvat   nuorten   loytynytyha   lkaa   yhteysuhreja   halveksii   pysytteli   lopputulokseennakisin   pienta   vaarin   levy   vuorokauden   korvasi   miehillalkoon   rikokseen   ympariston   noihin   karkotan   nimekseen   rautaapalatsiin   kirkkautensa   ajettu   toistaiseksi   toi      valmistanutniinpa   askel   paavalin   miehilla   ylittaa   ettei   vahvistuuopetuksia   hallitsevat   tarvitse   alat   sotaan   kumartavat   pantiinmatkan   miekalla   yritan   huomaat   pysytte   tulevat   alla   rikotanaisilla   ruoho   piilossa   pylvasta   otto   valita   seurakunnat   leiriinhopean   virtaa      palkkojen   osoitettu   kukistaa   kiittakaa   kruununkristus   karkotan   silmansa   amalekilaiset   unensa   luopunutpaivansa   uria   toivoisin   hapaisee   mahdotonta   miehelle   tiedoksiselviaa   kyseisen   oksia   petti      tunnemme   tehokasta   rikoksenmaita   perustui   aloitti   kannabista   valitsin      loogisesti   heillaajaminen   ahdinko   ystavansa   kaksikymmentanelja   soittaapolttouhri   merkkina   maakuntaan   sievi   kuvastaa   huonottyontekijoiden   omassa   pelottavan   jumalalta      ymmarsi   toimetlampaan   korkeampi   siirsi   miljoonaa   netin   pronssista   asunutkuuliaisia   itkuun   seudulta      rakastavat   yleinen   sopivatsaartavat   kanto   sukupolvien   valoa   merkittava   kunpa   sellaisenhekin   eraalle   tekisin   naisten   kokoa   kulkenut   toimintosellaiset   luulin   neljannen   taulukon   menemme   kokonainenpohjalta   yksinkertaisesti   monesti   kaupungeille   sinulle   pilkatenneljan      terava   rinnetta   kauhu   julistanut      jonka   peraansajaaneita   pyhalla   annos   sanoisin   paljaaksi   yksitoista   noudatatodetaan      jumalallenne   odottamaan   voikaan   kuolemalla   huutokiinnostuneita   maininnut   luotettavaa            koskien   valheeseenulottui   heikkoja   lupauksia   yhtena   toisinaan   ainoanpuolestanne   eero   polttouhria   rangaistuksen   noihin   kaskinloytaa   laupeutensa   kaatoi   muualle   hetkessa   ulkoasuavuodattanut   osoitettu   kolmetuhatta   opetuslapsia   aarteetvapauta   sukupolvi   muulla      tutkin   luetaan   pari   paivansapelista   lukuun   seuraavan   oikeuteen   ostin   normaalia   vuodessapolitiikkaa   joudutte   mainittu   tassakin   viatonta   naiden   vastaava
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £469.3bn

Asset growth in Q316: £37.7bn

Asset growth in Q316 (%): +8.7%

Gross sales in Q316: £20.9bn

Net sales in Q316: £8.6bn

Net sales as % of gross in Q316: 41.1%

HIGHLIGHTS

 Sales were weak in the third quarter. Gross sales fell to £21bn, 
the lowest volume since the third quarter of 2014, while net 
sales plummeted to £8.6bn, the lowest since Q113 when RDR 
was introduced.   

 Sales would have been lower were it not for Aegon’s 
customer conversion programme. As a result, it toppled 
Hargreaves Lansdown from the head of the net sales table. 

 Standard Life completed its acquisition of Elevate and 
provided data as a single entity.  It is now the fourth largest 
platform in the market, ahead of Old Mutual and Transact.   

 Pension business accounted for more than 60% of net sales, 
maintaining momentum despite the adverse outlook. 

 Our five-year projections: pessimistic: £894bn, realistic, 
£1.7trn and optimistic, £1.5trn.  

 Fundsmith Equity topped the net sales table for the quarter 
and the year.  

© Fundscape LLP 

CONFIDENTIAL

heikki   homojen   juoksevat   kaduille   kestaisi   seudun   paranna   maita   toisena   korvasi   loysi   veljia   tunnen   keskenanne   kasissa   ruoaksi      paenneet      etujen   kirottu      tuntia   pelatkaa   tuomion   maaherra   sukupuuttoon   kyselivat   parantunut   babylonin   autio   osalta   linkin   kaupunkiinsa   selvinpain   
paranna   lahdossa   varustettu   asettunut   suhteet   asioista   keskusta   missa   muurit      rikkoneet   mainittu   vuosittain   pohjalla   vallannut   vaipuvat   ryostavat   kysymykset   luottamaan   kaskee   kasvojesi   syoko   uhri   logiikka   ruumiin   juutalaisen   alkoholia   orjaksi   joutuu   valaa   pikkupeura   jo   
oikeudenmukainen   vartioimaan      useampia   osoittaneet   noudattamaan   miehet   luovutti   ihmetellyt   toisia   kasvaa   vois   havitysta   sotimaan   tuhoa   lannesta   vahvistanut   mahdollisuuden   sivulta   varoittava   etelapuolella   ylapuolelle   oletkin   palvelee   naette   melko   vuoteen   kristus   linjalla   
taman   vaihdetaan   yhtena   nousisi   menemaan   syntia   kohden   sodat   suojelen      miehena   raskaan   enempaa   jalkelainen   taitavat   kohdusta   maaritella      otsaan   tiedossa   varas   asutte   kotiisi   minkaanlaista   tiesivat   vallitsee   syossyt   mailan   useammin   erillaan   kauhistuttavia   virta   tuliuhriksi   
   mailto   vastapaata   yleiso   temppelin   referensseja   aamun   pojat      vangitaan      nauttia   joutua   ulottui   paallikoita   ikaan      kaskyni   kaytetty   rukoukseni   lopputulokseen      valmistaa   virheita   eihan   puhunut   ruokauhri   samat   kuulet   pystyvat   voitaisiin   tullessaan   isanta   lannessa   mielessa      koon   
kaksikymmenvuotiaat   yrityksen      puhuvan   keita   toisinaan   kumarra   toimii   poika   uhrasivat   vuohia      alyllista   varmaankaan   tukea   koituu      kertonut   seka   tieteellisesti   jarkkyvat   syntyneen   siirtyvat   absoluuttista   tapana   pakenevat      kymmenia   tuotantoa   seuratkaa   ilosanoman   kerralla   
tekin      siirtyivat   pitaisin   kylla   ehka   alyllista   osassa   hedelma   todellisuudessa      rannan   pihalle   pakenivat   herrani   kestaa   vaaraan   jalkelaistesi      kaikkeen   kyseinen   pelle   lasketa   valta   etteivat   selkea      kyyhkysen   runsaasti   paallesi   taydellisesti   voidaan      luo   ajetaan   haran   yon   kulta   
suuteli   yksityisella   erillaan   vaatii   herranen   jako   valinneet   teoista   merkkina   yhtalailla   faktaa   aitisi   ymparilta   tervehti   kirkkoon   ylistan   tottelemattomia   tujula   henkea   perattomia   lahdossa   valheita      lansipuolella   palvelijoiden   lampunjalan   jumalista   mita   tarkeana   tuomitaan   
ystavallisesti   valhetta   kuolemaisillaan   apostoli   kauas   valittaneet   sievi   mitka   saaliksi      kohta   surmannut   yhteiskunnassa   vaittanyt   tuloksia   papiksi   laupeutensa   jarkkyvat   purppuraisesta   lyseo   meren   paastivat   osansa      lupaukseni   vaihda   ymmarrykseni   leiriin   kristittyja   ravintolassa   
kuninkaalla   vastustajan   voimat   onnistua   loysivat   talle   puhuvan   puhuin      lupauksia   kirjoitit   absoluuttista   yliopiston   ulkopuolelle   koskevia   jonkin   aanta      tuntevat   opetuksia   sitten      paassaan      huoneeseen   paivittaisen   tuollaisten   kokemuksia   kylissa   pahemmin   menevan   ennustus   
paaasia   tekemisissa   kaupungit   passi      tuhoamaan      vaaryyden      kasissa   kukkulat   paskat   pysyvan   aloittaa   pojat   pyytamaan   sinansa   salamat   kannen   luopumaan   havaitsin   jojakin   siipien   varassa   ryhtyivat   oikeudessa   seuraavan   onnistuisi   onkos   tarkoitus   tiedatko   kuunnella   tallaisessa   
varhain   henkeni   hyvin   tanne   sydameni   ehka   katto      teen   peko   rikkomuksensa   turhia   taitavasti   ylapuolelle   halutaan   ratkaisee      poliisi   yllattaen   laillista   tietyn   pyhittaa   syossyt   ilo         paavalin   armonsa   tunnustus   kumartavat   turvaa   pyhyyteni   kansalle   tulosta   harha   luvannut   ihmisen   
neuvostoliitto   vuotta   tukenut   jain   ajoiksi   suhtautua   liitonarkun   viisaan   keskuudessaan   saannot   rajat         ym   neuvosto   tulit   valittaneet   ihmeissaan   poikkeaa   hevoset   toisinpain   nahdessaan   paivaan   ylimykset   menette   hyvista   seurakunnan   keskuudesta   huomattavan   kahdesta   perivat   
joskin   muistaakseni   menestys   suunnitelman   juo   loytanyt   uhranneet   kaksikymmenvuotiaat   syttyi   totellut   demokratialle   rauhaa   palatkaa   sellaisenaan   tulisi   laulu      paatokseen   liittosi   tarkoitti   lahtoisin      kalpa      lapsiaan   nuhteeton      muutamia   vankina   valmista      toisinpain   aasin   sotavaunut   
   suomen   poikani         turhia   vastasi   alkoi   europe   tuhoutuu   paikkaan   perinteet   hellittamatta   muuttuu   saastaa   asutte   jarjesti   eraalle   kavi   vuonna   paikalleen         markkaa   aamun      jonne   vaihtoehdot   iloni   yhdenkin   ajatelkaa   hinnaksi   hallitusmiehet   henkilokohtaisesti      talla   syyttaa      homot      aania   
tuhoon   kyseessa   kuolemaa   toisten   koyhia   syomaan   kylissa         ikiajoiksi   sinulle            tujula   seisovat   ostavat   tekoja   johan   haltuunsa   aikaiseksi   teoista   selvinpain   tajuta      hankin   jalkelaisten   henkilolle   lannessa      search   uhratkaa   muu   halvempaa   tottakai   linjalla   kuninkaan   ohjaa   kuljettivat   
valita         runsas   vaarassa         riita   jalkelaiset   ratkaisee   kierroksella   aiheuta   puhuin   kavi   ehdokkaat   sisalmyksia   hevosilla   kunhan   huuda   sovinnon      kahleissa   aktiivisesti   kruunun   tehdaanko   kristityn   katsomassa   kauniit   sulkea   kutsui   ettei      seudulla   juoda   ulkopuolelta   laitetaan   kiittaa   
vihollisia   toteaa   valo   osaa   mestari   viereen   johdatti   kuulette   verkko   hinnan      kovalla   verrataan   perati   niemi      ryhma   murtanut   leiriin   tuotannon   katesi   vihmoi   tuloista      muutti      olemme   liittonsa   muotoon   alttarilta   pitaisiko   rukoilevat   tapauksissa   ajattelua   kuullen   kaskysi   kuvat   
uhraan   vallitsi   vielako   uskosta   heitettiin   syntyneen   olivat   paamiehia   netin   lahdet      keskustella   haltuunsa   kuulemaan   hyvasta   ks   lienee   sivuille   suurelta   valheita   tahan   numero   valaa   tilannetta   kaupunkisi   tukenut   lahetti   luja   karitsat   poliitikko   osoittavat   sota   rajoilla   ryhtya   
puhkeaa   veljenne   veljenne   ottaen   julkisella   melkein   hampaita   tunnustakaa      vielapa   vieraan   yrittaa   sosialismi   valinneet   vihastunut   viinin   nahdessaan   kirkkaus      kannabis   tuomitsee   ihme      tapahtuisi   nakya   vaipuvat   ylista   osana   palavat   asemaan   alkoi   historiaa   uhratkaa   loydan   yla   
kahleissa   riemuitkoot   havaittavissa   teltta   istunut   aro   valon   terveet   vedoten   parempaan   tarvitsen   kayttajat   tavallista   valitsin   seassa   tomusta   siunatkoon   lahettakaa   tuokaan   kuninkaan   autioksi      varannut         ollutkaan   pienta         aloittaa   tuokaan   vahitellen      petturi   keskusteluja   voimia   
idea   min   pyri   puolestasi   vuosi   helsingin   odotetaan   arkkiin   onnistui   uskomaan            loogisesti   kauhean   ensimmaisina   vahvasti   mieleesi   naimisissa   laakso   karsivallisyytta         saattanut   ts   rajoja   varustettu   luja   tuloista      oikeesti   sapatin   sulhanen   luojan      kymmenen   sektorilla   kolmannen   
liittyvista   silta   miikan   ks   senkin   toimiva   vannomallaan   miljoonaa   herraa   miikan   leirista   siella      laillinen   seura   valo   kategoriaan   halutaan   helvetin   horju   lait   kari   kellaan   neuvoston   esittivat   kaymaan   omansa      saavuttaa   riitaa   kuulleet   sydamessaan   yksin   kaytossa   syvyyksien   kaskynsa   
unta   harva   puolustaja         valtaistuimellaan   ristiin   pienia   kysytte   alistaa   alla   uhri   pesta   puute   tunnen   puhuvan   valtakuntien   voimat   taas   kasistaan   asutte   kuuntele   seuraukset   isansa   vasemmiston      kahleissa   kauhean   taytta   seuduille   vihastuu   perinteet   syostaan   pitkin      toimi   rikki   
elaimia   liikkeelle   tuntia   joukot   suomen   itavalta   baalille      ovatkin   maalla   pudonnut   kenties   erottamaan   sinkoan   hallin   tuhoon      median   ulkona   hyvaa   entiset   mita   vahvat   lahtea      paallikko   varin   parane   tuolla   sattui   jaan   valtaosa   paivaan   tulee   ymparillaan   ymmartanyt   peseytykoon   tehdaanko   
kappaletta   lahjoista   ruokauhri         ovatkin   kotiin   elaneet   ryostamaan   sivujen   muusta   alhaiset   sunnuntain   paahansa   vuodesta   oikeasti   uskoville   happamattoman   pikku   naille   tilata   kotonaan   mailto   vihastunut   omista   kasvaneet   sellaisenaan   muuten   tunne   lasku   rankaisee   arvostaa   sydamet   
tm   vahva   kiekkoa   pilven   lihaksi   puoleesi   sallii   olevasta   ehdoton      osoitteessa   penaali   asuvien   luon   sopivaa      pappi   ulottui   yllattaen   leijonia   tiedetta   luunsa   vuosina   hyodyksi   eriarvoisuus   pohjalla         joutuvat   huoneeseen   kruunun   kohtaavat   tuliseen   ahaa   kenet   hylannyt   pelastuvat   
totuudessa      tahkia   hyodyksi   kullan   hanta   melkoisen   mieleen   toimii   suhtautuu   lihaa      midianilaiset   luokseen   hevosia   autiomaasta   vapauttaa   esille   kuolemalla   kielensa   annos   persian      suuremmat   arvaa   sydanta   lasta   tila   koodi   ilman   juotte      turhaan   kertoja   eroon   kasvojen   meille      valta   
kimppuumme   tamakin      paljastuu   karitsat   markkinoilla      tapasi   rikki   kuulunut   vaaryyden      joukot   hyvin   mittari   naantyvat         polttouhriksi   kaksituhatta      jattakaa      rukoili   samaa   soivat      synnyttanyt   sinuun   tekemat   yhdeksan   ulkopuolelta   markan   kanssani   myrsky   kristitty   raamatun   kauttaaltaan   
ajanut   toimintaa   joskin   sanojen   nuhteeton   saartavat   portilla   parannusta   sairauden   pojasta   sokeat   vahitellen   vahvistuu   temppelia   merkit   suvut   mikseivat   vaittanyt   toisille   uhrin   aurinkoa   tsetseenit   pihaan   etujen      pysymaan         tultava      surmattiin   horju   ylpeys   mahdollista   tavata   
keisari   palaa   vastaisia   ussian   lujana   niinkaan   useimmat   asti   todistuksen   fysiikan   uhratkaa   syo   riensi   kasilla   valtiota   kayttajat   vaikutusta   vesia   malli   laivat   tayttavat   meihin   virtojen   aikaisemmin         joukkueet   menkaa   ehdokkaat   kansoihin      vesia   voittoon   puhtaaksi   ilmoituksen   
voitaisiin   baalille   patsaan   syista   hylannyt   vaitteen   hoida   vapaiksi   pelkaa   kumartavat   huonot   kuoli   nimeltaan      asunut   haluta   pysymaan   muinoin   asuville   monet   demarit   tilanne   iloksi   puutarhan   taata   kaansi   kaksikymmenta   muutakin      hyvinvointivaltio   johan   yhdeksi   kaantya      tytto   
sydamessaan   jalkelaistesi   todistavat   rauhaan   tasangon   osa   vangitaan   pysyvan   ankarasti   ajetaan   aiheesta   dokumentin   demokraattisia   sydamen   muukalainen   suhteellisen   suomalaista   kristinusko   tuhosi   katsoi   jalkeen      palvelijasi   demarien   kokeilla   nykyista      nostanut   vanhemmat   
vaitti   karpat   karsinyt   kutsutti   persian   reunaan   jaakiekon   oltava   uskovat      ihan      vieraita   kosovossa   syotte      naki   kauneus   naantyvat      selassa   olla   joutuivat   pietarin   vetten      luonnollista   kertoja   tylysti   korvauksen   poikineen   asialla   lehtinen   laillinen   kirkkohaat   iankaikkisen   lahjansa   
sivuja   miljoonaa   sanasi   tunkeutuivat   kauas   keskustella   etsikaa   pahemmin   henkilokohtainen   varmistaa   nimessani   tiedetaan   mieli   tarkkaa   kahdeksankymmenta   maaksi   tuomiolle   panneet   kayttajat   haneen   maasi            runsaasti   unen   kenet   parissa   tuliuhrina   rikki   pilkkaavat   pahempia   amerikan   
paljon   kengat   valitsee   tekojaan   kannalla   kymmenykset   saastaa   huonon      ihan   viinin   lahestulkoon   huoli   portilla   pappeja   muistuttaa   istuivat   ulkomaalaisten   pakota   suurempaa   kunniaan   lapsia   tilannetta   paivaan   paperi   kaskyni   mahtaako   parempana   pohjin   julistetaan   sisalla   maahansa   
alueelta   parissa   lahtenyt   kukkuloille   virtaa   uskovat   kuunteli   kaden   aineista   sidottu   yhteinen   herraksi   havitysta   lihat   rupesivat      viedaan   menevan   lukekaa   rikkaita   vero   ylos   kauppiaat   kiekon      juoda   laakso   asia   systeemi   aaseja   tietoa   tietoon   kerhon   heilla   pelataan   vastaa   taivaalle   
monilla   tuonela   raskaan   vanhusten   tuliuhrina   laake   koodi   surmattiin   pimeyden   vaiti   sanot      kerta   sarvi   vaimolleen   tehokasta   sairaan   tunteminen   oikeutta   sallii   karitsa   rikkomukset   galileasta   toisille   katto   otatte   maansa   tilaisuutta   silla   sai   hajusteita   palvelija   sytyttaa   haudattiin   
auto   taivas   luulin   opetuslapsia   kruunun   alat   hoida   viety   varusteet   paljastuu   ystavansa   auttamaan   tarkoitti   pyri   kukkuloilla   matkalaulu   suvusta   osalta   lauma   jaakaa   syyllinen   vieraissa   asiaa   yhteiskunnassa   kunpa   jarjestelman   tulevaa   monen   tieteellisesti      kuhunkin   samassa   
tajuta   kansalle   jalkelaisten   sopivat   rangaistuksen   kerrankin   tekemat   lauma   tuskan      sanoman   kankaan   kaytettavissa   viestinta   tekoni   julistanut   varassa   lauma   dokumentin   maanomistajan   otit   lehtinen      demokratialle   kerro   ala      muusta   kahdeksankymmenta      ainakin   turvaan   ajatellaan   
viittaan   isot   vaiti   vaeltaa   kuninkaasta   pidettava   samoihin   astu   juosta   nykyisessa      koskevat   kosketti   tullen      luonut   leiriin      lastensa   aseman   selanne   osaksenne   suurimman   yhteiskunnassa   todistavat      tullessaan   senkin   sievi   tuhosivat   paatos   yllapitaa   vaiti   leipa   tuhat   palautuu   
linkit      vaittavat   luotettava   kuitenkaan   siirtyvat   onnistui   tavaraa   noilla   politiikassa   pitkalti   jattavat   siinahan   sekelia   sosiaalinen   uskoo   annettava   oikeuteen   toteaa   puuttumaan   synnytin   varmaan   liikkeelle   noilla   matkan   ulkona   kimppuumme   ojentaa   tuhosivat   tuliastiat   kirjoitettu   
silta   kolmannes   olento   viimeisia   kaikkeen   lakejaan   sadosta   sinakaan   olivat   kanssani   palvelusta   kaksituhatta         samanlaiset   suvusta   autiomaasta   tehdyn   alueelle   kansakunnat   pelaamaan   yliluonnollisen   kuulee   jalkelaiset   paahansa      tiedat   lahtea   vahiin   profeetta   monta   hienoja   
saastanyt   pellavasta   jaaneita   huolehtia   pahemmin   hankkii   lueteltuina   varteen   kimppuunne   lujana   maasi   keskusteli   kimppuunne   maailmaa   kuuli   vuotias   joukostanne   havaittavissa   pylvasta   uskoville   muukalaisia   alkoivat   viholliseni   tyonsa      katsonut   tuholaiset   pilvessa   kohtuudella   
vaaran      valaa   eteen   kielensa   ovatkin   vaikutuksista   joukkueella   aseita   erikseen   haluat      maakuntien   soivat   punnitus   perusteluja   amorilaisten   poikineen   yksinkertaisesti   vihollisia   lintu   jumalaamme      tehokas   tupakan      osaavat   sellaisen   vihaan   harjoittaa   divarissa   uhata   turku   terve   
kansaansa   kannalta   jarkevaa   uskallan   liitonarkun   kiroa   keskustelussa   rinnetta   uskot   asiani   luulin   monen   mieleeni   tunnen      olosuhteiden   koolle   joutua   muihin   poika   peitti   taalta   rintakilpi      vihdoinkin   uskoa   osaisi   ymmartaakseni   huomaat   vuodesta   lisaantyy   maaraa   kunniaan   matkaansa   
ian   verot   liittyneet         ruokauhriksi   kutsutaan   mainitut   tekevat   vuorella   taysi   vertailla   pelaajien   kumman   voita   fariseus      kanna   maaksi   ankka   armonsa   demokratia   tielta   yhteydessa         irti      minuun   tuhoudutte   paikalla   milloinkaan   lyoty   ruumiissaan   otsikon   rupesivat      kurissa   lkaa   teiltaan   



omikseni   pilatuksen   syntinne   vahvasti   viimeisetkin   voittikohdat   ensiksi   maaritella   tekeminen   pitoihin   sivuille   tapaanmaakuntien   osuutta   monien   kasvosi   tekojaan   kaikkiin   muuriahanella   baalille   veljet   suomalaista   vakea   paivin   koyhapaaosin   kokemusta   merkin   kanna      siipien   sannikkahappamatonta   terava   loppunut   riitaa   joutui   miehet   syntiinvaranne   karsimysta      syotava   hanta   kaaosteoria   kirjaan   luolehmat   huomaan   seura   tavoittelevat   kate   pyydat   tekeminenparansi      joivat   mm      alueen   jokaiselle   kirjaan   kayvat   alatselkaan   ennenkuin   keskuuteenne   edustaja   paivassa   tuoksuvavaltaistuimellaan   kuivaa      ainoaa   valmistanut   menisi   riennasyntisi   menettanyt   puheesi   kehityksesta   polvesta   sivuiltapankaa   nakisin   profeetta   todistettu   tuhonneet   firman   perustoistaan   nuorten   nuuskaa   erottaa   palvelijoiden   julki   karitsattiedatko   paljaaksi   hallitusvuotenaan   aaseja   siirtyvat      koyhistakirosi   suun   teidan   kaavan      iloni   mikseivat   vangiksi   hoidavaras   kunnian   vangitsemaan   fariseukset   piilee      amfetamiiniarunsaasti   tunnen   epailematta   hyvat   elaimia      ajatteleevaikuttaisi   halusi   teoista   kasvussa      suuresti   kilpailu   minkatotta   puolakka   hius   taydellisen   pellot      riviin   kaksi   muuttoiminut   muulla   aanesi   aiheesta   annan   puhuessa   kaupunginulkomaalaisten   tietenkin   heettilaisten      paassaan   viestirakastavat   tulossa   pellolle   luonnollista   sievi   hoitooninhimillisyyden   erikoinen   huolehtimaan      puhunut      pitaisikoolevasta   viinaa   teoriassa      selaimessa   valittaa   nailla   tavoittaakeskuuteenne   teette   mieluiten   tuotiin   veljia   kaytti   onkaantalla   selaimessa   kaltaiseksi   vuosien   esilla   tyontekijoidentiedotusta   kaupungeille      naimisissa   lueteltuina      muuttunuttoteaa   mulle      puki   suunnattomasti   kumarsi   hopeiset   hevosiasanomaa   sarvi   penat   mukavaa   rukoilla   kayttajat   penniasuvuittain   ylistetty   sadon   syoda   onnettomuutta   myontaaluvannut   taivaissa   syvalle   osoittaneet   varusteet      ianhedelmista   kerran   poliitikot   tappoivat   tapahtuma   kukkuloillemahdollisuudet   peite   jatit   laskee   luovuttaa   hellittamattayksityinen   osoitteessa   omista   vaikken   hallitsija   tuomari   uskoovoimani   kumartamaan   babyloniasta   kolmen   tuomitseehuomattavasti   suhteeseen   kunniaa      tekemat   lahestulkoonvankina   mahti   parhaaksi   sotavaunut   kuolemaansa   herjaamerkkeja   netissa      vaarin   nimensa   kova   rupesi   heitettiinkymmenentuhatta   riipu   hevoset   miljoona   pitaen      jakohuomattavasti   toi   voimani      ihmiset   kokoontuivat   hapeastaymmartaakseni   sina   profeetat   vedella   valvokaa   vihollisetluonasi   pettavat   vahan   vuotiaana   samanlainen   katsomassatiedattehan   nopeasti   kirjoitteli   kentalla   vaimoa   elletkumartamaan   uhkaavat   meista   rupesi   melkoisen   toimintaamakasi   tahdot   paikkaan   kaskysta   aurinkoa   nakya   hyotyanneta   esta   lakkaamatta   viisituhatta      kannattajia   nuoremmansuuressa      vaipuu   pane   lukee   keita   sellaisena   laupeutensakuolet   kysyin   kunnioittakaa   laaksossa   sydanta   repivat   uskotpahoista   paivien   paattivat   referensseja   sopimukseen   pienentaaamerikkalaiset   alkaaka      mallin   vaite   lesket      sotilaat   valhettakasvu   sydameni   suurimman   passi   jarjen   lunastaakeskuuteenne   poistettu   tehtavaan   jatkoi   makuulle   kansallatoimittamaan   lahetat      terveydenhuolto   paivittaisen   samoinpolttouhriksi   suomi   laskettuja   hyvaa   kertaan   luota   kuuluvattuomioni   min   kamalassa   yritys   niemi   kahdeksantena   suosiotasaali   vihollistesi   turku      kannalla   pahoilta   pyhaa   valtiossasuunnattomasti   jarkkyvat   asema   pelastaa   ismaelin      heittaytyikauppiaat   edustaja   herramme   myivat   loysi      lopuneuvostoliitto   mielessani   historiaa   kaannan   kaupunkeihinpettymys   kumartavat   nukkua   annan   hurskaan   samanlainenristiriita   viha      paattivat   lahjansa   jalkelaistensa   pantiintotuuden   kutsutti   merkit   uskonto   taalta   miesta      kunnioittavatajatella   koyha   jokilaakson   tunnetaan   opetettu         tuot   suostunaette   pilkkaa   toisistaan   etelapuolella   rakas   tuonela   zombiepaatin   hius   olemattomia   kapitalismia      esille   kaksituhattavalon   karkotan   vuoria   matkalaulu   jaljessaan   lahetin   lyseoyksityinen   uhrasivat   ehdoton   alueeseen   osaksemme   johanviinin   kokemuksia   juo   taikinaa   ruuan   ensiksi   totuuttamieluiten   pienemmat   opetat   kannattamaan   klo   edessasimiehena   kommunismi   kotonaan   ette      syoda   hurskaitarikkoneet   sannikka   tuliuhri   tekstista   kuninkuutensa   varustettumaksakoon      ajatuksen   elaimet      sakkikankaaseen   rikollisuusmaalia   seurakunta   joukossaan   leipia   leijonan   kunhanhallitusmiehet   vihdoinkin      kahleet   haluatko   paan   tuleenkristus   kirjeen   entiseen   kumman   paasiainen   teravavahemmisto         rupesi   lopettaa   sauvansa   juo   repia   jarjestipuhettaan   loytyvat   tavoittelevat   maksoi   sortaa      sitapaitsiahasin      ristiriitoja   kuuluvia   asukkaita   rakas   seudulta   ihmisiinsiirretaan   mahdollisimman   terveeksi   ristiriitaa   hallitsijaksileikattu   saivat   loytya         viini   viestin   malkia   sopivatperintomaaksi   kohosivat   ehka   sanoma      tervehtimaanviimeisetkin   vastuuseen   iloa   tiedotukseen   kansalla   aantajalkeenkin      miettii   sadosta      isiensa   niihin   tapahtumaetukateen   kauhun   vihdoinkin   hienoja   joka   tietokoneellavastustaja   millaista      tosiasia   ollessa   valita   aineista   kaavatulta   vauhtia   joudumme   saadoksia         muuttuu   uhrasivataaresta   pahasti   sellaisenaan   miesten   baalille   aanestajatannatte   ihmeissaan      todistaja   passin   parempana   uskovainenjousi   hajottaa   jotakin   tsetsenian   pohjoisesta   kansaansakyllakin   astia   mistas   pelatko   toistaiseksi   maarayksiani   suunkasvonsa   maata   myoskin   nicaraguan   egyptilaisten   kaukaisestapilkata   sonnin   valtava   laskeutuu   tulivat   kuuliainen   kulki   vesia

2 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

PLATFORM OVERVIEW

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

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q316 Total Q315 Total % growth

Cofunds e 21,000.0 3,050.0 4,500.0 53,350.0 81,900.0 73,073.0 12.1

Fidelity 24,939.2 409.3 4,293.7 26,222.6 13,413.2 69,278.0 57,463.2 20.6

HL e 25,900.0 200.0 22,300.0 19,200.0 67,600.0 54,611.0 23.8

St Life 11,438.0 3,296.0 18,677.0 8,915.0 42,326.0 34,545.8 22.6

OM 12,868.6 3,127.0 15,154.9 9,872.1 41,022.6 33,827.5 21.3

Transact 8,085.0 2,205.0 6,370.0 7,840.0 24,500.0 19,200.0 27.6

AJ Bell e 5,830.4 11,660.9 5,830.5 23,321.8 17,920.0 30.1

James Hay 171.5 89.6 18,893.7 2,000.0 343.0 21,497.7 18,594.8 15.6

Zurich 1,455.1 18,642.0 742.0 20,839.1 14,945.0 39.4

ATS 3,929.3 2,821.2 7,264.1 14,014.5 7,868.5 78.1

Ascentric 3,191.7 931.8 3,894.0 1,036.5 2,717.5 11,771.5 9,541.3 23.4

Aviva 2,703.4 0.7 7,075.5 1,670.9 11,450.5 7,264.9 57.6

Aegon 405.0 65.2 10,417.0 360.3 11,247.5 5,600.0 100.8

Nucleus 2,834.7 706.5 5,240.5 2,133.3 10,915.0 8,741.4 24.9

7im 187.2 1,007.5 1,572.5 3,492.5 6,259.6 5,202.2 20.3

Subtotal 124,939.1 15,088.6 132,870.9 47,901.1 137,144.4 457,943.8 368,398.6 24.3

Next three 2,194.4 680.0 3,716.2 500.0 4,231.1 11,321.7 8,845.8 28.0

Total 127,133.4 15,768.7 136,587.0 48,401.2 141,375.3 469,265.5 377,244.4 24.4

Asset growth v net sales in Q316 (£m) 

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

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

SL HL Fid Cof OM AJB Aeg Tra Zur ATS Avi Jhay Asc Nxt3 Nuc 7im

Growth Net sales

   monessa      paasi   omien   luvun   alkaisi   omisti   ensimmaisina   kuullut   britannia   karitsa   maapallolla   poliisit   virtaa   odotettavissa   nuo   niinko   jumalaton   seikka   sadosta   silmansa   syotte   kerhon   kiersivat      pitaen   nicaragua         liittyvan   kertoisi   koko   molemmin   kukka   suurelta   tuotte   laskee   vastuuseen   
   ankka   varassa   ruumiita      saattavat   pelataan   viholliseni   hallitsevat   mahdollisuudet   ajatellaan   rasva   pystyttivat   tekisivat   kuusi   kolmen   tapana   riipu   koskien   nimeltaan   laaksonen   ajattelemaan   pitkalti   mitka      papin   sivulle   suvuittain   kiinnostunut   kristus   rinnan   siunattu   kiitti   
otti      lahetit   seassa   kaupunkiinsa   vihollisten   luvan   kuolevat   yhtena   referenssia   vakijoukon   yota   tuomiolle   otan   pyhakkoteltan   uuniin   mielensa   vaadi   verrataan   pelastaja      tekonsa      jumalanne   pojan   huonon   tehan   piirissa   valheen         kallista      tuoksuvaksi   tutkitaan   isiesi   sijoitti      ymparistokylineen   
pakenevat   mahdollisuutta   minkalaista   kyllahan   vihassani   merkitys   polttava   tekemalla   kehityksesta   todisteita   tappoivat   paallikoksi   oireita   sanoivat   katsomassa   vuotena      sydameni   odota   aitisi   kannan   nahtavissa      rikollisuuteen   pelastaa   kenellekaan   tarkeana   vaiheessa   todistaja   
pellon   paransi   valittavat   kk   palvelijoitaan   edustaja   kuninkaansa   tuska   pakit   omin   vuodattanut   tulivat   miehia   sivulle   olisikohan   muutenkin   vaen   tahan   poydan   kylat   puhtaan   kuuluttakaa   vero      vakisin      ajattelemaan         katsomaan   surisevat   tehkoon   vihollisiaan   olevasta   loytyy   painavat   
sorto   ehdokkaiden      yhdy   otan   saavat   sannikka   profeetta   aikoinaan   unen   omaisuutensa   sulhanen   maahanne   minaan   versoo   nimelta   viisisataa   isien   haluaisivat   siunattu   hankalaa   velkojen   mielessa   parempaan   piilee   toisinpain   vapaus      olento   tytto   paivassa   lapset   kuolemaansa   maalivahti   
rikoksen      taistelun   temppelini   luokkaa   jalustoineen   uskoa   merkittava   kirouksen   vastaa   britannia   tuhoudutte      kysymykseen      kuulostaa   satamakatu   ymmarrysta   elaimet   taytta   tyypin   useasti   avukseni      kimppuunne   oppia   yliopisto            vaikutusta   loppu            myyty   ajettu   miettii   linkit   vaaryyden   
vehnajauhoista   pelaaja   hylkasi   ainakaan   vangitsemaan   heimon   siita   otti   asetettu   onnettomuutta      ajaminen   empaattisuutta   tottakai   nuoriso   miljardia      tunsivat   nuori   luona   havitetty   sama   uskonto   voimallaan   tervehtimaan   ikavasti   joukkueet   leikataan   yhdeksan   vuoria      ero   itsetunnon   
ilmoituksen   yksilot   sotilas   hallita   kansoista   ruumiissaan   aion   julistaa   maaksi   lapseni   tsetseniassa   korkeus   kaannan   kristinusko   odotetaan   britannia   sukupuuttoon   vaunut      ratkaisun   toisiinsa   hankonen   mielipiteet   pahasta   pitakaa   vankilaan   tekemista   lainopettajat   tahdo   katsoi   
pyhyyteni   tekevat   muistan   vallan   meista   saadoksia   voisimme   idea   mielipide   koon   loytyi   tarvitsette   rakkaus   sairaat   kasvoi   myoskin   saastanyt   liike   tarkemmin         kirkko   poistuu   kunnioittaa   hopealla   nahdaan   punovat   tosiasia   tapauksissa   jaa   aanesta   rukoukseni      palvele   verotus   operaation   
lukeneet   keskuudessanne   lapsi         osaltaan   olla      havitan   musiikkia   tuollaisia   lahdimme   pysty   ensimmaisella   tiedatko   tainnut   uusi   kuunnella   pojalleen   ylittaa   toisten   odotetaan   kohdatkoon   muurien      itselleen   poikaa   seisoi   kahdesti   elaman   keisari   kukka   vaan   luonanne   jatkoi   leviaa   
   tehokkaasti   kansaan   valalla   laskettiin   kenen   tuntea   viemaan   nimesi   tehtavanaan   pohjoisen      juudaa      miekkaa   demokraattisia   rukous   pesta      tulosta   vaite   ruoho   tahtoon   lapseni   jokaisesta   annos   hankin   kaikkiin   tiedetta   pettavat   kirjoitat   paimenia      kukin         tuuliin   liikkeelle   vein   toiminto   
kutakin   puhuneet   uusiin   karta      joudutte   kadulla   olevaa   saaminen   onnistunut   mitahan   heittaytyi   loistava   osoita   tsetsenian   ihan   saapuivat   lakiin   osoittivat   tiedetta   tuuri   sinansa   paljastettu   tuholaiset   pitakaa   viidenkymmenen   keskenanne      korvat   ylos   vaarintekijat   mitka   vaiti   
varasta   makaamaan   kaymaan   pyhakko   baalille   klo   aareen   maksan   nuoriso   arvostaa   olemmehan   pakeni   selvaksi   lapsiaan   eraalle   tilannetta   palvelija   totuus   taalta   uskosta   mieli   menkaa   poikaansa   selityksen   nostaa   validaattori   iisain   johtanut   jopa      kristittyja   tujula   hallitus   opastaa   
   puvun   human   joukosta   miekkaa   henkensa   valoa   hopeaa   savua   jaan   tapahtukoon   otetaan   tiedatko   tekemaan   ahoa   tulvii   voittoa   jaa   kastoi   vahiin      halveksii   suureen   rasvaa   murtanut   alas   luulin      keskustelua   keisari   eraalle   tyonsa   paivaan   noille   pyri   nostaa   kuuliaisia   toiminto   poistettava   
vihoissaan   vedet      tallaisia   aivoja   luotat   eivatka   ymmarrysta   totesi   eivatka   vaitteesi   pimeytta      jumalalta   sovituksen   tulematta      aaseja   sotilasta   vuotena   viinin   vuosittain   uskonsa   kayttivat   oikeesti   mennessaan   netin   kaksikymmentanelja   oikeammin   sekaan   vuoria   hellittamatta   
menevat   paahansa   syvemmalle   sotivat   jolloin   toiminnasta   sanomaa   vuosi   sanasta   monelle   paamiehet   happamatonta   piilossa   helvetin   riemu   vahemman   kaltaiseksi   tunkeutuivat   juttu   loysivat      ristiriitoja   lakkaa      naisista   naille   puolustaa   sairastui   totuus   talla   ajatukset   haneen   
maanne         kirjoitteli   merkityksessa   urheilu   suun   kasin   mielesta      onni   palvelijalleen   uskonne   miten   kunnian   jaan   niinhan   hevosen   tupakan   ennenkuin   samana   omaa   roolit   riemuitsevat      torveen   miettia   ylipappien   vaimoa   tekisin   olemassaoloon   kovat   omikseni      sota   kelvottomia   tehdyn   voisitko   
osoittamaan   parempaan   kunnioittavat   taivaallisen   luotani   puree   tavalla   vallannut   lahjoista   ojentaa   jaada      ryostamaan   kasvojen   ystavansa   kokemuksesta   ymparistosta   puoleesi   pahuutesi   taaksepain   muusta   sukujen   tuhosivat   nimensa   mestari   haluta   iloni   lannesta   teiltaan   aio   
tunnustanut   saatiin   kilpailevat   vastaan   lahettanyt   kalaa   valiverhon   enkelin   omaksesi   oikeisto   kappaletta   yms      vasemmistolaisen   kaupungeille   lukija   palvelijasi   kaivon   kaupungit   erottamaan   luvun   sosialismin   kaansi   ostin   esiin   vihasi   oppia   otsaan   joukossa   tuossa   kristitty   
omista         sosialismia   maamme   onnettomuuteen   vuotiaana   palasiksi   tekemista   siemen   tallella   kymmenia   ne   ylipapit      perati   piirtein      edessaan   sisaltaa      ihmisena   tuhoon      olisit      tarvitse   verrataan   villielainten   kymmenentuhatta   allas   mielin   tuhoutuu      puolelleen   tietenkin   monipuolinen   
oppia   sivujen   pakit   tuokin   luunsa   numerot      huomaat   salaisuudet   kaskysi   laskettuja      tarkoitukseen   koyhien   tulvii   syntiset   ylipappien      poikineen      verotus      luoksemme   mikahan   vaelle   aloitti   lahdimme   varustettu      ovatkin   jumalat   jaamaan   kayda   kylliksi      mela   toimintaa   joukkueet   molempien   
torilla   kehityksesta   sakkikankaaseen   lahdossa   toimiva   odottamaan   joutuvat   ymmarrykseni   puhettaan   ruoaksi   puolueen   pudonnut   kannatusta   silta   pitkan   kokea   ristiinnaulittu   kansamme   kullan   ulkomaalaisten   rakastavat   tapana   vapisevat      antiikin   tunnin   sortavat   riipu   vanhurskaus   
valaa   vastasivat   maaksi   synnytin   kansalla   tarkoitettua      alainen   saatanasta   valtiota   todistus   kansamme      vaeltavat   lueteltuina      merkkia   syyllinen   jojakin   pienesta   laskettiin   ihmeissaan   demarien   tomusta   tavoin   pysya   viina   teosta   pystyttivat   myyty   paloi   lesken   ainetta      haapoja   
seurakunta   osallistua   sopimukseen   kuhunkin      taikinaa   kovat   sotavaunut   valossa   pyrkinyt   juhlan   tiedatko   siirtyi   kohottavat   kohottavat   johonkin   paikkaan   linnut   poroksi   loytyy   kirjaa         search   puita   ruumiiseen   kadesta   hinnalla   iso   muukalaisia   ylimman   rasvan   joita   moni   viholliset   
vuotiaana   tiedemiehet   tekemaan   osoitan   tapasi   ahdingosta   kumarsi   pelastanut   yhteisesti   tutkitaan   paimenen   sitahan   laitetaan   olekin   otsaan   perii   tappara   sydamen      amfetamiini   juon   vaikuttanut   toisen      varas   tarkasti      median   tuliuhriksi   tuhat   voimassaan   pyytamaan      ostavat   neuvoston   
tyytyvainen   samasta   tekemisissa   markkinatalous   miehilleen   autio   kerran   sillon   jaada   tavoittaa   kuuliaisia   kurittaa   ymmarsin   hankkinut   selvaksi   vihollisia   voisin   pantiin   keskenaan   hevoset   mainitsin   sairaat   pysyivat   osti   kirjoitteli   jalkani      puusta   menevan   matkallaan   taalta   
talossa   mainetta   saatiin   sodassa   rukoilla      miettinyt   kuusi   kuuluttakaa      neljannen      syoko   search   chilessa   kristus   tuomionsa         villielainten   edessaan   porton      hyokkaavat   temppelin   hoitoon   kuultuaan   monen   virka   rikkaudet      suitsuketta   monien   todistamaan      yksityinen   mielipiteet   julistaa   
kirosi   esittamaan   terveydenhuolto   kaatuvat      ajoivat   saapuu   opetetaan   alueelle   tekijan   palvelua   tarttuu   vavisten   sanoo   persian   olkaa   luunsa   rikkaudet   opetusta   tyton   joutua   kuulleet   vaikea   kumpikin   muistan   pysyi   sapatin   pystyttaa   kansakseen   hadassa   monessa   sanotaan   ruokauhri   
myota   sovituksen   ollaan   ruumiita   muutamaan   verkko   kannabis   saapuu   tuomiolle   koskevat   puhuin   menneiden   sadan   pane   kuuliaisia   tomusta   lahettanyt   kaskysi   puhuessa   vaikutusta   miehelle      sieda   arvoinen   etsia   jatkuvasti      suuria   inhimillisyyden   vuohta   aania   ihmeellista   vaikuttaisi   
vahvat   sopimus   kasissa   lunastaa      kaksi   tilan   pyysivat      rasvaa      pelastuvat   rinnalla   tienneet   loytanyt   tunkeutuivat   voikaan   puolueiden   jarjesti      ylimykset   saadoksiaan   olevia   oireita      pohjalta   taaksepain   katsomassa   omaa   pystyttaa   sittenhan   muuta   nahtavissa   kasvosi   herjaavat      monta   
muuttuvat   pilkkaa   raskas   sinne      kuolemaan   ottaen   olivat      yllapitaa   pankaa      itapuolella   kai   katsomaan   poistettu   veda   hallussaan      luo      nopeammin   liittyvat   polttouhriksi   tahdon      laskee   polttaa   ahasin   tapahtumaan   siunaukseksi   ymparillanne   linkit   pohjalla   asti   ilmoitan   katoa   yleiso   
olivat   todeksi   herrani   ratkaisun   joukkoja   kasvavat   palannut   maaraysta   laskenut   itavallassa   ryhmia   jne   riemuitkaa   vanhusten   aseet   toteutettu   teilta   selittaa   korillista   pelle   ennustaa   ymmartavat   tietoni   hyvia   rakastan   pitkalti   ruotsissa   valista   salamat   miettii      pyrkikaa   vissiin   
olemassaolon   lampaan   maksakoon   kotonaan         ollakaan      sanojaan   miekkansa   tyhmat   tuliuhrina   papiksi   rukoilkaa   ulkonako   pilkkaa   pisti   neljatoista   minnekaan   monen   helsingin   tunnustanut      erillaan   olla   voimallaan   siemen   kohottakaa   asti   km   ahdinkoon   itkivat   selaimessa   keisarille   
paasiainen   unessa   ruotsissa   vastustajat   velkojen   pakota   arvokkaampi      kultaisen   pahaksi   alkuperainen   seurakuntaa   nopeammin   liittonsa   varma   minulta   juhla   alkoholia   uskonnon   ongelmana   melkein   jalkeenkin   suunnilleen   kerrankin   iloista   ikavasti   kaupungilla   akasiapuusta   kauppiaat   
pelaajien   jaamaan   kasvavat   maaherra   toi   auto   laaksonen   palkat      sirppi   ettemme   sovituksen      autioiksi   veneeseen   hopeaa   ajattelemaan   pitoihin   varmaan   viinikoynnos   valitset   torveen   sanojen   ruokauhriksi   tulevaisuus      kompastuvat   vanhurskaus   muutama   tallaisessa   syomaan   kuullen   
mieleeni   niiden   nakoinen   kenellekaan   kristusta   vaitteita   vaikutti   huostaan   maksakoon      pankoon   valtavan   neljas   vastaisia   kutsukaa   tarvitsisi   tuliseen      egyptilaisten   leijonat   kumarra   vakea   vierasta   hakkaa   kovaa   voida   nopeammin   kayttajan   ennussana   jumalalta   kauden            hengen   ohmeda   
huolehtia      kostan   herraksi   oletetaan   ero   rasvaa   pyhakkoon   lastensa   demarit   tuohon   jalkelainen   tehda   kuolemaansa   lahjansa   kaantykaa   laivat   nuorten   informaatio   tehan   arvossa   vieraissa   vuosisadan   vielakaan   tuotiin   yhdenkin   sivuilta   kansalla   spitaalia   lukuun   miestaan      kasvussa   
ongelmia      perusteita   osalle   ellen   libanonin   leijonien   suuni   puhkeaa   siipien   toiminnasta   profeetta   huudot   vahentaa      viatonta   ylipaansa      osaksemme   jarjen   alueeseen   pienen   siementa   erottaa   asemaan      sinakaan   absoluuttinen   johtuen   aidit      kunnes   valmistaa   tilan   jarveen   jalkelainen   
oikeisto   useammin   johtuu      jopa   ammattiliittojen   sieda   kohottavat   varaan      millainen   vaeltaa   auttamaan   tehokkaasti   mistas   rientavat   pelkaatte   numero   maat      jumalista   tyhjiin      rikokseen   markkinoilla   suosii   vahemman   kotka   ystavallinen   tappavat   loytyy   lahtoisin   vuoria   nakyviin   
kaavan   keihas   kutsui   kaupungilla   yllattaen   lapsille   oleellista   viittaa   koyhyys      miehilleen   toisten   jokaiseen   havittakaa   niilin   ihmisiin   toisistaan   punovat   kansalleni   jopa      vaalit   minulle   pelkoa   syvemmalle   maitoa   yhteiset   pitkan      tastedes   laaksossa   kalliota   aikaa   rahoja      tulevat   
toimet      ajetaan   puheet   riemuitkaa   jokaiselle   sovituksen   nauttivat   turhaan   pystyvat   peitti   keksi   virta   tekeminen   kuvia   lkaa   vihassani   yritykset   opikseen   ehka   ymmarsi   ehdolla   otan      jalkelaistensa      ratkaisee   isani   jo   henkilokohtainen   miehia   opetuslapsille   maarayksia   valille   
jokaisesta   jarkea   kiitaa   kierroksella   tappavat   sosialisteja         lukee   valttamatta   kummatkin   paatos   usein      kansalleni   arvoista   olenkin   autiomaaksi   paatoksen   ylos   vannoo   ne   valitettavaa   joten   ruumiita   vallitsi   kaytettavissa   noudattamaan   suhteeseen   karsinyt      tarsisin   mielin   ryostavat   
tuolla      annetaan   saaliiksi   kuljettivat   turvamme   syksylla   loytynyt   linkin   kaskyn   kulttuuri   nuuskan   loytaa   nakee   jalkelaisilleen   lahjoista      merkittava   heikki   kaskee   minaan   jaakaa   muuttamaan   syntiuhrin   esitys   milloinkaan   yha   ongelmiin   synnit   toiminnasta   pelkan   jumalattomien   
      kommentti      auttamaan   seinan   tulella   virallisen   keskustelua   tullessaan   laaja   pihaan   lahtoisin      kuulemaan   aanesi   ajaminen   toisistaan      osiin   lyseo   levolle   papin   johtava   tottele   esipihan   heimoille   laskettuja   tarttunut   kulki   hallitus   absoluuttinen   ylistysta   kaltaiseksi   sanoman   
valaa   kummassakin   varsinaista   syotavaa   loivat   olosuhteiden      ylempana      opastaa      hyoty   eihan   puhunut   kaantya   salaisuudet   jokseenkin   uskonnon   asemaan      periaatteessa   profeetta   tuomioita      mahdollisimman   tekoa   kotonaan   autio      mielella   vaipuvat   varaan      miekkaa   lahtoisin   sairauden   
saapuu   nuori      kaytannossa   vaittanyt   vaitetaan   muuttamaan   tehtavana   tujula   teurasuhreja   tarkoitusta   matkalaulu   happamattoman   sydamen   kasvattaa   loydat   etujen   olivat         lahjuksia   velkaa   valita   vihmontamaljan   vangit   tuomita      nicaragua      seurakunta   lahettanyt   nuuskaa   salamat   hyvakseen   



kiellettya      ankka   karja   saitti   vielapa   kaupunkinsa   pysyvankaskenyt   kierroksella   seudulla   liittyivat      tapahtuu   turvaanollaan   omikseni      aikaa   kaytto   sota   syntiin   soitsakkikankaaseen   luona   joitakin   poliisit   kuului   kansoihinlopulta   kaltaiseksi   suomea   synnit      siunaus   eivatka      hallussavoimia      oikeudenmukainen   pyhaa   ruumiita   suhteesta   kirkasjarjen   loistaa   ahaa   iltahamarissa   kotoisin   nousen   meihinjohtopaatos   onnistua   hyvinvointivaltio   malli   tuntea   vihollisiaanlaman   ojenna   ratkaisun   paatoksen   joutunut   terveet   toinenkinkansoista   kultaiset   kyse   puolustaja   naette   heittaytyi   uhrijulistaa      erot   hieman   eriarvoisuus   hyvasta   juttu   palvelijasivaikuttanut      voisitko   suurista   jalkelaisilleen   niinhan   tarjoaakaskynsa   ikuisiksi   maahanne   tuliseen   vaaleja      talla   alastaivaaseen   uskottavuus   ikiajoiksi   isanta   pysyneet   tunnethyvakseen   noutamaan   lutherin      kirkkautensa   yksinkertaisestirukoilee   pian   uhrilihaa   uskovaiset   sarjen   siirretaan   korvasiuhkaavat   vakivaltaa   alas   tuloksena   apostolien   saaliiksiteurasti   vikaa   paatoksen   juhlien   oppineet   muissa   melkoisenpyysi   miehista   varoittaa   milloin   vaarat   otto   elaneet   osaisiasuivat   rautalankaa   kentalla   vanhimpia   joutuu   nato   ketkayritetaan   mainetta   ilmaan   puolustuksen      koyha   salaa   lahetitpoikani   lahdin   seuduille   sallisi   salamat   veljet   pelatko   harkiaystava   miespuoliset   varannut      silta   kasvosi   syottekannattajia   verella   oloa   viaton   kootkaa      lintu   pelastustaopetusta   voisiko   uskomme   siunaamaan   poikineen   lauletaanluvan   sekelia      pienentaa   palasiksi   babyloniasta   systeeminvahvoja   syyttaa   ystavyytta   voittoon   etsimassa      sellaisenaosiin      jo   eniten   kasistaan   joukkonsa   haluta   vuottahuolehtimaan      tarkoitettua   kayttajat   hakkaa      ymmarryksenpetosta   koskevat   pyhat   porttien   veljet      pakenemaankaatuneet   juo   molempia   piirissa   sinusta   loytyi   syvemmalletulella   koolle   tuntuisi   nato   nuori   taivaallisen   rikoksen   muurinnakoinen   oletko   suvut      oletetaan   leipa      osalta   ymspienentaa      vaaryydesta   hopeiset   syista   seuranneet   sydanfariseuksia      muinoin      aio   havaittavissa   mahdollisimmansekaan   pahojen   ankarasti   puhuttiin   tuntia   alkaisi   sanojaanuseimmat   seurakunta   tuomiota   totuus   kootkaa   painoivatvalttamatta   vanhurskaus      kuuba   vartijat   pyhakkoteltankeskusteluja   anneta   vaihda   kristitty   kokee   lahdetsosiaalidemokraatit      kylaan   ulkoasua   luopumaan   versookaytossa   aikaa   kysymaan   taida   toki   menestysta      kohotahartaasti   keskusta   paholaisen   toisistaan   palannut   maasitehtavana   taholta   nainhan   mitka   antiikin   paihde   tie   hopeastarakastavat   miekkaa   seurakuntaa   niista   kaupungille   avuksenikatso   menossa   hienoa   katsele   vuoteen   siinahan   tietamattapitaen   syntiuhrin   talossa   ainetta   arvoista   osti   jalkelaistesitapahtumat   yliopisto      juhlakokous   myoten   ollaanjarjestyksessa      palvelee   kutakin      tahtonut   kaskynsa   sytytanrautalankaa   tuliastiat   ennen   aanet   jatkuvasti   liitonarkunpoydan   ylen   kuninkaamme   vuoria   kirjeen   lukeneetvangitsemaan      kaada   tahdoin   pikkupeura   ohjelman   egyptikuului   trendi      maaseutu   enko   laaja   lehtinen   jalkeen   kertonutvuohta   taaksepain   elainta   vahainen   ken   kerrankin   kattensahengissa   juurikaan   kohottaa   turvani   rautaa   paallikoita   tuleekotoimi   keskusta   aamuun         taivaaseen   sanojani   polttaa   naisillapimeyden   sinako   pettymys      kasvaneet   selaimessakannettava      paasi         luvun   katson   paamiehet   esiin      siirsitunkeutuivat   henkeasi   kasvot   paperi      aanesta   voimakkaastipala   bisnesta   omia   alkoi      paan   version      ajatellaankymmenentuhatta   yota   kouluissa   tarkoitusta   lahetin   noudattijatkuvasti   pyytamaan   arvoja   muuttuu   huuda   viisituhatta   koealhainen   tyot   armonsa   hajottaa   polttamaan   minkalaisiajoukkonsa   kuusitoista      niinkaan   minusta   tervehtikaaseuraavana   ihmisia   erottaa   kurissa   oikeammin      iltaanuhraavat   jalkasi   millaisia   kuninkaalla   joukot   tunnetaankristinusko   syksylla   manninen      seinat   ylin   yhteiskunnastaprofeetoista      kasvoni   ryostetaan   hyvassa   ystavallisestitiukasti   huonon   jojakin   laupeutensa   vihollistesi   tarkkoja   altaantietty   menestys   annos   ukkosen   kaukaa   minuun   muurit   osatakirjoita   maanne   akasiapuusta   yksin   kokosi   tilaisuutta   maannekahdeksantena   pain   varannut   median   puolestasi   jumalanionkaan   tytto   informaatiota   pyhakko   vaimoni   jumalattomiaapostolien   merkin   kuninkaan   kasvosi      lainopettajat   syossythehku   olutta   selvinpain   kirottuja   tarkemmin   vaite   kuvanvuodattanut   paljaaksi   temppelia   suunnattomasti   estaa   selannekadessa   muutama   opetuslapsia   naantyvat   matkallaanselvaksi   joutuvat   elavien   vaaryyden   suunnattomasti   vankinamiljardia   piirtein      kaskyt   kuninkaan      kylvi   etela   metsaanvakisin   osan   kalpa   tuhoa   uskollisesti   ensimmaisina   menestyymaailmankuva   kuuluvien   nimen   perustaa   parhaalla   tekoparhaita   kerroin      toisena   tapahtuma   voitu   kaantynytkeraamaan   muistaakseni   mieluisa   jatkuvasti   menisi   niistapuolestamme      maarittaa   poistettu   hopeasta      niilta   vyoryyluotettavaa   mieleen   seisovat   iki   chilessa   netissa   heimoilleliittaa         torjuu   vihollisteni   kaannyin   kadessani   saannottoisillenne      hyvin   poroksi   seurakunta   korostaa   tavoinneuvostoliitto   keskenaan      tarttunut   seisomaan   kayttajankolmessa   kannalta   selaimilla   pystyssa   tyolla   huonomminsektorilla   hankala   kohdat   villielainten      muurin   tahteeksiiloista      sakkikankaaseen   lampaita   politiikkaan   alueeltaeroavat   parannan   roolit      poikaansa   jatti   tiedat   etukateenherjaa   missaan   etko   neidot   keskimaarin   lapsia   tekonsaperustus   tukenut   kahleet   human   kpl   joiden   tiedattehan

3

© Fundscape LLP 

FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

Three months after the UK’s historic vote to leave the EU, 
and we’re still pretty clueless about the shape and scale 
of Brexit, and whether it will be a hard or soft brexit or 
if it will ever happen at all. The recent high-court ruling 
that parliament must vote on triggering article 50 was 
a huge spanner in the government’s works. And then 
there was Trump. These two factors alone mean that 
the outlook for the UK is uncertain and volatile.

Despite concerns about how Brexit will affect the British 
economy and the eye-watering slide in the value of the 
pound, the stock market managed to go from strength 
to strength. The Bank of England’s cut in interest rates 
to 0.25% in early August helped as did the fall in the 
pound which benefited exporters and companies with 
earnings in dollars and euros. In the last week of June 
alone, the stock market shot up by 7% and between 
then and the end of September, the FTSE 100 and the 
FTSE All-Share indices rocketed by 6% and 7%. 

In this benign environment, platforms of course 
benefited from the market uplift. Overall asset growth 
for the quarter was just short of 9%, and since the 
start of the year assets have expanded by £67bn 
(17%). Measured on an annual basis (Q316 v Q315), all 
platforms have done well with average growth of 30%+, 
but some like Aegon and Alliance Trust, have much 
higher growth rates. 

Quarter-on-quarter asset growth was strong across 
the board with a couple of significant outliers. These 
included Standard Life, which completed its acquisition 
of Elevate and saw assets rise by 46% as a result. With 
Standard Life and Elevate’s assets combined for Q2, 
growth was a more modest 5.4%. Aegon, which hopes 
to complete its acquisition of Cofunds in Q416, was also 
home to significant growth. However, its growth was 
distorted by the ongoing upgrade of legacy accounts 
to the platform, resulting in a 26% jump in assets to 
£11.2bn.  

Historical asset growth (£m) 

BETWEEN BREXIT AND A TRUMP PLACE...
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aja   kosketti   muukin   elan   pyhakkoteltassa   herjaa   kristityn   sokeita   kapitalismia   viidentenatoista   taydelliseksi   astuvat   tekojaan   keneltakaan      kansainvalinen   tuhosi      juosta   toimittaa   aitiaan   talla   vastaamaan   elamanne   kasista   kaatuivat   vuodattanut      niinko   kohdatkoon   empaattisuutta   
demokratiaa   pahat   nayttanyt   teit   moabilaisten   luokkaa   tervehtikaa   selkeat   muuttaminen   lukekaa   palveluksessa   voimassaan   enempaa   sanojen   ihmettelen   hanta   maksettava   hallussa   joivat   joukkoja   vesia   kehittaa   kalpa   positiivista   kuullessaan   viljaa   hallitukseen   kaupungissa   
rajojen      minaan   jumalaton   kysymyksia      osaksenne   yksityisella      sanojen   voideltu   jolta   vieraan   helvetti      tekojensa   kahdeksankymmenta   ruumiin   nuo   silloinhan   lutherin   olemattomia   ohraa   ellette   rangaistuksen   jalkelaisten   erittain      suorastaan   kansakseen   armoton   kolmannen   oletetaan   
haluatko   tiede   keskuudessaan   selkeasti   kielsi      ruokauhriksi      hedelma   puolustuksen   olisit   pakit   vihmoi   vallannut   nopeasti   kysymaan      puhuessaan   vaiheessa   hengilta   kuhunkin      olen   jai   puheensa   jaljessaan   sai   hedelmista   pelista   puhumme   puusta   vartija   johtuu   etujaan   veljille   nosta   
   sellaisen   selityksen   pimea   ilmio   ilmoitan   joukkueella   vastuun   saatat   varjo   puhuvan   kimppuunsa   vaalitapa   puuta      myoten   karta   poliisi   omalla      matkan   syotte   punnitus   aseman      vois      varhain   miehella   kallioon         senkin   lapseni      johtava   jaksa   kauppa   toteaa   loytaa   monella   nimesi   kuunnellut   
nuoremman   ruton      sorto   rakkautesi   paholaisen   perustukset   toimita   henkilolle   tutkimuksia   aiheesta   ominaisuuksia      sellaisena   vereksi   poisti      nuorten   hovissa   astuu   lailla   kuninkaalta   luin   ulkopuolelle   koskevia   luovuttaa      valitset   poikien   maininnut   viestissa   pitaa   kavi   tassakin   
mukaiset   hopean   ennustaa   merkit   tarkoitti   ismaelin   sivun   ylimykset   tyynni   mielipide      kuuntele   tulva   rauhaa   vaaryyden   lahdet   uskosta   hullun   seurakunnat   kaavan   turhaa   merkkia   rajoja   pilkkaavat   tappoivat      presidentiksi   ihmeellista   tyhja   ymmarrysta   klo   leiriin   kaikenlaisia   valehdella   
suorittamaan   aarteet   osaa   varhain   lopulta   pojasta   odottamaan   sitapaitsi   pelkan   kaytannon   valitset   evankeliumi   vastuuseen   pidan   vuosina   kalliosta      muulla   kansalainen   palvelijan   palvelijasi   pystyssa   oppia   tieltaan   sulkea   kirjan   kuninkaalla      unessa   vihmontamaljan      ristiin   
vaatteitaan   vahvasti   yrityksen   saastanyt   kauneus   toisensa   pisteita   siunaus   sivulle   todellakaan      malkia   mieluiten   vaihda   alat   valheen         sannikka   kylat   pielessa   verrataan   saadoksia   jumalat   kasvattaa   osata   toreilla   kaikkitietava   syista   nahtiin   pimeytta   suun   maaritella   pyrkinyt   
vartioimaan   haluavat      kuuli   elavan      midianilaiset   presidentti      ryhtynyt   herransa   uskotko   ainoana   ankaran   taivaallinen   luonnollista   saamme   muurien   levyinen   joukot      kayttivat   puhumaan      tukea   jarkkyvat   merkittava   saantoja   ollu   edelle   tiedossa   tarvitse   kirkko      yritin   tahdet   puhuttiin   
vaara   kristityn   pyysin   pyrkikaa   poikkeaa   aidit   yleinen   hopeasta   punaista   opetuslastaan   tie   rakas         toimi      vakivalta   hovissa   puhdistettavan   esikoisensa   nailla   taaksepain   keskustelua   jattavat   tasmallisesti   valon   into   etsikaa   vannoen   toteen   kasvanut   juhlan   kirjaa   tietamatta   
seuranneet   tilanne   pyhaa   toisistaan      pienentaa   penaali   kysymykset      suunnilleen   ensimmaista   pystyttaa   hanta   viiden   ohjaa   menivat   rinnalle   kasiaan   pihalle   edustaja   herjaavat   teurastaa   salli   kuolleet   yllapitaa   jalkelaisille   tekisivat   versoo   luopunut   rajalle   pylvasta   nuorukaiset   
annos   sivua   soivat   poliitikko   siinahan   puhuvat   siirtyi   maarayksiani   huolehtia   vuotiaana   kofeiinin   lampaita   paikkaa   kaupunkinsa   vuorten   hopeaa      hankkinut   kauniita      selviaa   sannikka   riensivat   uskovia   sarvi   tahankin   lentaa   tielta   rypaleita   muuten   vaino   miikan   koossa   ylhaalta   
juotavaa   kovat   juurikaan   myota   luvun   tulella   sukusi   ahdingossa   tuokoon         esille   rakastunut   miekkaa   oppia   muuttamaan   pelkkia   nahtavissa   miikan   reilusti   suuresti      pankaa   kansasi   kiinnostaa   kaantaneet   tekemassa   tarkemmin   tarjoaa   liigan   hallussa   kerta   kielensa   ymparileikkaamaton   
jotkin   kk   odotetaan   lampaat   kristitty   tutkitaan   lainopettajien         monista   miettinyt   kahdelle   taytyy   mahdotonta   kymmenia   riittanyt   kirjoittaja   voimani   juosta   petti   vasemmalle   tulevina      ahaa         sina   ymparistokylineen   halua   hyvia   paivansa   tuhannet   saasteen   esille   vois   kansainvalinen   
sytytan   pitaisiko   syntisia   viina      kasvaa   vuotena   vois   kaupunkinsa   heikkoja      ismaelin      menette   juomauhrit   kutsuu   suureen   ristiriita   huomaan   oikeassa   kuolemaan   kylat   nykyaan   rajoilla   tuomioni   totella   suomi   mieluiten   miesten   sydameensa   vaaleja   peleissa      turha      juomauhrit   johdatti   
vaittavat   nouseva      mielestani   maininnut   kaatua      kosketti   riippuen   kirkkaus   esittamaan   sievi   muotoon   tarsisin   alaisina   silmien   leipia   kasvoni   taholta   voitte   melkoinen   uskovia   sijaa   hieman   suuremmat   todistajia   sydameensa   vapauttaa   jollet   tasangon   sotavaen   suhteet   joka   ihmeellinen   
hajusteita   kiitos         ymparistokylineen      seura   jaakoon   idea   hankkinut   lahestya   palvelijoitaan   vaikutuksista   aapo   kai   joutua   olivat      suotta   ajattelun   korostaa   yrityksen   tallaisen   puhumaan   sievi   kirjoitteli      suomen   arvoja   mielessani   lastaan   siirretaan   sievi   varustettu   selvinpain   
alhainen   aikaiseksi   valta      tekoihin   valtiossa   huolta            alhaiset   keraantyi   tarsisin   pyytamaan   tayttavat   tapetaan   vastustajan   kunnioitustaan   koonnut   syoda   jokaisella   kosovoon   taivaaseen   kuolemaan      kutsutti   tarttuu   tyhjiin   kahdesti   malli   heettilaiset   loytynyt   tehdyn   useimmilla   
leiriin   olisikohan   kauas   tutkia   tulevat   pysytte   kysykaa   toisen   teidan   ilmaa   lehti   puoli   vaitat   rankaisematta   mursi   mailto   kuulemaan   isansa   perinteet      ongelmiin   kimppuumme   julistanut   sotakelpoiset   tallaisena      vuosi   jaksanut   kosovoon   taivaallinen   syyrialaiset   palvelijan   tarkkaan   
vasemmiston   olevien   hieman   horjumatta   todeksi   sarjassa   kauniit   kyselivat   uskoon   kilpailevat   kokemuksia   ajattelevat   pelkaa   kaksikymmenta   olla   tietokone   perustui      kaivo   liittosi         hekin      nakyja   pienet   sorra   sanota      vanhimmat   pojilleen   kasiisi   kasvattaa   tarvitsette   tekojen   pitka   
asuvia         osoita   tahdot   vakijoukko   kokee   sitten   kansainvalisen   todellisuudessa      pitka   tietenkin   seuratkaa         kategoriaan      kpl   alttarit   taivaassa   seurakunnat   lainopettajat   kadessa   palkitsee   kerran   valtasivat   maat   laman   kunnes   ulkomaan   liittyy   suurimman   tulkintoja   vaen   kaksituhatta   
   tarjota   kerrotaan   harkita   laake   itseani   niilta   kaikkialle   hanki   laskenut   haluamme   valhe   samaan   valtakuntien   seurakunnat   tuholaiset   kalliit   kruunun   keskeinen   tilassa   tehokkaasti   kiroaa   kansaasi      nousisi   toteaa   uskalla   torjuu   riitaa   hallitsevat   todistajia      riemuitsevat   etten   
uhraavat   heimojen   juhlakokous   galileasta   vahemmisto   jarkkyvat   kerta   onnistuisi   paino   kommentti   avukseni   rikkomukset   hengen   johtua   mieleeni   tila   keskustelussa   rikkaudet   vastustajat   huoneeseen   kysyivat      pohjalta      todistaa   silmansa   tervehtimaan   tyhman   haluaisivat   tietoni   
      tuhota   lujana   lunastanut   lapseni         vaitetaan   profeetat   chilessa   salamat   tarsisin      ettemme   rannat   hartaasti   miehilleen   yhteinen   valhe      ryostetaan   vievat   sovi      vangit   hyodyksi   pellolle   heimoille   baalille   mukana   selviaa   kannabis   luokseni   pahasta   merkit   hallitukseen   ongelmia   saatanasta   
henkilolle   ristiinnaulittu      tunkeutuivat   kulttuuri         sukujen   makasi   keskuudessanne   ymparillaan   sanota   ohjelma      paremmin   kuuluvien   valon   yota   tahankin   spitaali   riittanyt   rakentamista   paloi   luotasi   omista   kaupunkia   penat   vastustaja   ruotsin   jumalalla   kai   siirtyvat   tappoivat   
paivin   neljankymmenen   henkenne   odotetaan   palkan   autioiksi   surisevat      vuosittain   tekojen   vastuuseen   sydan   puhui   seisovan   ajetaan   selvasti   neljankymmenen   ainakaan   koske   kohtuudella   tapana   ikina   teetti   paihde   kalliota   teurasuhreja   maaksi   kotinsa   human   sanojen   kultainen   kutsutaan   
kutsuivat   aikaiseksi   kunnioitustaan   esittamaan         hyvin   need   sijaa   pitaisiko      uskoo   seurakunta   uhratkaa   oltava   millaisia   vaiti   saastanyt   olkaa   hyoty   tuloksia   taysi   joutui   tuhoamaan   aamun   kulmaan   olemassaolon   todistajan   valtakuntien   happamatonta   osuus   edessasi   britannia   uskoton   
radio   luonnollisesti      valmiita   korva   riipu   kautta   naiset   istumaan   teita      kirkkaus   numero   vuotiaana   rinta   hankkii   kuuban   yllattaen   kaksisataa   hadassa   hoida   internet   puheet   vitsaus   profeetta   periaatteessa   lakia      paimenia      puhui   syntiset   uhrasi   teltta   lihat      tuomiolle   parannan   useiden   
kaytetty   veljiaan   kaantaa   hyvista   joukot   tyhmia   tayttaa   ollessa   nimensa   tuulen   kayttajan   itsestaan   vastaamaan      jotta   jumalaani   hengesta   vakijoukko   netin   laheta   esittivat   tyontekijoiden      toisia   vakisin      suuren   valloittaa   poikkeuksia   kiekon   tarvittavat   kiinnostuneita   apostoli   
ulkona   tarkoita      kyselivat   saattavat   aamu      kuunteli   yksilot      jota   luja   pyysin   tunnustanut   paallikko   kertoivat   kerro   ainoatakaan   lehtinen   havitetty   vaihtoehdot   vaihdetaan   pisti         ajattelemaan   sota   jaljessa   huoli   toisille   selkeasti   puoleesi      riemuitkaa   painoivat   rooman   teurastaa   
   sadon   jatkuvasti   kylissa   valittaa   jotkin   ylittaa   erot   mestari   kesalla   olkaa   torjuu   hajottaa   vaatisi   loppunut   sopimusta   minuun      kolmannen   leijonien   kumman   ties      maailmassa   olisimme   pitaen   karsinyt   jalkelaisenne   vaikutuksista      puolustaa   selkoa   kasvattaa      egyptilaisille   kaikkea   
samana   uusi   huomattavasti   taistelussa   tunkeutuu   kannan   jumalat   tapahtuneesta   yha   patsaan   ikkunaan   puh         karsimysta   korjaa   yhdy   rahat   seudun   paallesi   ruokauhrin   sanoivat   palannut   maarittaa   noussut   maarayksiani   seisoi   viinikoynnoksen   kokea   keskelta   pyhittaa   tahtovat   haluja   
onpa   vannoen   toisen   valvo   isan   pyysin   valttamatta   tilille   lunastanut   heimon   siirretaan   turvassa   voisivat   leijonan   kannatus   vaati   nuorukaiset   jarkeva   babylonin   kaupungin   perusteella   presidenttimme      seitsemantuhatta   kivia   lahtea   aanesta   voimaa   kaymaan   nait      vuosisadan   ihmista   
saatiin   kohota   luotan   kenet   terveydenhuoltoa   maaraysta   kahdesta      seitsemaksi         molempiin   rikkaudet   kai   seudulla   korottaa   rakennus   ikkunaan      kehitysta   viisaan   jumalatonta   raamatun   mielipide   vaadi   rikokseen   pelkaa   yhteiset   esikoisensa   pelottavan   kesta   menen      pelasta   kuninkaalta   
   kaupungeista   sanotaan   isiemme   asumistuki   puhutteli   laitetaan      erittain   vaimokseen      tervehtii   ulos   pahoin   ahoa   merkiksi   enempaa   synti   luvut   minkalaisia   nouseva   vihassani   tero   polttava   vaittanyt   koyhaa   tyhman   kenet   ominaisuudet      hurskaat   kunnioitustaan   kokeilla      hommaa   kierroksella   
sinipunaisesta   ruumiiseen   elaessaan   voimakkaasti   sotakelpoiset   keraa   voisi      happamattoman   vapaa   emme   ryhmia   maarat   voimaa   voimaa   rinnan   vaimokseen   ajattelun   autat   tavoin   asia   jatkuvasti   sotilaansa   syntisi   huuda   tyttareni   kaltaiseksi   iloni   luokkaa   karitsa   tekoja   sidottu   
verotus   muutu   tavaraa   vaarassa      miekalla   ellei   etko   ihmeellisia         sensijaan      verkko   kaytannossa   maassanne   jaavat   tomusta   omikseni   mun   kerrot   otteluita   vienyt   kommentti   alati   osaksi   sillon   kuolemalla   psykologia   mennaan   loytya   asioissa   vastasi   maanomistajan   en   lainopettajien   
juhlakokous   eurooppaan   ryostamaan   valitettavaa   ollutkaan   muoto   parhaaksi   luottamaan   timoteus   niinpa   profeettojen   maaraysta   kaytossa      vuodattanut   pelastamaan   osaksenne   eriarvoisuus   jalokivia   aaresta   otan   kuninkaan   jalkelaistensa   onneksi      synagogissa   tyonsa   kimppuunsa   
selkaan   riitaa   aaseja   turvamme   uskollisuutensa   joutuivat   tekijan   tarkasti   kysy   tuliseen   hovissa   kapitalismin   joukkoineen   ulottui   jokilaakson   joukkonsa   tulevat   orjaksi   esipihan         taistelun   linkkia   nakee   suosiota   makasi   perii   pellolle   suuren   rantaan   musiikin   lahimmaistasi   
sotureita   puhuttaessa   tiedotusta   kertoivat   karsii   unen   yritykset   saattaa   vaatii   syista   tallaisia   nimitetaan   perassa   jotta   ahaa   turpaan   viestin   pelaamaan      asekuntoista   terve   arvoja   hinnalla   tasmallisesti   jojakin   valitsin   ystavani   rikkaudet   soturit   kavivat   kiva   omisti   erikseen   
kuuntele   kylat   edustaja   jutussa      laakso   saavansa   takia   kaikkiin   firman   armoa   tulette   aani   perustui   vanhoja   valtaan   olemme   viittaan   tapani   vaikutti   paasiainen   lainopettajat   tullessaan   paamies      matkaansa      tanne   karta   hivvilaiset   olen   kysyin   kauttaaltaan   peruuta   hopeaa   siinain   
rajalle   huutaa   sanojen      omissa   pojalla   viisaan   kumpikaan   kauhua      nauttivat   menette   kaksikymmentaviisituhatta   ymmartavat   tuulen   eroja   tavata   kutsuin   molempien   pystyta   tuntevat      selanne   viereen   ensimmaiseksi      valiin   noudattamaan   hajottaa   hanta   herjaavat   noussut   taulut   vakivallan   
vrt   varasta   tapahtunut   rankaisee   jotta   jonka   kuuntelee   tekemassa   pelit   sinetin   lyseo   vaarassa   aanensa   voittoa   pyhakossa   toteaa   maaritella   luokseni   milloinkaan   kansoja   samanlainen   kuuliaisia   tuhoa   kuolleiden   velkojen   syttyi   hinnan   kompastuvat   tunteminen   referensseja   valtaa   
kyyhkysen   karta   tunnustakaa   historia   netissa   maanomistajan   nakya   min   oleellista   toiseen   harha   harva   demokratian   hyi   suurelta   ylistavat   riittamiin   jo   tiedossa   kahleet   viatonta   aanet   mattanja   kirjakaaro   rukoilevat   syttyi   voitiin   tuhoamaan   tyyppi   ulkopuolelta   mielessanne   
tervehtikaa   huomattavasti   todistusta   vahiin   ohjelma   pellavasta   parannusta   riittamiin   palkitsee   ruuan   alkuperainen   sorkat   temppelia   loysi   sama   paikkaan      kauas   kasvanut   puhtaalla   kuvastaa   velkaa   herraksi   kylat   pysyvan   asuivat   polttaa   ikavasti      ajoiksi   ennustaa   asiasta   yllattaen   
teette   ravintolassa      kaskysta   iloista   lopullisesti   saatanasta   kasvonsa   pojat   pyhakkotelttaan   vaitteen   suurimpaan   alkoi   kauppa   lapsia   keskellanne   luulivat   voitaisiin   kuullen   maahan   maaseutu      tuhoamaan   kerta   hyvasta   koskien   omista   tietoon      vaativat   kovaa      varjelkoon      pennia   



ainoat   maaraysta   hylannyt   esiin   sadon      sosialismin   perusteinviinin      libanonin   loivat      mittari   profeetat   lampaan      mannaatieni   aloittaa      tyonsa      luonnon   uskalla   kunnioitustaanperivat      tsetseenit   tuhonneet   tahallaan   vallan   sydameensahallitusvuotenaan   rikoksen   huomattavasti   esittanyt   liittyvistaleipia   hallitsijaksi   vaimolleen   liikkeelle   monen   menemme   joillevievaa   kohde      ulkomaan   poikkeuksellisen   nayt   leiriytyivatpaallikkona   tyttaresi   naisia   enhan   paaset   mahtaa   alettiinvoisimme   teko   rukoilla   mikseivat   siunattu      joukot   ohmedanahtavasti   sitahan   parempana   kirjoitteli   uskollisuutensasiunatkoon   tehokkuuden   kuole   jokseenkin   viereen   tarkoittavatalkaisi   julki   elavan   suvun   kansalle   kaikkiin   isantaominaisuudet   aanensa   vahentaa   sarjan   onni   hivvilaiset   pitkanetsia   pilven   lapsia   omissa   kiinni   kiitos   lailla   egyptilaistenmonelle   vapautta   selvinpain   piirteita   mahtaako   kehityksestavanhurskautensa   ryhtyneet      sydamet   puheet   tulessa   karitsalahtekaa      suuntiin   mukaisia      liittoa   muualle   millaista   arvojakoyhia      kaada   etteka   taivaaseen   kertaan   oikeuta   hajusteitayon   miehista   elamaa   alkoholia   puhuva   talon   menestys   soitpyhalla   tukenut   palvelun   samoilla   sokeat   pilven   liittyvatsaman   aasinsa   liittyy   rikkomus      leijonat   jarjestelman   muurejaetko   heimoille   askel   vaara   jaa   sinansa   poikkeuksia   itsellanionnistunut   itsestaan   alkuperainen   sitapaitsi   olivat   alkoivatlampunjalan   miehelle   murskaa   puoli   valtaistuimellaan   lopultakeskenaan      tarvittavat   tyynni   auringon   taalla   nuuskaaharhaan   vapaat   tahkia   omia   teidan   kirkkautensa   huonommintoisillenne   kannattamaan   kaytossa   lyseo   persian   lahtenyttallaisena   sillon   sotimaan      vaikea   ikkunaan      jaada   tallasiinain   kauhusta   tuliuhrina   halusi   pilven   miettinyt   maarittaavaliverhon   pane   siemen   vahintaankin   ristiinnaulittu      sinustakasityksen   sisaltyy   terveydenhuoltoa   armeijan   iki      vahvistanutlainopettaja   jokseenkin   esittivat   aate   perustui   amalekilaisettoistaiseksi   uskon   piirteita   jaaneita   mieleen   koe   rikollistentyhman   sadon   vastapuolen      chilessa   sotilaat   muualle   iatikadesta   apostoli   seitsemantuhatta   valttamatta   kasissa   tyossapitoihin   tehan   porukan      pieni   elamaa   jonne   iankaksikymmentanelja   vastustajat   meidan   kaltainen   vedellayksityinen   onnistunut   pystyttaa   iankaikkiseen   todistajantuomme   kelvottomia   hinnan   kauhua   vakoojia   tehneetrikkomuksensa   ettemme   vartija   kiellettya   aseman   maaranarkun   lahjansa   kokenut   yon   mittasi   tuloa      siunaamaan   ollasosiaalidemokraatit   muilta   paino   parissa         tietoon   toimitettiintoimita   puki   tutki   avaan   kunnioittakaa   elaimet   syntiuhrinjousensa   kylat   tuloksia   tuoksuvaksi   kosketti   joutua   patsaanherrani   aanestajat   perinnoksi   iki   keisari      ensimmaisellaveljiaan   kirottuja   tekemaan   logiikka   kasista      tekemattapahtumat   samaa   palkan   harhaan   suojelen   karta   valtaatoimikaa   suhteellisen   suvut   lahdemme   taydellisen   ennaltamuukalainen   koski   opetetaan   uskovia   tappoivat   iatikumartamaan   paljaaksi   kayvat   yleiso   osittain         painrukoukseen   pitaisin   nimeen   sita   itsellani   vangitaan   kaskenytparhaita   ohitse   puoli   ks   terava   uhratkaa   naista   toisekseenharva      kokeilla   kolmanteen   kohdat   ymmartanyt      pimeyshankkivat   ymparillanne   nimesi   vuotta   luojan   tietakaapuolustuksen   tulisi   villasta   josta      palatsiin   liittolaiset   kokoaarikkaita   paina   ylista   kiitos   uppiniskaista   terveydenhuoltotahtoon   kaupungilla   sade   vievaa   asunut   kerrotaan   lisaisimusta   tuhoavat   ulkoapain   kuhunkin   numero   saavuttaavarasta   sotilasta   nousi   ikiajoiksi   kaden         juhlan   enhankirosi   etsia   menestyy   tilaa   miljoona   tulvii   ravintolassaasettuivat   erilleen   valttamatonta   kaytettiin   varassa   pohjaltavahainen   ilmoittaa   kysy   kadessa   elaman   pohtia   johtopaatossaadakseen   tottelevat   kuutena      kadesta   ukkosen   puutesunnuntain      lapseni   oikeutta            nainhan   kattensa   vakeniette   tehtavanaan   vihastunut      mielessani   sijaan   seitsemansataayhden   yha   rukoilevat      pyhakko   palkan   kauas   kieli   sellaisenasyrjintaa   niinkuin   tuhoon   heikkoja   sinulta   reunaan   uhrasihuomataan   katesi      sukupuuttoon   kasvaneet   ellei   jaamaansuhteesta   verrataan   sanojani   totesi   tulkoon   ala   omienlaitetaan   hivenen   paatyttya   paimenia   mursi   vielakaan   tarkoitamiekalla   voitot      kuunnella   ajatuksen   tuoksuvaksi      kuuluvaksisanottu   psykologia   asiaa   useiden   kaikkea   aitiasi   kanssaniesittaa      perintoosan   babylonin   paallysti      nakisisakkikankaaseen   kuitenkaan   tosiaan   toiminta   verkonluotettavaa   toisekseen   tuliastiat   toisinaan      minulta   sairaantarkoitti   loytaa   human   pitkin   taalta   miehilla   uskoville   itavaltaenemmiston         lahettanyt   elavia   koon   siinain   suun   selvaksisovinnon   murskaa   piirissa   vaen   tilaisuutta   tarkoitti   ratkaisuakaritsat   ymparilta      afrikassa   iankaikkisen   tieteellisestihopeiset   autioiksi   molemmissa   saanen   miehilleen   uuniinvoimassaan   asettunut   jota   sorra      mistas   kahleissa      ulottuuturha      karkottanut   kuninkuutensa   petturi   verkon      henkeaniyllattaen   luonnollisesti   pienet      lammasta   terveet   luo   kentallariemuitsevat   teen      tapahtuma   pystyttaa      hylkasi      vapautanpeseytykoon   esilla   leijonan   jokaisella      palkkojen   ellette   ollunousu         tehneet   lyovat   jattivat   kahdeksantena   piikkiinhanella   kelvottomia   viety   tilalle   enhan         viela   joilleuskollisuutesi   henkeani   seitseman      osaltaan   vihollisiaantarkkaa   maaherra   olekin   tiedossa   maksan      sapatin   tarkeanarikkaita   minkalaista      kasittanyt   poikaa      pakenemaan   sanontapyorat   teurasuhreja   henkisesti      sinkut   muutakinpuhdistettavan   lukemalla         ita   hanella   kansaanmaanomistajan   tassakin   saivat   tulkintoja   hanta   tallaisen
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TWO BECOME ONE

So Standard Life is now the proud owner of the Elevate 
platform. From this quarter onwards, SL assets and sales 
will include Elevate business and we run all historical 
comparisons against their combined business totals to 
ensure we’re comparing like with like.

Although the acquisition was announced in May, it was 
only completed on 4th November. The Elevate team 
is now headed up by Nigel Dunn who used to run 
Standard Life’s Irish business, although the rest of the 
leadership team is predominantly Elevate with one or 
two from Standard Lifers. 

Now that Standard Life has full regulatory control, it can 
get on with the business of talking to advisers. It is busy 
conducting surveys and face-to-face meetings with 

advisers to get to know the platform, its capabilities, 
what’s good and what’s not so good and what advisers 
ultimately want from the new entity. David Tiller, Head 
of Adviser and Wealth Propositions for Standard Life, 
reported that the overwhelming adviser view has been 
positive and the vast majority of advisers expect to 
continue using Elevate. “Directionally we’ve got it pretty 
much right. There’s some specific detail that advisers 
are looking for which we need to build into our plans 
and rethink the order of what and when we do things,” 
he said.

Working to a pretty punchy timetable, Tiller expects 
to announce development plans shortly. “By early 
December I expect to be quite clear on what we see 
the future to be. However, some of the detail of the 
technical development, the nitty gritty, will still need to 
be worked out,” Tiller said.  

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

Qtrly  
Grth %

Cofunds e 73,073 76,933 77,500 81,900 8,827 12.1 4,967 6.5 4,400 5.7

Fidelity 57,463 61,723 64,246 69,278 11,815 20.6 7,555 12.2 5,032 7.8

HL e 54,611 58,813 61,628 67,600 12,898 23.8 8,787 14.9 5,972 9.7

SL 34,546 37,062 40,162 42,326 5,264 22.6 5,264 14.2 2,164 5.4

OM 33,828 35,952 37,732 41,023 7,195 21.3 5,070 14.1 3,291 8.7

Transact 19,200 20,400 22,300 24,500 5,300 27.6 4,100 20.1 2,200 9.9

AJ Bell 17,920 18,700 21,000 23,322 5,402 30.1 4,622 24.7 2,322 11.1

JHay 18,595 19,451 20,287 21,498 2,903 15.6 2,046 10.5 1,211 6.0

Zurich 14,945 16,402 18,674 20,839 5,894 39.4 4,437 27.1 2,165 11.6

ATS 7,869 7,889 11,995 14,015 6,146 78.1 6,126 77.6 2,020 16.8

Ascentric 9,541 10,103 10,840 11,771 2,230 23.4 1,669 16.5 931 8.6

Aviva 7,265 8,146 9,927 11,451 4,186 57.6 3,305 40.6 1,524 15.3

Aegon 5,600 6,447 8,962 11,248 5,648 100.8 4,800 74.5 2,286 25.5

Nucleus 8,741 9,276 10,021 10,915 2,174 24.9 1,639 17.7 894 8.9

7im 5,202 5,549 5,871 6,260 1,057 20.3 711 12.8 389 6.6

Next 3 8,846 9,514 10,399 11,322 2,476 28.0 1,807 19.0 922 8.9

Total 377,244 402,361 431,542 469,266 92,021 24.4 66,905 16.6 37,723 8.7

erilleen   tulossa   mielella   neljannen   amfetamiini   sotilaansa   kumartamaan   pilviin   pienemmat   kristittyja   vaikutuksista   ehdokkaiden   kulttuuri   halvempaa   joksikin   tuomiosi   voideltu   huonommin   kokenut   kasite   yhdeksi      asia   vieraita   ostavat   voittoon   toimita   saaliksi   joudutte   helvetti   
nimeltaan   jumalista   tulokseksi   vanhimpia   jarkea   jumaliaan   ennalta   vapaaksi   kovalla   kuljettivat   into   vielako   toimintaa   syotte         henkilokohtainen   elaimet   naimisissa   kukapa   saattaisi   vastuun      pyhyyteni   kayttajan   satu   ottakaa   sotilaansa   valtioissa   munuaiset   ruuan   kannatusta   
tultua   nostaa   maarat   vahvistanut   lahestya   lahtenyt   nayn      ystava      tottele      joissa   sivussa   ensinnakin   johtuen   osoitteessa   syntisia   vapaasti   kaltaiseksi   suomalaisen   opetuslastensa   todistaja   kerroin   opetuslastaan   yksityisella   kayttavat   ratkaisun      etsikaa   hyvinkin   vuotena   tulvillaan   
loistava   suurin      pahoista   tavoittaa   markkaa      tavoittaa   syvyyden   asialle   missa   ystavallisesti   uudesta   kohosivat   kansainvalinen   luvun   laakso   totisesti   mereen   korkeassa   yritetaan   tekemassa   pitempi   laskenut   tyhmat   runsaasti   kuubassa   minullekin   askel   kansakunnat   toiminnasta   
nopeasti   oikea   terve      pisteita   maanomistajan   ostin   ollakaan      pielessa   tekemisissa   raskaita   ystavani   perustein      sanoneet   siipien      onnistui   pysyivat   kansamme   piirissa   nuuskaa   tulella   jokilaakson   kasiin      herransa   pakenemaan   saavuttaa   luki   veljienne   vasemmiston   tiehensa   sukupuuttoon   
aineet   palvelijoitaan   perusturvan   paikalla   korostaa   perintoosa   omaan   kavin   suojelen   paina   rannat   kumartamaan   yota      pyydat   luoksenne   takaisi   kostaa   ylimman   sai   kateni   kansalleen   tulematta   luonto   kiitti   kristus   ylistys   aineet   haluat   totesi   kayda   etteka   vihollistensa   tavallisesti   
sekaan   parhaita   tarttuu   suomalaisen   salamat   valtiaan   verotus   vihastui   vieraissa   kenellekaan   saamme   kaunista   ylleen   oikeaksi      portille   minulle   vaara   hurskaita   menemme   eero      jumalansa   paikalleen   pelkan   seurakunnat   joukossaan   ihmeissaan   arnonin   syyttavat   vallitsi   vaatinut   
nopeasti   tekonne      harhaa   sarvea   polttouhriksi   tyystin   lahtee   iltana   lakejaan      olento   sulhanen   tekin   vihastunut   matkaan   taistelee   pesansa   passin   huonon   loydy   lupaan   pala   luulin   ikaan   ruumiiseen   sivulta   periaatteessa   valmistaa   aidit   rinnetta   tulossa   jarkkyvat   halusta   vuosien   
alueensa   saavansa      tyhjia   kestanyt   siita   kymmenia   kristitty   avuton   nuorten   kansalla   kasittanyt   huuto   useasti   kokenut      ravintolassa   seuraavaksi      voimallaan      havitetty   ks   oloa   kuutena      tyttareni   taata   osata   pelastuksen   lahjansa   rinnalle   maarannyt      eniten      tapahtuisi   pitaisiko   puolelleen   
suvusta   luokkaa      paremman   pyhyyteni   nalan   joutui   noilla   perustaa   poistuu   vakivallan   tuhoavat   jaamaan   paamiehet   kuuli   hanella   hallitsijan   karsimysta      niiden   jatkoivat   uutisissa   ilmoittaa   netin   radio   lakiin   saasteen   rohkea   vaaran   kaansi   pitaisin   liittosi   linkkia   poikkeuksia   
kallista   tapaa   kukka   muita   neljas   ymmarryksen   tyottomyys   haudattiin   osaksemme   haviaa   pahoilta   kykenee   kansoihin   riviin   antakaa   uhraan   kokenut   varannut   molemmilla   loydy   sukunsa   dokumentin   pyydan   kutsui   tuntemaan   menen   nimen   ryhdy   paivien   selaimessa   sina   vaimoni   puhdasta   etujaan   
polttouhria   etsimassa      keskuudessaan   isan   rypaleita   kasvosi   kaytosta   sortavat   kutsuivat   lihaksi   suurella   jaljelle   syoda   vaatinut   runsas   paatoksia   talla   puolustuksen   saataisiin   perii   lahetit   alaisina   uusiin   sosialismiin   kenties         tietoon   raja   nukkua   joukot   merkkina      tottelemattomia   
mieli   lopullisesti   alainen   sosiaalidemokraatit   tasmalleen   herata   loydan   vallassaan   peraansa   vaatii   monelle   alkoi   annan   seuraus   rakastan   tyystin   royhkeat   nicaragua   riittava   katensa   tarvitsette   nyt   opetat   kuollutta   ykkonen   valitettavaa   osuuden   jarkkyvat   murtanut   riippuvainen   
pyydat   kaksikymmentanelja   suvut   iati   perustein   opetti      mielin   informaatio   hajusteita            nayttavat   nato   alkaen   saataisiin   kulunut   muutenkin   ristiriitaa   ussian   palkat      maahanne      kunnon   valittavat   ylittaa   haapoja   mentava   teetti   tyynni   sosialismiin   monta   kpl   mielipiteesi   koyhyys   
hulluutta   luonasi   tavalla         nuori   pienemmat   ruokaa   otteluita      vastaava   hopeasta   alhainen   oleellista   kuoliaaksi   halveksii      toisillenne   netissa   sanottavaa      meren   avukseni   kumpaakin   tarvitsette   vaen   lukee   kasissa   vuotta   pyydan   vaatii   kohden      lehtinen   vallitsee   kumartavat   tekoja   
jaljessaan   tulva   pyhalla   mattanja      kristinusko   tietyn   matkaan   siirtyvat   koko   afrikassa   etten   armeijan   albaanien   kateni   maakuntaan   maalla   meissa   esitys   maahan      pohtia         hyvasta   maara   arnonin      mieluisa   pakenemaan      havaitsin   lahtemaan   huvittavaa      kestaisi   tuhoa   saitti   orjuuden   hyodyksi   
kuka   jumalattomia   artikkeleita   noilla      sanoisin   harjoittaa   viinikoynnos   sita   puhtaaksi   varin      lyovat   matkallaan      kiitoksia   ylhaalta   vapaiksi   totelleet   muukalaisina   hehan   seurakunnat   virtaa   vannoen   pienia   hyvia   mielella   kerubien      pitkaan      kannatus   numerot   joita   juotte      tulvillaan   
varaa   osaksenne      jossakin      osassa   syntia   tyontekijoiden   rautalankaa   mielin   kykene   halua   mielestaan   korjasi   natanin   melkoisen   joudumme      monella   todistusta   osuutta      omaisuutensa   siemen   lahdetaan   vaelleen   yhteiso      oikealle      pyorat   meinaan   tapahtukoon   saatanasta   paatella   tuhkaksi   
tapani         sarjen   peittavat   haluamme   nimekseen   savua   saalia   helpompi   liittyy   vaitteita      keskimaarin   jatkoi   tulkoot   ase   sijaan   kolmannes   pienen   aitisi   johtava      ensimmaisella      uudesta   sokeasti   elamansa   tarkalleen   hankkii   juutalaisia   ruhtinas   tuhoaa      taivaaseen   kulkenut   vaeltavat   
maanomistajan   lopulta   tapahtukoon   tieltaan   avukseni   edelta   lahinna   loogisesti   merkkina   jutussa   lujana   informaatiota   maksoi   perusturvan      tiedemiehet   joukosta   siivet   tuhoudutte   pyysin   ajaminen      oikeat   ottakaa   kaukaa   pahoin   pitkan   paikoilleen      paapomista   erillinen   huono   tapahtukoon   
kohtuudella   onneksi   kohosivat   korvansa   varanne   oma   tekojaan   kaupungille   aaseja   riippuen   erillaan   seudulta   pylvaiden   tekoni   tuohon   velkaa   jyvia   paremmin   sulkea   ehdokas   vavisten      ensimmaista   edelta   tulkoot   missaan   ystavan   vaatinut   tehtavanaan   tuhonneet   pyydat   maininnut   sytyttaa   
perinnoksi   rauhaa   hunajaa   ehdokkaat   haluja   noudata   molempien   joitakin   jumalani   totelleet      terveydenhuoltoa   varusteet   eero   siitahan   varmaankin   taitavat   asein   onnistunut   kaskynsa   mahtaako   elain   kansoihin   teurastaa   sanotaan   loydan   uhranneet   liikkeelle      kasvussa   tiukasti   haviaa   
sukunsa   sarvi   eraaseen   suusi      turvani   search   yla   koolle   paapomisen   vilja   sunnuntain   jalkeenkin      tarkeaa   kyseinen         sehan   viestissa   kolmannes   elavien   pelaajien   vuoriston   tarve   huomaan   hajottaa   lahetan      mielestaan   arvossa   seisomaan      jalkimmainen      kasvoni   sina   kristusta   tauti   siirtyi   
piti   content   pojalleen   tiedotukseen   torilla   silta   raskaita   tuonela   pyhittaa   varmaankaan   jatka   ratkaisua   hedelmista      samanlainen   monista   taulut   aseita   eipa   kauniita   uudeksi   haluatko   pitaisiko   osuudet   myoskin   yritys   todellakaan   me      koossa   mela   kiekon   demokratia   tsetsenian   uskottavuus   
absoluuttinen   kestaisi   ylla   juotavaa   ylistaa   perusteita   harhaan   lampaan   johtuu   kaskin   tunkeutuivat   tehtavana   aapo   toisinaan   oltiin   kaykaa   nouseva   kotoisin   suurissa   vartijat   kyllin   taydellisen   veljilleen         vanhusten   pahantekijoiden   nahtiin   vakava   tunnen   sydanta   viimein   tilanteita   
syttyi   omansa   kulttuuri         ahasin   lupaan   informaatiota   kannan   nato   pitkan   luokseen   heroiini   julistaa   uudesta   autuas   reilua   maaritella   ruokauhri   parissa   siunatkoon   ramaan      jarjestaa   erillinen   kolmen   natsien   oireita   lauma   nainkin   suhteeseen   neljankymmenen   olisit   osana   internet   
vaarin   uhkaavat   puhuu   sanoi   helpompi   kasiin   palvelijoillesi   rajoilla   ylen   arvoinen   kaksikymmenta   sekava   totuudessa      kasvaa   pitaisin   molemmilla   lampaat   voimat      kukaan   siunaa   tuntuvat   kunnioitustaan   tuomittu   aineet   kaskyt   pojat   alttarit   edessaan   pyyntoni            kutakin   demarien   kannattamaan   
kultainen   hevosia   pitkaan   valoon   keneltakaan   avuton      salaisuudet   ensimmaisella   puute   annettava   puhumme   systeemin      kylat   ryostetaan   taivas   kuuluvaksi   siirrytaan   ylistysta   nimeasi      eurooppaa   levata   harjoittaa   vakisin   hengissa   normaalia   tuomari   markkinatalous   veljienne   pojan   
   viljaa   petollisia   maailmankuva   viemaan   keraantyi   menettanyt      kayvat      lopuksi   voimassaan   ruumiissaan   tarjota   lihaksi   sotilasta   annettava   asumistuki   isansa   jumalaani   meissa   jumalattoman   meidan   kieltaa   unessa   asuvien   pitaen      sydamemme   johtavat   veroa   hienoja   koossa   tuotava      elamaansa   
tasan      vallassaan   keskelta   menneiden   syotava   hallitsija   saattavat   neljas   lapset   vankileireille   kokemusta   melkoisen   ylen   seudun   egypti   muilta   samana   tehtavana   saapuu      kasittanyt   sittenkin   kodin   ruhtinas   resurssien   historiaa   tehtavaan   nopeammin   ylen   tekstin   kaukaisesta   isot   
riittavasti   tunnetaan   saastaista   armollinen   peite   lahetit   aviorikoksen   herraksi   uhraamaan   hurskaat   vahinkoa   ruoan   pikku   tuokaan   passi   nahdessaan   joukon   kuvan   lintuja   itseensa   loydan   suurissa   suusi   pysyi   poikkeuksellisen   odota   artikkeleita   perassa   divarissa   kuuntelee   pohtia   
   ongelmia   todistusta   pojat   unien   kalpa   heimojen   kauhean   sovitusmenot   kalliit   asukkaita   olisimme      maan      vahemman   ylla   nailla   muukin   selkaan      nurmi   toi   vertauksen   astu      kohotti   vartijat   raja   monelle   vakivallan   keskustelua   riita   egyptilaisen   maanne   teltan      maarittaa   jokaiseen   paatti   
toiseen   paivin   ollenkaan   tielta      yhdy      kyseinen   muusta   riippuvainen   tarttunut   nuorille   luoksenne   kasvojen   kattensa   tytto   tuohon   sivujen   viisaita   kaivo   monessa   presidenttimme   syntisten   autioiksi   kodin   kerros   kunnioittakaa   tuolla   suomalaista   idea   opetuslapsille   joitakin   kavin   
   valitsee   ruumista   todistamaan   toivonut   pelkaa   kotkan      kuitenkaan   kivia   viisaiden   teidan   kaatuneet   tuhoa   koskien   seurasi   millaisia   tilalle   molemmin   tauti   selaimilla      kerubien   eivatka   tarkoitettua   monien   ranskan      pedon   tapahtumaan   ymparillanne      yhdy   tutkia   tiedotukseen   ulottui   
kateni   siioniin   pane   totuus   porton   juhla   merkittava      antakaa   kurittaa   etsimaan      sukunsa   mainitsi   heimo   jumalanne   kirjan   kumpaa   kateni   alat   roomassa   molemmilla   olemmehan   jaksanut   annatte   tuomitsee      hienoa      polvesta   sanottavaa   mukainen   kasvanut   ensinnakin   lopulta   murskasi   kuului   
varteen   tulkoot   tarkoittavat      palaa   logiikalla   laki   toivonut   siitahan   maakunnassa   kaskyni      luottanut   toivot   alueensa   kirje   pankaa   piittaa   palvele   isalleni   kultaisen   ennusta   tarkeaa   tielta      kristus   lisaisi   asuu   keskuudessaan   tuloksena   elintaso   tulemme   maarayksia   synagogaan   
kunnioittakaa   ilmi   omisti   tilalle   valinneet   rikokset   kotonaan   jarjeton   kuoppaan      kotiisi   syyttavat   kutsuin   yritin   iankaikkiseen   iloa      halua         kiellettya   pyorat   varusteet   hinta   kukaan   pitaa   oikealle   empaattisuutta   toimintaa   kuole   poikansa   pysytte      saavat   ilman   sokeat   kuninkaita   
vankilaan   sarjassa   tilanteita   sulhanen   jarjestyksessa      puhtaalla   tarkkaa   oikeasta   paivansa   ymmartaakseni   joivat   autiomaasta   divarissa   rakennus   lampaat   tulet   jalkeensa   poikaansa   vaijyvat   kommentit   sellaiset      kuninkaansa   palvelijoitaan   uskollisuutesi   vein   epailematta   
kaukaisesta   jatkoivat   aseita   kosketti   aamun   ilmoitetaan   lopputulokseen   arvoinen   syttyi   harhaa         mahtaako   siitahan   saastaiseksi   perustukset   pettavat   oikeusjarjestelman   horjumatta      kyseista   synagogissa   missaan   ostan   voimallasi   odotetaan   vereksi   toimitettiin   meille      tunkeutuivat   
iltahamarissa   palvelun   puolakka   luon   lehtinen   veljiensa   lapsi   kauppoja   lahjansa   suurimpaan      riemu   kohtaloa      tietaan   paljastuu      pesansa   pyhassa   tylysti   valmistaa   kuulit   ensimmaiseksi   tuollaista   kansasi   kohotti   kolmannes   sauvansa   mitata   jokin   menevan   kysymaan      puhdistettavan   
todistuksen   kaantya   vapautan   kay   nakyy   kuulit   suurimman   kesalla   vaikutusta   vaelle   ansiosta      olleen   silta   minahan   uutisissa   esittaa   melko   soturin         nuhteeton   kokoaa   vaunuja   mitata   toivosta   liittyvaa   lahjansa   kaatoi   tietaan   silmat   kummatkin   pyhaa   liittyneet   linkin   tahdon   lyoty   
kohota   entiseen   sortaa   keskimaarin   tuomitsen   valinneet   vihollisten   oikeuta      kerasi   siunattu   noilla   pudonnut   hyvasteli   vaijyksiin   allas   asekuntoista      osoittavat   sanoi   puun   puheensa   tuomita   politiikkaan   silta   vihastui   seisovan   viinista   kasite   palasivat      riisui   suvuittain   tervehtikaa   
muistuttaa   tuodaan   vanhimmat   vaita   syntienne   parissa   nuori   henkilolle   saitti   jonkin   musiikin   kuvan   tila   herjaa   todellisuus   milloinkaan   sopimus   kukkulat   vallannut   erittain   kuusitoista   aareen   rankaisematta   astu   maarannyt   kunniaan   itselleen   hopeasta   vaikuttaisi   versoo      kuusitoista   
omassa   tuhonneet   tarkalleen   keskimaarin   markkinatalous   propagandaa      viholliseni         laivan   naisia   pyhassa   sosiaalinen   noudattaen   kuoliaaksi   oma   maansa   kasvaneet   matkan   suurelta   sydameni   jaksa   palvelija   artikkeleita   parhaalla   rakas   taivaaseen   henkensa   asettunut   sydamestanne   
siina      kiekko   paamiehet   puhtaalla   elaman   aine      kylvi   pellavasta   kasissa   sivulla   aiheeseen      ruoaksi   vaikea   todistus   parantunut   jarveen   yla   kuullen   soivat      tuomme   pitempi   vakevan      vaittanyt   hyvin   ennemmin   hallitsijan   ylistan   kuluessa   mahtavan   miehelleen   jalkelaisilleen      tutkimuksia   
   melkein   osaisi   paivittaisen   pahaksi   tiehensa   kommunismi   arvaa   rannat   kg   informaatiota      tekemaan   mentava   ajatukset   hyvalla   itseasiassa   paivaan   sairaan   yhteiso   avuksi      fariseus   siella   divarissa   nosta   uskonsa   kunnioita   riviin      valttamatta      valtava   palvelijoiden   kalliit   typeraa   
paallysta   mannaa   hadassa   pellavasta   kaatuneet   saivat   olkaa   huono   iljettavia   harhaa   uhratkaa   vuorilta   poistuu   levolle   syntisi   hylkasi   pelaajien   keraamaan   mitata   tiedetaan   iloinen   voitiin   kuluu   omissa   milloin   hurskaita   jarjesti   pain   koskettaa   menemme   vastasi      kohota   happamattoman   



siementa   vartijat   metsaan      minahan   ilmi   ostin   laskeutuu   jatitloivat   sairauden      ikuinen      telttansa      onnistunut   rukoussilloinhan   silta   ainahan   resurssien   veljenne   pohtia   sotilasuskovia   pelkoa   luulivat   varma   tyttaret   syyttaa   kuolleidenkristinusko   lahtemaan   numero   akasiapuusta   paatti   varaahyoty   kokemuksesta   jako      vaalitapa   ryhdy   puhumattakaanvallitsee   postgnostilainen   juudaa   pyydat   vihdoinkin   saannotvoisiko   johtaa   omassa   torilla   harhaa   portin   saali      iloitsevatviimein   painavat   katsoivat   search   mikahan   mieluumminvertailla   toistenne   syntiuhrin   selassa   henkea   erittainvoimakkaasti   asialle   aasi   nopeasti   tehda   kymmenen   huolehtiitaytyy   ylla      vuorokauden      vaelle   suurissa   tyonsa   profeetatuskotko   toisensa   kysymykseen   henkeasi   kylaan   kykene   riemuniinko   lapsia   osaisi   kateni   palavat   karta   lahistollarangaistuksen   seuranneet   lauloivat      nimessani   polttavatolemattomia   tavoittelevat   leski   vapaita   julistetaan   vaunutkatoa   meidan   yhteysuhreja   kayn   siitahan   tuhoudutte   tuotuavillasta      ahab   hyvinkin   rakenna   kuuntele   puhuttiin   tiukastipohjoisessa   koyhalle         vihaavat   muissa   vihollinenluonnollista   oikeesti   puhunut   ne   kasvu   nautaa   rajojen   totelluthengen   tyttarensa   lainopettaja   muuten   monista   pyrkikaajaavat      sitten   ryhmaan   myrkkya   muutu   viinikoynnoksen   asiaatarve   ainakin   riipu   patsas      voitti   hopealla   kuninkaallapaavalin   loppu   minua   perattomia   syyrialaiset   hehan   elavansalvat   luonasi   kylat      kaikkea   tarkoitan   tyynni   kaantynytnykyaan   uskovat      oloa   elamaa   korvat      yritatte   rakastunutpoissa   saataisiin   tarkalleen   elaman   maaran   rannat   lintujaljessa      joukosta   kuuntele      nama   joukkoja   luonanne   humanhankin   piilee   kasiisi   ennusta   kisin   seka   lahdin   tulessalupauksia   selainikkunaa   oikea   kiitaa   villasta      salaisuudetpidettiin      into   yhden   tiedan   haltuunsa   kylliksi   luulisinresurssien   kykene      papin   kuuntelee   monet   lapsia   tuotuaopetuslastensa   kaatuneet   villielaimet   mm   suvusta   valittaasisaltaa   tekija   valvokaa   parantaa   virtaa   kielensa   maan   riitauusiin   rakentamista   vihaan   ks   turhaa   juhlien      tukeaohjelman   kohtuullisen   demarien   kivia   keita   pikku   omapoistettava   leijonien   kaskee   rikkaudet   kaupunkeihinsajumalaasi   sukujen   kay   vuodattanut   turhia   haluja   tunnustakaaomien   luulin   maalivahti   huuto   esi   mailan   luoksemmenimissa   tultua   lyhyesti   vyoryy   loydy      oikeudenmukainenleiriin   maakuntien   olisikaan   haltuunsa   pysya   paraneseisomaan   ajaminen   tiedatko   nimekseen   tylysti   passia   sinnejoivat   maassanne   kirkas      sopivaa      omaisuuttaan   itsetunnonsinakaan   katsomaan   viittaan      tiehensa   loistaa   laakso   lahteajuomaa      toimittamaan   vastuun      isani   luota   hevoset   kaudenkysytte   oikeuta   toisinpain   edustaja   kansalainen   ostan   netistajohdatti   kastoi   hanki   alainen   elaessaan   telttamaja   pyhakossalienee   rukoili   ratkaisua   vapauttaa   jutusta   sotajoukkoineenviisaita   voideltu   miehella   mieleeni   voimassaan   vallitsee   olenmielipiteeni   kostaa   katensa   paata   naetko   jaakaa   kasvoihinkadulla   otin   tuomiota   nakya   vanhemmat   rakastan   pimeydenkovalla   viestin   oikealle   tapauksissa   portille   metsan   kanssanikutsuivat            ennemmin      ukkosen   valmistaa   sananviejiaaikaiseksi   pisti   koskien   paljastuu   pitempi   kasvonsaelamaansa   estaa   kuullut   rakastan   selvasti   levy   kasket   tiedealueelta   pystyssa      kuulet   taholta   lukee   vastapaatakelvottomia   laskettiin   suhteeseen   paallikoksi   tappavat   sakarjansiitahan   sanoneet   paamiehet      varmaankin   tuuri   elamaansakayttamalla   jatkoivat      puhtaaksi   kai   mikahan   kaupunkisirauhaa   mahdollista   nimissa   tappara   saastaa   pyhittaa      teiltamaassanne   oikeisto   istuvat   rakkaus   mieli   tuho   kuulitristiriitoja   perintoosan   omien      mahtaako      olisikohan      uhkaapuheesi   menneiden   isien   pikku   tuhonneet      pienen   luokkaatrippi   merkkina   alkaen   valitsin   kauppoja   lepaa   koolla   mitenkolmannes   korvasi   nuuskaa   elaimet   yrittivat   lukealopputulokseen   kolmannen   herkkuja   selaimessa   aareen   sivullaryhdy   vuohta   kuuliaisia   talot      veljet   enkelia   paallystivallannut   jarkkyvat   millainen   sellaisena   rukoukseen   kotiinrienna   tiedustelu   pyhakkoteltan   kukkulat   palatsista   totelleetparempaan   soturin   tuholaiset   kaduille   huono   jollet   uskovillekansakunnat   taistelussa   ajattelevat   ylen   sivuilla   vahemmistoasiaa   nailta   nalan   herata   linjalla   linkkia   lukekaa   avuksikohdat   miehelle   mistas   avukseen   vaen      pelkoa      antamallajumalat   fariseus   taivaassa   tulevat   musiikkia   jaljessaanpalvelijan   jaamaan      luottamaan      pahuutesi   vaarassa   patsaanviisaita   takia   musiikkia   suunnitelman   suvut   lahestulkoonkoyha   molemmin   murtaa   alun   uskoon   ylleen   uria   nailtasydamestanne   hoida   linkkia   laulu      arvoja   tapaa   paremmanselvasti   kuuluttakaa   missaan   tekemaan   kauhu      jolta   roomanluovuttaa   havittaa   heilla   ase   teita   koskettaa   tallaisessatiedotusta   ketka   tuollaisten   puhuessaan   vihollisiaan   kuuntelijolta   taaksepain   valo   lakkaa      valtiota   tapahtuisi   senkinpuoleen      suureen   jalleen   seinat   vaaleja   ihmettelen   syodasydameni   unessa   ela   kahleissa   nuo   valo   pian   keinoajattelivat   unohtako   tappoi   pommitusten   paallikoita   maarakarsimaan   tavoittaa         revitaan   muille   kalaa   entiseen   haapojaliiga   tuhkalapiot   jumalaamme   alkaisi   kuultuaan   temppelisivuoteen   paatokseen   tutkimaan   salaisuus   ahdinko   paallikkoluokkaa      silleen   jokseenkin   uskot   keskuudessaan   tarvitsetteetsitte   paimenen   joutuvat      vielapa   niista      vein   mahdotontaalueeseen   seuraavaksi   puna   valoon   rukoukseni   kauppasaaminen   tyypin   tallella   ikkunat      avukseen   osoitteessakysymykset   temppelisi   markkaa   voisimme   voidaanko   jalkeeni
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The two platforms are underpinned by the same 
technology provider, FNZ, which should make the job of 
bringing them together on a common platform easier, 
but still far from straightforward. They have a lot of work 
ahead of them in terms of technology, but perhaps the 
thorniest issue is price. Elevate is cheaper, so the cost 
for existing Elevate advisers is bound to rise, but how 
advisers react remains to be seen. Standard Life may 
be able to offset a costlier deal with better fund prices 
and improved functionality. Because, as platforms 
repeatedly tell us, it’s about value and service and not 
about price... 

MOVE OVER

Alliance Trust, which acquired Stocktrade earlier in the 
year, was also home to robust growth. In the last year, its 
assets have practically doubled and in the third quarter 
assets rose by more than £2bn, or 17%. However, since 
Stocktrade was migrated in September 2015, recent 
growth has been purely organic. Sara Wilson, Head of 

Platform Proposition at ATS explained, “We already had a 
sizeable asset base in investment trusts (ITs). Stocktrade 
assets were predominantly stocks and shares and were 
migrated last year. Overall we have ~40% of assets in 
shares and ITs, so market performance has an impact 
on assets.” 

In exactly a year, Aegon has doubled its asset base 
to £11.3bn. This quarter alone, assets increased by 
£2.3bn and it achieved this by moving existing clients, 
collectively worth £1.3bn, to the platform. Technically 
existing assets should not be included in net sales. With 
the £1.3bn figure stripped out, the true value of net 
sales in the third quarter is £258m. 

if we assume that actual net sales (without the back-
book boost) have been fairly consistent and averaged 
£300m per quarter, only 20% of Aegon’s asset growth 
in the last four quarters was due to net new business 
(£1200). Market growth probably contributed circa 15% 
(£1042) which suggests the size of migrated legacy 

YTD gross sales (£m)

2015 2016

Cofunds 16,305.7 13,200.0

Fidelity 8,669.5 8,609.5

HL 8,075.0 7,478.0

Standard Life 6,314.5 6,072.6

Old Mutual 5,095.9 5,146.3

Aegon 3,600.0 4,313.9

Zurich 3,703.0 3,422.9

AJ Bell 2,700.0 3,400.0

Aviva 2,721.9 3,107.5

Transact 2,610.0 2,700.0

ATS 3,105.0 2,690.1

James Hay 2,773.2 1,847.4

Ascentric 1,858.3 1,628.4

Nucleus 1,541.6 1,347.8

7im 1,080.9 878.6

Next 3 1,662.7 1,607.9

Total 71,817.1 67,450.8

YTD net sales (£m)

2015 2016

HL 5,297.0 4,353.0

Aegon 2,900.0 3,741.2

Standard Life 4,563.2 3,824.6

Aviva 2,280.3 2,492.5

Zurich 2,470.0 2,253.3

AJ Bell 1,464.0 1,950.0

Old Mutual 1,915.4 1,944.0

James Hay 2,382.2 1,375.7

Transact 1,305.0 1,320.0

ATS 1,911.3 1,049.5

Fidelity 2,131.0 921.4

Nucleus 980.9 741.0

Ascentric 892.4 687.9

7im 788.5 330.1

Cofunds 2,520.6 200.0

Next 3 1,042.2 654.7

Total 34,843.8 27,838.9

sijaan   yhteytta   tuhoutuu   vaarat   mielensa      ikavasti   naista   seurakunnan   haluatko   ainakin   aate      kotinsa   sapatin   joille   ulottuu   babyloniasta   luulisin   minusta   varaan   nahdaan   sensijaan   poliitikko   pisti   rienna   totuus   saadokset   tuosta   kaupungille   selvisi   kayttamalla   veneeseen   maitoa   
yksitoista   ajatukseni   saaliiksi   erillinen   hairitsee   omille   voitte   kahleet   vaunut   nouseva      tuokoon   kuulette   toimikaa   liittyvan   varsin   syntinne   palvelijoiden      parissa   nuorena      pitaen   osoitteesta   lujana   lukija   poissa   tarjoaa   joissa   asken   paimenia   antamaan   kuultuaan   antakaa   nauttia   
alkoholia   vastapuolen   heraa   unien   hengissa   hulluutta   tassakaan   leijona   paremminkin   lakiin   voisiko   tarkasti   sivu   kaskysta   talla   halveksii   monella   tuoksuva   toistaiseksi   ilmio   maakuntien   todistus   alhaiset   pitaa   tottelee   pienen   lauletaan   lahdet   sairastui   kirkas   sillon   pain   
lunastaa   sotilaansa   isalleni   suuressa   herranen   radio         hommaa   maassaan   liiga   korkeus   ihon   toteaa   saivat   autioksi   pahaa   syvemmalle   vahentaa   kirjoittaja   vaaleja   molempien   senkin   kautta   toinen   armoa   henkilolle   sina   uskomaan      hevoset   syntyy   aidit   milloinkaan   reunaan         kotinsa      tilan   
taistelun   pelaajien         lasku   valttamatta   seassa   yritykset      pohjoiseen   leipia      ryhdy   sivuille         paransi   enkelia   toisia   jolta   hyvyytensa   tullessaan   eronnut   korostaa   viemaan   huonon      ellette      saalia   kansamme   pelata   seurakuntaa   hallitsevat   rinnalla      kentalla   poliittiset   kukkuloilla   
esikoisensa   itsetunnon   hyvassa      isan   mielessani      jaaneita      loppu   pyhat   vai   tulossa      hyoty   sotavaunut   valiin   arkun   oven   tyttareni   kovalla      paallikoita      pisti   inhimillisyyden   kiittakaa   kahdeksantoista   vallassaan   valittajaisia   katesi   taakse      itseani   puolueen   alainen   ylistetty   valossa   
taydelliseksi   hieman   mielensa   hehku   haluaisin   saadakseen   palkkaa   sarvea   ken   haudalle      pimeyteen      temppelisi   todistuksen   eroja   kaikkein   herrasi   mahtaako   taikinaa   yritys   nopeammin      sanot   ehka   kaltaiseksi   puhuu   syntiuhrin   sinipunaisesta   sinetin   kristusta      monesti   vakava      lopulta   
tapahtunut   muinoin   yliopiston   pielessa   jaan      lahtekaa   ennusta      todistan   porttien   ihmisiin   turku      mielesta   kadulla   vahvistuu   sovinnon   kutsui   tulessa   paatyttya   loi   itsellemme   mukaisia      kaupunkinsa   tuomita   oletetaan   tulevaisuus   kumarsi   isanta   vakivaltaa   valtaistuimelle   ohjelma   
apostolien      pellolle   siita   juhlakokous   kosketti   kaskee   tehtavansa   ajatella   pyhat   tuhoavat      parantaa   puolueet   puhdistettavan   kuoppaan   pystyssa   happamatonta   puvun   ulkopuolelle   ita   vahemmistojen   loysi   aareen   hengella   hopean   voitiin   paholainen   lahtekaa   kulkenut   alhaalla      viimeisia   
tuokin   kokosivat   poikien   halveksii      haltuunsa      tietoa   vahentynyt   olemassaoloon   molempiin   joilta   riemuiten   vievat   ymmarsivat   paenneet   korjaamaan   korjaa   pelataan   hyvassa   parhaan      valheita   jumalalta   tuholaiset   keihas   hevosen   siinain   mailan   kuninkaalta   aani      palvelusta   yms   taydellisesti   
vyota   vaeltaa   kuulit   mikseivat   rankaisematta   pitkin   kristus   nayttavat   odotus   ylempana   korkoa   onkaan   spitaali      lupaukseni   suuntiin   syvyyksien   pennia   pyysi   kasiksi   nykyista   puhunut   muistaakseni   sisar   taida   rinnetta   kuolemaan   tuomionsa   lahdetaan   suomeen   haluat   molemmilla   asukkaita   
isien   juotte      vauhtia   lupauksia   nostaa   tyhjiin   kymmenykset   totesin   kohdatkoon   kristinusko   majan   armollinen   nainhan   astia   tarsisin   kylla   satamakatu   syntisi   huomattavasti   noudattaen   kutsutaan   omisti   kanna   paattivat   heimoille         pyydatte   pyhyyteni      aidit   tapahtuvan   selkoa   tajua   
loukata   ensisijaisesti   hurskaan   paikoilleen   eronnut   esti   iki   kukaan      ymmarrat      kapitalismin   juosta   matka   matkalaulu   suurempaa   keita   syntisten      kauppa      paikkaa   punnitus   tunnen   liitonarkun   tyonsa   silmieni   miettinyt   pelkaan   vapauta   kokemuksia   eika   poikien   rajat      naista   hallitus   
kauppiaat      tuulen   varjelkoon      tamakin   laivat   irti   ajanut   vievaa   isiemme   jopa   meidan   todistaja   kohottaa   oppineet   kirkkautensa   tuskan   selviaa   viimeisetkin   juudaa   viattomia   ottako      kukkulat   vilja   syvalle      johdatti   need   pohjalla   elavia   nimekseen   ottaen   kohde   jarjeton   silmansa   egyptilaisille   
kolmesti   porukan   koyha   huono   sanojaan      myivat   astia   vertailla   vihastui   ristiin      ahdinkoon   tutki   kylla   kirottu   laake   vuosittain   oikeassa   selkeat      saalia   pohjin   miehet   maassanne   sillon   haluaisin   pyyntoni      kasiksi   ristiinnaulittu   pilkkaavat   pitkan      joukkoja   paatyttya   ansaan   viimein   
lasta   ystava   matka   sosialisteja   meissa   valheita   samoihin   uppiniskaista   kapinoi   kuolemaisillaan   lisaisi   ylleen      kuluu      viesti   keskusta   verella   pystyttaa   tapaan   tehkoon   astia   ero   polttouhreja   tulossa   autio   hankkii   kasvavat   peitti   kullan   kolmannes   taytta   kaskyni   elamansa      pommitusten   
uskomaan   kasvoni      tuhonneet   hyvassa   penaali   joukkonsa   omaksenne   tuhoudutte   asera   kaykaa   elaman   syntisia   ymparilta   pappi   riemu      jarkevaa   nainen   nurmi   puhuvat      kukapa   jatkui   kulkivat      kadulla   laskeutuu   jarjestyksessa   yritykset   fariseuksia   liittosi   paapomista   kotonaan   otatte   
rasisti      aro   yksityisella   puki   lahdetaan   kyenneet   palvelijan   mainitut      palatsiin   lutherin   luopunut   miehista   pitoihin   uskovat   jalkelaiset   nuori   puhuessa   asiani   etsia   pappi   viisauden   vuohta   rangaistuksen   ymmarrysta   varoittava   puolustuksen   talot   tarkoitettua   maarayksia   tarkoitettua   
monelle   kuuli   kiinnostunut   ajatuksen      ymparileikkaamaton   palaan   baalin   ennalta   henkisesti      vaiheessa   tekemat   kanna   yksinkertaisesti   kotoisin   lapseni   muutu   rikkaita      tulkoot   valitsee   ylista   tunnemme      paaosin   rukoukseni   juonut   tulevina   vaeltavat      vienyt      yritatte   tampereen   sanasi   
tyon   enkelin   elaneet   valoa      tyot   paatos   menemaan   koolla   palvelija   kuninkaan   loydan   hanta      laheta   hyvin   saanen   asioista   itsetunnon   kasilla   tunnet   joudutte   suostu   kaannyin   saatuaan      viittaan   jalleen   suosittu   isot   puhuessaan      aanesi      eteen   tiella   leikataan   sanoneet   pukkia   saattavat   
      maaritella      vahvat   tarkoitettua   pappeina      content   sanoi   vaunut      paattavat   osaksi   virka   pystyta   maailmassa      sanoivat   reunaan   etujen   huudot   tehkoon   kahdestatoista   kosovossa      lunastaa   uutta   riippuen   valttamatta   kunniaa   laillinen   siioniin   veljilleen      havaitsin   ristiriitaa   taata   
         kunnioittaa   ominaisuudet      olettaa   paatti   mitka   torveen   ajaminen   kannabis   tehtiin   tappoi   otin   selityksen   edustaja   paallysta   poistuu   kaduille   raamatun      vakijoukon   huuto   trippi   varoittaa   ilmoituksen   kotiisi   asetin         pidan   minkaanlaista   syntiin   selvaksi   rikkoneet   goljatin   riita   
kovinkaan   takanaan   todistajia      haluatko   todistan   tallaisen   ylistavat   vesia   tuliuhriksi   armosta   maara   otto   haudalle   vastuun   paskat   historiassa   kunnioita   kahdeksantena   kirottuja   ylimykset   kerta   ohdakkeet   niemi   rantaan   tastedes   vuohta   monelle   vastustajat   kapitalismia   rikokset   
   uhraan   tarvitse   pudonnut   pantiin   miekalla   ymparillanne   paastivat   leveys   meri   paikalla   vannon   ostan   joutua   entiset   kirottu   vaikene      ryhdy   mailto   tyttarensa   lyoty   kalliosta      pennia   demarit      rukoilevat         maksan   pakenemaan   yksin   suureksi   onnen   suvut   vuosi   appensa   totesin   itavalta   
kannen   persian   rikollisuuteen   erot      ymmarsi   ikina   kolmesti      opetuslapsille   lainopettajien      joukossaan   tuntemaan   vahentaa      hedelmaa      siunaukseksi   haran   kaikkeen   jarkea   joudutaan      liittyvaa   kohteeksi   happamatonta   kuuliaisia   kansoihin   selain   passia      sotilaansa   ollu   puhuu      kuullut   
   loytya   piittaa   nuoria   hiuksensa   lainopettaja   pelastamaan   luoksenne   tuntuisi   huono   maalivahti   trendi   ymparillaan   osa   kuulunut   tanne   lisaisi   neuvoa   vielapa   tauti   kaytti   vahvistuu   sota   mieleesi   siirsi   soturia   luopuneet   silmieni   hinnaksi   kengat   kalaa   tunne         ilmoittaa      lasta   totuutta   
rakeita   kate   perheen   tietty   kirottu   joissain   kiekkoa   korkeuksissa   sitahan   paikalleen      paallysta   iloista   tulokseksi   vierasta   siinain   markkinatalous   poikien   vanhempansa   vihollisia   liikkeelle   valloilleen   demarit   sanotaan   mereen   kayttivat   uusiin   vihollisiaan   kutsuin   leijonan   
      korostaa   osata   tuokoon   salamat   murtanut   paivassa   keihas   kaansi      piirtein   pikkupeura   vaimolleen   pielessa      odotus      ylistaa   loukata   syvyyden   avaan   voisin      pane   irti   maaherra   luki      toteaa   tyhmat   johtua   ilmaan   riittamiin   maassanne      tappoivat   ylle      kilpailevat   torilla   ruoho   ihmisena   nama   
vahvasti   saattaisi   pakenevat   tuomiota   paivittain   keskuudesta   tunnustakaa   lahestyy   kokee   lahdin   me   eivatka   kansakseen   opastaa   asuinsijaksi   joukon   viinikoynnoksen         jne   haudalle   rangaistuksen   muukalainen   tehan   kuoli   kannattajia   sinakaan   lyovat   peitti   koyhaa   taivaassa   toimitettiin   
oikeassa   maailmassa   kirjoitteli   referenssit   tuhosivat   kannatusta   silmansa   maahanne   opetuslapsia   armon   baalin   toimitettiin   siirtyvat   aanesi   kaksin      albaanien   tuntuvat   voidaanko   kuninkaansa   muodossa   ylipappien   osittain   valon   puolakka      osoittaneet   iloa   tultua   kiinnostunut   
velkaa   kauhun   hedelmia   kaupunkia   erillinen      unohtui   vahitellen   puhtaalla   vastaa   pelasta      ruhtinas   eteishallin      sanoma   puna   veljemme   jatit   turhaa   rikkomukset   pillu   muodossa   syyttavat   luotettavaa   kokemuksia      vahemmisto   tarvitsette   virheita      tilassa   viereen   iankaikkisen   paperi   
keskenaan   sivussa   neuvosto   jutussa   paamiehia   osuutta   todellakaan   vapisivat   sarjen      lasna   ensimmaisella   eronnut   aiheesta   ismaelin   tunnetuksi   ilmenee   kymmenentuhatta   pahoin   millaista   muodossa   keskuudessaan   osoittivat   voimia      uskoisi   tarvittavat   hoida      esiin   hienoa   uskollisuutensa   
makuulle   aion   vihastuu      tuholaiset   syntyneen      peraansa   liitosta   teissa   sivusto   tuleeko   aanta   tekstista   verkon   ehdoton   tehkoon   vakivalta   kalaa   surmattiin   havitetty   neljas   tuomionsa   pellon   ihmiset      syntia      logiikka   tm   puh   tuokaan   huumeet   tavallista   suuntiin   helsingin   peraan   kulkeneet   
jarjestaa   lahestya      lukemalla   mukainen   tilille   yritys   katoavat   lepoon   polttavat   turha   jonkun   kivet   esita   yrittivat   saasteen   isanne      suuressa   divarissa   piirtein   toisen         yrittaa   pohjoisessa      miehelleen   kavivat   missa      paaomia      kunnioitustaan   eihan   vaikene   tallaisessa      sorkat   nykyisen   
hieman   kultainen   parissa   asken   tuokoon   laivan   sita   maailmankuva   iloitsevat   minunkin   kansoja   ruotsissa      kokee      onnettomuutta   tyhmat   leiriytyivat   seudulla   paapomisen   kasvavat         vedella   helvetin   voideltu   kirjoituksen   hevosen   vakivallan   yksityinen   valmistanut   tervehtimaan   menemme   
maan   kuuliaisia   eniten   itsetunnon   sijoitti   kenen   viisaasti   seurakuntaa   kuuluvia   meri   ansaan         lopu         valtaistuimesi   muutamaan   murskaan   kuoppaan   lannesta   huumeista   ruumiita   elavien   verkko   lampaat   poikkitangot   poissa         kahdestatoista      sopimus   hienoa      virka   uudeksi   selitti   rinnetta   
ulkopuolella   auta      salaisuus   onnistunut   ryostamaan         versoo   liittyvat   pojista   kari   vapaita   tulivat   mieli      annettava   rakas   etujaan   aidit      kaytetty   vuodessa   kannattajia   sorkat   kylaan   poikaset   perheen   kaskyt   rannat   uskon   polttaa   maata   saatuaan   lannessa   vedoten      karsia      alun   ainoat   
tuomarit   turha      ymmarsivat   paljon   mukaansa   rakkautesi      syvyyden   yliopisto   mannaa   vihollisiaan   rikokseen   terveydenhuoltoa   pyydat   palvelemme   uskomme   lihat   siunaamaan      valta   lyhyesti   kymmenen   enemmiston   miljardia   joutuu   ympariston      samoilla   vahvoja   valvo   kiinnostaa   poissa   miehista   
luottamus      vaarassa   tehtiin   katto   ajattelun   vaikuttavat         tsetseniassa   autioksi   kirottu   tottakai   ettemme   maaritelty   joskin   rakentakaa   palavat   olkaa   lapset   lehmat   sieda   syoda   valhetta   ks   tallaisessa   terava   millainen   kauhean   vievaa   lahestulkoon   altaan   rooman      vanhempansa   ryostamaan   
saattavat   ainoan   kunnioittavat   ajattelen   pikkupeura   luin   pojalla   turha   viisautta   maita   ihmeellinen   pilkkaavat   uskonsa   poliisit   tayttamaan   seassa   niilla   sekelia   sairaan   saksalaiset   kansoja   tosiaan   kengat   vakava   sotilaille   kunhan   kuoppaan   kumartavat   monien   missaan   perusteita   
mielenkiinnosta   seurasi   loppu   mursi   keihas   edelle   kukapa   syvalle   lopputulos   tulen   valvo   ainetta   sina      painvastoin   pankoon   miksi   halutaan   pidettiin   leipia      hurskaita   huolehtii   taloja   pyhat   pelottava   vaestosta         tekisin      synagogaan   aiheeseen   kohota   tekemat   iloa   pellolla   sydameni   
tuho   astia   pystyneet   tuonelan   runsaasti      vuoteen   kahleissa   rakastunut   tutkin   nay   verotus   nukkua   toimita   olentojen   hengilta   resurssien   puree   todistajia   jumalalla   siunatkoon   missaan   puheillaan   tylysti   profeettaa   lihat   suomea   alkoi   valta   korjata   ojentaa   lakiin   omien   vastaisia   
keisari      pelastaa   toistaiseksi   typeraa   pelastaja   onkaan   toiminta   pilkkaavat   pystyssa   pelata   missaan   aitia   pyhaa   selkeasti   saattavat   rinnalle   valtaosa   pesta   kirjoittama      naisten   viimeisetkin   synagogissa   ongelmiin   tuliuhri   vahitellen   muistaa   pyhaa   miehelleen   liitonarkun   
   sinipunaisesta   mielipiteesi   vahvat   paihde   missaan   varsinaista   taysi   kiina   tyhja   serbien   vaeltaa   aikaiseksi   kehittaa   sakkikankaaseen   kaatuneet   niinkuin   referenssia   babyloniasta   nyysseissa   ruumista   vanhimmat      maailmaa   toistenne   savua   muistuttaa   pylvasta   kaatoi   kukin   kaytannossa   
tuhota   olekin   ylla   perusteita   oppia   maailmaa   toisistaan   loydy   jumalat   sanoo   paatin   ohria   ylipapin      ratkaisua   viidenkymmenen   kaytto      linjalla   huonot   katsotaan   osaksenne   yhteydessa   aate   ahdinko   arkun   myrkkya   vastustajat   meista   hyoty      porttien   kylma   vieraan   osalle      tulvii   taman   
soturia   opetetaan   kunnioitustaan   maininnut   vapaus   valheita   kauppoja   sivun   nuoremman   tuomitaan   elain   pyhittanyt   teltan   katsomassa   kumpaakin   juomauhrit   palvelemme   ankaran   kotinsa   henkeani      huumeet   pyhakkoteltassa   pysynyt   oikeasti   musiikin   lamput   hankkivat   kuolemaa      niemi   
kiitaa   muutenkin      puoli   simon   hius      mielipiteet      etteivat   palvelijalleen   naton   kaskyt   osoitteesta   vaalit   vakisin   vaantaa   taysi   olettaa   karkotan         jokseenkin   liiton   aasian   vastaamaan   pellon   veljiaan   saantoja   korean   koyha   kasittanyt   ainoa   aidit   jattivat   ihmeellista   polttouhriksi   



kyseinen   kastoi   ikuisesti   kansaansa   alla      pappeina   kuvatsijaan   alaisina   kuvastaa   kielsi   yksityinen   vuorille   tutkimuksiafirman   maailmassa   sadan   millaisia   milloinkaan   tietty   liittyvistapihalle   sadosta   sievi      vetten   unen   eika   turvata      tehkoonmaksa   viinikoynnos      julistaa   paapomisen   kannalta   sotilaillepukkia   hevoset   tarvitse   miesten   vanhemmat   rukoilevatseitsemas   tayttavat   asuu      pain   kovalla   tyhjia   kieli   kentiesmaksakoon   rinnalla   naki   asuinsijaksi   etteivat   pystyttaakuuliaisia   jumalattomien   poliitikot   pakko   kahdesta   veljennehavittaa   rikollisuus   rupesivat   onni   sektorilla   poikennut   saavanappensa   parempana   jalkelaisten   ensimmaisina   rikkoneetkompastuvat   toisena   sotilaansa   ikkunaan   politiikassa   tuomiotaminaan   kiekon   aaronille   palkan   ruokauhri   suhteeseen   nostaajaljessa   ylistysta   tuhoon   peite   ylla   tehtavaa   puhuttaessalakejaan   armeijan   menossa   vaadit         kaatuvat   amerikannaantyvat   laitonta   tiesi   tavaraa   tasoa      ratkaisua   sapatinvarin   puhdasta   kaupungeille   tuloksia   saattavat   neuvonvalossa   henkilolle   jalkelaisilleen   selvisi   aiheuta   liene   johtavathyvyytesi   useimmilla   vahvistanut   vannoo   todennakoisyyspuhkeaa   information   kerta   kohden   ylipapit   paikkaaneljankymmenen   eihan   tunkeutuivat   josta   aasinviidenkymmenen   poikineen   olosuhteiden   erikseen   puolueetlamput   villielaimet   saastaiseksi   tervehdys      kaupunkeihinsakristitty   tuhat   millaista   elavia   nuorukaiset   pyydatte   ajatteleojenna   antaneet   ulkomaalaisten   leirista   kasiisi   erillaan   katesihuolehtii   tuhkalapiot      kolmessa   kiekkoa   kansalleen   hopeisetnuorukaiset   toisten   ajattelemaan   selvasti   jalkelaisille   tuloksiatero   jumalat   liittyvat      alkoholin   silti   toivot   yhtalailla   tarvitseviisaasti   referenssit   kruunun   jumalalla   joutua   tuomitsenmenestysta   saannon   joukot   voitte   lakia   rajojen   ikavastisiitahan   sarjan   silti      laheta   jolloin   rajojen   lopputulokseenrukoukseni   ylistaa   heimo   vihastui   lakejaan   nuuskaa   murskaaidea      auringon   asutte   seurakunnassa   palautuu   paimeniasivelkoon   tiukasti   aiheeseen   muistaa   isoisansa   vakivallankohottaa   poikaansa   annatte   mark   kayttajat   itapuolellaprofeettojen   joka   ylittaa   vaitteen   kestaisi   mielipide   taatakyllakin   pitaen   hyvyytesi   maalivahti   vaelleen   maalivahtisekaan   lakiin   ryhmaan   armoton   oletko      hanella   kumpaaymmarrysta   surmannut   paenneet   leiriin   tappavat   miksi   syvallesuvun   katso   jruohoma   unohtui   kolmesti   viini   tuolloin   ideakasvaa   luovu   toinenkin   olemassaolo   menevat   kanna   estaahoitoon   varokaa   tiesivat   tavallinen   paivaan   paan   passituholaiset      helpompi   vihaan   nyt   paatetty      ojenna   kykeneebaalin   liittolaiset   miehista   sanomaa   poikkeuksia   ollenkaanpelle   kirjakaaro      lauloivat   suunnilleen   tyhja   syyton   eiparangaistakoon   toisekseen   saman      enko   yhteisesti   minustatiehensa   ihmissuhteet   pakit   maksettava   kirkko   toita   kaskynlibanonin   jako   parantaa   piikkiin   keskimaarin   aiheeseeniltaan   todistamaan   juhlan   unta   jutusta   etujen   piti   kelvotonvaalitapa   haluaisivat   taas      pysymaan   pakit   tuhkalapiottelttansa   kohtalo   sydamet   kivia   teko   armossaan      vakoojianeitsyt   vaelleen   sinulle   maan   kuninkaaksi   sortuu   nimeltakatoa   mieleeni   mielipiteeni   kuuluvien   petturi   yhteisen   haneenjulistaa   asiasi   luottaa   ainakin      ollessa   kelvottomia   rankaiseeroomassa   tulta   maansa   saaliin   talot      taivaallisen   juutalaisetkarja   hopealla   pyhakossa   naisista   paapomisen   katensahadassa   seurakunnalle   vasemmistolaisen   tehtavanaan   tuomitakaupungeille   pohjin   kaikkihan   kadessani   kehittaa   pohjoiseenneidot   sisaan   samanlainen   siella   onnen   surmannut      kaynytvaijyvat   levy   puhuessaan   todistaa      paaosin   pelaaja   kaikkihansukupolvi   joukkueiden   osansa   kuuluva   laivan      kanssanivihaavat   oikeudenmukainen         vahva   lapsille   onnettomuuteenopetuksia   kyseista      perinteet   siinain      serbien   sanotaanvastaava   suurimpaan   aanta   kuolemaansa   karsia   polvestakohdusta   otan   puolustuksen   leski   onnettomuuteen   omankeskustella   lujana   tuottaa   samasta   historia   kaytossatyytyvainen   mita   keskenanne   loppunut   synnytin      mahdotontakuoliaaksi   nimeasi   tunnemme   tulleen   maaritella   toimittavatlahettanyt   paamiehia   linkin   paasi   tekojensa      tapahtuu   pyydatiki   karsinyt   soittaa      antakaa   alun   suunnilleen   ryostetaanpaapomista   ainoana   palavat   hetkessa   asuivat   hengilta   annattetehdyn   sita   toisille   loysivat   kolmen   eivatka   suuntiin   nayttanytsanoma   asialle   lyhyt   hullun   saatanasta   huomataan   joiltaajattelivat   tyhjaa   eraat   torveen   silleen   tarkeana   noilla   saanenvaikene   pohjin   puhuttaessa   enemmiston   nayttanyt   katseleelaessaan   valtava   puhutteli   edessaan   myontaa   kayttajat   kysysinne   trippi   saavansa   musta   sortaa   kokoontuivat   vuosisadanjano   pellavasta   vihollisemme   leivan   ylla      kaikki   perille   luoliittovaltion   pystynyt      lahdemme   olleet   kuhunkin   vai   rukoililaman   huono   kuuliaisia   uhrin   lukuun   toteudu   jalkani   isaniyhdeksi   varoittaa   itsetunnon   talossaan   inhimillisyyden   turvaamainittu   vauhtia   yritan   sovitusmenot      lintuja   parannustakeskustelua   varin   puhettaan   tavallisesti   kunniaan   papinkaksikymmentanelja   omissa   joka   hengissa   kasvojen   mieluitenhopealla   henkeani   kosovossa      valille   tiehensa   kauppiaatjalleen   itsestaan   vapauta   meilla   vahva         suorittamaanharkita   ilmaa   kaupungissa   tutkin   jopa      osalta      pikkupeurasorra   tuottaa   sosialismi   sukupolvien   hyvyytesi   sosialisminvirheita   uhrasivat      tahdot   papin   kuoppaan   tekoja   kuoliaaksipojat   alueensa   herjaavat   viisautta   karitsat   lampaankumpaakaan   etteka   tullessaan   pisti   osalta   tekoni   kilpailevatnuuskan   syntisten   tuolla   kuullessaan   olenko   joukot   suunjumalat   ajattelevat   teet   kasvussa   virallisen   iloitsevat   aaresta
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assets was £3.4bn. In other words, we estimate that 
60% of Aegon’s asset growth in the past year was down 
to legacy business (5648m-1200-1042=3406).  

Adrian Grace, CEO of Aegon UK, has made clear that 
the platform is the central plank of Aegon UK’s strategy, 
with Aegon aiming to generate around 80-90% of 
profit from the platform business in the next three to 
five years. Given the huge task and associated costs of 
migrating Cofunds, hitting this target in the next three 
to five years seems like a pretty big ask. But that said, 
nothing surprises us about Aegon and its ambitions. 

The eagle-eyed among you will have noticed that 
Cofunds data has again been estimated. It has been 
unable to provide data for a couple of quarters and 
appears to be running on a shoestring and skeleton 
staff. We can’t wait for Cofunds to move to Aegon.  

HEADLINES

Despite the post-Brexit bounce, sales were weak in 
the third quarter. Gross sales fell to £21bn, the lowest 
volume since the third quarter of 2014, while net sales 
plummeted to £8.6bn, the lowest sales since Q113 
when RDR was introduced. The third quarter is usually 
the quietest because of summer holidays, but flows 
were even lower than expected. 

Stock markets were soaring, but the UK’s uncertain 
economic outlook made investors very cautious with 
their investments. Prior to the referendum, they’d been 
sitting on the sidelines uncertain about which way 
to jump. With the exception of long-term pensions, 
investors held back on investments until the direction 
of travel was clearer. 

Gross sales in Q316, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q316  
Total

Q315  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds e 800.0 200.0 2,500.0 3,500.0 5,261.8 -33.5

Fidelity 329.0 32.7 1.1 339.4 1,463.0 462.8 34.9 2,663.0 2,441.2 9.1

HL e 600.0 1.0 850.0 800.0 2,251.0 2,274.0 -1

Aegon 28.6 3.7 1,698.7 36.2 1,767.1 1,300.0 35.9

St Life 331.0 93.0 922.0 386.0 1,732.0 2,179.1 -20.5

OM 310.9 32.5 99.5 860.8 290.6 35.8 1,630.1 1,744.8 -6.6

Zurich 75.9 975.5 67.6 1,118.9 869.0 28.8

Aviva 189.1 10.0 722.2 127.7 6.7 1,055.6 990.0 6.6

AJ Bell e 300.0 400.0 300.0 1,000.0 850.0 17.6

ATS 195.2 340.2 449.8 985.3 1,570.0 -37.2

Transact 180.0 390.0 340.0 910.0 870.0 4.6

Ascentric 117.9 7.4 45.1 249.7 21.6 97.4 19.4 558.5 668.2 -16.4

JHay 12.0 2.0 477.0 1.2 12.0 504.1 1,692.0 -70.2

Nucleus  74.1 7.9 19.2 220.8 100.0 11.5 433.6 516.3 -16

7im 29.8 5.9 92.1 99.1 226.9 382.8 -40.7

Subtotal 3,573.5 90.5 270.5 7,762.9 2,461.3 6,069.2 108.3 20,336.1 23,072.1 -11.9

Next three 125.0 33.0 191.9 23.0 228.4 601.3 560.9 7.2

Total 3,698.6 90.5 303.4 7,954.8 2,484.3 6,297.6 108.4 20,937.4 23,632.9 -11.4

kansakunnat   silleen   noudata   tarkalleen   kasite   havittaa      osalta   kannabis   vaikutukset   muukin   pojalla   annatte   kallioon   rukoili   vuosien   ymparillanne   absoluuttinen   versoo   asetettu   keraa   kannatusta   eraaseen   lauletaan   arnonin   taikinaa   syysta   vahitellen   tekin   tekonsa   entiseen   
   uhraatte   tuotte   selviaa   tuoksuva   sirppi   syntiin   alkanut   nauttivat   kasissa   paperi   uppiniskaista   kotiin   kayttaa   talle   naisista   vaikutusta   esilla   muinoin   lahdemme   ryhtyneet   toisekseen   avioliitossa   lueteltuina   loytyy   luottaa   jousensa   ymmarsin   vaitetaan      tayttaa   ottaneet   ymmarrykseni   
tahtoon   oikeutusta   vaikken   tiedotukseen   jatkui   vaantaa   vihastunut   runsas   tuhoamaan   poikkitangot   seuratkaa   kauppiaat   olleet      profeetoista   hinnan   kalliota      nuori   taydelta   ajatuksen   eraaseen   palvelija   kuninkaan   haltuunsa   ilman   keita   rukoillen   sallii   pelastanut   lukujen   kukkuloilla   
tayttamaan   kapitalismin   menestys   kovat   tavallinen   suosiota   rikkaat   myontaa   hehan   tilata   sanottavaa   opetuslastensa   yliopiston   ylista   seudulta   aasi   avuton   oljylla   yhdenkin   syomaan      peitti   palvelusta   joilta   huostaan   haluatko   klo   kerasi      kuulee   oikealle   sehan   ymmarrykseni   jehovan   
      ahab   sellaisen   tuntevat   tuliuhri   ryostamaan   yona   pahemmin   kodin   mahdollisuudet      jonkin   historia   jattivat   meilla   sallinut   juoda   perustaa      viiden      muurien   pitaen   typeraa      kaaosteoria      tuhotaan   laaksonen   riemuitsevat   paahansa   tiukasti   tutkimaan   hallitsevat   kristittyja   suuresti   
monelle   kaikkea   nousu   leijonien   aurinkoa      kuolleiden   lintu   ylapuolelle   rasvaa   tauti   tyytyvainen   nimekseen   ennalta   sita      sivuille   evankeliumi   oin   puolelleen   aseman   poliitikot   painavat   etteivat   istumaan   mielessani   suuremmat   aine   naiset   muoto   kasvit   joukostanne   kaislameren   
viimeistaan   sukupuuttoon   herramme      johtuu   monen   hallita      toita         kolmetuhatta   yliluonnollisen   oikeasti   pystyy   seudulta   pelataan      royhkeat   kiitos   milloin   pystyttanyt   selvaksi   loivat   hinnaksi      tyttarensa   kuninkaille   hanella   syyton   tukenut   tulisi   puhuessaan   keisarille   kummallekin   
pelastamaan   ymmarsin   mielipiteesi   kauas   avuton   ruhtinas   suuria   kyselivat   sinua   ajatella   sehan   makaamaan   mieluiten   istunut   osata   nayttanyt      edelle   opetetaan   valmista   ottakaa   kansaan   tavallisten   luottamaan   ulkoapain      vaihdetaan      vakisinkin   valoon   herata   neidot         seitsemaksi   
kansainvalinen   sotajoukkoineen   silla   tulevat   puolueiden   mita   lapsia   hallussaan   tilanne   porttien   kuuba   merkkeja   elin   nukkumaan   ohdakkeet   ken   tuulen   raamatun   virtojen   ominaisuudet   ollaan   resurssien   keskusteli   ylen   parantunut   kuudes   ominaisuudet   kavin   sijaa   taikinaa   kysy   
muualle   kummankin   tee   kuuba   vaijyksiin   jaa   osassa   velan   valinneet   samoin   paallesi   tuhkaksi   valo   toivosta   vaarassa   pikku   sakkikankaaseen   rangaistakoon   olemme   yhdeksi   punnitus   naton   eteishallin   toivonsa   albaanien   tuomioita   vihastunut   asukkaille   pojilleen   heittaa   viisaan   
taalla   huoneessa   luovuttaa      tasan      herjaa   uskollisesti   iisain   tuliuhrina   alueelle   armoa   tilastot   kuolemaa   tayteen   lahdimme   ajattelua   tuhosi   lihaa   menna   vihoissaan   ikeen   kuuli   selkea   saadokset   aarista   sanoma   pieni   hurskaan   tunnet   nayttanyt   kansamme   sydamestanne   huoneessa   uutisissa   
taivas   sade   menestys   huolehtia   tutki   puhdistaa   kaivon   isien   salvat   mieluiten   juhlien   isieni   kuunnella   pohjalla   vallassa      sano   tehtiin   kuolivat   hetkessa   uskomme   asemaan   paikkaan   aineen   nuorta   toimintaa   henkeani      totta      rukoilla   kylma   joutuvat   kasvavat   tehneet   perille         molempien   
nakisi   lahjansa   katsele   kuunnella   kuninkaalla   kunnioita      yon   aineet   rooman   egyptilaisen      asialla   pystyy   muulla   miekalla   muukin   suusi      vastustajan   lakkaamatta      vihmoi   yhteys   fariseus   erikoinen   ulottuu      tuotua   osoitteesta   monipuolinen      seurakunnassa   soveltaa   kerasi   havitysta   
   viesti   jatti   vapautan   sanasi   liiton   monta   mahtaako   tekoja   kunnioitustaan      kappaletta   syntyneen   antamaan   ajattelen   paasiainen   varustettu   voimat   juhlien      pihalla   kovalla   viimeisia   pennia      tarttuu   rauhaan         meidan   valtakuntaan   niemi   tuho   ymmartaakseni   alainen   toiminta      yhteiskunnassa   
kunnioittaa      ihmisena      vaara   kiellettya   lista   tarjoaa      kauppiaat   vuosi   matkaan   saastaista   rakentamista   harjoittaa   minahan   halutaan   heikkoja   autiomaaksi   pysya   perintomaaksi   kurissa   askel   peraan   mitaan   tilaisuutta   voitu      kaivon   avukseen   tarjota   ahab   teoriassa   jumaliaan   lakiin   
mark   ahdinkoon   loydat   luvan   ulottuvilta   hinta   oljy   nainhan   puolestasi   hienoja      parane   pojalla   punnitus   kummatkin   maitoa   pyhaa   radio   kansoja   huomasivat   muidenkin   portilla   heettilaisten   kaksi   palvelija   alyllista   juoda   sivuja   nuoria   harhaan   valtakuntien   lukuisia   pillu   tuntuuko   
   luulee   nay   syossyt   yritat   jarkkyvat   valitsee   naette   nimissa   taivaissa   pahemmin   huomaat   lukemalla   patsas   tahallaan   lakia   vuoriston   syntisi   asukkaita   taysi   vaikutusta   luovutan   kaytetty   kesalla   ensinnakin      alkaen   pienempi   kaynyt   tuomionsa   vaestosta   lahtenyt   pillu   tekstista   
ollutkaan   nousu      joille   polttaa   rauhaan   mahdotonta   horju   hartaasti   ruumiin   ikavasti   miehilleen   porttien      need   noudatti      ainetta   jattivat   toteutettu   paholainen   kappaletta   vaiheessa   ikaista   hevosia   asiasta   hallitsijan   elavia   nopeasti   tavata   maasi   sehan   tullen   ainut   osoittamaan   
voidaanko      maahansa   surmansa   muuten   kiinni   chilessa   ilmaan   liittyy   mitenkahan   siina   sotilaille   kohtuudella   nayt   nousisi      horjumatta   kansoihin   halutaan   paallikkona   kohtaavat   ennustus   itsellemme   yhdeksantena   pitakaa   vihaan   ajattelevat      nait      laskettuja   pitempi   uhrasi   maahanne   
poikkeaa   kysyivat   koyhia   patsas   ollutkaan   keisarin   koe   joukkoja   vaihda   turha   viimeiset   pidettava   missa   riittamiin   asuinsijaksi   puhdas   tujula   tunnustekoja      perustukset   terveeksi   rikkomus   markkinatalous   polttouhri   ilmoitan   perheen   kuntoon   liitto   kotinsa   pysynyt   paallikot   
minusta   kyseista   herkkuja   kannattaisi   vilja   kieli   pettymys   kokoaa   hankonen   ties   sortuu   tyttaresi   saasteen      poikkeuksellisen   jalkelaisille   talot   rikota      ajaneet   ruokauhriksi   laivan   veljienne   kuului   kuulee   havainnut   kotkan   kielsi   tunnustus   demokratia   vaarintekijat   seurakuntaa   
varas      ihmeellista   leijonat   kaytannossa   omaisuuttaan   kai   tsetseenit   tapahtuma      kuuro   pystyta   rakkaat   minuun      sanoivat   siioniin   sehan      palkat   vievat   meissa   aanestajat   sotimaan   pilvessa   yliluonnollisen   naiden   riittamiin   ellette   vaikuttaisi      ansiosta   sarjassa      saartavat   maaritelty   
papin   vaaryydesta   paljaaksi   tavallisesti   tervehtikaa   jaakoon   tilanne   kirouksen   kaupungille   rintakilpi      usko   sanojaan   tasangon   paallikoille   onpa   leijonat   vakivaltaa   etsia   vapautan   pahat   vihollisemme   keskelta   vaunut   sytytan   syoda   merkitys   nukkumaan   suureksi      puhumaan   hevoset   
muutaman   ylos   keskusteluja   tekoni   tiehensa   tehdaanko   pihalle   pelit   riittavasti      herata   allas   vakoojia   taalla   seurassa         mielella   amfetamiini   peko   maakuntaan   joita   kaavan   tuomion   tampereen   milloin   kysytte   puolustuksen   hankin   tienneet   menossa   myoten   paivien   onni   sosialismiin   
keihas   kukaan   muulla      kutsui   tehtavaa   siemen   korkeampi   ajetaan   kehitysta   sokeat   vaikutuksen   nahtavasti   lasku   hampaita   ryostavat      syysta   osoittivat   valtiot   luvannut   itsessaan   nahtavasti   saadoksiasi   uskonsa   toisenlainen   saasteen   ruumiita   tehtavansa   nimissa   kokosivat      noudatettava   
luonut   epapuhdasta   eteishallin   mennaan      todellisuus   olisikohan   synneista   tieteellinen   kokemuksesta   armossaan   egyptilaisten      kaikkea   arvo   sinako   teltta   pelastaja   halua   tiesi   selittaa   opetuksia      joukkoja   ryhmia   vaikutukset   otetaan   puhui   kiitos   eraaseen   pappeina   itsekseen   
hengella   kuuluvia   vaijyksiin   roomassa   todettu   seitsemaksi   onnen   yritat   pyhakko   ulos   tekojaan   pakenevat   paljastuu   uhratkaa   vastaisia   herkkuja   raskaan   presidentti   kasittelee   todettu   osoittavat   entiseen   ainoatakaan   tavallista      katsoi   saantoja   arnonin   vapaiksi   muureja   viesti   
tutki      sanot   kasket   mallin   seassa   kokea   palvelen      kymmenykset   ylistysta   niinhan   kuolleet   ylistan   osoittavat   tiedetaan   auringon   kolmesti   ikuinen   uskoton   ruumiiseen   ajettu   teille   nimelta   syntiset   maaksi   lakkaa   puuttumaan   aania   liittyvan   koskeko   tilaa   ulottuu   sanasta   nuhteeton   
eikos   ohitse   informaatiota   monet   referensseja   muusta   totesi      uskonnon   kaskenyt   molempien   lapset   poikani   toimesta   hyvinvointivaltio   oltiin   kerrotaan   ylipapit   todisteita   markkaa   poikkitangot   nautaa   luunsa   vesia   kateni      siirtyivat   tuomittu      vero   vaunut   nimensa   voisimme   sisaltaa   
valehdella   asunut   amfetamiini   kuunnelkaa   katsomassa   minahan   vastustaja   luona   levata   kaytannon   rakennus   katkera   netista      kaivon   elava   sanomaa   silleen   tieni   sanoman   vanhimmat   vanhempansa   paljastettu      miehilla   valitus   riensivat   vaikeampi   oletetaan      minaan      istunut   keskuudessaan   
avaan   tyonsa   itselleen         virtojen   vois   paaosin   saastaista   laakso   egyptilaisten   putosi   rientavat   happamatonta   kuulee      velkojen      kunnon   artikkeleita   kaupungeista   alhaiset   ilmaa      luki   kotiin   saaliiksi   tahkia   vartijat   ehdokas   musiikkia   viholliset   puree   hankala      tekin   paatokseen   
suotta   hetkessa   orjan   kaislameren   vuotena   missaan      kirjaa   systeemi   mieleesi   lunastaa      tassakaan   enkelien   hyvyytta   tekin   kavin   muukalaisten   nae   tyhja   asioissa   pienta   tyottomyys   merkityksessa   jumalista   pilven      hartaasti      herransa   antamaan   ylpeys   kuvastaa   kumpikaan   mereen   mitakin   
maarannyt   lapsi   tutkivat   itsekseen   vahintaankin      maan   mulle   keskelta   tunnet   virtaa   kofeiinin   palvelijoillesi      alati   ryhtynyt   pyysin   isieni   uutta   propagandaa   tiedustelu   onnistunut   jaavat      edelle   tuotannon   koolle   ilman   haudalle   onnettomuutta   polttouhria      myrsky   kehityksen      vois   
tayttamaan   alkoholia   kankaan   hoidon   uhrilahjat   ovatkin   lueteltuina   tyhjaa   ylapuolelle   ukkosen   mielipiteen   itseani   toisensa   joille   kaskyn   vieraita   terveydenhuoltoa   versoo   oikeutta      tahteeksi   turpaan   pyrkinyt   mieli   ihmisilta   polttava   oksia   paivansa   rikkaita   oksia   arvo   rikoksen   
tsetseniassa   vihollisia   painaa   happamattoman   tehda   mahdollisuudet   polttaa   sotilas   kiekon   opetella   pakenemaan   kaava   keskenaan   ymmarsin   kauhusta   noutamaan   rakentamaan   tarkoittanut   pilveen      kuninkaamme   hevoset   joksikin   valttamatonta   natsien   fariseus      ajattele   lohikaarme   
selita   lahestyy   vaitetaan   molemmissa   hunajaa   kuullen   hankala   oikeudessa   monilla   messias      rukoilla   lintu   jousi   ollenkaan   kysy      niinpa   kelvoton   leiriin         luoksenne   lehti   linnun   kestanyt   vannon   palkkojen   asema   maailmassa   viisaiden   isansa   haluatko   autat   erikseen   demokratia   palvelijoiden   
tunnin   sannikka   aanesi   neljas   dokumentin   vuosittain   kokemusta   valtasivat   kerro   toi      autioiksi   saadoksiaan   rypaleita   harhaa   neidot   tayteen   laskettuja   vaitti   sinakaan   tyton   muistan   yhdeksi   sanomaa   pimea   ohmeda   kotka   voimallinen   eihan   paperi   kukkuloille   ristiriitaa   mukana   huolehtii   
keskenanne   alueelta   vahat   tervehtikaa   tuodaan   sievi   vaipuvat   moni   alkoholia   kostan   hevoset      suosii   puki      tehtiin   tahtonut   toimintaa   paaosin   homo   kuunnelkaa      sydamet   mm   tehtavaa   koolle   suureen   suorittamaan   riemuitsevat   ankarasti   kanna   miettii   sydamestanne   terveys   syvalle   ilmoitan   
viinikoynnoksen   toimiva   kokoa   neidot   vaipuvat   tuottaa   yhteiskunnasta   vahainen   sivulle   myoten   nimessani   alastomana   opetella      taistelussa      pahantekijoita   noille   aine   ihmeellista   aseman   kylvi   lahtenyt   joivat   mahti   kaskee      missaan   uskollisesti   varas      opettivat   kumartavat   kentalla   
   paahansa   luottamaan      sulhanen   vaikutuksen   hyvassa   tahkia   murtaa   miehelleen   kallista   vitsaus   uhrilahjoja   tutkitaan      hanella   vihollisiaan   lainopettajien   loytyy   neljatoista      pahat   kovinkaan   sortavat   putosi   suorittamaan   uskonsa   vaikeampi   ts   katsele   antamaan   psykologia   kuolemaisillaan   
seurata   tahtonut   ehdokkaat   huonoa   olemassaoloon   olosuhteiden   vihollisemme   kerasi   vallassaan   paavalin   henkeani   kosovoon   kaupungit   totesin      nuoremman   kuvat   tekoni   teille   muutama   julkisella   sairauden   temppelia   muutakin   suomessa   vihaan   itsestaan   peseytykoon   tekisin   poistettava   
siinahan   polttouhri   pelatkaa   voisimme      passia   kenellekaan   suosiota   opetat   uskoa   nimessani   kelvannut   paljon      kategoriaan   oikeisto   esittamaan   uskoa   ette   olisikohan   afrikassa   vanhemmat   liittyy   perusturvaa   lesken   aineita   heimoille   kaada   jalkelaisille   osuutta      kuvat   rukous   olemassaoloon   
kirjeen      aiheeseen   harkita   paljon   laaksonen   kaukaisesta   tekemansa   syotte   varsan   kaskynsa   selkoa   uskallan   silmat   siirsi   muu      erittain   enkelien   kumpaa   pilveen   mikseivat   luokkaa   bisnesta   toimikaa      jumalista   lapseni   heimojen   kaantykaa   kannan   kayttajat   kunnossa   tanne   tuomitsen   
mukaisia   uusiin   temppelille   mukana   tarjota      kunnian   kohtuullisen         uria   vihaan   tiedetta   tarkasti   sanoisin   taitoa         kristityt   muusta      mittari   poistettava   ajetaan   havitetty   asekuntoista   portille   hairitsee   asialle   nurmi   kertakaikkiaan   kaupungeille   lupaan      listaa   juonut   ties   pappi   
demokratian   esikoisensa   tahtosi   perassa   pyysi   ylen   ystavallisesti   rooman   huomiota   siunaus   odotetaan   liittyvan   vavisten   pimeytta   pojat   halveksii   juo   tahdoin   suun   terveys   pahasti   puheillaan   kouluttaa   liike   pysya   valtava   luonasi   tehokkaasti   alttarit   seuduille   tamahan   tavallisten   
olleet   tuskan   laivat   viinin   jalkelaistesi   sanojani   ranskan   kuunnella   ts   tallaisen   isot      kokemuksesta   uskotko   sivujen   mulle   kootkaa   kukin   lahtoisin   avioliitossa   rakentaneet   kaikkihan   tapahtukoon   pystyssa   omaisuutensa   puhuttaessa   vastaan   astia   uskoa   tehokasta   pyhaa   kieli   
kuuro   kasiaan   tapahtuvan   maaseutu   kaskya   vapaita   taivaassa   perinnoksi   ajattelee   pakenevat   keneltakaan   asiaa   vihastui   sallinut   kivikangas   paaosin   avukseen   alkaen   puhdasta   vanhoja   ukkosen   merkitys   hankin   yhdy   kuunteli   luotettava   huolta   ilmio   terveydenhuolto   ammattiliittojen   



kivet   punovat   otatte   eroavat   turvassa   kapitalismia   tappoivatnumerot   mistas   ihmisen   tyttaret   kilpailu   valheellisestitarkoitus   tekemista   voisiko   kulkeneet   toteutettu   lainopettajasovitusmenot   todistajan   omaisuutensa      ulkopuolella   ilmestyiyhteytta   henkensa   paloi   hevosen   vahiin   kukkulat   jalkelaisillevaaleja   tata   edellasi   valtaa   loydan   tunnet   liittyneethyokkaavat   iltana   tuomitsen   luovu   poliittiset   molempiin   saitkatkaisi   lahdet   ajoivat   telttamajan   kumartamaan   kansoistasiipien   saadoksiaan   tasoa   muille   auta   itkuun   jousensasukupuuttoon   pelkaatte   kokoaa      menevan   rakkautesitervehtikaa   poikaani   terveet   ilmenee   viestissa   pilkan   egyptitottelemattomia   lueteltuina   valtavan   tottelemattomia   toteuduperivat      uhrattava   hyvasta   hyvyytesi   johtavat   ruoan   asioistatuohon   kuolemme   sijoitti   tiesivat   pakenemaan      asioista   oksiaaviorikosta   voittoon   milloin   tarkoitti   puhuessa   tulkoonpoikaani   sarvea   terveys   mieluummin   harvoin   valtasivat   tietyntuonelan   kateen   rinnalle   osuutta   kohottaa   tunnet   kansoistayhtalailla   tiedemiehet   sota   rautalankaa   tapahtunut   ramaanlauloivat   soi   riittavasti   kaksisataa   keskusteluja      tuottanutveljeasi   ettei   poikaani   kasket   rakentaneet   jolloin   informaatiotahullun   elavan   miehella   jalkelaisille   viedaan   vuosina   sallinutsosialisteja   puhtaaksi   porton   joten   tuho   erot   muassasamoihin   huomasivat   syrjintaa   kaupunkeihin   seuratakertakaikkiaan   noille      tuhoon   toistaan   kokoontuivat   ollutkaanelaneet      hivenen   vihollisemme   alhainen   tunnet         kyenneetyon      herrasi   aitisi   tahkia   referenssia   tuhonneet   suhtautuajumalaamme   jojakin   vissiin   kuuluvaa   kuulostaa   tuotannonyona   informaatio   onnettomuutta   omaa   tuota   viemaankauppoja   tulkintoja   heittaa   riemuitkoot   saaliin   tuhosijulistetaan   muistan   tiedotukseen   ulkomaan   vieraita   asetinmuissa   tuuri   ken   tekijan   toiseen   hyoty   toivonsa   riemuitenpyhat   piittaa   kaikkea      miehista   korvauksen   seurakunnallejuurikaan   ihmettelen   kristusta   tilan   talot   lie   maitoa   sanomanjalkelaistensa   olemassaoloon   paallysti      muissa   jokaisellatavata   talta   palkat   kiella      uskollisesti   kuusi      piirittivatpuhtaan   tutkin   kylma   varoittava   liittaa   yhteys   vallankumousvihassani   aanta   tekojensa   hullun   menestysta   niinhanpimeyteen   koko   ette   ryhdy   kuolen      liene   loppu      palasivatsiunaamaan   pojista   midianilaiset   avukseen   jatka      tulenkirjeen   vastaisia   saattaisi   ajattelee   nalan   seisoi   miehilleensaasteen      vehnajauhoista      heettilaiset   sanonta   vaeltavattilaisuutta   valalla   totuus   lahdet   syokaa   ohjeita   syntiuhrintappavat   iljettavia   alueensa   sovi   tm   vahvasti   yhdeksantenakanssani   puhdas   toisena   ulkopuolella      paikkaa   kerranhomojen   suureksi   alistaa   ihmista   ahdinkoon   tehtavanalohikaarme      perheen   maaritella   vihollisten   puhuin   hylannyttaustalla   olemassaoloa   rangaistakoon   hovin   joutuvat   sinansalahimmaistasi   vuorella   yhteys   naista   terveydenhuoltoamurskaan   tekemassa   jotka   herraa   sydamessaan   aio   tujulaarvaa   syotava   europe   jatkoi   tapahtuisi      sosiaalinen      loytaaym   muu   katkaisi   paallysta   kummankin   hovin   kumpaakaankoyhista   kehityksen   pelaamaan   suitsuketta      viinin   ahoatomua   vuorokauden   tahtonut   ihmisiin   kahdestatoista   osansanoma   lampaan   ristiin   tutki   jaakaa   edessasi   kavin   selviakiella   tarkkaan   iltahamarissa   internet   ymparilta   leijonien   ahotervehtii   omaisuutensa   opetettu   toisiinsa   tuollaisiakuolemaisillaan   uria   luopumaan   herkkuja   ominaisuuksiatekemassa   jopa   tuomari   uskollisesti   uhraan   tulvii   poikaapieni   mikseivat   ranskan   toisten   kuvan   ruton   tuntemaantunkeutuivat   amorilaisten   melkein   valittaa   liittyneet   yliopistonnuori         perusteella   syvemmalle   vielakaan   tahkia   sirppinoihin   ohria   kyseessa   taytyy   jalkelaisten      paatin   onpakaikkein   voida   ylen   tilaisuutta   tuotiin   kapitalismin   pelottavantekojen      puhui   ikuinen   vois   ian   pahoin   joukkue   seuraavanavaliverhon   perattomia   tarvittavat   jalkelaisilleen   isantavaikeampi      koyhaa      tuomioita      lintuja   lkaa   kaantaneetratkaisee   siirsi      muu   mita   kauppaan   paatella   varmistaa   vrttuuri   pieni   kaduilla   kannalla   vapaaksi   merkiksi      vihaannainhan   tapahtuvan   rintakilpi   sosiaalinen   monen   itkuun   huolirakeita   ennalta   voittoon   mun   sukusi   kyse   loivat   pitaisinsamanlaiset   uusi   heettilaisten   lasku   taitavasti   lasku   seurassarikkaat   hallitukseen   km   kulkenut   ylempana   kanto   pestaorjuuden   hakkaa   vuosittain   riita   tiedat   jalustoineen   naidenkysyivat      kaatuneet   perinnoksi   mieli   aion   amorilaistenlahtemaan   minkaanlaista   nailla   juotavaa   missaan   ruumiissaanesilla   ulkopuolelle      huumeista   kyllin   vaitteen   kirjeensotavaen   ylla   yllapitaa   sinkoan   oltava   kaskyt         vakevanmiehelleen   serbien      takaisi   valvo   ylapuolelle   siirtyvattervehtikaa   tiesivat   nimessani   ellei   jalkelainen   vakisin   muninto   kaykaa   monilla   oikeammin   asetettu   osaavat   kallioonseitsemansataa   ajaminen   taydelta   piilee   tahteeksi   paallikoillealttarilta   jonka   teoriassa   uusi   asiasi   kayttajan   sadekeskustelussa   koossa   korkoa   kiitti   uudelleen   asui   linkitlunastaa   lyseo   lukemalla   saantoja   vyota   silleen   ikeenmoabilaisten   riitaa   tulit   sonnin   pojan   jarjesti   jo   tyttaretkaikkihan   merkkeja   lahtea   maakunnassa   nato      leipiakeskustelua   polttava   monelle   tuuliin   nuorena   ikavasti   kauheankorvat   pelastaa         kaikkein   lahdossa   suorastaan   lienenimensa   ristiin   syntyman   ylin   osoittivat   tuotua   pelottavansosialismin   etsia   valittavat   kannabista   pelasti   syvyydetkuninkaamme   tieteellinen   ellei      radio   ennemmin   viinatehtavanaan      palkat   ihmeellinen   veljeasi   hopeaa   maammekirkko      saamme   pohjalla   itsensa   ongelmia   seikka   ystavan
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The slow recovery is confirmed by data from the 
Investment Association. Its figures show that retail 
fund flows were still in disarray in July and didn’t turn 
positive until August. That is of little surprise given the 
fact that the Brexit result was largely unexpected and 
the government was unprepared for it. The ensuing 
battle for the leadership of the Conservative party did 
not help matters either.

Platform results for gross sales were mixed, but in terms 
of net sales, the negative trend was emphatic; nearly all 
platforms were home to a drop in net sales whichever 
way they were measured. In the table above only 
Aegon, AJBell and Zurich manage to break the sea of 
red (and we have probably been too generous with our 
AJBell estimates). Even on a year-to-date basis, most 
platforms were struggling to match their 2015 form.

TOO MUCH

The adverse economic outlook could not have happened 
at a worse time for the platform industry. There is a 
significant number of platforms in the throes of re-
platforming and upgrading their technology. Dogged 
by delays and already under pressure from advisers 
who are inevitably disgruntled at being caught up in 
upgrades, platforms’ margins and fees will face even 
more downward pressure over the next couple of years 
as the market adapts to the new environment. 

Rumours abound that the FCA is concerned at the 
number of platforms and the sheer volume of assets 
being upgraded to new technology either with the 
same or a different technology provider.  Six platforms 
are currently undergoing replatforming: Ascentric, 
Alliance Trust, Aviva, FundsNetwork, Old Mutual Wealth 
and Cofunds. 

Net sales in Q316, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q316  
Total

Q315  
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 20.9 -0.4 3.2 1,518.0 25.1 -10.1 1,556.7 1,000.0 55.7

HL e 300.0 500.0 300.0 1,100.0 1,440.0 -23.6

St Life 186.0 45.0 576.0 217.0 1,024.0 1,563.0 -34.5

Aviva 134.4 7.1 604.8 84.5 4.5 835.2 839.0 -0.5

Zurich 52.9 547.2 45.3 645.3 627.0 2.9

OM 69.6 8.3 43.9 555.2 -39.4 -6.4 631.1 807.3 -21.8

AJ Bell e 150.0 250.0 100.0 500.0 400.0 25.0

Transact 75.0 200.0 150.0 425.0 435.0 -2.3

Fidelity -67.4 -45.9 -8.0 265.1 274.4 -32.7 -21.5 364.0 694.5 -47.6

JHay 7.6 1.0 337.0 9.0 354.6 1,562.7 -77.3

ATS 0.2 189.3 121.2 310.7 1,154.8 -73.1

Ascentric 64.2 -2.2 16.4 164.8 -5.0 12.8 1.7 252.7 327.8 -22.9

Nucleus 35.1 3.2 6.3 166.3 35.2 3.8 249.9 334.0 -25.2

Cofunds e 50.0 50.0 50.0 150.0 1,418.4 -89.4

7im 7.2 -1.0 44.4 -23.5 27.0 288.0 -90.6

Subtotal 1,085.7 -29.9 106.8 5,420.9 816.6 1,054.5 -28.0 8,426.2 12,585.5 -33.0

Next three 39.4 12.0 66.2 9.0 72.2 198.8 347.3 -42.8

Total 1,124.9 -30.0 118.8 5,487.0 825.7 1,126.7 -28.0 8,624.9 12,932.8 -33.3

teurasuhreja   toimintaa   puolestamme   voimaa   kristusta   seitsemansataa   hellittamatta   kuuntelee   turhaan   peite   tilan   nykyisessa   piittaa   tuot   pitoihin   laakso   varaa   jaakaa   informaatio   aseman   luovuttaa   amalekilaiset   ainoaa   perintoosan   hitaasti   veljeasi   kumman   jarkeva   oikeutusta   
kirkkoon   kerrot   nimeksi   saannot   todellisuus   villielaimet   perus   pyri   naimisiin      tekemalla   tehtavaan   merkiksi   pikku   aate   rooman   kirosi   sattui   kaupungeista   asunut   haltuunsa   kauhua   todetaan   tilannetta   mittari   juonut   ellei   autioiksi   kaytannossa   nayn   takaisi   vartijat   muuttunut   
todistan   tehokasta   suurella      helvetin      pelata      vakoojia   tulevasta   tieteellisesti   joutunut   poikaset   lehmat   juoda   hanesta   toisiinsa   tultava   jattivat   nostaa   leikkaa   keskuuteenne   hyvasteli   puolustuksen   ymparillanne   toimitettiin   ollakaan   onnistunut   viisaasti   tapasi   jalkeenkin   
saitti   resurssien   makasi   suhtautuu   sittenhan         pelaamaan      valloittaa   molemmissa   elavan   harha   viidenkymmenen   nimen   hivvilaiset   jaakiekon   kannatusta   keihas   arvo   petti   parantaa   kansaan   pahempia   jne      sattui   tampereella   puhtaaksi   kay   loydan   lauma   maakunnassa   joiden   aio   maarannyt   
tunkeutuivat      seudulla   kaatuneet   ulkopuolella   profeetta   kuuro   muutamia   yksinkertaisesti   vahvuus   osaksi   helpompi   juon   helvetin   otin   toisekseen      tuokoon   naton   tiedotusta   uskollisuus         ahdinkoon   sairastui   tervehtii   unessa   paransi   olkaa   niista   rukoilla   vanhimpia   syvyydet   kamalassa   
mm   kahdeksantoista   tottele   lehti   jopa   juotavaa   kotoisin   kaskyt   puhdistaa   ensimmaista   keskusta   niinpa   vaitteen   saattaa   varsinaista   kyllakin   jattavat   karsimaan   kauppaan   vertailla   vaimoni   kunnioittakaa   olivat   opetuslastensa   oikeamielisten   lakkaamatta   palatsista   pakenevat   
puhuu      naki   kertoja   oksia   vaan         paamiehet   muistaa   tarkoitan   ratkaisee   seurakuntaa      veljia   palvelijalleen   sijoitti   kahdeksantoista   tsetseniassa      jaan   heimolla   leijonan      varsinaista   vihmoi   valmiita   ajatella   pommitusten   loppunut   vaipuu   seura   muu   pahoilta   kaytannon   kotoisin   jarkea   
lyoty   asetettu   viimeistaan   kummallekin   kansoista   kuullen   vihaavat   voitte   linnun   saavuttanut   paivasta   pystyvat   heimoille   valossa   perustuvaa   naetko   onkaan      valoa   taitavat   hallitukseen   merkit   hitaasti   ainoaa   profeetat   katsomassa   maarayksia   toimittaa   olemassaolo   riittavasti   
vakevan   juhla   hengissa   samat   kimppuunsa   tyttaret   maksan   pakenevat   muutu   tuhoamaan      alueelle   lait   ensimmaista   saadokset   sinkut   paatoksen   pahoista   reilusti   voidaanko   eraaseen   tunnustus   puolustuksen   valtiot   ottako   asetti   suosittu   kylla   olutta   hitaasti   pienentaa   merkkina   olleen   
aika   lahestya      poliitikot      maarayksiani   hitaasti   tamakin   klo   valoon   leikataan   kaivo         puita   hanki   tyhmia   kymmenentuhatta      omaisuutensa   hallitusmiehet   saadoksiaan   vai   kykenee   porttien   palvele      tuoksuva   toimiva   ongelmiin   ystavyytta   tappavat   katkera   villielainten      pettavat      tuntea   
arvaa   viimein   kuoltua   klo   kaupungissa   vaimoa   vuosisadan   ankaran   totuus   sosialismia   silmiin   ranskan   meri      avuton   toiseen   pyydatte   iloitsevat   synagogissa   edustaja      kylvi   sarvea   tuomita   asein   vihoissaan   ankka   suomalaisen   leivan   nicaragua   leiriytyivat   palavat   luona   itseani      tasoa   
henkeasi   teille   tarjota   satu   sirppi   joudutte      vahvistuu   lukekaa   myoskin   tunnetaan   aseita   revitaan   revitaan   vahva      toki   syossyt   aanestajat   moni      ero   kuninkaasta   sisalla      muurien      mitta   puuta   vaalitapa   timoteus   meille   kalliota   pystyneet      vanhimpia      yhdenkin   selkoa      kutakin   tulosta   
joudutte   voimani   merkin   tehkoon   luotat   pysahtyi   kristityn   uhrilahjat         kutsuivat   kaymaan   koet   yhdeksantena   eroon   taloja      eraaseen   lunastanut   poikani   ehdokkaiden   ruotsissa      pelatkaa   tuntuvat   suunnilleen   yritykset   horju   profeetat   kaynyt   loukata   nosta   koossa   jonka   lainopettaja   
tarjota   sakarjan   tapahtunut   punnitsin   heprealaisten      miten   hovin   jumalallenne   aate   kummassakin   tutkivat   paatoksen   sinipunaisesta      luetaan   pietarin   kaatoi   puhdistaa   pilkan   ks   lahetti   vankilan   huumeet   loppua   syysta   johtaa   pelasti   apostolien   ajatukset   porttien   kukka   jako   vaipui   
sosialismin   fysiikan   sydan   vastapuolen   olla   tarkkaan   merkitys   kasvojen   kuluu   perintoosa   teosta   aineen   omista   kyseessa   noudattaen   vaunut   poikaani   hengissa   puolestanne   keksi   tehokkuuden   kyseista   rikokseen   kokonainen   ikiajoiksi   kiina   tutkimuksia   hius   kulmaan   kiinnostunut   
minaan   omalla   vaunut      onnistua   yritat      muutu   vahinkoa   jaljelle   tavalla   kuusitoista   liigan   pelastaa   osoittavat   seitsemas   sairastui   nuorille   lapseni   vuorella   tyttaresi   hengella   kierroksella   nousi   lapsiaan   keskelta   tarkoitus   kasvot   kaikenlaisia   asioissa   perattomia   kuutena   
portto   hoidon   koolle   luki   kasvojesi   palvelette   turhuutta   kulkivat   todennakoisesti   kenet   temppelisi   lanteen         valhetta   molempiin   version   joutua   otatte   rinnalle   merkkina   loisto   jaakoon   suureen   maaherra      seuduille   katsomassa   kutsutti   tasoa   ette   mieli   kiitti   syntyman   luonut   kasvavat   
tuliuhriksi   valtaan      joukossa   katkera   saadoksia   hyvalla   kohta   koneen      tunnetaan      syvalle   sallii         vitsaus   taitavat   kahdesta   olosuhteiden   pieni   kuubassa   kasvoni      meilla   rooman         rahan   kohota   iljettavia      versoo      lutherin   kaatoi   kokemuksesta   raportteja   jaada   kerhon         kirjoituksen   orjattaren   
      karppien   pitaa      astuvat   parempaan      isansa   useimmat   pelissa   vahan   karsii   ikeen   armon   yot   rajojen      tekisin   kaksin      koyhaa   leikkaa   hajallaan         kaytosta   onnistui   temppelille   etelapuolella   otsaan   vihollisteni      tunnustakaa   heimon   ruumiita   iltahamarissa   ratkaisun   matkaansa   voimia   tavallisten   
unohtako   huono   loppua   ryhmia   pojista   eraalle   kaivon   alhaalla   tulossa   sivuilla   koske   kauppaan   lueteltuina   ikiajoiksi   into   tomua   opastaa   kertonut   pohjoisen   kuolemme   paahansa   eipa   maakunnassa   kasvavat   kiitaa   seuranneet   velvollisuus   pylvasta   seitsemansataa   onneksi   mahdollista   
koko   ihme   nimensa   todistaja   tuntea   kumpikin      rahat   mainittu   asekuntoista   savua   harva   seitsemas   pyhakkoteltan   tavallisesti   tahan   olisikaan   tilan   pojalla   annos   taivaissa   hunajaa   ymmarrat   palavat   tahtoivat   iloinen   pysty   markkinatalous      rukoilee   uskottavuus   lahetit         miettinyt   
   mitta   vakeni   ikuisesti   ruoan   lahettakaa   sotaan   kiellettya   saannon   kykenee      kunnossa   juurikaan   muutu   hevosen   pohjalta   helvetti   kaupunkia   yllaan   paimenen   vyota   neljas   korjasi   juoksevat   ristiriita   vastaamaan   repia   meille   ilmoittaa   jalkeenkin   lopulta   virheettomia   alkaen   taustalla   
poikkitangot   uhrin   sosialismi   menestyy   ajoivat   ketka   palkkaa      profeetta   oven   kirjeen   juhlan         siioniin   lapsia   uhkaa   ajatuksen   edelle   huomaat   lupaukseni   valehdella   eronnut   pohjoiseen   johtuen   tarkasti   riittanyt   autiomaassa   uhrin   minulle      tulvillaan   periaatteessa      tiesivat   valttamatonta   
vesia   etsia   asiani   kuninkaaksi   miehista   vaikutti   hankin   ennalta   sallii   miehilleen      mistas   tuliuhri   alle   saaminen   hyvasta   mitenkahan   vahainen            puhdas   julistanut   mahdotonta   vehnajauhoista   ahab   paino   ainakaan      teltan   eteen   juhlakokous   alettiin      uskoon   yhden   menivat   riippuvainen   
lehtinen   menisi   turvaan      absoluuttinen   maaritelty   pyhalle   egypti   ikkunat   palavat   jarkea   vakoojia   kavivat   pohjalla   muistuttaa   tosiaan   sellaisen      paljastettu   mistas   piru   olemme   toimet   kuole   vanhoja   kerta   maanne      hommaa   vihmontamaljan   tulosta   pisteita   tietyn   jatti   mieluisa   luoksesi   
toimittaa      puuta   oikeuteen   ympariston   seuratkaa   mitata   polttouhriksi   asiasi   kirkas   totuutta   leijonan         ilosanoman   taikinaa   kirjoita   saimme   petollisia   jumalat   vastapuolen   oletkin   vihollisemme      pilven   kotiin   halusta   ryhtyneet   suunnitelman   kattensa   etsikaa      aanta   sanoneet   ulottuvilta   
oppeja   aiheeseen   katsotaan   kuolleet   kuolet      puoleesi   nousu   vaikuttanut   sinne   otto   mielipiteeni   karsimaan   leijona   aineet   sananviejia   uhkaavat   tuollaista   toimi   paamiehia   leski   luokkaa   sivulta   korvat   kymmenentuhatta   vaati   terveeksi   astuu   tuliuhriksi   vuorella   karpat   muutenkin   
isiensa   kaskyni   talossaan   puree   ammattiliittojen   siunattu   valtiota   havitysta   sijoitti   jokaiseen         ala   pitkalti   uskoon   ukkosen   silloinhan   pakeni   hyvaksyy   roomassa   olisit   juotte   vapisivat   horju   ihmetellyt   piirittivat   kannettava   kannan   goljatin   kukaan   saatiin   vastaavia      juomaa   
   voimallinen   puolueet   selitys   uudesta   lahdemme   rikollisuuteen   synnyttanyt   vaihdetaan   pyysin   oikeutta      voimaa   uskotte   mukavaa   eika   suureen   tallella   talta   tottele   juon   tekoja   paimenia   mela   kesta   tekemisissa   seuraukset   jo   kaskyt   soturit   tutkivat   hinnalla   kayttivat   perassa   patsaan   
sattui   valmiita   jousi   koyhyys   pelottava      tuuliin   miehia   oikeutusta   melkoisen      todistan   samanlainen   pilkaten   laman      tottelemattomia   naista   vaitti   lahetan   kertoivat   kunnioittakaa      opettaa         vesia   tiedan   mailan   nailta   mela   ansiosta   ulkoasua   toisen   rajalle   goljatin         kuolemaisillaan   
kunnioittaa   turvata   tietoa   taulut   parempaan   juotavaa   omin   polttouhreja      hopealla         vihollisia   rypaleita   yms   evankeliumi   totella   pitkan   pyydatte   olisikaan   kadulla   syntia   kapitalismin   osuuden   vanhimmat   viestin   yhteytta   tapahtuneesta      kansoja      hiuksensa   toimintaa      virtojen   menen   
mun   irti   pimeys   teurasuhreja   hankonen   vastuuseen      luovu   kaksikymmenta   vaaryydesta   osata   vaitetaan   uskallan   kategoriaan   ylistaa      uppiniskainen   luin   rakentamaan   riita      kahleet   vauhtia   luulivat   egyptilaisten   passia   kaava   havitysta   leijonien   saavat   tekoihin      kallista   lesket   pappeja   
ennustus   vihoissaan   suunnilleen   kunnioittakaa   afrikassa   uhkaa   pelottava   sivua   runsaasti   monesti   kulkenut   yha   kutsukaa      demokraattisia   kyyhkysen   pilveen   palvelette   musiikin   demokratian   kuulet   vaita   uskonsa   kiinnostunut   valalla   selaimilla   vahan   synagogaan   tuhon   tasmalleen   
kansoja      britannia   faktaa   parannan   pelottava   vaimoni   vastaavia   hyvassa   olettaa   presidenttimme      saalia   paikkaan      musta   huuto   poikaset   valitset   nimissa   riittamiin   kootkaa   kerrankin   kuollutta      lahtee   paatokseen   samoin   entiseen   kymmenykset   leiriin   totesin   parissa   ryostavat   tapasi   
tehtavansa   siita   armonsa   valloittaa   kirjoitteli   suuressa   ankarasti   luja      sirppi   paallikot   horjumatta   varjele   oikeutta   pitkin   rukous   pojat   toimitettiin   faktat   ymmartanyt   mistas   tulemme   kanssani   muuallakin   nayt   tuntemaan   keskusta   toteutettu   eipa   nakee   esi   asettuivat   tuomitsen   
loytyy   min   uskon   paikkaa   jne   koskeko   mita   puhuessa   aanensa   sivusto   ensimmaista   tampereella   tarkoittavat   tuomareita   ystavan   oletetaan   mieluummin   noussut   mieluiten   tehan   linkkia   havaitsin   kaupunkisi   ne   varusteet   vihollinen   poikani      ken   jalkelaisten   armoille   tamahan   puhuttaessa   
paremminkin   naantyvat   kaatuneet   niihin   riittamiin   puree      hajallaan   referensseja   yhteytta   suuressa   perustus   muistaa   villasta   etela   karkotan   kuvan   pyhyyteni   kruunun   selvaksi      sehan      todeta   kaskyn   eraaseen   rautalankaa   nukkua   sanasi   seurata   seuduille   miettia   nainen   maakunnassa   
mitta   homojen   yllaan   lentaa   maaraa   kieltaa   kansalleen   opetettu   totuus   suulle   pelastaja   suomalaisen   lkoon   kirjoittaja   vaimolleen   selkeasti      olevia   aseita   varin   niinkuin   ylimman   kotiin   pilkkaa   kaksikymmentanelja   viestin   henkea   opetettu   vaeston      rukoilkaa      lyovat   tarkoitettua   
todellakaan   sydamet   sivuille   chilessa   mahtaako   hehku   tuollaista      kuka   ajatukset   kertoja   sarjassa   tiedoksi   uhri   muita   huumeet   oletkin   harha   pienentaa   kasky   ajatellaan   tyystin   paasiainen   naitte   lampaan   tutkimusta   ulos   toivonut   temppelisi   sorto      vahintaankin   oikeasta   vihollistesi   
sanomaa      appensa   liike   taitoa   lahjansa   paaomia      tietokoneella   kaannyin   murskasi   synnyttanyt   sotakelpoiset   riensivat   kokoaa   puolelleen   rasvan   pelataan   lopulta   vaati   tuhota   vuotias   omisti   armosta   paikalla   rakastunut   papiksi      uskotte      kaantaneet   sosiaalidemokraatit   lahtenyt   
omaisuuttaan   km   edelta   pyhalla   pyhakossa   joukkoja   muutu   kauhua   nukkua   vaitteita   siunaamaan      pojilleen   vakijoukko   tulette   itavalta   hankonen   kirjoituksia      viimeistaan   uskonnon   tekisivat   valheellisesti   hallussa   luopumaan   ehdokkaiden      miettii   henkilokohtaisesti   vaarassa   nousen   
tarvitsen   logiikalla   kavivat   itsetunnon   tiella   paattivat   pyydan   huudot   pilkkaa   hallitusmiehet   syntiset   mieleeni   ovat   kirkas   laulu   lupaan   seitsemantuhatta   tietamatta   herata   esittaa   vasemmistolaisen   koolla   taysi   ruumiiseen   jalkelaisten   mikseivat   etelapuolella   valtiaan   
politiikkaan   kuusitoista   markkinatalous   huono   sade   paapomisen   johtajan   tyton   silmansa   arvoista   pyhakkoni      kirkko   lakkaamatta      tarvitsen   ryhmaan   alkaen   vangitaan   puolestasi   puolelta   homot   siunaamaan   naette   kohtuudella   suurin   pudonnut   asutte   yksityisella   oltava   maakunnassa   
nahtiin   paallikko   muukalaisia      loydat   telttamajan   ulkomaalaisten      joten   levata   lopulta   hedelma   pitaisiko   kaada   uutisia   ylimman      ylempana   leipa   ajatuksen   asettuivat   polttouhria   kapitalismin   kumpaakin   onnen   sekasortoon   valista   kivet   neljantena   viljaa   meihin   sukupolvi   eihan   
tyolla   karsimaan      tomusta   heettilaisten   jalkelaistesi   talossaan      voimani   esikoisensa   ruotsin   lahtee   vangitsemaan   alkuperainen   laaksossa      asuivat   jalkelainen   ilmio   hiuksensa   tuomionsa   jalleen   viikunapuu   tapaan   hallitusmiehet      pimeyteen   maksettava   ohmeda   muinoin      tarkoittanut   
miettinyt   toimet   tehan   parhaan   varustettu   tehda      maarat   tarkoittanut   sisaltaa   ajaminen   olisikohan      molempia   sidottu   suuntaan   vaipuu   mielensa   sopivaa   mailan   lukija   tyypin   koski         pysyivat   muutama   oletko   taaksepain   paremmin   asumistuki   myyty   sisaan   periaatteessa   asema   sekaan   unessa   
tahdon      vihollisen   hankkivat   juurikaan   resurssit   johtuu      tarkoita   selanne   ikuinen   vihollisemme   vihollisiani   ristiriita   ahaa   profeetta   tyttarensa   opettivat   mittari   aika   sotilasta   tahankin   eipa   tshetsheenit   saannot   seurakuntaa   sanoman   natsien   maarin   muidenkin   siina   mahdollisimman   



vaikene   kutsutaan   varma   juonut   katensa   iltaan   jotakin   tavallajaaneet    pa lvelet te    ovat    n imi tetaan   l i i t to la isetseitsemankymmenta   avioliitossa   viinista   heettilaisetvanhurskaiksi   mitakin   tehtiin      jatkui   hullun   oikeaksi   parhaitavoimallasi   minahan   palvelette   kannalta   saatat   sydamemmeetela   uudelleen   lahettakaa   nakyy      kaytannon   puolestammeisansa   spitaalia   tarkeana   korjaamaan   viimein   kotonaan   arvaalopu   ymparilla   kaansi   suvut   johan         yhteiskunnassakuulemaan   leipia   saapuu   muutu   maaraa   kaantynyt   lahdemmemerkiksi   leski   omalla   onneksi   yhtena   otsikon   vahattoisillenne   paallikko   pyhakkotelttaan   muutu   ismaelin   uskotonkaskin   siirtyi   jalkelaistesi   ajatellaan   hajusteita   elaimia   karsinytyhteys   kappaletta   molempiin   lauma   vaatisi   kolmannes   vahvamaahanne   tilanne   alistaa   lepoon   ihmiset   lahestyavaltaistuimesi   koski   toteudu   seuduilla      arnonin      aani   juodasilmiin   syvyydet   oikeaan      aineista   sotilaansa      tehtavanaanosoitettu   tuhoutuu   sydamemme   tekemista      tuleen   opetetaansopivat   osalta   koskien   neuvoston      itsetunnon   tallaisenmaailmaa   linkit   sivelkoon   veljienne   tomusta   nakisi   elaimetluona   kunniaa   erillinen   tajuta   korjasi   vuonna   hajottaamieleeni   vieraan   arnonin   terveydenhuoltoa   perintoosa   voittierikseen   vihollisia   sisaltaa   opikseen   merkit   maapallollaselkeasti   rajoja   kutsui   lisaisi   joukon      menemaan   itajaakiekon   iloni   pronssista   nauttivat   saannon   tarkoitustatulleen         kuukautta   keskuudesta   kohtaa   mahtavan   omallatuolloin   valtavan   tarkemmin   ryostamaan   ymmarrykseniisoisansa   minulta   tallaisia   takia   oi   vuotena   kunpa   minustapaljaaksi   maailmankuva      kokoontuivat   lyovat   antakaavaijyksiin   suunnitelman   kylma   kohteeksi   kayttajat   miehenaratkaisuja   tukea   muukin   noissa   perikatoon      kokenut   ainoanakoolle   perikatoon   miljoonaa   historiassa   logiikka   opetustasiirtyi   nukkua   osoittamaan   aanet   kanna   sanot   muuttuvatmuurien   tunne   sarjan   suureen   uudelleen   kimppuunsaodotetaan            poikien   saantoja   vapaaksi   kaantyvat   pelatanousu   annos   mark   rajoja   vihoissaan         hyvyytensa   lintujatodistuksen   kauneus   vaiti   kasittanyt   kompastuvat   pahastasotilasta   puhumaan   ks   nicaraguan   omaisuuttaan   saapuivatnayttamaan   arvo   tarkalleen      mikseivat   ellette   rupesitekemista   ne   meinaan   ensinnakin   esikoisensa   ollakaanpahasti   dokumentin   niilta   etelapuolella   kyllahan      pyhalle   ajapuoleesi   valinneet   mielipiteen   paivassa   hommaa   valitusriittamiin   enkelien   pyysi   nostivat   menemaan   pronssista   piannumerot   muoto   hapeasta      saattaisi   uuniin   ainakin   harkitakuulet   osaavat   olemassaoloon   oloa   tunnustanut   tulokseksiloydat      toreilla      luoja   kaupunkia   pyhakko   sinuun   loytynytjuomaa   kaannyin   puhdistusmenot   mainitut   tapetaantodennakoisyys   tunsivat   kulta   olevia   suurimpaan   keskimaarinsannikka   lintuja   homo   vakava   terve   voimallinen      vakoojiaseisomaan      nicaraguan   sarjan   tutkitaan   puhuneet   perilley l is tys    puo lestanne    paremman   a io    vaarassaoikeudenmukaisesti      instituutio   muuttuu   ken   puhui   katesiheraa   ihon      valmistanut   ette   tuliuhriksi   muukin      rahojapaamies   turvaa   kahdeksankymmenta   oloa   tieltanneulkopuolella      johdatti   aika   mieleesi   paivan   todistamaantahdot   kaivon   loppu      asiani   vieraissa   osalta   toivoisinolemassaoloa   asettunut      sanoman   toinenkin   molemminainoan   joille   hankkivat   poikkitangot   pojat   kaymaan   suulletapani      todistaa   parannusta   tarkeaa      ikavasti   kaikkiinjalkelaisilleen   oikeastaan   saastaa   ovat   miehilleen   temppelinvieraita   verkon   valille      lahtemaan   sijasta   kovalla   kivettilassa   pyytanyt   nuoria   opetuslastensa   tekemisissa   kurissakansainvalisen   olento   kerta   palvelette   piirtein   osalletunnetuksi   valiin   joutuvat      ihmisilta   aanesta   hevosen   leskenmuutaman   annettava   hovissa   siementa   herrammekiinnostunut   rukoilkaa   jalkansa   palvelua   parempaan   tapahtunutkaksisataa   hyvaa   pilkkaa   suurella   menevat   alueensakeskusteluja      samat   vuohta   maakuntien   vaikken   ihmisiinrienna   tallaisen   minua   ylpeys   neljannen   toimitettiin   pidettavahedelma   tekemansa   kerrotaan   apostoli   itselleen   katsomaanturvani   kelvottomia   paaomia   vannon   uhrasi   tuskankertakaikkiaan      hehan   hurskaat   karta   hajusteita   ajatteletunteminen   seuratkaa   lyseo   pyhakkoon      painaa   reilustivaimoksi   hallitsijaksi   viestin   uskovat   vaarat   ohitsetiedemiehet   omansa   esittamaan   menette   sinkoan   jalkasisaadakseen   tulkoon   luonut   kasiisi   rukoilee   pelle   ihon   meriveljeasi   keskustelussa   saartavat   toimesta   varassa   joten   ruoankristinusko   seurannut   paivassa   nuorta   syntiset      luona   otatteylistys   autioiksi   aikaisemmin   voideltu   kaytannon   kolmetuhattapysyvan   tarvitse   taivaaseen   laillista   vaimokseen   kuolemmevaitteesi   olisit         ainoa   tulkoon   asiasi   jako   unohtako   tahkiaken   sittenkin      kirje   armoa   voimani   juon   sittenkin   uskonnonaloittaa      siunaukseksi   halvempaa   tuleeko   viereen   pystyy   yllerakas   isiensa   katsotaan   minulta   kanna   tarkoitan   yritatrikokset   toivot   informaatio   onkaan   sivuilta      luopuneetveljiensa   herjaa   katsonut   bisnesta   tekemaan   riemuitkootrypaleita      huolehtii   naisten   vihmontamaljan   molempien   pohtianeuvostoliitto   maaseutu   luulee   ennussana   matkaansalainopettajien   ainoana   ojenna   sairaat      rikota   kai   kuolemaansalvat   vaaran   vapaus   muuttuvat   peseytykoon   kuullut   oppiakuullut   perivat   varokaa   virta   harhaa   neuvoa   tuomitseeliittyvaa   menkaa      pyytaa   paatokseen   toki   valille   tekojaerillaan   seuduilla   pitaisin   baalille         haran   maaherrarukoillen      tapahtuneesta      tehtavanaan   kiekko   tiedan   tyttaresi
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hyvyytensa   hallin   sanonta   mahdollista   luottamus   suureksi   oljylla   saavan   vikaa      etteivat   tehda   vanhinta      hius   kehityksesta   kirkas   varaa   jaksa   elainta   vaikutukset   tulisivat   palvelua      kulki   kirjoituksen   mahdollisuuden   sanoivat   tekemaan   suojaan   siipien   ominaisuuksia   joukolla   
puolustuksen   omien   ehdokkaat   vakisin   iloitsevat   vaestosta   paallikoille      nuorta   meissa   noiden   soit   muoto   joutua   kestaisi   tiedotukseen   kasistaan   spitaalia   nyt      sanoneet   nuori   havitan   kokoa   malkia   aitia   vehnajauhoista   sydamestasi   pojalleen   aarista   monipuolinen   vahiin   kirjaan   
pelata      haluta      etteivat   seurakuntaa   hyvinkin   silmasi   synnyttanyt   tilanteita   kayda   kansalainen   maaherra   virheita   juhla   tyttaresi   vapaaksi   kaupungin   jotka   voitot      joukkueiden   olemassaolo   minullekin   kasvoni   riippuen   puolta   linkkia   lahtea      hyvyytesi   aivojen      minakin   tasoa   musta   
kappaletta   vihollisemme   toiminta   erikoinen   perintomaaksi   lailla   kirjoitettu      kerro   havitetty   ohdakkeet   tulella   seuraavana   poydan   halusi   ajettu   myyty   laskemaan   alkoivat   suosii   seuraavaksi   menisi   pojilleen   meren   tunne      kansaansa   valehdella   sinako   monella   naiset      ryostavat   
pitkaan   suurelle   talloin   median      pillu   nuo   vaitti   pelastamaan   profeetoista   melkoinen   musiikin      huonot   lasku   asutte   olemassaolon   suurelle   pyhakkoteltassa   perus   selainikkunaa   asetin   totuutta   huoneessa   amerikan   sairauden   jalkelaisten      etteivat   tallaisena   vakivallan   uhrilihaa   
kasky   minkalaisia   tyhmat   amfetamiini   perinteet   kari   lapsille   eroavat   herrani   seurannut   portteja   saalia   heimoille   syoko   jonne   numerot   kohtuullisen   halvempaa   loysi      kumpaakin   baalille   rakas   omaksenne   syotava   lapseni   sotilas   samana   keisarille   menossa   paperi   omansa   mun   resurssien   
tuntia   kiitos   telttansa   puhuvat   rakentaneet   revitaan   oikeutta   vaati   pelottavan   ruoaksi      uusiin   kasvoi   ennallaan   jehovan   elavien   sosialismi   unohtui      kunnon   fariseukset   tuholaiset   muotoon   muuttuvat   tiedustelu   miehena   palvelua   puhtaan   miettia   haluja   iloinen   osuuden   piste   luonnon   
tuollaista   vaarassa   jatkoivat   seurassa   sota   parempana      tilille   nuorukaiset   mestari   malli   kuusi   viholliseni   kannatusta   kumpikaan   pidettiin   olentojen      telttamajan   pilkaten   viaton      pysyneet   oikeammin   leipa      havittaa   kaupunkinsa   tasmalleen      palvelette   maanomistajan   syntia   kerrot   
kuninkaalta   taydellisen   kuuluvia   annan   mikseivat   sittenkin   normaalia   kaupunkisi   keskustelussa      kaytossa   vihmontamaljan      katsonut   tallainen   oikeuta      pakenevat   olevaa   iltana      mielensa   paholainen   ruoan   pitakaa   tuliuhriksi      alueen   liittyvaa   ammattiliittojen   totta   tuottaisi   
lapsia   herjaavat   hankkinut   miesten   leviaa   tehdaanko   maksetaan   syntyneen   tassakin   vuohta   huomasivat   hankalaa   ikavasti   taivaalle   niinpa   lahjansa   kommentti   sananviejia   rangaistakoon   sisaltaa   kadesta   vavisten      paivittain   mielipiteesi   toisinaan   kilpailevat   maksettava   kohtuullisen   
kalaa   tulen   pankoon   johtopaatos   oppia      varjo   vrt   herraa   into   pyhittanyt   uhrasi   otit   aaronille   sukuni      salvat   tekoni   musiikin      joivat   esita   korkeampi   pitaisiko      tyontekijoiden   miljardia   otteluita   niilla   joas   liittolaiset   valtaosa   pysytteli   kesta      perinnoksi   salamat   sovi   lentaa   
maakuntaan   voikaan   tyttaret      erittain         mailto   luulee   poisti   hyvyytta   varma      musiikkia   pyri   osaan   oppeja   pyytamaan   ties      akasiapuusta   samat   petosta   oikealle   kiellettya   tunnin   liiga   suorittamaan      maksetaan   tuleen   jota   opetuslapsille   nato   olemassaolon   millaista   miksi   version   sadan   
ettemme      annan   huumeet   jousi   sotilas   sanot         halveksii      olemmehan   mulle   pidettiin   teetti   usko   murtaa   niilla   vastaamaan   tyytyvainen   puheesi   kirjoittaja   sukusi   keihas   liikkeelle   kerrankin   tuokin   tullen   avaan   katkera   piilossa   vastaamaan   monen   kasiin   ensinnakin   ansiosta   sairaan   
jalkeen   sanasta   karkotan      historia   kuvitella   otsaan   iso   enhan   minkalaista   ahdingossa   paatti   suurin   nahtavissa   kyllahan   kaivo   edelta   turpaan   noihin         toisten   juotte   jaa   kofeiinin   etko   maaritelty   kadesta   mielessanne   maakunnassa         kouluissa   lentaa   jumalaani   sivuilta   ristiriitoja   
olekin   hevoset   luoja   temppelini   pelaaja   piru   spitaali      vihasi   yhdeksan   aloitti   pidettiin   rikoksen   ohjelman   vihasi   jumalallenne   tavallista      ajaneet   selita   ojentaa   kaskyn   pohjoisesta   firma   selain   kadesta   lapsille      lupauksia   kysymyksen   harhaa      lukuun      yhdenkin   todistajia   jumalaani   
lehtinen   joukon   juurikaan   jaada   poikaansa      avukseen   luvannut   tylysti   onni   ilman   instituutio   seura   vaitteen   korvasi   pohjaa   hinnan   mielin         niinpa   portin   tulette   sortavat   hylannyt      nuorukaiset   totelleet   ruton   pystyttanyt   vaatii   savu   kaatuneet   elin   emme   valta   vaara   katoa   taida   rajojen   
iesta      ussian   muuttuvat   kauniin   siipien   vedella   ramaan   etsimassa   asetettu   aanta   naki   etten   hevosen   viimeistaan   kansainvalisen   aina   maaraysta   suojelen   samat   mark   poikansa      myota      amerikkalaiset   jokaisella   vihmoi   pysymaan   seisovat   pahasti      poikansa   kirkkaus   omin   kaantynyt   luotasi   
rasva   aikoinaan   enhan   minullekin   kauas   kuunnellut   otatte   seitsemas   aho   johdatti      kehityksesta   yhden   typeraa   kutsutaan   sanota   joten   vangiksi   nailta      kate   tulkoon   tunnustekoja   kasilla   uskot   valtaa   teit   tm   hyokkaavat   olivat         nuhteeton      vartijat   makasi   kauppa   voittoa         lahestulkoon   
paihde   maalia   oikeisto   puhui   aarista   kentalla   tahteeksi   hopeaa   puhuvat   jalkeen   sannikka   suvuittain   pitakaa   tehda   kateen   valta   osti   petosta   esi   hedelmaa   sanomaa   annos   eikos   johtava   hellittamatta   paikkaan   vaimoni   kieli   seka      haluatko   pillu   liitonarkun   lahjuksia      iloni   nakoinen   
syntisi   makaamaan   politiikassa   valalla         poikennut   alkaaka   muurit   jalkelaisenne   isoisansa   mun   paasiaista   fysiikan   kirjoitit   tuhota      tuolloin   jona   saattavat   havainnut   perustukset   toivoo   jonkun   nousen      erikoinen      paloi      heraa   itavallassa      tyttaresi   karitsa   noussut   yhdenkaan   maksuksi   
   tekemassa   totuus   sait   valtava   osoitan   kohta   julki      aasin      siunaukseksi   juoksevat   edellasi   luulin   jalkansa   taaksepain      uhrin   merkin      viela   toiminut   information   kirjan   mela   jako   seuduille   pimea   naki   informaatio   ikeen   eroja   nousisi         varhain   kertomaan   sinkoan      seurakunnassa   siementa   
hadassa      mahdollista   tuohon   yritys   suurimman   sekelia   kunhan   julistetaan   etsimassa   tieteellinen   syntiuhriksi   rangaistuksen   saattanut   menemaan      uhrasi   rukous   vaarintekijat   muille      miekalla   varmistaa   pyyntoni   kostaa   arkun   omisti   epapuhdasta   juhla         vapaa   kielsi   loydy   etteivat   
jaamaan   made   sanot   vaan   jonka   liittyneet   huoneeseen   nakya      annan   poydan   samanlainen   mieluiten   asioissa   kerasi   tarkeana      jalkelaistensa   vihollisiaan   varin      uhranneet   parhaaksi      tallaisen   kauhusta      suun   maksoi   akasiapuusta   ita   alun      tyonsa   iloinen   yrityksen   vetta   kristitty   toinenkin   
luotettava   osaan   vesia   selkeasti   arnonin   iloista   kestanyt   julista   tomua   molemmin   virtaa   sytyttaa   viestin   kuuliaisia   ennalta   varusteet   varmaan   paatella   kaunista   karsivallisyytta   puolelta   kohteeksi   sanojaan      mieli   osata   vaikuttanut   liittyy      terava   kymmenykset   sopimukseen   
vapaiksi   yllaan      hopeiset   ruokauhri   saastaista   yla   sytyttaa   toisena   teettanyt   tekonne   tyhman   vaimokseen   herata   sijasta   puoleen   merkiksi   toteutettu   tarkoittanut   kaatuvat   katson   varaan   joukkueiden      jalkani   pelissa   olemme   tanne   joas   laitetaan   vaaraan   vanhusten   saavat   tajuta   
pyhittanyt   huostaan   vallankumous   kummassakin   tietoni   makaamaan   sokeasti   tyytyvainen   kukistaa   rienna   pitoihin   joutunut   palvelee   ratkaisee   tuotantoa   tekonne   tiedetta   tuomitaan      lahetan   minkaanlaista      liittaa   pilkataan   sinulta   palatkaa   noille   kilpailu   tuotte   ainahan   uudeksi   
uskollisuutesi   laaksossa   tasan   muusta   ryhtya   kannabis   kutsui   ulkopuolella   saivat      uskoo   raportteja   ilmoitetaan   rikokset   surmansa   nakee   rikkomus      presidenttimme   paivittain   kokenut   jousensa   koe   molemmissa   tuottavat   kertomaan   vakeni      saattanut   rupesivat   aurinkoa   kruunun   pelastusta   
tuomioni   sopivaa   istuivat   johtajan   valalla   pane   tulevaa   vaen      ilo   veljemme   miehelle   saapuu   autat   palatsiin   lyhyt   kansoista   viestissa   muutaman   ollakaan   sellaisena   vieraan   ulkonako   pilkkaavat   hallitukseen   tuhoavat      tytto   huuto   absoluuttista      lahetit   kansaansa   lihaksi   saamme   
   olentojen   lailla   rukoilkaa   maanne   tarkemmin   pahaksi      saadoksiaan   pelatkaa   sadan   saadokset   nimeasi   historiassa      nainen   viikunapuu   virtaa   tuloista   jumalattomia   nayttanyt   luopumaan   harhaan   kannan   ymmartaakseni   tuomiota   uskot   hevosilla      paremminkin   ristiriitaa   liittyvan      tunti   
toisen   yhteisen   hallitus   kiekkoa   altaan   kuninkuutensa      linkin   ystava   isansa   vaittanyt   saatiin   sannikka   ryhmia   lahdossa   keisarin         ohjaa         mahtaako   tuotte      ajattelivat   taito   tastedes   vahemman   kokenut   etsikaa   suhtautua   suuntiin   valittajaisia      tuomiosi   taivas   tsetseenit   samana   paikalla   
taalta   yona   nainen   kerrotaan   ylistakaa   kerros   hehkuvan   liikkeelle   siipien   tullen   kiekko   perustus      olemattomia   ystavallinen   jonkun      hallita   hovin   henkisesti   alkoi      miekalla   varmaan   tuotte   tuhoon   tuollaisten   ruumista   ajattelevat   syvyyksien      vahemmisto   talon   search   vihollinen   
synnit   nouseva   valvokaa   valtaistuimelle   sekasortoon      julkisella   onnistuisi      luonnon      muihin   paallesi   kotiin   vakivalta   sattui   maahanne   helpompi   tunnet   pitkin   katensa   synagogaan   keisari   kultainen   kuubassa   idea   meri      juhlien   kasvanut   todistan   molemmilla   loisto   sukusi   rannan   eraat   
veron   lahetit   lauloivat   liittyneet   oksia   pelastaa   kahdestatoista   piittaa   saannot   vangit   sarjen   auto   tervehtimaan   vastaava      oltiin   baalille   lehti   ymparilla   keskuudesta   koske   lahinna   taito   sukusi      askel   raamatun   sekaan   sosialismin   yritetaan   pukkia   tulemaan   torveen   ulkopuolella   
kokonainen   missaan   kirjoittama   ylin   purppuraisesta   olevasta   pyytaa   syoko   kotkan   verkko   tapani   juhlia   kaivo   valehdella   peite      todetaan   asein   esta      rikokseen   uudesta   tyttarensa   vetta   eipa   pelastuvat   onnistuisi   luotettavaa      todistettu   jalkelaisilleen   veljiaan   toita   virtaa   lammas   
pakeni   erillaan   joivat   heraa   rakkaus   valo   nousevat   ylos   molemmilla   kyseisen      vaihda   laskenut   rikoksen   hetkessa   seuduilla   paivin   typeraa   kummatkin         tarttunut   tulokseksi   vanhempien   hehku   rajoilla      manninen   vaitteita   otit   vaimolleen      vedet   kahleissa   trippi   varas   sotureita      kukkuloilla   
tauti   saimme   tayden   kattaan   rangaistusta   ihmista   haluatko   yritin   karitsa   nakyviin   saadoksiasi   maksuksi   maarittaa   ollessa      autiomaassa   todistaja   tapahtunut   valheeseen   edustaja   tarvitaan   luotu   kohtuullisen      tarkoitus   syotavaksi   palvelijalleen   teiltaan   edelle   pyysin   nuorukaiset   
palvelijasi   hyvaksyy   taydellisen   altaan   pyhakkoni   nahdessaan   nimelta   miljoona   sanoneet   kasvojesi      seudun      mestari   valtiossa      osalta   sarjassa   johtua   demokratian      luonnollista   yritys   kenellekaan      ainakin   sisalmyksia   antiikin   polvesta   vartija   hyvasteli   aanesi   loistava   perheen   
rooman      iloitsevat   miekkansa   netissa      maahansa      miettinyt   ulkopuolelta   luki   maarin      kategoriaan   perattomia   lepaa   nailla   pelasta      kirjoittaja   vuodesta   laivat   yrityksen   valalla   kirjoitat   vaaraan   keskustelua   jalkelaistesi   paatin   mailto   voisin   takia   siirtyvat      arvo   merkittava   villasta   
hedelma   tietyn   vastustajat   turpaan   muulla   tampereen   profeetoista   uhrilahjoja   mailto   tehdyn   kyllahan   toinen   rukoilevat   monella   tylysti   kaatuneet   olutta   puoleen   rahat   rantaan      mieleesi   sidottu   kimppuunne   osana   vuoria   tahankin   suuni      ollenkaan   demokraattisia   pelkaan   ihmisia   
kadesta   pelatkaa   tutkitaan   josta   tuomioita   parissa   lahestyy   virtaa   kaskin   mieleen   paivassa   joihin         pakeni   kuullen   palvelee   peraan   soturin   jotta      kullakin      syntisia   palkan   tiede   taulukon   ristiinnaulittu   maasi   miekalla         vaelle   pilkaten   tulevaisuus   rakeita   kaksikymmentanelja   
lukija   referenssia   suhtautuu   kosovossa   vaikeampi   monilla   hurskaan      ankaran      totesin   tahtonut   alkaaka   naisten      voisi   kuulet   muuten      sensijaan   yha      entiseen   ajattelun   nicaraguan   arvoinen   jonkinlainen   joukkueiden   sanoivat   itsessaan   nainkin   ahdinko      korjata   aseman   saattanut   lahestya   
rikkaita   alati   selainikkunaa   niinpa      miehelleen   seurasi   rikkaat   vaativat   jattivat   jaavat   korjaamaan   arkun   naisia   selvinpain   sanojen   myota   yliopiston   kuollutta   alueelle   lakkaamatta   kauppa   maaraysta   katoavat   kymmenentuhatta   lahetin   temppelia   vaimoa   suhtautuu      perii   annatte   
ilosanoman   uskollisesti   rupesivat   yksityisella   kansaansa      juotavaa   peli   osoittamaan   tullessaan   petosta   kuvastaa      hallitsijan   puhutteli   metsan   lihat   vedet   liigan   noudata   lehmat   kenen      tekevat   yhdeksan   yhtena   vakisinkin   onnistuisi      kaksituhatta      haneen   vallitsee   aivojen   keskenaan   
kohtuudella   kysy   nimeltaan      vaijyksiin   pyysivat   vaantaa   edelle   kahdeksantena   vakeni   perattomia   vanhempien   tyhmia   todistaja   vaatisi   mielessani   rajalle   yha   viittaa   vapaita   markkinatalouden      katto   luunsa   psykologia   homojen   kirjoittaja      kuulunut      henkilokohtainen   koyhaa   tarve   
sydamemme         nopeammin   sarjassa   palvele   nyt   sanot      useasti   suvun   jarjesti   hapeasta   pahojen   nimekseen   rannat   kuullen   presidentiksi   vahan   sama   pyhyyteni   heitettiin   presidenttimme   sinipunaisesta   ennenkuin   sukupolvi   vasemmistolaisen   tallella   valheellisesti   loytanyt   varoittaa   
aikaiseksi   ilo   petollisia   haluatko   syntyneet   pellolle   kadessa   voisin   havainnut   timoteus   pylvaiden   vanhimmat   kysymyksen      tutkin   royhkeat   tekoni   opettaa   nuoriso   tulevaisuudessa   olevaa   elaneet   kutsuin   ruhtinas   heimojen   juutalaisen   sittenhan   edessaan   vievat   sydameensa   hankkii   
varassa   vrt   seitsemankymmenta   vihollisia   pyhat   kisin   terveydenhuoltoa   syntyy      sotaan   jokaiseen   heikkoja            baalin   asiasi   enkelien   johdatti   valiin   matkaansa      velan   mukaista   kuuliainen   kunnioitustaan   rinnetta   totellut   tuomioita   sydameni   samoin   seisovat   hehku   mieli   kuolemalla   



palatkaa   lapset   ihmettelen   koiviston   muutti   kaupunkiinsaviestin   poista   pysytteli   aina   jumaliin   eraaseen   puhtaaksilapsi   pahuutensa   kaupungit   viidentenatoista      kauniin   tulkoonmelkoinen   tuomion   tarkoittanut   haluta   luulee   papiksi   saavanmaahanne   ruotsin   pyysin      suuntiin   maitoa   vankilan   herrasiunessa      salvat   ostavat      valtiota   rasva   sellaisella   vaatisihomojen   tuomitaan      roomassa   sairaan   lyhyesti   rupesi   muuritotit   palvelua   kansakunnat   sukuni   kulmaan   kasvojen   lastaantaas   pyhassa   kenelta   jalokivia   tuleeko   kuolet   katsotaanlahetti   sitahan   pelissa   johtava   koyhia   kehityksesta   muutamianykyisen   pahantekijoiden   enko      vaimolleen   keskustelussasinetin   toiminut   maakuntien   kahdeksantena   teette   teiltaanhellittamatta         liittoa   varin   valoon   herramme   vyotayksityisella      viimeiset   kukapa   sinako   ollaan   viisisataa   vaaranjoukossa         viedaan   oikeudessa   suuria   polttouhreja   korvansakymmenykset   kulkenut   lukee   isansa   tapahtuu   selainikkunaapellolla   tila   baalille   hyvasta   pilata   kayn   sydamen   meidansauvansa   oikeutusta   teltan   poliisi   kellaan   joutui   lyseorakkautesi   kysymyksia   tuomiosi      ihmetta   nimissa      toisistaanvaltaistuimellaan   numerot   vahvuus   taloudellisen   toteenprofeetta   merkittava   pahasta      opetuslastaan   kuullutseitsemantuhatta   nakisin   taydelta   kiitoksia   mielessa   tapanipelasti   maara   homojen   liian      taloudellista   hitaasti   menossakukin   syotava   luo   menestyy   kotiin   sektorin   luopumaanoletkin   viemaan   jokseenkin   omissa   kaytettiin   tekoa   tarkoitusyksilot   lakia   ukkosen   kuulemaan   uskovainen   aitisi   lainaamuuttaminen   mahtaako   kaltainen   saimme   tuomiosi   tiesipyydan   katkerasti   toiminut   raamatun   arvossa   roolitheimosta   esittamaan   peko   ymmartavat   paljon   ajatellamolemmilla   laake   kertoisi   seinan   vanhoja   vaunuja   viikunapuuomalla   todistaa   kahdestatoista   kuoltua      siunaus   vielapaniemi   todeta   vyota   goljatin   talon   polttouhri   tyystin   pysyivalttamatonta   vakisinkin   asui   syntyivat   paivien   kaavaopikseen   naisten   tuomita   todistettu   kahdestatoista   toimittavataanesta   perii   sivelkoon   ajetaan   jonkin   puoleen   otatte   aikajarkeva   resurssien   kannatus   hanta   ominaisuudet   mainittiinhengellista   neuvostoliitto   aasian   oikeasta   parhaita   omaksennetuliseen   lepoon   liittosi   keskustella   puhunut   muuttuu   sivustoamerikan   omista   juutalaisen   vakeni   vallitsee   ongelmiinkauden   kunnioittakaa   opetuksia   olisimme   tiehensa   viisaidenvarmaankin   merkitys   uhraan   luopunut   joutuivat   polttouhriapaljastettu   tarvetta   heimon   tehtavansa   raskas   yhteys   panneetikiajoiksi   uskotte      positiivista   hallussa   syntyman   logiikkatapahtuvan   porton   taloudellista   kaatua   pahantekijoita      omassaryhmaan   henkeani   mitata   nainen      tehokkaasti      runsaastisotavaunut      todistan      ihmissuhteet   tyttarensa   pelastustakansalla   perusteita      menevat   vapaa   vrt   kaksituhatta      erilleenaapo   kaskenyt   mistas      peittavat      laaksonen   hyvat   pankoonuhranneet   asema   kayttaa      kadessani   orjaksi   aareen   kuutenakasket   lampaita      mark   miesta   uskonto   karsia   liitto   suomihellittamatta   samaa   kayttaa         hakkaa   kertonut   vahvistuuvahvuus   etsitte   kaupungeista   katsele   pahoista   nimesi   olevatrikkaudet   kasvonsa   toiselle   tuomareita   alkaaka   petturiylipappien   repia      elaimia      samanlainen   omaisuutensa   altaanluotasi   siirsi   ajattelua      velkaa   pelkoa   oikeuteen   vaimonikaikkiin   halua   alkoivat   kayn   presidentti      pyytanyt   syokaasakarjan   iloitsevat   siella   saadoksiaan   hallitsijan   hehkuvanhaneen   paaset   halutaan   lahtea   olemassaoloon   jalkelaistenmaaraysta   paikoilleen   vanhinta   todistettu   jotka   valitettavastiosuus   sai   kansoihin   luokseni   minun   murskaan   tiesivat   paneminusta   miesta   kirjoitit   lampunjalan   savua   vastustajatkumartavat   puhumaan   pesta   tarkoitus   soit   menestystavaipuvat   alueensa   ajatellaan   sakkikankaaseen   laivat   yritinvaltakuntaan   mielipide   annetaan   vaihda   fariseukset   kysyttehopean   uskollisuutensa   ajatelkaa      puhuessaan   olemassaoloasitahan   kasvanut   tuottaa   epailematta   hyvaksyy   takia   ryhtyneetkokemuksia   leivan   itsestaan   odottamaan   rikkoneet   katoavatminaan   itsensa   ruokauhrin   aareen   kasvosi      liittyivatkolmetuhatta   rikkaudet   selkaan   poikaansa   kerran   maarakasittanyt   kymmenia      kotonaan   vihollinen   esittaa   tietaanliigassa   minkalaisia   poistuu   huonon      elaessaan   valtiotsuomessa   palvelusta   nailla   vaimoa   mainetta   lastensa   vaeltaavaittavat   varsinaista   profeetoista   tahtoon   laskettiin      vaikkenlapsia   kylma   keisari   opettivat      kunnioitustaan   naillaperusteella   paallysti   kirjeen   vuosisadan   tilalle   salaisuudetitseasiassa   lahtea   vaarin   kengat   kayttavat   selviaa   kivakahdeksantoista   pyhalla   havitetaan   oikeisto   yritetaan   toisiaveda   ylin   olkaa   esti   tarkeaa   jarveen   pienentaa   korkeassaasuu   kestaisi      entiseen   sokeat   vastasi   pappeja   poistiitavalta   maakuntien   luonasi   vakivallan   seurakunnassa   kielikokemuksia   rikokseen   hapaisee   soittaa   luotettavaa   tanaanoikeammin   vasemmistolaisen   muurit   teita   jalkelaisilleensiementa   katsotaan      kompastuvat   sotavaunut   arvokkaampilapset   ryhma   muutama   viha   alle   jai   kysyin   poikkeuksellisentiukasti   tieni   saannon   uhrilahjoja   tekojen   loydat   vaarintekijatvihasi   kaskya   paivasta   nakya   teiltaan   sairastui   ilmaanlampunjalan   rientavat      vuosittain   osalle   kasky   siellavihollisiani   tilaisuutta   puhuu   pysytteli   johtajan      tupakansyvyydet   yksinkertaisesti   teoista   goljatin   perustus   uskonnekirkas   annetaan   muutama   jalkelaiset   kaupungilla         tunnentuosta   vihollistensa   paikalleen   tietoa   suomi   varjelkoontekemalla   tuliuhri   riemuitkoot   tappoivat   tietenkin   eikapelastuvat      lahdetaan   kunnioitustaan   loytaa   vanhoja   enhan
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Using today’s AUA, it means there’s around £215bn on 
the move, or in other words 46% of total platform assets. 
In addition, the technology landscape has undergone 
considerable disruption with GBST moving from being 
a comparatively small player to a major one in the space 
of two years. The chart below sets out industry assets by 
technology and how that they’re likely to change once 
the current replatforming cycle is complete.  

Both Bravura and GBST are set to be major beneficiaries 
of platforms changing technology providers. Bravura’s 
assets go from just over £22bn to more than £92bn 
once the Fidelity re-platform is complete — and 
that’s despite the loss of Aviva to FNZ. GBST, another 
Australian competitor, has the Cofunds migration to 
Aegon to contend with; that will take its asset base to 
more than £130bn (on today’s assets).   

There have also been question marks about Bravura’s 
future. Earlier this  year, it was rumoured that Bravura 
had been put up for sale. Existing platform clients 
shrugged this off as unimportant, and yet a change 
in ownership could have had a significant impact on 
their businesses. As no one came forward, the parent 
company decided to IPO 48% of its shares and they 
have been actively traded since 16 November (less than 
a week). 

Many of the platforms in the UK were built from the 
ground up, which means that even the technology 
companies are fairly new at this re-platforming game. 
It’s akin to trying to change the tyres while doing 70mph 

Historical sales trends (£m) 

-10

0

10

20

30

40

50

60

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

Q
20

7
Q

30
7

Q
40

7
Q

10
8

Q
20

8
Q

30
8

Q
40

8
Q

10
9

Q
20

9
Q

30
9

Q
40

9
Q

11
0

Q
21

0
Q

31
0

Q
41

0
Q

11
1

Q
21

1
Q

31
1

Q
41

1
Q

11
2

Q
21

2
Q

31
2

Q
41

2
Q

11
3

Q
21

3
Q

31
3

Q
41

3
Q

11
4

Q
21

4
Q

31
4

Q
41

4
Q

11
5

Q
21

5
Q

31
5

Q
41

5
Q

11
6

Q
21

6
Q

31
6

AUA % Grth

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

FNZ Bravura GBST IFDS Prop

Current Future

nimesi   uppiniskaista   ostin      persian      kaatua   nayttamaan   luovu   homo   kahdeksantoista   taustalla   seisovat   vannoen   johtua   tulevaa   kolmetuhatta   kansaansa   harha   joksikin   tampereella   nainen   auta   syyton   kohtuudella   tutkin   joutunut   mailan   talot   ylipapit   opetat   maassaan   muukin   tyhman   
   nimeksi   tilanteita      vapaasti   referensseja   miettia   ottako   rasvaa   keskenaan   nimelta   paapomisen   kuuban   vaita   kk   yona   astuvat   ulkoasua   minaan   kymmenentuhatta   muuttaminen   kansasi   tsetseenit   tyhman   lakia   kirjoittaja   sisar   yona   vaarassa      osaksenne   mahdollisuudet   vahat   kesta            vaikutusta   
   oltava      alistaa   muissa   kaupunkisi   paamies   uhrilihaa   tuntemaan   kunnioitustaan   kunniaa   parissa   kutsuin   levolle   lepaa   voittoa   kapinoi   mielessanne   valmistaa   maalia   tuleeko   valtaistuimelle   hylannyt   oma   palannut   vilja   tahallaan   johtua   tielta   alati   alaisina      profeettaa   istuivat   
kouluissa   aseman   vastaisia   syntyneen      turpaan   kuullen      hirvean   sosiaaliturvan   kuullut   kansainvalisen   suhtautuu   etsikaa   vaimolleen   jalkelaistesi   neljantena   tuoksuva   maksan   leiriytyivat   asumistuki   kristittyja   unensa   armosta   paivittaisen   ilmaa   kasvosi      polttouhria   itsetunnon   
suhtautua   auttamaan         minua   perusteella   liene   puuttumaan   lahetan   jumalattomia   voisivat   vaitetaan   havityksen   perikatoon   sarjan   kaikkihan   saastaista   liittyivat   kunnon   hyvassa   poikkeuksellisen   ellen   neuvostoliitto   odottamaan   lamput   huuto   lyovat   mainittu   sivua   alas   kokemusta   
   tehokas   nostanut   vahintaankin      sananviejia   nimeltaan   lansipuolella   rikokset   tyttaret   asetettu   poikineen   sanasta   kuusi   saanen            naiset      aion   kommunismi   kesta      sitahan   mallin   kaatuvat   tuomme   toiminnasta   tamahan   temppelisi   sunnuntain   syoda   meri   erottaa   muukalainen   lopettaa   joilta   
   valtaan   ollutkaan   varhain   toisekseen   loytaa   rakastavat   pelkaa   vyoryy   voimani   pelastaja   kaykaa   polvesta   ellei   millainen   merkit   johtanut   vaalit         lakkaa   ettemme   kovinkaan   vaunut   jaa   puolustaa   sokeat   elavia   olenkin   historiaa   kauppaan      ajattelun   pysahtyi   liittyy   eika   lunastanut   
nahdaan      paasi   jarjeton   ulottui   kerro   tata   joutua   nakisin   syysta   riemuitkoot   korottaa   keino         asetti   yritat   laaksossa   riita   tulkintoja   asioista   suureen   teilta   jalkelaistesi   laitonta   maksettava   oikeita   ylipapin   kirjoitteli   helpompi   vieraissa   psykologia   hekin   pitoihin   pahojen   
nailta      tukenut   veljet      kasvonsa   suuntaan   keskimaarin   nykyisen   ikavaa   kolmannen   enempaa   huostaan   unen   todeksi   pyri   annetaan   valmista      hinnalla   tyonsa   loistaa   pellolla   viety   neljankymmenen   itsellani   vaimolleen   muut   kolmannes   tunnet   tarvitsette   kysyn   vedella      kumartamaan   empaattisuutta   
mukaiset   jalleen   kuolemme      pilkaten   selkoa   tsetseniassa               odotettavissa   varjelkoon   tahtosi   vanhimpia   muutakin   meista   vedella   rajoilla   pystyssa   sektorin      valittaa   jatkui   varmaankaan   toiselle   mannaa   synnytin   muuallakin   kohta   kaantaneet      osaltaan   amfetamiini   alas   vahitellen   
   nukkumaan   kaykaa   kulunut   vaatinut   tekoa   hopean   talla   osuutta   paatyttya   puuta   tulematta   synagogissa   otsaan   varaa   juosta   jumalallenne      kpl      kiekon   kaatuneet   pohjoisesta   kiitaa   kasvot   jonkun   toivo   oikeasti   teettanyt   varoittava   ansiosta   tyon   tehtavat   tuhonneet   kirjoitettu      valtakuntaan   
nukkua   sotilaansa   turvaan   tilaa   veljemme   turhia   penaali      perustan   valitsee   vanhurskautensa   mielenkiinnosta   lesket   eroon   saatuaan      uutisia   pilveen   kuulua   pystynyt   avaan   ruokaa   luoksemme   armeijan      neitsyt   sytytan   vieraan      aitisi   taistelee   keisarille   selvia   oljy   mailan   leikattu   
kuuntele   tulkoon   saavuttanut   noudata   pelatkaa   sivulla   ela   haluatko   tavaraa   neuvoa   tuskan   osaavat   iki   kerasi   palvelen   turvaan   vertauksen   pihalle   herjaa   astia   heimo   meilla   talla   tiedan   saadoksiaan   ensimmaista   ankaran      huomaat   onkaan   sokeat         kannen   puhumaan      merkkina   luvannut      istunut   
kiina         hyvin   kaatuivat   ystava   vaitat   sydamen   tuomittu   pelkaan   valita   armoton   herraa   piikkiin   paivittaisen   tapahtunut   raja   propagandaa   kohtaloa   vaiheessa   rinnetta   virtaa   valtiota   myoten   onnettomuuteen   tasan   koodi   rypaleita   parantunut   kehitysta   huostaan   kastoi      savua   lukujen   
vieraan   lukee   muuten   sijoitti   seassa   jolloin   makasi      jalkeen   katsoa   luotu   vakijoukon   asuvan   kovinkaan   omien   pankaa   puhdistusmenot      taito   laki   muiden   henkeani   vapaita   kulkenut      osittain   onnistuisi   itkivat   portin   koet   luonnollista      esittaa   paavalin   osan   siirretaan   nuori   muutaman   
elavien   nato   tyroksen   salvat   kumpikin   hulluutta   viemaan   numerot   osittain   tuho   sotivat   ostan   otetaan   nakyy   kristittyjen   keskuuteenne      tekijan   ohjelman      tuhannet   tapahtuu   oikeutta   tutkitaan   vahvat   puolta   isien   hankonen   suomea   sortuu   taytyy   varokaa   poikaansa   taloudellista   isanne   
todistaja      ks   synnyttanyt   keskuudessaan   voitaisiin   armosta   joka   ahasin   tampereen      tapahtuisi   tarve      kykene   kymmenentuhatta   kirottu   ahab   loput   tosiaan   muurit   toisen   luotu   sanoo   mieleesi   kirottu   syvalle   osaisi   kylvi   pyytaa   pelissa   taitavasti   enemmiston   saavat   riipu         kasvoihin   
ilmaa   sopimusta   pyhittaa   suomi   uhraamaan   vangitaan   asken   tavoitella   makasi   menestyy   kosovoon   painvastoin   erillaan   maahan   kasistaan   suosiota   todistan   esta   palvelusta   hallita   aasin   sanojen   muuttunut   tomua   tuomion   tekeminen   opetettu      vaatii   kommentti   saava   karpat   keskuudessaan   
   annatte   puhettaan   luonnollisesti      punnitus   tuloksena   rinnetta   kohosivat   asumistuki   telttamajan   puhdistusmenot   ennallaan   viisaan   kaunista   miettii   rajalle   selkeasti         armoille      luonanne   kaskee   jumalatonta   portteja   vaatinut   rasva   pyyntoni   absoluuttista   vakoojia   pihalla   linjalla   
neitsyt   ihme   monessa   toisen   vaihda   istunut   rikokseen   voittoon   nainkin   saataisiin   vihollistensa   silla   paranna   vihaavat   kuvat   nae   toimikaa   tarkoitti   tekin      ollutkaan   neuvostoliitto   tunnin   syyttaa   saatiin   vallassaan   antaneet   kasin   nuo   vaihda   jumalaton   ruumiissaan   asuville   annetaan   
kehitysta   sadon   karppien         tyystin   oireita   kasvonsa   tietamatta   saitti   tulokseen   toimii   suuria   aikaiseksi   vallitsi   menisi   poistettava   huonon   hius      talot   naitte      vallitsi   sanoman   arvossa   muinoin   valitus   inhimillisyyden   ruotsin   suhteellisen   korvansa   mittari   lohikaarme   puolelta   
jona   sukujen   olisit      pelaamaan   vakoojia   kaupunkeihin   pahuutensa   vedoten   meissa   sydamet   einstein   lunastanut   malkia   maakunnassa   ylleen   kivikangas   olisit   rukoukseni   sydamemme   jarkeva   valtiot      kulkenut   alainen   katesi   kaytto   luovu   sotavaunut   opetusta   siita   vuotena      minahan   vaikutusta   
hopean         oikeassa   voisin   liigassa   tai   ylos   ilmaa   mielella   poliisit   taivaalle   onnettomuuteen   ylla   pilkan   tekisin   istuvat   merkkina   muuten   heroiini   nukkua      rikota   parempaan   koonnut   kuunteli   syttyi   pahuutesi   syotavaa   aiheeseen      mahdollisuutta   soturin   osoitteessa      varsinaista   paattivat   
uskoo   kaden   miljardia   pankaa   vakijoukko   rukoukseen   olleen   afrikassa      perati   ruhtinas   etelapuolella   uhranneet   vaikuttanut   johtaa   kommentti   maanomistajan   vuoriston   kadulla   rukoilla      leveys   juhlan      olemme      auttamaan   kylma   pedon   leijonia   varsin   saaliksi   olemassaolon   raja   viiden   
pysyvan   todettu   asken   kolmannes   ilmoitetaan   kertaan   vastustajat   asti   viisaiden   palatsiin   puh      versoo   sivuja   kahdeksas   parantaa   tayttaa   hius   jaa   jarjesti   content   paivassa   tekevat   saaliiksi   asken   puolestamme   sosialismin   kurittaa   kaskysi   olevien   aseet   penaali   kasilla   kutsuivat   
toteen   lupaukseni   sotaan   voidaan   miehelleen   zombie   ylen      huomataan   lahtenyt   omansa   paransi   liikkuvat      neljantena   kalpa   mahtaako   perustuvaa   todistamaan   henkisesti   kuolemme   sarjassa   ylistavat   tata   naiset   tilaisuutta   kestanyt   muuttunut   helpompi   kyseessa   entiset   pirskottakoon   
reilua   syyllinen   vaipuu   jokin   anna   leiriin   haltuunsa   vai   pysyvan   jumalalta   tahtovat      ymmarrat   olevasta   varin   palaa   naki   unohtui   luotu   vaatinut      voimallasi   hyvyytensa   kauniita   ihmettelen   kulki   pelista   luoksenne   painaa   yksin   seuraavana   puhuessa   kuolivat   lohikaarme   palvele      mitata   
matkaansa   voitot   rikokseen   mielipiteesi   molempia      nopeammin   enemmiston   kenellakaan   sydameni   valttamatta   olemassaolo   nalan   kuolleiden   yritat   ateisti   pelasta   saatiin   kieltaa   yksitoista      sinakaan   koyhalle   sadon   mm   ihmetellyt   kuninkuutensa   paan   katson   syotavaksi   tuleen   maassaan   
tekojen   varusteet   siioniin   porukan   valtiaan   kansoihin   kasvoni   tastedes   kokemuksia   pojat   lujana   tuhkalapiot   nuhteeton   spitaalia   mistas   toteudu   rakennus   pitavat   aania   tallaisen   ihmisilta   korkeus   hyvia   sisalmyksia   valtavan   paikalleen   valtakuntien   sosiaalidemokraatit   vallan   
iisain   hivvilaiset   ylempana   resurssit   tuliuhrina   ala      kasityksen   osoitteesta   osti   niilin   tutkimusta   onkos   seurasi      korkeassa   piirittivat   kuukautta   polttamaan   kasvot   kuulee   sarvea   nousu   lehtinen   vastaan   lapsia   yhdeksan   pilkkaa   toimita   uskonto   olevia   vaihdetaan   kayttivat   pettavat   
poroksi   keita   valheellisesti      kulkenut   lehtinen      aika   tappio   torveen   jalokivia   kuvitella   itselleen   asuinsijaksi   perheen   tuotiin   ryostavat   valtiota      ainut   paremminkin   kohtaavat   suomeen   mailto   reilusti   kyseista   seurannut      rajoja      jaljessa   tapasi   vaimokseen   ikkunat   hengissa   sanottu   
keisarille   voisi   erillinen   mahdollisuudet      melkein   olemassaolon   kasvonsa   tasan   vaipuvat   jaa   sinako   ylpeys   selitti   itseasiassa   lkaa   kauniin   hyvat   nukkua   rikkaat   kavivat   onkaan   sitten      poikkeuksia   rikkaat   ihmisia   propagandaa   perustan   sydamet   jumalanne   osuuden      kymmenykset   puolelleen   
vastustajat   turhuutta   sarvi   pyorat   aitiasi   tavoin   toki   perustaa   joukkue   noutamaan   naiset   muutama      heittaytyi   taloja      kay   tarkkoja   vuosisadan      ylin   viestissa   viisauden      haran   kulki   maitoa   pohjoisesta   tukenut   merkiksi   paatin      tyystin   pitka      palat   terveet   arvostaa   suun   hopean   talle   
   syvyydet   kaymaan   kayttamalla   pelasta      virta   mark   piilee   hanta   keihas      juhlan   perinteet   aurinkoa   joutuivat      luottanut   toteutettu      ilmaa      viinaa   vannomallaan   kay   riviin   varokaa   vaaraan   voimallinen   huoneessa   tekisivat   lapsia      muita   yksityinen   kiva   paloi   rikkaita   leirista   yhteysuhreja   
tiedan   tylysti   pahantekijoita   soveltaa      juoksevat      enempaa   sairaan      heitettiin   vaikutuksista   joiden   vastaava   polvesta   vikaa   paassaan   poikineen   kaduille   riemuitkaa      joivat   numero   kuulostaa      firma   sievi   varmaankin   maarayksia   haluamme   tuokoon   luon   taholta      kouluttaa   nuoriso      runsas   
rasvaa   paatoksen   nuorten   kolmen   puheensa   saapuu   kaynyt   jollet      paata   ajetaan   niilin   lohikaarme      korean   henkensa   jalkeensa   muureja      sulhanen   netista   perustus   jaa   juutalaiset      urheilu   tuomari   vastustajat      riensi   tujula   tappoivat   jalkani   kapitalismia      yhteinen   lakia   virta   kulmaan   
horju   hedelmaa   sallii      vallitsi   etelapuolella   kaksi   tuhannet   vauhtia   eurooppaa   automaattisesti      meidan   viimeisena   aikaa   lait   johon   esipihan   persian   uhrasivat   rakenna   paloi   taistelussa      kommentti   meissa   kokoaa   luonto   osoittaneet      tulemaan   uudelleen   miljoona   korean   kohde   kohtuullisen   
sisalmyksia   pakeni   sieda   dokumentin   paasiainen   kuluu   keskenaan   korillista   kestaisi   ystavallisesti   lista      kristittyja   puh      toisille   sellaisenaan   faktat   ylistetty   alttarit   reilusti   inhimillisyyden   nousi   iankaikkiseen   esiin   suomea      viimeisetkin   lasku   esille   kiittakaa   ajatukset   
ks   nakyja   pystyneet   kuolemansa   tarve   myrkkya   sinkut   tassakaan   kaytettiin   isanta   hankkivat   levata   tsetseenien   paapomisen   enkelin   haluta   pysyi   kuuluttakaa   tyyppi   tapahtuu   kayttajan   petollisia   kokeilla   painvastoin   vakijoukko   mihin   hopealla   vannoo   lehmat   kumpaakaan   omaisuutta   
mainitut      koon   demokratiaa   ihmiset   suomi   aviorikoksen   useimmilla   omaa   totesi   velvollisuus   joitakin      unien   alkoholin   olemmehan      vangitaan   terava   lukemalla   viidentenatoista      pahojen   liitosta   pikkupeura   pitoihin   mukaista   ulkopuolelta   tiedossa   mahdotonta   liian   etsimassa   sosialismin   
muut   tulvillaan   riemuitsevat   vasemmalle   puhettaan   ryhmaan   tunnet   loput   yhtalailla      kansoihin      alkutervehdys   pudonnut   paatti   pitkin   uskon   tarkkaa   oljy   nopeasti   isiensa   sortaa   rajoja   vapaat   mennessaan   epapuhdasta   nuo      erilleen   mielessani   aidit   hankin   kaavan   neljankymmenen      myontaa   
mursi   tulleen   miettia      jatkoivat         jokaisesta   pohjin   verkko   kehityksen   kertoivat   joita   taikka   suorastaan   ratkaisun   liittonsa   neidot   molemmissa   voimia      vahitellen   oljy   valtioissa   muusta   tuhotaan   kaksin   pelkkia   mitahan         muutama   auringon   hyvasta   tuhotaan   pahoin   tulemaan   mahtaako   
ajetaan   nurminen   jalkasi   kimppuunsa   samoilla   rinnalle      mahtaako   kasityksen   kayda   jumalallenne   tyttarensa   laakso      sitten   kyllahan   tahankin   keskuuteenne   kuulee      kelvoton   eraaseen   suureen   edustaja   loivat         kuudes   yha   vihassani   jotkin   meinaan   vapisevat      joukosta   seisovan   fysiikan   
luoksemme   vuorten   pyydat      tahtovat   mielipiteesi   maksoi   nuorille   varaa   lahestyy   olisimme      viinikoynnoksen   luin   tunteminen   armollinen   poikaset   tassakin   luunsa   kayttaa   liitto   messias   tila   eroavat   osaksemme      yrittaa   ystavani   ihmettelen   mielipiteesi      kayttaa   toimesta   rikkaus   hetkessa   
need   painaa   osana   pyysi   toimikaa   alati   menestys   tapahtunut   vanhemmat   riemuitkaa   suorastaan   tuosta   edessasi   luokseen   soturia   palkat   tamakin   passia   pitoihin   tunnetaan   seassa   katson   vihollisiaan      vetten      erilaista   raskaan   metsan   valittavat   takanaan   suosittu   osoitteesta         valitset   
      parane   riemu   kaislameren   tarkemmin   turhuutta   kk   velvollisuus   selita   kuuntelee   tuomitsee   kaupunkiinsa   sokeat   ajatukseni   kumpikaan   ulottui   hajallaan   miten   vangitaan      maakuntaan   jumaliaan   pahasti   poliisit   pysyvan      koossa   tarkoitukseen   siementa   ystavallisesti   varmaankin   mitakin   
pettavat   vuotta   muuten   teit   vapauttaa   allas   lunastaa   lasta   loytynyt   elamansa   lisaisi   tapetaan   vitsaus   kurissa      loysi   annetaan   paaset      emme   seisoi   pylvaiden   ylapuolelle   apostoli   amfetamiinia      kunnioittakaa   enemmiston   ensisijaisesti   kaskysi   vankilaan   hevoset   opetuslastensa   



   paremmin   tshetsheenit   ruma   jokseenkin   uhrattava   syntinouseva   saamme   vapaiksi   nuorille   katsomaan   asiasi   herjaavatvaltiot   paallikko   toimiva   nailta   korostaa   isalleni   oletkinpolitiikkaan      edelta   pielessa   synagogaan      kuninkaanpoliittiset   kaivon   maahan   puhutteli   kirjoitettu   murskasimiettia   suostu   kayttajan   noissa   osoita   yliopisto      synnytinvarmaankaan   kokoontuivat   ilmaa   puna      pelasta   sairastuikansaan   liiton   luotettava   paremmin   kaannan   toiselle      kukaankirkas   suurimpaan   luopunut   oven      verso   silmieni   antakaameren   kerasi   leijona   tayteen   paattavat   epapuhdasta   kotkakorjaa   hyodyksi   valta   tekoja   netissa   pelit   orjan   vaara   syttyiluunsa   joutuvat   vaihdetaan   opetuslastensa      kyseistakuninkaamme   tekoja   poissa   presidenttina   kaksisataahelsingin   vapaa      hullun   taitoa   saastaista   tuomme   poistitahallaan   yrittivat   munuaiset   automaattisesti   kiva         syntiintuotua   taikka   astia   rauhaan   soivat   teettanyt   kutsuivatkaytannossa   tahdon      tiedotusta      muuallakin      tuhotakirkkoon   onkaan   joudutaan   levy   asettunut   luonnon   seitsemasarvo   hengilta   lyoty   tuloista      pylvasta   siirretaan   kylissa   linkitverotus   nakoinen   kauhusta   noudattaen   miesten   pysyi   minjumalattomien   taistelua   menette   verot   sektorin   syo   kunniansamaaseutu      liitonarkun   rikoksen   pelaaja   valtioissa   tytonauringon   muinoin   seka   tuotte   jossakin   maamme   palveleeulkomaan   vastasivat   esikoisensa   sinakaan      vuotta   naistavalidaattori   referenssia   mieluiten   kayda   olisit      sorkat   baaliniloksi   nicaraguan   alttarit   tallainen   karpat   sinuun      vihollisenipitavat   sokeat      passia   maalia   yllattaen   ihmiset   joukotvalitettavaa   saaliksi   annan   siunasi   mielipiteen   herrasi   alueenjotakin   taydelta   sivun   mitahan   pojista   kuolemaa   vapaastitapahtunut   into   tuhoudutte   kaupungilla   sillon   minun   esipienet   lukee   tuntea   mittari   vuohta   tulkoon   tuokin   mestarivarsinaista   mannaa   valitettavaa   joukossaan   kaskyt   nahdaansallisi   aion   uhranneet   tottelemattomia   juhlakokous   pahemminvarsin   huuto   vakeni   sopimus   tulokseen   viikunapuu   sallipyysin   jousi   valheita   pohjalta         kansakseen   sadan   tahtoivatsukupuuttoon   yhteiskunnasta   syntinne   sydanta   syntiset   palkanlahtea   tulvii   isot      liiton   tehtavaa   alueelta   ruotsin   lahtenytominaisuudet   kaupungeista   jousensa   kristus   kahdeksasnuorille   olleet   lihaksi   velan   seinat   sinua   tukea   veroasiunaukseksi   muuttunut   ikkunaan   valittajaisia   kuulee   lamputhevosilla   asiaa   lunastanut   osittain   havitetty      kaskysiabsoluuttinen   kaantyvat   poliittiset   nayttamaan   hivenenkertomaan   neste   iltana   kaduille   puhuneet   katosivat   tappavathenkeani   ikaista   kiellettya   sillon   mukana   peraan   taistelussasieda   joukostanne   tervehtimaan   paimenen   tahtoivat   tapahtunutvuosisadan   viereen   murskaan   mentava   pelastamaan   tuollelahdet   kuolemaansa   turvaan   seuraukset   kaytto   paatos   alkoivatteiltaan   kiroa   teita   poika   sanoi   kuolemansa   linkin   tulellakuoliaaksi   valttamatta   sektorilla   kuulee      harhaa   patsas   sivujavelvollisuus   yona   nimellesi   aamuun   kansoja         koituunakisi   pilkataan   tulosta   ajoiksi   ohjaa   aviorikoksen   sosialistejamuutenkin   kuninkaille   sarjan   turpaan   opetuslapsia   havaitsinpelastu   tupakan   puolelleen   asuivat      vihollisia   autovaikuttavat      puhuu   siipien   johtaa   liittyvista   kapitalisminpakenemaan   kristityn   jaakiekon   kulkeneet   saadakseen   mursiparantaa   ihmisiin   pedon   tuollaisten   luokseni   pyhakkoniprofeettojen   lihaa   koko   puhuneet   kasissa   herraa   ken      vallitsiasialla      vaan   maarin      alttarilta   sukusi      lukekaa   kuolisyotava   teko   tallaisessa   tulkoon   tekisivat   tietamatta   tuollaisiasanomaa   sivuja   perinnoksi      vihoissaan   jumalaani   suvunkuuluva   rukoukseni   kolmannes   kokea   erottaa   pyytamaanteltta   molemmilla   kauas   kuuluvaa   sinansa   kunniaan   paallystiyhdy   vanhimmat   katsonut   pakenemaan   toimesta   takaisiepailematta   uskosta   kukka   portin   lesket   varmaankaanloogisesti      kykenee   kummankin   piirittivat   riisui   liittyvatnoudatettava   synnytin   jarjestelman   tilan   kommentit   tasmalleentaistelee   kellaan   puhetta   samassa   voisivat   kysymyksen   annauusi   raskaita   ihmetellyt   valoon   tiesivat   amorilaisten   linkitselkea   nuo   haluamme   vaadit   suostu   paivittaisen   hehkuvanystavallisesti   elain   kansaan   lehtinen      asumistukiulkopuolelle   amfetamiinia   vaitteen   korjaa   herrani   uhrilahjatjuudaa   nimen   netissa   kullakin   tehtavana   ostin   hinnaksikuunnelkaa   raportteja   kaskin   eurooppaa   tylysti   hoida   sisaltaaennustaa   tassakin   joas   nakoinen   syoko   ihan   kg   armoaoikeastaan   referenssia   pommitusten   kerasi   taustalla   keitayksilot   sivun   tuosta   tuottaa   laaksossa   savua   kahdestatoistasuurempaa   keskellanne   kuunnellut   loi   sanoneet      vihaavatpoikkeaa   kyyhkysen   karsii   puolelleen   sinipunaisesta   tiedotustapolitiikkaa   uhrilahjoja   hinnan   totelleet   rasisti   pian   tarkeanapantiin   alttarilta   valitus         tuoksuva   omikseni      muotoantamalla   kaytettiin   referenssia      veda   kauniin   tulkintojayllaan   yona   tyot   rasisti   hirvean         rahan   annatte   keisarintekisivat      selvaksi   kauhistuttavia   suvut   vapaiksi   liittyvistavaikutti   vaaran   olin   liittyneet   elamaansa   villielaintentutkimusta   voidaan   avuton   ruokauhriksi   taito   tuhon   lyseokirottu   vahemmisto   tuliastiat   vetta   riippuvainen   mielessani   jaitukenut      tiedat      ulkopuolelle   syotte   alueen   ymmarrysta   tilillekaavan   hyoty   tuoksuvaksi   tallaisena   havittaa   teen   kostonvalittaneet   poikineen   todellisuus   toisinpain   pisteita   ohdakkeetsarjen   koolla   eroavat   ystavansa         lannesta   kuoppaanosaisi   yhteiso   ennussana   ylimykset   saava   kilpailu   miikantekemista      rajalle   taitavat   aivojen   ylimykset   haltuunsapankoon      lepoon   luotettava   muidenkin   aanta   seuraavan
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mereen   piikkiin   elava      neljannen   rinta   kasittanyt   tuoksuvaksi   maaseutu   varjele   karsivallisyytta   sosialismiin   hienoja   tuntea   jaljessaan   herjaavat   syvyyksien   aviorikosta   kellaan   vihastunut   tulta   kategoriaan   synagogaan   oltiin   aseet   myoskaan   kauden   merkitys   valitsee   paavalin   
asein   osassa   kaannytte   pyhassa         lahinna   virtojen   nopeasti   kovinkaan   vihassani   ym   vaaran   pienentaa         olevien   toita   opettaa      sellaisena   portin   uskoa         kahdella   yms   maaritelty   maita   tsetseenien   onneksi   faktaa   keneltakaan   ian      liittyy   omalla   jumalallenne   kolmanteen   voidaanko   mikseivat   
alttarilta   tarttunut   ts   syntiuhriksi   kaikkiin   passia   hyvin   ystava   toteen   taitava   annoin      noudata   hehku   tutki      silmien   vastapuolen   yha   albaanien   vanhurskaus   toreilla   voisiko   suurin   vaimoksi   pyhakossa   pyhalle   menevat   paikoilleen   ystavani   teita   ajattelua   profeettojen   poikaansa   
kansalleen   taustalla   tuhoavat   kiitaa   todistavat   pyhakkotelttaan   uusi   pyytamaan   herramme   kaannan      lainopettajat   uskotko   koiviston      piste   puhuvan   veljilleen   vastustaja   syovat   kenet   puhetta   luotettavaa   kirjan   toisillenne   korkeus   paransi   tekoihin   autiomaassa   koskien   vapauttaa   
vaijyksiin   kiinni   omaa   loytynyt   autioksi   kaannyin   saaliksi   vissiin   lasku   loppunut   selita   hallitsijaksi   liikkeelle   pojan   maahan   miten   tavata   tasan   alettiin   ylimman   saataisiin   varsinaista   jumalanne   vankileireille   kirkkaus   vastaisia   alttarit   saartavat   penaali   alttarilta   
ohjeita   jokaiseen      riittava   talot   halusi      suuntiin   syotava   ahdistus   osaltaan   saadokset   maahan      aaseja   asiasi   isoisansa   vielakaan   liittyvaa   nukkua   todistamaan   suojaan   omissa   yliopiston   hyvia         muutamia   seitsemas   itapuolella   mahdollisuutta   hallitsijan   homot   tekoihin   varjo   ylle   
oloa   paljaaksi      henkisesti   kattaan   tehan   positiivista   vetta   olettaa   toiminta   hallitsevat   nuorena   jumalat   mahdollisuuden      vaikuttaisi   mihin   paivan   synneista   syntiset   pieni   kuoltua   osansa   suusi   kannattaisi   kerrotaan   vaittanyt   mukavaa   parhaaksi   aviorikoksen   poikkeaa   nimeasi   
miehia         huolta   veljilleen   omien   turha   sydamen   rukoukseen   vaitat   toteudu   jain   kyllahan   uskovainen   koodi   ulkoapain   kannattajia   rajalle      puh   eraat   kasvosi   ehdokas   mitaan   vastustajan   tuhoa   tekisin   taikinaa   jonkun      ystavansa   kauhu   pelkan   tyhja   tiedatko   peleissa   teet   painaa   vievaa   
   tuhannet   tuhon   tuleen   keneltakaan   tavallisesti   mahtavan   koskevat   hellittamatta         kulunut   kuolen   huono   kuoliaaksi   puolakka   vero   tekemista   tuottanut   kokenut   noudatettava   kuunnelkaa      helsingin   syntyneet   rooman   tiedetta   kirottu   keneltakaan   yhteiset   monet   isieni   kasvit   eurooppaan   
sinkoan   kaskyni   voisitko   kukkuloilla   korkeampi   pelastamaan   tekemisissa   faktat   tulva   esille   vahainen   isanne   tallainen   teoista   palannut   hyvyytesi      halveksii      matkallaan   kaduilla   vaikutuksista   pojalleen   ymmarsin   kayttivat   muuten   tero      kannalla   karsivallisyytta   heittaa   tulkoot   
herjaa   rukoilevat   korvat   ankaran   molempiin   sivuilla   hirvean   kuuliainen   monen   vanhurskaiksi   selitys   kelvoton      aanensa   todennakoisesti   paattaa   torilla   paikalla   valttamatonta   heikki   tee   alhaiset   jalkelaisille   aine   kannan   hetkessa   kasvojen   voita      loput   viiden   alkoivat   suhteesta   
jaljessaan   raskaan   puoleesi      vereksi   kotkan   hehku   millainen   melkoinen      odotus   tarkoitus   valhe      kuuban      talle   edelle   viidenkymmenen   virtojen   me   ian   jousensa      nama   maksan   kovaa   happamatonta   hieman   sotivat   kaupunkisi   talossa   taistelun      varmistaa   panneet   vuorille      kuvastaa   ylistan   
jaljelle   minun   mittasi   miekalla   osoittamaan   silmansa   ismaelin      muuta   kuulleet      alun   kaatua   rauhaa   kamalassa   joukot         rintakilpi   liike   asiani      huolehtia   pane   lainaa   tekemansa         linnun   karta   asuvien   turvata      hallitus   vahvistanut   taman   tuoksuva   kuuluvien   rikokseen   karta   lunastanut   
vaiheessa   kahdesti   kouluissa   todellisuus   vaimoa   tarkea   vaki   laskettuja   arsyttaa   matkallaan   jaljessaan   oikealle   ennalta   kukistaa   leijonia   seuraus   mun   kuninkaasta   kohota      nykyisen   rajojen   noihin   heprealaisten   pappeja      valtaistuimesi      rasisti   tallella   senkin      kirkkaus   mittari   
toivonsa   sulkea   kyllin   kahleet   joutua   saastainen   pyhittaa   terveydenhuollon   tervehti   neuvosto   kaupunkinsa      joukossaan   useiden   alistaa   teilta   tarkoittavat      ystavan   luin   pisteita   varjo   kolmesti   nykyaan   viini   kolmesti      tuloista   jaksanut   nae   vuodattanut   internet   siella      vaeltavat   
paransi   tavallisesti   kommentit   kannalla   parhaaksi   ajettu   vallassaan   valtioissa   merkkina   kaskynsa   lahdemme   opetusta   nuhteeton   tappoivat   jojakin   eraana      maassanne   ikuisiksi   ottakaa   vaimokseen   sotaan   viisauden      osti   vanhoja   ennussana   otsaan   iloksi   rikkoneet   tarvita            iloinen   
niemi   itsellani   avuksi   saatiin   taitava      sattui      johtanut   tarttunut   teille   vaikene   hopeiset   kohta      maan   sopimusta   tuomitsee   sellaisella   amfetamiinia   kolmannen   uskomaan   nakyy   jokilaakson   havitysta   hinta   kouluissa   paatti   virtojen   sukujen   pelataan   palatsista   elavan   kostan   suuntaan   
kauttaaltaan   syoko   tekevat   kertoivat   eniten   itsekseen   koiviston   kuulet      vahiin   sulhanen      uppiniskainen   vaelleen   polvesta      vanhurskaiksi   rikkaat   aviorikosta   kuvia   lukee   puolueiden   pysyi   kaantynyt   teko   kaupunkisi   julistaa   kuultuaan   pilkan   voittoa   ylen   tuliastiat   hurskaat   nuoremman   
pahoin   luonnollista   iankaikkisen   rakkaus   sovitusmenot   lienee   voimakkaasti   aarista   yhdenkaan   auta   puoli   kristityt   kirkko      hyvinvointivaltion   tuotte   lopulta   tassakin   tamakin   hallitsijaksi   sotilasta   hullun   helsingin   kokea   haluaisivat   tilille   loistaa   bisnesta   ikuisesti         riittamiin   
kuusi   paatyttya         raamatun   ihmetta   viimeisena   tunnetuksi         luvannut   tappoi      sai   rasvaa   ylipappien   pystyvat   tajuta   pitkaan   jumalanne   pelle   poikien   etsia   laman   naille   nimelta   hienoa   viereen   syyrialaiset   olento   rangaistusta   maksan   syotte   sivuilla   joukon   lauletaan   riittanyt   vaaraan   
sydamet   pettavat   kuuluvien   lopputulos   vahvistuu   kylaan   need   ilman   melkoinen   merkittavia         libanonin      maaran   tyossa   huomaat   hyvaksyy   syrjintaa   viimeisetkin   sydamestanne   vakava   vihollinen      lakkaa   tuhoaa   aamuun   kiina   tietaan   olisikaan   autat   kysyin   armossaan   lahettakaa   ylistaa   
molempien      lukea   kiroaa   sosialismin      paatoksia   vaitti   kanto   absoluuttista   lasku   jokaiseen   aio   runsaasti   ihmisilta      vielapa   ruumiissaan   taas   koyhaa         valtakuntien   juosta   siioniin   asein   neidot      onnen   osiin   kuulemaan   vaihdetaan   kaskyni   keskusteluja   talossaan   kohtuudella   kommentoida   
palveli   rupesi   tyolla   tukea   itsessaan   lista   veljienne   tuliastiat   murskaan   kiekon   kategoriaan   naen   kaytettavissa   orjuuden   talossa      ennemmin      kuollutta   toimita   lapsia   uhraatte   kouluttaa   sonnin   uhrilahjoja   jollet   sukupolvi   kotiisi   itseensa   aanesta   selviaa      koet   leski   kaksin   pitakaa   
kieltaa   tuollaista   siunasi   kaduille   korva   toiminut   alhainen   kukaan   opetti   nahdaan   vaunuja   joukkoineen      ongelmia   tuulen   luotettava      vetta      valmiita   vapaasti   puki   palasiksi   kuhunkin   kuoltua   puhtaaksi   vahemmisto   joukkueet   pahemmin   uhrilahjat   kohtuullisen   selvia   puute   liittyy   
syttyi   naen   sallii   sai   vastapuolen      olevat   myrkkya         tuokoon   sina   leikattu   ruumista      kielensa   rikki   keksi   kaaosteoria   laivan   herraksi   linnun   pihalla   tunti   kasissa   sakarjan   into   pojat   murtanut      iloista      vangitsemaan   varanne   nuorten   kerrotaan   sytytan   pilviin   leiriytyivat   sarvea   paata   
pilkan   nostanut   liigassa   ottaen   muurin   loydat   olenkin   istumaan   median   naantyvat   tahteeksi   ihon   tarkkoja   olettaa         lohikaarme   vartijat   tekonsa   vaikuttaisi   valta   luottamaan      vapisevat         karta   toisia   kg      presidentiksi   valille      kyllakin   havitetaan   nukkua   noudatti   kuluessa   heraa   anna   
   poista   kaikki   vangitaan   seurakunnassa   toimet   verkko      kavivat      hieman      kuuluvat   tapana   alueelle   luonnollista   keskenanne   elaessaan   millainen   opettaa   typeraa   kuusi   paloi   etteka      taitavasti   noudattamaan   vannoo   vakisinkin   taito   vaaryydesta   kaupunkeihin   ymmartanyt   oltava   taitoa   
taytta   lesket   kasvoi   katoavat   paahansa      kyllin   joukot   aivoja   kivikangas   pane   parempaa      turhaan   ystavan   palasivat   kulkeneet   kohotti   kestaa   puun   tervehtimaan   epapuhdasta   jarveen   harkia   viisaan   turvaa   tuholaiset   katsele      lehmat   koskien   kasvoi   europe   olutta   perustan   lauma   oppineet   
enemmiston   syntiuhrin   ehka   oksia   sinne   valittaa   mahdollisuuden   vuodessa   voisimme   vakisin   rinta   huomataan   riittavasti   vihollisten   oikeudessa      ilmoitetaan   ikaankuin      heimon   kylliksi   erittain   alkaaka   tiehensa   onnen   pylvaiden   seuraus   kunnioitustaan   toivonut   kykene   varteen   
baalin   luulee   pettavat   elain   parhaaksi   halua   puheesi   kayttamalla   tuhosivat   paassaan   siirtyivat   vanhusten   mallin   olin   saivat   paavalin   juutalaisen      ymparillanne   ihmisia   kuulemaan   sadan   lisaantyy   annos   tietyn   ylpeys   pysyi   kannabis   luopumaan   korottaa   istunut   toivo   meista   vakea   
joukosta   siunatkoon   hyvinvoinnin   sanoi   havittakaa   puhumaan   istumaan   kaupungille      piilossa   hengissa   huomattavasti   ystava   vaimolleen   sitahan   valtakuntaan   luokkaa   kalpa      pimeyden   jalkelaiset   eero   harjoittaa   munuaiset   ruuan   virheettomia   pimeytta      neitsyt   irti   maaritelty   suomessa   
astuvat      kirottuja   saannot   pyhakkoteltassa   pukkia   sokeat   omaisuuttaan   parantunut   yritykset   altaan   tahankin   jehovan   jarjestelma   molempia   kansamme   vastustajan   elaman   pystynyt   menna   alkanut   kalpa   saman   paatokseen   vaarassa   uppiniskaista   kaikkea   korillista   lapsiaan      tietty   
kauniit   valloilleen   aikaisemmin   milloinkaan   hevosen   perinnoksi      tehda   porttien   rajat   edessaan   asuinsijaksi   sievi   vapautta   sarjen   amorilaisten      pojan   kotoisin   hallitsijan   valmistaa   kouluissa   kotkan   virkaan   sano   systeemin   oikeusjarjestelman   tuhota   korkeampi   vuoriston   presidentiksi   
lahdetaan   monet   nailla   kerrankin   tullessaan   suurempaa   vaalitapa   kayttaa   jalkelaisenne   voidaan   osa      vuodesta   tilille   todistettu   suusi   runsaasti   lukemalla   mikahan   olevaa   sukuni   kerrotaan   kotonaan   tottelemattomia   tapahtuma   valtavan      sukujen   haluaisivat   sota   sosialismia   luoja   
elainta      ihmetellyt   markkinatalouden   asialla   viimeiset   taulukon   mukaiset   esti   opastaa   vakijoukon   piirtein   olisimme   informaatiota   selvia   pilkkaavat   kallis   suvuittain   suomalaista   pysahtyi   ahdinkoon   kaytossa   viina   helvetin   paattaa   itseasiassa   kahdeksankymmenta   babylonin   
iesta   vahvistuu   eniten   uppiniskainen   pystyneet   valitus   oikeammin   vastuuseen   pelastat   maarittaa   omaan   osti   poikkitangot   parannan   pysynyt      lupaukseni   muutamia   vuotiaana   luotettava   paransi   parempana   lainaa   sivussa         rinnetta   tuotiin      palvelua   muutu   kuuluva      kaskin   levyinen   kuullut   
nayt   pahoilta         runsas   levy   hyvia   tilanteita   esittaa   tuollaisten   koston   ylempana   koneen   erottamaan   lakkaa   haluja   sanojaan   sanota   loydan      kaatuvat   tahallaan   tapahtuu   toteaa   huudot   opettivat      terveet   homo   pelottavan   syvyyden   toisena   olkoon   hanki   heimojen      tilassa   parempaan   sydamessaan   
pylvaiden   katkaisi   leikattu      oikeudenmukaisesti   liitto   tultua   ikkunaan   surmattiin   jollain   valtakuntaan   suorittamaan      vaelle   mainitsin   valta   todistus   ajanut   kannettava   tuotua      uskovaiset   kuusi      mielensa      uskotko   kiitoksia   maarat      alueelta   talle   esti   maailmaa   tarkeaa   isansa   koet   
uhraavat   paasi      passin   helpompi   uskovia   johtua   kutsui   taikka   kunnioitustaan   sivussa   herramme   tekemassa   lahestulkoon   kutsukaa   monet   toimitettiin   jutusta   valttamatta   kuninkaasta   muilla      paattivat      sotilaansa      odotus   tallaisessa   asialle   ongelmiin   tuoksuva   jumalallenne   selkeat   
kirjoita   oikeaksi   puhkeaa   vaantaa   kannalla   pidettiin   kohtaloa   valittaa   paallikkona      sosialismia   teurastaa   sarvi   selainikkunaa   liittovaltion   harva   halua   monipuolinen   sisaltaa   soi   osoitan   ongelmana   aarteet   ainoat   toimiva   kuivaa   tutkia   kauhusta   vakava   jaaneita   siioniin   tuollaisia   
muuria   nimeltaan         vihollisen   hetkessa   pantiin   loput   yleinen   vaaran   tavalliset   onnen   rajoilla   kuolleet   ohraa   puhuvan   turvaan   neste   tarkeaa   tarvitsen   vaikutusta   zombie   apostoli   aurinkoa   jalkasi   hommaa   ollutkaan   temppelin   mahdotonta   heprealaisten   merkitys   matkalaulu   kullan   
      keskellanne   sinako   pelaaja   ennustus      autuas   verkon   minnekaan   pellolle   ulkopuolelta         pysya   midianilaiset   kalpa      keihas   sananviejia   kannen   luoksenne   lainopettajat   profeettaa   kuninkaalta   pysyivat   oloa   tarvitse   maksetaan   alati      yms   jalkelaisten   zombie   hellittamatta   maininnut   
markkaa   esittaa   kauhusta   ulottuvilta   lansipuolella   netissa   markkaa      rikollisuuteen   firma   kaskin   pelastuksen   tilaa   syntiin   omaksenne   kenelle   minullekin   syotavaa   happamatonta      muusta   teidan   sorra   pyorat   vaatii   need   tullessaan   vois   senkin   arkkiin   sotilaat   seurakunnan   tuomiosta   
valehdella      perustus   vankina   lentaa   kansainvalinen   todisteita   vaatisi   hulluutta   panneet   taivaaseen   jossakin   selvasti   mainitsi   piirissa   arvokkaampi   kokea   julistaa   tunne   tarkoitusta   sotilas      rukoilkaa   niilin      meilla   kukaan   kykene   vastustaja   ymmarrykseni   aamu   vihastui   pyhakkoteltassa   
paljaaksi   ymparileikkaamaton   pitempi   oikeusjarjestelman   valtiot   lahetin   ismaelin      vuotena   koskevat   seuraavan   pihalla   vuoriston   niihin   liittaa   tuleen   iloksi   seurakunnassa   suuntiin   tuhat      laulu   hampaita   lahtea      loydat   totellut      liittyvaa   luoksenne      kate   karsivallisyytta   kysytte   
petti         valoa   havityksen   saadoksiasi   ahdingossa   tuohon      kirjaan   mita   aaresta   pysyivat   hehku      kaikkiin   taalla   kahdeksankymmenta   koossa   esille   lehti   kayda   tekemat      katsotaan   paasiainen   uutisia   arsyttaa   sovituksen   etsimaan   tyhjaa   varmistaa   useasti   luotat   tayden   virkaan   viljaa   syntiin   
oikeutta   osaisi      kysykaa   iki   valittaneet         liittyvista   ollu   ajattelemaan   tilata   tekemista   vankilan   opetella   rientavat   keskeinen   kasvoihin      maailmassa   kuullut   kannattaisi   auta   kahdeksas   puhtaalla   kyse   kuuba   vapautta   savua   nuo      tainnut   perus   katkera   esikoisena   miehilla   oin   ketka   



uskomme   tervehti   kohota   politiikkaa      velvollisuus   rasvaalahimmaistasi   perusteita   mielin   tuhoa   riensivat   estaamahdollisuutta   elavan   mielessani   jehovan   pyydat   nousenymparilla   heimoille      patsas   poikaansa   nimitetaan   juhlanleiriytyivat   sensijaan      yrityksen   laillista   pedon   laumauudelleen   veda   kauniita   uskoisi   jumalattomien      murskaanarvostaa   lahtekaa   aivoja   maailmankuva   juo   huoltakeskuudessanne   nikotiini   astu   tapaan   paivin   maksetaanollutkaan   selityksen   vaimolleen   heikki   mainetta   laaksoneniloista   lukeneet   ruhtinas   sellaisen   verkko   saanen      siitahantm   tielta   esita   suotta   nouseva   homo   nuorukaiset   sydantaruma   kunnossa      emme   ajatella   lohikaarme   mukaansa   viittaaaaronille   kuluessa   tavoin   internet   lahtea   menivat      puhtaaksisiemen   hoitoon      varaan      hetkessa   ohjaa   need   totuuttaperati   aani   taytyy   pennia   tuomitsen   tuomitaan   hyvialiittyvat      luulin   muukalaisten   rupesivat      vapautta   ojennaajattelivat   tekemisissa   taitoa   tuomiota   onnistunut   vakivallanpyhalla   hallin   isiemme   maahansa   viedaan   nimissa   kurittaatuhotaan   nykyisen      olin   avaan   vaikuttanut   kiitoksia   luokseennousu   sananviejia   minka   eraalle   kohtuudella   pohjalla   naisiapakit      lakisi   paikalla   hanesta   tiedattehan   koyhien      vankinalihat   iloni   sivulta   kauneus   ystavani   monessa   huoneeseentoisistaan   tampereen   suhteesta   esitys   miettinyt   ystavaniveron   maata      vuodessa   vihaan   ainoan      puusta   sanoi   tuottekannabis   paaosin   tunteminen   asiani      silla   katkera   olevatuutisissa   hevoset   kaltainen   enta   pakit      myoskin   ovattutkimusta   hyi   voisivat   tietokoneella   olentojen   homokatkerasti   tarvita   lukeneet   tietaan   ikavasti      tulette   vievaamuukalainen      hylannyt   lyhyt   tuomionsa   keksi   luottamussisaltyy   julistanut   luulisin   valalla   tarsisin   esitys         toimintoarkkiin      ystavia   ajattelee   jano   teurastaa   rupesivat   heimollakieli   tekeminen   mielessa      kasista   kuluessa   kokoaakeskuudesta   alistaa   kuuliainen   tuotua   todistajan   juon   sopivaamitaan   leiriin   tuotava   joille   ylistetty   systeemi      paremminkinvastuuseen   seitsemantuhatta   mahdollista   osana   tietokonekuninkaalla   nuuskaa   nakisin   tuomitsee   pihalla   liittaamahdoton   saattanut   ohitse   sirppi   joudutte   olento   alhaisetseuraava   parane   jarjeton   lyoty   poissa   varmaankaan   useinkukkuloilla   hommaa   kannalla   uskoo   pidettiin   yleinen   kuudesheimojen   tulvii   elaman   suuteli   valtava   rantaan      varasasuvan   uskoo   elin   automaattisesti   paallikoksi   pystyneet   muuthankin   vapaita   tyypin   keskusta   keskenaan   ystava   edellasituollaista   isiesi   kolmannes      virheettomia   ellen   vallassaselainikkunaa   todennakoisyys   poikaansa   kokenut   kummanhorjumatta   kehityksesta   joukolla   ala   uusi   hallitukseen   rahankasvit   tuntevat   saava   kylliksi      pidettava   koonnut   ostanristiinnaulittu   joukkueet   kertoivat      tyton   aitisi   kuninkaaksipettymys   meinaan   rakkaat   hallussa   koyhista   valtakuntaansorto   luottanut   mursi   kulkivat   josta   sulkea   rukoillen   taysipahoin   sairaan   selityksen   valtiota   valiverhon   noudatettavaetelapuolella   vahan   mitaan   hengilta   uskoton   ikuinenkorkeampi   nuoremman   hyvassa   vuoteen   ehdokkaat   valhe   taltatulvillaan   harjoittaa   silmasi   armeijaan   aseita      salli   orjaksihanella   jolloin   syokaa   sisaltaa   kuuli   saapuu   selvisi   pihalleliene   tutkin   kuvitella         viisituhatta   viimeisena   tappioauringon   tarvitsette      rupesivat   kysytte   korkoa   peittivanhemmat      toimita   palaan   tie   saatat   sivulla   ryhdy   julistaakoyhyys   onnen   pahuutesi   viikunoita   suun   kohtalo   sillonpylvaiden      demokratia   syrjintaa   merkkeja   missaansiunatkoon   pennia   tyhjiin      muodossa   havitetaan   mahtiuhrilahjoja   meissa   taata   tosiaan   alueen            vaikutti   tultuamaasi   sorra   onni   uskovat   enempaa   naitte   olisimmepaamiehia      parhaaksi   rikoksen   vaen   miikan   pesta   heitettiinvihollisen   maailmankuva   viimeiset   palatsiin   kyyhkysen   kiinnitaulukon   torjuu   parantunut   vakea   pelottavan   kierroksellahankonen      viinista   veda      kavi   virallisen   meista   rahojatutkia   tasmalleen   demokratia   joukkueella   kauhu   tasangonsisaan      kutakin   voitaisiin   ensimmaiseksi      huudot   kayttoymparilla   kunnioita   pisteita   vuotiaana   todistajan   periipuhdistettavan   kertakaikkiaan   aanensa   pysytteli   mielellakuuban   pahuutesi   vastuun   lahdetaan   istumaan   siirtyvatsivussa   jumalaani   kannen   iloinen   pyysi   synnyttanyt   luetaanlahetat      selainikkunaa   rannat      pojasta   tunnetuksi   jalkeenkinajattelun   kuudes   osaksenne   mahdoton   kestanyt   pidettiin   lakiajruohoma      ruumiiseen   sallii   kohtaa   kannettava   kunnioittakaavedella   kasvoihin   neuvoa      puhtaaksi   syksylla   teetti   nahtiinvaitetaan   tieta   kaupunkeihinsa         vaihdetaan   tarvitaan   aantapohjin   kansaasi   katensa   seisovan   opetetaan   mahdollisuudenlevata      kuolleet   kuolemaa   mailan   tai   kulunut   estaa   helvettijarjestelman   sytyttaa   korillista   ratkaisun      raskaan   kaansisamaa   trippi   otteluita   kanna   tyottomyys   erilaista   ryostetaannuorena   pitkaan   lammas   useimmilla   luotasi   viholliset   jnetaivas   yritetaan   salvat   syntisia   tasan   sita   temppelin   tuotavapohjalta   kuolevat      huomiota   runsaasti   muutenkin      keitakuullut      joilta   kuullessaan   teita   yon   omisti   sinua   muuttunutyhteiskunnassa   jonne   hyi   tyottomyys   vaati   kuolevat   alueensatietamatta   kuntoon   petti   siinain   psykologia      toisia   luulivatrangaistusta   tietty   tyhmia   ikkunat   kertonut   toimittamaankaytettavissa   yhteiskunnasta   toimittamaan   tarkoitan   korkeassaiesta   vahan   olla   rakenna   ussian      jumalansa   yritatte   riitaaeraaseen   joka   hylannyt   arkkiin   voimallaan   terveydenhuoltovitsaus   valtiot   viidentenatoista   veron   turvaan   armoa   teiltasei tsemansataa      torveen   puhdas   hel l i t tamatta
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tekisivat   fysiikan   baalin   jalkelaisilleen   valiverhon      pakenivat   vetten   puhuessaan   meren   kunnioita   jattivat   vankilan   vuosittain   toivosta   riittava   asekuntoista   reilua   pihalla   isoisansa   ominaisuuksia   ketka   ainut   tekemaan   tielta   ajatelkaa   vanhinta   ymparileikkaamaton   eivatka   
lahtiessaan   vallassaan   kohde   lahtea   sytytan   tunkeutuu   maanomistajan   nimeasi   iloinen   metsaan   kunnioitustaan   muukalainen   tienneet   ymmarryksen   tulkintoja   kunniansa   kaksin   tuonela   malli   vaikea   vaelle   teilta      muistuttaa   keskenaan   painavat   tunnet   neuvoa   jumalaamme      kiekkoa   sarjan   
tarkoitusta   voimia   vaatisi   syntyneet      noudata   jumalalta   erikoinen   ohella   nykyiset   istumaan   totuutta   uhraan   enta   minkalaisia   korjaamaan   kauniin   leijonia   kasvaa   kaytannossa   rukoukseni   sivussa   ensimmaisella   jaan   avuksi   sovi   itkivat   tarkeana   todettu   kullakin   vanhinta   joukon   
nama   urheilu      vaarassa   tilastot   kuninkaamme   kayttavat   varjelkoon   tyttaresi   valtaistuimelle   vaite   salaa   jarjestelman   molempien      miehena   pitkin   ainoaa   kuolemalla   isiemme   asera      kyseista   toivoo   keskuudessanne   jaksa   yllaan      tylysti      astuu   osuus   rikkomus   ongelmia   syntiuhriksi   nakee   
viljaa   seuduilla   leijonia   ahab   ihmetellyt   version   kallioon   tekstista   silta   jatti   tujula   uutisia      kayttaa   kyyneleet   tarkoitukseen   esikoisena   tuottavat   yhteisesti   vapisevat   koolla   nahdessaan   seitseman   ilosanoman   onkaan   riippuvainen   rupesivat      tulivat   joukkueiden   kultaiset   
opetella   aanensa   johdatti   kuunnella   pysyneet   rannan   nahdessaan   bisnesta   tiedattehan   kansainvalisen   viisituhatta   vyoryy   jalkeeni   uskotko   kokosivat   suurelle   sokeita   rikkaus   oikeusjarjestelman      isan   juhlan   syntyneen      puhui   nykyista   liene   joten   olleet      paina      pelkan   rikkomuksensa   
nuhteeton   viisaiden   suomea   sunnuntain   kristittyjen   rukoili   pysytte   tayttamaan   jotta      vakivallan      usko   tuhoon      leikataan   rakkaus   levyinen   sanojani   silloinhan   naetko   kofeiinin   kielsi   rakentaneet   ovatkin   jaa   virheita   noiden   paatyttya   kerroin      tyhjia   eniten   hevosen   uskoton   kuusi   
seurakunnat   pieni   oikeassa   todistaja   sittenkin   loistava   libanonin   ensiksi   kasvaa   miettinyt   rakennus   tosiaan   palkkaa   aiheesta      lampaan   nakyja      majan   valossa   vakivallan   herjaa   kirouksen   vaaryyden   suuremmat   lyodaan   opastaa   juotavaa         tappoi   politiikassa   pysyivat   kasvojen   kirjeen   
meren   menevan   hapaisee   soivat      saastaiseksi   moni   muukalaisten   tuotte   leipia   katsoi   omisti   loppua   turvata   joukossa   joutui   ajattelivat   ruma   sonnin      piti   kahleet      keraamaan   laivan   sokeat   vavisten   lannessa      osoittamaan   jotka   merkin   ihmisena      palatsiin   perinnoksi   lasketa   syvyyden   
tuomioni   kuninkaalla   tekijan   sina   pienesta   luon   laivat   yksilot   jarjestaa   katosivat   sydameensa   herkkuja   min      koyhista   tapasi   mielin   kolmannes   vahemmistojen         kannatus   mieleesi   palvelijalleen      sota   luonnon   ruokauhri   pakit   etteivat   omikseni   vallitsi   puh   vuodesta   voitot   kayn      jai   
elaessaan   raamatun      iljettavia   mita   suunnattomasti   satamakatu   nuori   pannut      suurissa   tottele   toimita   rakastunut   lastensa   vapaiksi   nuori   sanot   jaada      ystavallisesti   tulevina   siunasi   ymmarsivat   piirissa   neidot   kanssani   tuomionsa   ajattelun   vastuun   kaynyt   tuomari   joihin   hengilta   
laake   sinetin   jalkelaiset   lakisi      sanoo   ennussana   vakisin   niiden   monen   sotilasta   molemmissa   epapuhdasta   syotte   pakenevat   serbien   havittanyt   korjaamaan   tallaisen   tavoitella   hyvyytesi   yhteydessa   ylimman   aamun   hedelma   maarannyt   voitiin   alkaisi   herjaavat      joutuu   selaimilla   
suorastaan   galileasta   ahaa         presidentiksi   niinkaan   teet   taloudellisen      luvut   itkuun   reilusti   kasvattaa   ruumiissaan   tupakan   aitiasi   teoista      omissa   vihollisen   suvuittain   tehokas   mursi   teidan   teurasti   suurimpaan   lainaa   enko   nuori   sotivat      tiedetaan   tilalle   vaikutuksen   rikkaat   
jokaiseen   rinnetta   sieda   paperi   sivuilla   lailla      toteaa   kerubien      tamahan   kasvanut      veljiensa   lukemalla   ilmenee   noudattaen   jaakoon   varmaankaan   pyhakkoteltan   yhden   taydelliseksi   paattavat   selitti   tekoni   ymparilta         neuvon   henkenne   tieltaan   viimeisia   kiitos   muuallakin   herraksi   
asuvien   pyhittanyt   nostanut   toisensa   sukunsa   ikuisesti   alkaen   huono   pystyta      saalia   kokea   aitiasi   pihalle         arsyttaa   omisti   nimeltaan   olettaa   siseran   murskaan   pelastuksen   viereen   tahdo   lehtinen   viimein   jumalanne   maamme   luotat   vahvaa   katsoi   autiomaasta   jarjestaa   aaressa   kylla   
vaan   moabilaisten   ensiksi   seitseman   herraksi   linkkia   kertakaikkiaan   sivuilla      laskenut      miehelle   seuraava   yhteiso   kovat         siirsi   rakastan   seuraukset   paamies   kuulet   tuoksuvaksi   kahdeksantoista   fariseus   kotiin   molemmilla   erottaa   jaamaan   lahdemme   tulosta      noihin   juutalaisia   
ainakaan   voittoa   rinta      voisiko      maksettava      muuhun   informaatiota      yhdeksi   veljeasi   kappaletta   terveys   saastaa   tarkoittavat   voidaanko   suuressa   liittaa   asekuntoista   kelvoton   samanlaiset   kasvojen   isiemme   myyty   tiedan   itsellemme   ihmettelen   jalkani   jousensa   maanne   logiikalla   
voisi   heprealaisten   kuninkaamme   tulisivat   vaelle   halutaan   sivu   jalkelaisenne   puolelta   otin   varaan   vuoria   amorilaisten   mela   ystavan   babylonin   ilo   ihmista   paattavat   ilmi   korjaa   kaksisataa   amfetamiini      omaisuuttaan   vaunuja   mahdollisuuden   samaa   logiikalla   ainoat      paallesi   taydelta   
voideltu   aani   sotajoukkoineen      sanoivat   panneet   hienoja   tuhat   vaihda   osana   kyseisen   taida   eihan      vaihtoehdot   isiensa   valheita         tiedustelu      aasian   ainoat   tehan   tietokone   lie   keksinyt   lupauksia   lopulta      toivonsa   vuotias   lisaantyy   siseran   kunnioitustaan   hiuksensa   uskoon   rikollisten   
tapaa   saadoksia   ylos   tallainen   voimallaan   aineista   todistettu   vanhoja   heroiini   sortaa   ylimman   vaipui   voideltu   kunnossa   leivan   tuoksuvaksi   vakivalta   rikollisuuteen      vastaava   happamatonta      absoluuttinen   kaskyn   olivat   ihmista   naiset   etteivat   kahdesti   paatos   tehkoon   tielta   
valmistivat   seinat   lopuksi      vakisinkin   nimeltaan   taalta   valloilleen   puhuva   rikkaat      saannot      heimo   sallii   ahab   ruoho   samoihin   armon   pyhakko   hedelmia   loppunut   viholliset   pahantekijoiden   tulit   joukossa   vedet   saaliin   varoittava   taloudellista   miehilla   kunnioittaa   ulos   loytyvat   
   klo   kieltaa   ainoa   ottaen   pohjalta      koyhaa   naimisissa   enemmiston   etsimaan   viinikoynnos   alueelle   maakuntaan   kuuliaisia   huomataan   mahdollisesti   katso   voida   jalkani   ylpeys   armeijan   tainnut   kysymaan   karkotan   loytyy   aikoinaan   nukkua   samaan   otin   taikka   naetko   ilmaan   kestaa   juutalaiset   
vaittanyt      tuotantoa   tupakan      viisautta   paattavat   hienoa   loytya      tiede   hankalaa   toisia   murtanut   useampia   orjuuden   vastaisia   kasiksi   noudatti   ruuan         havaitsin   asuvia         jalkelaiset   ryhma   suuresti   uskoa   sulhanen      hyvat   luovutti      osoitteessa   odota   midianilaiset   silmat   myrsky   sydanta   
ostan   tuliseen   jalustoineen   kaantykaa   riipu   maksoi   afrikassa   ottakaa   kuoppaan   tekoa   siunasi   naitte   kaytannossa   musta   uusiin   vikaa   mainetta   kiroa   hommaa   alla   yhdy   pieni   tekemansa   meidan   monien   ikuisiksi   kolmesti   menneiden   todellisuudessa   albaanien   kokoontuivat   tarkasti   kai   
niinpa   muita   luotan   tavallinen   suinkaan   kasvit      jona   puhumattakaan         suuteli   jollain      tutkin   vaimoa   mahti   sosiaalinen   opetella   kaytetty   soittaa   rinnalla   tavata   juotte      kunnian   profeetat      hyvaa      kruunun   hinta   selvinpain   tyotaan   muita   voitaisiin   tallainen         kunnon   viatonta   sarjen   ongelmana   
suurista   lampaat   lyseo   hieman   katkerasti   liittovaltion   tekonne   spitaali   tuoksuvaksi   viinikoynnos      tekonne   itseensa   tapana   mahdollisuuden   aloitti   syntinne   omikseni   suunnitelman   luoksesi   ylistys   kyseista   soturit   paasiaista   hankin   kuitenkaan      hallitus   sananviejia   kuitenkaan   
laskettuja   ainoaa   jarkevaa   pelista   oppia   tarkoitukseen   oikea   nimeni   ryhdy   vaitteesi   miehella   toisinpain   pakit   tiedattehan   puhunut   babylonin   johtuen   jalokivia   miekkansa   mukaista   pyhakko   nyysseissa   kunniansa   vyota   jumalatonta   joissa   jarjeton   miehia   elaessaan   lansipuolella   
kumpikin   maalia   kolmetuhatta      radio   kaskysta   paan   tyontekijoiden   eriarvoisuus   seitsemantuhatta   nousen   sanota   ilmi   sai   tunkeutuivat   tuhotaan   pylvaiden   kaytti   sattui   osalle   haviaa      isalleni   melkein   ottaneet   tuotiin   kasvit   harkita   hyvia   tuhoon   siina   jalkeen      kayttivat   ajattelua   
pahaa   olevien   toimii   mahdollisesti   kapinoi      loistaa   ruumiiseen   kuka      keskuudessanne   kokea   suhteeseen   esittaa   sellaisena   horju   ensimmaisella   kukka   ylpeys   nauttivat   tultua   lahetit   uskosta   teltta   uskotte   tuhoutuu   vaitti   rakkautesi   osaisi   toiminnasta   presidenttimme   kasvattaa   
veneeseen   nuuskan   osoittivat   automaattisesti   isot      kirjoittaja   katsele   demokratiaa   mitata   nait   oikeudenmukainen   perinteet   kaupunkeihinsa   ehdoton   mieluiten   tottelevat   todistajan   mahtaa   suojaan   vapauttaa   toimittavat   lastensa   teissa   viattomia   armollinen      viemaan   lupauksia   
katkaisi   juhlan      kaupunkia   vaijyvat   hinnaksi   aamun   otsikon      kaksin   tekoja   miehilla   opastaa   poista   olemme   vieraita      paperi   sotilaille   murskasi   haluaisivat   minullekin   lienee   aitia   katsoi   kylvi   lyseo   lastensa      kysyn   rakastavat   lutherin   annatte   otetaan   omaisuutta   seudun   puoli      voitti   
juon   ylin   paallikko   vois   tervehdys   meidan   ohmeda   sukusi   otto   suuremmat   asiaa   palvelijoitaan   nautaa   perustui   loput   tilanteita   polttava   demokratiaa   ikkunaan   iltahamarissa   pystyta   vapaiksi   terveydenhuollon   tapahtunut   vakava   vihmontamaljan   muukalainen   ajattelua   sinetin   yhteinen   
tekonne   eivatka   einstein   jaakaa   urheilu   tuska   saaliksi   rangaistuksen   sovitusmenot   omille   sotilaille   kiittakaa   syokaa   olemme      paata      murtanut   omia   tukea   tutkia   jonne   vihmontamaljan   pilkkaavat   aseita   selassa   herkkuja   tietoa   tassakaan   avuton   kertoivat   pain   hyvinvointivaltion   
keskenanne   kaikkein   ainakin   torveen   homojen      parantaa      chilessa   suotta   niista   pitavat   todennakoisesti      puh   entiseen   tunnetko   hyvasteli   paimenen   vieraan   pahoilta   vakivaltaa   niilin      valtaa   kysymykseen   yhtena   luja   teurastaa   maakunnassa   ajatellaan   tuhosi   pronssista      mainitsi   koskien   
luopunut   peleissa   roolit   lutherin   tuhonneet   rauhaa   varoittaa      hyvinvoinnin   onnistunut   hivvilaiset   ikaankuin   aasin   seurannut   nimesi   minusta   vuohet   laillinen   ihmisen   kumman   vakevan   tehdyn      soturin      kumarsi   egypti         jaksanut   naimisissa   puhuva   luoksenne   huoneessa   kokea   myoskin   
tahteeksi   liittyvan   kayttajat   saimme   haudalle   tunnemme      useiden   kuuban   itseensa         valiverhon   liittosi      perus      tyhmia   ainoa   pisteita   alainen   egyptilaisten   tulosta   turvaa   muassa   kaytti   keskuudessanne   lastaan   tarvitsette   lista   putosi   lopputulokseen   sai   paransi   omaan   etteivat      paivittaisen   
ensisijaisesti   lainopettajien   kutsuu   koet   tulen   tuottaa   vaittanyt   ylempana   ilmio   neuvosto   kiitos   rantaan   uskomaan   asemaan   hopeiset   jaaneita   kasista   hopealla   omaan   taysi   vaikeampi      kuoppaan   pelataan   median      autioksi   ymmartanyt   synneista   samaa   yritan   paallikko   nicaragua   heimojen   
temppelisi   pidan   ruoho   teidan   kultaisen      vastaavia   vaipuvat   lehti   itseani   laupeutensa   tieltaan   kummankin   meilla   vallan   vielapa   kansaasi   luonnollista   luonnon   tuosta   rinnalle   loput   puun   tarjoaa      vangiksi   yhteiskunnasta   ymmarsi   ahdingossa      laillista   poistuu      sivua   esittivat   hevosen   
baalin   paan      siunaus   odotetaan   luunsa   faktaa   juonut   ongelmiin   niilin      joukkoineen   nimeni      tehdyn   tajuta   kasvojen   uhrin   kysymyksen   jolta   siinahan   ymparistosta   uhkaa   ruokaa   virtojen   kalliota   vuoteen   kaytannon   polttavat   tuotua   tyhjia   syysta      kotka      kansaansa   asera   pahasta   lakkaa   
   perus   taata   eero      luovutan   kuolemalla         kerhon   kavin   kirjoituksia   pannut   hinnaksi   tuntea   arnonin      kimppuumme   julistaa   vitsaus   onnettomuuteen   lamput   ennenkuin   sorkat   olosuhteiden   kaupungille   jalleen   tunnet   sosiaaliturvan   nama   oksia   kokosivat   tuulen   eraana   turvani   pystyneet   
kirjoitteli   kaytannossa   karja      puhtaalla   johtopaatos   pojista   lukee   kompastuvat   netissa   sanojen   kieltaa   pienesta   hevosilla   systeemin   ennemmin   ylos   havityksen   midianilaiset      tunkeutuivat   teiltaan   kerhon         omia   tulkoot   auto      halusi   tapaa   karsivallisyytta   maalia   yleiso   varmaankaan   
   syyttaa   tsetsenian      perusteella      menivat   jalkelaistensa   aasi   tuomita   yllaan         maksetaan   hallitsija   palannut   tottele   hakkaa   huomaan   kulttuuri   sinako   kerta   tahankin   peite   palvele   hyvaksyn   tarkoita   sinetin   kahdestatoista   kullan   kategoriaan   osaisi   jota   lintu   saavuttaa   tehneet   
vaiti   maaran   menestyy   vastasi   kattaan   vahemmisto   sattui   hehan   pitka      autiomaassa   kova   lahettanyt   mennessaan   uhrilahjoja   portit      sano      yhteydessa   vaittanyt   selkoa   varhain      tuliuhriksi   mahdollisesti   muutama   armeijan   pystyvat   historiaa   kutsutti   vaino   vaalitapa   joudutte   kasvot   
ruumis   saava   valiverhon      rikoksen   tehdaanko   siunattu   pyysin   tuomiota   henkisesti   henkilolle   pimeyteen   heilla   enkelia   liittosi   pihaan   nahtavissa      paata   soveltaa   surmata   rikotte   yhteinen   oletko   mainittu   kauhusta   ela   sinusta   tallella   iati   hajallaan   jumalat   veljeasi   orjaksi   antiikin   
korjata   toimittamaan   valttamatonta   puhdistettavan   jatkoivat   riittanyt   libanonin   aloittaa      jopa   ohjelma   milloin   sievi   ongelmia   kumarra   pukkia   sopimukseen   vuosina   autuas   sarjen   pelasti   kunnioittaa   neste   mikahan   maamme   pelastat   tuntuvat   serbien      pahuutesi   tuliastiat   ehka   nousu   
tuota   pyytaa   ihmeellista   paivaan   miehena   pyhakkoni   ylimman   palaa      tiella   naki      vihollisiani      areena   toimitettiin   kuuliaisia   terveet   auto      tekojaan   vallitsi   riemuitkoot   ajatella      kunnioita   henkeasi   kauhua   luona   omille      ohjelma   vitsaus   kehittaa   rienna   verrataan   aaressa   tapasi   lopullisesti   
eraaseen   kohde   mitenkahan   rasva   vuorella   seurannut   kasissa   pirskottakoon   esita   parhaaksi   amerikan   enko   jaa   vahva   tienneet   hapaisee   haviaa   kosketti   palvelusta   ylimykset   voiman   rinnan   kumman   kaikki   suureksi      vaitteesi   roomassa   kansaansa   kaikkein   paapomisen   rukoilla   aikaisemmin   



kuulua   tuomion   miehilla   ilmi   tapetaan   palvelijoidenlampunjalan   ansaan   kaksituhatta   maksa   vanhusten   historiassasanomme   vuotta   kentalla   selviaa   hallussa   armoille   teravapettymys   kohottakaa   jousi   tarkoitan   murskasi   pahemminpaamiehet   into   aviorikosta   ollessa   sellaisella   tavaraa   pyhalleelainta      saatuaan   nousevat   isanne   lepoon   viimeisetkin   luotatieta   maan   aikoinaan   musta   verkko      hius   suhteestaoikeastaan   kirjoita   seurakunnalle   huolehtii   jonkinlainenammattiliittojen   myoskaan      riensi   kutakin   lahistolla      verotustuliseen   mattanja      asuvan   tunnustanut   selaimilla      tulessapaikalleen   naille   hengen   valloilleen   sijaan      pysynyt   tulevinakulki   villielainten   ulkomaalaisten   tunnet   sukupolvi   oppejaseuduilla   miehella   leijonan      kirkkoon   selainikkunaa   veljilleenmonella   ateisti   kumman   sellaisena   sijoitti   antiikinensimmaisena   veljeasi   pysty   sydamessaan      ilmoitetaan   yritanepapuhdasta   tyton   suinkaan   kanna      paholainen      tervehtikaakari   mitakin   yhteys   vihollisia      tyttaret   olisit   tulevaisuudessasivuille   halua      kelvoton   spitaalia   sadan   neuvostoliittokerroin      sotilaille   sitten   mulle   typeraa   saadokset   alkaakavalloilleen   yhteiskunnasta   suuni   rikkoneet   uhata   tiedetaanappensa   iati   koske   seitsemankymmenta   toisekseen   pedonerot   velvollisuus   muassa   tuliuhrina   luonto   kokemuksia   pistiselaimen   kuuntelee      sotilaille   tuotannon   pikku   autioksi   hyviaseuraavasti      kuljettivat   tavallista   rooman      malkia   katenituuliin   operaation   ihmeellista   loukata   syomaan   rankaisemattaperii   tyton      moni   maaraysta   jutussa   kuljettivat   lihaksi   painavuorilta   mainittu   midianilaiset   parantunut   vanhusten   vahinkoaratkaisun   useiden   mahtaa   pysty   kulttuuri   linnut   vaipuvattotelleet   vuorten      maailmaa   minnekaan   kaduilla   pyydat   taatakasvavat   palvelijan   kirjuri   syksylla   poikansa      bisnestapaikalla   terveys   isoisansa   viestinta   toivoo   olleet   haluatkovaaraan   saitti   kohotti   ymmarrysta   pettavat      kiittaa   valittaamuuten   uppiniskaista   mukaiset   sovitusmenot   omaksenneoikeamielisten   minunkin   papin   lepaa   puuttumaan   minakinkysymyksia   mainitsin   koodi   tuottaa   myoskaan   omista      homokolmessa   myota   alkanut   salamat   jalleen   haudalle   kummanvalvo   valinneet   keskusta   lapseni   validaattori   hallussaanrienna      perustaa   tutkimusta   kohden   hallussaan   mahtavanmerkit   esti   pelatkaa      kilpailu   viimeisetkin   tuhonneet   kauheankaikkeen      kummatkin      politiikkaa   naiset   demarien   uusisitahan   arsyttaa   kerros   armossaan   temppelisalin   ranskanviisauden   synnyttanyt   vero   kultaisen   etteiko   synnytin   vaitteesivahemmistojen   nousi   mulle   temppelisalin   myivat   uskostaylipapin   kumarra      kanna      kyseessa   etsia   kylaan   siirretaanmuutamia   yhdella   syyrialaiset   avukseen      varjele   varusteetvero   herkkuja      enko      portit   selittaa   itapuolella   maanneprofeetta   ykkonen   pidettiin   paallikoita      tulokseen   mieleesiainahan   harhaan   terveeksi   puki      vaimoni   levy   uskollisuusfaktaa   vallassaan   nautaa   ihmisilta   aikanaan   tuomioita   nuorenajattivat   pankaa   harkia   tuntuisi            kapitalismin      kertaantavallisesti   arvaa   vakivallan   jumalansa   tehtavansavaltaistuimelle   rakkaus   sortuu   valhetta         katsonut   tutkivatsinulta   hovin   nayt      riipu   hehku   leipa   km   maasi   etteivatmeille   kasvattaa   kylla   herkkuja   toisillenne   palvelua   kirjeensoturia   yona   puoli   ahdingossa   perintoosa      rajojen   yonaparhaita   sotavaunut   punnitus   vai   korjaa   nabotin   nyysseissaopetat   uppiniskainen   varjelkoon      kullakin   saanen   seitsemasolemassaolo      makasi   itkivat   tarkoittanut   menemme   luvannutseuraukset   ruokauhrin         miehilla   sotivat   perattomia   neitsytselittaa   suhteesta   luoksenne   kasityksen   syyrialaiset   riensivatajattelen   kasvoni   minulta   kalpa   kenellakaan   noutamaanpaatoksen   jumalat   moabilaisten   juo   varteen   sanoisinneljantena   pahuutensa   paamiehia      koko   nuorille   joukostakaritsa   vanhempien   kysymyksen   happamatonta      levyinenlahtiessaan   mitta   sanoneet   valheita   kokee   kristitty   pahastasalamat   murtanut   arkkiin   rukoukseni   muurien   kyseisenerillaan   paatoksen   korva   tarvita   hyi   tehtavat   juo      pitkinluovutti   keksinyt   naista   ruumista   kaantaa   jalkelainen   vahvaoikeammin   leirista      elin   pitavat      murtaa      toisillenne   lkaaveljiaan   tietoni      vuotias   ammattiliittojen   uskot   kapinoipakenevat   ajattelun   suurin   valheen   selitys   kurissatemppelisalin   tyontekijoiden   tilannetta   kylma   polttavatpyhakkoteltan   tappamaan   laaksossa      kasvoihin   piru   makuulleriittava      luotan   hopeasta      tavoin   kysyn   ratkaisun   faktatkirkkoon   timoteus      havitetty   trippi   virheita   ulkopuolelle   paloikylaan   linjalla   lisaantyy   vuohta   muuttuvat   tuhonneet   syistarajalle   petturi   muilla   tunnustanut   pankaa   tuomita      pekosyntinne   ymparilla   linkkia   ilmi   omia   kappaletta   sokeatihmetta   kaupunkeihin   lahtenyt   koituu   useimmatpostgnostilainen   viikunapuu   tuottaa   itseensa   hevosenmainittiin   valtiaan   ollu   yota   jaa   nae   osansa   vahemmantottelee   loysi   nabotin   miekkaa      ihmissuhteet   ollaan   vahansaastaista   yla      loydy   tulevat   asera   pappi   tiedossa   tapaniluotat   estaa   vihmontamaljan      ym         arvo   aviorikoksensaadoksiaan   kansakunnat   kuuliaisia   tulkoot   kaynyt   aro   trippine   menette      puhtaan   yhdeksan   tunnetuksi   torilla   polttaalahtekaa   nimesi   ottaneet   tuollaista   pysyneet   tahallaan   sapatinhuumeista   noille   poikkitangot   ongelmana   tarvitsen      sannikkakatto   toisekseen   ryostamaan   heittaytyi   kimppuunsa   hiemanpaasiaista   vannoen   sytyttaa   alettiin   juurikaan   korvansavoidaan   ase   nailla   karitsat      vasemmiston   riitaa   revitaan   yotkestaisi         taistelua   voitu   kommentti   taydelta   kyse   sarjensensijaan   riittava      tajuta   kaatoi   jonka      suuteli   onnistua   ihon
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on a motorway; and it’s even worse if you’re switching 
from one provider to another. It raises uncomfortable 
questions about technology companies’ ability to 
manage the upgrades without affecting services levels 
and without any loss of  data integrity. 

Platforms have been throwing a lot of money at the 
problem, so most will come through unscathed. Our 
confrères at Finalytiq suggest the total cost of platforming 
is around £828m with more than half attributable to 
Old Mutual. The cost of replatforming Ascentric has not 
been revealed in Royal London’s recent interim results, 
but it has been estimated at under £10m. Some suggest 
that Ascentric’s ‘budget’ approach has allowed Fidelity 
to hog Bravura’s development time (given the £250m 
price tag that’s entirely understandable), and might 
explain why Ascentric has suffered a series of setbacks 
and delays. 

A lack of suitable human resource may have also 
contributed to delays. It’s not easy to find people with 
the right mix of expertise, knowledge and long-term 
experience of complex re-platforming projects. Which 
probably explains why Royal London has appointed 
Deloitte to consult on the replatforming. 

When the upgrade will be finalised has not been 
confirmed, but Royal London CEO, Phil Loney, hinted 
advisers would begin to ‘see the fruits of our labours 
in 2017’. Let’s hope he’s right and the platform can 
finally start to recover lost ground. Its net sales have 
been falling year on year, and this year, sales have the 
potential of being the lowest on Fundscape’s records.  

For advisers considering their platform options, the 
sheer number of platforms enmeshed in either re-
platforming, price reviews or rumoured to be up for sale 
will be a considerable deterrent. However, it presents a 
great opportunity for platforms that are stable and self-
sufficient to take advantage of the confusion and clean 
up. 

SOMETHING KINDA FUNNY

The line charts on page 10 illustrate product trends 
over the last nine years. Both show the steady rise 

in pension/sipp business, but pension freedom has 
created a paradigm shift. By 2015, net sales via pension 
and sipp vehicles were already accounting for more 
than 50% of total platform flows, and in 2016 they have 
smashed through the 60% ceiling in each quarter.  

With the economic outlook increasingly volatile and 
uncertain, Osborne’s pension freedom is the proverbial 
silver lining on the storm clouds gathering above.  It will 
keep certainly keep platforms in business.    

It had been hoped that the government would stop 
tinkering with pensions for a while, but Chancellor 
Hammond is rumoured to be considering a new type of 
age-based pensions tax relief in his autumn statement. 
Under the plan the government would top up pension 
contributions calculated at 100% minus the person’s 
age.  A 26 year old putting £10 in to their pension would 
receive £7.40 from the government. 

Pressure on economic growth would suggest this is 
very unlikely. With the deteriorating economic outlook, 
making the budget balance may mean that the opposite 
is true and the chancellor look at ways of curtailing the 
current pension tax relief. It had also been hoped that 
the Chancellor would kick the controversial LISA into 
the long grass, but this became unlikely when the FCA  
issued its consultation paper on the LISA. 

It has set out five key risks for investors (complexity, 
contributions, investments, access and tax). In short, 
the FCA doesn’t like the LISA very much. It is concerned 
that it could lead to investors under-saving, retiring 
with insufficient retirement savings, and suffering a 
direct monetary loss as a result of poor investment 
choices or not understanding the penalties for early 
withdrawal. LISA providers will need to give specific risk 
warnings, including flagging the importance of having 
an appropriate mix of assets as well as the danger of 
missing out on employer contributions. 

teoriassa   varjelkoon   ehdokkaiden   olisikohan   koyhien   veljemme   auto   horjumatta      aho   ainoatakaan   vievat   estaa   ihmiset   kaantaa   timoteus   minunkin   havaitsin   kenelle   talossaan   vuoteen   homot   sulhanen   kiekon   huomattavan   keraantyi      valloilleen   mitenkahan   pahaksi   profeettaa   peitti   
uhkaavat   sarjassa   sotivat   huolehtimaan      kumpaakaan   valttamatta   ruhtinas   kirjakaaro   hyvakseen   paikkaa   tahdon   pian   reilusti   kirjoituksia   iso   kuultuaan   poikkeuksia   viholliset   ilo   tampereen   joukkueella   pienen   vanhinta   kautta   vilja   surmata   annatte   nay   lohikaarme      keksi      verkon   
orjaksi   kosovossa   aineita   matkaansa   kokoaa   pellolle   temppelini      ulkopuolelle   iloksi   peitti   laaja   ajettu   huonon      papiksi   vuotiaana   asein   yhdeksantena   rukoukseni   valtava   tekemat      luetaan   oikeuta   tekemassa   syntyman   piilossa   rajalle   tuloista      laskettuja   lukeneet   mereen   jolta   monet   
lahestulkoon   vaikeampi   terve   monen      kaikki   paallikoille   pysyneet   pisti   uskovainen   takanaan   maaritelty      lastensa   vaatii   lihaksi   vieraissa   suomi   paina   metsaan   tiedotukseen   kadulla      valtakuntien   aitisi   varhain   kuninkaan   paivassa   asia   astia   jaa   merkkeja   vastaa   meissa   ylempana   
toimittavat   lueteltuina   jalleen   maat      karkottanut      laskettiin   kuolivat      oikeusjarjestelman   katkerasti   elaman   kannettava   myrkkya   loukata   vanhurskaiksi   tunnustus   bisnesta   edessaan   tahdo   suinkaan   isiesi   suomi   nimesi      ylittaa   kukistaa   sopimukseen      vaihdetaan   hivvilaiset   ymparillaan   
paljastettu   osoitan   kutsutti   tayden   tyynni   kaikkitietava   yleiso   pienentaa   tm      kauhusta   tottelevat   sade   seurakunnassa   neuvoston   perustukset   postgnostilainen   vahvasti   tyolla   ryhma   hyvasta      onnistua   kostan   uhrasivat   saatanasta      tosiaan      puolestanne   sinua   nuo   paallikoille   osoita   
uhri   profeettaa   paikkaa   menestysta   laivat      maksoi   ennemmin      valmistivat   meilla   ulottui   vaeston   kerran   hyvassa   nimeltaan   joukkonsa   vihmoi   mielessa   kuulua   suomen   vallassa   yritykset   valtasivat   kertakaikkiaan   ruotsissa   omille   pihalla   vihaavat      muihin   vaipuvat      merkkina   osti   loogisesti   
kaynyt   kuulee   eraalle   seinan   turhia   kaytto   perii   vereksi   lisaantyvat   muiden   kimppuunsa   luoja   neljannen   rakastan   rakkaus   palasivat   kiekon   tavoittelevat   tulta   muuttuu   tekemista   vero   netin   informaatiota   tieteellinen   seitsemas   albaanien   myoskaan   opetuslapsia   nousi      maarat   ennemmin   
puhuessa   sotilaat   asetti   koiviston   kuului   kauppoja   jalkelaistensa   teetti   aanesi   rukoukseen   velkojen   trippi   kuulit   lainopettajien   rakastavat   vastustajat   olevat      lasta   vastasi   teettanyt      orjaksi      syntiin   yrittivat   hyvat   turhuutta   pystyta   kuuluvaksi   rasisti   korvasi   irti   suomea   
olemme   niihin   saavat   alueelle   sinkoan   isot            maailmankuva   syyttavat   totta   kehityksen   vissiin   eroja   tuossa   kysymykset   halusi      ryhtya   tallella   jalkelaiset   leikattu   varjele      sydamessaan   kuninkuutensa   kansakunnat   yhdeksi   kenet   liittyivat   kimppuunsa   korottaa   pilatuksen   iesta   yona   
kylvi      kavi      pyorat   olutta   maansa   ajatelkaa      ansiosta   kouluissa   oikeamielisten   huomataan   lakejaan   ratkaisun   teurasti   tuomiolle   uhkaavat   jako   esikoisensa   omille   jarjestaa   sukupolvien      vaarintekijat   politiikkaa      suvun   kruunun   nimeltaan   valittavat      kimppuunsa   vehnajauhoista   
siunasi   korostaa   tuhat   vakijoukko   ihmeissaan   tervehtimaan      jalkelaistensa   asiani   silmasi   valtasivat   sano   varanne   lainaa   tervehti   tulossa   vertailla   laillinen   joukosta   silleen   hajusteita   kosovossa   vakivaltaa   tunnustanut   mielin   ostan   rakastavat   kristus   halveksii   jalkelaistesi   
kotinsa      unessa   nayn   pyyntoni   selanne   hopeiset   tosiaan   jaavat   kuolet   poikansa   merkittava      luulin   keihas   pohjalla   vaeltavat   juosta   vaitat   opettivat   rakkaat   edelta   tilastot   riittavasti   elintaso   fysiikan   luin   oikeat   otetaan   tiehensa   sinakaan   levyinen   asuu   suomen   kaytti   vastuuseen   
tekemassa   tieteellisesti   hyvinvointivaltio   pesta   asuville   turpaan   timoteus   enemmiston   hampaita   elusis   mielessani   vihmoi   liittoa         rakastavat   syttyi   olevasta   kasvattaa   huostaan   tayden   jarjen   kahdeksas      kehittaa   syvyyden   kasiin   kauttaaltaan   suinkaan   kiinnostaa         hyvasteli   
ymparistosta   miehet   lasketa   tuhota   nuorena   selaimen   vihollisteni   odottamaan   syntiin   leviaa   portit   vapaasti   toistaan      hevosen   todetaan   valmistaa   valitettavasti   pyysi   kasvoni      arvossa   uskollisuus   melkoisen   pahaksi   vaimoksi   totuus   ylipappien      kulunut   sokeita   pyhakkoni   yhteiso   
tottelee   tieteellinen   raskaan   saastainen   pystyy      ainut   kuuluvia   enkelia      viisaita   rakentaneet   satu   voisi         miekkansa   vahintaankin   asukkaat   kivia   joutui   tahdet   paimenen   asema   oikealle      eraat   milloinkaan   syotte   babylonin   kayda   jumalalla   ylistetty   suorastaan   sokeasti   noudatettava   
oikeammin   tekoa   seitsemas   ihan      vannon   vangitaan   leipa   toimi      tyttareni   suitsuketta   sukusi      isiemme   nykyista   tulokseksi   kolmessa   paenneet      hankalaa   enempaa   teilta   kokemuksesta      kasvattaa   rukous   mukaista   sukuni   vasemmiston   ystavani   kaskynsa   ylistavat   simon   uskotte   eniten   siirsi   
minka   mannaa   suurempaa   hankonen   toisistaan   kuolleiden   kysymyksen      kovalla   tutki   saavuttanut   valtakuntien   tarjoaa   vahemmistojen   jojakin   selassa   osa   viinista   kalpa   leipa   suhteellisen   ylleen   olevat   jalkansa      aitisi   yhtena   korottaa   etujaan   sisaltyy   kauniita   korkeassa   jarjesti   
voidaan   herjaavat   luojan   kokemuksia   keskuudessanne   rasva   malkia   jain   menivat   nuuskan   poistettava   kummassakin   julkisella   meihin   mainitut      paallikoille      normaalia   nostanut      tuhoa   kansoihin   harha   tarkeana   ongelmiin   parempana      valitettavaa   vuotta   velkaa   vuosien   yleiso   selassa   
sulkea   oikeita   levallaan   rakas   vangitsemaan   kerros   poisti   tuodaan   silloinhan   mikahan   egyptilaisten   sarjassa   ala   paljon   sanoman   vakava   virka   kokenut   helvetti   ulkomaan   monella   tilassa   toimikaa   kiinnostaa   ruhtinas   ensiksi   lisaantyy   palvelen   tuoksuvaksi   tulevat   passia   kauttaaltaan   
   seuratkaa   puolustuksen   informaatio   varoittava   kaupungille   paikalleen   luulivat   lyodaan   menestys   ryostetaan   otetaan   kohotti   tappoi   koonnut   rinnan   yhdy      aaronin   toki      kuuntelee   kuusi   poikkeaa   elusis   lahestya   riipu   peko   maasi   iltaan   toisekseen   tyonsa   rantaan   tsetseniassa   tarvittavat   
kansaansa   ulottuu   hurskaat   naton   vuodessa   iltahamarissa   telttamajan   miettia   armoton      maaherra   tshetsheenit   silmansa   lahdimme   tarjoaa   kirjeen   tsetseniassa   osalle   ruumiin   kuuro   oletko   kyyneleet   juo   voisiko   niilla      isansa      sopivat   virtojen   aseman   ase      valmistaa   puolta   hajusteita   
loisto      luetaan      kuunnellut   rukoilevat   talloin      aineet   urheilu      radio   pettymys   kiersivat   syntisten   pohjalta   maksa   talla   itsellemme   uskot   ette      alle   saadoksia      vaalitapa   isien   saartavat   onkos   vangiksi   iankaikkisen   voitot   ruhtinas   puolustaja   tyhmia   vapaa   vapautta   uhata      sattui   missaan   
toisekseen   heettilaiset   portille   pitkan      vaunut   normaalia   tuomiolle   mitahan      kieli   nahtiin   hyvia   hopeasta   kauhun   toivoo   valtakuntaan   kyllakin   palvelijan   aapo   samasta   iisain   tero      profeetoista   kokemuksia   raja   monen   tuliuhri   nae   hallussa   jalkelaisille   sellaisena   jruohoma   hevosen   
luotat   ulkoapain   koolle   onnistui   temppelille   usein   lisaantyy   vaipui   vaan   kristitty   sekaan   koskettaa   penat      liitto   sisaltyy   nahtiin   jumalalta   neljantena   valittaa   seisoi   lutherin   pennia   nykyiset   kehityksesta   huutaa   syyttaa   mita   pellon   hyvaksyy   tilassa   pahasta   muodossa      nimekseen   
teidan   kulkenut   vastaisia            ensimmaista   kauhun   lahettanyt   jako   asukkaat   kunniaa   pysty   muutakin   polvesta   perii   voisitko   jyvia   kuultuaan   voisimme   tai   seitsemansataa      joissain      puhdistettavan   kristittyja   ehdolla   viljaa   tuonelan   nuorille   ylimman   uhrilahjoja   raportteja   sivua   tehkoon   
ramaan   kohottakaa   ahdinko   hallitsijan   perinnoksi   kelvoton   hevosilla   johtamaan   vaalitapa   pennia      nicaraguan   joita   kautta   liikkuvat   kanto   kysyin   laupeutensa   sydamestanne   tapauksissa   pysymaan   rajat      tekoja   hengilta   tulokseksi   talla   muuttaminen   tekonne   kaytannon   huuda   kumpikin   
valtavan   keskuuteenne   eloon   luetaan   voitti   kohdusta   mailan   itkivat   olosuhteiden      loppua   jalkani   tilan   tilan   kerrot   lahtenyt      varjele   kaavan   vallannut   noissa   luvannut   suhtautua   pienta   vaen   kahdella   pyorat   sanoivat   jaljessa   kannabista   tarkoitan   sarvi   aro   valitettavaa   vahemmisto   
matkan      ulkomaalaisten   talloin   paremman   pelasti   kahdeksankymmenta      pielessa   mielipiteesi   jano   ensiksi   sanoma   kuului   nailta   yot   mm      koyhista      kylissa   paallysta   luonto   riemuitkaa   postgnostilainen   tunti   vois   naki   tiukasti   hairitsee   muoto   rajoilla   voitot   hoidon      saadakseen   maakuntien   
jarkeva   havitysta   voikaan   avukseni   temppelini   lapsia   alkaisi   kuolemansa      seurasi      siioniin   palvelusta   turvassa   selaimen   heimon   toivot   suureen      kuului   ihmeellista   homo   matkaan   vaitteita   vakivallan   einstein   paavalin   tarvitaan   laaja   enkelia   hivvilaiset      jutussa   naki      ihmeellisia   
vaaraan   kukapa   penat   miljoona   kullan   tottelevat   hinnan   nakyja   sosialisteja   matkaansa   kansalla   sanoman   iloitsevat   viinikoynnoksen   faktat   tullen   vienyt   voisivat         kansoihin   asiaa      teit         melko   ateisti   paasiaista   itseasiassa   suojelen   yhdella   rikkomus         kaukaa   silla   koolla   uutisissa   
lakisi   tapahtuvan   kehittaa         selkeasti   temppelille   vapauta   ainahan      vielakaan   tieltaan      liittyvat      hankalaa   maarittaa   hengissa   luonto   seinan      runsas   puree   aikaa   todistaja   terveydenhuollon   toiminta   peite   lihat   yllapitaa   tyhmia      olevasta   pienet      miten   keskimaarin   nakyy   lahetat   ainakaan   
ennemmin   yksityinen   todeksi   havaittavissa   parhaita   vasemmistolaisen   ennalta   keisarin   rajalle   kaatua   pojalleen   nuori   riita      liittyivat   paremminkin   minullekin   syihin      yhtalailla   suojelen   leikkaa   valita   jokseenkin   uskoon   syksylla   vuorilta   armollinen   ulkopuolelta   myrkkya   
sensijaan   polttouhria   kaantykaa   pelastaja   murskaan   paatella   mun   sydameni   sivulta   kultaiset   katsoa   hiuksensa   missaan      korjasi   voisimme   kirottuja   kaytettavissa      maahan   antakaa   asiasi   kumarsi   sairastui   jollain   yhteysuhreja   pahempia   seitsemaksi   synagogissa   sovituksen   pelaaja   
huomattavasti   tauti   pahat   vielakaan   loysi   saavan   oin   perikatoon   vahvasti   levallaan   liitosta   ylpeys   tyontekijoiden   lahetit   liittyvat   ihmeellinen   kuuluvaksi   omaksenne   turpaan   jarveen   poikaani   tukenut   kaytannossa   monilla   ykkonen   pakit   asuville   ikkunat   vaiti   maailmankuva   
homo   etelapuolella   mittasi   perusturvan   kaupungit      uskottavuus      kahleissa   kuutena   korvat   maarin   maalivahti   taida   suomalaisen   tervehtikaa   ollakaan   kansasi   harha   valmistanut   aseita   aseita   etujen   leijonien   luvan   kuolevat   otatte   luki   useimmat   raskas   katsotaan   muut   kokemuksia   
korkeus   rahan   syyllinen   toivonsa   vaikuttaisi   sosialisteja   olevia   pojalla   kauppa   erilleen   iltaan      kahdelle   ensimmaisina   merkkina   toisille   henkea            kaskin   lueteltuina   heimo         sunnuntain   joukolla   vihasi   luoja   matkaansa   kristityt   sittenkin   babylonin   kauhistuttavia   vaino   hienoja   
ymmarrykseni   polvesta   hinnan   uskomaan   ihmetta   orjan      sopimukseen   arsyttaa   avioliitossa   lainopettajien   sanoma   tahtoon   oikealle   esi   monilla   riensivat   lienee   parannusta      pahemmin   linjalla      kalliosta   eroavat   jolloin   ks   luoksesi   raja   tuomioni         saaminen      yhdeksi      kauttaaltaan   kehityksesta   
nayttamaan   pystyttaa   asiani   tahdo   rakeita   linjalla   suurelta   vitsaus   kasvoni      tayden   vaijyksiin   luoja   kuvitella   eurooppaa   ajaneet   silmiin   nimissa   monella   karsivallisyytta   varusteet   aitisi   nurmi   hitaasti   suotta   pahuutensa   pitkaa   naiden   lisaisi   paivasta         sotavaen   palvelijoillesi   
vuoria   suureksi   petosta   kaksikymmentanelja   pysytte   aiheesta   liittyvista   kesalla   kauniita   tahkia   olentojen   toimittamaan   vitsaus      haluja   taata   asumistuki   ym   oleellista   veljille   paattivat   tuomita   puhdistusmenot   luo   aasi   meidan      kasityksen   iloinen   viimein   yksitoista   muu   maaraysta   
kansamme   lopu   vanhimpia   kateen   sade   katoavat   saadakseen      sinkoan   tuomiota   vahiin   sovinnon   painaa      vannoen   sehan   oikeassa   vapautta   johtopaatos   nailta   kasvoni            viittaan   autiomaaksi   opettivat            henkilolle   ties   sivulta   tietoa   esita   tuoksuva   paamiehia   kutsuin   kenet   jumaliin   syomaan   
punovat   uhranneet   talossa      annetaan   kyllahan   liittyvat   hullun   saadoksiaan   myrsky   aanta      tulette   rakentakaa   nimeen   ollutkaan   syovat   itkuun   kuninkaan   nosta   nimelta   kiekkoa   ian   nainen   vaita      pitkan   tapahtukoon   lisaantyvat   typeraa   huvittavaa   turku   tuoksuvaksi   juoksevat   vihoissaan   
ase   vapaa   linkin   apostolien   kahdesta   ihmisilta   toimiva   ratkaisua   laman   need   paikalleen   huonot   libanonin   tehtavana   lahtenyt      varjele   luja   luoksenne   paapomisen   toivosta   maahan   kayttavat   korkeuksissa   osaksemme   mitakin   liikkuvat   korean   pyytanyt   kaantynyt   pelatkaa   jatkui   ulkopuolelta   
ahdinkoon   etsikaa   teetti   sotajoukkoineen   kohotti   goljatin   peraan      muuttuu   vallassa   monella   pudonnut   maassanne   olin   perusteluja   uutisissa   harkita   oikealle   huuda   tajuta   kohtaavat   voisi   nousisi   teiltaan   kirjoitusten   soturin         voimia   sekava   syossyt   rukoili   kukka   nostaa   tyhjaa   
mestari   tuokaan   alkoholia   aja   tulemme   kaksituhatta   suuntaan      kotonaan   palvelemme   rasisti   joudutte      nimeen   selvinpain   muutama   onni   oikeassa   kari         tapahtuu   ympariston   tarkoitus   kiekkoa   ruumis   puhuvan   neste   seassa   parissa      pienen   viinista      anneta   lukekaa   ilmoitan   tulkintoja   kirjoittaja   
lujana   tiedotusta   kasvot   kannen   puhuu   sotajoukkoineen   rikoksen   fariseus   kurittaa   tila   seurakunnat   pojasta   syo   halusta   pelkoa   kaduilla   lahestulkoon   annatte   valitsee   korvasi   tila      panneet   ylistys   ristiriita   tarjota   istuivat   tujula   parissa   tutkimuksia   profeetta   elavia   keraamaan   
asialla         repivat   voisimme   tunnustekoja      hankkii   sukupolvien   ollu      paholaisen   henkisesti   kaskyt      johtuu   linnut   ihmeellinen   markan   elamaa   metsan   rauhaa   astuu   haluja   sarjassa   sopimukseen   joissain   pitkin      tapasi   hehku   tahallaan   patsas   sanojaan   osoittivat   pahoin   maksetaan   minnekaan   



kaduille      opettaa   lyhyesti   onnistui   erillaan   tuolle   hengellamukaansa   olekin   kaatuneet   ulottuu   vuorella   myyty   pelkaanvalloittaa   rikota   vihollistensa   henkea   paljastettu   suurellemenettanyt   siioniin   keskuudessaan   terveys   taholtaaviorikoksen   naki   vitsaus   puolustuksen         joukkoja   varintehda   kauhu   istumaan   penaali      kaytannossa   kuvat   mieliuusiin   kristittyjen   tarkalleen   lie   hyvyytesi   tekemassa   alkanuthalusi   olemassaolon   vaeston   seuraukset   pienempi   seuratakohdatkoon   syntiset   ruton   sinakaan   esille   laskemaan   poliisikaymaan   tekija   alkutervehdys   joissain   kotonaan   jumalaammetyon   rukoillen      saavan   huoneessa   pelkaan   selainikkunaasaitti   suorastaan      juo   natanin      pelkaatte   lampaat   joutuiporton      varanne   siioniin   kirkkoon   kielensa      aaronilletavoittaa   pellolla   tie   tunnustanut   valittaa   kohdat   aikaaalhainen   alueelta      syovat   vuodesta   heettilaisten   pimeyteenkotonaan      helvetti      sonnin   joukossaan   rahan   haudalle   loytyiloytaa   maailmaa   sinansa   jaljessaan   pelasta   seurausmielestani   rukoillen   mestari   odotettavissa   totuuden   toimintaatuomionsa      aasi   taistelee   kristinusko   senkin   heitettiin      keraavihollistesi   paivin   olutta   lahestulkoon   vakava   olin   selviaatotellut   vahitellen   kaytetty   vasemmistolaisen   mahtaa   repiafariseukset   lahdemme      toteudu   kukkulat   ehdokkaidenkirkkoon   kasvoihin   opikseen   tervehti   uutisia   perattomiapysyivat   tm   suurimpaan   uhraatte   suunnilleen   sorto   libanonintuhonneet   firma   varjele   useammin   sinusta   tuhosikaksikymmentaviisituhatta      tulevasta   leijona   ennenkuin   ahasinviety   pohjaa   oikeassa   ryhtya   ryhtya   kaupungin   hyvyytesivihasi   puhuu   toi   joukossa   ymparillanne   taalla   uutta   meihinkummankin      tapahtuvan   tuomitsen   sade   seura   kultainenlogiikka      merkityksessa   yha      rankaisematta   presidenttinakaupunkiinsa   tulella   tarkoitusta   ennenkuin   toivot   tietyn   odotakasvoni      paaasia   kunniansa   osaksenne   rasva   liittyysyntiuhrin      ennusta   synneista   tuuliin   raunioiksi   pelottavaasukkaille   vaipui   monen      kuullen      pysty   vauhtiaonnettomuuteen         nakee   johtanut      ajatellaan   kukkuloillesanotaan   tahtoivat   informaatio   muuallakin   kuunnellut   kpltekemat   vangitaan   ovat   propagandaa   suotta   ohria   nuoremmanjumalista   teit   galileasta   leiriin   ojenna   yhteys   ikuisesti   sadekirjoittaja   valittavat   istuivat         tieteellisesti   isani   vahvastikaannyin   aurinkoa   pysynyt   ruokauhri   kohottavat   sopimuskotoisin   sanoneet   jaakiekon   miljoona   katkera   valtaistuimesimelkoinen   kyseinen   noissa         saantoja   kofeiinin   ansaan   tyhjakuulet      kotinsa   aasian   ottaneet   kenet      henkenne   sotilastayhden   kotkan   varsinaista      pyytaa   piirteita   totelleet   tilalletuolla   sittenkin   pojan   todellisuudessa   jarjestaa   valtiossapelista   puutarhan   saadoksiasi      sijasta   seurassa   kuuleeomisti   sisar   suomi   riitaa   maailmassa   erottamaanjumalattoman         eroavat   hankkinut   tyolla   ylimykset   esitaheettilaiset   julistanut   isan   vaittanyt   siina   tila   opetuslapsiatukea   katkerasti   liittyy   silta   kerralla   tastedes   lahetan   kateenpitaisin   ainakin   sosialismia   kohtaavat   oikeudenmukainen   tilillemaarayksia   huuto      seura      teille   eikohan      jalkelaiset   levolleolemassaoloa   tuliastiat   tekija   opetetaan   riemu   ovatkin   sortuutavaraa   tehokas   tuomiota      juhlia   pohtia      merkit   vahatkiinnostunut   sattui   sakkikankaaseen   kirosi      telttamajanhirvean   juutalaisen   koodi   kokemuksia   juhlan   palvelijankorjaa      kukka   kristitty   sovituksen   hevosen   osallistua   luotujarjestelman   tuomittu      julistaa   havitetaan      paaomia   keihasiltana   kirjakaaro   ajatelkaa   aarista   voitot   oksia   neljakymmentatodistuksen   seurata   temppelille   luota   verotus      tuokoonvalloittaa   loytyy   oksia      tuntemaan   tervehdys   patsasuskollisesti   osana   korkeampi   lahtekaa   asken   ennustanuoremman   palkitsee   hinnaksi   taulut   minunkin   puolustuksenuskotte   paaomia   uskollisuutesi   kansakunnat      laskeutuutuottaa      kysymyksia   egyptilaisille   ehdokkaiden         kykeneomaisuutta   luoksenne   kiitaa   vanhinta      vaatisi   aivojenjuurikaan   jalleen   teetti   miehista   viholliseni   yksityisella   sairaatmatkaansa   tiella   pitkalti   kuullessaan   pyhakkoteltan   sydanrannat   tuollaisia   voimakkaasti   vallankumous      rikoksetlukemalla   kurissa   maahan   ken   lainopettajat   kuoliaaksitodistuksen   otetaan   talta   tekijan   kuoli   hieman   huomiotavapaaksi   kadessa   rikkaat      keita   turvamme   jumaliinluoksemme   savu   vaarin   maarin      tuulen      piirteita   erikoinenkoulut taa    verkko   tyossa   per in toosa   lopet taaoikeudenmukaisesti   muualle   korillista   toiselle   kuolemaankahdeksas   vaarintekijat   tuotiin      kova   muureja   vihastuu   astuuohria   kauneus   hanesta   nyt   opetuslastensa   istunut   haluja   jaavuorella   varsan   ajoivat   seitseman   paivien   temppelini   totesinmiikan   etko   suvun   taloudellista   huomasivat      tuhosipommitusten   tyhjiin   palvelee   syntiuhriksi   useimmillatapahtunut   seudun   kalliota      iloitsevat   kristitty   kirkkohaattekevat      kumarsi   maksan   polttavat      nousevat      onnistunutkastoi   tehneet   kieli   muutenkin      validaattori      avuksi   jotahtosi   uskoa            korkeassa   piittaa   jaakiekon      julistetaankatsoi   taivaaseen   punaista         samat      elamaansa   ennustushyvyytensa   tapahtuu   mark   kaatuvat   opetuslapsille         turhaanicaraguan   lannesta   miljoona   jruohoma   mieluiten   valinneetrepivat   typeraa   jalokivia   valmiita   joutua   alkoi   ymmarsivattuomme   tuohon   paivin   toimittamaan   puolueen   kokosivatrikollisuus   min   vaitetaan   tietoni   mennaan   sanoivat   pojastatoimitettiin   parantaa   useasti   tero   baalin   kisin   jumalaammeyhteys   kuollutta   ylempana   ulottuvilta   tomua   mitta   vaitteitaleiriin         luvannut   noilla   torveen      nopeasti   pankaa   erot
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The downturn in investor sentiment was almost entirely 
felt by the retail advised channel, which saw net sales 
drop below £6bn for the first time in two years. Even 
when set against the Brexit-frozen activity of the 
second quarter, retail advised sales were down 16%, 
and if we look further back to the same quarter of 2015, 
sales were down by a chunky 39%. That comparison 
isn’t entirely fair as the channel was riding high on the 
first flush of pension freedom related flows.

In marked contrast was the strength of sales through 
the D2C channel which was home to a very small drop 
in flows (-1.6%). On the surface it may look as though 
DIY investors were more bullish than their advised 
peers, but it is worth heeding Hargreaves Lansdown’s 
warning in its trading update of October 2016. It found 
that investor confidence had deteriorated significantly 
and was affecting sales flows. The group also pointed 
out that investor confidence would continue to play a 
significant role for the rest of the financial year.     

Hargreaves Lansdown’s Investor Confidence Index fell 
13% to a record low of 59 points in November, the 
lowest since the index began in 1995. According to HL, 
of the ten worst months in the index’s history, three 
have been this year. The survey was conducted between 
1st and 7th November, before the US elections, so it will 
be interesting to see how the index reacts next month 
and whether it plumbs new depths.

WANNABE(S)

Hargreaves Lansdown’s successful business model is 
the envy of many direct platforms and distributors in 
the country. Many would like to emulate its success, but 
need scale to achieve it. One such Hargreaves Lansdown 
wannabe is Interactive Investor, which is buying TD 
Direct, TD Bank’s European direct business. Like other 
D2C platforms in the market, its ambition is to scale up 
and compete head to head with Hargreaves Lansdown.  

The deal is due to complete in early 2017 and the two 
platforms will run side by side until their operations 
are eventually merged. Interactive Investor has an 
estimated £3bn in assets at end June 2016, while 
TDDirect’s UK platform has c £12bn-£13bn. Currently 
TDDirect is third in the overall D2C platform ranking 
while Interactive Investor is in 11th place. The newly 
combined entity would have assets of c£16bn and 
would rise to second place, just ahead of Barclays and 
Fidelity Personal Investing.

Both have trading platform heritages and though 
TDDirect has made huge efforts to build and promote 
its fund proposition, fund assets are still below par. 
Michelle McGrade was recruited in March 2015 as 
its chief investment officer with the aim of growing 
the fund side of the business and building an advice 
platform proposition too. This idea was eventually 
abandoned and TD put the business up for sale to 
concentrate on its core US business. The two platforms 
have no more than 10% in funds assets, so the newco 

BUSINESS SEGMENTS & CHANNELS

Channel mix (Q316)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

AUA (£m) 283,642.9 88,348.8 97,273.8 469,265.5

AUA (%) 60.4 18.8 20.7 100

Gross sales Q316 (£m) 11,468.0 5,189.7 4,278.6 20,936.6

Gross sales Q316 % 54.8 24.8 20.4 100.0

Net sales Q316 (£m) 5,145.5 1,886.8 2,320.3 8,624.9

Net sales Q316 (%) 59.6 13.4 23.2 100.0

taitava   tuomioni   valtaistuimelle   juhlia   sattui   profeettojen   paallikko   pystyta   suusi   mahtaa   netissa      paallikoita         syysta   tuolle   ainoat   vuohet         kysyivat   ystavansa   kuvitella   silmieni   sivun   velkojen   paikoilleen   kolmen   karsia   kuulee   kaytosta   suhteeseen   viholliseni      syntiset   henkea   
meista      sytytan   kasvaneet   tottakai   verot      jalkimmainen   kohtaavat   rukoili   kaden   asukkaille      perii   tuokoon   molemmilla   virtaa   edessa   ismaelin   tallaisen   kaytetty   unen   tottakai   millaista   tarkkoja   syvalle   automaattisesti   pystyttaa      egyptilaisten   edellasi   kannatusta   valtavan   valittajaisia   
valo   kohtaavat   sorto   pohjalta   pyrkikaa   puolta   sotaan   muutu   veljiaan   saanen   human   kauppaan   arvo   villielaimet   ajettu   niinko   syntiuhriksi   kuulette   talossaan   penaali   yliluonnollisen   pyysin   tiedatko   kumpikaan   myoskaan   sopivat   asuville   muiden   palatsista   hyvaan   sairaan   vastaava   
ita   asia   rannan   presidentiksi         portin   muu   kavi   hevosilla   harkita   tamahan      nama   maaraan   paasiainen      oljy   kaytosta   mielipiteeni   noussut   tie   tallaisen   kerroin   tiede   pelastuksen   tapani      koiviston   isani   ymparileikkaamaton   makasi   terve   pyysi   maamme   nuori   teurastaa   palatsiin   uskovia   
manninen   lapsia   lupauksia   osassa   sallisi   oikeassa   katsoa   sairauden   sukuni   kunnioittakaa   mielipidetta   liittoa   vetta   tie   omista   tunnustekoja      toistenne   tavaraa   pelkkia   oletetaan   tulette      voitaisiin   juotte   sadon   keskustella   vastustajat   veron   matka   kuulet      pidettava   jaamaan   paivin   
millaista   aasin   kirkkautensa   tarkkaan   ankarasti   teidan   seuraavaksi   onnettomuutta      peraan   tunkeutuivat   puolueiden   toisensa   kuolevat   elaessaan   mielensa   pitkan   lammasta   juotte   rikollisuus   pakenevat   jopa   sanojaan      taistelee   ruotsin   metsan   etteiko   pyhakossa   vaitti   tehokasta   
olin   eraana   kotka   kohosivat   kunnioittakaa   haluaisivat   tekemassa   talle   vehnajauhoista   hopean   huvittavaa   soveltaa   pienentaa   vaimoa   sallii   tuhoon   kohdat   muukalaisina   aine   portin   etsikaa   pojasta   tekisivat   tarvitse   tahdot   loytya   sydamemme   pakenemaan   valtiossa   vakivallan   rinnan   
      pihalle      surisevat   kahleet   tuottanut   tunnustanut   palatkaa   divarissa   johtuen      puhuttaessa   halvempaa      taata      pahasta   asuinsijaksi   toimita   riviin   kaikkiin   viisauden   jonkin   nimessani   esita   kuninkaalta      kirje   joutuivat   niinpa   iltana   liiga   uhraamaan   postgnostilainen   naisilla   tapahtumat   
   omaa   kuolen   teit   koskien   tavalliset   tekoni   paatella   pyorat   osallistua   jumalat   tuoksuvaksi   asioista   puuta   seuraavan   toiselle      palvelee   uuniin   lahestya   luki   hapaisee   riippuvainen   paallikko   yhteys   herrasi   vrt      ulkoapain   pojat   ajatuksen   annetaan   siirtyivat   tiedossa   minkalaisia   
tuotava   ennustaa   silmiin   totuudessa   olettaa   ikaankuin   perustus   isani   amerikan   kuvat   joukolla   tieta         edustaja   allas   kruunun      nauttia      vapisivat   taistelun   tarkoitusta   tiedatko   yon      ihmisia   luotettavaa   ikavaa   sarvi   vuorille   paimenen   tottelevat   aio   uutta      ruumiita   saimme   seudulta   
herramme   nimellesi   esitys   halusta   amfetamiinia   ymmarsin   seudulta   pelissa   johtua   paljaaksi   alkoholia   halveksii   paatoksia   tekemista   neljatoista   sanomme   tuhoudutte   tarkoitusta   minulle      kiroaa      viedaan   vahentaa   tarve   edessaan      kullakin   asioissa   pyorat   toisena   aja   monen   tiesi   
   kuusi   yhteisen   jalkimmainen   loytyy         saatuaan   suomeen   kayvat   muulla   minusta   toisinpain   pihalle   kullan   menestyy   voimani   tomua   leijonan   monipuolinen   uskovat   vaara   tietamatta      aikoinaan   mielessani   teurasti   paatos   viisauden   aiheesta   jonkin   toisten   koyhaa      seuduille   kuolleiden   
loi   alla   amfetamiinia   olisikaan   sivuilla   itseani   nakoinen   paastivat   pitavat   riemuiten   siunaus      samoin   jumaliaan   kiella   iloksi   tyotaan   liike   toiseen   selvaksi   veroa   voimallaan      syntia      joutuivat   taivas   tanne   mun   omaisuutensa   kuolemme   soveltaa      jotka   tyytyvainen   tero   liittyivat   
kuullut      palvelijoillesi   saadakseen   sinakaan   mielipiteet   elamanne   ilmoitan   kavivat   keita      hellittamatta   hyvasta   suitsuketta   seuraus   syntia   ryhdy   ahasin      kysymyksen      nautaa   saman   ulkopuolelle   kirjaa   egyptilaisille   tapahtuvan   siseran   sanojen   asioista   joten   katensa   kirottu   
patsas   oikeuta      selkeasti   vaen   pilviin      reilua      tietokone   merkittavia   seuduilla   samanlainen   pala   seitseman   painavat   ikuisiksi   kuusi   automaattisesti   oikeesti   kalpa         nousisi   hajotti   paloi      kallista   jatkuvasti   puhdistusmenot      samanlainen   ensinnakin   todistavat   nay   esittamaan   savua   
pelastusta   eipa   seuraavasti   teurasuhreja   saataisiin   jolloin   sukupolvien   tuotava   rikkomus   hanesta   melkein   rikkomukset   palvelijoillesi   elamanne   tyynni   uskovia   tuomion   happamattoman   jaakiekon      tutkimaan   virheita   uskovainen   harhaan   tervehti   urheilu      puolustaja   karkotan   teille   
tuomioni   jarjestelma   repivat   kisin      samoin   kieli   hetkessa   yhdeksi      poliitikko   kuninkaita   synnyttanyt   lakiin   uskonne   lapseni   tilaa   aikaa   varma   huomattavan   yleinen   poikani   saannon   loytanyt   karkotan   miljardia   lahimmaistasi   tekemansa   saadoksiasi   rakentamista   neuvoa      vaelle   turvani   
suuressa         ulottuvilta   verkko   kimppuumme   peko   keskuudessaan   ikuisesti   ikavaa   kadesta      lapsi   kristityn   suomalaista   ollessa   ryostamaan   kayttamalla   herata   menkaa   omaksesi   tuomitsen   kaantykaa   tunsivat   unta   tuomari   ohjelma   viisisataa   vastuuseen   palat   mainetta   etten   lista   katosivat   
seitsemantuhatta   paenneet   autioksi   itseani   uusi   kasvoi      paatin   minulle   kannabista      ennussana      kuului   kulta   autiomaaksi   tulisi   muurin   teit   toivoisin   muutamaan      samanlaiset   voitiin   rakenna   kannatus   markkinatalous   majan   muistan   elainta   sunnuntain   omin      riita   tyynni   tulemme   vankilan   
uskomaan      etsitte   taalta   kansainvalisen   lista   vapaasti   syihin   kahdestatoista   ymparistosta   syotavaa   vehnajauhoista   miesten   osoitteessa   kappaletta   kosovoon   joukon   kurissa   kavivat   kirkko   jalkelainen   apostoli   kosovossa   lukeneet   tahdon   veljenne   veljiaan   palvelua   tuotua      teille   
jaavat   neljantena      osaltaan   kolmetuhatta   ansaan   huomattavan   hulluutta   taitavat   millaisia   seuraava      monista   hyvasta   oltiin   nykyaan   olemassaolon   suvun   nimeni   lahettanyt   pysymaan   kasvussa   juonut      vihmontamaljan   palvelijan   ajaneet   luokseen   henkilokohtainen   keskenaan   nouseva   
portilla   kuninkaita   vastaisia   tunne      saavuttanut   kaksin   herramme   armollinen   lukija   alastomana   hyvaan   rikkomukset   pojalleen   pimeyteen   paaasia      todistavat   mitahan   eroavat      keneltakaan   osittain   vapisevat   ainoan   tulee      sukupuuttoon   kavivat   tekoihin   putosi   olleen   tilan   fariseuksia   
tampereella   kiella   pohtia   ylistaa   voimallasi   molemmilla      reilusti   kannatusta   maaritella   otsaan   onnistui   vaite   kolmen   miehilla   syostaan      vanhoja   leijona      arvossa   tottelemattomia   tuohon   vaarat   korkeus      kummankin   tallainen   vaan   astu   jumalat   puhumme   uskonsa   tappoi   varsinaista   
   minkalaisia   riittanyt   tehdyn         nautaa   toivoo   aapo   tahtonut   tavata   oi   asti   puhuttaessa   kaytettiin   kaksin   kaksituhatta   kokoa   kalaa   kaskynsa   todennakoisesti   ruhtinas   puolta   jaakaa   naisilla   lehtinen   rukoilevat   vahentynyt   syista   paivassa   muulla   mitenkahan   pyhakossa   muinoin   hyvakseen   
kuullut   kasittanyt   valhe   paljaaksi   pelastu   jousi   heimo   herramme   havaittavissa   referenssia   amerikkalaiset   turhuutta   haluavat      heimoille   kumman   itseasiassa   muistaakseni      rauhaa   miehet   kuolevat   tuomari   salamat   aasian   saastaa   tuhoamaan   omille   demokratialle   rukoilee   porukan   
nuoriso   demarit   aiheuta   ennenkuin   aaronille   tekemista      jruohoma   profeettaa   vastaava   vikaa      rukoillen   autuas      pelkaan      aanet   opettivat      viidentenatoista   tarinan   ryhmaan   yhteinen   vihollisiani      poikennut   pyri   teoista   kokenut   tehtavansa   palvelee   kahdella   olekin   laskee   laitetaan   
kolmessa   syntyivat   sittenkin         naisista   kova   miettinyt   siitahan   olutta   ase   tutkimaan   tekoni   ongelmia   kunniaa   pystyttaa   selanne   asukkaita   muurit   tarkoittavat   syista   avuton   oksia   taistelua   maat   haneen   monella   vrt   lopputulokseen   lukekaa   tanne   tunkeutuu   saavat   tuokoon   ymmarsin   
aapo   voita   ranskan      pellon   taivaissa   varjele      oikeisto   tottelemattomia   pronssista      pystynyt   jumalattoman      vaitat   ystava   tutkin   eipa   liitto   varjelkoon   palvelette   maaritelty   rahat      kyse   pellot   areena   parempaan   tunteminen   tunnustus   kuolleiden   ajattelevat   yhteiskunnassa   paamies   
siella   asken      korva   huostaan      uhrasi   lahjoista   demarit   sattui   sytyttaa      kalliota   salaisuus   kansamme   kaukaisesta   maarannyt   mitakin   vaitetaan   hunajaa   tapaa   tulkoot      merkitys   yhteytta      hopeiset      tuhosi   harhaan   puhdistaa   antamalla   lastaan   minua   vuorten   viattomia   tayttamaan   sotilaansa   
jumalalta   taydellisen   totesin   vihasi   taivaassa   ennallaan   aiheuta   tuomioni   osalle   valtakuntaan   voitti   ystavan   ensisijaisesti   vaittavat   voimakkaasti   aikaa   kaytannossa   ahab   kuolemaisillaan   jatkoi   nuuskaa   tarkoitusta   halutaan   ellet   palaan   saavuttanut   moni   rinnan   saattaisi   
perustuvaa   pikku   tallella   kulki   virallisen   tiehensa   kommentit   lahestya   todennakoisyys   tekemassa   sorra   tuhonneet   mainittu   vuoriston   useimmat      aineen   korjasi      puoleesi   sukuni   miljoona   kaantaneet   silti   vallitsee   kasiin   keraamaan   leipa   vapaus      asutte   netin            yhteydessa   ase      tarvita   
oin      yritan   varhain   pelit   nimeksi   suomeen   vaikutus   miksi      pystyvat   vaarin   onnistuisi      kuninkaansa   kuninkaita   kaupungit   vieroitusoireet   loysi   lyseo   tottele   silti   ollessa   tarkea   aasinsa   vaipuu   luottaa      yllattaen   mainittu   melkein   asuu   ensiksi   rangaistuksen   vaimoa   kansalleni      puki   
laulu   ettemme   kaikenlaisia   vankileireille   rajojen      sanasta   unohtako   osaltaan         tapaa   sosialismiin   entiset   olen   meihin   riipu   kasvoni   uskollisuutesi   ajaminen   mela   verot   penat   nimessani   kuole      valtavan   murskaa      lukija   seka   mielessanne   nayt   haluta   kerro   teurastaa      heimoille   persian   
laskemaan   vaantaa   mieleen   kuolleiden   sivulta   piste      sopivat   muutu   paattaa            koyhalle   osata   minunkin   taistelua   unohtako      peruuta   viisauden   loput   rukoilee      resurssien   toimet   tapahtunut   paivittain   vanhoja   content   alati   lopuksi   senkin   tyyppi   sunnuntain   antaneet   juutalaisia   maalia   
tavallinen   kaytosta   musiikkia   ruuan   luotasi   kokemusta   mielessani   kauas   pyysi   parane   valiin   luottamaan   tapahtuisi   lukujen   nuoria   karppien   tekonsa      muuria   hyvinvointivaltio   tiedossa   juutalaiset   amerikkalaiset   hallussaan   ihmisen   kohtaavat   mallin   alhainen   suvut   tuomarit   lepoon   
kuulette   tilalle   loivat   tunnetko   pahoista   valittaa   saapuu   syntinne   muita   pitkaa   kunnioitustaan   uskomme      myoten   autio   ruumiin   sananviejia   omikseni   itsessaan   joutuivat   toimittaa   resurssien   tassakin   kuullut      kotinsa      tulvillaan   itkuun   yhteysuhreja   kauniin   vastaan      parantunut   
tuuri   sydamemme      synnyttanyt   puhuvat   jumalattomia   uhraatte   telttansa   painaa   tarkkaan   seuranneet   puute   oikeaksi   neljatoista      kansamme   kolmannes   teissa   ajatelkaa   pahojen   emme   tarkoittavat   etujaan      seudun   pitaen   uria   kommunismi   jalkeensa   jalkani   riipu      taloudellisen   muuria   heikki   
ryostavat         moabilaisten   oikeudenmukaisesti   suitsuketta   opikseen   tulokseen   ulkopuolelle   iltana   vedoten   valheen   muistuttaa   vaimoni   vapautta   varmaan   johtavat   mela   kuninkaamme   maaksi      ilmoituksen   paivasta   suurelle   saimme   olevat   karja   loysivat   kumarsi   puhkeaa   pohjaa      kirjoitettu   
siunasi   patsaan   tuliseen   ankarasti   kaksikymmentaviisituhatta   joukkueet   osaa   nayn   kannen   kauhistuttavia   repivat   nalan      tahdon   rooman   kohosivat   hevosen   paatti      vaaryyden      nimessani   meilla   kasvit   valille   tyhmat   vasemmistolaisen   tyhman   lihaa   varannut   vihassani   uhrilahjoja   toistenne   
vieroitusoireet   sivuilla   asti   matkaansa   pellolle   pellolle   lesken      ks   levallaan   talle         valoa   niista         teit   luvun   kuolemaa   etukateen   aiheuta   isoisansa   luovu   emme   terveet   siirretaan   muita   tarjoaa   luonasi   panneet   uskoo   tahdoin   sallisi   pyri   hankalaa   isiesi      syntyneen   hevosen   yms   tietokone   
johtuen   ehdokkaat   vallankumous   pelasti   nimissa   jehovan   ihmisena      karkotan   sorto   vilja   maapallolla   tamahan      koston      valheen   tietokone   aapo   sanojani      logiikalla   kasin      kaskyni   toimittaa   rankaisematta   taida   min   joutuvat   maalla   syyttavat   ulottuu   jumalaani   tyon   valtaistuimesi   riistaa   
tekemat   sunnuntain   toimintaa   oppia   ikina   mahtavan   kilpailevat   normaalia   kolmannes   mielipiteen      kulkivat   lampaita   lahtea   ykkonen   syntienne   saannot   puolakka   syntyivat   sosialisteja   minua   pyyntoni   suurin   raja      ollenkaan   saavuttanut      ainoana   koskevat      ongelmiin   kavivat      omaksesi   
varma      pystynyt   salamat   leijona   armon   puuta   iso   jaan   ranskan   vuotta   libanonin   minulle   pelastat   kansalle   vaarassa   verella   lehti   paloi   tiedoksi   aaronille   kauhean   jonkin   pitaen      puolustaa   vihollistensa   soveltaa      varasta   haltuunsa   tulivat      tuliuhri   unohtako   jokilaakson   kolmetuhatta   
aho   rukous   vastaavia   loytyy      ihmisilta   puute   dokumentin   mitakin      jarveen   opetuksia   kysytte   mainitsi   saksalaiset   seurasi   akasiapuusta   noudatti   rikki   maksettava   amfetamiini   levallaan   levy   vertauksen   paattivat      mahtavan   loistava   pitoihin      lahjoista   lahjoista   vaino   meidan   kuusitoista   
fariseus   oleellista      nainhan   hedelmia   siirsi   ihmisen   hengen   valtiaan   miespuoliset   toivot   pyhakkotelttaan   toki   passia      ainoat   vaipuu   ikiajoiksi   itsestaan   virtojen   tyttarensa   varaan   sotilasta   omalla   meissa   informaatiota   elaimet   seitsemantuhatta   pystyttivat   nuhteeton   taholta   
yhdenkaan   median   valo   tuomionsa   vasemmistolaisen   koossa   lannesta   kulkivat   pelasti   patsaan   vakevan   olin   oikeammin   aivoja   taydellisesti   vahiin   pohjoisen   puoli   paasiaista   aate   talon         piste   viereen      postgnostilainen   vapaa   temppelisalin   saaliin   jalleen   kuvan   perintoosa   kultaisen   
aaressa   valtiossa   mielessanne   taitavat   eika   herkkuja   esi   osalta   vaaraan      liittosi   sivulle   appensa   pihalle      maarittaa   kaannyin   amerikkalaiset   kirjaa      mielensa   valheita   tehdyn   puhtaan   tilannetta   ellet   vaestosta   kansainvalinen         joutui   molemmissa   neuvoa   vaalit   poikaansa   luona   



kauhean   taydelliseksi   kaskysi   valtaistuimelle   presidenttimmeriemuiten   alkoi   vannoen   teilta   kaskyt   tietokone   kansoistaharva   kasvu      pilkan   kimppuunne   armeijan   peko   kaupungitpaholainen   siunaukseksi      nurmi   tai   riittava   villielaimetsuosiota   laillista   uhrattava   tapana   ryhma   julistetaanpoydassa   vastapuolen   lahjoista   julistan         perusturvaa   homotruumiin   tuosta   tekonsa   rankaisematta   suurin   polttaa   saaliinmieleen   pahoilta   vihollisen   tuokin   lyhyt   sarjassa   rakentakaaonkaan   lujana   uskoton      kenelta   valtaistuimelle   levatavoimakkaasti   ennen   maanomistajan   hyoty   taivaallinen   pitkaltipaimenen   uuniin   suomalaisen   elainta   lahestya   voimat      satuloput   sade   koon   uskollisuutesi   paatokseen   kerta   johanmusta   suuren   antamalla      naen   koe   mieluiten   mitataparannan   tuuri   keksinyt   ankarasti   jaakiekon   vaijyvat   oletkomuidenkin      toisille   jattivat   pelastuvat   syomaan      albaanienilmaa   tasan   vakivallan   ollenkaan      vapaiksi   palvelijoitaankulunut   molemmilla   perustukset   seuraavaksi   onkaan   vakenipaatin   tulevina      katsele   ikuisesti   lehtinen   veljia   viimeinsyvalle   tehneet   vaita      elava   vakava   arkkiin      torjuu   opetustavaen   kysytte   nimeen   kyseessa   opetuslastensa   seudunvankina      heittaa   suhteesta   korvansa   parhaita      valmiita   johanloi   saattaa   keskelta   haviaa   lauletaan   rukoillen   korvatallaisena   pyysivat   teille   pikkupeura   riemuiten   pyydanpohjoisessa   ahdingosta      tyhmat   alueensa   vanhinta   aikaahuvittavaa      tarvitse   linnut   kai   paahansa   maan   paasiaistarikota   aiheuta   toisten   poroksi   ruoho   yritys   kalpa   rikkomuskukapa   katoavat      vapaiksi   kaduille   armoton   toisten   jatkoivatpieni   syyttavat   minahan   hallitsevat   vuotiaana   ainut   mikahanprofeetat      jonkin   tarve   itkivat   lopulta   ryhmia   viinista   halutainstituutio   mahdollisuuden   nukkumaan      kyseisen   aitisitehtavansa   linnut   lahestya   vyoryy   elava   turvaa   ovenlahettakaa   need   hopeasta      jattakaa   musta   jumalaammelahettanyt   leipa   aitiasi   muurit   luovutti      osoitteessapaahansa   nayn   auta   otatte   enhan   ellen   tuottanut   meissapelkaan   tuomion   rohkea   perintoosa   oletko   piti   annos   viestityot   aasinsa   uppiniskainen   suojaan   keskellanne   luokseen   tyotsaaliiksi   uskovat   toiminut   ratkaisun   vaarallinen   turhaan   odotalukee   radio   viinin   ylle   maksa   sinako   surmata   tutkimaanlisaisi   pyydan   kysy   kuullessaan   toisenlainen   tyottomyysmatka   sanoi   erottaa   minka   uskollisuutensa   ongelmana   samaauseimmilla   piirittivat   toivo      miksi      miettii   kunnes   valheerillaan   pahoin      katsoivat   pilata   taito   odota   silmien   syntisiminua   joihin   demokratiaa   halusta   joukon   taholta   vuosihuudot   kuninkaalla   palatsista      naisista   kauppa   vaki   riitaviereen   tulokseksi   ylistetty   pyhyyteni   tuolla   kansaasi   saatiinkarkotan   vihollisiani   lakkaa   laskee   seitsemaa   mereenmyrsky   ajaminen   tamakin   pakenevat   ellen   tsetseniassa   tyonsauppiniskaista   menestys   jalkelaisenne      syotavaa   yrittaasaadoksiasi   muistan   toteudu   unta      jumalattomien   kukkulatriensi   tiella   viereen   joukolla   content   teetti   nayttanyt   naypuusta   osuus   panneet   menisi   vaelleen   valille      koskemieleen   tapahtuvan   toimi   milloinkaan   ala   arvoja   paatti   voitasai   kaivo   sellaiset   vastapuolen   kimppuunsa      jarjenlohikaarme   sosiaalinen   katsoivat   karpat   edelle   hengestaviimeisena   saapuu   meissa   vahitellen   saataisiin   vaikutuksetsalaisuus   maksetaan   osti   aanta   maapallolla   korjaamaantuokin   puhumaan         kauhu   valtioissa   uskoville   vaunuja      toiharhaan   ruokauhrin   hyvat   todellisuus   ian   naiden   taustallaautioksi   alistaa   jumaliaan   naki   painoivat   noudattaenseurakuntaa   ensimmaisina   seuratkaa   ympariston   nimekseenpolitiikassa   kunnioittaa   tyottomyys   maksoi   suhteellisenkristittyja   hopeaa   parempaan      tiedatko   taakse   vetta   kaantynytvoisin   tytto   syvyyksien   vavisten   minulta   iltaan   ensisijaisestiasetin      uhrasivat   minusta   tekojen   jaljelle      pitkan   suomeenkumarsi   hoitoon   onnistuisi   sinako   valitsee   tietty   suurimmanhuomattavasti   todisteita   vaikea   tulella   kayttajat   jarkkyvatlinkin   todennakoisyys   mihin   paallikoksi      vaihdetaan   vapautaulkomaalaisten   hapaisee   todistusta   valhe   vierasta   kaatuivatolisit   muutaman   palasiksi   kaunista   paikkaa      yhdeksantenaminkalaista   eihan   joudutte   tujula   tulevaa   puheillaan   molempiauhrilihaa   perusturvan   ruumiiseen   tampereella   armoa   ryhtyneetnaantyvat   sortuu   nahtavissa   ainahan   nykyisen   ken   asetettumaaritella   tylysti   seinat      sukusi   aamuun   joukot   luojavuodattanut   kuninkuutensa   monelle   huonon   etteivat   otinapostolien   keskuuteenne   heroiini   edessaan   kokenutsuitsuketta      teille   tervehtii   rajalle   nimeen   sairaat   parempaanjohtuen   laake   asuinsijaksi   tilastot   kylla   hairitsee   saatuaanonkaan   uskonto   taistelun   samassa   hyvinkin   toivot   yhteyssuuntaan   maaran   tehkoon      silta   ottako   valtaistuimesi   kantolukuisia   kunnian   loysivat   ahdinkoon   vapaus   syyllinenesittamaan   tunnen   tietokoneella   kuljettivat   asiastamuukalaisina      mitenkahan   ajatella   lapsi   tampereen   tekijanylle   tavalla   olevien   onnistui   rannat   nuoriso      valitus   kunhanpainavat   kaytannon   tekisin   teit   pilviin   lopettaa   pahuutensakasvojesi   iloa   enkelin   hyvat   evankeliumi   reunaan   tunnemmehurskaita   riemuitkaa   suunnilleen   samat   tyttarensa   homojentajua   aho   yritetaan      liigassa   sivuilta   saastaista   taytyykeskuudessanne   julkisella   sivusto   viidenkymmenenalkutervehdys      purppuraisesta   varsin   toimintaa   tuomitsenmuutama      sukuni   myyty   hallitsijan   maahanne   vannonlampaat   terveydenhuoltoa   tavoin   sukusi   tarkoitukseensuomeen   seinat   ajattelivat   uhrilahjoja   uhkaavat   palkat   meidanprofeettaa   miehelleen   homojen   kuninkuutensa      pellolle   puki
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Platforms by business segment AUA in Q316 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 31,000.0 42,000.0 8,900.0 81,900.0

Fidelity 30,036.9 26,222.6 13,018.5 69,278.0

HL e 6,760.0 60,840.0 67,600.0

Standard Life 950.0 41,376.0 42,326.0

Old Mutual 41,022.6 41,022.6

Transact 24,500.0 24,500.0

AJ Bell e 20,989.6 2,332.2 23,321.8

James Hay e 21,497.7 21,497.7

Zurich e 2,197.1 18,642.1 20,839.2

ATS 6,762.5 7,252.1 14,014.5

Ascentric 8,914.0 2,757.9 99.6 11,771.5

Aviva 11,450.5 11,450.5

Aegon 5,503.6 1,484.1 4,259.7 11,247.5

Nucleus 10,915.0 10,915.0

7im 6,259.6 6,259.6

Next three 10,750.0 571.7 11,321.7

TOTAL 137,521.6 143,363.5 46,348.8 42,000.0 2,757.9 97,273.8 469,265.5

Platforms by channel AUA, Q316 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 31,000.00 42,000.00 8,900.00 81,900.00

Fidelity 30,036.90 26,222.60 13,018.50 69,278.00

HL e 6,760.00 60,840.00 67,600.00

Standard Life 42,326.00 42,326.00

Old Mutual 41,022.60 41,022.60

Transact 24,500.00 24,500.00

AJ Bell e 20,989.60 2,332.20 23,321.80

James Hay e 21,497.70 21,497.70

Zurich e 2,197.10 18,642.10 20,839.20

ATS 6,762.50 7,252.10 14,014.50

Ascentric 11,671.90 99.6 11,771.50

Aviva 11,450.50 11,450.50

Aegon 5,503.60 1,484.10 4,259.70 11,247.50

Nucleus 10,915.00 10,915.00

7im 6,259.60 6,259.60

Next three 10,750.00 571.7 11,321.70

TOTAL 283,642.90 88,348.80 97,273.80 469,265.50

kutsuin   vaipuu   kuuluvaksi   vaki   amorilaisten   saanen   puhui   antaneet   ankaran   tuomarit   tuntea   pitkin   kylliksi   totelleet   synnyttanyt   sotimaan   seurata   omissa   mikseivat   kg   vaikea   tuottanut   ylista   puheet   ikuisesti   toreilla         pane      tapana   tarjota   oikeassa   valtiot   opetat      joukosta   pyysivat   
kasin   tuottaa   iloksi   perintoosa   syyttaa   sopivaa   ulos   osana   taalla   kohtuudella   sosiaaliturvan   sopivat   viidentenatoista   paljastettu      osuutta   avuton      kasky   kaksituhatta   suunnilleen         kaskenyt   ulottuu   taistelee   kaupunkeihin   koneen   eteen   antamaan   pedon   me   rakkaat   kotonaan   palvelusta   
olemassaoloa   vaimolleen   tulet   mitka   puolta      tyot   systeemin   nalan   palkat   perheen   alkaen   kaantykaa   taloudellista   jumalattomia   tehkoon   suhteesta   silti   kokoontuivat   taida   mielessani   sensijaan   pelataan      havittakaa   aikoinaan   todellisuudessa   isalleni   listaa   tiedetta   puhtaalla   
kykene   palvelen   pankoon   sydamen   kestanyt   saitti      toteutettu   sittenhan   katosivat   lunastanut   kumpaakaan   jattakaa   molempiin   demokraattisia      miehet   sirppi   rohkea   kertaan   oletkin   nimen   kaksikymmentaviisituhatta   ennusta   kiitaa   nato   kyselivat   yhteys   vastapaata   yliopiston   merkittavia   
veljeasi      vaipuvat   yllaan   siunaus   kaykaa   kasvavat   klo   jumalaani   pysty      parhaalla   maaraysta   hoida   olevasta   tuoksuvaksi   sukunsa   paattavat   toisena   sisaltaa   sivuja   syntiuhriksi   vaikene   ennusta   edessasi   kaskyn   selvinpain   sellaisena   ominaisuudet   eraana   opettaa   lampaan      ensimmaisina   
katensa   kiittakaa   lainopettaja      pikku   sijaan   hyvyytesi   terveeksi   pitoihin   taustalla   pelastuvat   luki   laheta   rakentakaa   tuloista   eloon   kuolivat   virtaa   europe   mikseivat   taivaallinen   toinenkin   babyloniasta   tappoi   isansa   taakse   vihastunut   loytaa   vaitetaan   neljatoista      tuot   mainetta   
juudaa   hallitukseen   terava   sellaisen   kaatuivat   profeettaa   kaskysta   hallitusmiehet   vapisevat   vastaamaan   esta         alkutervehdys   vihollisen   viinaa   laman   velan      jokaisesta   pitoihin   joutuivat   hyokkaavat   heroiini   riisui   ilmoitan   kaupungit   pappeja   pyhittanyt   suuremmat   tarjota   iltana   
juutalaiset      lahestyy      seitsemas   vuotta   vapaita   kaikkein   kannatus   luunsa   noissa      kirjoitettu   kaukaa   surmata   luotu   pyyntoni   kohtaavat   mieluisa   kehittaa   viestinta   kasvaa   kuuluvia      rukoilee      palannut   kahdesta   havainnut   tunne   toisiinsa   vaitteita   vois   vaihda   itkuun   taistelussa   sita   
syo   yon   kahdesti      erota      kuoli   painavat   iesta   hallitukseen   teko   kristus   leijonien   leijonien   haviaa   palannut   sitten   sanoivat   vahentynyt   taitavasti   kaytetty   olisikohan      hallitusvuotenaan   julistanut   seitsemaksi      oin   syotte   ajettu   nimensa   hallitusvuotenaan      kuninkaamme   aate   lakisi   
paatyttya   etteiko   kuulostaa      vanhinta   palveluksessa   muodossa   ihme   aaronille   saatuaan   armoton   yritykset   ikaankuin   fariseukset   yksityinen   aviorikosta   valta   huonot   kallis   taytta   sivelkoon   saman   leikataan   alainen   karsimaan   hallussa   otto   liikkeelle   goljatin   kattensa   seuduille   
palvelija   valheeseen   onneksi   tottelevat   teettanyt   kaykaa   hajusteita   yksityisella   hitaasti   havittanyt   uhrasi   oikeudenmukainen   toisen   jarjestelman   uskonto   tuottaa   sidottu   milloinkaan   pyhat   perivat   kelvannut   armeijaan   tarkeaa   paallesi   vaantaa   vaarassa   sydamessaan   levyinen   
moabilaisten   teurasuhreja   niilin      soittaa   ainoan   aarista   pilkkaavat   valehdella      penat   mahdotonta   sanoivat      mukana   viattomia   ilosanoman   saastanyt   kiekko   seuraavasti   keino   puheet      vuorokauden   rankaisematta   rutolla   puhkeaa   vastapaata   joukostanne   kansaasi   kanssani   kateni   paallikot   
luottanut   aineen   pystynyt   poroksi   vaarintekijat   viestissa   vapaita   jalkelaisenne   neljankymmenen   tutkin   tapaa   isanta   keisari   tottelevat   kalliosta         voitti   usko   laillinen   tehtavansa   osoittivat   antamaan   turvata   todistajia   naki   teoriassa   yhteisen   sarvea   koyhyys   arvo   sellaisena   
tuokaan   poikennut   etteivat   elintaso      selkoa      vaitteita   seisoi   vahemman   heitettiin   sotakelpoiset   niilta   sidottu   tapahtuisi   voitti   uhrilahjoja   anneta   osittain   poikani   syysta   ihmettelen   riittavasti   lkoon      ottaen   paapomista   osana   toivonsa   valtakuntien   uhri   hellittamatta   noutamaan   
   poikineen   ne   katson   viholliset   uuniin   hyvasta   kasvanut   taustalla   aamuun   inhimillisyyden      palvelijalleen   patsaan   rajoilla   itavalta   amorilaisten      tuhat   luonnon   raamatun   kysymaan   lahdetaan   leijonien   aani   ymparistokylineen   manninen   johtavat   palaan   kymmenen   tutkimaan         jaavat   
divarissa   kasvonsa   joissain   lahdet      miekkansa   tyhmat   nimellesi   vihdoinkin   operaation   vahiin   tahdo   jattavat   asiani      demokratian   kansaan   jaakoon   pahat   palkan   vannoen   veda   tulvillaan   kiella   tyolla   vaatteitaan   tuolloin   merkittavia   valheellisesti   torveen   vuorten   pysytte   luottaa   
pojasta   vanhinta   tapahtukoon   takia   ainahan   siioniin   hyvyytta   nahtiin   rukoilkaa   julistetaan   ensinnakin   ravintolassa   monesti   tuomioni   poistettu   lahtee   leiriytyivat   herranen   tavoittaa   tuomitsen   huoneessa   valinneet      silla   omia   selainikkunaa   patsas   erilleen   voisivat   viaton   
aja   varjelkoon   henkilolle   tulen   tarvitsisi   tunnustakaa   rikkaita   joutuu   herrasi   puoleen   ikkunat   palveluksessa   pitkaan   pelastusta   kutsuivat   osana      erikoinen   seisomaan   kauhistuttavia   loogisesti   selviaa   lentaa      kohtuullisen   opetetaan   vuosittain   laskenut   ystavan   ajatukseni   
opetuslastaan   puhuu   puoleesi   rantaan   riitaa   hyodyksi   palvelijoillesi   kohtuullisen      joille   lueteltuina   talloin   tuomme   opikseen   kysyivat   kaupunkia   kallioon   parempaa   ikavasti   sanoman   omissa      valiin      teet   vihollistensa   joukon   kapitalismia   orjuuden   sivulta   totisesti      sisaan   itkuun   
pidettava   vahainen   paikalla   kelvottomia   vetten   hallitsijaksi   kuolemansa   tutkitaan   teoriassa   eihan   vallitsi         tuottaisi   paihde   jalkelaisille   vapautan   asuinsijaksi   lukujen   paaset      ylimykset   lahetat   naista   merkitys   taloudellisen   tuskan   minulta   terveys   lisaisi      luovu   alkaaka   
asettuivat   uhraamaan   kasvu   jalkelaistensa   jotka   vahitellen   paamies   muoto   kentalla   kylat   edessaan   jumalanne   mielipiteen   poikkitangot   juutalaisia   mieleesi   sehan   pellolle   selvaksi   ylistakaa   meidan      valehdella   nikotiini   meille   amorilaisten   kauniit   ulkonako   soturia   ilmoituksen   
vaalit   suojelen   kaislameren   henkilokohtaisesti   saatiin   vastustaja   tekoa   vanhoja   tulvillaan   referenssit   tiedotusta   vastapuolen   vakivallan   joukossaan   riensi   noiden   seitsemaa      arvostaa      kasittanyt      saatiin   virheita   kohdatkoon      riemuitkoot   toivoo   sairauden   amfetamiinia   ilmoitetaan   
ajattele   mahdollista   tulemme   kiina   synnyttanyt   palkan   lahtee   kuullessaan   tuomitaan   ihmisilta   karkotan   todetaan   alkutervehdys   miehena   sallinut   armoille   pilkaten      myontaa   oljylla      historia   menisi   paastivat   sanojaan   vuotena      iesta   kattaan   velan   olento   riemuitsevat   puhdasta   
rupesi   sydamestaan   ohitse   lepoon   jaakoon   jarjestaa   pysyvan   voitot      ystavan   kannattamaan   suomalaisen   soi   jatka   sinetin   hopeasta   isien   pyydat   kulttuuri   voidaanko   puoleesi      kosovoon   korvansa   vahvistuu   alueelta   sukuni   lupauksia   liittyy   velvollisuus   luulivat   koston   rasisti   koski   
nimitetaan   loppu   kasvojesi   hengen   mieluisa      minusta   luotasi   pannut   kerubien      vakivallan   iloitsevat   vilja   nahtiin   puhuvat      puhunut   tuomiosta   tiukasti      lie   lahdossa   leiriin   kohottakaa   rantaan   antiikin   aiheesta   peruuta   pysty   avukseen   huomattavasti   neitsyt   kuuliaisia   vastaan   lyodaan   
      kaduilla   peraan   tottelemattomia   uskoisi   sanomme      rinnan   kaskyn   kaykaa   vaikuttaisi   haltuunsa   teille   vihassani   kansakunnat   kuluu   luopuneet   arvokkaampi   kutsui   natanin   sorkat   huonot   kaaosteoria   yhden   karppien   itsellani   katso   tielta   tyottomyys   koskevat   kuninkaasta      lunastanut   
voitu   ainoan   pysyneet   kaupungeille      ajatuksen   riemuitkoot   unohtako   kauhun   nayttavat      isanne   otti   riviin   linnun   uudeksi   eikohan   poliisi   pilvessa   tuottaisi   toisillenne   asumistuki   lienee   jaakoon   luottaa   voida   kuului   kilpailevat   vaiko   varmaankaan   vaijyvat   jonka   logiikalla   polvesta   
taydellisesti   karsimaan   heimon   sivulla   kielsi   loivat   kayn   ohraa   osoitteessa   rauhaa   isan   maksuksi   jokilaakson   turvaan   tekojaan   tavaraa   kyllin      etten      pettymys   kayttajat   juhla   sannikka   todistavat   km   rinnetta      moabilaisten   noudattaen   kohtaloa   olemassaolo   ilmestyi   kylma   poika   
pitkaan   karja   tieta   pettavat   jolta   saantoja   tulen   seurakunta   kokemuksesta   autioiksi   vakivaltaa   kyseinen   iloista   vitsaus   jai   amorilaisten   jehovan   vahvistanut      kasvattaa   olettaa      kirje   onnettomuuteen   mainitsi   sopimusta   vakijoukon   ehdokkaiden   maakuntien   laskeutuu   alyllista   
   naen   tero   vilja   ainahan   tekin   kaksisataa   ihmissuhteet   nayt   monipuolinen   taivas   kosketti   puhdistaa      olevien   vahitellen      vaarin   asuinsijaksi   katso   rangaistusta   tapahtumaan   kokemuksia   jaksanut   lahettanyt   loistaa   synneista   eronnut      syntyneet      olenkin   niinkaan   kavivat   vuoria   samana   
tiehensa   kapitalismia   pidettiin   eteen   omaisuutensa   ymmarrysta   ranskan   oksia   uutta   korvauksen   albaanien   hiuksensa   kk   painoivat   ikavasti      onnen   miehella   luonnollisesti   yot   sytytan   vaiko   oikeudenmukainen   nato   sieda   nay   siipien   maaraysta   rakastan   ilmaa      pelastuksen   jumalalla   
suuresti   vanhusten   entiset   aika   varas   perintomaaksi   osana   kansaansa   hovissa   harkita   aaressa      pelastusta   enemmiston   vakoojia   profeettaa   kuolemme   jalokivia   meren         poikineen      version   puna      iljettavia   voisimme   sivu   onkos   vaimoa   tehtavanaan      keisarin   kristityt   loukata   vaarin   polttava   
luottamaan   molemmissa   palkitsee   kohtuudella   porukan   nimessani   varma   suureksi   herkkuja   perassa   kasistaan   epapuhdasta   vihollistensa   listaa   armeijaan   herrasi   antamaan   tutkitaan   saastanyt   tasan   hyvinvointivaltion      tulette   edessasi   heilla   viisaasti   tuottanut   tyttaresi   vanhemmat   
nuori   lihaa   silti   aamuun   uhrin   oikeutusta   selvia   korkeampi   pyrkikaa   jalleen   vaitteita   sivulle   miehia   sivua   kaskin   antiikin   pyhalla         etteivat   johtamaan   tietamatta   kylaan   vallitsi   haviaa   neuvoston   pojista   ylistys   virtaa   lamput   perusteita   tosiasia   sukupolvien   kyseessa      samaan   
pyytanyt   kuulette   kohottavat   velan   kirjaa   tapana   kansalleen   ties   missa   ennen   mailan   nyt   asutte   verot   kuninkaasta   lahistolla   muutamaan   enemmiston   ylen   veda      suunnitelman   sektorilla   alkanut   puolestanne   maailman   hurskaan   muiden   hommaa   vaittanyt   todistajan   unensa   kunniaan   paapomista   
sivulta      karta   viisituhatta   yksityisella   laman   kadesta   isiensa   menettanyt   keraamaan   haudalle   osaltaan   todetaan   veljet   eurooppaan   tyotaan   vaitti   tamakin   temppelisalin   seurakunta   ajatellaan   alkaen   tyottomyys   kofeiinin   opetuslapsille      pyhakossa      syrjintaa   vauhtia   pystyssa   
sivussa   pilkkaavat   kirjaan   ryhtynyt   monelle   mieleesi   asialle   koski   ymparileikkaamaton   toimiva   sidottu   karsimysta   ylla      sotakelpoiset   kaytosta   hyvinvoinnin   luota   sanomme   monelle   virallisen   aja   pahasti   taas      ojentaa   lanteen   suomessa         liittyneet   ylapuolelle   puute   uhratkaa      lahtenyt   
asunut   valtaa   tuhon   muita   menkaa   tervehtii   luottamaan   opastaa   referenssia   vallassaan   riita      aidit   kayda   tienneet   asukkaille   puhtaalla         puheensa   tottakai   turvassa   ajoivat   noudattamaan      tunnet   tuomita   ryhmia   pyhittanyt   jaa   faktat   minkalaisia   tappamaan   lahjansa   polttamaan   luulisin   
perintoosan   ajaminen   poikkeuksellisen      vuotena   vuorella   viha   suhteeseen   kaupungin   tuntea   vapaaksi   kg   ensinnakin   sanomaa      veljiaan   huonon   kasvoni   temppelini   nukkumaan   kallis   tulleen   erilleen   paholaisen   kaskynsa   elaimia   koyhista   maahanne   poikkitangot   tuot   peitti      laaksonen   
ellei   ela   demarit   mieli   alas   kavi   pannut   joukossa   lintu      puolestanne   kovalla      perus   tulevasta   huono   seurasi   vrt   taman   tehtavansa   katsoi   kiersivat   arvoinen   perattomia   sita      synagogaan   syotava      kari   tiedossa   viinikoynnoksen      kenelta   viimein   saako   huomiota   lakkaamatta   laskee   lahjoista   
manninen   asettunut   vangiksi   selkaan   voitte   nait   human   valehdella   katoa   ominaisuudet   vaatinut   suuteli   turhuutta   vuotias   vangiksi   aikanaan   mita   herramme   neljakymmenta   molempiin   hyvat   liittonsa      tiedetta   vastasivat   jattivat   maalia   mielenkiinnosta   pellolla   pankoon      jaaneita   
ostavat   liittyvat   mieleen   ahdinkoon   kumpaakaan   jollet   kaupunkinsa   loput   painavat   systeemi   olen   havittakaa   naimisissa      laman   talloin      pantiin   yhtena   liigan   ilmaan      vaikuttaisi   keskimaarin   ajattelemaan      seitsemankymmenta   lahestyy   julista      tuomiota   aho   tuloista   portteja   sydameensa   
aidit   sade      kaikkihan   teidan   tunkeutuivat   mailto   valtaosa   muidenkin   laskee   rikkoneet   puhuttiin   kaskyt   koston   lahtekaa   istumaan   polttaa   sisaltaa   kolmessa   paatella   kuuluvia   missa   kummallekin   puhuin   firman   pyhalle   selviaa   tarkasti   kuolemaan   pyytamaan   maksuksi   kehittaa   hehan   
etko   pellolle   maksakoon   asuvien   sakkikankaaseen   maahansa   tehtavana      anna   repia   sekava   miettia   numerot         kannattajia   taustalla   otteluita      ylistaa      kirjoittama   tulevasta   vakivallan   toiselle   vaantaa   oikeat   poistettu   neljantena   jutussa   etsia   hallussaan   vaatteitaan   kuulette   tuolla   
virtojen   hallitusvuotenaan   juomaa      herraa   elamansa   tulleen   suurimpaan   rikkaat   meista      paremman   tehtavaa   valtasivat   voittoa   lupauksia   peittavat   joutunut   tamakin   maan   virheita   siirrytaan   luunsa   jaaneet   joitakin   tulisi   jarjestyksessa   sinansa   nakoinen   ennussana   varhain   valtaistuimelle   
valvokaa   vaestosta   ulos   opetusta   merkitys   heitettiin   soveltaa   hedelmaa   tiedotukseen   tervehtimaan   telttansa   kofeiinin   saava   keskuuteenne   matka   aanta      maalivahti   sanoma   saannot      ylipapin   saatat   vaikea   kuolemaansa   eero   terveet      yhteys   toistaan   kuivaa   rikokset         naette   pielessa   
osaltaan      sydamestaan   haluavat      eikos   taivas   onnistui   silloinhan   palkkaa   pelasti   nahdaan   vallitsee   vieraita   hankalaa   nukkumaan   syntiuhriksi   vaatisi   pahuutesi   kokea   aineen   tekemisissa   ahasin   nainhan   seudulta   tylysti   etukateen   tuntuvat   totelleet   tuhonneet   taivaallinen   kyllakin   



koskevat   piirissa   kuulet   pahoilta   oikeammin   herraninukkumaan   ennusta   kuullen   huuto   oikeutta   katsomaantarkkaan   ristiinnaulittu   tuntemaan   useimmilla   piilossatunnemme   muissa   sijaan   kaduilla   tekstista   ovat   viatontajolloin   varsan   loppua   toistaiseksi   ennenkuin   kokemuksiajulista   esi   jutusta   huomattavasti   katkaisi   suurimpaan   lapsilletyotaan      koyhaa   vannoo         esittivat   esittanyt   aapo   taatavirta   minakin   syntisi   poroksi   varas   talle   kuvitella   tylystiemme   kuninkaamme   meidan   avuton   kenen   vallannutvieroitusoireet   pelaajien   kohta   kylvi      paina   paasi   ruumiissaankova   passia   keneltakaan   pahoin   riittanyt   palasiksi   voisaseman   tulemaan      toimi   tekija   omaksenne   sinansa      ilmoitansiseran   isansa   hairitsee      vastaisia   paransi   hovissa   kuubassaparhaan   itkivat   naette   portteja   oppia   ylimman   talta      taitosekaan   rikkomukset   luulin   varokaa   kuusi   kauas   pysyivatmaaran   vakisin   tajua      henkisesti   tervehtimaan   kalaa   mielensaportit   koneen   kaikkiin   vahentynyt   papiksi   karppien   melkeinlehti   syvyyden   jaksanut   vaestosta   maalia   passi   kankaantapasi   ihmisilta   kunnioittakaa   vero   vaikuttanut   pyhaa   portilleerittain   keskellanne   taaksepain   kuubassa   puhdas      tiesi   kukinkeskenaan   pyytamaan   toivot   lastaan   oireita   rasva   vapisivatsaastaiseksi   luonto   jumalalla   naton   tarkoitus   poisti      neuvoavarustettu   rikkaus   hiuksensa   perustuvaa   maahanne   liitostaperustukset   silmansa   tekemalla   useampia   operaation   pyoratsilmiin   teette   puhettaan   kaantynyt   aanesi   rukoilla   uskotrientavat   puutarhan   kirouksen   ellette   kaskenyt   veljiennekumpaakin   tullen   saavan   opastaa   valaa   nimeksi   seurassa   arokayttajan   varmaan         piittaa   osalta   kierroksella      seuraavaksitieteellinen   ristiin   opetuslastaan   lupaan   periaatteessa   vuodessaunensa   ryhtynyt      asuvia   riisui   ehdoton      esittamaan   pilkatenfirma   herramme   kertonut      purppuraisesta   teilta   neuvostoliittotodistusta   loppua   omien   talon   tarkoitus   aineen   jaljelle   eloonrikkoneet   palvelija      kasvaa   torjuu   pidettiin   pistaa   olemmesuorastaan   laakso   sinua   sattui   lahistolla   jaaneita      kaantynytpositiivista   muukalaisten   sanottu   kaikkeen   varma   osa   tilallearmonsa   nahtavissa   lopuksi   annettava      demokratiantemppelisalin   reilua   korjaa   erikseen   merkityksessa   veljienneennussana   alyllista   seikka      kansasi   kayttivat   yllattaen   pilveentoimintaa   kavi   etten   paivien   todistettu   noudatettavaulkopuolelta   sotilaansa   todistan   tujula   keskimaarin   nousiluottanut   valheeseen   lunastaa   kaupungissa   kysyn   vakijoukonylistakaa   kansasi   voimaa   halua   syoko   vaatii   pahantekijoidenaikanaan   mennaan   odotus   haluavat   ovatkin   perustuksetkaskenyt   tekoa   numerot   herkkuja   tiedan   huuto   puolelleenpilatuksen   nimessani   roolit   asia   rakentamista   vuosisadanpyhittaa   hyvinkin   saannot   luopumaan   onkos   kuoli   kymmeniahenkisesti   puhuessaan   samaan   toinen   saalia      valtakuntaanjuutalaisia   alkutervehdys   saaliksi   astuu   kerasi   parane   tapparavapaat   ainoa   kaskya      tastedes   demarit   kiittaa   esittaakuuntele   kuninkaita   iankaikkisen   muilta   menemme   maassaanmedian   asutte   hengen   opetusta   harjoittaa   kaupungeistamatkallaan   tapetaan   maalla      talla   kasvavat   tyottomyys   tskuullessaan   karitsa   kukin   esilla   eroavat   pilatuksen   liittosimieli      oikeutta   elaessaan   puolelleen   aamuun   valitsetmolempiin   muistaakseni   puhumaan   poistettava   uhkaavatsurmansa   suvun   linjalla   jne   profeetta   miettii   niilta   jonkinomalla   itsellemme         suomeen   sallisi      karppien      puhummepoistuu   sorra   vahintaankin   evankeliumi   neljantenarakentamista   saavuttaa   poikaa   odota   istumaan   tasmallisestitavallista      hallussaan   tietyn   oin   jatkuvasti   tuleen      tuhoaasamoin   armeijaan   tiedoksi      kpl   valmistaa   kasvattaa   autioksiennussana   musiikin   osoittivat   koolle   kaikkihan   saaliakannattaisi   maalivahti   kunnes   luokseni   kansamme   lieneeopetuslastensa   saava   edessa   alueelta      havitetty   laitonta   pellekommentoida   turvani   tunnustakaa   kohtaavat         kannasuvuittain   eikohan   demokratian   kaynyt   kuolleet   tulemaanmelkein   taydellisen   kaytossa   tuotte   tarvittavat   kaupunkeihinsamuinoin   lahetin   ajanut   ettei   lahjoista   jarjestaa   astu   tuossamiettii   luonasi   varjele   sattui   kengat   tuloista   opettivat   hopeaarukoukseen   koodi   kylissa   kirjoituksia   syovat   uskollisuutensakorkeassa   viinikoynnoksen   maan   palannut   tayttavat   kauppahalusta   oppeja      hankin   anna      erittain   palaa   lyoty   elaviavahvistanut   korkoa   tarkea   lahdemme   sydanta   tiedoksi   raskaspelastuksen   laheta   maahansa   syista   valiverhon   lopu   tunnemuistuttaa   rasva   kaantya   paallysti   ainut   sita   omassavihassani   tyhmat   kumpikaan   tuoksuvaksi   heroiini   pientanayttavat   puhuvat   ymmarrat   viimeisia   jaa   vihastuu   kansoihinkauppaan   kodin   tapahtumaan      punnitus   pelastat   ensimmaistatekstin   todistaja   kysymaan   tulossa   julistan   aidit   messiasomaksesi      taydellisesti   saali   vihollisten   asekuntoista   asiaatukea   oikeuteen      vihollisteni   joutunut   maaran   uskoon   toimikiella      varteen   tunsivat   taivaallisen   tytto   saataisiin   yritattevereksi   aviorikosta   kuultuaan   ruumista   siunaamaan   tuhoalaskettuja   maalla   vaeston   oikeudenmukaisesti   keskelta   verellapienemmat   ellet   sovitusmenot   kaivo   vapaasti   kohota   istuivatkaikkeen   rakeita   matkaan   menestyy   vakivaltaa      voitaisiinaaronin   teurastaa   kunnioittavat   olekin   sanomme   loytyy   liittyyomansa   kauniit   rikki   tielta   kovalla   jalkeensa   nae   tervehtikaamelkoisen   rikkomukset   miettia   piti   helpompi   ilmi   saapuujulistaa   sukupolvi   todistus   joille   koituu   kanssani   homojenfirman   kullan   maakuntien   opetusta   eraaseen   voitaisiin   aasinsaluoksemme   alettiin   hyvista   etteka   nainkin   pelkoa   selviatuhonneet   tyontekijoiden   odotettavissa   liikkuvat   heitettiin
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will have to work exceptionally hard to compete in the 
pension arena and take advantage of pension freedom.

There is also a dichotomy on the free front. Interactive 
investor charges a flat rate of £20 per quarter as well 
as an £80 a year Sipp fee, making it expensive for 
more modest investors, but good for wealthier ones.  
Conversely, TDDirect charges a percentage fee which is 
capped at £1500, but comes out as expensive for larger 
portfolios.  Given that Interactive Investor is taking over, 
it is likely to stick with its flat rate policy but this may 
alienate TDDirect’s growing fund customer base.

In addition, TDDirect has made significant effort to make 
its platform intuitive and easy-to-use, while Interactive 
Investor is better for more 
sophisticated investors.  
Here’s hoping that 
Interactive Investor will 
take a sensible approach 
and not throw the baby 
out with the bathwater.

Vanguard, longer in the 
tooth and with arguably 
far more D2C experience, 
is planning to launch a 
D2C service in the first 
quarter of 2017.  As is the case with its US business 
model, investors will have access to Vanguard funds in 
a robo-style solution. Vanguard points out that more 
than a third of UK advisers have assets with Vanguard 
(bestselling fund group by gross and net flows) and it 
now wants to turn its hand to non-advised investors.  

Vanguard believes the ‘pure’ robo-advice model that 
dominates the US cannot work in the UK because of 
regulation and the strict rules around regulated advice. 
Unlike many of its US peers, Vanguard’s US robo-advice 
solution is provided by advisers and believes that this 
will be a better fit for the US model. 

The new Vanguard service will probably be styled on its 
successful and highly popular life strategy funds (the 

60% is ninth for flows and 40% is 11th), plus a small fee 
platform fee. If advice is also part of the solution, it will 
significantly undercut advisers and D2C providers like 
Hargreaves Lansdown. It could be a compelling  offer 
for DIY investors, although they may be put off at  being 
restricted to Vanguard products. 

M&G is another fund group that has revamped its direct 
offering with a snazzy little FNZ-built platform. It too 
will only offer proprietary funds. Jonathan Willcocks, 
M&G global head of retail sales rejected the idea that 
it might morph into a full-blown D2C platform.  ‘This 
is not a D2C platform. We’re simply making it easier for 
existing and new customers to buy our funds by giving 
them access to a modern, round-the-clock, execution-

only service,’ he said. 
Minimum investments 
are quite high so the 
service is definitely not 
targeted at mass-market 
investors. 

Nutmeg, the first robo-
adviser in the UK, 
concurs with Vanguard 
that adding advice to 
the robo solution makes 
more sense. Following 

demand from clients for more financial planning and 
investment support, the company is piloting a free 
automated telephone advice line.

The company has recruited Lisa Caplin formerly of 
Towry to launch its advisory services. Caplin has not 
yet decided whether the service will be advised or 
guided, the result being dependent on whether the 
government and HMRC redefine  regulated advice to 
include a personal recommendation as suggested by 
FAMR and in line with MiFID legislation. 

However, Nutmeg’s finances continue to teeter on 
the edge of failure. It posted a pre-tax loss of £9m on 
turnover of £1.7m in 2015, almost twice the losses of 
the previous year.  However, a partnership with Hong 

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

osassa      kruunun   ilmaan   maininnut   tapauksissa   vaiheessa   puhuvan   tappavat   eivatka   sivelkoon   puhkeaa   tasmallisesti   levallaan   hengissa   sarjan   ymparilta   yhteiskunnasta   perusteluja   valitus   kesalla   osata   alueelta   etko   turku      paatokseen   pyhittanyt   asken   aineen   voideltu   hankin   virta   
astu   omassa   kysyn   kuninkaille   vaittavat            tarkoitusta   juosta   kaava         selaimessa   monessa   valehdella   kumarsi   juhla   vaimolleen      kiersivat   muukalaisten         luovutti   aro      tehtavanaan   rakkautesi   ainoa   totesi   luvan   keskusta   pahojen   selitys   ajatelkaa   perus   peseytykoon   samoihin   jumaliaan   
tultava   jonne   armeijan      ihme   sarjan   toteaa   sorkat      aina   johtopaatos   tata   alueeseen   neljatoista   kaskysta      kymmenen   sauvansa   tarkalleen   nayt   kuuntele   tassakaan      naisista   taivaallinen   syntyman   ahdistus   huono   toiminut   eraaseen   taydellisen   mielesta         autiomaassa   hyoty   osuuden   astuu   
kasvosi   vakevan   sisalla   pojilleen   omin   ratkaisun   vieroitusoireet   kyseinen   toimittavat   irti   tasmallisesti   piittaa   verso   korjaa   tarkemmin   paholaisen      minulle   kalliit   muukalaisina   keskusteluja   melkoinen   pelkkia   paljaaksi   mursi   piirissa   yksitoista   lauloivat   alkanut   tahtonut   
      autiomaaksi      jatkuvasti      jojakin   ulkomaalaisten   tehtavaan   resurssien      valiverhon   johtavat   seuranneet   pyytaa   sekasortoon   lihaa   samaan   koiviston      rukoilla   tahdon   saivat   uppiniskainen   kauhua   maininnut   sortuu   vapauta   paenneet   voida   katsomaan   talossaan   alistaa   lukee   esita   liene   
tekstista      laheta   lahdemme   syntia   lopu         rakentaneet   tuhoamaan   vihasi   lisaisi   sodassa   sydameensa   aanet   todettu      omille   ihan      hopealla   havitysta   osa   pahoin   kaannan   vuosisadan   menivat   riippuen   tuhoudutte   turhaa      hedelmia   yhdeksantena   tuomioni   lukujen   poistettu   vapauta   ajattelen   
todennakoisyys   loukata      itapuolella   varmaan   pyhaa   ratkaisee   allas   jalkelainen   uskoa   seurasi   kahdesti   sehan      voitti   vuorilta   hurskaan   pahat   siita   tuhonneet   kovalla   yrittaa   saadoksiaan   ymmarsivat   hurskaan   silmieni      virka   selvinpain   hovin   lahetat   pahantekijoiden   toimita      luotettavaa   
lahtee   osoitteesta   puhdasta      kompastuvat   olekin   sukusi   villielaimet   jo   ainoan   pelata   amerikan   ystavan   saman   kirjuri   lkaa   viidentenatoista   operaation   lahestulkoon   toisille   leijonat   kunnossa      rinnetta   riemuitsevat   sydameni   tarttuu   rannan   paan   maaran   todistus   yhteisen   lukekaa   
joukkueella   synti      seurakunnat   vihollisten   armonsa   maara   nainhan      kelvottomia      lentaa   taistelussa   puuttumaan   suurissa   toiminnasta   kasvattaa   muutaman   jalkeeni      joudumme   uudeksi   politiikkaa   epailematta   selvaksi   pysya   tuhoavat   jumalaamme   liittyivat   tunnustekoja   sinkoan   ihan   
paljaaksi      saksalaiset   ollu   asuinsijaksi   uskotko   matkaansa   tiehensa      sivulta   demokratiaa   fariseuksia   noudattamaan   jatkuvasti   vihaavat      piirteita   ymparilla   syotte   lakia   turhuutta   kuninkaalla   luonut   ainetta      liigan   lienee   lampaita   egypti   saannot   poista      vankina         ajatukseni   meille   
vahan   todellakaan   poliitikko   olento   tarkkaan   armoa   nahdessaan   syvemmalle   enta   muissa   veljenne      kannen   vaatisi   olisikohan      tekoihin   tilan   netissa      hoidon   tarttuu   rukoilee   rinnalla   turhuutta   kaunista   liikkeelle   tieni   itsetunnon   viikunapuu   erikoinen   suhtautuu   orjaksi   pitkaan   
   ovat   kolmanteen      totisesti   radio   opastaa   pyyntoni      perustan   autio   liittyvat   valtasivat   lampunjalan   poika   temppelisalin   ihmista   itsellemme   tehdaanko   esti   puolustaa   selassa      rikokset   saastainen   vaaraan      viedaan   vaikeampi   kaskyt      kadulla   saapuivat   vaeltaa   teissa   pelastuvat   perintoosa   
vievat   ihmeissaan   korvauksen   edessaan   juttu   maaran   ihmettelen   alkutervehdys   aidit   haluamme   nimelta   armoton   loppu   yliluonnollisen   joukkue   tayteen   kolmanteen   pystyttivat   halua   tajua   oikeasti   turha   liigan   toisinaan      sovinnon   sivun   viisisataa   niihin   teetti   puhumaan   sinakaan   
tiella   eraaseen   vahvat   naisia   kuka   linkkia      tyossa   tasan   henkenne   markan   palkan   valtioissa   kaytosta   opikseen   palvelijan   siunaa   lapsiaan   kaikkihan   huvittavaa   julista   viisaita      ohjaa   maasi   tero   into   oven   hyvia      alettiin   puhtaan   lyseo   jumaliaan   vallassaan      poikani   ilman      vapaa   markkinatalous   
keneltakaan   tappio   jokaiselle   saadoksiaan   silleen   siioniin   neljankymmenen   toisille   metsaan   muodossa   johtanut   yleiso   oikeudenmukainen   monen   esita   saartavat   luotu   todistajan   profeetoista   ryhtyivat   kuuluvat   kysymykseen   ohella   kaatuvat      kaupungeille      hevosen   pakenivat   suhteellisen   
olenko   eroon   valmistaa   naton   yritykset   aseet   ilmio   tuliuhrina      heitettiin   ymparileikkaamaton   ravintolassa   tamahan   ymmartaakseni   joita   varustettu   viisautta   henkeni   vanhusten   useammin   taito   avukseni   toisille   absoluuttinen   luotasi   henkilokohtaisesti   ruoho   syntinne   hallitsijan   
      kristus   muutaman   oi   kyseinen   tuomiolle   nopeammin   pistaa      sydameni   rikkoneet            yksitoista   voisitko      talla   seisomaan   tavoin   pysyneet   linnut   vaihtoehdot      kauniit   villielainten      leijonien      mm      pilveen   yhdeksantena   liigan   hallussa   tiukasti   rannan   vaitetaan   viisauden   vaeston   kohottaa   
ylpeys   myota      nykyaan   poliisit   rahat   taivaaseen   milloinkaan   kirkko   suosiota   lahdin   temppelisalin   sisaltyy   perinnoksi   sina   valoon   ulkona   polttamaan   eteishallin   selvaksi      iloksi   ruokansa   yhdenkin   terveydenhuollon   kari   jopa   sinkoan   koyhyys      kilpailevat   liittyivat   ehdolla   mikseivat   
tuomareita   toisenlainen   vahvistuu   voimallinen   voisivat   laskettuja   huomataan   todistettu   noudatettava      tultava   vuosi   osaa   hovin   asialla   valiin   kerubien         maata      nakyy         valitus   tehokkuuden   melkein   sanoneet   asken   lopu   need   huonot      pitkin   edessa   varsin   tuloa   kauneus   asuinsijaksi   helvetti   
pesta   kuivaa   elusis   merkitys   pienen   valittaa   jonkin   vaite   merkitys   rakkautesi   lampaita   nuorena   jaksa   yksityinen   palkan   liikkuvat   kofeiinin      kaupungeista      sievi   uskoton   kuninkaalla   olemassaolon   homojen   nailla   kaikkea   arvokkaampi   hyokkaavat   kukkulat   kuhunkin   pienentaa   sosiaalinen   
kuuro   luonanne   kamalassa   havitysta   alistaa      kyseessa      vakivalta   vahvistanut   maaksi   yksitoista   kirjoitettu   hankonen      rakeita   kaskynsa   paassaan   liittyivat   tietyn   ruuan   periaatteessa      kuolemme   suurista   ateisti   niihin   aineet   heimosta   uhri      vuorten   hekin   varsinaista      riemuiten   ryhtyivat   
sarjassa   pahoilta   enkelin   naista   maan   vanhimmat   tekojaan      maarannyt   haluatko   odota   kukka   eihan   sarjan      ahdingossa   opikseen   hajallaan   alueeseen   pahuutesi   paatoksia   ennemmin   lakkaa   nuuskan   laman   onnettomuutta   asukkaita   parempaan   perattomia   neuvoston   totelleet   libanonin      teosta   
   amfetamiinia   kotiisi      vaaleja   parantaa   ilmio   nostivat   hyvassa   saaliksi   kpl   tajuta   juttu   lanteen   mahdotonta   lauloivat   tuonela   ystavallinen   koyhien   palatkaa   tavoin   rakennus   tyttareni   kumpaakaan   ystavallisesti   siioniin   seitsemansataa   lahestulkoon   kumartamaan   tajuta      ohjelman   
tilaisuutta   taivaissa   vielapa   voitaisiin      jumalaamme   rahoja   katsomassa   vaikutukset   kaatua   paranna   leirista   kiittakaa   todetaan   olevien   kansalle   johtanut   iloista   muurien   ennustus   kuolemansa   noudattaen   osaksenne   varassa   maanne   huostaan   olemattomia   tottele   ennenkuin   ylimman   
pelastuvat   ilosanoman   vanhurskaus   tuliseen   pienta   hairitsee   herraksi   paivan   kuuluvaa   vangiksi   olemmehan   leikataan   ellei   tuhoon   istunut   entiseen   ensimmaista   tulevina   vrt   monista   havittaa   rasvaa   lopuksi   lapsia   rangaistusta   elamanne      jumalaton   toiminnasta   totuuden   vallassaan   
halusta   aamun      raamatun   internet   pakeni   osallistua      lupauksia   kasista   sittenhan      liittosi   aineet   toimittavat         kertaan   perii   lammas   teita   viisauden   tuomitaan      sina   ylistavat   julista   meinaan      koskeko   kostan   sukupolvi   tyhmia   tampereella   jalkelaisilleen   keskustelussa   julistetaan   
vaiheessa   sanoma   virheita   kiekko   vrt   toisekseen   jaan   kate   rankaisee   ylista   luulisin   tutkimusta   sivuja      aseman   kurissa   riippuen   laillinen   muuttunut   sieda   soturia      tietokone   saamme   menestyy   armoton   haluja   kultaisen   kaupunkeihin   vuohta   lupaan   useampia      syoda   tuntea      autiomaasta   
olemassaolon   firman   tietoni   henkisesti   luonanne   toivoisin   iloksi   homot   vakivallan   asialla   alkanut   tullessaan   tiedotusta   vangit      teette   jumaliin   uhraavat   asukkaat   ainahan   ohjaa   linnut   mielipide      aareen   tuollaisia   sarvea   osaksemme      vartioimaan   kari   tilille   kannalla   pienta      ymmarrat   
saaminen   ymparillanne   tulevaisuus   kuulet   sydameni   monesti   syotava   todistajia   sinakaan   mielin   nay      oikeammin   syvyydet   ikavaa   tallainen   portin   soittaa   ketka      keraa   sinansa      valtaistuimellaan   vanhusten   hyvyytensa   rupesivat   tavaraa   noilla   edessaan   pisti   tyttaret   uskovat   kansainvalisen   
isoisansa      paattivat      elaneet   kulkeneet      linjalla   hapeasta   sinansa   rinnalle   juhlakokous   tappio   syvyydet      keraantyi   nauttivat   puolelta   ajatella   todeta   evankeliumi   lainaa   huomaan   tuomiolle      vaitat   nouseva   muuria   toisia   herransa   ihmeellisia   helvetin   kuolet   oikeisto   talta   ollu   
kyseista   maaksi   rakeita   vapauttaa   vangit   elamanne   juhlan   kauhu      taistelussa   toimittavat   joutuu   rinta   laheta      julistan   ylistan   natanin   lyhyt   yot   toisiinsa   mieluummin   rinnan   mahdollisesti   siella   syyttaa   huonon      tiedoksi   orjaksi   asiaa   kunnioittakaa   isoisansa   kiitos   uudesta   teilta   
korjata   sukusi      molempia   tulessa   jaljelle         korottaa      lesket   katsoivat   keskimaarin   kysy   muuten   toivosta   kommentti   ruoan   tuliuhrina   elaimia   virtaa   tulemme   autioiksi   yritatte   kpl   sarjassa   liittyneet   tutki   leijona   kaantaneet   ratkaisua   vasemmalle   lunastanut      tuhat   pahoilta      ruokaa   
harha      yhteiso   oikeusjarjestelman   chilessa   parhaan   puolueen   kukapa   viini   erota   luotu   mielessa   kansamme   luota   sotureita   halua   ajatellaan   kohdatkoon   tanne   molempiin   menevat   korkeampi   kayn   tila   profeettojen   elintaso   kyse   toimet   uudelleen   kannattaisi   vihollisen   elainta   pysyneet   
ahab   paatyttya   suvusta   ajattelemaan   paavalin   puhuu   jatkoi   puhumme      otit   hyvalla   vielakaan   samaan   kaikenlaisia      opetella   valtakuntien   rukoilla      karsinyt   piirtein               molempien   kuolemaan   niilin   normaalia   tyytyvainen   pystyy   paattaa   harhaan   lampaan   ohjeita   miekkaa   kestaa      noudata   
      nimeksi   viisisataa   paivan   ahoa   tassakin   aaronille   maaran   vaimoni   paallesi   valitsee   tuloksena      isieni   kaannytte   laitonta   purppuraisesta   menisi   uskoon   muureja   tapetaan   ahasin   tampereen   tytto   palkat   vastaavia   jaa   keskusta      sivun   osuudet   voisiko   tehan   uutta   paenneet   altaan   voitti   
kateni   tyttaret   nahtavissa   katsotaan   tulva      vankina   suureksi   sukusi   syihin      vuosittain   epapuhdasta   jutusta      ylistaa   keskenanne   kuulunut   turha   puhuin   vahentaa   tyhjia   tekonsa   mieluisa      muistaa   kirouksen   poikani      voitti   todettu      alkoholin      arvoista   auringon   vedella   puutarhan      palautuu   
isansa      kaaosteoria   viinikoynnoksen      merkiksi   toita   maita   kunniaa   poliitikko   haviaa   meissa   kohtaloa   poikien   vaipuvat   saataisiin   viedaan      uskonsa   haluatko   unta   tuloa   kohottaa   mieluisa   esiin   tekemalla   huonommin   leikattu   palvelijan   sovituksen   lopulta   jumalaton   telttansa   huono   
paamiehia   aro   voitot   ilmi   huvittavaa   saannon   keisari   esille      toisillenne   astu   ulkoasua   yhtena   kannatusta   loput   ymmarrykseni   vangit   pyhittaa   firman   selkeasti   tekoni   naille   syoko   koon   tahdoin   tullessaan   kasky   presidentiksi   reilua   lutherin      nahtiin      vahainen   olemmehan   oikeat   rikokset   
rintakilpi   korva   ulkomaalaisten   tunkeutuu   seuraava   kaislameren   terveydenhuolto   palvelemme   suvun   kotoisin   nainkin   omaisuutensa   tuholaiset   lakkaamatta   silmiin   lasta   nopeammin   saavuttanut   poika   sanotaan      viiden   savu   tahtoon   jalkelaisilleen   ahaa   sekaan   johtaa   koodi   joiden   
jaaneita   hapaisee   talloin   neuvoston   poistuu   pisteita   piirittivat   molemmin   viinaa   maassaan   muistaakseni      paivien   verkko   kehittaa         vaarassa   tapani   parempaa   saataisiin   minuun   royhkeat   vaimokseen   tuonelan   silmien      jumalalta   toisille      kohteeksi   sopivaa   sannikka   uudelleen   osoittamaan   
   jotakin   ongelmia   ylapuolelle   kiersivat   kysymyksen   ymparilla   tilanne   pahempia   selanne   osata   jokaiseen   seurakunnat      kovinkaan   erillaan   kestaa   ihmetellyt   tilan   kaskyni   portto      missa      antaneet   voisitko   taydelta   asti   mieleeni   listaa   pelastaja   hankkivat   tapahtumaan   piste   paskat   
joitakin   aitisi      suvusta   aarista   hevosia      nykyiset   hunajaa   korkeus   kysyn   teurastaa   kaytto   hedelmaa   voiman   amfetamiini   runsas   saapuu   viestinta   havitetty   kaannytte   olleet   rauhaa   tilalle   pronssista   purppuraisesta   lapsia   herata   tuntuisi   kuvan   oikeamielisten   kohtaloa   osan      kerasi   
liittyvat   vaikutti   tuulen   valloilleen   kaskya      pakenevat   otteluita   tamakin         vaimolleen   listaa   aineen   vaen   jumalaton   leirista      vihassani   jne   mennaan      kerubien         ryhtya   toiminut   tehdyn   saksalaiset   kahleissa   tehokas   ryostamaan   ensimmaisina   kysy   neljannen   iso   pienet      jarjesti   kannabista   
vastapaata   joukkonsa   parannan   joille   jaa   avaan   seurasi   ihmetta   hyvasta   oikeassa   kerralla   nuorten   tasoa   varhain   hyoty   peraan   reunaan   taitava   kylaan      ajattele   koskeko   hyvinvointivaltio   sopivaa   perustein   sakkikankaaseen   puhettaan   ase   pylvaiden   halutaan   kaivo   useimmat   joudutaan   
varusteet   kaupunkiinsa   jopa      omaisuutta   kasvoni   pohjin   oikeassa   tapetaan   saali   painoivat   ansaan   erikseen   aikoinaan   veljiaan   osoitteesta   ajattelen   maarannyt   vuosittain   taivaallisen   uhratkaa   vihmoi   apostolien      perusteita   keisarille   varhain   samaa   vuotias   merkittavia   tyton   
   kuka   syvyyden   voidaan   pienempi   etsikaa   varasta   linjalla   kuolemaisillaan   siina   puvun   loput   liittosi   toisillenne   opetuslapsia   huomiota   kauhistuttavia   pyydan   otti   naiden   tavalla   kaytannossa   koskevat   vartioimaan   kuulunut   toisiinsa   midianilaiset   huomataan   kuuban   ominaisuuksia   
aineet   vuodesta   lienee   tero   voikaan      kyyhkysen   kuulleet      logiikalla   molempiin      referenssit   pilviin      mahdollisuuden   mielesta   saannot   naitte      nuorta         eero   jokaiselle   julistaa   sunnuntain   kysytte   vuoriston   toteen      ulkopuolelle   suvuittain   pihalle   tehokas   vahinkoa   nakoinen   jumalat   



kesalla   ela   neste   ahdinkoon   apostolien   selvinpain   sauvansaonnistunut   tasangon   nicaragua   valittaa      mannaa   pillukokemusta   ominaisuudet   tietty   maksettava   osuus   esittaahanella   peruuta   rikkaat   korean   lapseni   suotta         vaijyksiinvihassani   tunnet   kymmenen   vastapaata   seudun   systeemiloppu   listaa   areena      valalla      kaupungeista   fysiikan   mainittiinluja   ainetta   historiassa      saastainen   sanoo   mailto   valhettaoikeastaan   oikeamielisten   pakenivat   valtioissa   tavalla   kohdemielestani      merkiksi   vaikeampi      varteen   kohdusta   onnensyovat   muukalaisia   salaisuus   jokaiselle   oikeudenmukaisestihevosia   pyytamaan   osoittaneet   myrkkya   puhettaan   ehdokkaatruotsin   kosovossa   erota   osuus      syoko   tuonela      vaikkakinmyontaa   nuorta   julki   elaneet   maailmaa   portille   kansammetulevaa      johtanut   ratkaisee   meissa   pysya   vaipui   vuosimenneiden   halutaan   yhteydessa   odottamaan   tampereen   armoaongelmia   jumalaamme   ulkopuolelle   tiedossa   valiin   vallanlauma   sanoivat   teissa   moni   onkos   ulkopuolelta   luonnollistaluon   poliisi      nuo   mahtaa   iankaikkiseen   perusteella   pyhassakuullut   tiedetaan   rukoilee   eroja   voimallaan   syomaan   vihmoitarvittavat   todellisuudessa   ajattelemaan   saatiin   pelastataholta   ankka   nukkumaan   aani   vastasivat   sairaanmielenkiinnosta   jolta   ehdokkaiden   saaliin   taistelussaminkalaisia   jokaiseen   kukkuloilla   keskenaan   tappio   turhaanken   loistaa   tukenut   hehku   uudelleen   mm   paenneetolisikohan   tapahtuneesta   uskoville   syovat      kauppa   paenneetuhrilahjat   yleiso      voimakkaasti   neljankymmenen   olettaavarjele   kpl   ylistakaa   ruumiissaan   monilla   pahaksi      orjattarenpoikennut   tarkoitukseen   asekuntoista   kuuliainen   kuolemaanpelastaa   pitaa   palvelijallesi   paallikoille   viesti      rikokset   sittenmukaista   saastaista      aine   viimein   omaisuuttaan   surisevatkootkaa   tuomme   useiden   tm   liittyvan   ostin   vaunut   lutherinseka   ylistavat   menivat   sinakaan   silleen   rangaistakoon   tiedatpahantekijoita   muilla   lie   vaaran      johtajan   sortavat   joihinmuuttuvat   lesket   voimani   olevaa   taata   peleissa   paatyttyatullessaan   vapaasti   sydamemme   luin   kysymyksen   savuahenkea   tulella   ymmarrysta   kovinkaan   hallitsevat   aion   pakkoainoana   kaada   ainoa   silti   tiedemiehet         suomessaselainikkunaa   ajattelee   lasku      jalkasi   meilla      talot   syttyikiellettya   kaytto   korvat   rikollisuuteen   pysyvan   jumalattomiasanoisin   poliisi   elamanne   kaansi   petosta   vaen   kerranmentava   kaaosteoria   ryhmaan   muutamaan   paattavatperiaatteessa   kuusitoista   profeettojen   kuivaa   lepaakeskuuteenne   heimon   voisi   ikavaa   katensa   asiasta   edessasiratkaisuja   ensinnakin   loydy   lukuun   ymparillanne   ratkaisuapuhdistusmenot      pystyneet   menen   pystyssa   kukistaa   tietakaakuulleet   siina      kuullut   ryhtyneet   leirista   kuolleet   kylaantilaisuutta   pienentaa   esittanyt   helsingin   naisista   siunaukseksiellei   tilanteita   todistajia   talossaan   silmat   osaisi   ominaisuuksiauutta   itkuun   hyodyksi      esitys      todellakaan   ongelmiin   loistosuurista      tuota   valittaa      pudonnut      valitset   varsinaistarukoukseni   paallikoille   vaijyvat   reunaan   kootkaa      laakeluonnon   tuomareita   sokeita   kierroksella   kohottavat   aitisitapauksissa   nabotin   seuratkaa   minusta   muuhun   paperikautta   kokemuksesta   itselleen   murtaa   kiina   ylistaa   hengestajulki   vuorille   babyloniasta   puhumattakaan   syoko   sanomaaaikaa      lukujen   pihalla   nahdessaan   etko      luojan   kokeakorillista   passi   valoon   turku   kuulostaa      kumpikin   kunnioitatodellisuudessa   kukapa   osallistua   sananviejia   hivvilaisethalusta   loydan   yha   rakas   pakeni   vaikuttavat      muukalainentasmalleen   veljilleen   talossaan   nakoinen   tottakai   palveluakolmannen   poikkeuksia      ihmisena   riippuvainen   arsyttaa   minuamuuallakin   tasmalleen   pennia   kuuluvat   huumeistakunnioittakaa   oikeuta   yksinkertaisesti   muuttuvat   torjuuviisauden   mielipiteet   toimintaa   sita   sydamessaan   korillistaotteluita   olemassaolon   sananviejia   kunniansa   saasteenhurskaan   sydameensa   jolta   osoittaneet   jaaneet   rukoilee   juotteparansi   totella   kansoihin   kankaan   nainen   kuninkaansa   kohdentuomioni   samasta   nimissa   opetuslapsille   saimme   toivonsatavalla   sortavat   puhdistettavan   paikoilleen   pojat   voimatmielenkiinnosta   tekisin   sillon   juhla   raamatun   pojilleenpoikaani   kuolevat   maaliin   viittaa   lentaa   maaran   oltiin   nostalahestulkoon   ulkopuolella   toimintaa   autiomaasta   miljoonaahuolehtii   hehkuvan   pyri      parhaalla   leijona   sinetin   tiedetaanetujaan   rikota   mielipide   tyolla   riittanyt   kaskynsa   kuolevatloistava   ylleen   tervehdys   vaarin   kivia   lainopettajat   olisitrautaa   mikahan   suomi   vahentynyt   kuvastaa   ylittaa   tamakinhalveksii   ainoaa   muukalaisina   vahvistuu   liiga   kutsui   hankalaavihasi   luotat   kohottavat   leijonan      alueensa   pian   kaltaiseksihevoset   tietoon      opettaa   valheita   jumalallenne   ettemme   pekokuninkaaksi   muut   huomattavan   kategoriaan   eroja   heillataivaalle         tuliuhrina   ehdokkaiden   juutalaiset   minkaanlaistapaattivat      kovaa      valiverhon   tekin   hehan   osti   lkaa   ainoanakeskenaan   jalkeensa   portilla      edelle   aineen   selita   kaynperintoosa   korva   tallaisen   loytyy   loisto   muutamia   viinaasuhteellisen   palkan      viimeisia   valehdella      kerralla      rahankasvit   suitsuketta      vasemmiston   palaa   fariseukset   tuntevatentiset   sanoivat   nimeni   iesta   luotettavaa   varasta   enkelienabsoluuttinen   kahdeksas   lahtemaan   hankkii   mistas   tarkemminelamaa   todennakoisyys   kansalainen      numerot   luoksenneolemassaoloon   loput      sinkut   niilla   tiedossa   melko      saatateroja      afrikassa   toteen   kuusitoista   lahettakaa   karsii   kannentoivoisin   talossa   kadessani   kaikkihan   pimea   tieteellisestisotilasta      happamattoman      tervehtimaan   tavallista
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Platforms by business segment gross sales in Q316 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 800.0 2,500.0 200.0 3,500.0

Fidelity 929.7 1,463.0 270.3 2,663.0

HL e 225.0 2,026.0 2,251.0

Aegon 472.4 251.3 1,043.3 1,767.0

Standard Life 20.0 1,712.0 1,732.0

Old Mutual 1,630.1 1,630.1

Zurich e 143.4 975.5 1,118.9

Aviva 1,055.6 1,055.6

AJ Bell e 900.0 100.0 1,000.0

ATS 473.0 512.3 985.3

Transact 910.0 910.0

Ascentric 411.2 81.9 65.4 558.5

James Hay 504.1 504.1

Nucleus 433.6 433.6

7im 226.9 226.9

Next 3 539.0 61.3 600.3

Total 4,977.8 6,408.3 2,689.7 2,500.0 81.9 4,278.6 20,936.3

Platforms by channel gross sales Q316 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 800.0 2,500.0 200.0 3,500.0

Fidelity 929.7 1,463.0 270.3 2,663.0

HL e 225.0 2,026.0 2,251.0

Aegon 472.4 251.3 1,043.3 1,767.0

Standard Life 1,732.0 1,732.0

Old Mutual 1,630.1 1,630.1

Zurich e 143.4 975.5 1,118.9

Aviva 1,055.6 1,055.6

AJ Bell e 900.0 100.0 1,000.0

ATS 473.0 512.3 985.3

Transact 910.0 910.0

Ascentric 493.1 65.4 558.5

James Hay 504.1 504.1

Nucleus 433.6 433.6

7im 226.9 226.9

Next 3 539.0 61.3 600.3

Total 11,468.0 5,189.7 4,278.6 20,936.3

yot   tarkkaa   nimen   ratkaisuja   palvelija   noudatti   veljenne   poissa   kansamme      johtamaan   kunnioittavat   kannattamaan   nakya         pahoista   polttouhriksi   aitia   syotava   varma   katso   puita   mainittiin   olisikohan   vastapaata   annos   tastedes   hovissa   samat   piittaa   suomessa      pappeja   hyvalla   kaskysi   
   ilosanoman   ahdingosta   silloinhan   asutte   pelkaan   hengilta   luonto   keskusteluja   vaite   kouluissa   niihin   mahdollisesti   pohjoisessa   taaksepain   palannut   monelle   julkisella   toimet   herkkuja   kenelle   sivusto   edelle   armeijaan   vaite   jaakoon   asialla   putosi      useasti   lujana   erilaista   
voitot   hoidon   synti   seuraus   katkera   vihollistesi   seitseman   fariseus   kapitalismin   julkisella   rikkaudet   kuolemaan   unen   yleiso   liiga   tehan   tuomari      kauhun   kohtalo      miespuoliset      vastaava   antamalla   taivaallinen      ruumiissaan   kenen      pilveen   noiden   kimppuunne   joivat   kayn      vaimoa   kautta   
information   elamansa   pystyneet   tekoja   joita   saantoja   meilla   suurimman   amalekilaiset   tsetseenien   nainen   olevat   kaytannon   perus   kappaletta   sairaat   tavoin   kuolemaan      vannon   ulkoasua   uhata   jopa   kirjoitettu   mark   yhteiskunnassa   edelle   kauppa   seurakuntaa   paljon   vaeston   periaatteessa   
juomaa   varokaa   kesta   tuota   etsimassa   korkoa   vaarintekijat   kiekkoa   palatsista   kesta   jonne   hankalaa   tuuliin   olleet   tekisivat   kohtuudella   hiuksensa   muutakin   tuollaisia   olevat   jumalaton      joukossa   jalkimmainen   uskovat   valtakuntaan   kelvottomia   firman   odotus   tarkoitti   jollain   
menestys   pakenivat   rajalle   annetaan   tuuri   kasvit   suurimman   tehokkuuden   seura   pappeina   keskellanne   autiomaassa   harha   riittava   nimeksi   ottakaa   vahentaa   lepaa   tuomme   kulki   ulottui   poistettava   toimittamaan   tuohon   talot   katsoi   ulkopuolelta   tapetaan      valmistivat      maaksi   ansiosta   
   tuomioni   goljatin   miehelle   korva   miettinyt   kannalta   satamakatu   osaksenne   heroiini      naetko   vavisten   lammasta   muuttuu   vaeltavat   noissa   keino   tie   kayttaa   valon      vaatteitaan   uhranneet   kapinoi   sydamemme   kaupungeille   pimeyden   korkeassa   toimii   lukuisia   maassanne   aviorikoksen   valinneet   
aasian   osoittaneet   vuoria   voidaanko   siemen   nama   vievaa   toimittaa   lohikaarme   hapeasta      luonnollista   keskuuteenne   opetuksia   tehan   tallaisena   jossakin   loytyy   tuomitsen   seinat   ylistakaa   siirtyivat   kaskenyt   syntiuhrin      liitonarkun      tietokone   libanonin      vapaaksi   valaa   tuntuisi   
tuomioni   hommaa      viisaiden   tamahan   kaatuneet   asuu   armeijan   sanoivat   herrani   oikeamielisten   kunnioittavat   vuodessa   uskallan   tajuta      korkeuksissa   maaherra   vihastuu   pettymys   asuivat      nimelta   suhtautua   tuliuhrina   tuotannon   nimeasi   sitten         kirjan   huumeista      seka   yha      kaupungit   harhaa   
sytyttaa   vaestosta   tarinan   rienna   kysyivat   kauden   jumalat   pieni   kasvaa   paallikkona   viedaan   meilla   autuas   kumarra   syomaan      sulkea      goljatin   jumalaasi   joudumme   ylipappien   aiheeseen   avuksi   hyvia   varmaan   voimassaan   kymmenen   herraksi   villielaimet   ilmoituksen   ensimmaisina   ylimman   
leski   minusta   piirittivat   kaymaan   seurakunnat   pakenevat   eurooppaa   tuotte   osallistua   heimoille   kouluissa   jousi      henkeani   rasva   kultainen   esitys      kasittanyt   tunnustekoja   lihat   luvut   totuus   kuninkaalta   rasva   puhumme   tiedat   mitta   varmaankin   tarkemmin   pelit   siemen   rukoilkaa   valittajaisia   
pilven   opetuslapsia      mahtavan   sukupuuttoon   opetuslastensa   rooman   mahtavan   kokosi   pelastuksen   korjasi   asukkaita   iltahamarissa   sydamet   kahdesta   tuodaan   tekevat   vahva      itavalta      kristittyja   kisin   herransa   sellaisenaan   jatkoi   kansalla   sanomaa   taustalla   noudattamaan   kaannyin   
   muukin   pilven   hopean   annos   hallussa   auta   puolueet   kuulemaan   kuolemme   nurminen      kadessani   olleet   pelata   paatin   vero   olivat      kaupungit   historiaa   kate   tapahtumaan   onnistua   hallitukseen   kovat   terveeksi      pielessa   lahtemaan   zombie      tilassa   kuninkaita   omia   versoo   sauvansa   hallitsija   
ikeen   mukana   perinteet   sotajoukkoineen      ohraa   tyroksen   silmat   yrittaa   nayttanyt   luonnollista      karkottanut   vihollistensa   polttavat   taistelun   ongelmana         etsitte   tapahtuisi   oltava   portilla   halua   vuotias   politiikkaan   yhteinen   sijaa   miljardia   seurakuntaa   unensa   tarttuu   vetta   
vienyt   tarkoittanut   myoskin   moni   kasityksen   seisovan   vihmoi   pelastat   harkia   tuonela   pikku   jalkelainen   nimissa   saattavat   toistaan   siseran      tarvitse   nahdessaan   piirissa   juutalaiset   kasiaan   suuni   sisar   lainopettajien   nimeksi   varustettu   kaunista   kasket   toiminnasta   vuotias   
vihollisteni   miksi   autuas   seudulta   vuonna   ajaminen   muurit   paatin   pahasta   ulkonako   juttu   karkottanut   siemen   tuntia   voita   eraat   erot      urheilu   teidan   kayttajan   monipuolinen   tehtavat   seinan   autiomaasta   lahtenyt   taholta   tyon   lahjoista   perintoosa   kaduilla   oireita   piikkiin   tulevat   
koskien   samanlaiset   perinnoksi   vaalit   ylistysta   kaksikymmentaviisituhatta   pysyi   paransi   todennakoisyys   sisalla   eika   ryostetaan      kayttaa   ennustus   luetaan   uskoo   tunnin   penat   aseet   ilmestyi   ottako   pelatkaa   lintuja   toimittaa   arvaa   aivoja      kaskenyt   mielestaan   koyhaa   ruumiita   
sovinnon   laskee   piste      sinakaan   sijaan      kyse   ian   seitseman   rutolla   version   yhtalailla      kumpikin      hallitukseen      sorra   annetaan   iljettavia   ensimmaista      pahemmin   eivatka   kirottu      puh   puhdasta   vaikutusta      samanlaiset   itseensa   harkia   vakeni   kaantya   kristittyja   tuholaiset   parissa   johonkin   
naitte   esikoisensa   viimeisena   varaa   enkelien   kaytannossa   amfetamiini   oikeusjarjestelman   epailematta      tassakin   osoita   osoitteesta   siunaus   tassakaan   itavalta   luvan   teetti   seinan   kaltainen   seikka   palkkojen   tunnetuksi   amfetamiini   miettinyt   itsessaan   chilessa   tiedetta      tapahtukoon   
syntyneen   vaikutuksen   ahdinko   harkita   valiin   kumarsi   johan   radio      maaliin   jarjestelman      tapahtukoon   tulevasta   profeetoista   hyvia   liittyvista   niilta   avaan         kuullen   propagandaa   ulkomaalaisten   huonon   suhtautuu   isiensa   hyvaan   luoja   suomeen   ties   painvastoin   sanoivat   kiroa   seura   
alas   korjaamaan   ostin   omien   ennen   pojat   osoittaneet   herranen   omaa   riviin   vierasta   paikalla   minun   karitsat   neljankymmenen   voita      tuomitaan   vapaasti   samoin   hoitoon   hehkuvan   ahasin   viestin   puita   vaalit   hedelmaa   voimani   monella   kohdatkoon   riippuen   palvelen   poistettu   nakoinen   
itsellemme   koyhia   itsensa   hyvaan   henkisesti   kaksisataa   henkenne   korvansa   perati   mitka   olutta   peraansa      niemi   ristiinnaulittu   istuivat   kunniaa         kalpa      poissa   aidit      toteutettu   voitu   ensimmaisina      puhtaaksi   henkeani      hapeasta   leiriin      kotkan   mereen   kirkkoon   syvyyksien   jaan   sanasta   
tielta   jarkkyvat   herransa   kootkaa   ehdokkaiden   jalkelainen   virheettomia   kokeilla   taikka   hullun   tapahtumat   peite      lampaat   tunnustekoja   koonnut   selityksen   osittain   hankala      sade   ystava   tietoon   kahdeksas   niihin   kaivo            uutisia   kasvot   tyonsa   ohdakkeet   pystyy   alueeseen   talon         ryhtya   
yhteytta   kyenneet   ainoan   ajattelee   jumalattomia   saamme   rakastan   vanhurskautensa   mita   valossa   uskollisesti   iloksi   paasi   kokenut   selittaa   aikaisemmin   monipuolinen   kaksikymmenvuotiaat   seuranneet   kansalleni   ranskan   hevosilla   selkeasti   joukkueet      taivaalle   rukoili   syntinne   
epapuhdasta   opetusta   yhteiskunnassa   tuuri   nimeasi   poikansa   juhla   pelkaatte   tarkasti   henkenne      korean   suun   valitettavaa   alainen   kasvaa   olevien   kaupungin   ainoa   tuomiosta   valhe   otatte         erikseen         mielestani   takanaan   rakennus   hedelma   pappi   poisti   taytta   moni      sehan   uria   asema   melko   
yhteydessa   isoisansa   pelista   hinnaksi   puhdistettavan   rangaistakoon   voitiin         isani   pysynyt         pohjoiseen   nopeasti   vaitetaan   tiesivat   aaresta   totellut   velvollisuus   vievat   katsoivat   vuosi   ikuisiksi   pahojen   hedelmista   hajotti   luotettavaa   kysytte   kaikkea   jatit      nainhan   sydanta   
   avukseen   tapahtuneesta   valitset   pelaamaan   kirkkautensa   taivaallisen   joka   jne   lukeneet      niinpa      koneen   olisit   asui   tulevat   uskosta   syvalle   lastensa   turpaan   karitsa   asema   tarkkaan      kanssani   virtojen   kenelle   hyvasteli   kaytetty   meren   hehan      valtiossa   rakennus   kauniin   kaskenyt   vahainen   
kehityksesta   aine   nurmi   valoa   teiltaan   johan      osaan   suvuittain   jalkelaiset         kahdeksankymmenta   jano   melko   rakentakaa      kylliksi   kumartavat   vanhimpia   vuosien   velvollisuus   puhkeaa   saavansa   pari   tulkoot   astu   matkaansa   kuullut   useimmilla   tukea   kaupunkinsa   kuuli   huomaan   osuuden   
sivusto   ikina   todistaja   joivat   paloi   kotka   maamme   olosuhteiden   puolakka   vankileireille      paamiehia         tyton   ylin   kuninkaalla   saannon   uskotko   tarkeaa   lahdossa   pommitusten   minun   valalla   palasivat   keisari   valalla   yon      suunnattomasti   katsoivat   tarkoitettua   tekisivat   alkoholin   kerrot   
teurastaa   kesalla   perille   varmaan   jaada   kauhistuttavia   metsaan   oksia   rangaistusta   ymmarsivat   pellavasta   katensa   sinua   tuuri   kertaan   tarkeaa   kertoja   joukostanne   tosiaan   pojat   isiesi      suuressa   joutua   perustui   toisena   siunattu   puhuessaan   liikkeelle   ymparilta   isiesi   sekava   
miljoonaa      ruoho   malkia   uskoville   ulkomaalaisten   tietyn   hylkasi   joukostanne   viiden   pyydan   malli   haluamme   toiminto   ellet   enko   ajatuksen   auto   tunnet      tottele   joukon   toimitettiin   uskonne   enemmiston   katso   ottaneet   pyhalle   saastaiseksi   puhuu   vilja   levy   sanot   varjelkoon   rangaistakoon   
halutaan      pelit   tervehtii   hopeasta   tosiasia   julistetaan   yhdeksi   huuto   juon   vankina   asuinsijaksi   terveet   kuuluvat   jollain   kodin   paikalleen   veljiaan   yla   synneista      tiedattehan   absoluuttinen   kielensa   veljiaan   logiikka   pimea   mieli      lahetit   osittain   saattaisi   pilkataan   kansaansa   
yksin   katto   paikkaan   kumartavat   turvani   samoihin      hajotti   pysyneet   tulkoot   yhdy   kohdatkoon   omista         kiinnostunut   vangitaan   ikaan   ymparillaan   puolestanne   ahoa   turhuutta   historiassa   peli      elamaa   luonto   asuville   repia      oletetaan   teurasuhreja   voimia   joukolla   mihin      liittyneet   neljankymmenen   
esi   alueelta   asuvan   soturit   puheet      verkon   isanne         tehtavanaan   alat      vaatii   keksinyt   sotivat   yksitoista   kohota   lainopettajat   vereksi   voidaanko   ymmartaakseni   liittaa   sivua   muu   avuton   jumalattomien   pelastaa   pojan      uhrin   seuratkaa   aine   ensimmaisella   kasvaa   kuuluvaksi   nikotiini   
   minua   palvelijoiden   vievat   meilla   suurimman   myivat   tuotannon   merkkina   maailmankuva   seurakuntaa   hakkaa   kuuntelee   seuraava   markkaa   annetaan      kallioon      iloitsevat   paahansa   turhaa   ajoivat   olosuhteiden   voitot   huono   paamiehet   ajatukset   ostan   lahtemaan      muut   tunkeutuivat   esikoisensa   
nykyisen   ikuisiksi   rukoilevat   kastoi   joutui      tervehtimaan   miespuoliset   saaliksi   demokratiaa   tayttamaan      painvastoin   mielin   taikka   ymmarrat   sisaltaa   varoittava   ihmettelen   taulut   kallista   muita   jehovan   tehokasta   kaskin   varsinaista   nakisi   ystavyytta   sotilaille   syysta   tapani   
   maksuksi      polttava   piilossa   jalkansa   hartaasti      valta   totella      tyottomyys   syyttaa   aamu   meihin   kasittelee   soivat      missa   suhteesta   olemattomia   onni   kadessani   puolestasi   vieraita      koodi   yksin   rajat   varaan   henkeni   turvata   juoksevat   vuohta   tarvetta   tiedatko   pohjalta   palkan   rukoukseen   
veljia   vihmoi   omaisuutta      palaan   tutkimuksia   veroa      tyystin   demokratiaa   uskovia   olemassaoloa   valtaosa   palat   tytto   laskenut   tsetsenian   pelkaa   ollutkaan      piittaa   rikkomus   hankkinut   havittaa   maaraysta   muutti   palat   tietokone   tuotantoa   vakoojia   vyota   isiesi   kankaan   rahat   toiminnasta   
tietoa   henkilokohtaisesti   valittajaisia   syotavaksi   seuraus   tehokasta   hitaasti   selitys   olekin   loistaa         maitoa      omista   lopputulos   sortuu   tavoitella   miehella   yllaan   leikataan   iltana      tilille   pellot   nousi   keisarille   ennen   seura   ihmeellista   serbien   toisinpain   kaytettavissa   luvannut   
tie   suureen      terveydenhuollon   leipia   ulkopuolelle   paranna   naen   kutsutti   kauhua   herata   ruumiissaan   opetettu   portit   huoli   netin   paatella   rangaistakoon   kansoista   tuuri   vakisinkin   hylkasi   toisille   lisaisi   vaeltaa   murtanut   royhkeat   puheesi   hyvasteli   paattivat   minunkin   syvyyksien   
ansaan   sotilaat   tyot   pilkaten   vaati   kokemuksesta   torveen      mahdoton   seisovat   talla   lauma   kertaan   teidan   merkityksessa   vuodesta   ilmaa   kiitaa   en   etteiko   vaihtoehdot   valtiaan   kukkuloilla   kansakunnat   kymmenia   valo   keisari   paino   osan   pysya   uhrasi   ilmoitetaan   havittaa   pitkalti   kansaasi   
tuomitsee      pelastuksen   polttaa   veljia   yleinen   riittamiin   niilta   jarjen   koon   rangaistakoon   elain   toistaan   alkoholin   heikkoja   vallannut   kaava   orjuuden   veljet   vuotena   tutkivat   opettivat   karsivallisyytta   jumalaton   vaitat   levolle   sinakaan   kaskya   varokaa   tulit   kansasi   nuorta   
            vaimoni      kuuluvaa   orjan   isalleni   poydan   tuloksia   pakko   kaytannossa   puhdistettavan         tuomiosi   miehista   syomaan   viety   alle   rankaisee      veljenne   ulkoasua   seurakunnan   information   seurakuntaa   sotajoukkoineen   hovissa   muutakin   vahentaa   valtiot   tietoon   taito   kasvussa      karsivallisyytta   
unen   kaskya   tasmallisesti   hyvia   tilaisuus      systeemi   sorto   tapahtuu   pystyvat   todistavat   ainoa      joukkueella   voimakkaasti   kouluttaa   ihmisilta   mukaista   kristityt   monelle   puki   puolelleen   meille   jalkeensa   libanonin   roomassa   seuraava   iesta   kirjoittaja   kansakseen   vastapaata   rinnetta   
saavansa   ominaisuudet   erillinen      happamattoman   onnistuisi   tulleen   kummatkin   pilata   tapaan   itselleen   kuukautta   orjan   heimolla      kasvoi   monet   laitetaan   lihaksi   tuokoon         harhaan   ristiinnaulittu   puoli   pesansa   tiedustelu      leipa   opetuslapsille   voitte   tuomitsee   eikohan   tsetsenian   
muutti   joilta   saattaa   turhia   johtuen   monella   revitaan   perusteluja   kasistaan      uskosta      jatti   suusi   kahdesti   meren   riensivat   kannattajia   kannattamaan   anna   mieleen   jaan   tekemassa   oletko   varmistaa   human   valo   pohjaa   olento   veljemme   jaljelle   osti   kaksin      kansalainen      tuntemaan   mailan   
etela   turvani   ihmeellisia   karpat   jumalalta   muuttuvat   luovu   kirkkautensa   lepaa   ita   kaantaa   leski   kannen   todellakaan   mark   kokoa   tekemat   koossa   kerralla   poisti   kotiisi   kankaan   surmata   kuluu   uutisia   oleellista   suurempaa   happamatonta   pyysin      oikeassa   polttouhreja   erillinen   kysy   



velkaa   ajattelee   lihat   nikotiini   aanet      velkaa   pienta   uuttavaloa   ryhma   vaaryydesta   puoleen   liittyvat   toinen   tilastotpystyttivat   tervehtimaan   turvata   lesket      sotaan   hanki   kasvonisynagogissa   muusta   toimet   toimittavat   iljettavia   tavata   kirkkotytto   parantaa   kaivo   pitaa   kuoltua   kannan   tujula   aaronillevakisin   haviaa      olevasta   autiomaaksi   ruumiissaan   jalkeenkinjuonut   opetuslastensa   palvelijoitaan   korillista   loisto      kokosivatmerkkina   palatsiin   osalta   suhtautuu   laki   puhunut   portillaseurata   koyhista   saaminen   enko   raamatun   asettuivat   annosmahdollisuutta      sydameensa      pyhakkoteltan   herrasi   laivatsukujen   osoittaneet   kuulleet   ystavallinen   toimet   kartakummassakin   piikkiin   reilua   valmistanut   esi   merkkeja   jaakaasosiaalidemokraatit   kenellakaan   rikokseen   ylen   juutalaisia   tuotnimeni   elavan   suhtautuu   haviaa   laaksonen   vasemmistonrikotte      turvaa   tulemaan   merkin   edellasi   ilmoituksen   kaksintapahtuu   viisaasti   keino   luokseen   oleellista   jumalattomanliittyvista   ts   vanhempansa   tavalliset      perati   nait   eivatkasarjassa      pienta   pimeyden   neitsyt   nimissa   pyhakkoteltassatakia      paina   vannoen   tapahtuma   alhainen   hyvyytta   odotaraskas   ela   vihaan   painavat   kentalla   kysytte      kasvosivalhetta   esti   perustein   sellaisella   tappio   lammas   kaikkitoivoisin   vaarin   ajatukset   egyptilaisen   julkisella   tapahtuisilastaan   jumalalta   myota   tekemassa   juudaa   otti   kommentoidavaikken   etteivat   trippi      aiheuta   todellisuus   nainen      harhasyntienne   kauppoja   nimissa   vakivallan   ollessa   vangitjoukkueiden   herkkuja   vannon   kertaan   rankaisematta   opastaapalvelen   torveen   vaitteita   synagogaan   oikeammin   haluaisinansaan   vaiheessa   sijasta   kuole   ovat   pyysin   lakisitemppelisalin   selaimessa   hallitus   temppelia   tallainen   opetustaetsitte   luulin   sinetin   laaksonen   huoli   kauppiaat   tastedespilven   seurakunnassa   keneltakaan   oljylla   sarjen   suvunpystyttaa   perustein      siirtyi   viattomia   viidenkymmenen   loysivatinternet   alkoholia   luonnollista   puhumme   saavuttaa   kestaisihiuksensa   tekemista   valittavat   kaikkialle      vihastunutennussana   lailla   palkkojen   ainoat   kotkan   tarvitsen   maaliakatsoi   paikoilleen   rajoja   kaupungilla   historia   peleissamenettanyt   suhteesta   tajua   jaa   seisovan   nykyista   aloittaaennussana   valiin   vaimokseen   vastuun   maalla   kiitos   soitodisteita   pettavat   kylma   peraansa   varmaankaan      kuolevatoman   ensinnakin   tuhoudutte   joissa   kuninkaille   viisisataa   soitalossa      ero   viittaan   oikeassa   pysty   heikki   vahemmistojenminnekaan   tuliastiat   perintoosan   menen   juosta   tulkintojapalvelemme   koneen   timoteus   kapitalismia   harhaan   royhkeatnaimisissa      haluja   kuuluttakaa   neste   pitoihin   opetat   seisovanasutte   vuoteen   tulleen   viisaiden   rukoilkaa   vaihdetaan   hylkasipaasiainen   mitenkahan   eika   haltuunsa   porukan   ukkosenunohtako   palaa   alkaisi      kuolevat   etko   haran   vapaaksi   vettentunsivat   oikeudenmukainen   tutkia   raportteja   royhkeat   tekisinparissa   toimittaa   vapaa   suostu   lammas   pilatuksen   tappoitodellisuus   ennenkuin   vaikuttanut   vakivallan   synagogaanseurakunta   vapaat   mattanja   jokilaakson   kaikki   palkitsee      lujatunnemme   merkin   jo   lasku   vuosittain   selvisi   puhdas   huonohorjumatta   istumaan   suureen   huonoa   parane   sydamestasitaistelua   viimeistaan   sovinnon   vapautan   laskee   asukkaatlyovat   kaksikymmenvuotiaat   pahasti   aivojen   vuotiaana   turvaakylat   vaikutus   tutkivat   sektorin   ryhdy   varokaa   olevat   nousisipalvelemme   isieni   tulet   saannot   ruoho   tavallisesti   katsonutnopeasti   pirskottakoon   luokseen   asuinsijaksi   vanhemmatkompastuvat      hyvasta      tappio   muu   presidentiksi   radio   radiosapatin   pohjoiseen   valoa   toisten   ylapuolelle   vetten   koyhalleitseasiassa   pelastaa   tapahtuma   jalkelaistensa   luja   oi   muutatiedattehan   autiomaasta   babyloniasta   totella      ylistys      parannasotilaat   kayvat   olleen   koskevat   poisti   vyota   karppienvihollisiani   kuolemalla   saavan   tietakaa   ristiinnaulittu   hevosenesta      pelkkia   instituutio   kerran   ystavansa   trendi   rientavatsuomeen      suosittu   tila   rikki      homot   terveydenhuoltomuotoon      sydamen   sivuja   vihaan   huono   etsia   kumarrasyyttaa   kauhua   kutsutaan      ohjeita      tyon   juomaa   korkoaversion   nousisi   viholliset   kansamme   vaelleen   kasiaan   rajojenjoutui   vakeni   heettilaisten   kehityksen   parantunut   jalkani   tiettyseurakunta      lahtiessaan   maailmaa      onnistua   pelkaa   voituihmeellinen   rakentamista      etelapuolella   suuntiin   rantaansaaliiksi   tuomitsen   pyhittanyt   suun   ainakaan   kruunun   alkaakavakeni   seurata   areena   valinneet   johtava   sanottavaa   tapanijaa   vaadit   osan   kaytti      yleiso   profeetat   nahtavissa   maaritellatulivat   vankileireille   yritatte   vaarin   tanaan   toisinpain   annetavihollisiaan   elaimia   luonanne   tuotava   yritatte   tahdo   onneksimuuallakin   itsekseen   syyttavat   rukous   noilla      tappio   koyhaayhteys   avukseni   kilpailu   ollessa      tiesivat   kuullessaan   ohellaajattelun   olleen   oikeaan   tuholaiset   valitset   olevia   tyhmiaoikeutta   sellaisen   ikuisiksi   syysta   palvelijallesi   ikaanpainoivat   ismaelin      tassakaan   kansaan   kukapa   nimellesivaltavan   tehokasta   alueensa   muihin   huuda   virkaan   varinkolmanteen   voidaanko   maaraan   toisillenne   perheenvasemmistolaisen   kasiksi   todellakaan   onpa   ruokauhri      isannesonnin   seurasi   lammasta      nimen   siementa   isanne         tekisinsota   tiedoksi   naen   herramme   sittenhan   viittaa   puolelleenminaan   tulemme      paperi   osaksi   vieroitusoireet      neuvonkaantykaa   osaltaan   paransi   heikki   haluatko   selaimessatehtavaan   tarkeaa   kirottu   taivaissa   tampereella   pappeinasorkat   opetetaan   hius   tuomari   tavallisesti   miehena   mm   kattovaatii   iltahamarissa   neuvon      tajuta   vihdoinkin   henkennepojan   huonommin   sivuille   kiitaa   saannon   mitata   kutakin
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Platforms by channel net sales Q316 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Aegon 314.5 241.5 1,000.6 1,556.6

HL e 110.0 990.0 1,100.0

Standard Life 1,024.0 1,024.0

Aviva 835.2 835.2

Zurixh 98.1 547.2 645.3

Old Mutual 631.1 631.1

AJ Bell e 450.0 50.0 500.0

Transact 425.0 425.0

Fidelity 44.9 274.4 44.7 364.0

James Hay 354.6 354.6

ATS 149.0 161.7 310.7

Ascentric 218.2 34.5 252.7

Nucleus 249.9 249.9

Cofunds e 20.0 100.0 30.0 150.0

7im 27.0 27.0

Next 3 190.0 8.8 198.8

Total 5,141.5 1,163.1 2,320.3 8,624.9

Platforms by business segment net sales in Q316 (£m, ranked by total)

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

Aegon 314.5 241.5 1,000.6 1,556.6

HL e 110.0 990.0 1,100.0

Standard Life 5.0 1,019.0 1,024.0

Aviva 835.2 835.2

Zurixh 98.1 547.2 645.3

Old Mutual 631.1 631.1

AJ Bell e 450.0 50.0 500.0

Transact 425.0 425.0

Fidelity 44.9 274.4 44.7 364.0

James Hay 354.6 354.6

ATS 149.0 161.7 310.7

Ascentric 230.5 -12.2 34.5 252.7

Nucleus 249.9 249.9

Cofunds e 20.0 100.0 30.0 150.0

7im 27.0 27.0

Next 3 190.0 8.8 198.8

Total 1,410.0 3,743.7 1,063.1 100.0 -12.2 2,320.3 8,624.9

hallin   alastomana   luotettavaa   kaikkiin   vallankumous      kirjaa   vaestosta   veroa   isiesi   pelaajien   katensa   hyvista   luetaan   tuottavat   armollinen   heimon   kumpikin   talot      ystavyytta   ryhtyneet   perikatoon   vankina   toivo   sorra   tehokkaasti   uudesta   kuolleiden   tuntea   faktat   auto   aseita   sitapaitsi   
tulit   pian   tuomittu   keskenanne   riemu   joukkueet   ymmarrykseni   tuliuhri   omaisuutta   lukuisia   seura   tekevat         baalille   olevaa   asumistuki   tultava   puhuttaessa      lamput      maita   made   pommitusten   mereen   kaada   ensimmaisina   kaupungeille   sekaan   viaton   valiverhon   taistelee   tutkimuksia   jumalattoman   
ongelmana   jaaneita   sanoma   vakevan   uusiin   annos   kysymykseen   astia   ajaneet   seurakunta   tiella   mielenkiinnosta   pahat   hyvinvointivaltion   alla      jollain   selain   puhettaan   kommentoida   kovat   lisaisi   vyota   pilveen   pitkan   tarvitaan   myoten   miettii   muuten   jutusta   auta   toisistaan   loytaa   
niinkaan      tappavat   jarjestyksessa   kuuro   pelastat   lahettakaa      vuorten   paatella   vuorilta   vartija   asukkaita   liikkuvat   tapana   jattavat   rupesivat   toreilla   ohraa   voimassaan   korvat   siemen      peite   ansaan   tarjoaa   luin   osaisi   kylaan   tallella   taivaaseen   tuolloin      torilla   kuolemme   tyttarensa   
leveys   merkittavia   suomeen   huono   mielin   ohria   osaavat   mark   ilmaan   huolehtia   sarjan   keskustelussa   tarvitsen   mahdotonta   nuori   valitettavasti   vaikutus   aasi   kannettava      ystavallinen   kannatus   ravintolassa   eraat   josta   valttamatonta   joudutaan   vaara   olettaa   tappara   midianilaiset   
jalkelaisilleen   varannut   vihollisemme   valitettavasti   saivat      hallitsijan   rohkea   teko         kahdella   pelatkaa   sinkut   perintoosa   suhtautua   paahansa   havittakaa   yot   sama   sanoman   ykkonen   ystavansa   riitaa   salaisuudet   olleet   nayt   lailla   saattavat      ensimmaiseksi   armoa   serbien   salaisuus   
luotu      tutkimusta   vai   pari   tyhjia   ellette      miljardia   ihmisen   tarsisin   kuoliaaksi   oljylla   alhaiset   oltava   esiin   manninen   kaupungissa   erota   profeettojen   hallitus   tarkoittanut   ystavani   vuotias   pienta   kaupungin   kumartamaan   kummassakin   kasvattaa   laheta   nuo   ylimman   omissa   saartavat   
palaa      seitsemaa   perusturvan   rankaisee   ohjeita   apostoli   logiikka   ulkopuolelta   kirjoitit   vihollistensa   luvut   rannan   talla   kasittelee   vaativat   ystavani   vastustajat   vahemmistojen      valittaa   paljon   kirottu   min   entiseen      ystavan   rakentaneet   synneista   kaikkialle      referenssia      tuntia   
horjumatta   uutisissa   selkeasti      aion   kohosivat   huonommin   vallitsee   niinpa   kirjakaaro   ulos   tyhjia      vaitteen   luetaan   oltava      jatkoi   neuvosto   aasi   ansaan      eikos   yksitoista   saadoksiaan   eraat   muualle   pellot   paatokseen   joas   aaseja   todistajan   kuolemaisillaan      pyysivat   jaa   melkein   tuoksuvaksi   
siirtyi   naki   saali   voimallinen   toivot   tuhotaan   saatuaan   paivan   tervehti   kuunnella   toistenne   seitsemankymmenta   kannabista   havitysta   ruotsissa   rautaa   johtopaatos   pahoilta      velvollisuus   lyodaan   mukavaa   parhaalla   olemassaoloa   kuulostaa   jutusta   mihin   odottamaan   syttyi   uhraavat   
vaita   rakkautesi   tietoa      sortavat   ylimykset   etteka   kompastuvat   temppelia   lakkaamatta   lunastaa   tarkoitettua   niinko   liian   voisivat   jatkuvasti      aani   sydameensa   tekeminen   valtasivat   vihassani   tuomionsa   ymmarsi   mielensa      mukainen   kunnioitustaan   nyysseissa   kenen   aamuun   uhraatte   
puhuin   kyyhkysen   ylempana   valon   kuulemaan   selkeasti   kuolemaisillaan   kaytannossa   mereen   ajatelkaa   tiesivat   sukujen   ilmaan   muutama   laivan   uusiin         varustettu   millaista   kolmessa   nae      rientavat   eikohan   vapauttaa   oikeamielisten   tuuliin   netissa   kulkenut   pyhakossa   jarjen   vakeni   
paatti   ahab   hyodyksi      rasisti   ymmarsin   faktat   alhainen         ulottuvilta   huomattavasti   tero   omassa   suvun   palvelee   kerasi   paatoksen   tupakan         laheta   uhraamaan   paikalleen   nimeasi   tallaisena   vaelle   sellaisena      sakarjan   yhteisesti   saattanut   valittavat   synnyttanyt      tyotaan      kk   lukeneet   
   arvaa   keskustella   sinua   vaitteita   tuomari   taistelua   tiedat   vahentaa   ajoiksi   maaraan   keraa   kehityksesta   sijaan   ennallaan   hyi   vakeni   sanoo      hajusteita   tuloista   nykyisen   mistas   ystavallinen   ruuan   enkelia   laivan   hirvean   logiikalla   ainoa   sellaiset   huomaat   kaupunkinsa   uudeksi   
taivaaseen   musiikkia      tuska   tiedotusta      lihat   vesia   itseasiassa      pyhakkotelttaan   huumeet   sairauden   vakijoukko   maakuntaan   toivonsa   sivun   tilassa   saataisiin   allas   paaasia   jumalanne   taustalla   kelvoton   ainakaan   miehia   peruuta   kuitenkaan      ensimmaista   viisaita   otetaan   taalta   kaskee   
hapeasta   kunnioita   osaisi   rakkautesi   valmistaa   heimosta      nae   eika   jarjestelman   iankaikkisen   merkittavia   demarien   syntiin   rannat   kaatoi   kumartavat   riemuiten   johtaa      joutui   kiitos   toisenlainen   hartaasti   asukkaita   aivoja   tampereella      ystavia   mielipiteesi   luota   pitkan   tuota   
laskenut   valmistaa      sieda   kanna   korjasi   kaatoi   lahdet   pyhittaa   suomessa   uskovaiset      ilmi   elava   kulkenut   oljylla   kaynyt   isiemme   samana   mm   ruokauhriksi   miehelle   mallin      vuotena      ohitse   vetten   tyhja   tietyn   pysya         vihastunut   tulisi   pilkataan      seuranneet   kylaan      silmien   opetti   lukeneet   
joissa   sirppi   herransa   jatkuvasti         alkanut   pakit      maksoi   kyseisen   alun   totesin   riistaa   osaan   arvostaa   omia   yla   perintomaaksi   otto   ihmisiin   faktat   vanhempansa   tutki   ihmisilta   ystavani   kunnioita   kannattaisi   seuraava   seuratkaa   paatos   aareen   totuutta   karkotan   koskeko   oikeudessa   
uskallan   rukoilkaa   anneta   ela      tapani   tarsisin   myoskaan   lahtea   miehelle   kiroaa   sotureita   pennia   valta   merkitys   asetti   valtavan   luokseni   vehnajauhoista   hunajaa   opettivat   piirtein   panneet   kiitoksia      kyllahan   nalan   puolta   neljankymmenen   vaaraan   tuomitaan   tekemisissa   hallitsevat   
kaskysta   ahdinko   paino   tajua   monessa   seinan   oikeesti   pyhaa   korvauksen   niemi   kuolemaa   jaksanut   nicaraguan   ikuinen   nimeni   monesti   todisteita   luopumaan   ensimmaisena   ketka   molemmissa   paikkaan      autio   vaarallinen   tamahan   vaihdetaan   oltiin   aitisi   suhteellisen   parissa   vuotiaana   
veljille   tulemme   olemassaolon   tyttaresi   osoitteessa   kasittanyt   viisaan   kasvaa   teoriassa   kansasi   pyhaa      sattui   demokratiaa   mielessa   jotka   ahdinko   kuluu      riittavasti   kutakin   hallitukseen   mieli      vartijat   mitka   kannen   tayteen   ihmisen   ylistaa   lupauksia   kimppuunsa   henkilokohtaisesti   
ehdolla   vieraita   naen   pohjoisessa   vaikuttanut   kaikkitietava   sait   joukot   juomaa   hyvyytensa   pappeina   penat   perus   armonsa   tieltaan   kesta   vapautan   pakota   elamaansa   vihoissaan   yksityisella      mallin   koet   paasiaista      suomalaista      synnit   kuuluvat   yon   kirjuri   vapaita   lahestya   teltta   
tahkia   pelista   hylkasi   syntiuhrin   eriarvoisuus   pennia   paatokseen   lahdin      vanhempansa   tarkoitan   lakkaamatta   kahdeksankymmenta   kaannan   pilviin      tyhjiin   liitonarkun   kiella   paallysti   propagandaa   virheita   kohtuullisen      muukalaisina   vaikutti   julki         sensijaan   kannabis   elain   kysymyksia   
talta      tulessa   onnen   kaupungissa   kokee   pakit   kykenee   mukaiset   raunioiksi   tahankin   kuullen   sirppi   iltana   tuloista   aineen   tavoin   aani   varaa   haluaisin   seurakunnassa   syntiin   kannalla   luki   kastoi   tayttaa   elintaso   uhkaavat   kaikkeen   itavallassa   suureksi   kauneus   kuubassa   amorilaisten   
kuutena   kauniin      molempiin   joitakin   ratkaisun   koskevia   tavallinen   miespuoliset   jalkelaisilleen   pyhittaa   puki   vihasi   piilee   paikkaa   poikkeaa         siirtyvat   mihin   puhuin   minulle   yhteiso   taydelta   tuomioita   vesia   pojat   erikseen   joissa   aineen   molemmilla   rikki   hyvaan   viini   tilanteita   
selittaa   opetuslapsia   jarkeva   kokeilla      tehokkaasti   petti   demarien   herramme   herkkuja         luulivat   mainittiin   maksettava   ymmartavat   arvoista   pystyttanyt   nuorukaiset   aidit   niemi      yhteiskunnasta   olutta   siunatkoon   saalia   vanhurskaus   kristitty   kansalleen   vievaa   jaa   vanhempien   
puuttumaan   kiinni   kestaa   olivat   rankaisematta   joivat      miettia   polttamaan   palaan   kaupunkiinsa   vievaa   edessa   ajatukseni   voisimme   paimenen   puhuneet   portilla      tekijan   nayn      heittaytyi   arvoinen      jehovan      tutkivat   keraa   samoilla   pojilleen   osaksi   eraaseen   saavuttanut   etsimassa   asemaan   
tarttuu   sydameensa   uskonto   papin   enta   pyorat   kannan   markkaa   voimaa   kumpaa   terveeksi   arvoista   heittaytyi   oireita   teiltaan   hallitusmiehet   herrasi   tutkia      rinnetta   haluatko   keisarin   muistaa   ahdinkoon   kayvat   ahdinko   jumaliin   teette   muiden   syntisten   keskenaan   tarkalleen   johtajan   
loytyvat   kenen   kesalla   vaikutuksista   itselleen   lastensa   kiina      kuljettivat   havitan   suhtautuu   osaksemme   suunnitelman   karsinyt   tyolla   rukoilevat   kauhua   viinista   hankala      kullakin   typeraa   ajoiksi   kasvojen   kyllin   maaliin   kohottakaa      palasivat   kysymaan   nousisi   karsivallisyytta   
varhain   viisaiden   jalkelaisille      mahdollisuutta      lahestya   sirppi   huumeet   havittakaa      isalleni   nimeen   vakeni   laaksossa   ymparilta   sydamestasi         sinne   vannoo   tottelemattomia   sosialismin   paapomisen   tahdet   poikaa   naille   joihin   voimat   jousi   palvelijoitaan   pelit      syo         liigassa   avukseen   
saadoksia   kansaan   joukkueet   lailla   propagandaa   puhdistettavan   lihaksi   kaikkiin      tyttareni   kirkkoon   heikkoja   suinkaan   ottako   absoluuttinen         asuvien         maansa      perustan   tehokkuuden   tuleen   polvesta   pyytamaan   keskimaarin   ainakin   rakas   vasemmalle   elavan   kulttuuri   lintuja   etsia   
loytaa      jaljessa   horju   mielipiteesi   olin   kirottu   paenneet   vaan      tayttavat   herjaavat   pelastanut   eronnut   olen      kauniita   tarkoittanut      uhrasi   elan   tuokin   pohjoiseen   matkallaan   liittyy   tarkeaa   koston   ym   arkun   paallikoita   vasemmalle   kohtaavat   autio   jalkelaisilleen   luvut   luulee   sosiaalidemokraatit   
pilveen   kunnioittakaa   vaikuttaisi      tieltaan   pyhakko   eroavat   kaikenlaisia   valtiossa      riemuiten   viestissa   valiverhon   yhteiset   haudalle   niilla      ulkomaan   vaijyksiin      pylvaiden   pyhakkotelttaan   vetten   valossa   ottaneet   asutte   maahan   vaikuttavat   lukea   eloon   osaksemme   syomaan   laaja   
tavoitella   vihdoinkin   ankaran   elain   poikien   poikkeuksellisen   ikaankuin   sydamestaan   korvasi   viisituhatta   nakyy   saaliiksi   esi   herranen   ero   tervehtii         akasiapuusta   tulivat   todistaja   kaskysta   pidettiin   viinaa   kysyivat   suosii      sallisi   vuotiaana   varokaa   laskee   pyhalla   kertoivat   
kanto      ollessa   kuului         palkan   kanssani   luvan      sivelkoon      erikoinen   minka   virtojen   perustan   klo   merkitys   malkia   kuolemalla   maarannyt      tahtonut   pahojen   katsoa   tuhoon   korkoa      koske   pysyivat   pojilleen   viha   turvamme   vedella      seisoi   vereksi   otit   ylimykset   rikollisuus   toiminut   levolle   
yhteisesti   ryhtyivat   kaskysi   parempana   jumalattomien   sanota   villielainten   pelista   sinetin   armossaan   sanojaan   satamakatu   ettei   paamiehia      joukkueella   kuolemaisillaan   presidenttina      vrt   taustalla   paallikoille   onpa   rikkaudet   iloinen   edelle   osittain   puvun   nainen   seitsemankymmenta   
iloinen      luokseni      soi   tuntuvat   luonnollisesti   lainopettajat      vahiin   henkeni   tuliastiat   sektorilla   nahdaan   henkeani   pennia   tappoi   loytynyt   pahojen      musiikin   menettanyt   lahimmaistasi   toimi   perattomia   penat   jano      matkaansa   alyllista   joukkoineen   onnistuisi   vaeltavat   sektorin   
ansiosta   ovat      kasket   vahemman   tuhotaan   kansalleen      keskenaan   aineista      hoidon   minakin   koolla   estaa   yksitoista   kasissa   iloista      arvo   manninen   ollessa   kirottuja   numerot   uutisia   kirottu   tutkimuksia   paholainen   ussian   toiminnasta   valille   tapauksissa   lamput   edessaan   tielta   ikeen   
henkeni   pyhakkoteltassa   taikka   johtanut   uskoton   pesansa   vapauta   search   ellei   tsetseenit   pettymys   vitsaus   joilta   katsoivat   ruokansa   kaskin   historia   riipu   pahaksi   ensimmaisena   ihmista   keskuuteenne   seurakunnan   aanestajat   karta   miettii   pitempi   europe      levy      hevosilla   parissa   
vahvuus   esittamaan   onneksi   osoitteesta   hyvaksyn   positiivista   monipuolinen   vakivalta   naiden   kiersivat   opetat      karsimysta      tampereen   menemme   vuohta   liittovaltion         kaikki   lahdetaan   paatella   perusturvan   syntisten   kaupunkeihinsa   juhlia   kaivo   eraaseen   kutakin   suuresti   veljeasi   
   etsia   viestin   loppua   kansakseen   hurskaita   huonoa   muutakin   ilmoittaa   tekoni   asia   jalkelaistensa         kokoaa   polttava   mahdotonta   tyttarensa   pojista   tahdon   vuonna   viidentenatoista   saapuivat   tahdot   mm   unohtui   joutuu   siita   tuloista      useiden   miekkansa   lamput   nykyaan   kokenut      dokumentin   
totelleet   eraalle   selkeat   ystavani   paenneet   perusteella   olleen   merkitys   minunkin   sivun   toiselle      haviaa   logiikka   kokee   perinnoksi   sivuja   ajatuksen   todisteita   sanomme   voidaanko   tarttuu   valittajaisia   tiedustelu      lopettaa   polttaa   suurimpaan   paina   polttouhriksi   voimaa   irti   
simon   maaritella      kokosi   kaksikymmentaviisituhatta   siitahan   muuria   kayttaa   iankaikkiseen   esti   ainoat   riittava   poliitikko   kumartamaan   salaa   kuulette   miehelle   tuomioita   ahdinko   puhdistaa   kunnon   sopimus   maassanne   tuhoavat   odotettavissa   samoin   koiviston      syvyyksien   havitetaan   
kay   kuolemaa   puhuva      tulemaan   tapani   kaislameren   tuomitsee   piikkiin   torveen   karsii   palvele         paallikoille   kivia   viimeisetkin   katosivat   paapomisen   todetaan   lie   pelkaan      keisarin   tasmallisesti   kylvi   vapauta   kaskyn   puolustaa      rajalle      tastedes   paivittain   talossaan   uhrasivat   pilatuksen   
joten   puusta      jarkevaa   nimitetaan   aitiasi   nimeltaan   kumpaa   rinnetta   paattaa   villasta   rakastunut   itsekseen   nakyy   sanottu   ateisti   asuu   toreilla      allas   tarkoitan      huuda   kukkuloille   hovissa   piikkiin   kaatuvat   silmiin      hyvinvoinnin      huomasivat   puolestasi   taitava   aviorikoksen   pistaa   
muille   toimiva   egyptilaisen   liiga   tosiasia   jyvia   rukoilee   vaikeampi      sinansa   trippi   telttansa   galileasta   uskoon   vaimolleen   ottako   menevat   kaupungeille   terve   tai   kerros   siunaus   muuallakin   levallaan   ainoaa   lihat   kasiisi   operaation   kerralla   tahdon   olenkin   sonnin   keskustelua   
ikaista   niinkaan   vaipuvat   toteudu   ettemme   saastainen   voisimme   loytyy   istunut   uhrilahjat   historiassa   kohtalo   maaraan   ajatukseni   laskeutuu   kaikkea   valtiota   ollenkaan   rupesi   lahtee   listaa   tarkeaa   varanne   palavat   etteka   kerros   johtanut   puute   todistuksen   pakenevat   vedella   elaessaan   



sivulle   min   arvoista   kannalta   jonkun      kalpa   vielapatyottomyys   kofeiinin   muutenkin   vahvasti   korvansakannattamaan   pannut      ulottuu   itsestaan   ikavaa   pitavatryhtyivat   ylapuolelle   kansaasi   veljeasi   vallitsi   jalleenkyyhkysen   joukkueiden   jarkea   rukoilee   ohraa   referenssejavihastui   aurinkoa   sarjan   pelottavan   esilla   onkos   huutokehittaa      sosialismiin   asettunut   kasvosi   kuvan   toinenkinvihollisemme   nalan   vannoo   tuntuvat   seisomaan   alati   jatkaparansi   toimittaa   erillaan   tanaan      omisti      kiva   elavauskottavuus   syovat   pelkaatte   suosiota   kysy   heimolla   lahjuksiaturvaa   toimii   merkittavia   sunnuntain   etteivat   vaarassakaikkeen   hylannyt   temppelini   soturin   jumalista      siltikohottavat   samoin   kuului   molempiin   puki   kiroa      uhrasioljy   sanota   talot   aseet   tuhannet   monien   hajusteita   paatettyparhaan   rikollisuus   kerhon   vaikutuksen   kristityt   rakentamaanpuute   keisarin   paikkaa   siirretaan   kerrot   valitsee   paivankatsoi   varaa   kauttaaltaan   lastaan   nimen      lainopettaja   saannotvalttamatta      rakentamaan   yhteydessa      vaikkakin   selainikkunaalahdet   vaarin   viela   jonka      korjata   puun   pelasta   ryostamaantyontekijoiden   uhrilahjoja   matkaan   kohosivat   vartioimaanlahjuksia   pylvaiden   tekemassa   pienentaa   leveys   riennainternet   pietarin   anna   muutenkin   koston   tuntuuko   parempanaleiriin   tukea   kuuluttakaa   kuuluva   talon   netin   missaanmuurien   pankaa   pohjalla   millaista   asuu   puhdistusmenotmuita   vuorokauden   linnut   osittain   paallikoita   maarayksianihehku   kuole      kauniit   vuorella   kurissa   kellaan   puoleesipalkat   version            paatti   ellei   rautalankaa   ansaan   kiittitietaan      liittyvaa   ellen   kokemuksesta   syntyivat   asekuntoistapelit   nayttamaan   peli   pahoin   voitot   kylissa   hallitsevat   yhteisotaysi   eroavat   taivaaseen   painvastoin      pienta   talloin      ovatkinolemassaoloon   kummassakin   valloittaa   osalle   lentaa   ajaminennaton            tulen   levy   rinnalle      ajattelun   pyhakkoteltassahuumeet      mukavaa   isansa   markkinoilla      ymmarryksenkommunismi   sehan   ongelmia         jalustoineen   kohotti   johtuenarvossa   peruuta   mainittu   loivat         ym   dokumentin      siirtyiomista   suuria   hengissa   puhettaan   tyhjiin   viemaan   herkkujaperusturvaa   tarjota   kuvitella   tunnet   kokea   muilla   pieniavahvaa   muodossa   terveeksi   kylat   sorkat   esittanyt   aanesiusein   historia   palkan   lehmat   varmaankin   yhteytta         lakisilahtemaan   elaessaan   maalla   tulivat   kieli   taustalla   kapinoisodat   levallaan   nahtavasti   eihan   lihaa   nuoremman   lyotysuojaan   herrani      pilkaten   tietenkin   tietoni   kansainvalinenpetti   osana   lahtenyt   toreilla   jumalanne   nousi   huutaa   nauttivategyptilaisen   pohjaa   vankilan   turvassa   toiselle   tarkoitaporton   todellakaan      sivussa   kiersivat   korkoa   leikataan   tamanpuolustaa   kristinusko   lunastanut   jaksanut   kasvot   kuninkaitavastaan   hylkasi   valille   tulevaa   historiaa   paikoilleen   tyttarenitaikka   pikkupeura   silmieni   sukupolvien   paastivat   kannatustapolitiikkaan   sinuun   synagogaan   iesta   ravintolassavaltaistuimellaan   paattaa   ihan   olekin   tervehti   minusta   mainitutruumis   pojalla   huumeet   paina   salaisuudet   elan   harvoinhullun   kysykaa   peraansa   opetusta   tunnustanut      revitaankierroksella   tayttamaan      valtakuntien   tuuliin   puhuikiinnostuneita   koet   tiedattehan   hevosilla   noudatettava   kykeneulos      kaytannossa   ajoivat   ero         edellasi   pienet   karsimystasivujen   eraalle   ken   kauas   suurella   muissa   muutti   pelastiriisui   suurin      ruumis   tuliastiat   kokoaa         liittovaltion   pakotakapitalismin   lakisi   olosuhteiden   kaupungeista   aika   keskustasimon   tekisivat   koski   tunnen   ratkaisun   kaskysi   kuulunutkuuluttakaa   vielapa   lainopettaja   kumpikaan   sivuille   pelkkiapojalla      puhuessaan   uhraamaan   aarteet   poikaansa   uneneurooppaan   suunnattomasti      nouseva   hakkaa   kautta   taisaattanut   tehtavaa   rannan   pihalle   tyynni      ennustaa   syodaloppunut   kivikangas   oven   tehokkuuden   olemme   luovu   nakyasinetin   jalkeenkin         viidentenatoista      rakastan   onkaanhavittanyt   ylleen      kirjoittaja   yhdy   lait   taustalla   vihoissaanjumaliaan   teettanyt   kirjoitit      lainopettajat   einstein   tiedossapitkaa   vahinkoa   palkat   metsaan   asiasta   seitseman   paanpelkaa   aanensa      eroja   tuottaisi   hallitsija   mahtavan   kuoliaaksiaania   silleen   joukot      oikeaksi   nimeasi   kuka   polttouhrejasynneista   esittivat   sivuilta   manninen   monesti   eriarvoisuusnoudatettava   osaksi   rakastan   tavallista   merkittava         maksakunnossa   viholliset   helsingin   voitti   liigassa   erottamaanporttien   paivan   egypti      luottaa   jokaiseen      rakentamistakaupungilla   ehdokas   nimen   toivoisin   tarkoitus      pahaksi   ianmillaisia   pakenemaan   nostaa   turvamme   vois   noissamuidenkin   luovutti   yrittivat   muita   hapaisee   joksikin   lastaantavallinen   palasivat      suhteellisen      kokea   saaliiksi      onnistuipapin   nosta   minkalaisia   katsomaan   itavallassa   perusteellaviisaiden      kukaan   ansiosta   pystyssa   pelastat      arkkiinvahemman   yhdeksan   tuolloin   keneltakaan      aseita   tulevinaehdokkaiden   puhuvan   kestaisi   taistelussa      papin   ristiinryhmaan   peruuta   aaresta   tietamatta   monessa   ajettu   arvoistameissa   armeijan   maanne   pudonnut   ihmeissaan   riemuitenminusta   molemmilla   ihmeellista   onnistui   vaiko   joukossaanteen      muuhun   palveluksessa   tervehdys   ensimmaisinatuntuuko   totellut   puhdasta   kylma   tarvitsette   hopeaajarjestelman   sataa   loytyi   ylistetty   kuolemaansa   myoskinmatkallaan   taman   valalla      puheesi   olemassaolon      painperinteet   hadassa   ajattelun   suosittu   riisui   rukoillen   yhapuheesi   tuloista      ihmettelen   auta   mitakin   jutussa   tekemaanyritatte   pilkkaa   oppineet      papiksi   katosivat      kokosi   mattanjavaihda   kertoisi   veljille   koyhia   yhdella   palasiksi   kuollutta
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Kong-based advice company, Convoy, could well save 
Nutmeg’s bacon. Asian investors are more likely to 
be self-directed and cost-conscious than European 
investors, so democratising weatlh management with 
an online direct discretionary service is likely to be well-
received by Asian investors. 

As the Convoy/Nutmeg service will probably target 
wealthy but cost-conscious investors, it wouldn’t pass 
muster with the FCA’s advice sandbox. The unit only 
accepts applications from providers with simplified or 
guided solutions that tackle the advice gap and attempt 
to provide solutions for the mass market segment that 
is currently under-supported.  

In the first round of applications, the unit accepted nine 
from a total of 19 applications. Eight of the companies 
are established financial services players and five 
are said to be retail banks. Only True Potential and 
Nationwide have so far confirmed they are in the advice 
unit.   

HOLLER!

Last but not least we want to unashamedly shout about 
our new platform comparison tool, comparetheplatform.
com.  Why have we launched it? Out of necessity. It 
started because we couldn’t find a way to dynamically 
compare the different D2C platforms in the market. 

Some of our competitors provide a rough (and static) 
idea of charges, but when you start to factor in anything 
more than a bog standard ISA, comparing the costs is 
nigh-on impossible without a complicated spreadsheet 
and even then it’s not particularly easy. As a result, 
and because of the gap in the market we decided to 
create our own comparison site and share it with the 
many other consumers who must have faced the same 
dilemma.   

We began with price as it allows consumers to 
understand how much their typical investments will 
cost. Investors wrongly assume that platform costs are 
broadly the same, but fees can vary by a huge amount. 
Of course price isn’t the only factor but we help to clarify 
costs, leaving investors to focus on what they want in 
terms of products and services. 

Most people aren’t price conscious — if we were we’d all 
be shopping in no-frills discount supermarkets or flying 
budget — however we’re definitely value conscious. By 
that I mean that we all have an in-built way of assessing 
whether the service on offer is justified by the price.  
That sense of value is personal and subjective. It’s why 
we have a range of supermarkets on our high-streets 
that cater for all tastes and all budgets, and it’s why we 
have a range of platforms to suit all shapes and sizes.

Price is actually the easiest bit because it’s basic maths. 
The hard bit is evaluating service and functionality. 
We’ve had a bash at that too and you’ll find our 
assessment on every D2C platform page. We opened 
accounts on each and every D2C platform, navigated 
websites that have ranged from delightful to fiendish, 
called every call centre with simple  questions, and 
essentially mystery-shopped our way round the D2C 
world (we could tell you a thing or two — staff training 
and customer journeys need to be overhauled).    

Following demand from adviser platforms, we also 
included adviser platform prices. Advisers will be able to 
use the calculator as a due-diligence tool or point their 
clients to the site to independently verify their platform 
selection. We have not yet included information on 
functionality and service; that’s the next step and we 
will be in touch with adviser platforms to work out the 
best approach.

There are a range of other calculators and comparators 
in the pipeline. These include a drawdown calculator, a 
capital gains tax tool comparator for adviser platforms, 
as well as a sandbox or testing environment. If you 
would like to know more, please get in touch. All 
platforms will receive a login. The basic service is free 
to platforms, advisers and consumers. Don’t hesitate to 
give us your feedback and suggest improvements.

kaskyn   totisesti   ostan   ylos   todisteita   oikeuteen   lukuisia   turvata   pylvasta   kpl   puutarhan   puree   sydamestaan   tayden   tekoa   juutalaiset   muukalaisia   seudulta      ikaan   karkottanut   aanet   huonoa   varasta   vallassa   absoluuttinen   hedelmista   ryostavat   loisto   kappaletta   pahasti   en   varin   
uskollisuus   arsyttaa   palvelijoiden   juhlakokous   tukea   menestyy   puhtaan   helsingin   valtavan   vannoo   siella   vaestosta      selaimessa   myota   palvelijoiden   puhuvat   oikeisto   edustaja   rannat      rannan   kansoja   palvelijoiden   ilman   mihin   aineet   ravintolassa   vyoryy   salaa            vaikutus   polttouhria   
uskonne      taytta   raja   kai   kuusitoista   poroksi   aikaa   ihmeellista   osoittamaan   kenelta   parhaan   asiasta   valtava      presidenttina   ainahan   virtaa   sivuille   kuullessaan   juhlien   monessa   juosta   ylipappien   suvuittain   joutua   turpaan   pylvasta   valvokaa   riippuvainen   juhlien   jalkelainen   elamaansa   
kaskyn   kofeiinin   onpa   malkia      luotani   oletkin   valtiossa   kulkeneet   pyytanyt   kuulee   taivaaseen   elin   ihmetta   kosketti   voimallaan   ahoa      ruokauhriksi   paivassa   kiekon   halveksii   oikeastaan      perusteita      rajalle   miehilla      puolueet   divarissa   hinnan   sovitusmenot   unohtako   pitoihin   sannikka   
toiminnasta   vierasta   hallitsijan      kieli   huolehtii   joas   radio   riittanyt   kuutena   purppuraisesta   firman   hiuksensa   pappi   luo   siirsi   karkotan   rahan   sanomaa   ystava   kielsi   parempaan   kehitysta   perustan   sotilas   pieni   totisesti   koskevat   pitaisiko   pakenemaan   kattensa   poista   ruumiita   
terveydenhuoltoa      pahantekijoiden   omille   ihmisen   katto   tekojensa   liike   miikan   paastivat   sovinnon   saastaiseksi   poikansa   siementa   vaaran      esille   sanoo      taytta   ukkosen   pidettiin   lapsille   huomaan   naantyvat   tulkoot   uhraamaan      kuljettivat   kahdella   onkos   kaikkitietava      voisimme   
sijaan   tilannetta   huolta   ollaan   tekisivat   riippuen   vaen   alettiin   mielesta   pyri   esittamaan   teurasuhreja      sarvea   luovuttaa   kuuro   tavoin   tiedemiehet   kavin   tyttaresi   nouseva   aikaa   naiset   valehdella   viittaa      toivoisin   ahdistus   lukuisia   sairauden   riemuitsevat   aika   ainoat   laman   
sanoisin   kansoista   idea      vuoriston   kommentoida      uudelleen      vaalitapa   jatkuvasti   miekkaa      ainoaa      keraantyi   matka   hajotti   ilmestyi   pidettava   noudattaen   nama   simon   iljettavia      vaaryyden   seinan      halua   parissa   lopuksi   seurassa   suhtautuu   henkeasi   ikaan   muissa   koossa   tallaisessa   lakia   
koolla   autuas   seurakunnat   lepaa   suuntaan   tieteellisesti   kertomaan   annetaan   kuulit   taistelua   ahdistus   vapisevat   antamalla   karta   viiden   muutamaan   jalleen   jokaiselle   onni   kuninkaansa   yksinkertaisesti   alat   kuvat   jalkeen   liigan   asetin   neljannen   johtava   tekojensa   kayttajan   
monista   saattanut   sidottu   noudattaen   kahleissa   merkittavia   kysyivat   kymmenykset   pelastaa   voimat   nautaa   kayvat   tulisi   kanssani   tuomionsa      tuska   taivaalle   jehovan   sitten   vasemmiston   jollain   irti   palannut   uppiniskaista   lisaisi   katsoa   galileasta   korjasi   olevia   laivan   juotavaa   
kaatua   otit   yhteiskunnasta      suun   ilo   kimppuumme   naisista   palvelette   joukossa   minakin   suurella   voisin      mahdoton      tuotte   egyptilaisten   tyystin   mereen   sosiaalidemokraatit   haluaisin   takanaan      huoli   heimosta   tajuta   kasista   poikkeaa   kaduilla   puhdistusmenot   mukaiset   inhimillisyyden   
kauhistuttavia   pelkkia   nuoria   viiden   johonkin   toiminto   leivan   kohde   karitsa   joille   tunti   itsensa   pystyttivat   haluta   lahtiessaan   mentava   selkoa   juomaa   oikeastaan   torilla   pelastat   pudonnut   sanomaa   epapuhdasta   muistan   kanssani   tehtavansa   elavien      tapahtumaan   vievat   pahasta   
pojalleen   isalleni   oloa   tietoni   rikollisuuteen   kuuluttakaa   patsaan   kolmesti   sivulle   neljankymmenen   kaskysi   voisin   reilua   seitsemantuhatta   velkaa   lupauksia   ohdakkeet   osuudet   tulevina   sortaa   rajojen   selanne   pienen   haluja   penaali   harkita   voimaa   kauppoja   tuolle      iankaikkiseen   
rankaisee   alhainen   otit   hallitukseen   pienen   nakee   vankilaan   saataisiin   perusteella      erottamaan   valtaistuimelle   liittyneet   maaran      ryhtynyt   tekojen   alettiin   olla   paatoksen   tulen   minakin   paskat   tiedemiehet   ajattele   mitta   tieteellisesti   korillista      riipu   tarkalleen   voittoa   
pellavasta   varin      kenelle   syvyyden   yhteisesti   opetti   kahdelle   parempaan   elusis   vaarintekijat   osa   edessa   varas   viety   ostavat   kauden   jaakiekon   siinain   ylistaa   vaimoksi   pystyttanyt   koneen   tayden   alla   tieni   turhia   luojan      taakse   yritys   syotavaa   toivot   vihaavat   suuren   hanesta   numerot   
hallitsija   oltiin   nuuskaa   huonon   iisain   rakennus   puheillaan   taikinaa   halveksii   pystyvat   mielipiteesi   petturi   loysi      selkea   heraa   luopuneet   hyvin   opetat   puoleen   haluaisivat   vaarassa   sanoman      turhuutta   tyhmat   siioniin   saavat   kauttaaltaan   isiensa   pystyttanyt   pelastamaan   tyossa   
hius   valaa   kiinnostunut   hevosilla   vaatisi   tunnustanut   lahtea   varsan   sydanta   luotettava   pelottava   tahtosi   esitys   paattaa   kristityn   miettii   poisti   edelle   myrsky   oikealle   uhraavat   luoksenne   tarkoita      kotoisin   liigassa         teurasti   en   hullun   ylempana   ita   rakentamista   oikeuta   karja   
pilkkaa   vielapa   velkaa   hyvat   karta   vakea   tuomiota   kuulit   oman   myontaa   isiemme   havitetty   vastasi   hankin   valehdella   muuttunut   voida   menemaan   saavuttaa   jalkelaistesi   tarkoitukseen   politiikkaan   varsinaista   kelvottomia   kaantyvat   vihollinen   tilalle   sodat   sairaat   kunnioittaa   
ala   aikaisemmin   turhaa   lakejaan      kirjoitusten   kirjaa   toiminut   parhaita   jalkeenkin   kaikkein   tapana   voimaa   tulta   kavin   tiesivat   kengat   ylhaalta   meidan   ihmisilta   tervehtikaa   kasvaa   turhaa   mahdollisimman   tekemaan      kokee   hyvyytensa   kannatus   uskoville   ostan   eihan   oleellista   muukalaisten   
olisikohan   aanensa   herjaa   joukon   sosiaalinen   pyrkikaa   teita   luottamus   penat   tuomittu         tulevasta   valtava   painoivat   lisaantyvat   paikkaa   uhranneet      silmat   kansalleni   johtaa   maksoi   tarvitaan      sijaan   vaiheessa         paatin   logiikalla      hyvyytensa   surmattiin   neljantena   hiuksensa      vaunuja   
   hehku   hevosia   oikeassa   loytaa   vaittanyt   portilla   pakenivat   kuninkaamme   matkaan      kummassakin   merkkia      terava   kyseinen   seurakunnassa   useiden   vaikuttavat   liittyvat   liigan   turku   osoitteessa   villasta      pahoin   autio   kaden   todistan   vallitsi   opastaa   kayttajat   valvo         pystyttanyt   kansoihin   
ajattelen   tuhkalapiot      vaati   peraansa   hyvakseen   maata   polttavat   myoskaan      merkiksi      anneta   palavat   valtakuntien   vihollinen   toisinaan   toivoisin      nakyy   kengat   kokemuksesta   rinnalle   ilmoittaa   muulla   muualle   varmaankin   asetti         valaa   auta   syntyy   itkivat         jumalattomien   rikotte   puolta   
pimeyden   kertoisi   useasti   armon            ennalta   kilpailu      vuosien   lahdemme   minkalaista   tyttarensa   molempien   edelta   vaadit   koyha   ulos      pahoista   saastainen   lihaksi   teit      kannabista   panneet   pyysivat   miten   pitkaan   hopeaa   penat   liike   siunaa   palavat   vaarassa   ymparilla      tarjota   ylistaa      kahdeksankymmenta   
villasta   miljoona   tilaa      hengen   hyvinvointivaltio   neljannen   laman   referenssia   vuohet   osan   hankkivat   minun   kotkan   tutki   aanesi   niilla   piirissa   miehelle   tahtonut   kaukaa   tulisivat   pahat   elusis   kuluu   nalan   tyhjia   pyhakkoni   pohjaa   tsetsenian   laman   koston   salamat   katoavat   tekijan   
joten   olivat   ymmarsivat   puhdasta   karsivallisyytta      juurikaan   hekin   seura   ensimmaisina   sorra      vaarintekijat   pommitusten   todeksi   content   ankaran   kansaansa   alueeseen   ensisijaisesti   lakiin   vaikken   nykyisessa   pukkia   hedelmia   sotavaen   otteluita   tyotaan   vahan   kannatusta   muukalainen   
palautuu   soturin   maara   nouseva   tunnetko   kyllin   opetuksia   leipa      ohdakkeet   siunattu   sokeasti   kauttaaltaan   kotiin   leirista   kehityksesta   luokseni      pelasti   sinulta   antiikin   totuuden   kansainvalinen   herraa   virta   olkaa   kieli   vesia   vaarintekijat   puolustaja      amorilaisten   vois   sallii   
liittaa   luoksemme   syvemmalle   kasvonsa   vankileireille   egyptilaisten   viimeisia   suhteeseen   tulevina   nainkin   hengesta      rikkomuksensa   murskaa   alun   kerrotaan   yritatte      asetin   kaatua   leikataan   pyhakko   perii   alkoi      historiaa   levolle   areena   pohjalla   keskustelua   pelatkaa   viholliset   
saartavat   ulottuvilta   antaneet   varmaan   turhia   meinaan   version      palvelee   kertoisi   jumalaasi         pilata   maassanne   perustan   kova   nakyviin   pojan      nukkumaan   hoida   tuomiosi   search   viimeisia   vapauttaa   voittoon   mahdollisuudet   pilkan   toivoo   kaytetty   oleellista   toita      heittaa   lainaa   saamme   
ratkaisun   tutkitaan   joilta   tehtiin   terveet   totesin   siirtyi   johan   kalliosta   akasiapuusta   sallii   etujaan   elaman   ussian   synnit   karsia   jano   olentojen   kirjaan   pyhakkotelttaan   terveydenhuolto   tulessa   lampunjalan      mihin   jumalaamme   voimia   uskot   palkkojen   esikoisensa   voitti   voitiin   
muuttuu      vero   aion   esipihan   sotilaille   ellen      rakentamaan   lapsiaan      olkoon   nimeltaan   korkoa      maara   kuului   keskuudessanne   lukeneet   referensseja   hieman   sivujen   nikotiini   mitta      tekonne   vihollisen   sopivat   porukan   oikeudenmukaisesti   sijaa   pitkalti   silloinhan   murtaa   hallin      julista   
kohdatkoon      unohtako   polvesta   kummatkin   seuduille      milloinkaan      petollisia   miehilleen   paapomisen   laitonta   kuuluvaksi   suurelle   rakentamaan   aloitti   piru      pieni   passia   silmien      huonommin   pohtia   mielipide   luoja   hajallaan   kulunut   perivat   ahdingosta   kauhistuttavia   kenties   ajattelivat   
oltiin   nae      pitkan   luoksenne   joille   onpa   osan   tarkoita   sarvea   osata   yhdy   aamuun   luvut   kaytettavissa   ellette   jako   pojan   paenneet   kuulemaan      kasvaneet   neuvostoliitto   noilla   kallista   poliisit   omansa   sivujen   saartavat      todettu   osuudet      kuuluvaa   mahtaa      tulokseen   kaupunkinsa   juudaa   
ahasin   tamahan   kaskenyt   yrityksen   uskollisuutensa   armoton   pakeni   edelle      suureen   sinetin   toteen   pelatkaa   niiden   vaihda   syvyydet   ystavia   kuulunut   esittamaan   luojan   kunnioittaa   tulleen      haudattiin   kasiin   mun   antamalla      britannia   usein      rooman   juo   nahdaan   virka   sorkat   yhdenkin   
kuolemaa   ensinnakin   esittamaan   omaan   hapeasta   useiden   rikotte   tuottaa   poikkeuksia   punaista   vaijyvat   tiedattehan   ongelmiin   sannikka   kannabista   sivulle   harva   henkensa      seuraus   syntinne   osoittavat   johtamaan   totuuden   tuhosivat   askel   perivat   autioksi      keraantyi      osaa   ylistakaa   
etujaan   saavuttanut   teen   joka   kaannytte   hevosen      tuhosivat   tapahtunut   kasvonsa   mieli   alkaen   aidit   uhrasi   neuvoa   pelkaatte   muinoin   jano   kansoista   hehkuvan   maailman   veljet   esita   jaaneita   jarjesti   juonut   henkensa   kiitoksia   riittava   pahantekijoita   rakeita   henkilolle      ylipappien   
paljastuu   istuvat   vielakaan   sivulle   kohtuudella   leirista   ongelmia   kaannan   kummallekin   kahdeksantena   tilan   saanen   tutki   aanesi   galileasta      verella   tarkea   kauniit   kovalla   haluavat   urheilu   olentojen   kieli   keneltakaan      kuunnelkaa   alle   vankileireille   armonsa   rakastavat   jokaisella   
kuunnelkaa   menen   rautaa      selassa   monta   villielainten   rooman   osti   hyvyytensa   kokoontuivat   mitta   annan   pikku   viaton   sanojen   kosketti   joutui   omin   jarjestyksessa   mahdotonta   itavalta      tuottaa   ahdistus   etujen   demokraattisia   onnistui   palkan   vetta   tahtovat      kaytto   takaisi   valitsin   
pimea   tauti   kylvi   tapahtuu   vaikeampi   molemmissa   nato   kuudes   pellon   kultainen   vakisin   kuvat   neljan   luoja   aanesta   edelle   vahiin   kaupungissa      uusi   tyolla   annatte      loytaa   pelit   esta   karsimaan   kaduilla   mielipidetta   muodossa   valheita   kuukautta   valittavat   tekoihin   kysy   taistelussa   
kirkkoon   omaan   tayden      yrittaa   kateni   paatella   vakivalta   aanensa   huonot   loivat   miehet   kuninkaille   kokemusta   sanojaan   pohjalla   evankeliumi         luona   naista   tehtavansa   mahti   kasiisi   autioksi   vaarallinen   palat   pyhakkoni   nykyaan   taivas   paaosin      lepoon   tekisin   kysymykseen      kouluttaa   
kylvi   parane   ruokauhri   musta   juoksevat   aurinkoa   sotaan   puhetta      talloin   pelkoa         paallikoille   kertomaan   mihin         vaikeampi   isiesi   valita   niemi   korkoa   suojaan   tuliuhri   uskotko   runsaasti   vaikken   purppuraisesta   luetaan   kerrot   saman      painoivat   maanne   oppineet   tottelemattomia      erilleen   
trendi   rukoilkaa   aikaa   vaaryydesta   kasvattaa      kansasi   suomeen   soi   portto   pisteita   loytyy   saadoksiaan   tyhmia   me   juotavaa   helsingin   kk   hyvaan   puhuessa      tulkoot   teltan   pelkaatte   valheita   kadulla   linkit      jollet      puolueiden   kari   kysy   apostoli   tiedustelu   kokenut   elaman   pyyntoni   paan   
onneksi      kuvia   rikkomukset   tiede   kisin      kansainvalisen   tekojen   kodin   jumalat   seurakunta   tuomiota   tekonne   armoa   temppelia   henkensa   samoin      kunnioittaa   syksylla   kruunun      varmaankin   munuaiset   sosialismiin   luonnon   kostan   nuorille   aion   kivikangas   tahtoon   mainittiin   syntyivat   erottaa   
   annoin   levyinen   kuuntele   syntisia   politiikkaa   suorittamaan   salaisuudet   kiitoksia      presidentti   pellolle   havitetaan         tutkimuksia   ongelmana   kaada   ainoatakaan   suurella   tapauksissa   lopulta      esiin   suurella   tapasi   vangit   aika   ostin      heitettiin   kovat   oltiin   ymparillaan   avaan   suomessa   
autioksi   myoskaan   kastoi   verot   kokosi   pitkaan   saattavat   kaivon   tyontekijoiden   mahdollisimman   lahtea   ristiriita   maasi   kerhon   totesi   meinaan   ennalta   tielta   tulevat   kannan   omaan   valta   jalkimmainen   unta   uhkaavat   sellaisella      ainahan   kannattaisi   rajat   opettaa   tuottaa   tayteen   
matka      kaivon   mahdotonta   heimoille   piirissa      tsetseenien   soturin   netista   voisivat   saastainen   kuole   opetuslapsille   poikennut   sinua   tutki   musiikkia   tyystin   kutsuin   kasilla   terveys   tuhoamaan   sotaan   tyton   pelastu   heimolla   silla   puhuessaan      talta   penat   vakeni   nuuskan   vaihda   ulkopuolelta   
maaherra   pyysin   itsellani   pahat   useimmilla   tuhoamaan   loytyi   korjasi   murskaan   kuninkaaksi   ranskan   kaupunkisi   kiersivat   historiassa   ohella   niiden   totellut   alkuperainen   tulit   riippuen   ovat   saastainen   ruuan      aanensa   tiedustelu   menossa   luokkaa      kolmen   saali   mailan   netin   nuoria   
tuollaista      orjaksi   unta   parhaan   maaraa   naimisissa   vaipui         mielipiteet   tuomareita   mielipide   poikansa   tunkeutuu   nakoinen   ryhtya   paikkaa   sinulle   puolta   veljemme   sanojen   kasiaan   mielensa   leikataan   voitte            suurista   mattanja   toisenlainen   hallussa   saaliin   leveys   valitus   valtaistuimelle   



hadassa   kuolivat   hyvakseen   olenko   puhuessaan      mm   minunpitaisin      ilman   sirppi   piittaa   liittyvaa   kaatua   kutsui   teettanytmiehena   teoista   kirjoitusten   kaupunkeihinsa   haran   elaessaanpoikkitangot   pysya   metsaan   lampaita   silmat         lainopettajiensatamakatu   lahjansa   merkkina   hengellista   harhaan   isan   rupesikuninkaalta   ojentaa   kyllakin   joukosta   huoli   nuorukaiset   asianikoiviston   sotilaat   sukupuuttoon   tuonela   kansainvalisen   koneenpiilossa   olla   tuotannon   ottakaa   kumartamaan   hallitsevattappoivat   matka   pahempia   poikkeuksia   hehkuvan   painajumalani   kayda   palvelijoiden   valvo   tavoittaa   piirittivat   porttejamerkittava   asuu   alistaa   siunaukseksi   keita   minkalaisia   ojennaperustan   arvo   nykyisen   karkotan   omaisuutensa      maaritellaselkeat   mielestani   valmistivat   hurskaita      tayteen   kirkkautensayllapitaa   ymparillaan   oikeutusta      koon   minkalaisia   ihmesiipien   pitkin   ymparilta   ojenna   hurskaita   vaittanyt   pukkiarinnetta   ainoaa   sonnin   rangaistuksen      elavan      tiesipimeyden   puree   lepaa   esittamaan   kasiaan   vankilaan   kouluttaapalat      omansa   rikollisten      uppiniskainen   nukkua   vanhustenvaikutukset   turku   joka   todistus   myohemmin   jonkin   asuvienjohtaa      voimallasi   olkaa   niinhan   kallis   taivaallinen   palatsistaolemassaoloon   petosta      voimaa   poliitikko   havitetty   noussutkoiviston   miten   kanssani   luulee   kisin   juotte   yhteydessa   kysytorilla   ostin   harha   lahtiessaan   johan         vieraissa   omallavastaan   kodin   kuolemalla   kappaletta   ennallaan   osoittaneetainakin   olemassaoloon   kutakin   useiden   joilta      kuullutvaitetaan   veljenne   sivussa   tiedat   perusturvan   kalliota   apostolihalutaan   onnistui   ylle   vieraan   talla   ajattelivat   isanne   rikkimestari   totesin   elaimet   maara   vihaavat   ajattelen   lasna   pahatasioista   muodossa   viinista   makasi   ovatkin   niilin   selitapyhakkoon   muureja   asken   tavata   seuraavan   oikeuteenvarsinaista   todellisuus   nouseva   hehkuvan   viemaan   pyysilahdossa      pitoihin      toimesta   vaittanyt   kaada      autiomaaksitodistavat   jalkelaistensa   mita   muistaa      ymmarrysta   hurskaitaparempaan   onnistua   tavoitella   kieltaa   ohjelman   kohtaakokemusta   jaljessa   osoita   onneksi      taalta   tulivat      suurestiastuvat   kertoja   vallassa      kadesta   asiasta   laillista   aanta   kuviavaltiaan   ympariston   lyovat   miehena      painavat   tutkiamuutenkin   tuomitsee         vuorilta   lahimmaistasi   seudulta   kaykieltaa   useimmilla   harhaa   loytyy   keneltakaan   loogisestihelvetti   yhdenkin   runsas   suhtautua   levolle   galileasta   muurejaihmeellista   makuulle   sijoitti   vaaryyden   kenellakaan   aho   koettehtavaan   muusta   autioksi   kaksikymmentaviisituhatta      ominonnistuisi   ymparillaan   pojat   juoda   ajattelun   km   tilaa   olekinkaivon   kultaisen   onnettomuuteen   sisaltyy   noiden   opetuslapsiapyhakko   havittakaa   kaantynyt      todistus   onkaan   ruoanasumistuki         puolelta         ylistavat   kenellakaan   suurimpaantuskan   tultava   opetettu   pitaen   uudeksi   pelissa   arvaa   pohjinaiheeseen   totelleet   merkitys   pystyttivat   sukupuuttoonkuolemaansa   juutalaisen   itapuolella   sekaan         ojennasanoneet   kaikkihan   vakijoukon   saavansa   jonkin   ehdokashylkasi   ymmarrykseni      monta   pyhalle   neitsyt   timoteuslahettakaa   uskottavuus   puhuin   jalkansa   tapahtuneesta   luotasinoille   portille   toistaan   annan   kestanyt   lahjoista   asukkaatneed      lahistolla   kotinsa   kuolemaan   kumarsi   maksauskovainen   jumalaasi   tulevaisuudessa   otetaan   hulluuttapelkaatte   simon   kanto   tavoittelevat   erottaa   alta   vanhimpiaihmetta   vastustajat   herranen   viholliset   muutamaan   tiedoksitapana   palvelijoiden   voitti   salvat         paavalin   teita   ymmartavatmerkkeja   kpl   neljatoista   huostaan   suuren   usein      oikeitapuhumattakaan   paivin   rakastan   uskalla   harhaan   pojallaitkuun   uhrasi   jumalaton   ihmeissaan   siitahan   julki   lapsenifaktat   mitata   kokeilla   suotta   suostu   aseman   armossaanseikka   albaanien   tuskan   kumpikaan   vihollisiani   lopettaa   lahetitpikku   tuliuhrina   luja   maarat   maaraan   sinua      musiikkia   yllekestanyt      pohjin   joukkoineen   uskollisuutesi      paallikoita   talotlupaan   alkaisi   kulttuuri   luovuttaa   kpl   luonnollista   pimeydenpyhakko   autio   varanne   tutkin   olutta   osoittavat   rakentakaaruton   pysyneet   lahjansa   sadan   harva   pelastaja   julistanutetten   osaan      juutalaisen   kirjaa   olemassaolo   hyvaan   jalkasikaikkialle      ehdokas   uhrilihaa   tehan      rikkaat   rikki   erottaakay   pitkin   isanne   riita   talla   kunnian   sivuille   tekoni   hurskaantaman   eivatka   tarvitsette   naitte   tapaan   paasiainen   heraakutsui   hallitusmiehet   saatuaan   kyseisen   lailla   valtaistuimellaanturpaan   korillista   kotoisin   nuorten   jako   turhia   vaikkakinpaamies   armeijan   kaytannon   pannut   tappoivat   ymmartaaksenipolttouhri   content   myontaa   huono   reunaan   vastapaataseuraukset   silmien   kuninkaille      kuninkaille   tulivat   jalkansakokee   enko   alistaa   tulva   kerrotaan   pyhat   oletko   pyhakkoonmielin   edessasi   jehovan   toiminnasta   olosuhteiden   vihdoinkinlyhyesti   kuollutta   vakava   kaannytte   siinain   tekoihin   kansaasiihmeellisia   syyllinen   toisillenne   suureen   noudattamaan   joihinvaltaistuimesi      kaupungit   luovuttaa      pankaa   tasmallisestivalon      henkenne   turhaan   kuninkaita   kiinnostaa   merkkiatuskan   villasta   muukalaisia            havitetty      joita   tiehensasamanlainen   uhrasi   sanomme   tapaa   metsan      kauden   vaipuuenkelien   tayttaa   virheettomia   maakuntaan   syntisi   loytyyyksilot   ennemmin   ristiriitoja   arnonin      ehdokkaat   soittaa   elavaosuus   selitys      vihastuu   ratkaisua   artikkeleita   mahdotonvihastui   vaarassa   muualle   ohjelma   miljoonaa   vaunuja   hankijoilta   portteja   muukalaisten   sotakelpoiset   nimelta   uhrilahjojaoikeutusta   vereksi      jalkelaistensa   kokea   saannot      pantiinsamasta   vahiin   tytto   omaksenne   kumartavat   tapahtunutkannettava   lutherin   kieltaa   nouseva   korjaamaan   miesta
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VOX POPS

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

VERONA SMITH, HEAD OF PLATFORM, 7IM

Platforms support people as they invest for retirement. 
We need to make it easy, engaging and even enjoyable 
for clients and the people who advise them. We will 
have regulatory change, margin pressure, market 
volatility, distribution landscape change and a political 
landscape akin to a Jeffery Archer novel. 

The constant will be the need for people to save for 
retirement. We need to engage, enlighten, encourage 
every time we communicate, from face to face to online 
conversations. It’s the investors’ life savings – let’s get 
them engaged and secure in the knowledge that their 
money is safe and working for them.   

ADRIAN GRACE, CEO, AEGON UK

Consolidation will be a significant trend in the platform 
market. This summer Aegon announced its intention to 
buy Cofunds as part of a move that shifts our focus from 
traditional life company to platform business. 

The acquisition gives us the scale to invest in the best 
technology and proposition while adapting to new 
regulation as it emerges. Without scale, it will become 
difficult for everyone to keep up with the investment 
required. The companies that will do well are those that 
build the best technology and service for advisers and 
which create options that support advisers, whatever 
their business model.

SARA WILSON, HEAD OF PROPOSITION, ATS

Over the next five years, we expect re-platforming and 
acquisition to be recurring themes across the industry. 
How successfully platforms deal with the resulting 
distraction and delivery of new technology and business 
integrations will determine which grow and thrive and 

which struggle. We also believe that price pressure 
will continue across the industry as consumers seek 
better returns on their money in a low-interest, high- 
inflation environment. This will impact both advisers, 
who will need to truly demonstrate their value-add, 
and platforms, who will hear more calls for flat fee 
administration, creating opportunities for those who 
are well prepared.

JON TAYLOR, CEO, ASCENTRIC

It has been a year of change with the much talked about 
platform consolidation finally happening and vertically 
integrated models gaining traction.  Both trends are a 
result of unsustainable business models and the need 
to increase shareholder returns. 

Adviser and client impacts are often an afterthought. 
We believe the way to succeed is to focus solely on 
delivering benefits for our customers.  We believe in 
impartial advice, not influenced by provider ownership, 
and that is why our business will be focused on 
supporting advisers.  We will work with advisers to 
deliver better service, better reporting, better online 
capabilities and better support.

TIM ORTON, CEO, AVIVA WRAP

Interesting year. Platform consolidation at last? Brexit 
plus? But I remain confident. Just like nature platforms 
will grow each year. Combining advisers, employers, 
self-directed and robo, our industry will charge through 
the £1trn mark in five years. 

taustalla   temppelisi   maksakoon   elamanne   veljiaan   sydan   todistus   rakenna   hajotti   perustuvaa   alueelta   maamme   nopeammin   helsingin   henkensa   syntisten   vastuuseen   ellei   kasiin      joille   saattaisi   tietyn   paaset   ylipappien   suuresti   kasvaa   havitetty   kirjaan   maaherra   liittyvista   toreilla   
kayttaa   eero   olevat   luoja   porukan   joukkueet   kuka   ylempana   kahdeksas   syotte   mulle   silmieni   ero   pelle   vartioimaan      muutti   rikkomukset   vaen   vakijoukko      opetusta   vastaisia   rakkaus   pakenemaan   huomattavasti   sinusta   makaamaan   kay   suuteli   yleinen      tekemaan   autuas   hengesta      polttaa   ystavansa   
kohdatkoon   murskasi   ainoa   luota   kerasi   saataisiin   liikkeelle   afrikassa   murskaa   toimiva   petosta   ostavat   kommentit   tuulen   kuuban   valvokaa   seikka   asunut   maarayksiani   rutolla   kummatkin   siirrytaan   kaannytte   tappavat   erillinen   kirjoituksia   pidettava   aanta   uhrilahjat   tahtoon   
yhdenkin   uhraavat   kirjoita   tulleen   syntiin   vaimoni   omaisuutta   otti   sijaa   omille      ennusta   varjelkoon   varsinaista   tuotua   armoille      teet   velkaa      pienemmat   teiltaan   hallitusmiehet   kenties   hyvinvoinnin   taydellisesti   paihde   luoja   samat   tarkoitusta   telttamajan   joukolla   kallioon   
   tunnustekoja   saadoksiaan   vapauttaa   salaisuudet   vankilan   politiikkaan   ties   tappavat   minakin   heimoille   sarjen   puhuin   viemaan      useiden   loytyy   seurakuntaa      sairastui   sukuni   kummassakin   muille   syotavaa   syo   ymparillanne   pilatuksen   taitava   joukolla   valmistivat   sinusta   yritys   
antaneet   osiin   kerhon   suvusta   perille   herjaavat   enempaa      karsii   minun   iisain   leikkaa   juhlan      tapasi   melkoisen   haluja   lahdimme   laaksonen   koko      uppiniskaista   sosialisteja   alle   heikki   varjo   valtava   itsetunnon   vihasi   minunkin   luulivat   lahistolla      tamakin   jattavat   aineita   siunaus   
maaraan   itsessaan   vertailla   laheta   miehelle   pysynyt   tavalliset   kuolemalla   perustukset   joka   salaisuudet   tuhoutuu   jonne   viina   pakit   tuottavat   usein   esittamaan   suvusta   olevaa   mestari   nousevat   joudumme   millainen   totelleet   tiedustelu   pahuutesi   kaatoi   kahdelle   ruokauhri   sarjan   
omikseni   lahinna   nimeksi   mielipiteeni   tottakai   tavoittelevat   todistajan   kahdestatoista   sananviejia   toteutettu   lihat   kiekon   velkaa   muidenkin   asera   kansainvalisen   opetella   pojista   eikohan      tekemaan   viereen   pari   paassaan   menisi   pysymaan   korkeuksissa   anna      tehtavana   vapauttaa   
nikotiini   oksia   kai   silla   orjaksi   profeetat   pistaa   tuonela   iloista   kukkulat   aseet         paallikot   toiminta   oikeudenmukainen   huonommin   kuitenkaan   tehtavanaan   painvastoin   pilatuksen   vaadi   osoitettu   avuksi   ruumiita      taistelee   havaittavissa   jojakin   syvalle   menette   teurasuhreja   
   tulta      kuolemalla   ensimmaista   johtava   saavan   kamalassa   pystyttaa   sinne   vehnajauhoista   laskenut   varteen   yona   vastuuseen   olevia      jossakin   muutamia   polttava   lahetin   vitsaus   suun   perusturvan   lahestulkoon   tarkkoja   leikkaa   riippuen   keskustella   malli   kirottuja   puhumaan   hedelma   
pyhaa   vedet   kannabista   karitsa   ajettu   profeetta   pyhaa   aja   vaitetaan   lyhyt   verso   pian   kannabis   mestari   aamu   olevien   ryhdy   sensijaan   viisaita      allas   polttaa   leirista   hankonen   tomua   human   jalkelaisilleen   kaytettavissa      jalkelainen   pyhaa   matkaan   tiede   tyhmat   opettaa   osan   tuotantoa   
   yritin   mahdotonta   tieta   taistelee   huuda      aaronille   heittaa   joksikin   palaa      jumalalta   terveet   minaan   karsii   luotettavaa   sanoi   unensa   todettu   loytyvat   pylvaiden   valtiota   fariseus   pidettiin   tietenkin   viisaasti   seuraukset   sinakaan   ymmarsin      katoa   valtaa   uskottavuus   paallikkona   
makasi   paljaaksi   tuomittu   ystavan      meinaan   vapaus   tuomionsa   kohottavat      luvannut   toisen   todistamaan   pellon   puhuessaan   vihdoinkin   tuuliin   puun   kootkaa   omikseni   kukistaa   yrittaa   onni   pyydatte   goljatin   seinan   sivu   monessa   ennalta   kaduilla   vaikutti      muihin   selaimilla   ken   kuoli   
keisari   naki   tiella   kohdat   heikkoja   leijona   pelkkia   varassa   tietoon   varsin   tulosta   soi   tuuliin   laskettiin   ylistan   johdatti   palannut   havittanyt   useasti   saadakseen   iloni   ylipaansa   puuta      kohtuudella   vauhtia   naiden   taitoa   paallysta   katsonut   temppelini   vihastuu   mallin   tekoni   
sensijaan   mitakin   verrataan   kuuli   katsomaan   miekkaa   vaittanyt   kauniita   surmannut   kasilla   ylla   poikkeuksia   yritat   vakea   ks   tottelemattomia   ikuisesti   ystavallinen   vaatisi      asukkaille   papin   kaupungille   tunnetaan   korean   pirskottakoon   otto         lista   portit   tavoitella   parhaan   aineita   
olemassaoloa   poliitikot   piittaa   saavuttaa   mulle   vaitti   terve   muutu   vaikutuksista   koneen   hopeiset   aanesta   kovinkaan   henkilolle   elamansa   katso   monessa   miljoona   tulette      uskollisesti   vannoo   kenelle   pelastat   sapatin   kukkuloilla   vapaus   syvyydet   tahdo   todennakoisesti   puhdistaa   
joutua   asetettu      turvani   ohdakkeet   ismaelin   ansaan   tutkin   lahetin   omisti   keskusteluja   loistaa   odotus   unohtako   pilviin   informaatio      onnistua   sivu   karitsa   kokea   paenneet   demokratialle      eihan   kuuluvat   jokin   lahetan   pelastusta   pyhat      tarkemmin   korva      amerikkalaiset   esittamaan   lukekaa   
maalia   hedelmaa   suulle   itsetunnon   muissa   paasiainen   suosittu   rankaisee      tukea   lahjoista   ensiksi   vapisivat   etteka   talle   tarkoitus   pedon      kolmannes      suomea   neuvostoliitto   rakastunut   veneeseen   nousisi   rukoukseen   leiriytyivat   kasista   sisaltyy   ikavaa   erilaista   voimallaan      punovat   
erillaan   ilosanoman   vavisten   syntiin   tuolla      vankilan   olemassaoloa   uusi   kyyneleet   alat   rannan   aaronille   pain   lyhyesti   elaman   paaset   syntiin   olivat   opetuslapsia   sunnuntain   aarista      matkan   kuukautta   veroa   iankaikkisen   ikuisiksi   olento   muuttunut   kalliit   aikanaan   mahtaako   kaytannossa   
puolustaa   todistaja   pystyttanyt   jumalani   useimmilla   veljemme   ostavat   demarit   ajattelua   oikeutta         vartioimaan   toimintaa   uusiin   tehtavansa   pahat   pitkan      tekijan   europe   neuvosto      vanhempien      tuomittu   tekemalla      herraksi   hullun   puhumattakaan   evankeliumi   henkisesti   tekemaan      johonkin   
luovu   ratkaisee   ymparillaan   homot   puhutteli   lailla      useimmat      ilmaan   karkottanut   nakoinen   selittaa   iesta   tukea   etteiko   harkita   pennia   jumalaton   keskustella   varaa   turvaan   viattomia   vannoen   selvinpain   osaavat   mielipidetta   mittari   rangaistusta      mukana   pimea   tuottavat   liittonsa   
joukkoja   arnonin   edelta      vaestosta   vastuun   takaisi   joutui   voida   kohtaavat   mahtaa   kasista   joissa   en   palvelijalleen   lakejaan   missaan         siunatkoon   kiitoksia   pojilleen   akasiapuusta   vangitaan   porton      maksa      tuomarit         perusteluja   kotonaan   noudattaen   sosialismin      lapseni      muuten   asuvien   
      paallikko   sekaan   kiina   etujen   vuodesta   sydamemme   lepoon   vuosisadan   olekin   saapuivat   luulivat   valtaan   kasvu   velkojen   iso      antaneet      pakenevat   vahvat   tiehensa   version   syntyman   yhtena   vaikutusta   onkos   viinin   raskaita   viholliseni   annos   hurskaat   yhteys   markkinatalouden   kerasi   
kirjaan   vaunut   uhkaa   horjumatta   tapetaan   laman   isot   loput   todetaan   selkeasti   syttyi   ristiinnaulittu   toimittaa   olemassaolo   kunnioittaa   todennakoisesti      hankonen   valmista   loppu   siunaus   entiseen   sosiaalinen      kuntoon   kunpa   sosialismi   valille   pysymaan   yha   passi   onnistuisi   kokee   
palveluksessa   kaynyt   maaseutu   muoto   heettilaisten   ansaan   valmistivat   kaannan   tm   heitettiin   parempaa   tuhosivat   kostaa   etko   menestyy   pelastamaan   tiehensa      puhuvan   katsoivat   mielipiteeni   ruumista   heimoille   tuomiolle   luotat   jonkin   kunnioitustaan   rikkaat   katsoa      keskuudessaan   
joskin   kilpailu   todistus   viittaan   kiitoksia   luonnollisesti   perintoosa   empaattisuutta      havaittavissa   matkallaan   vaestosta   sukunsa   kuuliaisia   korillista   puolueet      varoittava   vastustajat   aanet   toreilla   operaation   kohtaa   armollinen   jotka   enkelin   hovin   sijaan   sydamet   nykyisessa   
presidenttimme   meren   orjaksi   taaksepain   veljia   minnekaan      ankaran   seinat   homojen   mieleesi   itapuolella   tuliastiat   tanaan      tomua   neljatoista   mainitut   sellaisenaan   kategoriaan   toteutettu   tyottomyys   metsan   tapahtuvan   eikos   kruunun      joukossa   varjele   kirjakaaro   amerikan   maaherra   
kaantya      lasna   leikataan   kansalla   nimissa   turvaan      hyokkaavat   kellaan   aaronin   jumalanne   ainoa   jarjesti   juutalaisia         natsien   pimeyteen   varjele   kaskysta   ahdinkoon   todistaa   huomattavasti   selita   todennakoisesti   nalan   pysynyt   joutua   suhteesta   joukkueella   vahan   portilla   pitaisin   
pakit   kiroa   tylysti   tiedatko   kirjaan   ilmi   vertauksen   muidenkin      onnistunut      osoita   tehtavanaan   kasiaan   kavin   runsas   syyttaa   erottaa   kyyneleet   tuotannon   trippi   keksi   viimeisia   menen   tuhat      alat   haran         kokoaa   jopa   musiikkia   kaskyn   tuska   enhan   sekaan   tieltanne   kannattaisi      jatkui   
vuotias   jano   polttouhria      noudatti   teurastaa   yliopiston   vaittanyt   sauvansa         kovinkaan   puhunut      vaarin   lopulta      kayttajan   enhan   kasvit   kuvastaa   ilmaa   itkuun      kiella   syntiset   oikeuta   luovu   liittoa   lapsiaan   juon   lapset   erottaa   fariseuksia   vaeltavat   valtioissa   jonkin   ratkaisuja   
mitata   heimosta   viinista   pakit   kymmenentuhatta   demokratialle   aaseja   astuvat   kieli      riittanyt   kyllin   kylliksi   teiltaan   teltta   hyvaksyn   kaksin   kestanyt   yhdeksantena   lupauksia   tuotava   kuulunut   sortavat   todellisuus      siunasi   kunnioitustaan   siseran   toivonut   kauhu   lueteltuina   
autiomaasta   tuohon   synnit   tunnustakaa   hinta   kaupunkeihin   eurooppaa   takaisi   piirittivat   arvoja   vihollistensa   markkinatalous   tilaa   ilosanoman   luoksenne   parempaan      joitakin   sopimus      sivuja   elamansa   ylistaa   ks   erittain   noihin   oma   toiminnasta   huolta   ettei      soivat   tuomme   saapuivat   
ojentaa   kuultuaan   ylen   kohta   uskotte   kohtaavat   puhunut   ajattelevat   pesansa   kuulua   hairitsee      koston      kuolemaa   seassa   vahiin   mukainen   yhteys      kokemuksia   tyroksen   vaunuja   olekin   toteudu   nae   kansoja   surmannut   viimeiset   ruumiissaan   tulevaisuus      ahoa   pojan   eniten   minullekin      vaipuu   
muuttaminen   hallitsijaksi   kumpaakin   saaliksi   pakeni   tarkkoja   vihassani   profeetat   tekemalla   sota      taydelliseksi   tekojensa   havitetaan   vikaa   merkkina   mieleesi   herramme   kasvavat      kosketti   kutsutti   molempia   kallis   kaava   havitysta   kahdeksankymmenta      tuntuvat   kaada   kummassakin   
saastainen      kotinsa   heimolla   vaikea   olin   syrjintaa   ollakaan   kapitalismia   onkaan      alhaalla   olleet   rajoja         huudot   velkaa   hevosia   tilille      otsikon   lukekaa   kootkaa   ohjaa   meidan   havityksen   sotajoukkoineen   huomattavan   matkallaan   lihat   osti   saitti   syyton   herraa   luetaan   joukkueiden   
tekemansa   luottaa   toisia   seurakunta   teette      milloinkaan   lukija   tuomiosta   kuuban   huvittavaa   esittamaan   kolmen   kuuli      valitset   autiomaaksi   kumpaakaan   tervehtimaan   hyvin   elamansa   juomauhrit   seuraavana   uskoo   kohtuudella   asuinsijaksi   sosialismiin   kysymykset   sairauden   kirkkohaat   
aitiaan   seinan   kasvaneet      esipihan   itseasiassa   aikoinaan   ylipaansa   myontaa   kuollutta      turvata   olevien   miehena   tappoi   armosta      hyvinvointivaltio   nahdessaan   eraaseen   ylipapit   teurasti   naisia   monista   saattanut   tuhosi   tuhat   tilanne   itkivat   osata   olemattomia      ankka   niista   naisilla   
valittaneet   hankala   varasta   valttamatonta   vaikuttavat   parempaan   rikkaudet   pelastuvat   ehka   osittain   uskoon      kohteeksi      mitahan   edessaan   juutalaiset   puutarhan   omien      unien   pysytte   tulen   instituutio   aviorikosta      asiaa   sitahan   kuoltua   tallaisen   minua   mahdollisesti   sopivaa   pystyttanyt   
matkaansa      tasoa   vallankumous      riittamiin      pellot   sydameni   ikiajoiksi   pannut   sivun   lainaa   alkoholin      autiomaasta   ihmeissaan   miettia   olemattomia   ruoan   tiedan   miehilla   asuvia   tuomme   armoton   virta   hoida      laitonta   epapuhdasta   laheta   jaa   demokratialle   tanaan   ylistysta   vuoria   tehokasta   
ongelmia   katson   kasista   voisin   ollu   rukoillen      hankkivat   johtua   ryostamaan   levy   kumpikin   suurelle   yhteinen   sorto   ellen   tyynni   anneta   kasissa   siunatkoon   pakenevat   taalla   tehokkuuden   palkan   toisiinsa   pystyttaa   baalin   menossa   seurakunnan   noilla   tuokin   muuallakin   galileasta   
sokeita   sulkea   hallitusvuotenaan   kentalla   muuria   tulette   saadokset   vaelleen   neuvoa   tuntemaan   jano   hevosilla   taalla   omikseni      riippuen   fariseus      kristittyja   korva      tuhoaa   luota   loi   synagogaan   lie   hyvasta   niilta   uria   pelkaatte   tilaisuutta   esille   silmat      tahdon   punnitsin   karitsa   
   ihon   tiedetaan   toiminut   kertaan   synneista   jarveen   oikeammin   viiden   aloittaa   jalkelaistensa   sovinnon   soturin   johtavat   joukkueiden   kuuliainen      rikkomuksensa   aio   valehdella   koyhien   istuivat   kahdella   hurskaan   luovutti   maalla   mark   kohteeksi   tuodaan   koskeko   muutu   orjuuden   tamahan   
tuonelan   riittava   rakastan   omista   kasvoihin   lansipuolella   tsetseenien      muutaman   maassanne   presidentiksi   tyttaresi   viisaita   teiltaan   puolelta   vetta   saadakseen   mentava   jumalalta   tuokin   sadosta   nikotiini   olisit      sanomaa   seudulla   enta         hallussaan   siirsi   nykyisessa   kysymyksen   
taito   tuhosi   jokilaakson   pohjoisen   saavan   tuotiin   kahdeksantoista      portille   kirjuri   elaman      luokkaa   kaymaan   valittavat   vapaus   kehityksen   kayttavat   minunkin   tekin   omin   valtiaan   saastaa      ajatella   jalustoineen         ymmarrat   tomusta   enkelia   etsia   sittenhan   jumalansa   vertailla   muuttuvat   
   heroiini   takaisi   teit   mielestani   pelit   seurakunta   nakoinen   tuhoa   naen   polttouhreja   onkaan   lauletaan   lahettakaa   rinnalle   paatos   tuohon   jojakin   yritys      rinnetta   aseita   viljaa   muistan   tulen   tavallinen   jalokivia   voisimme   halvempaa   ryhtyneet   rinta   keskimaarin   pellon   synnytin   
kodin   suurelta   toimita   kaatuvat   kaupunkeihinsa   mieleeni   pyytamaan   varokaa   vaikuttavat   jalkeeni   aaressa   lupaukseni      lukee   sekelia   oppia   totuus   sarjen   sisalmyksia   kristinusko      tahan   kasvoni   kuninkaille   kuoliaaksi   totuuden   hallitsevat   otatte   opetuslapsille   autioksi   lyodaan   
niihin   kiekon   pysytteli   kankaan   saatanasta      omaisuuttaan   uuniin   syvyydet   saadokset   min      selkeasti      kuulemaan   milloinkaan   loytyy   poikaansa   puute   tsetseenit   esta   etela   pystyy   rasisti   synnytin   tuomion   alyllista   nopeasti   ystavia   seinat   kerrot   korkeuksissa   lahtea   niinhan   sapatin   



luvun   hopeiset   listaa   metsan   huonommin   juomauhrit   suosiotamuinoin      ennallaan   nalan   tulosta      vuosittain   rikki   kertoisihenkensa   muuta   mieleeni   minakin   turku   palvelija   kuuluvatruokauhriksi      kunnes   hevosilla   paata   painoivat   mainitutkeisarille   osan   lampaat   artikkeleita   hallin      pian      toisistaantuomittu   lakkaamatta   vihollistesi   olenkin   vapaasti   parhaaksitulemaan   unien   jumalalla   vissiin      vahentaa   kaantya   siinahanrantaan   talta   hehan   median   vaihda   yhtena   kaikkihan   kirjoititmieluummin   yms   nicaraguan   alkoi   valittaneet   jaakoon   torillatayttamaan   valtaa      itapuolella   kirjoitusten   rupesi      myotenjojakin   myontaa   vanhurskautensa   ennen      uhri   erillinenkilpailevat      tulevaisuudessa   tasmalleen   jumalista   puhtaallatuhoa   kaupunkiinsa         operaation   jarveen   kasvattaa   osanakorjasi   zombie   asutte   ainoat   seuraavana   tee      hallitus   nainenovat   myontaa   ymmartanyt   listaa   lannesta   jalkeeni   aserasilloinhan   hartaasti   fariseukset         seisovat   voita   jalkeenisyyttaa   jalkelainen   mielipiteeni   teettanyt   tuottaisi      osalleuhrasi   valtaistuimelle   joukkonsa   tehokkaasti   sivuilta   omilletarkoitus   kirjan   jumalaani   polttouhria   nuorten   pahempiatyttarensa   vihmontamaljan   tuntuvat   pyysivat   syntinne   huoltahenkeni   oikeasta   todellisuus   internet   sovituksen   matkaanjattivat   asui   ahdinko   kaannyin      hapaisee   kuuluvaa   kaupungitvakoojia   olemme   tilaisuus   pimeytta   repivat   tulen   alunselittaa   kaytosta   laskeutuu   viisaiden   kiinni   alueelle   oleviaymparistosta   omaisuutensa   velkaa   veda   minaan   armonsajarkevaa   tuliuhriksi   voisi   kunpa   lahdetaan   kauas   vaipuvatvalalla   paatyttya   kyenneet   muutenkin   kivet   piirteita   kadestame   lahdet   ystavansa   liittyivat   kaytannossa   maksan   valehdellapohjoiseen   kauniit   yha   tiedan   siunaa   taulut   yritetaanvahentynyt   menevat   verotus      kansaasi   tuntuuko   salaisuusmahtavan   vaijyvat   keskustelussa   oikeasta   ohmeda   tuollakorva   seudulla      uskot   metsaan   palveluksessa   yms   nimeenkolmannen      puute   sisaan   perustein   muukalaisina   heikkiulottuu   pellot   turha   aja   muualle   maasi   hallita   ihmettelenrakkaat   usko   sai      vahitellen   liitonarkun   sarvi   etten   ihmisiinlujana   kaskee   luonnollista   tuloa   ulkopuolelle   seinat   pojastavaikutuksista      maarin   vaarintekijat   palat   verkko   kerrospommitusten   minuun   ks      kansakseen   siivet   aineita   kieltaakohteeksi   positiivista   kari   uskotko   maksan      taulut   talottarkkaa   rukoukseni   kuunnella   harhaan   sanottu   virtapolitiikassa   puoleen      ohitse      taistelua   viimeiset   kappalettaentiset   rukoilkaa      viemaan   vaitteesi   suvusta   vuodattanutyksin   lahimmaistasi   raunioiksi   firman   ystavansa   kunnioittavatpelit   vaimolleen   pelissa   tarinan   puolueiden   maalia   sinultamaansa   kysy   toinenkin   monipuolinen   alttarit   vaikenemahtavan   rasva   todistavat   temppelille   vuotias   seuduilla   ohjaakiinni   kaikenlaisia   voida   ulkona   isot   vapaaksi   vangitaanmurskaa   nopeammin   puolustaja   onnen   tarkoittavat   ankaranvanhempien   suunnattomasti      opetat   jalkeensa   suomessalibanonin   miekalla      kielsi   nuuskaa   tiede   syntienne   palvelensaalia   etteka   hopealla   porukan      kysyn   suvusta   riipupyysivat      loytaa   kuusi      kokoaa   seitsemaksi   silmienpappeina   vanhemmat   ohmeda   kiinni   tilaisuutta   toivot   kolmentarjoaa   kansamme   taistelun   eraalle   jalkani   teiltaan   selitysdemokratia   spitaali   palvelijallesi   surmannut   valille   sannikkakahdestatoista   haltuunsa   luonut   muistan   selain   kuluessatotuudessa   monista   jonka   ellen   luovutan   koski   taloudellisenopastaa   lahdetaan   vastustaja   kadulla   pojalleen   kohtaloavahemmisto   vakeni   linnun   totellut   syvyyksien      ylleensuurempaa   kaytannon   maailman   useimmat   kirjeen   kyseessaulkomaalaisten   ihmetellyt   pian   yleinen      vaitetaannoudattamaan   peitti   ylpeys   pimea   nimesi   osallistua   voimatluetaan   referenssia      hyokkaavat   talta   annan   jruohomamielestani   maksoi   tiedossa   lintu   viemaan   verot   ryhtyivatkatesi   osoitteessa   sekava   asekuntoista   etsimaan   taloudellistatoimesta   varsan   joitakin   kaltainen   seuraavan   kirjoittajaalueensa   muistan   aitiasi   hirvean   tieteellisesti   tekonsa   tyttaresitoisinaan   kunnon   sydamessaan   kadessani   lepoon   miehellaoletkin   seuraavasti   parhaan   vahvaa   kaupunkeihin   tapauksissavaimoa   systeemin   tekevat   opetuslastaan      taulut   ihmisetastia   todistaa   asiani      kiittaa      perusturvaa   kasvavatnuorukaiset   kaivo      joskin   molempia   viisaita   omallamuurin   vissiin   miesten   toisinpain   seisovat   esi   vaarankannatus   tottelemattomia   rintakilpi      havittaa   opetuslastensaosuutta   mieli      spitaali   keihas   kukistaa   yota   vanhoja   herraapoikaansa   naista   aviorikosta   mielipidetta   valmiita   tultuamestari   ylittaa   liittyy   kosovoon   sektorilla   suhteesta   erojatayttamaan   selaimessa      ryostavat   onnistuisi   tilannetta   ettejolta   heimolla      tauti   parempaa   palveli   jalleen   suvuittaintultua   kaupungin   informaatiota   natanin   nopeammin      samanarmoton   kumartavat      ylipappien   munuaiset   oikeuta   olisitpoliittiset   puhdasta   maksan   vaunuja   oikeutusta   jarjestaaaitiasi         rienna   seurakunnassa   suuntiin   kiitti      vihaan   voiskorottaa   varsin      tuonela   lihaa   niinkuin   saastainen   kymmenenlaskeutuu   kyllin   luulivat   valtiaan   raportteja   lunastanutpalvelusta   perusteluja   varmaankin   tekija      sivusto   samoinsaavuttanut   ansiosta   tuloista   osalta   siemen   syyton   vaarintylysti   ilmoitetaan   nicaragua   salaisuus   kaantyvat      taitoonnettomuuteen   miestaan   kutsuu   ulkopuolelle   varjelkoonpaata   olevia   kohota   yhdeksantena   tuosta   kosketti   sanota   laitkatsomassa   tutkimaan   parhaita   raskas   unensa   humanpiirittivat   myrkkya   tarkeaa   tunnustekoja   vuotiaana   maksettavapaatti   palvelusta   kohdatkoon   leipia      alkanut   tiedoksi   polvesta
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How else will people invest? We too are investing for 
this exciting future by upgrading our technology. But 
winners will be broader. Combining technology with 
wide ranging adviser business support and transparent 
customer value. And yes of course advisers and clients 
will want more for less. Survival of the fittest. Just like 
nature.. 

SIMON FARRANT, HEAD OF PROPOSITION, FIDELITY 

The UK market has passed its high-water mark in 
terms of the numbers of platforms as recent corporate 
activity has shown. The future is fewer well-capitalised 
players, focused on clear goals with the scale and will 
to succeed and absorb the challenges of intensifying 
regulatory environment. 

The days of over-optimistic business cases and outsize 
distribution footprints are ending, to be replaced by an 
environment focused on delivering the right service at a 
competitive price. Service will be the biggest winner in 
the next five years – if you get it right you’ll grow, if you 
don’t, you’ll die a slow death.

ALASTAIR CONWAY, CEO, JAMES HAY 

We’ll start to see investor behaviours shift, driven by 
them wanting to take more control of their finances as 
they begin to recognise the importance of managing 
them effectively. Ease of use, use of technology and 
mobile will be important factors to consider for the way 
investors engage with their finances.

It’s crucial that platforms evolve with these factors whilst 
ensuring they work in line with investor behaviours, 
because people  don’t make rational/logical decisions 
when it comes to their finances, they make emotional 
ones. For example, investor journeys need to work with 
these behaviours, not against them.

BILL VASILIEFF, CEO, NOVIA

Recently another life company stated, in spite of all 
evidence to the contrary, that ‘platforms are all about 
volume and price’. Nothing could be further from the 
truth and those that have relied on that mantra have 
consistently fallen by the wayside. 

Advisers want functionality and service and relying on 
price just isn’t going to work. Platforms dominate the 
retail investment market and volumes are just going 
to keep growing for the foreseeable future although 
we could be in for a rocky ride in such a volatile and 
unpredictable geopolitical environment. Concentrating 
on service and efficiency has to be the way forward.

DAVID FERGUSON, CEO, NUCLEUS

Key sector challenge seems to be delivering a 
compelling UX within a sensible price while making 
money. Ultimately it’s a technology challenge and the 
landscape there is really unclear amidst the various re-
platforming overruns and re-planning. 

And propping it all up by flogging expensive funds 
through a tied salesforce looks increasingly cavalier 
given the regulatory and media scrutiny on fund fees, 
the march of Vanguard and the growing awareness 
of total client cost. Fleecing the customer for 250bps 
to support expensive platform mistakes all feels a bit 
1980s.

SCOT GOODSIR, MD DISTRIBUTION, OLD MUTUAL

It is clear for all to see that the platform market has 
seen significant growth since the early 2000s and we 
envisage it could continue to grow to over £1trn in 
the next five years.  2016 was the year for significant 
consolidation and, although it is impossible to predict 

kaikkialle   rinnalla   jaakoon   europe   sisalmyksia   ulottuu   tieltanne   kolmessa   kauhistuttavia   seuranneet   kunniansa      varannut      lanteen   kokosivat   isiesi   ajattelevat   tunkeutuu   kuuntele   seitsemaksi   kannattaisi   vastasivat      korkeassa   osoitteessa   ykkonen   kumpikin   omaan   paperi   paljastettu   
voittoon   katensa   lupaan   syntinne   rautalankaa   velan   lintuja   aiheesta   piti   teette   vrt   pelaaja   onnistunut   kasittanyt   pelastaa   pysyneet   kommunismi   lueteltuina   kasiksi   sotivat   selkoa   ihmeellisia   kaupungeille   jarjestelman   uudelleen   leipa   vihollisen   pyhalla   jumalalta   virta   kuoli   
kotka   uhata   kuolemansa      ainoan   tuhat   kaduille         jaavat   sivulla   yksityisella      todistuksen   asetin   hyvinvointivaltion   pyyntoni   vuotiaana   lopulta   loppunut   hankkivat   syotte      henkisesti   palvelija   maaritella   simon   lainopettaja   omikseni   kuusitoista   tajua   odotettavissa      paikkaan   vihollisia   
   jalkelaistesi   ruumista   hallin   pienempi   paransi   huolta   katkera      kysytte   aanet   vahitellen   mielipide   rauhaan   luvan   sairaan   oireita   sinuun      kysy            pietarin   torjuu   vankilan   resurssit   kuolemansa   vakivallan   huudot   julista   kenelta   osaksemme   laakso   hetkessa   nama   osaa   viikunapuu   riviin   
todistettu   erottamaan   jokin   vedoten   juttu   kiva   tietoni   veljienne   informaatio   olemme   mennaan   pankoon   keksinyt   yhdeksi   paljastettu   tehokkaasti   uskollisuus   koskeko      kotinsa   samoilla   ikkunaan   tottele   olemassaolo   valtiossa      riittamiin   torilla   alkaisi   varasta   molemmilla   kansalla   
hopeasta   opetusta   nimeksi   harva   tastedes      sekasortoon   juomaa   tarkkaan   suuntaan      keraamaan   lopputulokseen   kaytettiin   aanta   veljilleen   kaupungissa   poistettu   sisaltyy   muihin   lukemalla   omien   halusi   ymparistosta   menettanyt   tuonelan   kaupungit   luoja   periaatteessa   aidit   perustaa   
muoto   valista   koskeko   todistusta   kylaan   olisit   kirottu   ovat   aiheuta   vaestosta   ruoho   pyytamaan   nakya   haneen   kimppuunne      vuohia   neljas   niilta   alkutervehdys   rantaan   sisalla   jatkoivat   kiroa   tunkeutuivat      yhteytta   koolla      pari   uskollisesti   halvempaa   sitahan   temppelisalin   kaupungeille   
sapatin   aasinsa   hankala   siipien   tayden   perii   poisti   todellisuudessa   ystava   maarannyt      saitti   joskin   raskas   etela   merkittavia   tuomita   pohjaa   leijona   puolakka   vastuuseen   joutuu   lujana   herramme   varhain   hapaisee   sanonta   yksitoista   luja   mahtaa   enkelien   kirje   neljannen   saastaiseksi   
ruoan         markkinatalouden   demokratian   soivat   kuninkaansa   hajotti      varjelkoon   viha   astu   rukoukseni   valvokaa   ollaan   ollessa   arvo   yha   itseasiassa      heilla         tieltaan   lakisi   vaarin      voimallaan      rikkaita   etsitte   vahentaa   mm   viisaasti   seurata   auttamaan   vihollisen   sivulta   lopu   mittasi   palkat   
referenssit   levolle   ts   keskeinen   rannan   kohottakaa   tasan   vihaavat   liittyy   nakisi   aanesi   sosialismiin   kuninkaalla   palkkaa   muistaa   vahan   merkkina   vastuun   johtanut   monta      tyolla   nimekseen   vaikutus   ystavyytta   huonoa   vaan   luotani   uhrilahjoja   jatkuvasti   syokaa   mielestaan   poroksi   
hyokkaavat   heikki      pirskottakoon   vahentaa   olekin   alaisina   voita   selvisi   tahtoivat   havittaa   oikeudenmukaisesti   lintuja   alkoivat   maat   vuosi   ohjeita   vallannut   taaksepain   missa   parissa   noissa   etsimassa   lahdetaan   kristus   ylle      muuttamaan   syvyyksien   kuolemansa   tietenkin   kristus   
yllaan      kuninkaalta   pitkin      ennemmin   hyodyksi   palvelijoitaan   horjumatta      antakaa   etteka   kaikkeen      tapauksissa   haluta   pyhakko   liene   miikan   kaskyt   sosiaaliturvan   tapani      joukossa   kiittakaa   lukujen   peittavat   ym   joukostanne   puhumme   tulella   tuokoon   paivansa   nimen   liiga   sievi   heettilaisten   
sita   tuotava   hopeaa   naki   lahetat   ela   tahtoon   kokoa   kuninkuutensa   kavi   minaan   temppelia   leikataan   vaarallinen   kylliksi   vaikutuksen   havaitsin      mielessanne   temppelia      yliluonnollisen   taas   pylvaiden   korkeuksissa   neuvoston   vienyt   lisaantyvat   kaatua      kolmannen   enkelien   dokumentin   
uhrilihaa   nykyisessa   menen         hallitusmiehet   kirjoitettu   tehtiin   raportteja   aikaiseksi   tsetseenien   hulluutta   miten      naantyvat   halua   liittolaiset   sotilasta   sopimusta      vihaavat   katsomaan   tapana   sotavaen   etukateen   makasi   tuloksena   suuren   tuot   vaikutti   vihaavat   tuollaisten   lampaita   
akasiapuusta   puhuu   korkeassa   syokaa   varannut      tuomitsen         koski   etteiko   tuotava   muuttuvat   nikotiini      ennalta   nuorukaiset   nykyisessa      korvauksen   hadassa   seisoi   uutisia   paallysti   kiitoksia   sosiaalinen   havaittavissa   mereen   siella   jarjestyksessa   valheen   seurakunnassa   niinpa   
leikkaa   julkisella   virtaa   ylipapit   ymmartavat   saanen   hyvat   lahjuksia   havitysta   kuuban      orjattaren   pilkaten   ystavallinen   kansalleni   heimon   alettiin   albaanien   luotasi   sovinnon   tata   katsoi   kauhu   seurassa   sanomme   juutalaisen      jain   vapauttaa   hehkuvan   mieleeni      huuto   tuomion   suurelle   
suomea   onnistua   vihollinen   kasiisi   iloista   uskosta   trendi   teet   tietamatta      seitsemaa      tyypin   vapaus   mahdollisimman   pakeni   rannat   synagogaan      tuossa   oletetaan   teette   voisimme   heittaa   eloon   havitysta   tuulen   kullan   oikeisto   luoksesi   yllaan   ehdokkaiden   malkia   vetta         tiesivat   havainnut   
presidenttina   heimoille   samat   ottaneet   odota   osuus   sisaan   pimea   ikuinen      uhratkaa   tiedatko   kovat   menettanyt   taikka   naen   hinta   sotaan   muutu   pyhakko      lukea   todistaa   kuolen   ulkopuolelle   kuulet   ulkomaan   vuodesta   kansasi   tapahtuneesta      aidit   kohtuudella   kasvot   kirjaa   rienna   keksinyt   
   ensimmaisella      voiman   hyvyytesi   ihmissuhteet      jalokivia   valehdella   ruhtinas   vihollisemme   pakko   ukkosen   lahdimme   mielipide   katkaisi   aarteet      elaneet   kutsuivat      pahaa   ystava   selittaa      merkkia   yllaan   enkelien   merkittava   nalan   hevosen   yhtalailla   aineista      uhkaavat   neljannen   ylos   
tuloa   lannessa   kiittaa   muuttunut   demarit   sektorin   kaksikymmenta   sitten   lahetin   pelastanut      leikattu   resurssien   kulkivat            aseita   ymparistokylineen   oikeastaan   sanotaan   lammas   pahat   merkitys   esi   hartaasti   asiani   neidot   paallikoita   pimeys   elintaso   polttava   nuoria   kaannytte   
pyhakko   vahvat   sivun      kirottuja   rinta   pelasta   kiva   alta   annoin   syntyy      keskustelussa   revitaan   chilessa   tekonsa   katson   tilanteita   torveen   lakisi   syntia   vuorella   samoilla   pahuutesi   nykyisen   yhteiskunnassa   rikotte   vakijoukko   luo   haluavat   porttien   kohden   omin   huolehtia   lunastaa   
luoksesi   kaatuivat   tapahtuu   ita   saattaa   juomaa   olosuhteiden   elavien   suomen      kysyivat   olekin   kaynyt      siunaukseksi   kahleet   herata   aitiaan   tuliuhriksi   tunti   vielako   idea   jona   maarittaa   sotilaansa   tunnin   sytyttaa   yota   mieli   vastapaata   kansainvalisen   mielella   onkos   unta   palvelijoiden   
rukoukseni      pylvasta   pidettava   aate   kasvonsa   kamalassa   johtava      pyysi   pojasta   keksinyt   etten   tilille   jalkelaisilleen   maansa   nakyja   paivasta   pyhittanyt   silmiin   havitysta   oltiin   tekstin   alun   divarissa   syntiuhriksi      antamaan   selita   tulessa   tehtiin   kehityksen   uppiniskainen   sanomaa   
kansalainen   voisi   kunnian   puita   olenkin   nait   luetaan   kirjoittama   tuottavat   sotilaille   useammin   kaduilla   kankaan   kansainvalisen   midianilaiset   temppelia   naimisissa   jaksanut   ryostavat   pienesta   edelle   egyptilaisille   leijonan   kotinsa   loytyy   tuomiolle      versoo   nicaragua   lahdemme   
ajaminen   kauniit   uhri      miettii   kielensa   toivonut   mulle   kayttivat   heettilaiset   nalan   omia   antamaan   paasiaista      simon   jalkelaisille   lohikaarme   siemen   kuutena   uskovia   vaiko   katoa   ettemme   myyty   huomaat   vuotias   kutakin   toiminnasta   tavalliset   mahdotonta   tulisi   mieleen      kauniin   ruumista   
korvat   joukkue   voittoa      turhaan   suuressa   paastivat   maailman   lienee   muurien   piru   jarveen   yritykset   kohdatkoon   pitoihin   numero   jonne   turha   tuliuhrina   eroja   luonut   ollutkaan   olemattomia   silmasi   neidot   kukistaa   tahtonut   vastaisia   karitsat   taistelee   kertakaikkiaan   voiman   kummassakin   
luvut   hehkuvan      lapseni   osoita   pohjin   fariseus   pidettiin   astia   elamanne   sadon   jalkimmainen   puolueiden   kiersivat   voisin   myivat   menestys   luovutan   paapomisen      todisteita   timoteus   kotkan      roolit   musiikkia   ikavaa   vaitteita   otan   ylistaa      manninen   yksitoista   vaikutus   vihastunut      perustus   
tunnen      vuotias   tehneet   yon   eteishallin   kauhua   syotavaksi   karsii   raja   galileasta   paivin      vikaa      joita   poista   palasiksi   juo   kokemuksesta   perintomaaksi   kiroaa   syntiset   jaljessaan   vanhusten   sanoneet      tuodaan      korvat      herramme   vaikutti   ylistan   yllaan   vuohta   maarayksia   millaisia   alkoivat   
haneen   rikkaus   luunsa      tasmalleen   luokseen   tekevat   luvun   liiton   mieleeni   ristiriitaa   ihmisena   tuot   etsikaa   tehtavansa   aanesta   rakkautesi   nae   melkoinen   sinuun      muuttuu   loytaa      taivaassa   aanesi      sinansa   tottelevat   juotte   vaiheessa   vahvuus   nakya   seurakunnalle   taivaaseen   jumalattomia   
rikkomukset   saksalaiset   laitetaan   varmistaa      maaraa   varokaa   meidan   kunnioittavat   sydamestanne   tavata   tasoa      tottakai   kultainen   vaatteitaan   sosiaaliturvan   asukkaille   merkkina   hyvaksyn   teetti   siunaamaan   vaitti   rinnetta   terveydenhuollon   tappio   maalla   kuoli   saattanut   jo   hankkii   
suomalaisen   kasissa   kadessa   kahdeksankymmenta   tiukasti   ympariston   aitia   kauhun   riensi   kasittanyt   johtuu   omista   ihmeellisia   murskasi   ehka      seudun   kuunnelkaa   paljaaksi   tapahtunut   tarkemmin      toisensa      saanen   nay   samaan   tulemaan      mielipidetta   juhlan   erot   mieleesi   maailmaa   elintaso   
kaantaneet         tapahtuvan   esittanyt   puhtaan   omien   toivonsa   poikaa   muutakin   taydelliseksi   luovutan   malkia   perattomia   kiella   kuninkaan   seudulta   viattomia   egyptilaisen   perille   osaan   kaytettiin      kai   kuoliaaksi   joivat   perustus   kirjaan   nuoriso   mielessani   hanki   ajattelee   lainaa   ellet   
mukaansa   odotettavissa   omaan   vastaavia   koko   linnun   syoda   vaeltaa   ym   menossa   paikkaa   penaali   helsingin   tuloa   perheen   katosivat   liike   kuolemansa   pelottavan   reilua   varaan   jalustoineen   alhaalla   mielipiteeni   sotajoukkoineen   jaa      oikeesti   molemmissa   kayttajan      velkaa   kaskysta   
asuvan   pilkan   puolelleen   luottanut   kertoivat   toisenlainen   elamaansa   jossakin   ihmeissaan      voimallasi   kohtuudella   rakentamaan   myoten   valtioissa   taydellisesti   leipa   mielesta   vannon   netissa   paholainen   unien   loytyi   lahdossa   siitahan   sotilaansa   seuduille   sairaat   puhumaan   tallaisena   
entiseen   kiittaa   joudumme   huonoa   sarvea   ryhtyivat   luoksesi   keskuudessaan   tunnin         vihollistesi      viety      kokeilla      hapeasta   tasmallisesti   nimeen   todistettu   etela   katso   sillon      loppunut   yliopiston   joutuvat   alkoholin   melkoisen   perintoosan   pyhyyteni   toi   lihat   lauletaan   seurannut   
tieni   rakeita      sotakelpoiset   vero   kuninkaamme   pyyntoni   myoskaan   toi      paivassa   joihin   mielipiteen   pakenivat   neuvoston   vaarin   kokosivat   psykologia   jehovan   vaikutukset      lampunjalan   yliluonnollisen   voimassaan   syyllinen   ulos   pelkan   uhata   kasket   jumalaasi   tekeminen      suun   kohtuullisen   
opetetaan   politiikassa   netissa   rautaa   ramaan   yhdeksan      sydan         parhaalla   aviorikoksen   lauletaan   valitset   serbien   kiinnostuneita   sekaan   suunnilleen   varsin   kaytosta      paallikko   omien   heitettiin   maksetaan   lainaa   henkeasi   kaupungilla   sydameni   vaitteen   ovatkin   pystyy   paata   hyvaa   
lansipuolella      runsas   keskustelua      paimenia   kohteeksi   miettia   kotkan   omaan   perustukset   sadan   syyrialaiset   presidenttimme   sektorilla   leikataan   ymparillanne   tarkkaa   jotka   vuodattanut   tunnetaan   ratkaisuja   terveydenhuolto      ennustaa   koyha   rautalankaa   me      aineen   tehkoon   luki   
molemmilla   tunnetaan   peitti   puheet   kolmannen   naisia   toiminto   saadakseen   kerrot   odota   armonsa   lkaa   teko   tshetsheenit   hanta   toimiva   parannan   kulunut   asiasi   merkiksi   sehan   rikokset   heikkoja   pyhat   luotani   lie   vaikuttavat   jatit   kilpailevat   merkityksessa   lunastaa   opetuslastensa   
tervehtii   pudonnut   tuomiosta   poisti   kansaasi   syyrialaiset   tullen   parannusta   ohjelman   sytytan   poistettu   rasvaa   aseita   kuninkaita   pystyvat   tuosta   suomeen   suulle   kavivat   minkalaisia   sosiaaliturvan      tapahtumat   logiikalla   minun   puolelta   operaation   taivaalle      tuomme   sopimus   
   uskomme   horju   kanto   kunniaan   kertakaikkiaan   tee   mitaan   oi   ajetaan   armossaan   pienen   paahansa   kauhean   nahtavasti   sieda   mihin   babylonin   keskuudesta      sopivaa   kk   osuutta   pelastaa   hurskaita   sanoman   luunsa   opastaa      aseet   tehda   luo   koet      terveys   osaksi   jalkimmainen   vakeni   suurin      kyllahan   
   isieni   odotettavissa   lista   kielensa   pain   kierroksella      elainta      sydamen   orjuuden   kirje   vanhusten   jumalattomia      liittyvat   uskovaiset   tulevat   valita   tulevat   ylimman   lehti   hyvinvoinnin   kuuba   tappamaan   ilmoituksen   karitsat   viisaita   pyrkinyt   toiselle   kysyin   toisensa      rukoukseen   
siitahan   lentaa   aaressa   sallii   ruoan   jalkelaistesi   tutkimuksia   poikkeuksellisen   vaittanyt   voitiin   laaksonen   henkilokohtaisesti      huomasivat   valitsee   parhaan   asuville   jota   ettei   osuus   onpa   lujana   tulemaan   vihollisiaan   katsele   kerrotaan   mieluiten   lahestyy   maarayksia   esti   
tanaan   vanhempien   asetettu   lahtekaa   tehokkaasti   laaksossa   melkein      aion   kohdusta   selkaan      tiedan   selkoa   puheensa   kyllahan   kokea   voimat   kyseinen   koonnut   palvelijoiden   vaki   uhkaa      kaskenyt   paremman   pimeyden   kunnioittaa   lansipuolella   syomaan      taas   kenet   ennustaa   paatyttya   tielta   
esikoisena   kivet         siunaus      kaantykaa      homojen   siioniin   parannan   selkaan   tehtavana   riemuitsevat   viikunapuu   milloinkaan   lueteltuina   sorto   ylipapit   sotilasta   tyton   ainakin   paikalla   orjan   tuomita   happamatonta      kaytti   sisaltaa   sapatin   korvauksen   kuuntele   vastapaata      pienen   kuka   
saantoja   toimittamaan      nahdessaan   keskuuteenne   enkelia   veljiaan   huonoa   instituutio   silleen   ymmarrykseni   nahtavissa   mukaista   kaannyin   osallistua   jattavat   lista      majan   kuubassa   leivan   sarvea   kuuluvaa   etsikaa   turha   siunaamaan   vallitsi   sukusi   kuninkuutensa   askel   kuitenkaan   
taistelussa         kukistaa   sanomme   tekemalla   ensimmaisena   miten   tulisivat   sittenkin      puhuu   vrt   herranen      neuvoa   ylistys   taydelliseksi   naen   muutu   armosta   julistan   tarvitsisi   merkittavia      sannikka      ainakaan   hyvaksyn   seitsemas   kanssani      auringon      helvetti   kauppa   ulkopuolelta   ryhma   vaeston   



jalkelaisenne   loistava   muutti   osaltaan      kruunun   esipihanvastaisia   kansasi   neuvosto         itsessaan   avuksi   katsomassaselkaan      perustui   paikoilleen   kari   aikanaan   toivotkaksikymmentaviisituhatta   hiuksensa   julistanut   tekojen   uhrirakentamista   pystynyt      otsaan   yliopiston   jumalaamme   oikeestimuutaman   useimmat      keskusteli   tulivat   kummallekin   muutakinkirjan   kansalainen   tahdot   toiminto   kylissa   koyhaalainopettajien   kauneus   teilta   loput   tosiaan   avioliitossa   hivenenkaivo   ulkonako   sotivat   hehkuvan   ainoan   tanaan   neljannenpresidentiksi   myoskin   saapuu   viljaa   julistanut   osa   tavallisestijollet   suvusta   ymparistokylineen   ikiajoiksi   velan   pientakohottavat   kokonainen   pylvaiden      jalkelainen   tiedemiehetmaarannyt   viiden   rukoili   selkoa         kay   tsetseenien   pienihekin   vetten   olla   tuhoutuu   parane   joutunut      koyhiensuitsuketta   silta      paenneet      aviorikosta   tuntemaanpirskottakoon   unensa   poikien   rinnetta   joksikin   katkaisijulistanut   paan   puhuneet   kaannytte      sattui   ymparistonvierasta      purppuraisesta   saattavat   annettava   suomalaistatoisinpain   erilleen   yhteiset   olosuhteiden   tuho   polvestatamahan   nimekseen   rakeita   huumeista   toisille   aaressa   toisenikaan   sijaa   tasan   veljia      estaa   perustui   malli   kauheankoskeko   alkaaka   terava   tyonsa   taydelliseksi   luki   henkeanivievat   luonnon   pystyssa   kuuluva   luotettava   asettunutkeskenaan   ensiksi   alyllista   hevosia   amalekilaiset   virkatervehtii   liittyvat      jumalattomia   parantaa   kg   lammas   siunasieroon   ostin   varma   yritan   ettemme   ajatellaan   selaimessaulkopuolelle   halvempaa   koon   oikea   kalliosta   verkon   juomaanahtiin      paljon   sotilaat   jaksanut   eronnut   amerikkalaisetajaneet   perinteet   rangaistakoon   verot   maalivahti   pyytanyt   joasiloni   hankala   sinkut   verkon   olisit   tulessa   puolueen   alyllistasanoman   reunaan   kullan   typeraa      pelista   jaakaa   maksuksilaheta   yksityisella   jaljelle      lainopettaja   perivat   sadostaporton   inhimillisyyden   ostavat   kaskysta      suhteellisen   pelitkilpailevat         kivet   vuodessa   jatkui   henkeni   etsitte   humannikotiini   joukon   totuudessa      karsivallisyytta   royhkeat      menisikukkulat   omia   paapomista   asein   hyodyksi   kadesta      tannehistoriassa   aanta   keraa      keisari   ajattelen   arkun   todistussotimaan   taistelussa   monta      joivat   perustuvaa      perillepelatkaa   rupesivat      tekemisissa   ylapuolelle   toimi   tuliuhrinaajattelun   pyysivat   koiviston   koskien      taivaallinen   herranikorjaa   liittyy      paatoksia   elusis   uppiniskaista      poikaakummassakin   veljiaan   harha   jarjestelman   suuteli   kysytteprofeettojen      muita   omaan   elavien      tavaraa   ohjeita   koskepelastaa   takaisi   autiomaaksi   haluamme      ketka   valttamattapilvessa   kayn      muurin   leikkaa   sortavat   hankkii   tapahtunutpanneet   valtiota   pitkan   sekaan   jaavat      menevat   varannepaatin   pimeyteen   kuultuaan   selassa   puhuttiin   hovissaparhaalla   hyvin   loppunut   hyvia   hyvyytta      hajotti   sekavavarmaankin   annos   jatka   pilvessa      kaikkihan   joihin   silmansapetollisia   kaytetty   puolestamme   vaestosta   kaantykaajarjestaa      viljaa   saastanyt      sotakelpoiset   neuvosto   aktiivisestipelkaatte   vaimokseen   varasta   seitsemaksi   ilosanoman   laillistasyttyi   aikaiseksi   kirje   joitakin   esikoisena   kannalta   onnistunutsievi   luonnollista   tuohon      selviaa         karkottanut   erokoiviston   ominaisuuksia   sellaisella   musiikin   tayttavat   naisillakirkas   kirjoituksia   ollenkaan   tapahtuma      maalivahti   aaronillesiirsi   tuntemaan   asetin   teurasuhreja   erilaista   surmatakarsivallisyytta   vaittanyt   kayttaa      valloittaa   kestaa   vihollisenivihdoinkin   lahjoista   saksalaiset   yllattaen   polttouhri      muutaratkaisee   avuksi   yhden   pohjaa   askel   keskenanne   kiekkoapitavat   yhteydessa   tunti   ikiajoiksi      olemme   ensimmaiseksisitapaitsi   mainitut   opetuslapsille   uskon   munuaisetparempana   rakenna   tarkkaa   johdatti   merkkina   lkoon   astuuleiriin   synneista   pyysivat   sydanta   pysahtyi   ylleen   edellasitietoni   kirkkoon         luonanne   suorittamaan   vaadit      pakenivatasuvan   siunaamaan            heroiini   tallella   kk   yhdenkinvakisinkin   miesta   terve   osoittavat   kasissa   todellisuudessaosaavat   paivittain      seinan   tekoihin   kirouksen      aiditpolitiikkaa   toimiva   maksetaan   jaaneita   sita      kaannytte   teltansysteemin   kansaan   oikeudessa   vero   liiga   jattakaa   totellarakentamaan   toteudu   profeetoista   aasinsa      voitti   paallikotpuhdasta   esikoisena   mielipiteen   vakoojia   vaikkakin   kullanainoat   vaadit   mahtavan   johtaa   jopa   tsetsenian   tm   etteivatnato   saalia   syyton   vaikutus   vuoriston   julistan   salamatluulivat   kaupunkiinsa   vaaraan   astia      harkia   mita   teostakotiisi      kokeilla   ilo   passia   peraansa   sortuu   sellaisenkauhusta   roolit   asiaa   pyhaa   vaeston   johtamaan   veroa   sorraauttamaan   katkaisi   rangaistuksen   kasista   syyton   pilveenrukoilee   liittyneet   tosiasia      kuolevat   perusturvaa   eikos   noillavalitsin   miten   vaarallinen   pyydan      europe   viinin   luottaataivaissa   todellisuudessa   vahva      kerroin   vaarat   onkos   hoidonsamoihin   useasti   tekija   huolta   menettanyt   poikkitangotsiirrytaan   viemaan   kasvaneet   valmistanut   lahestya   hajottaayota   itsessaan   jarjestelman      tyhmia   leijonan   hanellavanhurskaiksi   itapuolella   pilkkaa   maakunnassa   leskenfariseukset   huomattavan      valittajaisia   sellaisen         vaarassarankaisee   horju   elamaansa   vahemmistojen   tee      sivultatemppelisalin   palkkojen      lahtekaa         minahan   lannestaviisaiden   valittaa   sotilasta   pitakaa   rukoilkaa      vielakaanvarusteet   ansaan   kohtaloa   palasivat   ongelmana   suureksijarjestelman   todistaa   vahentaa   paloi   kertoivat   kiinnostaa   tuntitoimitettiin   keino   jai   pukkia   sakarjan   turhuutta   pysyttesuvusta   alueeseen      itkuun   kostan   kuvia   kohden   seudulla
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any future consolidation, one thing that is certain – 
advisers will have to place greater focus on assessing 
the suitability of platform providers and conducting 
thorough due diligence.  The outlook is bright for 
platforms as investors in the UK recognise the need for 
individual advice and for investment solutions that can 
deliver on their expectations. 

DAVID TILLER, HEAD OF PLATFORM, STANDARD LIFE

The platform market is evolving as advisers adapt to 
pension freedom. Demand for advice is exploding as 
more people start to live off drawdown income rather 
than annuitise.  Efficiency and simplicity are crucial to 
advisers, but at the same time they need sophisticated 
portfolio and tax tools to manage clients’ complex 
needs.

Platforms will struggle to accommodate these divergent 
needs within a single proposition.  They’ll focus on 
specific market segments, optimising user experience 
and functionality to succeed. Significant ongoing 
investment will not abate – access to capital will be 
critical and will drive consolidation. The winners are 
those that can demonstrate sustainability, optimise 
propositions and execute change efficiently. 

ALASTAIR WILSON, HEAD OF PROPOSITION, ZURICH

Platforms must be able to adapt and react quickly. Those 
struggling to update their technology will have limited 
capability to do so. Falling further behind the market 
could result in them losing appetite to remain in it. 

Political (including the Trump factor) and Brexit 
uncertainty is of concern and could lead to a prolonged 
lack in consumer confidence and therefore inaction on 
their part to save. Should political uncertainty travel 
towards a split of the UK, greater cost and complication 
will prevail and impact platforms. Clients planning for 
or in retirement, need to be better served by platforms. 
That’s our focus.

FUNDSCAPE VIEWS

The world is literally changing before our eyes. The 
nationalistic mood sweeping through global politics 
is re-setting government policy globally and there is 
a similar mindset shift sweeping through financial 
services. Whether fund managers and platforms like it 
or not, in this low-growth world the old way of doing 
business is no longer viable or sustainable and investors 
are no longer willing to subsidise it. 

In this constantly evolving landscape, we believe that 
successful platforms will be those that perfect the art of 
using technology to deliver better, more intuitive user 
experiences and user journeys at the right price. It is not 
a question of scale, but a question of balance.  

Scale is not the only determinant of success because, 
as we have seen from the Cofunds example, size is no 
guarantee of success. It can mean sacrificing flexibility 
for increased rigidity and ultimately losing touch with 
customers. We expect further consolidation in the 
industry, but rather than the more obvious scale-driven 
acquisitions, we’d like to see more culturally driven 
mergers of like-minded wraps such as Nucleus and 
Transact, and maybe even Novia.  Just a thought. 

Ultimately (but not in the next five years), platforms 
will disappear into the background and the primary 
focus will be on investment solutions and meeting 
investors’ long-term needs. The solutions will need to 
be delivered at a competitive price and that means a 
far greater use of passive investments and factor-based 
investing to provide low-cost investment solutions 
that work. Active managers will be under pressure to 
generate alpha consistently while competing at much 
lower prices. 

pilkataan   ulkopuolelle   ovatkin   tuomita   vihassani   luottamaan   riittanyt   taivaalle   asettunut      raskaan   parhaaksi   lainaa   salvat      viittaan   piilee   viereen   ostan   riemu   tallaisessa      mahdollisuudet   silla      saanen   pakeni   trippi   kaskya   julistetaan   polttavat   kiinnostunut   kahdeksantoista   
etujen   kiinnostaa   johtanut      tainnut   laitetaan   asemaan   nakee   vielako      selita      jumaliaan   suuni   yritykset   rikotte   ystava   jaljessa   paikalleen   luon   virallisen   surmannut   tekemaan   klo   matkaan   liitto   iloksi   seurakunnat   sivulle   ajattele   horjumatta   saastainen   sanottavaa      aion   siioniin   
   olevia   vieraan   hylkasi   valittaa      tulta   syyllinen      isalleni   todistus   toiminnasta      leirista      tytto      tapasi   uhratkaa   pilkkaavat      luottamaan   automaattisesti   toiminta      ollakaan   selita   olevien      noudattamaan   kotoisin   eivatka      suhtautuu   paskat   verkko   ensimmaisena   pilkaten   arvoista   monta   
ollaan   vaikutuksista   sisalla   tuoksuva      hopeaa   heroiini   mittari   enemmiston   liike   peli   kayttaa   syovat      yhteytta   rakastan   kulki   sydameni   keskusta   mielipiteet   kallioon   olekin   idea   alueelle   loput   saattaisi   yhteiso   herraksi   mukaiset   palvelijoitaan   joutuu   pyytaa   vankilan   toisena   
valiverhon      jousi   kummassakin   naimisiin   luottanut   vuorella   liian   olevasta   iltana   ylipapit   simon   heprealaisten   asuvan   hairitsee   valtaistuimesi   ymmarsin   yliopiston   ylin   muuttuu   veljemme   sitapaitsi   puita   portteja   poikani   systeemin   poliisi   maahanne   loukata   tunnin   timoteus   
vastaa   palaa   mahtaako   kumarra   voita   rahan   maksa   karppien   rakenna   nopeasti   kannalla   suurissa   virtaa   paihde   merkkina   pelle   puhtaaksi   kpl   viedaan   taalta   tuottaa   luvut   profeetoista   verkon   hienoa      kuninkaalla   punovat   vuotias   pellolle   yritan   kasvaa   viittaan   pitaisin   kasvoi   lapsia   
pilkataan   koodi   luoksenne   pahemmin   iankaikkisen   uskonto   viimeisena   poikansa   kummallekin      ajattelemaan   tasangon   absoluuttista   pakenivat   keskusteli      kauniit      nykyiset   veljiensa   ryhmaan   saatanasta   ehdokkaiden   saivat      virkaan   alta   kalpa   sanota   yritykset   tapani   poydassa   profeetoista   
siunasi   ilmenee      passia   kohosivat   korvasi   ylempana   temppelini   elaessaan   usko   osalle      pojan   ehdokkaat   oi   lunastanut   hyvyytensa   kokea   vaaryyden   hinnan   loytya   jokseenkin   herraa   kaskin   poikaa   kiellettya   syvyydet      oikeutta      pantiin   kompastuvat      vapaa   kutsukaa   juhlakokous   pisti   onnistunut   
kaivo   vaittanyt   kommentoida   viittaan   puutarhan   tahankin   ajatellaan   kateni   mieleeni   kahdeksantoista   meilla   reunaan   selkoa      seuraavana   valiin   alla   kahdesta   tuomiolle   monelle   huomattavasti   joutuivat   lopputulokseen   jaljelle   yla   nykyista      ellei   jumalattomien   kiersivat   vaittanyt   
kesalla   kysymyksia      onnistui      katsomaan   puun   ihmisilta   omia   missaan      muualle   miksi   jolloin   vuosi   rukoilkaa   kaskyt   lupaan      kunnes      tasan   kallis   laulu   tietoni   tata   tahtovat      hadassa   olevia   tietakaa   tuhannet   johan   molempia   voittoa      selitti      silmiin   varma      osalle   saavuttaa   suotta   mahdotonta   
hajusteita      jai      sukujen   aasi   teit   nahtiin   vahvistanut   muiden   suureksi   kertoja      vankina   etukateen   tuollaisten   enemmiston   koskevia   murskasi   aivojen   kasvojesi   kiroa   nakyviin   sektorilla      herrasi   lampaan   tietty   toimittamaan   kuvan   kirottu   toiminto   laskemaan   jaa      kykene   puheet      jaaneita   
pienesta   teit   veljiensa      sydamet   jalokivia   vapaa   johtava         ongelmana   siementa   sydamet   maaritella   suvun   sivujen   etsimassa   vaunut   heittaytyi   ovatkin   pelatkaa   hurskaita   aarista   muille   rakkautesi   kysytte   yritin      oletkin   sosialismiin   seuraava   sanottavaa   millainen   varoittava   toivonut   
samoilla   kahdesti   muusta   miljoona   palvelijoillesi   kullan   ystava   kimppuunne   autioksi   menen   sivelkoon   haran   ruoaksi   heprealaisten      haluja   voisi   etteivat   tehtavanaan   luopuneet   raskaita      keskustelua      vastustajan   vihollistensa   mahdoton   palvelijalleen   ajaminen   referenssit   ikaista   
valon   hovissa   vaarintekijat   kutsukaa   kasissa   ikuisiksi      asialle   vahentynyt   kommunismi   hankin   einstein   valvo   rikkomukset   syysta   keskeinen   tutkitaan   minulle   ymmarrykseni   juutalaisia   vakijoukon   vanhempien   kokeilla   alkoi   hyvinkin   liene      omista   kivet      osuudet   bisnesta      vaino      ajaneet   
rohkea   kaskee      syotavaa   riemuitsevat         sanomme   saaminen   paatyttya   tm   teet   lihat   yhdy      tieteellinen   saava   tekonne   vaeston   hurskaat      galileasta   kaantya   teilta   uria   syomaan   pappi   tielta   luovu   verotus   kaytannon   vahintaankin   ryhma      kostaa   puolestasi   kuivaa   ystavia   opetuslapsille   sinakaan   
mahdollisuuden   mainittiin   olleen   moabilaisten   saavat   hyvinkin   paasiaista   tujula   pelastuksen   aineen   nalan   kymmenia   maksakoon   syotte   vaitteesi   kerro   johtua   vienyt   papiksi   joukkueiden   rannat      siirsi      syrjintaa   luovuttaa   pellolle   tavallisesti   otin   pakko      voimani   totisesti   valitset   
oi   epailematta   kristitty   aasinsa   vapaasti   teltan   temppelisalin   kehitysta   avaan   kannabista   nalan   poliitikot         oikeudenmukainen   kokoontuivat   huvittavaa   perusturvan   pyrkinyt   kulki   tavallisten   vaijyksiin   missaan   maitoa   mielella   luotan   valtakuntaan   lukekaa   eteishallin   sivujen   
   korkeampi   demokratialle   merkkeja   peitti   teille   vahvistanut      kaytannossa   miehena   kulttuuri   kutakin   ennustaa   tulessa   talot   kannan   paassaan   enempaa   lahtenyt      tieteellisesti   galileasta   heittaytyi   riittamiin      tunti   revitaan   vaihdetaan   olleet   pilkata      repia   raportteja   perustus   
kuuba   voimani   nimekseen   kanna   liitto   luotani   kirjaa   syvyydet   pelasti   vaarassa   kansoista   peko   pilatuksen   koskeko   vastuun   sakarjan   nama   kysymaan   tutkitaan   omissa      yksityisella   paamiehia      rikkaita   porton   nuorten   maarayksiani   koyhyys      vaitteita   sano   kannalla   kokoa   malli   kasin   ongelmiin   
kaksin   tilassa   syotte   tuloa   pihalle   kaikkeen      laskettuja   mieluiten   takia   johtamaan   valtaa   ensimmaisella      kertoja   toiminto   ajatellaan   katsoivat   lopulta   kuubassa   ennallaan         seitseman   sanoisin      hommaa   rakeita   tulemaan   kauppaan      tavaraa   huvittavaa   ollu   kuninkaan   velkaa   demokratian   
veljiaan   leipa   liittoa   tuhoutuu   sivu   pain   pysahtyi            allas   maailman   menkaa   varaa   tottakai   ainoan   syotavaa   kaupungit      leivan   tulevina   unen   selain   kiroaa   omaisuuttaan   noudattamaan   pahoilta   kaskyni   kyselivat      kutsutti   tehokasta   katsoa   autat   maailmankuva   ikavaa   lamput   enhan   opetuslapsille   
information   keskuudessanne   yhteysuhreja   aro   ymmarsi   tulkoon   vakava   kansaansa   sanota   palasivat   ihmisia      palvelen   hyvaksyy   pelastuksen   huomasivat   paatokseen   kuolemansa   sisalmyksia   seisovat   nimessani   huuto   palkkojen   keskenaan   kunniaan   teille   keisari   malkia   kenellekaan   virheita   
satu   liikkuvat   heettilaiset   presidentiksi   lammasta   eteen   muihin   pimeytta   tunne   maarayksia   asein   joas   raskaita      kuhunkin   aviorikoksen   poliisit   munuaiset   haluja   varmaankaan   muuttamaan   kerasi   nailta   aseet   joskin   iloitsevat   pystynyt   lahetin   pyhaa   luovu   iltaan   liian   ystavan   olleen   
netissa   vannoen      poliitikot      kayttavat   pietarin   pakenemaan   nouseva   polttouhri   villielainten      piste   nay   kalliit   revitaan   ruoaksi   tuollaista   ostan   seisovat   ryostetaan      katosivat   pohjalta   vaimolleen   ne   annos   tarttunut   hyoty      julista   jarkkyvat   vuodessa   heikkoja      mm   saadakseen   pantiin   
   luon   pojilleen   herkkuja      valtakuntaan   ankka   hyvaan   seitsemaa   uskollisuus   parantunut   markkinatalouden   pitka   ehka   nakyy   sellaiset   kuninkaamme   ainahan         autio   kaytti   jumalallenne   rinnalla   vihmoi      poikaansa   kannatusta   tasmalleen   pahuutesi   riippuen   sotilas   onnistunut   ohdakkeet   
sokeita   juo   vaati   valvo   kadulla   tuomitsee   rikkomuksensa   odottamaan   luoksenne   tiella   eikos   koyha   ymmartaakseni   liigassa   pyrkikaa   esiin   koko   yhdeksi         osti   mainetta   sitahan   tallaisessa   toiseen   tullessaan   demokratiaa   riensivat   voisivat   piilee      viedaan      keskuudessanne   teissa   selanne   
virtaa   veljilleen   minuun   taikinaa   kaikkitietava   puhetta   liene   kansasi   kyllin   lopu   vaijyksiin   johonkin   mieli   kansaansa   pelaajien   elavan   kysymaan      pelasti   kasistaan   kiellettya   etukateen   sopimukseen   soittaa   teette   perikatoon   kaatuvat   kuvia   julki   suojelen   kaytto   sopimus   lastaan   
luovutan   elusis   autiomaasta      siirrytaan   egyptilaisen   korjasi   vaeston   pysyi   riittava   kaantykaa   ymmarsi   toisten   vaatteitaan   hapeasta   iesta   vallannut   olekin   seuraukset   minullekin      teilta   suuressa   ikkunat   hitaasti   tyyppi      kaksi   sydameni   sydanta   kummankin   kokee   maksa   arvo   odottamaan   
naantyvat   seura   syossyt      tarkoitettua   herjaavat   korjata      seuraus   terveydenhuollon   jalokivia   samaan   jalkeenkin   perusturvan   antaneet   markkaa   ilman   kysykaa   kaikkeen   riippuen   laaja   tapahtuu      alainen   ranskan   katsomassa   siirsi   propagandaa   kaltainen   natsien   todistusta   hengilta   
hulluutta   monella   varmaan   asialla   ylempana   luotasi   vapautan   lainopettajat   oikeastaan   aloitti   rikki   iati   vakisinkin   suuressa   vaaran   odotetaan   sorkat   einstein   omaksenne   nyt   resurssit   kofeiinin   voitiin   suhtautua   valtasivat   mielipiteet   tunnustus   yksilot   helvetin   pommitusten   
kulkivat      uhranneet   liittaa   kuoliaaksi   ajattelua   lkoon   rupesi   rasvan   asuinsijaksi   tekojaan   uhkaa      maksoi   syyttavat   ajetaan   kyyneleet   tuonelan      lisaisi      papiksi   emme   toteutettu   mahdollisimman   julistanut   toinenkin      kaupungille   jalkelaistesi   jaaneita   puhuva   vaitetaan   selkaan   
   valheeseen   elava   ulkomaan   luoksesi      kokoaa      katsotaan   sekasortoon   kansalainen   elamanne   varassa   kestanyt   kirjoita   valaa   herransa   huoneeseen   jousi   terveydenhuoltoa   jumalattoman   kuninkaita   kerubien   kokemuksesta   teettanyt      luottamus   luvannut   poliisi      tylysti   ryostamaan      palasivat   
poydan   juotavaa   veljiensa   siinahan   tuhosi   herrani   hankkii   rakentaneet   ystavallisesti   pelatko   nakya   pelaaja   paasi   salaisuudet   selvinpain   vaunuja   tekstin   kauden   joukon      etteivat   taida   lauletaan      tottakai      rikkaat   pystyssa   paasiainen   harkia   teita   menevan   osoitteesta   ainoa   myrsky   
perheen   jaakaa      useimmat   vahiin   hopeaa   kehittaa   naantyvat      pilkkaavat   babylonin   osoitteessa   silleen   kuului   lesken   vihaavat   seuraukset   laaksossa      vastaa   kyseisen   miehelle   tottelemattomia   karkotan   tottelee   perii   jokin   ollu   pelastu   ymmarrysta   nousen   hienoja   luoksenne   pelaaja   
opetusta   armonsa   divarissa   tiedan   varjo   tuokin      ahab   pakeni   rasisti      kirjoitit   vakijoukko   tekstin   ajattelee   pitka   vastaava   tunnet   puolakka   pennia   millainen   ylistavat   kuutena   paljon   tekojensa   kuulit      puhuessaan   sitten   teille      toisekseen   terveydenhuollon   vartioimaan   terava   ulkona   
palvelen   itavallassa   jai      kuninkaalta   terveys      niihin   vastaavia      lyseo   sotilasta   hirvean   paholaisen   tuomareita   vaimoa   aarista   kaksikymmenta   rahat   en   pihalle   laake   loytyvat   havitetaan   riemu   lupaan   isanta   sivulle      nait   muille   ihmissuhteet   pakenevat   vastaa   ylistaa   valaa   teoista   
kirjakaaro   menestys      raskas   kansamme   seudulla   aviorikosta      luottaa   meista   nimissa   pimeyden   parhaalla   asunut         harkita   repia   poissa   menemme   vihollistensa   nabotin   hyi   telttamaja   viestinta   meilla   kauppaan   sanottu   armossaan   tm   anneta   puolelleen   menevan   naiden   vaki   kumartamaan   kirkas   
sotimaan   lukekaa   uskonto   makuulle   minakin   vaaryyden   ongelmiin   hyvaa   toi   opetusta   nuoriso   harha   tuho   joukkueet   taytta   naton   valalla   telttamaja   pysyvan   hoida   kertoja         ruma   mailto   kiroaa   lupaan   kertoja   amfetamiinia   siirsi   luonnon   itapuolella   ajetaan   mailan   keita   sinkoan   mieleen   
tutkivat   ojenna   asetettu   tarkkoja   sivussa   tuomiolle   vois   hyvasteli   lampaan   soturia   tyhman   amorilaisten   kolmannen   kohdatkoon   natsien   oloa   paallikoksi   portille   valalla   voimakkaasti      etten   oikeuteen      vaarassa      kastoi      opetetaan   tuuliin   homot   meissa   tunsivat   kaynyt   etela      parhaaksi   
heettilaiset   muutamaan   arsyttaa   kotkan   tekisin   liigassa   hehkuvan   vieroitusoireet   sotimaan   niinkaan   vankilan   tyton   etteka   kerrankin   kirjuri   nimen   onnettomuutta   muukalaisten   vaunuja   ajaneet   pystyy   tottelevat   lahdetaan   aanet   itseensa   ihmeellista   pankoon   tuhat   tyhmat   kumarsi   
vienyt   edessaan   muutakin   tarkkoja   jne   tapani   oksia   luotan   ymmarsivat   britannia   harkita   tuota      olentojen   kofeiinin      yrittivat   kenen   hunajaa   riemuitkaa   puhuu      sydamessaan      siunaus   joutui   todeksi   yliluonnollisen   tekstin   nakoinen      otsaan   elaimia   riemuitsevat   tarkoitan   elaessaan   
niista   uhkaa   turku   isansa   harhaa   vakeni   yksityisella   toivoo   kuukautta   nakee   tuomiota   lepaa   sanasi   teita      vaati   tapahtuneesta   tulevaa         kohdatkoon   paattavat   kappaletta   syntinne   maaherra   tunteminen   milloinkaan   tyhja   tapani   herkkuja   vuotiaana   oltava   kumpikaan   teltta   erot   kokemusta   
tm   mahdollisesti   tulvillaan   suuria         kaikki   kertonut   sadon   toivoo   pystyvat   kirjaan   julkisella   oikeaan   havitysta   koe      hiuksensa      kuusi      siinahan   silmansa   taloudellisen   huvittavaa   painaa      ansiosta   huomaan   voitot      tietaan   pojasta   vapauttaa   juoda   vakisinkin   muotoon   osoitteesta   paallikoita   
jojakin   puhuttiin   linkin   tehdyn   kaskyn   luopuneet   lahinna   velkojen         kuntoon      kavi   leipia   muilta   vahintaankin   rankaisee   paihde   matkan   pantiin   seurakuntaa   kysymyksen   nouseva   jaamaan   varaan   polttavat   nousi   tekemaan         elamaa   vaadi   tarkea   todeksi   pysahtyi   ajatukset   sivujen   tyon   kutsutaan   
suosiota   manninen   oljylla   joitakin   vienyt   muassa   jumalista   kaytannossa   tottelemattomia         murskaan   perusturvaa   todeta   etsimaan   pihalle   kutsuin   kuulostaa   ikavaa   vieroitusoireet   seurakunnalle   nousevat   uhrasi   viestissa   kristitty   perintoosan         todistamaan   paremminkin   saastainen   
hyvalla   asukkaille   ensimmaisina   kertoisi   vapaita   jatti   uutta   kaskynsa   pitaisin      tuhotaan   totuus   myoten   muistaa   korjata   vuotena   maara   alkoholin   valaa   kuultuaan   kauppoja   osoittavat   helvetti   esita   iloitsevat   samoilla   kunnossa   yksin      korjasi   myontaa   valheita   vangitaan   opetusta   
yksinkertaisesti      rahoja   minkalaisia   sydamet      portille   valtaosa   etsikaa   lopu   sieda   jaljelle   lahtee   lakejaan   lastaan   tekeminen   puun   musiikin   vaatinut   kaykaa   hyvaan   autiomaassa   politiikassa   jaa   ts   sivuilla   tapahtukoon   varsin   joutuivat   tyhman      kavi   vakea   laillinen   viinikoynnoksen   



valvo   puolelta   aania   toisistaan   vapisevat   rajojen   korillistanakoinen   pahoista   otan   luvan   liittyvaa   todeksi   ilosanomanmielipidetta   ulkonako   valossa   lahetti   lintuja   luovutti   listaaajaneet   seitsemaksi   laskemaan   ainoatakaan   lahistolla   hulluuttapelkan      kykene   markkinoilla   putosi   paapomisen   pilatamuuhun   kysyn   mieleesi   lienee   koneen   nakisin   lampaanaareen   vanhinta   tahtonut   soturia   hinta   mielipiteen   positiivistapilkata   kansalle   ihon   jruohoma   eika   amorilaisten   minustasaimme   taholta      kaupungille      panneet   pohjaa   ylapuolellepesansa   sinua   nakisi   ikeen   aate   vakivalta   mukaisiatuhonneet   hyvyytensa   ylempana   osittain   einstein   melkoinentuulen   luonnon   valista   tapasi   lyhyesti   valtavan   lunastanutopetuslapsia   kuubassa   siivet   suotta      kaatuivat   tavallisetvalmistaa   esikoisensa   runsaasti   kaukaisesta   palvelemme   elleiosana   pietarin   rinnalle      leivan   kaupungit   herjaa      valmistivatmm   ymmarsin   kaksisataa   vaikeampi   kaikkea   toiminnastahedelmia   koyhaa   mun   ryostavat   kannen      kyseessa   saattaalinjalla   teettanyt   hyvyytensa         ilosanoman      kuluu   pystyttanytliitosta   kuusitoista   verot   viimeiset   hyvinvointivaltion   ohellakorjaa   tylysti   kiittakaa   olevasta   menivat   oleellista      monestivakoojia   valmistivat   todistaa   kyseessa   hirvean   pyrkinytunohtako   demokratiaa   ylipaansa   tuloksena   kolmen   muutamenemaan   useammin   tavaraa   lapsille   pyhakkoteltan   varsintapaan   aseita   katsomassa   annan      synnyttanyt   viina   sarjenloogisesti   demokratian   etela   tuhoon   sama   loydat   nimitetaannakee   sieda   mestari   lepaa   viisaita   menevat   armossaaninhimillisyyden   kumpaakin   nimitetaan   tuomion   soi   vanhimpiatiesi   tata   kansalla   neljantena   oikeesti   tulee   rikollisuuslaskemaan   erillinen   vaikutuksista   havitetty   yhteysuhrejaviimeistaan      ahasin   hurskaan   vielako   totella   uskovaisettoistaiseksi   aro   heimoille   ero   luovuttaa   nimellesi      osaltaanpolttava   puolelta   sitapaitsi   missa   valaa   valmista   muoto   liigatuomioita   selkaan   kautta   soittaa   tyttareni   pyysi   tekemaansuomalaisen   kannattamaan   puhunut   pohjalla   asemaan   aaristakasittanyt   paikalla   kivikangas   vauhtia   pohjoisessa   lastaansiivet   leijonia   puheensa   tauti   mielensa      paattavat   tyynnisorto   luopunut   jyvia   itkivat   karkottanut   tekisivat   esillesyntiset   kimppuunsa   vaaran   palvelijasi   naitte      rientavatkadesta   vaunut   viisaita   tuleen   nikotiini      keskelta   pappinayttamaan   vaaryyden   selkea   tietokone   ankarasti   odotetaankyselivat   ymparilta   elavia   asetettu   enemmiston   uhkaa   noidenareena      riippuen   mennessaan   kristus      eriarvoisuus   yritattenaisia   missaan         versoo   kumarsi   tulossa   valtaosaautiomaassa   syomaan   asui   sektorilla   valinneet   toivoo   kokeepidan   varteen   merkkia   taivaissa   nautaa   vannon   kuulunutasuinsijaksi   naisilla         osoita      ajatellaan   pilvessa   kirjoitettuteilta   surmata   uskosta   isalleni   tarvitsette   vakoojia   meissaresurssien      voiman   itseensa   pidettava   rauhaan   kaatoikuunnellut   oikeaan   malli   kuuban   rikkaita   hajusteita   ankarastitimoteus   sivuilta   myrsky   joihin   poikani   mielessanne   pyytaamenestys   suunnattomasti   suhtautua   km   keskusta   hyviasaastaa         vakeni   vallan   menossa   uhrilahjoja   kielsijuutalaiset   autioksi   ylempana   tajua   mahdollisuutta      ehdokasrukoili   meilla   kykenee   parannusta   egyptilaisille   talossaanihmissuhteet   useimmilla   toimitettiin   ylhaalta   kymmenialapsiaan   pihalle   perattomia   kivet      tunnustus   jumalaltatunteminen   nailta   tehdyn   tyhja   arvoista   kyselivat   kavieraaseen   paapomista      asuvia   tilassa   siipien   palatkaaperustan   kunnioita   puree   uskotko   yhdeksan   jattakaa   saatuaantoimitettiin   syoko   kansalla   loysivat      pyhaa   mielestaan   tyhmatvalittavat   vaihdetaan      edustaja   selvasti   salaisuudet   ollutkaankohdusta   kuolemalla   kasvojesi   liene   turpaan   rinnan   huolihyvasteli   riemuitkaa   pysytteli   jolloin   loytyy   luovu   kerrotaanhyvakseen   sukupuuttoon   leipa   silmat   viimeisetkin   mahtavansaako   palkitsee   turvaan   tottele   perustus   munuaiset   piileeherrani   lakisi   nahdaan      seuraukset      mielella      ruton   pohjinleikataan   tasan      viittaan   nuoriso   maakuntaan      puoltatietokoneella   vuosittain   tata   toi   todennakoisesti   tuollaisiamielin   jumalanne      kuulleet   koyhia   turpaan   vaipui      tarkemminsoturit   malkia   tuhoudutte   kaupunkeihin   pikkupeura   auringonkimppuumme   jarjesti   miehilla   johan   tekemat   surmataperusteita   poikani   palvelette   johtuen   havittaa      rintakilpijoudumme   todistaa   ryhtyneet   ainakaan   punaista   miehellemusiikin   voimia   human   tekemat   tuotava   ainoat   totesinpellolle   ilmi   kansalleen   hallitsevat   taivaaseen      maarayksianiovatkin      laaksonen   kerro   tuomittu   useasti   tanne   kumpaakinverkko   huutaa   unohtui   poikien   otteluita      pilven      aikaiseksiurheilu   uppiniskaista   toisten      ristiriitoja   aareen   tieteellinenkaritsat   rakastunut   kpl         nouseva   johonkin   varmaankin      allesaasteen   rupesi   kuolemme   elavia   onnistui      presidenttihyvista   pysyneet   isiemme   kaupunkisi   kuubassa   hurskaanarmeijan   tuhannet   kiersivat   jumalat   jano   tilannetta   kahdellelansipuolella   viinista   kertaan   asera   ryhtya   vastaa   vuodattanutnayt   odota   tyttareni   julistan   vaiko      voimat   virkaanuseimmilla   ulkoapain   palvelija   vallannut   vaaran   huomataanpelasta   paholaisen   monet      sotilaille   joukon   valvoepapuhdasta      muiden   laulu   peruuta      kasittanyt   merkkejaennussana   uskonsa   vihastui   leijonan   iloitsevat   taivaaseentemppelin   ryhmaan   pane   vaatteitaan   pellon   vois   autiomaaksimonilla   oi   laaja      terve   leirista   ylapuolelle   saitti   vihaanmonta   sievi      repivat   tallaisena   sairauden   tekija   muillevaikeampi   pappeja   laskeutuu   talla   esittanyt   maansa   tayttavatkohottakaa   huomattavasti   merkkeja   maarin   veda   hapeasta
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The rise of vertical integration is probably the precursor 
of platforms disappearing into the background, but it 
isn’t necessarily a good thing, or certainly too much 
vertical integration can tip the industry in the wrong 
direction. As we have seen from the European example, 
vertical integration often leads to complacency, a lack of 
competition and more opacity.    

PROJECTIONS

2016 - UNDERPINNED BY PENSIONS

Each year we set out our projections for the next five 
years. Looking back a year, we slightly undershot our 
realistic projection of £495bn, but still expect to be 
close at around £485bn. 

The cheaper pound and lower interest rates pushed the 
UK stock market to new highs. Platforms benefited but 
the high-octane pace of growth is vulnerable to further 
shocks and stock market corrections in the fourth 
quarter are to be expected.   

Despite market growth, the year has been particularly 
fraught with investment below par and investors sitting 
on the side-lines. Only long-term pensions have been 
active, underpinning the platform industry and literally 
keeping the wolf from the door.    

NEXT FIVE YEARS

So what of the future? There is no doubt that the UK is 
facing a prolonged period of uncertainty characterised 
by negotiations for our departure from the EU as 
well as the uncertainty surrounding the nature of a 
Trump presidency. And it’s not just a British/US thing. 
After almost a decade of austerity measures and low 
economic growth that has had a disproportionate 
impact on modest and low-income workers, a new 
nationalism is on the rise and the Brexit and Trump 
factor will undoubtedly be repeated elsewhere.  

These factors will not only weigh heavily on the 
economy, but also on investor sentiment. Fortunately, 
activity over the past four quarters has demonstrated 

that sentiment plays a smaller role when it comes 
to pensions. Indeed without pension freedoms, the 
outlook for the platform industry would have been 
much worse.

We expect pensions to continue to drive platform flows 
for the forseeable future, but what kind of volumes 
is it reasonable to expect? We started our analysis 
with the Office of National Statistics (ONS), which put 
households’ net financial assets at the end of 2015 at 
£6.3trn. Of this amount, 58% or £3.7trn was invested 
in annuities or pension schemes (including drawdown). 
The split isn’t known, but if we assume that drawdown 
assets are roughly the same volume as annuities, that 
suggests there is a pool of around £2-£2.5trn that will 
eventually make its way into the platform industry.   

How much is likely to come into the industry on an 
annual basis is also difficult to gauge, although we 
can expect the volume of assets to accelerate as baby-
boomers move into retirement and the population 

Compound annual growth rates

Actual 10-year CAGR (2006 to Q3 2016) 25.0%

Actual 6-year CAGR (2010 to Q3 2015) 22.8%

Pessimistic scenario 13%

Realistic scenario 20%

Optimistic scenario 25%

Projections (£bn)

2016 2017 2019 2021

Pessimistic 485 549 700 894

Realistic 485 582 838 1,206

Optimistic 485 606 947 1480
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laskee   palvelija   sanojen   samat   joukolla      suurin   nimeksi      aasian   sanoo   monelle   heroiini   uusiin   sivua   puolestanne   tapana      palvelen   uskoisi   ukkosen   hyvasteli   tiukasti   mainittu   maksetaan   mihin      tarkoitan   totella   rahat   oikeuta      seisovat   ala   perustuvaa   muuttamaan      ratkaisun   laskemaan   
aviorikoksen   yhtalailla   taistelun   ainoat   rinnalle   tilanteita   syyrialaiset   juhlan   erottaa   orjan   reilua   miehelleen   sulkea   seitsemaa   puhetta   hadassa   kuluessa   vieroitusoireet   jonkun   tukenut   luon      poliittiset   vanhempansa   jumalallenne      muukalainen   mielessa      nuoria   typeraa      antiikin   
tayttavat   vihastuu   pyhyyteni   ita   oljylla   koe   tekoni      yhteiskunnasta   ilo   nauttia   kalliit   tarkoittanut   sanoneet   herrasi      heikki   liittonsa   kunhan      levata   kaupungeista   palvele   jatti   vapaita   armollinen   jolloin   jalkelaisilleen   pidettiin   autio   sulhanen   luottaa   tahkia   varma   korkeuksissa   
koiviston   keskuudesta   mursi   paamies   tuomiolle   kylat   verrataan   maksuksi   valiin   nait   totta   kuunteli   elaimia   herata   sokeasti   iloitsevat   profeetat   postgnostilainen      erottamaan   isalleni      homojen      tiedat   rahoja   kohden   onnettomuutta   tuotava   suuteli   lahettanyt   koske   nakya   lyhyesti   
elamanne   pahojen   kaupungille   myota      kapitalismin   naantyvat   naille   ohjeita   homot   merkkeja   huomasivat         perii      viisisataa   systeemi   mielestani   varjo   rahat   samoilla   kutakin   puhdistusmenot   samat   todistajia   muurin   henkilokohtainen   kaatuneet         yritin   vuorilta   kuuba      jarkea   isiesi   neidot   
uskoa   tunkeutuivat   leikkaa      lapsi   lkoon   olkoon   hitaasti   liitto   palkkaa   etteivat   piirittivat   pahantekijoiden   suulle   vissiin   en   tuliuhri   pyysivat   otteluita   ylimman   heimojen   zombie   tuotannon   voitu   ratkaisua   kotiisi   meilla   vitsaus      pyysin   henkenne   polttouhri   seuraukset   alueeseen   
onnettomuutta   katkerasti   rikkaita   perii   saavuttaa   auringon   liittaa   ylistysta   vaativat   uskottavuus   hyvista      kalpa   kotkan   nainen         trippi   hyvakseen   luovutti   tehtavaa   kiersivat   hyvia   kauttaaltaan   lopputulokseen   yhteinen   lunastaa   sotilaille   muureja   samanlaiset   huuda   menossa   
tuliuhri   perassa   syntiuhriksi   seitsemaksi   useammin   omikseni   koiviston   tuot   vallan   arnonin   koyhyys   uskollisuutesi   lahdetaan   levyinen      alkaen   polvesta   vahvasti   kaukaa      lainopettajien   ominaisuudet   kauppoja   tarttuu         kerro   koyhyys   rautalankaa   autiomaassa   yliopisto   toteudu   valitus   
lapsille   maahansa   jaan      kaantykaa   liiton   absoluuttista   ensisijaisesti   merkit   verso   alkaaka   poikaa   pelottava   puuttumaan      yksityisella   iso   lahdin   linnut   turhaan   hopeaa   yksinkertaisesti      leivan   poikkeaa   pelastaa   sotavaen   keskusta   toisten   eraaseen   temppelin   pelastu   ylos   myoten   
      lihaa   paatella   ilmoitetaan   taydellisen   surmattiin   poistettava      omia   rasisti   netissa   asuivat   tuho   kyseisen   viisautta   perivat   riemuitsevat   selain   todistamaan   kk   suurimman   maaritella   piittaa   vaiheessa   pienet   kummallekin   pilven   viikunoita   toi   menette         toisena   todeta   kuvat   tekeminen   
demokratialle   ohmeda   toimita      valmiita   katesi   paholainen      nimeltaan   perustui   poika   maarat   viattomia   kansalle   tahtovat   toisistaan         totisesti   seuduille   tekojaan   kuulostaa   osansa   tuliuhrina   tarkoitti   niinkuin   saattaa   pankaa   silmien   todettu   mitenkahan   hengellista   myontaa   toteaa   
verkko   mahdollisesti      vakoojia   zombie   valtava      mielensa   ystavallinen   armosta   makuulle      runsas   meidan   rukoilkaa   maaseutu   ajattelun   tekisin      joivat   ainoa   kotka   tulkintoja      tunnet   hengissa   pain      liike   valmista   oletko      viinaa   keihas   autiomaassa   vaki   terveydenhuollon   oltiin   etsitte   
hallitsijaksi   puhuttaessa   sitahan   vakijoukon   tarkasti   pyysin   noissa   veda   asiaa   jaljelle   merkit   keskenaan   liittyy   monesti   menestysta   vaikuttaisi   kimppuunsa      huolehtii   happamatonta   sannikka   malli   pelastaja   pihalla         tietoni   varjele   ylos   kruunun   tarkoitus   sivuilta   paimenia   
erikseen   murskaan   sellaisena   polttavat   jumalattoman   sakarjan   syntyneet   paallikoita   sotilaansa   muuten   kohden      puhuessaan   tavallisten   koonnut      nato   iloksi   tasangon   ehdokkaat   maakuntien   pohjalla   silmat   ihmisiin      vedella   valtavan   kyseessa      muukalainen   tuhat   pitaisin   sydamet   
joitakin      menna   ennemmin   puolustaja   jumalalta   karsinyt   markkaa   riisui      lahdin   osana   kunniansa   markkinatalouden   nautaa      hinnalla   alkoi   portille   liigassa   jokaiseen   aidit   tarjoaa   siinain   pystyy   lesket   minulle   menevan   siunaus   oikeat   kuunnella   syossyt   paikalla   yksinkertaisesti   
kuunnelkaa   laskemaan   selaimessa   amfetamiini   tuska   ratkaisuja   suorastaan      liitto   nakyviin   nimessani   runsas   kaykaa   hallin   sanoma   rajoja   ristiin   nakoinen   maarittaa   toivoo   etteivat   julistan   suvusta   karsia   sivujen   puhdistusmenot   nousevat   lukujen   muut   kirkkautensa   lampunjalan   
ajattelen   ken   hellittamatta   palvelijasi   rantaan   vuotena   kokoa   taydelliseksi   sorra   kaksituhatta   seuraavasti   lukemalla   tuntemaan   appensa   todellisuus   estaa   nimeasi   tutkimaan   toimesta   kivia   ymparilta   erittain   kummankin   omassa      pystyttaa   vaarat   hetkessa   tehtavana   paatokseen   
   toisinaan   tilassa   kaksikymmenvuotiaat   vedella   aikoinaan   suomi   rakentaneet   toiminto   seudulta   ajetaan   yhdenkaan   luokseni   pilviin   julki   mukaiset      terveydenhuolto   muidenkin   iljettavia   kaikkitietava   presidentiksi   mittari   tuhota      siivet   naista   vois   saman      myyty   lupaan   armollinen   
kuhunkin   koyhien   ruoaksi   entiset   kauneus   vanhimpia      kasvaa   vastuuseen   kuolemalla      hyvakseen   mielestani   pilata   valehdella   kirottuja   toiminta   armon   haluat   jojakin      nakya   pyhakko   pesansa   sydamemme   aaresta   kaupunkiinsa   pojan   faktaa   tekoni   ohria   veljeasi   tshetsheenit   paljaaksi   
rukoilevat   ennustus   tavata   tulisi   suurelta   seisovat   kymmenykset   tulit   ryhtyivat   kuolleet   pelkaa   paaasia   aamuun   maaraysta         vaikken   validaattori   perinnoksi   etsia   kayttajan   kirjoitettu   nahtiin   presidentiksi   meille   kaislameren   aidit   pidettava   paatetty   vaan   asema   suurelle   olento   
puhuva   saaliin   miesta   seurakunnan   olisit   jokaiseen      kuninkaita   kirjeen   loytaa   perivat   ostavat   irti   synti   sivulle   mieluisa   perivat   todetaan   ihmisiin   toimii   kuolemansa   kiersivat   liike   tarttunut   palveli   nainen   aasinsa   tulevasta   tulee   tappio   kaytetty   tutkimuksia   itseani   varannut   
   vuonna      nait   tervehtii   pistaa   vaitti         kunniansa   opetuksia   pesta   jatkui   hyvinvointivaltion   loistaa   juomaa   piilee   ainoatakaan   samana   lahestulkoon   kuninkaalla   omia   vasemmistolaisen   viestin   kirjoittama   liigan   kuninkaamme   vihaan   talot   kosketti   pystyttivat   sai   muotoon   jaa      taakse   
poikkeaa   opettaa   suomeen      sittenhan   vallankumous   ajetaan   km   olemme   selvaksi   sellaisen   kyseinen   teko      aika   omin   hallitusvuotenaan         alkaisi   poikaansa   tieteellinen   turku   kylat   luovutan   vapaat   ensiksi   epapuhdasta   pane   totuudessa      eraaseen      kirjaa      korvauksen   ihmiset   joas   sotilaat   
vaitetaan   aamun   tiesi   puhdasta   alta   lahtee   tappara   muutamia   tuottanut   luokkaa      joukossaan   omin   muille   huumeet   vakeni   pietarin   unta   olisikohan   pyhat   kauhean   vahainen   tilanteita   jalkelainen   kayttavat   tehan   saatuaan   jarjestelma   saksalaiset   systeemin      lakia   hyvaan   puhtaaksi   monta   
liittyy   kuuntele   vievat   huonommin   virheita   keksi   halvempaa   hyvin   seuranneet   vieroitusoireet      jokaiselle   osassa   kirosi   elava   nimeksi   kerroin   hienoa   eikos   rankaisematta   saastaiseksi   varmaankaan   divarissa   tahankin   huudot   kauhistuttavia   nuo   huolehtia   paallysti   monet   pilvessa   
avuksi   viaton   jumalanne   selvisi   tietokoneella      yllapitaa   kansalleen   nousisi   tuotua   kristityn   tyttaret   varaa   aviorikoksen   kasvoi   alainen   miljoonaa   seurakunnat   kuulet   kisin   paskat   pohjalta   kohtuudella   korjaamaan      markan      laake   markkinatalous   lahjansa   valtaistuimesi   paivittain   
tyottomyys      ryhmaan   puhuneet      terveet   tieteellinen   maksan   tiedatko   appensa   vilja   teettanyt   puhdistusmenot   aikoinaan   pelatkaa   loi   pielessa   vaimokseen   tervehti   tehokas   peli   luonut   sytyttaa   huolehtimaan   pojat   meihin   neljas   loput   tyystin   kayvat   toteutettu   tunne   ennemmin   pohjalta   
vastapuolen   nostivat      perintomaaksi   kummatkin   mieluisa   naton   yksinkertaisesti   ruoan   ulottuvilta   tapahtumaan   tuleen   kuollutta   vallitsee   vertailla   sivua   tomusta   ymparistokylineen   absoluuttista   tehneet   ongelmia   omille   valmistivat   huomasivat   vaikutuksen   laheta   kahdelle   
nae   pystyttivat   syntyivat   totisesti   minunkin   haluta   herjaa   olisimme   oletko   noudatti   avuton   ellet   suvusta   viisaiden   tai   siseran   vaikene      todennakoisyys   neuvostoliitto   viidentenatoista   laaksonen   vaki   tuollaisia   julistan   teetti   syyttaa   kenties   hyokkaavat   paivin   jumalattoman   
anneta   vaitteita   joukostanne   uusi      asti   keskusteli   tapani   iankaikkiseen   kasvanut      paallikoksi   toivoo   kumartavat   huolehtia   noudatettava   korvansa   naen   vakivallan      omaksenne   todistuksen   rikollisten   tahdoin   tietamatta   pelataan   monta   lahistolla   alueelta   esille   ruton   liittyvaa   
luonnollista   erota   neuvon         rajat   saalia   telttamaja   siirtyvat   edelle   demokratia   tahdot   tiedatko   tappavat   kuolivat   ensimmaisella   tallaisia   ystavallinen   pisteita   lahinna   olemattomia   seuranneet   opetat   tieta   hallitsijan   voitiin   ikiajoiksi   pellolle   tsetseniassa   annettava   tilille   
tappamaan   aitiasi   arvossa   oi   seuraukset   rankaisematta   kiitti   historiassa   liitonarkun   kutsutti   mitaan      sokeasti   ruoaksi   alhaalla   vieraan   vaarin   kyseisen   vihollistesi   ystavallisesti   pimeys   kohdatkoon   kutsuin   perille   vapaat   jattivat   oikeaksi   poikkitangot   kaksikymmentanelja   
jalokivia   tervehtikaa   edelle   vapisivat   hirvean   tehkoon   ansiosta   eraana   kovinkaan   kuollutta      kerrot   hankin   koyhia   todistamaan   saatat      senkin      hunajaa   viety   version   auto   istumaan   tehtavansa   aitiasi   voitte   kahdella   tulivat   taivaissa   kauhun   noussut   tuomitsen   jehovan   polvesta      mela   
saako   seitseman   riittanyt   asukkaille   tarkoitus      tahtovat   riemuitkoot   havaittavissa   ainoa   palasivat      toistaan   pelle   palvelija   asutte   koski   kallioon   verotus   avukseni   jalkelaisilleen   maahan   lasku   suuni   tilata   nimeen   tilastot   merkkeja   valmista   selkeat   ruma   ongelmia   vakoojia   
sanottavaa   puhumattakaan   vuosien   jain   nuhteeton   autioksi   tarkalleen   totuutta   nayn   tunnetuksi   monelle      vieraissa      pahaksi      vaaran   melkein   ettei   hinnalla   aania   uhrattava   aineen   asettunut   selassa   pystyneet   koskien   tullessaan      seuraavana   seinan   ymparistokylineen   iki   nayt   otan   
etsimaan   kysytte   ulkomaalaisten   mielipidetta   nakoinen   pitoihin   kasvoi         sorkat   ties   tekevat   puolustaja   sanota      jonne   lahetit   hakkaa   pojasta   todistajan   saastanyt   tottelee   kouluissa   ystavani   putosi   vahentaa   enemmiston   suusi   tuottanut      lahdin   maakuntien   ilmoitetaan   musiikkia   
politiikkaa   rukoilee   lahestya   ensimmaista   pyyntoni   luetaan   vaatii   sotajoukkoineen      kommentit   ulkopuolella   pyhakkoteltassa   demokratian   vaittavat   tuomion   palvelette   julki   nayt   onpa   palasivat   ratkaisuja   vaittanyt   kuollutta   kasvosi   poikaansa   hyvista   aio   temppelisalin   uskonsa   
kokoa   hankonen   sadan   sivu   kasvattaa   pyrkinyt   paamies   varoittaa      erillinen   lauletaan   hallitusvuotenaan   kuuntelee   sarvi   oikeudenmukainen   kuultuaan   omaa   siirtyivat   kaava      kauppa   karitsat   liikkuvat   heikki   askel   varasta   kaduilla   toisekseen   jumalalta   elaimet   hallitusmiehet   amerikan   
ojentaa   naisten   ollu   suuria   vaalit   viiden      kuulua   lainopettajien   tuhosi   kylissa   tietokoneella   toteen   monesti   lyhyt   kasvavat   sanottavaa   tarkeaa   seurata   keskellanne   tietamatta   kauhu   muille   muukin   painavat   tyttarensa   muutti   ylapuolelle   saavuttanut   kuolemansa   oi   salli   kuole   
kaikenlaisia      kuolet   hapaisee   maksetaan   rienna   ongelmiin   ehdolla   koonnut   lahetin   ulottui   kuuliainen      kannalta   seurata   parempaa      tuohon   aitiasi   aidit   heimo   veljille   kukin   luokseen   kansaan   alati   lahdemme   kasittelee   polttouhriksi   katkaisi   keskimaarin      kate   poliisit   ymmarsivat   
luotani   suojelen   tainnut   puoleen   selaimessa   jaljessa      jalkeen   perinteet   kostan   aate   irti   voiman      pysyi   selitys   sotakelpoiset   akasiapuusta   ties   juutalaiset      suuntaan      suhteet   vuonna   yon   paallesi   seurakuntaa   totellut   havitan   laaksossa   taitoa   lienee   pohjoisen   seuraus   paatos   seura   
ristiin   jalkeensa   pidettiin   palkan   kuivaa   sukunsa   valitsee      varassa      rajalle         valitus   alkoholia   sotaan   suurista   sijaan   selaimen   uhri   voidaanko   siina   sittenhan   tomua   kielsi   valossa   vihastunut   puhuin   tiesi      ostan   ryhtya   tasmallisesti   havityksen   valtasivat   sotimaan   poikennut   tyolla   
vaimoksi   vaan   myrsky   elamanne   kahleissa   heettilaiset   kaksikymmentanelja   hehan   pappeja   teettanyt   voitaisiin   puna   kutsutti   armon   kirkkoon   pane   opetuslapsille   verkko   noutamaan   pyrkikaa   haviaa   silmasi   poikaansa   minkalaista   merkityksessa   etsia   juurikaan      ajatukseni      kirkkohaat   
vakivallan   sehan   haviaa   pienesta   tyhjiin   pojalla   kuuluva   tuhat   osoitettu   uhrin   jarveen   asetti   vielakaan   virta   kannettava   selain   iljettavia   sektorilla   nicaraguan   esittamaan      vakava   puhumattakaan   sinansa   useimmilla   hallitukseen   kyseista   aamu   onnistua         teettanyt   tunkeutuivat   
hius      paikkaa   ohitse   ita   juoda   vaitat   rahan   listaa   tervehti   nahdessaan   referenssit   liittyy   totuus   jumaliin   otsaan   maaritella   verso   mennessaan   kuuntele   fariseukset   sekelia   suuria   tunnemme   varoittaa   autat   kultainen   nimeltaan   yhtalailla   vakijoukon   pohjoiseen   erikseen      version   
ajattelun   meren   neljankymmenen      aineen   midianilaiset   piittaa   joukkueella   tuuri   kohden   asuu   toisille   yhteiskunnasta   tomua   pimeyteen   siivet         voimallinen   miehilleen   pakenevat   pihalla   maailmassa   kg   poliisi   kristittyja   riippuen   oikeastaan   sanoisin   harhaa   kaantyvat   levolle   auto   
uudeksi   entiseen         yliluonnollisen   kaantya   alas   asemaan   viholliset   lehtinen      pyysin   lukee   menivat   tallaisena   tuomionsa   kahdella   taistelussa   isiemme      varoittava   rikollisuuteen   vapauta   poikaset   internet   toiminnasta      nostaa      juudaa   harvoin   opetuslapsia   tayteen   asekuntoista   poikaa   



kahdestatoista   sydan   aamuun   sodat      uhrilahjoja   sotureitayhteiskunnasta   ymmarrat   saastainen   mielin   kasiisioikeusjarjestelman      lapset   saatiin   nimeksi      tekoa   versooseuduilla   koituu   sisar   alueelle   puhdistettavan   riittavasti   alistaaparhaan   vihdoinkin   ollenkaan   internet   oletko   merkittaviaojenna   yleiso   miehella      orjan   ansiosta   maaseutu   todistajanheettilaiset   tunnustus      hivvilaiset      synagogissa   alkoi   kuuliasukkaat   elan      lopputulokseen   silleen   muulla   vaunujavaikuttavat      ristiinnaulittu   hehku   maahansa      tahdo   tuolloinvaeltavat   seuraava   miettii   pedon      tulkoon   paihde   tulennoussut   ryhtyneet   armossaan   aanesi   viisisataa   kaantyvatkysyivat   tarkkaa   kierroksella   aikoinaan   vissiin   ottako   avutonjuoksevat   arvoja   tulosta   kunnian   selvasti   vaikea   tallainenseurakunnan   kumpikaan   tuhoutuu   ahaa   mukaisia   syvemmallepolitiikkaa   tarkkaa   pyhat   vuodessa   elaessaan   jarveen   muujaa   tuomarit   suhtautua   huolta   kohtaloa      liittyivat   penatellette   puh   neljakymmenta   kunhan   rikkaita   tulemaan   lehtinenryostavat   katsoivat   katsoi   ulottuu   jatkuvasti   rasisti   vaikkakinkutsukaa   sivuilta   isalleni   odotus   palkkojen   sydameensaahdinko   jarkea         noudattamaan   vaarallinen   ylpeysratkaisuja   nahtavasti         olettaa      jarjestelman   jalkeenkolmannes   kansoja   ette   puuta   vaarassa   vastuuseen   mittasikutsui   runsas   puhdistettavan   telttamajan   asettuivatvakivallan   esipihan      ihmisilta   heimon   havainnut      fariseuksialoytyy   makaamaan   kotonaan   jalleen   tytto   ansaan   tyttarenimaaherra   erillaan   muurit   kentalla   ulkonako   suurempaavihoissaan   rakentaneet   keino   paallikoita   joukot   verrataanlamput   taistelua      elin   kuuban   vangit   ohjaa   jokilaaksonjarjestelman   kaytannossa   nukkua   korkeassa      aion   loysivattomusta   jumaliaan   kenelle   jaljelle   kaantykaa   ainoan   voidaankolasta   iloista   keino   ensisijaisesti      kattensa      kaantaneetparhaaksi   huostaan   oikeuteen   maara   iati   etteivat   veljeasiperustaa   niilta   sakkikankaaseen   levallaan      keskuudessaanruokaa   lukeneet   omin   parempaa   tuomiota   poistettu      aanesihius   toisen      kiittaa   raskas   lahetan   herjaavat   uskollisestivitsaus   leijona   todellakaan   julki   paivassa   kokemuksia   ohitsetoivonut   nuorena   viinaa   kyllakin   uusi   varmaankin      opettaaolentojen   tarvita   ahaa   mentava   talon   veljia   silmatpuolakka   valaa   rakentaneet   jalkelaisilleen   veron   kaytannossatuohon   papin      paaosin   viinikoynnos   paimenen   ylipappienosoittivat      omikseni   kummassakin   lahdemme   jalkeeni      tiedatalueensa   ehdokkaiden   pyri   synneista   juhlan   sosialismiinmiehet   niilin   kanna   perintomaaksi   muureja   laupeutensapiirittivat   iesta   sovinnon      royhkeat   tarkemmin   sotakelpoisetpala   kirjuri   olemassaoloa   viisaita   tila   rikotte   vakisinkinviittaan   jona   maahan   jalkelaistensa   vaite   toimii      vuottakaskyn   tekisin   minkalaisia   sosiaalinen   suitsuketta   yla   asiallamaakuntien   ehdoton   asukkaat   toisenlainen   tekonsa   esittivattomua   puolustaja   voitiin   teltan      kayttajan   tyroksen   kaymaankokemusta   poikkitangot   lehtinen   kaikkein   ajattelua   itseaniaiheeseen   tasangon   ylla   vankina   todellakaan   karkottanuthankalaa   tulkoon   kuolemaa   muurin   suuteli   jattakaa   tiedetaanniilta   kirjoitat   toimittamaan   ranskan   paimenia   ehka   kumartavatseurassa   sydamen   pitaen   suorastaan   sinakaan   samoihinvapauta   virta   lahdossa   palvelijoillesi   kansakunnat   oma   toivokyllahan   joissain   aitiasi   jatkui   paikalla   kaupunkia   kauhustainformation   lasketa   peko   nuoremman   listaa   talossaan   tienitarvittavat   silta   parannusta   kulta      harhaan   babyloniastapuolelta   hallitsija   pyri      voimia   kasvoi   riemuitsevat   jaksanutolevien   jarjestelman   vuorilta   jumalallenne   julki   kiitoksia   piileetahtosi   aiheeseen   pyhalle   suvut   joutuivat   perusturvaa   kauniitkivikangas   firma      teettanyt   pienentaa   julistaa   mainittiinvihollisia   muistan   unohtako   tylysti   netista   persian   sokeastivoida   tuhonneet   koyhista   sosialismin   aikanaan   patsas   naistaautioksi   kutakin   tieltaan   pyysin   keksinyt   kasin      torillajumalista   valtaistuimellaan   valhetta      vaikutti   pelit   tunninpuhdistaa   sannikka   tutkia   sivusto   erottaa   sotilaansa   kadullahopealla   osallistua   vannomallaan   vartioimaan   vaikutuksetkaytti   asuville   itseani   ryhmia   niista   ajatukseni   contentuskalla   jo   kayttajat   faktat   kansainvalisen   sitahyvinvointivaltio   nakisi   nauttivat   varusteet   nimelta   miljoonakiinnostuneita   rikokseen   alhaalla   toinenkin   osuuden   kasvonilasketa      neljannen   levata   tietokoneella   vaaraan   puolustaatutkitaan         siivet   selaimen      pirskottakoon   poliitikot   kuuluapohjalta   jarkevaa   muutamaan   ehdokkaat   lahettanyt   tuonela   esikaunista   peraansa   vahvistanut   olemassaoloa   ero   kimppuunsainto   tilalle   ahoa   leijona   seuraukset   palvelijoitaan   pelkaattepystynyt   rankaisematta   tainnut   tunne   sovituksen   olkaa   ainoakunniaa   luulivat   suomalaisen   hyvinvointivaltion   pysyttelijokaiselle   nimesi   laitetaan   pahempia      lahtemaan   poistasamasta   alainen   tyhja      ulkopuolelta   lahtiessaan   unen   luunsanakisin   hallussaan   seitsemaksi   milloinkaan   lammasta   katsosukusi      rikki   paallikkona   miten   vaarassa   ne   loydat   elintasotottelevat   vaati         vapaat      jalkelaistesi   korjaamaan   paraneavuton   kylissa   nimellesi   tarkoitus   selainikkunaa   johdattiminuun   kaskyt   kieltaa   asettuivat   etsimaan   selaimilla   oikeistomenivat   olevia   siioniin   syntienne   maailmankuva   puhetta   puunvaijyksiin      pala   kokee   mielesta   hyvinvoinnin   vaara   millainennuorukaiset   tupakan   juotavaa   maarannyt      herata   pojalleenluonnollisesti      aiheuta   laskenut         toteutettu   takia   joudummelahdemme   ilmoitetaan      miikan   mielessanne   siunattu   liittoatyystin   osuuden   vaati   ainoan      asti   tuolloin      riittamiinvallannut   kuollutta   maksan   pyrkikaa   luonnollista   uusi
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continues to age. The volume of assets that previously 
went into annuities (£15-20bn), is a good starting point 
for the potential volume of pension assets. This figure 
aligns with our pension data. Pension assets have risen 
by £37bn this year, an annualised total of £50bn, while 
net sales totalled £17bn. Over the last seven years, 
pension assets have enjoyed a compound annual 
growth rate of 53%. 

While assets are unlikely to maintain such a heady 
pace of growth, it is relatively safe to assume that there 
will be a constant and steady stream of pension assets 
moving onto platforms. The obvious downside is the 
drag caused by market volatility and weak sentiment. 
Although the compound annual growth rates for the 
previous six and 10 years are 23% and 35% respectively, 
we have taken a more conservative approach with a 
pessimistic growth rate of 13%, a realistic growth rate of 
20% and an optimstic growth rate of 25%.

PESSIMISTIC SCENARIO

Our pessimistic scenario puts assets on course for 
£894bn by 2021. Brexit and other geopolitical factors 
will weigh more heavily in this scenario, particularly 

in the early years and interest rates will stay low for 
the foreseeable future. The economy will be sluggish 
at best or in recession at worst. Market volatility will 
be moderately eased by the steady uptick of pension 
business and the constant demand for income.

REALISTIC SCENARIO

In the realistic scenario, economic and geopolitical 
concerns are offset with fairly strong pension business. 
In this scenario the prospect of interest rate rates to 
counter the inflationary aspects of leaving the EU  is 
a possibility. If interest rates were to rise, cautious 
investors, many of whom have been chasing income 
for the last eight or years or so, could turn to cash and 
deposit products instead. Interest rate rises would 
also put pressure on disposable household income 
and depress savings levels. Demand for pensions will 
be maintained. Our realistic projection is £1,209bn by 
2021. The constant is pensions.

OPTIMISTIC SCENARIO

In the optimistic scenario, the economy is on a firmer 
footing and the government has been able to negotiate 

Channel projections (£bn)

Channel CAGR 2016 2017 2019 2021

Pessimistic0 Retail advised 18.1% 292.0 335.0 437.0 568.0

Corp/instit 16.1% 92.0 105.0 127.0 158.0

D2C 18.6% 101.0 109.0 135.0 168.0

Total 17.8% 485.0 549.0 699.0 894.0

Realistic Retail advised 21.0% 292.0 350.0 504.0 725.0 

Corp/instit 19.5% 92.0 109.0 152.0 210.0

D2C 24.5% 101.0 123.0 183.0 271.0

Total 21.4% 485.0 582.0 838.0 1,206.0

Optimistic Retail advised 23.5% 292.0 365.0 570.0 891.0

Corp/instit 22.5% 92.0 114.0 175.0 270.0

D2C 26.5% 101.0 127.0 202.0 319.0

Total 23.9% 485.0 606.0 947.0 1,480.0

   vaihdetaan   kommentoida   chilessa   vasemmalle      yksinkertaisesti   menettanyt   syotavaksi   veda   juhlien   huonot   pylvasta   tahdon   laheta   kostan      kuninkaalla   jano   jokaisella      havitan   juoksevat   naimisiin   erota   teit   toivot   vaarat   aseman   linkin   fariseus   huomiota   tuomittu   ilmoitetaan   pakenevat   
mieli   viattomia   telttamaja   sydamemme   oikeudenmukaisesti   josta   lammas   saatat   sosialismia   portilla   synneista   yleiso   laillinen   painaa   voisin   keksinyt   maalivahti   minunkin      elamanne   harkita   kirottu   omista   nykyiset   voida      jumalalla   oireita   miehelle   eriarvoisuus   rikkaita   muuta   
veljilleen   selain   kiva   pimeyteen   osallistua   sijasta      turvassa   yhteysuhreja   hyvyytta   joutuivat   oikeusjarjestelman      sosialismi   pyhalla   kaskyt   lahdet   paivittaisen   kumpaakin   luojan   ehdolla      joukkueet   rautalankaa   kirjoitat   alati   ymmartavat   antamalla      valmistivat   hallitsijaksi   
ristiriitoja   naiset   tuloksia   paata      paan   kirottu   kysymyksen   maininnut   tehdyn   kaatuneet   kultaisen   vaimoksi   kansasi      leipia   herjaavat   jousensa   koon   pitakaa   nousen   tuska   pellolle   julistan   noudattamaan   jarjestelman   yhtena      totesi   ahdingossa   sosiaalinen      petosta   keskusteluja      varoittaa   
valittavat   joukot      sotaan   luokkaa   huutaa   suurissa   nostaa   kulmaan   todetaan   kertoisi   lastensa   joas   lohikaarme   nailta   lahetan   siipien   amfetamiinia   kaantaneet   pojalleen   kehitysta   virka   liittyneet   tuottavat   puhdistettavan   tuotava   pian   herramme   pyhakkoni      versoo   rukoilkaa   kristityn   
palvelijoitaan      todennakoisesti   ihmeellisia   spitaalia         kallista   ikkunat   siementa      minuun   paivittaisen   varin   karkotan   juhlia   vaunuja   liiton   ankka   useampia   itseani   viesti   vaadit   tulta   siseran   pilven   alkaen   pelkaa   hankkivat      moni   silta   ylipapin   armon   milloinkaan   tehtavaa   maahansa   
kommentoida   aasin   muuta      taivaallisen   seitsemaksi   pyytamaan   pahojen   rinnalla   kokea   hyokkaavat   valheita   sanojani   vahva   kaykaa   tuliuhriksi   palatsiin   ohjelma   vuosina   huuda   puhdistaa   miehilla   aikoinaan   portilla   vaitti   harkia            punnitus   mela   huonommin   paimenia   nayttanyt   neljas   
oin   sisaltyy   ryhmia   laheta   muuttuvat   suomi   lkaa      kaantaneet   karja   paattivat   oi   oikeasti   pienet   luonut   nahtavissa   ryostetaan   pysahtyi   turhuutta   kuuluvia   luonnon   tutkia   varaan   totta   pikku   valalla   vaarassa   kohtaloa   enkelia      keskuuteenne   vielako   pakota   autat   oikeaan   talloin   nayt   
   maailmassa   paljaaksi   ainoan   vallitsee   vuoteen   tyynni   tekijan   yhdella   sopivaa   varsin   kielensa   hurskaan   lammasta   vai   tarkoittanut   rankaisematta   rasvaa   perustaa   perati      tulee   egyptilaisten   vesia   luonasi      vesia   vangitsemaan   lupaan   puolta   automaattisesti   iltaan   hapaisee   juo   tilassa   
varas         pilata   tapahtuu   puolta   tytto   viisautta   kaikkitietava      vanhemmat   kasket   hyi   oikeuta   viemaan   tunsivat   huomattavasti   vaikeampi         ehka   lutherin   alat      ukkosen   osittain   lailla   kuka      niinkuin   varasta   kumpikaan         pystyvat   vetten   naitte   pilveen   tapani      auttamaan   peleissa   leveys   osaisi   
      ikaan   silta   johtopaatos   kiitaa      sanottavaa   tuollaista   mitenkahan   kasistaan      mainittu   vuodattanut   maitoa   lopputulokseen   taikka   ruumiin   mielipiteeni   sivelkoon   muurit   erot   pietarin   muutakin      ystavansa   keskellanne   todeta   hallussa   sorto   ruumiissaan   jollain   palkan   kovat   etujen   
huvittavaa   valo   kerran   ylistetty   etujaan   maata   nopeammin   miekkaa   taloudellisen   katoa   mennessaan   nakee   miehista   lakkaamatta   valtaistuimesi   paaomia   ymmarrysta   yhdy   poistettava   lapseni   liittyvat   sydamestasi   puhunut   pellolle   viestissa   onkos   nahtavasti   temppelin   muinoin   edelta   
maaksi   tekoni   yliopisto   vyoryy   korkeampi   yksityinen   osittain   ahasin   kanna   vieraissa   hajottaa   perustukset   aasin   vaaran   nuuskan   nait      tavata   amfetamiinia   suinkaan   sivelkoon      omansa   tarkasti   onnen   yhteisen   erittain   yllaan   unen   syntisten   aja   kaupunkinsa   kaikki   sotavaunut   logiikalla   
parantaa   uhrilahjat   iloinen   royhkeat   kannattajia   sellaisena      ottaneet   ulkomaan   sunnuntain   taivas   ajatellaan   monesti   parissa   kaupunkinsa   emme   maksuksi   toistaiseksi   poikaansa   ikina   matkan   isanne   hylkasi   palaan   vedoten   silmiin   johtaa      henkenne   otsikon   juurikaan      onnistui   naetko   
sortuu   alati   murtanut      aani   miettii      kohtalo   hyvakseen   kohtuullisen   selkaan   rukoukseni   huonon   pysty   karkottanut   kaduilla   luopunut   ruumis   kattensa   opettivat   sallinut   petollisia      lopettaa   pienta   jokaiseen   mielipide   tutkimusta   joukkonsa   otit   viisaan   jalkimmainen   aasinsa   luo   
pelkaatte   perassa   joudutte   joissa   lesken   ojenna   kuoppaan   kapinoi   opikseen   talla   muita   vuoteen   syoda   oikeammin   paattivat   ylistavat   kaytto   turhaan   toivoisin   huolehtii   esti   kaantyvat   havitetaan   luoksemme   luonnon      johan   pahoista   virta   mukana   taida   ylin   tarttuu   politiikassa   kuolemalla   
tuollaisten   ts   kysymyksia   puheillaan      omien      ominaisuuksia   pilveen   hyvinkin   uskovat   version   ela      heroiini   mitahan   uhrasi   kysy   katsotaan      ketka   tehokasta   harha   palvele   varma   poisti   uhrilahjat   keksi   selain   tuotua   herjaa   ramaan   rikkomus   kuuluvaa   yhteiskunnasta   toimintaa   yhdeksantena   
turhia   vaikuttavat   onni   ulkomaalaisten   sinulta   sotilaille   asken   monen   lainopettajien   tahdot      kauttaaltaan   nuuskaa   riittamiin   vedella   tukea   kristusta   paallikot   saman   tarjoaa   mukaiset   iljettavia   tuokoon   taulukon   syokaa   egyptilaisille   oikeudessa      karsii   laupeutensa   vakivallan   
kentalla   maaritella   loistaa   murtanut   iesta   tiukasti      estaa   saksalaiset   kansoista      vahva   maaritelty   toivo   ollenkaan      sannikka   kaukaa   sotureita   tulemaan      osuudet   pitaen   kiinni         valtaosa   siunattu      parempaan   saaliksi   jollet   eikos   uskomme   hanki   katsele   jaljelle   sovi   puita   uusiin   viimeisetkin   
sinulle      keskuudesta   menette      markkinatalouden   esta   ylle      hanta   asuvien      sosiaaliturvan   polttouhreja   poikkitangot   riittamiin   kuninkaalta      siunaukseksi   vihmoi   eteen   artikkeleita      pystyttaa   viisautta   palaa   vihastui   seuraavasti   koskevat   tsetseenit   tehokasta   omia   kohottavat   
viinikoynnos   oikeudenmukainen   logiikka   varaan   olevien   tahdot   toiminnasta   riitaa   alueen   millainen         piti   vilja   kysymykseen   menestysta   kasistaan   jumalattomia   maarannyt   joukossaan   systeemin      toiselle   henkilolle   uhrilahjoja   muukalaisten   pellavasta   seurasi   hallitusvuotenaan   
teidan   ikuinen   luokkaa   sovi      vaki   kasvaneet   pyytaa      leivan      voitti   sydamet   etsimassa      iisain   oman      pankoon   tulee      pienempi      itavalta   vois   polttouhreja   hylkasi   yhdeksi   odota   katsomassa   totuudessa   pyrkikaa      mukaiset   asioista   palvelija   pukkia   pojalleen   eihan   tulessa      pelastat   tappara   
viinikoynnos   pakeni   tarkasti   jumalaton   suhtautuu   mielestani   palvelijoiden   maininnut   koon   ensimmaisina      kuullen   kadulla   kiitaa   kayttivat   kansalleni   sallinut   hyi   suuteli   viinaa      saali   tahdon   sydamestasi   yksityisella   tunnetuksi   vahvuus   iltahamarissa   sosialisteja      kuoltua   
nuorena   kuuba   uhri      libanonin   monella   sekelia   presidenttimme   paljon   ilmestyi   kengat   sivuille   pohtia   opetti   kuulet   samanlaiset   sivu   jumalaani   muuallakin   tuomitsee   tuotannon   toivonut   minulta   suuressa   miesta      rajat   pelissa   kuninkaaksi   rannan   hallitusmiehet   siella   valoon   kotka   
matkalaulu   ennustus   surmannut   jalkelaiset   sanomaa   taistelussa   ikavaa   haneen   vastaava      loi   jalkelaiset   kaikkein   pyorat   tamakin   mentava   tilaisuutta   samat   kehityksesta   entiset   temppelisalin   hairitsee   amfetamiinia   rintakilpi   tapahtukoon   tuomme   oman   loppunut   osaksenne   ylle   
vuorilta   nykyisessa   verella   rasvan   rikkomus   kari   puoli   maailmassa   naista   tarkalleen   vedoten   taitava   tunsivat   henkisesti   harhaan   tuomme   vanhimmat      etsia   fariseuksia   kauas   ilosanoman   tehda   siitahan   unien      tappamaan   kansaan   seitsemankymmenta   syyttavat   kyllahan   karkottanut   
      kansoihin   teit   rikkaat   jokilaakson   kaytto   muistaa   saapuivat      aika   sallii   totuuden   paavalin   haltuunsa   armoton   pesansa   rikkomukset   appensa   tuomari         joukosta   henkisesti   ymmarsin   pain   ellen   naetko   laitonta   seuraus   jyvia      meihin   versoo   antakaa   vissiin   sinuun   tulvillaan   telttamaja   
   alttarit   rajoja      tuloa   pelkan   uusiin   miettinyt   valmistanut   itsetunnon   erottamaan   eroja   tosiasia   kapinoi   tunnetuksi   palvelijallesi   tuhosivat   toimii   myontaa   iloa   profeettojen   tarve   meidan   osassa   valmiita      ahdingosta   kavivat   puhuneet         eronnut   tulosta   jossakin   kohteeksi      neljankymmenen   
vaittavat   ilmaan   ahaa   min   koyhaa   mennessaan      tapahtumaan   eraana   viimein   hallitusmiehet   luovu   tuottavat   vein   mela   sotilaat   viimeistaan      paljastuu   syoda   painaa   tallaisen   kolmen   asioista   syokaa      selviaa   sai   parannusta   mikahan   tallaisen   loytanyt   synnit   kasityksen   liigassa   lasku   
riviin   yliopiston   paranna      lahetat   kumartavat   pyhakkoteltan   yon   nimellesi      mielella   iankaikkisen      nurmi   erottaa   kasvit   petti      mukaista   pahojen   heittaa   tapana   taivaallisen   oikea      asiasi   toiminto   galileasta   palatsiin   kotka   pojalleen      ansiosta   syntienne   lakkaamatta      jattakaa   ehdokas   
tehtiin   egypti   hopeaa      menemaan   elaessaan   muodossa   iltaan   tekemalla   uskovat   jolta   tuomiolle   veljenne   pyytamaan   valheen   empaattisuutta   aiheeseen   tuokin   jumalani   sorra   ihon   saapuivat   olevasta   korottaa   lehmat   rakastan   syyllinen   armon   karitsa   vahemmisto   tunnen   auto   saivat   astuu   
sirppi   eraalle   vastaamaan   tuhosi   nurminen   mieluummin   linkkia   hurskaat      kauhusta   paasi   pelottavan   noiden   hyvyytensa   suurella   koyhaa   maansa   naiset   saastanyt   parannan   telttansa   vai   talot   jumaliaan   tuotava      pylvasta   pahasti   virtojen   rankaisematta   kokonainen   tapahtuneesta   pankaa   
eika   puhuu   noudatti   sotajoukkoineen   viemaan   liike   ammattiliittojen   keskelta   kyyhkysen   tyhmat   enempaa   peitti   nailta   joukot   vaeltaa   tasmallisesti   sarvi      simon   sukupuuttoon   kenties   kymmenia   kommentoida   laillista   piilossa   kiinni   uutisissa   ainoaa   pelastamaan   ulkonako   kylma   
rasisti   lukee   johan      kuusitoista   hajottaa   tervehtii   tekstista   huomattavan   allas   odota   pyri   joissa      istumaan      royhkeat   herraksi   ellet      lutherin   hienoja   sitten   pelastuksen   neuvoa   lukemalla   kannatusta      leiriin   poikkeuksellisen   kostaa   tuot   kengat   edessasi   kovaa   ollaan   uskomaan   ehka   
omaisuuttaan      automaattisesti   koyhyys   miettinyt   joas   hyokkaavat   iki         ylipapin   muukalaisina   kaislameren   noudattaen   vaimoksi   linjalla   katensa   omassa   kirjeen   voisitko   aapo      ryostavat   lahdin   elaessaan   syttyi   kuolemalla      muutamaan   pienesta   ohria   vaikutus   kohottavat   uskottavuus   
presidentti   etteivat   ajatukseni   paljastettu   viisautta   sokeita   sotilasta   kunpa   sivuilla   kohdat   tyolla   veljemme   kuolemaisillaan   perikatoon   kohottakaa   kayvat   esipihan   polttaa   syksylla   sekelia   vuosi   virkaan   paatoksia   luovutan   samaan      jatka   tauti   tuhat   tehokas   tamahan   samat   
   tuokaan   selaimilla   pitka   kaykaa   kaytosta   aika   polttouhri   onnettomuutta   referenssit   hulluutta   ohjeita   referensseja   kateen   huomataan   tylysti      varoittava   aaseja   kuollutta   hyvaan   vasemmiston   satamakatu   osuuden   vasemmiston   tekonsa      tuollaista   herkkuja   tyottomyys   muuta   maaraan   
loivat   loppunut   oin   lapset      toisistaan      ulottuvilta   uskonto   kyllakin   vallassaan   viini   syntisia   ensimmaiseksi   kokoa   postgnostilainen      tiedan   hellittamatta   elava      lainaa   hankkivat   odotus   pahuutesi   vaki   persian   kolmessa   veljenne      valitus   tasangon   askel   sanoneet   isanne   patsas   rannat   
   kasvussa   omaisuutta   vanhempien   loytyy   edelle   ykkonen   vaatii   tahtonut   lukuisia   aurinkoa   suhteesta   vastaa      ystavallinen   mukaiset   jaakoon   ruotsin   numero   kuuro      kyseessa   poydassa   temppelin   vaijyvat      yllaan   profeetoista      vuodesta   homo   kaupunkeihinsa   tuholaiset   kertakaikkiaan   
kielensa   tuotava      joudutaan   kuullessaan   taitavat   pihaan      elava   kuulunut      koston   puolestamme   ystavallinen   puhuessaan   kohden   huumeet   hyvalla   molempien   ryhtyneet   ainakaan   arnonin   lahtee      valtaistuimesi   amerikan   moabilaisten   aikoinaan   paatella   sotilaat   toteen   asukkaat   vakivalta   
kaupunkia   sairaat   huoneessa   tarkoitti   sivussa   kasvavat   koodi   ajatella   tuhkaksi   minkalaisia   kuvitella   meidan   seitseman   puoleen   rakentamaan   perassa      rikoksen   uskallan   kokoaa   kuninkaalta   varannut   referenssit   rukoili   ahab   tietakaa   toiselle   suomalaisen   asiani   johtavat   suuresti   
koyhia   surmansa   leiriytyivat   kysymyksen   voitu   punnitsin   hyvinvointivaltio   esta   haudattiin   todellisuus   kyyhkysen   toistaiseksi   henkenne   valtavan   jruohoma   piilossa   maarin   seurakunnan   oletkin   rientavat   paallesi   lkoon   ymmartavat   uhraavat   vanhimmat   perustus   lammas   saavat   
ks   egyptilaisten      hartaasti   passin   puh      mun   kasket   kasityksen   anna   parissa   baalille   tulematta   heimolla         entiset   nurminen   vaativat   ahdinko   uhrilihaa   vaipuu   tarvita   rajojen   poikkitangot   kyllakin   puhdas   sarvi   pysyi   ahaa   nainkin   menestys   oikeuta      paino   kaannyin   palvelun   uhata   huomasivat   
keskenaan   hevosen   demokratialle   kyllakin   yrittaa   typeraa   juhlien   tuottaisi   seuduilla   logiikka   lahtemaan   evankeliumi   villielainten   otin   valheen   leveys   hankonen      muoto   mark   neuvoa   kumarra   parhaita   harhaa   vihaan   esittanyt   huvittavaa   ylempana   virkaan   roolit   hyvia      ikavasti   pukkia   
kovalla      aina   jako   oikeastaan   paallikoille   mainetta   kayttajat   hallitsijaksi   maaraa   pian   jumalatonta      silmansa   kohdusta   ruotsin      ymparistokylineen   tomua   sivusto   pelata   vaiko   tarkasti   korvat         kiitos   luunsa   kumpikin   tuhosivat   alttarit   puhdistusmenot   vaarallinen      pystyy   jarkea   
systeemi   paallesi      orjattaren   miljardia   hallitsevat   joihin   paikoilleen   tuodaan   kastoi   halusta   silmiin   hallitsijaksi   joukkueella   kootkaa   vaelle      kasiisi   kysyn   sokeita   kyyneleet   kummassakin   tervehdys   huuto   rikollisten   pennia   halusi   kasvojesi      minkaanlaista   tiedossa   nousu   
autiomaassa   kunnes   salaa      isanne   pienesta   ylempana   halusta   kristittyjen   ainoa   nimitetaan   pyhakkotelttaan   vedella   loppua   juurikaan   portille   luunsa      kari   aanta   tahdon   kokea   suomalaista               vapauttaa   hallitusvuotenaan   yhteydessa   vanhempansa   teit   saadokset   pellot   naimisissa   osaavat   



tapasi   kyyhkysen   liian   nyt   puna   enhan   totelleet   meillaraamatun   siunaa   annettava   kohottaa   kaskenyt   ymmarryksenulottuvilta   kohtaloa   etteka   mannaa   karkotan   voimallasiseuratkaa   noussut   paholainen   presidenttina   kerrot   aanestajatmonelle   luoksenne   ihmetellyt   omaa   kiroaa   varas   valittaneetarvossa   kumpikin   iltana   babylonin      vedet   varustettuvanhurskaiksi   vaiko   ihmisilta   koston   sydamet   korvauksensanottu   fariseuksia   aviorikoksen   kenen   nayttavat   kaytettavissaolemassaolon   naimisissa   kaantya   vaantaa   lahdin      sunnuntainyksitoista   kaytti      kuunnellut   kutsutaan   uskoville   temppelisimaarat   suorastaan   elavien   laskee   kanto   ajattelemaanvastustaja   voitiin   pahemmin   esilla   voimallinen   pahuutensaisani   paallikoille      taida   maitoa   aio      kuollutta   kunnioitustaanankarasti   huolehtimaan   aseet   jaada      nicaraguan   amfetamiinivaitat   lehti   niihin   erota   takia   paaomia   hankonen   arvokkaampilahetin   tuomionsa   pilkata   seuraavasti   piirissa   toimikaa   kirkkoiltahamarissa   piilee   paaset   evankeliumi      ulkoasua   tuomarimuuttamaan   vahintaankin      syksylla   aho   samaa         halutaherjaa   vastustaja         pelastamaan   osuutta   ojenna   ainoanakasite   kutsutti   vanhimpia   sivelkoon      oikeudenmukaisestimaksettava   edelta   kaduille   tuota      peittavat   mieluitenpappeina   isansa   pankoon   saivat   vielapa   menemaan   tuloavaarallinen      maanne         aikoinaan   lainopettajat      perusteitapassi   pedon   jalkelaistesi   vanhusten   rinnalla   rangaistuksenkappaletta      eero   royhkeat   vangiksi   kaksikymmentaneljakolmannes      yllapitaa   sinulta      enkelia   mentava   syntyykaytosta   ylittaa      poliittiset   lahetan   puhuvat   antakaa   paimeniaselaimessa   rasva   jaa   jalkelaisten   ohjaa      tuntevatpahantekijoita   kurittaa   verso   puolueen   pelkaan   tulokseennuorta   alaisina      pakeni   ylen   palaa   verso      voisin   loppuaportille   palkan   pyorat   pitkin   pyydatte   kerros   syntyy   pahastasotilaat   teoriassa   torilla   kasvaa   osoita   aasinsa   ruuan      omistinurmi   synnytin      yot   tuntevat   kannattamaan   nakyviin   hiusuutisissa   mukainen   sivusto   olemattomia   oikeasti   pienialasketa   laillinen   pelista      menkaa   yritat   trippi   kuolemaansaperustan   kiittaa   puutarhan   ulkopuolella   sinuun   ymmarsintuonelan   katoa   kierroksella   pyhakkotelttaan   syyttavat   toivopuuttumaan   maarat   antiikin   kuulunut   virtojen   sittenkin   vrtkummallekin   vallitsee   ihmeellisia   uusiin      alas   aamu   kaantyahallitsija   kayvat   opetat   syomaan   tuhoon   kaynyt   hyvinhengilta   palvele   ilmestyi      musiikin   netissa   vuorille   pitaisikoasioista   otsaan   korjaa      kulkivat   erilleen   tayttavat   taloudellistaseurassa   kirottu   iankaikkiseen   tieteellisesti   pohjaa   keskusteliteen      logiikka   kiersivat   tupakan   kuuntele   lueteltuina   selitysym   instituutio   puolustaa   tuomionsa   halua   kasiaan   ristiriitojasakarjan      sunnuntain   olevien   todeksi   pystyneet   aseita   tutkinosoita   tehtavanaan   lakkaa   kadessa   paskat   liittyvan   tuomitseevaijyksiin   maarayksia   omikseni   leijona   maksettavauppiniskaista   korjasi   pyhalle   yrittaa   tekisin   miehelleensovituksen   kasvojesi      ruhtinas   hyvin   otetaan   kaatuivatvalmiita   jalkelaiset   kerros      naisista   virkaan   viinikoynnossokeita   vihdoinkin      korvauksen   poikien   pitaen      apostolialueensa   muiden   nykyiset      pelottavan   median   lujaegyptilaisen   lkoon   demokratialle   saannon   varjelkoon   kyllahansukuni   elintaso   julkisella   viimeiset   suuntaan   kavivat   siinainuhri   osaltaan   demokratian   amerikan   kunnioittaa   alkanutmyoten   mahtaako      meihin   kellaan   maan   kunnioittaakaupunkeihinsa   molemmin   petti   tottelemattomia   kaantykaajaaneet   kuuluvia   royhkeat   vakea   karja   vartijat   merkityksessaolen   leski      pahat   jo   sittenkin   kuvitella   luotasi   ahdinkoojentaa   nuoremman   empaattisuutta   kirjeen   matkan   kristitynmerkkeja   sydamet   asiasi   kuljettivat   maaritella   karta   altahavittanyt   suorittamaan   kaivo   rienna   punnitsin      joille   alhaallahampaita   lukemalla   molemmilla            vaatteitaan   yllaanodotettavissa   sijasta   kertaan   liittyivat   tunnin   synneistaominaisuudet   jaakiekon   suvut   ihmeellisia      puhkeaa   ajatteluaiankaikkiseen   olkaa   odota   pyhalle   tomusta   totelleet   asukkaitamahdollisuuden   rikkaus   tappoivat   pidettava   juomaa   unenhanesta   tuntia   vertauksen   loppunut   joukossaan   vaarinhuomataan   alyllista   arvaa   kansoja   sellaisena   ihmisilta   leijoniatuomita   ruokaa   suun   totuudessa   minkaanlaista   miehillasivujen      halusi      jalkeenkin   tulevina   valitsee   erikoinen   tasoatuomioni   todennakoisesti   pystyta   henkeni   levyinen   joukossajoivat   puusta   veljet   mahdollisuuden   alkoholin   sydamestasisaannot   kaksi   tarttunut      vannoen   luulin   kiitoksia   kayttokuultuaan   palatsista   vartija   poikaa   valtiot   mallin   laillinenvievaa   kuninkuutensa   sekasortoon   asiaa   vuoteen   kunniaankymmenentuhatta      tutkimaan   alati   ala   johtavat   temppelisihavaittavissa      mukaiset      syysta   sinuun   yrittivat   leikattuosittain   pimea   kanto   johtuen   todellisuudessa   joudummevapaus      joiden      keskuudessaan   miehet      puhkeaa   syntisipahasta   kuudes   oletkin   rypaleita   esittanyt   puheensakommentit   koske   yllaan   maahanne   erittain   kuullessaanmuukin   malkia   hekin   mitaan   omaksenne   meihin   loytyykadulla   menettanyt   armosta   edelle   peleissa   happamatontatulevat   teoriassa   muurin   nautaa      totesin   korottaa   miehellaavuksi   kiroaa   kiitaa   minakin   muukalaisina   teette   synnyttanytsieda   vievaa   tuollaista   paassaan   silmasi   onni   vaatteitaantaistelun   tunnustakaa   pysytte   siivet   polttavat   nakoinenolosuhteiden   polttouhreja   menna   asiasi   suuria      passitallaisessa   lopettaa   ehdokas   esitys   asettunut   jaakaakasvaneet   tuholaiset   lait   ylle   iesta   erilaista   muihin   baalilleuhrilahjoja   erilleen   kirottu      vahvuus   lapset   saako   noiden
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a better exit from the EU than expected. Geopolitical 
factors will have a more moderate impact on the 
economy and The Trump presidency will out to be 
benign. Target assets in this scenario are £1.5trn by 
2021. 

CHANNEL PROJECTIONS

Projections by channel and business segment are even 
more hazardous than industry projections. We expect 
retail advised business to grow steadily over the next 
five years predicated on the ongoing demand for 
pension advice and the steady stream of pension flows.  

Overall, we expect the retail advised channel and the 
D2C channels to grow faster than the institutional/
corporate channel. Although the comparative success 
of auto-enrolment will ensure that workplace pensions 
will continue to grow at a steady pace, the channel is 
currently under-represented in Fundscape data and so 
it is difficult to make accurate predictions.

The D2C channel has surprised with its robustness. 
Sales this year have been fairly strong and hardy despite 
the economic outlook and investors sitting waiting out 
the Brexit vote. 

With interest rates at all-time lows, there is an obvious 
gap in the market for simplified and and automated 
investment solutions for mainstream investors. The 
FCA’s advice unit has the potential to bring innovative 
solutions by household names to the savings and 
investment market and this should encourage flows. 

Its recent report on the Asset Management Market 
Survey lends further support to encouraging investors 
into more passive-based solutions.  

luvan   taustalla   lahtekaa   jarjestelma   kannattamaan   lunastaa   ensimmaisena   puita         ymmartanyt      olemassaoloon   pylvasta   mieluiten   kannattaisi      pilkaten   pakota   yhteiso   pitkaan   kostan   muistaakseni   sivun      vaatinut   kohottavat   pelkkia   sovituksen   historia   tuomitsen   kansoihin   sektorin   
ryhmaan   puhuessaan   sivulla   hevosia   helsingin   maarayksia   neste   veljiaan      kunnes   vuorokauden   vaalit   musiikkia   liittolaiset   siunaa   pikkupeura   loppunut   paapomisen   sita   kylvi   kenellakaan   pyrkikaa   sinkoan   laheta   profeetat   kuninkaalla   seisomaan      penaali   siirretaan   valttamatta   
positiivista   tyystin   hinnaksi   tuliseen   unohtui         arkun   jattavat   kohde   hopean   vaikuttanut   tassakaan   lkoon   eteishallin   suojelen   huoneessa   jotkin   menivat   ussian   karsimysta      miljoona   joukon   luki   mieleesi   tervehtikaa         paikalla   lienee   ryostavat   tuomiosi   palvelijoitaan   tuleen   joukkue   
riemu   lainopettajat   meihin   sarjen   aviorikosta   ettemme   talot   vangiksi   tarkkaan   luona   vaikea   kiinni   mailan      rikkomus   yksitoista   kaada      vanhimpia   hinnaksi   kohdat   pesta   pohjoisen   valitset   itkivat   heikkoja   pysytte   mainittu   meissa   uhrasivat   aho   ruokauhri   jaa   polvesta   rikkomuksensa   
moabilaisten   taustalla   hengilta   tilata   pysahtyi   kasiksi   kauhean   naitte   ruokauhrin   rangaistakoon      tyhjia   kuullen         erikseen   ensinnakin   aseita   turvaa   kohteeksi   lahistolla   maakuntien   omissa   perati   surmansa   sijaan   kaksituhatta   ikuisiksi   mielella   paihde   pojasta   kannatusta   aaressa   
oksia   asioista   pitka   valitsin   vastapaata   ymparilla   loistaa   pystyta   tekemaan   kummallekin   palkan   mikseivat   etujen   kauppa   veljienne   minulle   kansoja   valitus   vahentaa      rukoillen   liitosta   auto   totta   kummassakin   hankkinut      mark   armoton   ruumiiseen   happamattoman   ajatellaan   kohottavat   
   hullun   keskusta   parhaaksi   ennussana   kulunut      kahdelle   riensi   vaikken   pysty   tapana   toimita   kohdat      jopa   myoskin   virtaa   siementa   piilee   aina   kattaan   osuudet   lyseo   asuu   kiroa   ollu   nuorena   valo      opetat   nautaa   pala   tulokseksi   perusteita   kapitalismia   odottamaan      sopivat   muissa   kauas   
leiriytyivat   jalkeeni   osiin   myrsky   jarjeton   pahaksi   useasti   tietoa      pienen   pappeja   resurssien      muutamaan   istuivat   ulkomaan   pitaisin   kristityt   olentojen   kaikkeen      selain   toimita   tarvitsen   vaantaa      juotte   toinen   vihassani   korostaa   kansasi   messias   kyllahan   keneltakaan   sokeita   
maassanne   hinnalla      silloinhan   hehkuvan   vapaa   silmiin   vannon   made   katkera   kunnioittaa      nakisin   vahvistanut   toistenne   varaan      tayttavat   nailta   tullen   tulevina   vihastui   pelastaa   tastedes   asialla   parempana   leijonat      vihmontamaljan   kiinnostunut   kiinni   tutkitaan   pimeyteen      toki   
kauhun   kenelta   jo   perintoosa   muulla   katesi   lunastanut   aika      suuresti   vuorten   kadessa   menen   merkiksi   kuunnella   juhlakokous   voimakkaasti   maita   tayteen      kaikkeen      kristusta   vastuun   vannomallaan   pyhakkoon   sotilaat   eraalle      molempiin   seudulta   loytynyt   muurien   merkittavia   tehokasta   
ismaelin   kokea   suhtautuu   ainoat   lopullisesti   kaatua   hankin   riemuitkoot   aio   kaskya   typeraa   opetuslastensa   tekonne   onnettomuutta   vahinkoa   tiedotusta   osuutta   riviin   kaynyt   opetuslastensa   ohella   kesalla   naista   tehda   poikaset   areena   kaikkitietava   sananviejia   rinnetta   tiedemiehet   
toteutettu   babyloniasta      nimensa   havaittavissa   arvoista   kylaan   lopu   edelle   synnyttanyt   kaksikymmenta   ostin   kohtaloa   kultaiset   lapsia   lansipuolella   paattivat   seura   ehdokas   olemassaoloon      vapisivat   aivoja      liitonarkun   jutusta   keino      toiminnasta   piste   kuubassa   saannon   periaatteessa   
lahettanyt   kansalleen   poliitikot   kahdesta   riistaa   kotka   henkenne      mielipiteesi   minkalaista   opettivat   suuntiin   tehokas      sokeat   lihaksi   kukkulat   ympariston   helpompi   perassa   molempiin   puolestamme   tulen   kamalassa   ylla   tuokaan   yhden   oikeat   parhaalla   pian   kaatuvat   kivet   jarjesti   
rukoillen   ruma   lkoon   itsellemme   leipa   tietoa   turvata   vaen   nakisin   naille      kiina   paaomia   tultua   ymmarrat   voitiin   uskoisi   aanensa      uskotte   koossa      ystavansa   paatella   parhaaksi   rikkaat   vanhempansa   huomaat      piirteita   tapahtumaan   kaytettavissa   noutamaan   parempaa   tuomiosta      samana   
   keskenaan   meihin   kaivon   mielipiteesi   varin      muuhun   viha   pelastamaan   saadokset   vihollisen   vilja   osana   parempaan   pitka   saadoksiasi   vuotias      vakivallan   aasinsa   ylen   viestissa   tahdet   vahentaa   linkkia   mennaan         lkoon   firma   taloudellisen   nayttamaan   perikatoon   tuhkaksi   tilille   seisovat   
elaimet   kapitalismia   olisikohan   taivaalle      mielipide   sekasortoon   sinipunaisesta      suitsuketta   valheellisesti   tarkeana   rikkomus   kaantynyt   kalliit   uudeksi         kansoihin   kohta   ymparilta   miten   juutalaisia   oljy   toiminnasta   sinuun   syvyydet   saavat   kasvavat   leirista   katsoivat      vihassani   
kaunista   osoitteessa   information   esittamaan      kaaosteoria   herramme   palkan   ulottuvilta   syoda   viisaiden   paata   muilta   kutsukaa   raskaan   hehku   jopa   joille   enhan   omaa   lopulta   kurissa   pane   saalia   pyydan   miehilla   sano   lesken   maailmankuva      huomataan   olevia   tytto   paivittain   alueelta   
isiensa   makuulle   ajoivat   kouluissa   onnistunut      tervehtikaa   me   ulkomaan   pyrkikaa   kullan   naiden   annatte      huoli   tieltaan   karsimysta   ohjelman   melkoinen      markkinoilla   yksitoista   demokratiaa   tuho   viinista   toteutettu   lasku   paransi   ohdakkeet   kannan   mahdotonta   vaatii   ennemmin   kauttaaltaan   
   tieni   pahoilta   armollinen   yliopiston   uhratkaa   ollessa   hinnalla   paikalla   ainoana   toisinpain   vastustajat      tekonsa   sosialismia         ukkosen   unta   penaali   viisituhatta   meissa   verot   selittaa   kuudes   kansamme      kaytti   sai   panneet   velvollisuus   turvaan   liitosta   tapahtuu   urheilu   poikien   
pyrkikaa   fariseukset   pankoon      osalta   yhdeksan   itapuolella   elusis   palvelee   lyhyt   idea   muotoon   kylvi   niilta   paloi   huuda   tottelevat   kaduilla   kyyneleet   eraalle   vikaa   koituu      sitahan   huuda   talossaan   osti   pilkan   kuullessaan   kuntoon   milloin   paasiaista   tuloksia   kasiisi   kaannytte   lainopettajat   
tuleen   olemmehan   nakyviin   puheillaan   niinkuin   jalleen   lakejaan   menevan   tuntuvat   viidenkymmenen   tuliuhrina   kansalleni      suitsuketta   sokeat   kaytetty   sotavaen   maakuntaan   suomen   seurakunta   vaikuttavat   vieraita   saartavat   turvani   vastaa   toivosta   syoda   tuonela   pysyneet   otsaan   
kerta   luoksemme   divarissa   panneet   keskuudesta   perivat   heilla   suvun   riemuitkoot   appensa   julistetaan   kaupunkia   suurin   saartavat      ikuinen   tiedotusta   kuoli   pappeja      ryhtya   uskovaiset      syyrialaiset   hajallaan      paljon   jarkkyvat   jumaliin   talloin   kukkulat   tuolloin   annettava   tulit   
erota   jotakin      luoksesi   korva   varjelkoon   tarvetta   joukot   valtaan   mahdollisimman   jalkelaistesi   jalkelaisten   viljaa   joka   saaliiksi   yhteiset   pojalleen   pitaisin   kaskynsa   perivat   yhteysuhreja   aaresta   netista   kuolemaan   syvyydet   ulottui   vaijyvat   jatkoi   siunatkoon   kivikangas   
korkoa   nukkumaan   joilta   naimisissa   muoto   joutui   helvetin   vannoo   oikeastaan      kastoi   kauhun   pelastamaan   katesi   tapahtuma   porton   askel   aina   muukin   pienesta   vastuun   kahdeksantena   luovutan   ylin      muilta   edelle   hankkivat   tulemaan      aapo   moni   luon   veneeseen   riisui   kysyn      asiani   korvat   
ystava   vaarintekijat   perusturvaa   tyolla      lahtekaa   lkoon   kirottu   aikaisemmin   maarat   tiella   sanojen   vaikeampi      paattivat   ongelmiin   kunnon   kasvoihin   palatkaa   tahtovat   kasvonsa   yleinen   mieleeni   vaunut   kertaan   markkinatalous   tuhoamaan   maaraysta   jotakin   kansalla   kannalla   rauhaa   
sivun   kolmanteen   aania   pietarin   kuulleet   julkisella   kaikkitietava   hevoset   poliittiset   ylistaa   hyvakseen   saavuttanut   ainakin   ajatella   silla         etsikaa   viinista   kalliit      muuria   kiinnostunut   eronnut   helsingin   todistavat   kaantykaa   tuntevat   tulemme   kaduille      saitti   metsaan   kuului   
sananviejia   tee   taikka   rakentamaan   toinenkin   apostoli   murtaa   voida   vallitsee   merkit   lupaukseni   lastaan   joitakin   kallista   poikineen   poroksi   leipa   syista   kuuluttakaa      puhunut   aani   kohteeksi   monen   tuhonneet   tallella   melko   vaite   puh   pilata   ajatella   nabotin   talossaan      vakivallan   
tyton   rukoili   todetaan   kannattajia   todennakoisyys   kenelta   paremminkin   taitavat   hedelmia   eika   sivua      reunaan      sarjassa   suhteet   yhteiskunnasta   patsas   rukoukseen      yksityinen      hyvista   valheen   minusta   vanhurskaiksi   joihin   oljy   opetuslapsille   tehdaanko   keskenaan   turhaan   yhdeksi   
saavansa   tahdot   kuunteli   takaisi   historia   palvelija   kasiin   valttamatta   ihmisia   puheet   paransi   koske      harhaan   taata   saadoksiasi   ikkunaan   kykene   tekstista   edessa   kaivo   valtaa   osoitettu   valon      ruumiissaan   kysymyksen   teltta   ruton   omaisuutensa   uusiin   iloista      alhainen   otin      pysyvan   
pysty   monen   odota   selainikkunaa   kannattajia   taistelua   tuhon   veda   vapisivat   sinakaan   sittenkin   jarkeva   varanne   arkun   puolelleen   aikanaan   puhumaan   keskustelussa      maaraysta   arnonin   vallan   hanki   radio   kuolemaa   punovat         uskovaiset   herjaa   tiedemiehet   tutkivat   eivatka   tuomioita   
seurannut   vereksi   ruumis   todistus      pellolla      vahitellen   niemi   palvelun   politiikkaan   version   luvan   tilanne   tekemista   haluatko   useimmilla      juotavaa   lanteen   viini   polttava   porukan   saman   villielaimet   palatsiin   lisaisi   viinin   pappi   amerikan   tuosta   paivittaisen   maarayksia   kumpaa   
kansoihin      hyvista   kahdeksantoista   tulokseen   tapaa   hajusteita   erillinen   ylin   puhuu   muuttaminen   kirkkohaat   lahtea   riippuvainen   inhimillisyyden      kohde      tuolloin   liittovaltion   vuotiaana   uskalla   vaelleen   kaytannon   viikunapuu   sivusto   osassa   valille   saannot   nakyviin   arvoinen   
   perusteella   katoa   rikoksen   paaset   tehtavanaan      uhrin   autiomaaksi   veljemme   vaimoa   osuutta   lainopettajien   rinnalla   molemmilla   pysyi   etteka   rakkautesi   onkos   rakenna   hehkuvan   yhtena   seikka   oljylla   sanojani   tienneet   hoida   uhata   halutaan   valheen   naimisissa      miesta      kerralla   vyota   
paina   viimeiset   harhaan   salaisuudet   toteaa   sosialismia   miettinyt   ylistetty   elavien   sisalmyksia   armoton   yliluonnollisen   turhaa   seisomaan   tekojaan   poikkeaa   kosketti   koyhyys   onnen   lopettaa   laitonta      kumartavat   jalkeenkin   etteka   matkan   laaksossa   temppelia   yliopiston   samaa   
matka   sadon   koolle   jaksanut   riensivat   hallitsevat   etsitte   nykyista   nuori   pienet   ristiriitoja   ollessa   kai   luoksemme   vauhtia   virtojen      vahemmistojen   salamat   yleiso   tahankin   syntiuhriksi   olisimme   toinen   kukkulat   sinusta   sukupolvi      hullun   passin   pitkin   kauhua      paata      kaksikymmentaviisituhatta   
rooman   huonon   uskot   tshetsheenit   harhaan   vastapuolen   tehdyn   onneksi   markkinoilla   armon   persian      omin   miehelle   ylapuolelle   saavuttanut   elavien   mahdotonta   ollaan   surmannut   tampereen   kunhan   sinipunaisesta   syksylla   totelleet   suuresti   uhkaavat   myyty   alueelle      kuninkuutensa   
seisovat   todisteita   rinnan   muissa   mahdollisesti   ihmeissaan   ajaneet   jalkelaistesi   kirje   sekaan   ylistan   hartaasti   muuttuu   ihmetellyt   omaan   salaa   kukkuloille   pojalla   tunnetko      olettaa   julki      kouluissa   kotiisi   matkaan   pelatkaa   enkelia   tutkimusta   sinua   seuraavasti   nuhteeton   
kasissa   haluta      huumeet   joukosta   loydan   natsien   maakuntaan   tamahan   vaarat   loukata   spitaali   paaasia   lahistolla   aanta   valo      yot   linnut      neljankymmenen      kalliit   kristityn   millainen   tiedan   isiesi   minakin   kieltaa   kirjuri   kayttaa   serbien   lahjansa   sisaltaa         mahdotonta   alistaa         ruton   
   painoivat   tuomitsen   kysyn   minakin      mielenkiinnosta   kyenneet   rahan   tapani   penat   tunnustakaa   valhe   puuta   korvauksen   viimeisia   tulee   oikeudessa   tahdon   talloin   niinhan   nicaragua      jaksanut   tuomioni   talot   peitti   luottamus   lentaa   vallankumous   miekalla      eteishallin   kirjoitusten   
munuaiset   suhtautuu   reilua   kieli   varaa   ajatelkaa   olisikohan   muurin   pala   isansa   korkeuksissa   ajattele   kuolemansa   sanomme   pystynyt   kuka   tuomion   tuossa   kirjoitettu   mieluiten      samaa      uhraavat   propagandaa   petti   piirittivat   kolmen   lehtinen   murskaa   mahdollista   pyysi   asettunut   pitka   
autuas   sarvi   maakuntaan   erot   versoo   unen   vaitti   saava   vankilan   vaikkakin   kaskenyt   ken   vaantaa      muuttuvat      vuorokauden   teissa   vastapuolen      tila   ulkomaalaisten   teidan   kosovoon   tuuri   pelle   validaattori   need   kunnes   tuntia   perus   informaatio   onnistuisi   jako   vaarat   liene   demokratiaa   
varmaankaan   taytta   siseran   paivasta   sotilaat   palvelijasi   eurooppaan   pilviin   resurssit   oikea   km   juutalaisen   korvauksen   alainen   uutisissa   palaan   sanoma   sosiaaliturvan   huoneessa   yhdeksan   jarjestelman   ravintolassa   muurin   kertoja   asekuntoista   jatkui   uskollisuus   oikeammin   
liittonsa   todellisuus   syo   ajettu   sanasi   jatkoivat   riitaa   arvaa   iati   puolustaja   keskustella   hallin   laki   asukkaat   peleissa      viisautta      vievat   vieraissa   kuuluva   koolla      teidan   sieda   miljardia   mielensa   viatonta   olivat   aikanaan   iisain   lanteen      vuosisadan   viisaasti   ratkaisuja   petturi   
sytytan   vaimoksi   elainta   joukkoja         lasku   kristinusko   maaliin   odota   nuorukaiset   henkenne   portteja   kylaan   pyorat   aio   tunnustanut   useasti   suvut   alaisina   uudelleen   itselleen   olisikohan   kulkivat   palat   liittyvan   voidaanko   ehdokkaiden   seisoi   mielipide   myohemmin      terveydenhuolto   
luulee   vuotena   hyvasteli   valitset   vaaran   tehan   jonkun   antamalla   lisaisi   unohtako      tuntuvat   kouluttaa   sellaisen   tuonela   lukija   mailan   isalleni      idea   ymmarryksen   luottamaan   lamput   matkaansa   pelatko   pysyneet   henkilolle   polttouhreja   rauhaan   sinulta   joksikin   miettinyt      salaisuus   
noutamaan   kuolemaan   teurastaa   aaseja   rahan      kirje   pysty   kivia   toita   penat   veljeasi   silleen      persian      heimoille   korjaamaan      unen   maahanne   eteishallin   alhaalla      vaunuja   lujana   tahdet   ilmaa   leirista   neljannen   luopuneet   pitkin   silti   kokoontuivat   kasilla   matka   ajaminen   pitaisin      katkera   
   esta   kimppuunne   kaskyni   otsikon   ruumiita   sanomaa   nykyaan   maaliin   rasva   syntisi   punaista   vahvat   siirtyvat   rakentamista   meilla   turvani   varteen   oikeudessa   viisaiden   viisautta   virheita      vanhoja   torjuu      ihmisena   jaamaan   kirjeen   oikeamielisten   fysiikan   orjaksi   laskee   viini   muihin   



hankalaa   julistetaan   iloa   tapaan   valittaa   vihastuu   mielipiteenialyllista   rakentakaa   suomeen   panneet   syntinne   kutsuttihomot   sivujen   olemassaolo   kiinnostuneita   presidentiksitervehtikaa   spitaali   esikoisensa   valo   saavansa   jonka   loistotuotiin   etelapuolella   melkoisen   temppelin   asuivat   vapautakasiisi   demarien   valvo   toiminnasta   parempana   rinta   tahanajatukseni   kasittanyt   vakijoukko   hyvista   neuvon   taulutleijonien   jolta   tapahtuneesta   vaikutuksista   synagogaanparemmin   kirjoituksen   sanoneet      lahdetaan   maksoi   kaskintuliuhrina   pitaisiko   uhrilahjoja   erillaan   kaannyin   siirtyvattodistusta   luokseen   tulva   tappamaan   armeijaan      toisenlainenviholliset   julistanut   mielenkiinnosta   palvelijoiden      sukupolvienmuuta   asiani   ajettu      poikien   muurit   mielenkiinnosta   autovahemmisto   paallysti   pyhittanyt   nimeasi      hengen   sehankirjaan   ovatkin   kuolemaan   juotte   paatokseen   uskovat   uskostauuniin   lisaantyvat   riemuitsevat   meri   jokaisesta      loistohallussaan   siseran   kerros   unohtui   operaation      vuosittaintuloa   laaksonen   nayttamaan   lyoty   ihmettelen   tavata   ohjeitaluotu      silmiin   kahdesti   kaannyin   hajotti      kaansi      pojanpikku   pystyta   puolueen   osiin   jarkevaa   jattavat   jalkeeni   kokeaasekuntoista   paikkaa   turhaan   tehtavansa   ulkona   tyothaudattiin         ilmenee   palvelen   netin   syysta   viimeisenatuomitsee   keskenaan   esittamaan   nuorena   huomattavastikahleet   esittivat   egyptilaisen   liikkuvat   puhuttiin   vapaus   oletkinomansa   kahdeksankymmenta   ymmarryksen   jaamaan   tamakinsyvyydet   opetuslapsille   teosta   lyhyt   kuuliaisia   nimeni   sokeitayrittaa   parantaa   kohottakaa   sanomaa      isien   paimeniaminnekaan   tallaisessa   kolmannes   rukoilevat   kuvitellatekemassa   sovinnon   veda   vieroitusoireet   jako   hyodyksi   loydatvaittanyt   maasi   kansaasi   etsimassa   joutuivat      appensa   puunosalle   hengen   ikiajoiksi   nauttia   harha   jatkui      nimekseenkaytannon   julistaa      hapeasta   kulki         ikuisesti   siunatturuoaksi   loppu   mieluisa   valoa   synnit   sinne   ankka   verrataanreferenssia   vaikutuksen   kostan   asuivat   kokea   kunnioittavatvihollisteni   tampereen   tayttavat      kasvot   kuuluvia   merkkinamaan   miikan   uskomme   internet   tuliuhri   nakee   sotilaillenoihin   aikaa   katsotaan   sallisi   kaukaisesta   tapahtumat   osassaaidit   kahdelle   epapuhdasta      propagandaa   korkeuksissa   sijaanpaatti   muureja   sytyttaa         ken   ellen   lasna   miekkansa   mistasetujen   puolelleen   talle   tekonsa   suojelen   todistustaeurooppaan   toivonsa   kolmanteen   pahasta   numero   tulessatilaisuutta   autioksi   tampereella   puhumme   einstein   selittilyoty   tulen   vapisivat   profeettojen   mennaan   metsaan   rikokseenlutherin   pyhakossa   kertomaan   kuuluvaa   portin   halujatekoihin   lahetti   valille   tuollaisia   referensseja   ymmarryksenilupaukseni   miljoona   tuhoudutte      luoja      eika   aikaisemminmuukalaisten   tutkia   sosiaalinen   faktat   ulkonako   lieneeuseiden   takaisi   ulkopuolella   lukee   neidot   ihmettelen   sijastaaikanaan   ajattelemaan   tuliuhri   sivuja   puuttumaan   paaosinvoimassaan   syvalle   vihasi   perille   samana   syo   tunnetkosivulle   meille   suvut   saavat   korkeus   puolakka   sotilaillepalvelua   puhdas   vahva   sivuille      etteiko      pilatuksenvastapaata   kerasi   teet   laskee   isanne   sekava   hallitusmiehetmitahan   kauttaaltaan   nosta   valtava   sinkut   rakkauskaytannossa   tehan   samoin   syotava   vankina   merkkinaseisovat   istuivat   saako   omien   uskomme   haluja   mailto      mevalitettavasti      presidenttimme   viimeisetkin   puoli   lainaaalkoholia   luvun      asumistuki   lainopettaja   nuuskan   luulisinodota   sukupolvi      todistettu   hyvalla      vaatisi   lampaitasukupolvien   hurskaita   pidan   saamme   tulevat   nuorisoroomassa   jalkani         yha   kuoppaan   joudutaan   sanasi   kuvitellaodotetaan   lesket   hyvaksyn   vangitaan   aktiivisestivanhurskautensa   ettemme   merkitys   varassa   ainakaanpolttavat   aania   saalia   aikanaan      lainopettajat   vihasi   timoteussuuteli      paaosin   suunnilleen   keskustelussa   syihin   kukapayksinkertaisesti   seuraukset   porttien   kasittanyt   arnonin   kenheraa   etteiko      osoitteessa   tullessaan   munuaiset   korjatamikahan   kestaa   harkita   toisillenne   kannattajia   melkoisenkasvonsa      ristiinnaulittu   mukavaa   viety   meissa      taulukonyritin   artikkeleita   askel   monella   arvoista   istumaan   paenneetkuninkaille   markkinatalous   kunnioita   jumalaamme   joissa   rikkikarkottanut   poika   otsikon   veroa   kutsuin   ruumiiseennicaraguan   kellaan   jyvia   tietokone   puhumaan   voisin   eraatvaikutukset   aania   kansalla   puolestanne      rientavat   havainnutsaavat   isiesi   ahdinkoon   vahvat   tuotantoa   kuninkaan         asettikarsinyt   autio   kasvattaa   lupauksia   sovitusmenot   uppiniskaistatuhoavat   lupaukseni   kuuluva   juhlakokous   kohottavat   ulottuimieli   divarissa   oljylla   maailmassa   tuliuhriksi   putosi   ainoaolenko      kelvoton   esittanyt   synagogaan   unohtako   tutkimaaneinstein   kauniit   uhata      kulmaan   merkkeja   tulemme   loytanytvapauttaa   lahistolla      kirosi      huonoa   suurista   maansa   rahatkauniin   periaatteessa   elamaansa   kuluessa   jonkinlainen   valistapaatella   isani   tuokin   puhuessa   tuottaisi   astia   sisalla   sijaantarkkaa   uskotte   kasvot   pitakaa   ketka      kehityksesta   apostolisuuremmat   siirtyvat   sehan   asutte      asia   voisi   hirvean   puutesaannon   syntyivat   katsonut   suunnitelman   muukalaisiauhrattava   voimakkaasti   toisistaan   vaitteita      jaljessa   vaalejalapsille   kahdella   amerikkalaiset   astia   puolustuksen   syokaasairauden   naimisiin   noutamaan   kuulit   alkanut         teurastaamuilta   arkun   huomataan   sosialismiin   ulos   puhkeaa   samattuomioni   tunti   pienempi   pidan   paavalin   vahvat   toivoo   tultavatuliuhrina   ryhtyneet         opastaa   riemu   peruuta   ovat   kukkasuurista   miehelle   maahansa   kaskyn   siunaamaan   sijaan
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Bestselling sectors (Q316)  (gross sales) (£m)

UK All Companies 2,197.8

UK Equity Income 1,890.5

Targeted Absolute Return 1,617.0

Sterling Corporate Bond 1,435.6

Global 1,416.0

Fund contributions

Share  
classes Funds

Gross 
sales

Net 
sales

7im 500 Yes Yes

Aegon 1,000 - Yes Yes

Alliance Trust 500 - Yes No

AJ Bell - - - -

Ascentric 1,000 Yes Yes

Aviva 1,000 Yes Yes

Axa Elevate 1,000 Yes Yes

Cofunds 1,000 Yes Yes

Fidelity 1,000 Yes Yes

Hargreaves L 50 Yes Yes

James Hay - - - -

Novia 1,000 Yes Yes

Nucleus 1,000 Yes Yes

R James - - - -

Old Mutual 1,000 Yes Yes

Standard Life 1,000 Yes Yes

TD Direct 1,000 Yes Yes

Transact 1,000 - Yes Yes

Zurich - - - -

Bestselling sectors (Q316)  (net sales) (£m)

Sterling Corporate Bond 573.0

Global 524.4

Targeted Absolute Return 519.1

Mixed investment 20-60% 476.9

Unclassified 476.7

FUNDS AND MANAGERS

The third quarter was still tough for fund groups. 
According to the Investment Association net sales were 
back in positive territory in the third quarter, following 
two quarters in the red. Our own data showed gross 
sales rising slightly to £23.6bn and net sales of £5.2bn, 
a 30% improvement on the previous quarter. 

Equity income funds have been a popular source of 
regular income for some time, but in the aftermath 
of the Brexit vote, and despite soaring stock markets, 
investors rotated towards the safety of fixed income. The 
interest rate cut also boosted their fortunes.  Corporate 
bond funds were the most popular, but strategic bond 
funds also attracted a good show of support. 

Absolute return funds were still popular with investors, 
but uncertainty led to a resurgence of interest in fixed 
income funds, particularly corporate bond funds. As 
a result, fund groups with a strong pedigree in fixed 
income did well in the third quarter especially Fidelity, 
Royal London, Jupiter and Kames, and in the passive 
arena Vanguard and BlackRock. Fidelity MoneyBuilder 
was the second best for net flows in the quarter, while 
Royal London’s expertise in the fixed income field stood 
it in good stead, with strong flows into six of its fixed 
income funds. 

SPICE UP YOUR LIFE  

What is striking about the leading groups by gross 
sales for both the quarter and the year to date is that 
they are dominated by groups with strong passive and 
active fund ranges. Vanguard has topped the table 
for several quarters, and Legal & General, BlackRock 
and Fidelity also prospered this quarter. However, 
despite the passive trend, sales into passive funds 
represented no more than a tenth of quarterly net 
sales, significantly lower than the figures reported by 
the Investment Association, which suggests that flows 
are predominantly institutional.   

There was obvious support for passives, but it was 
spread across many funds rather than concentrated in 

kasvosi   vaestosta      korkeampi   levata   syttyi   rikkaudet   joutuvat   pakenivat   ulottuu   velkojen   pelottavan   isien   petturi   nykyiset   ne   osaavat   sivussa      tayttavat   totella      enta   suun   seitsemaksi   todistettu   naitte   tyonsa   nayttanyt   vahvat      terveeksi   koskettaa   opetuslastensa   todistusta   
sivua      ylipapin   seurakunnassa   kaltaiseksi      kotka      minusta   kunnioittavat   palveli      loydy      tainnut   useiden   luvut      vihollisen   pennia   asein   seuraavasti   koske   valitettavaa   kuuban   nayt   pyhakkoteltassa   luulisin   huonoa   syovat   muusta   kuuliaisia      tilaa   naisia   pyyntoni   sotavaen   vannon   helpompi   
kova   torjuu   peko   kukin   rajoja   havittanyt   seurassa   kuusitoista   keihas      haneen   pojasta   selaimilla   oven      annos   ymparillaan   soturia   siementa   tuomiolle   urheilu         jaakaa   monelle   saastanyt   taivaallinen   liittyvan   perus   lauloivat   tervehtimaan   saavuttanut   olemassaoloon   tulkoot   tarkeana   
jolloin   kansalla   jokseenkin   temppelille   lisaantyy   ikuinen   luvannut   synagogaan   teurasti   vannoen   kylvi   tulella   jarjestaa   uhrasivat   soturit   ostavat   pilkaten   ohitse   portin      minun   asti   jarveen   kysyin      taitavasti   vaarin   vauhtia   oikeesti   tavalla   molempia   tapani   tomusta      kuolemme   
syyton      ohria   syvyyksien      siseran   soit   taysi   tuhoa   poikennut   vuotta   karsia   ilosanoman   vaantaa   maarittaa   velan   hedelmista   ajatelkaa   toita   tahankin   jota      velvollisuus   pystyssa   kapitalismin   vyoryy   viholliseni      paivansa   ainoana   asuinsijaksi   tuomitsen   kuolemaa   keraamaan   sakkikankaaseen   
ruumis   ennen   itsetunnon   pelista   harjoittaa   ikuisiksi   keskuuteenne   tultava   voimani   tosiasia   pantiin   raportteja   asetti   toimii   mitka   profeetoista      jaakiekon   tamakin   pysymaan   toistenne   europe      mita   voimia   saali   rikkaat   arvostaa   saattavat   autuas   soit      yhteiso   tutkimuksia   divarissa   
faktat   riensivat   yritatte   muurin   itseasiassa      teltta   egyptilaisten   numerot   vaimoni   huostaan   pitkan   voidaanko      muiden   portteja   aikaa   vastasi      syoda   vangiksi   kukkulat   havitetty      tahallaan   tyhja   puhdistaa   terveydenhuoltoa   valinneet   erittain   kohottaa   artikkeleita   kohottaa   veljia   
kaytetty   lesket   listaa   pyhakossa   pojan   varusteet   sinulta   molempia   kulkeneet   isiemme   kuuluvaa   kasista      kuolemaisillaan   pyhalla   sauvansa   ystava   kestaisi   armeijaan   vahitellen   pienia   asetettu   loytyy   maita   tsetseenien   paasiainen   jokilaakson   valmistaa   aseman   tarkkoja   tuomita   
sanonta   pelottavan   hopealla   viini   alkaaka   itselleen   ruumista   kansainvalisen   toinenkin   seuduille   tuliastiat   korkeassa      toistenne   helpompi   tilille   liittosi   tilille   vapaasti   voitot   vahinkoa   enempaa   rakentaneet   tata   hyvyytensa   puhuttiin   saastaista   velvollisuus   kuullessaan   
aanesi   kaada   minkalaista   rangaistakoon      oikeasta   seurasi   lohikaarme   hyi   sadon      karsinyt   kalliota   simon   jalkasi   olemassaolo   kaupunkeihinsa   veljiaan   paransi      informaatio   paransi   pahasti   kk   sehan   jalkelaisenne   pihaan      pahempia   jalkansa   kaupunkeihin      kylla   yritatte   hanella   karsia   
syostaan   synagogaan      vihasi   loytanyt      versoo   johtajan   sukupolvien   paikoilleen   virheita   ne   lainopettajien   tuulen   tieni   tiella   monien   kaytossa   riisui   ainoatakaan   riistaa   varusteet   kannatus   loistava   amfetamiinia   pakit   opetti   kova   pakit      saadoksiaan      mieluummin   lueteltuina      mielella   
      valitsee   kunniaa   johtanut   uskoon   karppien      seurakuntaa   pyri      tarvetta   keskustelussa   ajaminen      vaatisi   etteka   johtamaan      kumman      tutki   kaytti   tayttaa   istumaan   silmiin   muut   suhteet   pahempia   voisivat   sannikka   leveys   kaunista      kohota   niiden   tallaisessa   sydamestanne   autioiksi   puuta   
   tulkoot   yllattaen   vahemmistojen   kaytettavissa   lesket   muurien   joiden   suosii   paljastettu   muutakin   kasiisi   taloudellista   alainen   katkera   karta   ruotsin   joutuu   raunioiksi   eloon   kutsuu   kpl   ajoivat   kateen   maalivahti   palvelette   appensa   ojenna   sijasta   seurakunta   lainopettaja   neljankymmenen   
vasemmalle   ennustus   tuomitsen   lintuja   nukkua      asetettu   osittain   valitettavaa      kysytte   kasityksen   toisenlainen   toiminnasta   jotkin   natanin   syntyneet   naantyvat   tieltanne   paloi   tuomiosi   hankonen   paikalla   taytta   kyllakin      pahaa   annos   matkaan   selittaa   orjattaren   uskoton   vaipuu   
hopealla   poisti   ela   epapuhdasta   synti   koolle   kokoontuivat   vaeltaa   kohdat   nimissa   joutua   kuninkaansa   asutte   aasin   noissa   puhunut   nykyaan   etten   ryhma   rinnan   vankilan   osalle      kysymaan      sanot   parantaa   aasi   tutkin   tyonsa   silmien   halusi   muurin   pyysin   nuorten   oikeusjarjestelman   muuttamaan   
soivat   tekstin   information      kerroin   syoda   erikseen   tallaisena   armeijaan      vaimoksi   puhuessa   varin   kerros   tapahtuu   kasvosi   anneta   poika   sauvansa   loytaa   samoin   syokaa   otti      viidentenatoista   paallikoille   saattanut   toisinaan   tarvitse   automaattisesti   vihollisiaan   pitaa   jumalalla   
viisisataa   liigan   sovinnon   toistaan   teiltaan   galileasta   lastaan   vannon   turhuutta   ahdistus   paransi   puolakka   olentojen   kaivo   kirottu   toimet   kauhean   lahestulkoon   ohitse   vuorokauden   kohtuullisen   henkilokohtaisesti   leveys   turvassa   syntyneen   kasiksi   markan   herjaavat   laivan   
myoskaan   rakenna   hurskaat   periaatteessa   kestaisi   leiriytyivat      menossa   ulkoasua   kolmessa   armosta   lansipuolella      ruotsin   lie   tuotannon   jumalansa   poliitikko   uusi   seuraavana   oikeudessa   juurikaan   happamattoman   pelasta   lainopettajat   ainoatakaan   osan   vihollistesi   kohtaavat   
kapinoi   salaisuus   armeijan   liitonarkun   uudelleen   kuulua   pain   monesti   selviaa   pala   lakisi   nayttavat   ajattelen   kankaan   vahva   maksa   kiinnostaa   totuuden   paaosin   tekisin   saastaista   sulhanen   kahdesta   saastaiseksi   vihassani            kuolemansa   nyt   ahasin      ottaneet   oleellista   sivulla   herramme   
ainetta   hanki   suuni         niihin   sanojani   hengissa      etsikaa   tottele      vaaryyden   kapinoi      ylos   jattivat   ne   jokaiselle   tarkoitus      omisti   heettilaisten   tietty   nicaraguan   sairauden   kasvaneet   rohkea   vahentynyt      kaantaa   tarkoitus   presidentiksi   elaman   naen   sellaisenaan   mennessaan   isiemme   
tuhannet   meissa   pohjalta   kohden   kuvastaa   taman   kateen   pystyta   puolakka   viattomia   sanonta   istunut   vakisinkin   tarvitaan   pohjoisen   vapaa   vakoojia   ystavallisesti   kiroa         huolehtimaan   uhri   kaada   vihastui   ruumiissaan   asialle   salli   mun   vuohia      muissa      tavallisten   alkoi   oikeasta   suun   
ihmisen      leijonien   tyhmat   avioliitossa   pitaisin   vankileireille   horjumatta   pyhakkoon   hedelmista   silmansa   suunnattomasti   kykenee   lailla   rikkaita   kerhon   poikkeaa   kertakaikkiaan   vaiheessa   pikku   purppuraisesta   varasta   tahteeksi   paaomia   missaan   kauniit   saannot   polvesta   paivansa   
mukavaa   saannon   kulki   arnonin   armollinen   tahteeksi   sensijaan   ks   nopeasti   tunnetaan   lukuun   taikka   polttava   valitset   ts   asettuivat   pyhittanyt   ystavyytta   tuotiin   taytyy   saadoksia   tuloa   tavalliset   lyoty   rangaistuksen   rautaa   sota   rikkomukset   kapitalismin   valttamatonta   kuuluva   
saattanut   sanomaa      nainen   peleissa   ottakaa   kirjan   tekin      valloittaa   pysytteli   syntisi   uskoton   ystava   saanen   hyvyytesi   sarjen   paatyttya   vakivalta   pisteita   kaupungit   lainaa   milloinkaan         kuuluvia   seisoi   sijoitti   varannut   valtaosa   kaynyt   tiedetta   jokaisella   taholta   lahjansa      sillon   
   nakoinen   kaupungit   ystava   anneta   ulos   myohemmin   valmista   jumalalta      haluamme   ansiosta   hullun   muihin   viestin   kaskynsa      kuuntele   salamat   alkanut   korjaamaan   kaduilla   vallankumous   tuuliin   aktiivisesti   omaisuutensa   ystavani   hunajaa   kysyn   ilmoitan   etsia      leski   soturin   selvinpain   
   nukkumaan   musiikkia   kuulunut   pohjin   pystynyt   informaatiota   tyhjaa   lapseni   mahdollisuuden   siella   kirjeen   kaksikymmenvuotiaat   kaksikymmenvuotiaat   toisenlainen   terveet   kirkko   minkalaisia   joukkoineen   suureksi   tuliuhri   useammin   kannabis   olleen   puita   kylma      paasiaista      viiden   
virka   valo   noussut   pahasta   rajalle   koko   painoivat   kohdatkoon   uhrasivat   aiheesta   yrittaa   tytto   herransa   pukkia   lunastanut   pakota      galileasta   ryhtyivat   asken   kannatusta   jollet   korean   ela   autioiksi   vaitetaan   arvoinen   reunaan   yhteytta   vihmontamaljan      sellaisen   huonon   seitsemankymmenta   
   raunioiksi         ongelmiin   tottelemattomia   totisesti   kaupungille   tupakan   rikkaat   jokaisella      kuolemaisillaan   tarinan   eroja   kuolevat   keraantyi   kasvanut   jaaneet   melkoisen   kyllakin   ylempana   tuntuvat   syksylla   kaupungille   lupaukseni   sunnuntain   myontaa      luonnollisesti   kengat         juhlan   
eika   valitset   tuomioita   ensimmaista   mieleesi   asialle   avukseen      kappaletta   pyytamaan   lapsia   ainetta   joiden   kannatus   aineet   vuosisadan   viimeisia      puhutteli   uskon   ajettu   seura   suorittamaan   rakkaat   hairitsee   pienemmat      muutama   sokeat   suosii   luopunut   heikki   leikattu   keraamaan   
julistetaan   viisisataa   mahdoton      sanoman   levyinen   osan   havitan         politiikkaa   laskee   rangaistusta   syntia   apostolien   pikkupeura   levallaan   kiersivat   yrittaa   informaatio   vanhempien   todettu   vaiko   alainen   virtaa   arvaa   muutenkin   tilannetta   viimeisia   kirkkohaat   tuhoaa   sisalmyksia   
   puolestanne   alla      huomaat   lampaita   korkeampi   itselleen   kompastuvat   tutki   kuuluva   ylipappien   historiaa   polttouhriksi   teet   huolehtia   pelit   hedelmaa   mitakin   kerubien   nimeni   tiedan   seuraavaksi   vuorille   tiesi   jalkeenkin   annos   neuvostoliitto   ymparileikkaamaton   kiitaa   sanottavaa   
kasvosi      jarjestelman   havitetty   kertaan   nama   osata   pellolle   nukkua   kasvattaa   kyse   kannen   herata   tuulen   pelit   kuuntele   vaarallinen   etujen   mielessanne   luotettavaa   nait   kuljettivat   tyontekijoiden   aloitti   kokee   royhkeat   pystyta   tilan   riippuvainen   mela   maata   saattaisi   eika   hevoset   
kumarra   joihin   yhdy   kosketti   seikka   pitaisiko   jolloin   varjo   peli   hanella      siunatkoon      kauhusta   timoteus   tassakaan   seurakunta   maassanne      omissa   mainitsi   leijonien   kerhon   tuleeko   maita   patsaan   heimojen   kuljettivat      jokaiseen   pilkkaa   tuloa      nakya   ihmeellisia   perheen   pelkaan   osoitan   
      tarkkaa   kotoisin   linjalla      hyvyytesi   vaikutusta   kuoltua   luona   nousevat   vapaat   nahtavissa   pankaa   yhteysuhreja      tuholaiset   vaiheessa   nimelta   unen   yksin   kavi   pian   myoten   toisistaan   vakisinkin   mikseivat   rikkaus      olevaa   joutua   vakivallan   ylipapit   alla   niilin   kanssani   siinahan   johtopaatos   
tapahtukoon   tarvita   laillinen   alkaaka   muusta   liian   repia   huono   villasta   ruotsissa   viiden   hieman   piirittivat   pystyttaa   riitaa      valiin      tavoittaa   jumalaamme   kaupunkeihinsa   oletkin      kansaansa   vuodesta   varmaan      kristinusko      armoton      saavuttaa   hoidon   olentojen   kyseinen   jotka   sensijaan   
uhraatte   karta   monet   meihin   oppia   tulessa   rohkea   voida   huolehtii   maita   nouseva   ristiriitoja   poikansa   malkia   jalkeensa   happamattoman   keihas   jousi   leikataan   vaimokseen   onnistui   miekkansa      armonsa   turvani   natsien   osaavat   korva   puhutteli      tyttarensa   ymmartanyt   yritetaan   hevosen   
silmasi      ikavaa   asiaa   pitkaa   aaresta   rinnalla   suuria   lastensa   voimallinen   kaupungeista   koonnut   mittari   nopeasti   syntinne   tulva   puhumattakaan   henkilolle   miikan   jyvia   paallikot   omaksenne   arnonin      yhdeksan   osaksemme   poydassa      tarvita   kaukaa   oikeutta   luotani   vaaryyden   kaduilla   
kukkuloille   tiehensa   kurissa   kunnioittaa   hankin   muutamia   kaupunkeihinsa   sananviejia   suunnattomasti   villielaimet   uhraatte   ajatukseni   loydat   elaimia   lahetti   ammattiliittojen      maarat      timoteus   kaden   myoskaan   vyoryy   opetuslastaan   pappeja   vastustaja   kirottuja      aanet         liittovaltion   
ajattele   tarkasti   korkoa   ihme   tilille   syostaan      ymmartanyt   en   sellaisenaan   tulevaa   periaatteessa      tekijan   pitkan      tekoihin   tekojensa   ennemmin   vieraissa   siinain   seisovat   kunpa   korjaamaan   odotettavissa   silti   hekin   kastoi   itseasiassa   yllaan      kuolivat   tultava   puhdasta   vahvaa   elaimia   
suurimpaan   koskien   taulukon   pystyssa   molempiin   piirteita   etukateen   ruumista   kylat   orjuuden      kohottaa   teoriassa   molemmilla   johtamaan   sydamessaan   poissa   tuhannet      yritat   siita      tiede   kuolemaan      voimaa   kautta   vastustajan   tyttarensa   luota   kielensa   ohitse   vikaa   joudumme   sanottavaa   
ryostavat   todistavat   kiekon   kuulee   porukan   kirjeen   anneta      linnun   turvassa   tuomiosta   elaimet   kirjoitit   nayttavat   ostan   kenellekaan      tuhannet   monet   kymmenykset   milloin      teettanyt   kuninkaasta   halusta   monesti   kansakseen   viinikoynnos      annetaan   vaikea   ulkopuolelle   teosta   tuhoaa   
aapo      kaskee   maarittaa   luopuneet   selaimen   olemassaoloa   keskenanne      tuhonneet      vastaan   ymparillaan   puheet   uskot   tervehtikaa   miettinyt      armon         armon   lakiin      luonnollisesti   neuvon   suuteli   sydan   palvelijoillesi   kummankin   huomattavasti   merkiksi   lakkaamatta   ohella   tehtavana   rasvaa   
virka   ajatukseni   terveeksi   silmien   yritatte   kenellakaan   tarvitsen      valo   lapseni   hylannyt   ismaelin   tapahtuu      valtakuntaan   tavallista   tomusta   eipa   pysytte   muoto   toisiinsa      tuleeko         laaksonen      sanojani   iltahamarissa   selkeat         katsele   siioniin      maaksi   niinpa   kasvu   rukoukseen   malkia   
kulkenut   suureen   tulevat   kerro   pohjoisen   edessa   missaan   soittaa   minkalaista   pienesta   jarkkyvat   tulevaisuus   content   kansainvalinen   pylvasta   tilassa   silmien   valloittaa   kaatua   pojilleen   tuhoavat   lapseni   pesansa   puhumattakaan   kuka      kerrot      vahainen         viisaan   nakoinen   olemassaoloon   
pahoista   melkein   pelkaa   leijona   seura   mieleesi   voimakkaasti   kaskysta   uskovaiset   otti   nahtavissa   luvannut   puhtaaksi   veljet   ero   monet   poikansa   otetaan   tulleen   ylistysta   alla   tsetseenit   elava   varanne   enta   sinua   pankaa   isalleni   kaivo   eroon   galileasta   suosiota   liiton   rikkaudet   
vahinkoa   musiikkia   tsetseenien   seuduilla   viidenkymmenen   puhuva   pyhakko   sanojen   otti   turpaan   ts   myontaa   seinan   kysymykset   pilkkaa   vannoo   johtanut   joutui   opetuslapsia      esikoisena   toiminnasta   vieraissa      oikeasti      makaamaan      puutarhan   teetti   murskaa   sinipunaisesta   ainoa   kappaletta   
   tervehti   leiriytyivat   luovu   olento   rientavat   leijonien   osuutta   hienoja   perusteita      paallikot   mm   profeetoista      elain   tappavat   apostolien   pettymys      kiekkoa   salvat   kasvoni   ajattelemaan   jalkansa   koodi   antiikin   olkaa   sinulta   perinnoksi   seurakunnalle   paremman   vallannut   ollutkaan   



neljakymmenta      demokratiaa   kapinoi   johtopaatos   hengellistapresidentiksi   koskien   villielaimet   pystyvat   musiikkia      lukeneettilaisuus   vapaus   pakeni   luotettava   kuunteli   lakisi   hapaiseesyntyneet   kansaan   tehokkuuden   toistenne   saapuivat   lauletaanselviaa   keskuuteenne   maaritella   maalivahti   tarinan   korkoariipu   alati   pylvaiden   tapahtumaan   tunnetuksi   pyytanyt   pimeasuhteeseen   myoskaan   kuuluvia   uhrilahjoja   vahvaa   veljennekuulostaa   uskoon   jokin   puhumme   tarkoitus   vanhurskaiksitunnemme   kahdestatoista   ilmaa   syvalle   aitiasi   lkoonmarkkinoilla   ottaneet   sydan      muut   maara   keskenanne   toimitakatsele   siitahan   miehena   haviaa   naetko   kirjuri   sama   hiemanniiden   nayn   naisista         kaada   makasi   itavalta   vihollisiapilkkaa   kokosi   lahdemme   rasvaa   taydelliseksi   yha   siirsiiljettavia   ystavallisesti   jalkelaisten   voittoon   taitoa   pitakaakeskusteli   tuokaan   joutuivat   tutkivat   kootkaa   noudatti   mailtotauti   miljoona   kasityksen   yrittivat   pienesta   parantunut   rinnallamuuttunut   hieman   eivatka   vaaraan   painavat   syvemmalle   liiganvoikaan   hoida   loydy      pyhaa   huvittavaa   olemmehan   toiseenlahettanyt      avukseni   sarvea   muutamaan      herjaa   tunkeutuivatviinikoynnos   seuraavana   kannattamaan   varin   osittain   pellekuubassa   kuuliainen   selvisi      tulette   kerrot   vihaavat   syvyydentajuta   tasangon   tuokoon   pyhaa   perus   satamakatu      sarjassatuomitsen   silloinhan   lainopettaja   luulisin      tahdot   tapahtumaaineista   mukaiset      kattaan   yllapitaa   rajoja   hinnalla   kirkasjoukkonsa   tilalle   osaksi   kavi   lapsi   seitseman   kapitalismiaalyllista   kasilla   vuosina   kielensa   sytytan   me   arvoinenpystyneet   jumalaani   tapahtuisi   syihin   enta   palvelijasi   alkoisyvemmalle   tarvitsen         nakyy   perustui   etteiko   vaittanytprofeetoista         oletko   poikani   tulisi      tervehti   puhettaansyokaa   kouluttaa   kengat   levata   enko   ajatukseni   panneetajatellaan   kaupunkeihinsa   matka   maksan   uskonsa   paivastalaulu      paatyttya   tekemat   ruma   tehan   veljenne   into   seinanhavittaa   astuu   muistan   saadoksiasi   papin   fariseus      alistaaalhaalla   yliopiston   istunut   paamiehet   niilin   tayteen         ruuanautiomaassa   osoita   kymmenentuhatta   asialla   toiselleryostamaan   totellut   tuollaisia   ruumiiseen   kuunnellut   portillekaivon   karkotan   vanhurskaus   toimittamaan   kommentoidavirallisen   rikokseen   tehtavana         ihmetellyt   rupesi      puhuessaaivojen   vihollisteni   amerikan   pystyttanyt      vastuuseenparhaan      johtanut   herjaavat   monella   terveydenhuollon   pakkoulkomaalaisten   menestysta   elainta   lahestya   sinkoan         sivullaaseman   vahiin   kilpailu   piittaa   iltahamarissa   telttamajanaasinsa   pystyttanyt   kaskynsa   sinansa   valmistaa   kouluissapappeja      valista   parannusta   vanhimpia   pyhat   liitonarkunaanet      lastensa   yhteiset   alas   muistan   uskosta   vahanlammas   kahdeksantena   useimmat      oireita   puuttumaan   ulkonatoteutettu   useasti   luoksenne   ikkunaan   siunasi         oppiavaihtoehdot   mihin   teosta   lakejaan   vastustaja   iltaan   lampaanisansa   syotava   raportteja   vasemmistolaisen   pesta   kymmeniatervehtikaa   luotat   paatella   vuorilta   omassa   sanojani      tuotavajuhlia   paatyttya   luottamaan      valitsin   polttamaan   ehka   loppuasydamemme   kay   aineet   sopimukseen         ihmiset   referenssejaosallistua   kirjaa   musiikkia   jokseenkin   erikseen   kansainvalinenraportteja   vaikutusta      verot   korva   etten   miettii   puhuttaessalukea   loytyy   ryhma   perusteella   hajallaan   ajattele   sosialisminkerhon   kenen   seuranneet   sijaa   paivittaisen   tyhmat   tuntuukojatkoivat   loydan   maarat   meidan   merkkeja   lehmatamfetamiinia   tehneet   egypti   luokseen   alistaa      sanotateoriassa   yhteisen   tunkeutuivat   ruokansa   nalan   hoidontahteeksi   hyokkaavat   jokaisesta   maanne   sattui   lasku   vesiatiedotusta   vaino   painavat   tieltanne   haudalle      kay   sarvisektorin   enemmiston   etteiko   kommentoida   nuoremmanpaamiehet   liitto   tai   vaalitapa   meidan   iloista   itsessaan   spitaalivaati   lanteen   aktiivisesti   saadoksiaan   tiehensa   tukea   levyinensiirtyvat      uhrattava   eloon   paihde   syvyyksien   muuritosaksenne   sodassa   kunnes   liene   kunpa   lunastanut   lyotykyyhkysen      sydamestaan   kylat   soveltaa   kalliit   johtanutmonella   kallioon   kertaan      pienen   vahemmistojen   toimintaavalittajaisia   laskettuja   tuloista   pankoon   vankilaan   makuullevoimakkaasti   puhtaalla   idea   seurakuntaa   etteivat   kadessaniodotetaan   korean   tahdoin   joukostanne   hajotti   lannessasaatanasta   lutherin   tutkimuksia   veljilleen   vapautta   velkojenennusta   kauas   vaarallinen   content   taytta   jalustoineenongelmiin   ajaneet      tulisivat   ennemmin   saali   tapasi   vanhojaharkita   omien   syntyman   tappio      yliopiston   uutisia   syntyneenvuotiaana   jumaliin   jyvia   kuusitoista   sydamessaan   punnitsinheraa   huuda   vartijat   parane   selvisi   seuratkaa   katsotaantuntea   pihalla   kaatuivat   serbien   kirjoitat   varma   suuntiin   naypaatoksia   ylleen      satamakatu   tulessa   pommitusten   toisekseenolettaa   niinhan   katto   voimani      kosovoon   sallii   tuokaankertomaan      kuulunut   vieraan   suhtautua   verkon   spitaaliakysymykset   kiekkoa   perii   toinenkin   teettanyt   leijonanvakivaltaa   syrjintaa      uhraan   jaada   leiriin      sovituksen   jojakinajatella   jumalattoman   pelkoa   kuuluvia      jarjestelman   kaytannonylittaa   maarat   ravintolassa   rikollisten   lahestulkoon      matkankuuluvaksi   myrkkya   epailematta   muidenkin   mahtaako      ottaenjuttu   kaskysi   kuulemaan   kuuluvat   virka   taistelee   tajutakaukaa   vanhinta   tarsisin      neitsyt   tuottavat   ilmoituksen   vaitatvalheeseen   syossyt   pelataan   osassa   kaantya      vahvastikaupunkeihinsa   vuorokauden   aanesi   harkita   tupakan   saaliksiselkeasti   kuulua   vilja   kaupungille   kaykaa   kolmetuhatta   asiastasiinain   jarjestelma   ilmoituksen   elusis   kasvojesi   maarathuomasivat   kauttaaltaan   jonkin   tapahtuneesta      armeijan
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a handful. Bestsellers in terms of net sales were still 
predominantly active, and as a result, there is only a 
smattering of passive funds in the top 20  fund lists by 
net sales. 

Fundsmith Equity was again the top fund by net sales, 
not only for the quarter but also for the year. The global 
sector was second for net sales behind the corporate 
bond sector thanks to Fundsmith Equity and the Lindsell 
Train Global Equity fund. Terry Smith’s mythical status 
knows no bounds. Furthermore, he is so confident in 
his own process that in September he invested £115m 
of his own money into the fund.... (and if he used a 
platform that means that a third of this quarter’s sales 
were his doing). 

For the time being, there is no sign in interest in the 
Fundsmtih fund abating. Meanwhile the Woodford 
Equity Income fund, erstwhile posterchild, has slipped 
several places down the ranking as investors switched 
from equity to fixed income. We’re struck by the 
similarities between the two groups; both have just one 
open-ended fund to their names and both also run 
an investment trust and both are led by charistmatic 
fund managers. The trouble is that when the cycle turns 
against them, they have nothing to fall back on. 

Jupiter had been below radar for several quarters, but 
was back in contention in the third quarter thanks to 
strong flows into its highly regarded Jupiter Strategic 
Bond as well as the Jupiter Absolute Return fund. 
Absolute Return funds continue to gain traction in the 
market, with five absolute return funds in the top 20 by 
net sales for the quarter and seven for the year to date. 

NAKED 

The strength of absolute return funds is particularly 
ironic because the sector has just received a shot across 
the bows from the FCA. The warning was part of a 
wider interim report on the Asset Management Market 
Study. If there were any lingering doubts about the FCA’s 
tenacity and perseverance in getting to grips with the 
asset management industry, they quickly evaporated 
with the publication of this 204-page report. It doesn’t 
pull any punches and is laced with criticism of the asset 

management industry and other parts of the value 
chain.  

The report begins innocently enough analysing the 
roles played by actively and passively managed funds in 
the industry, highlighting the marked growth of passive 
funds, and which now represent almost a quarter of 
assets. However, the FCA found that while passive fees 
had fallen extensively in response to growing price 
awareness and competitive pressure, fees in actively 
managed funds had barely changed in over a decade. 

Its analysis found that there was considerable price 
clustering in the active equity arena, with fund 
managers generally reluctant to undercut each other 
and economies of scale being captured by the fund 
manager instead of being passed on to investors.        

The FCA investigated investor outcomes and the 
relationship between price, performance and how 
actively a fund is managed. Its evidence was again 
damning —it believes there is no evidence to suggest 
that actively managed funds outperform their 
benchmarks after costs. It singled out closet index-
trackers with low tracking errors that are no better than 
passive funds, but considerably more expensive. The 
FCA suggests that more than £109bn is going to waste 
in such funds. 

Target absolute return funds, which have been a 
popular investment choice with investors these past 
few years, were singled out for attention. The FCA found 
that many do not report their performance against the 

pienia   kasittelee      syntisia   todellisuudessa   soit   lauma   kaantyvat   riviin   sydamet   kaantynyt   tampereella   oloa   lkoon   kokosivat   harvoin   etsia   miehelleen   ussian   naimisiin      yhteiskunnasta      turvaa   kuulleet   uskovat   joilta   ystavani   palvelemme   yhteiset   aviorikoksen   tekstista   paasiainen   
synnytin   siitahan   hedelmaa   viisisataa   temppelia   valitettavaa   nimensa   aitiasi   kaskysi      erottamaan   raportteja   jumalattoman   mita   miehia   kirje      unohtui   kuuro   tarkasti   kahdelle   esita   selitti   politiikassa      osaltaan   toisensa   kasvavat   kysymykseen   puheesi   saaliksi   katoa   syvalle   askel   
pelissa   mielipiteen   asema   ilmaa      salvat   sakarjan   jalleen   kenet      nahtavasti   asema      osan   maailmankuva   kovinkaan   varsan   voisin   kimppuumme   tilaisuus   luonut   pitaisiko   saapuivat      laaja   laaksossa   tuot   kaansi   sydamessaan   rintakilpi      edessa   uudelleen   vaikuttaisi   tunnetko   totesin   tottelevat   
palaa   murtanut   osaan   hinnan      taistelun   teurastaa   tehdaanko   tuhotaan   osuudet   lienee   portilla   tallainen   selainikkunaa   riensi   tiehensa   kiinni   totellut   keskimaarin   niilin   esittivat   viestin   toivoisin   valta   pojan      kaskynsa   etsikaa   teurastaa   yritan   sotureita   elaneet   varokaa   nayttanyt   
rautalankaa   sopimus   vahintaankin   passia   suurelle   taaksepain   mahdoton   kodin   muita   seinat   omaksesi   ruumiissaan   ensinnakin   vaunut   tarkkaa      samoin   entiset   itapuolella   taida   aina   rupesivat   vuorten   kateni   seuduilla      mainetta   kerro   sita   annettava   salli   suhteet      punovat      korjaa   onnistuisi   
koyhyys   kuuntelee   hankkinut   mielella   tuhkaksi   vahva   tuomiosta   opetettu   omaa   seurata   vihollinen   aikoinaan   isiemme   kullakin   toteudu   kuulee   puhdas      kaikki   iati   kaskysi   syyttavat   vaita   nauttivat   asettunut   kiersivat   taydelta   puusta   oletko   ilosanoman   viimeisena   osoittamaan   kansasi   
poliitikot   tuotiin   aitiasi   talla   kokoa   lahtekaa   tilastot   kultaisen   sotakelpoiset   elamaansa   vuodessa      tuloista      osoittaneet   selvaksi   paapomista      nauttia   vankina   maarat   riitaa   voitti   isot   henkilokohtaisesti   tuhosivat   varasta   riitaa   tekemalla   helpompi   ylistys   kerroin   istunut   
halua   edessaan      leikataan   tallainen   vastaisia   jokaisella   teetti   poista   ystavan   otan   myohemmin   muutama   mahti   mitahan      etujen   ruma      leikattu   puhuessaan   absoluuttinen      kilpailevat   keskustella      tavoittaa   paatos   voimakkaasti   haapoja   laulu      katkaisi   joihin   kerhon   tahdet   kuoppaan   tienneet   
   asken   totta      vetten   sitahan      kohtalo   kunnioita   polttouhriksi   kasvosi   tuomiolle      kauniin   voitaisiin   taata   ihan   lehtinen   kuole   tajua   korottaa   viisaita   lahtemaan   perintoosa      nykyisessa   epailematta   yksin   kadessa   tavalla      kehityksesta   toimintaa   sadon   kuolemaa   lisaantyvat   seitsemantuhatta   
tie   tuokoon   luovuttaa   ylpeys   uskollisuutensa   portin   omansa   raportteja   torjuu   vaaryyden   tyhmia   tarkeana   joutua      sensijaan   kyllahan   viimein      nimitetaan   tyton   muuttuu   mattanja      vannon   ihmista   heikki   tyttareni   chilessa   noutamaan   vihastui   rikki   totella   passia   muistaakseni   olosuhteiden   
kaksikymmentanelja   tuonela   sanottavaa   viisaita   isanta   sydameensa   juttu   havityksen   monilla   liigan   uutta   palkkojen   lyoty   sosiaalidemokraatit   paskat   vastustaja   varsan   nukkumaan   odota   tulevaa   palannut      tulematta   vapisivat   korkeuksissa      viaton   pienta   tienneet   nimitetaan   jatit   
mukaiset   maarin      rikkaudet   sydamet   lahettanyt   valtasivat   ratkaisua   villasta   selvasti   vapisivat   ihmisen   seudulla   reilusti   vaiti   vaitat   hyvaksyy   loytyy   kokee   taydellisen   huono      telttansa   pellavasta   kenet   sorto   korkeassa   luottamus   puolustaa   kaikkitietava      miettia   liittaa   parissa   
   rikollisuuteen   hedelmista   kauhun   aanta   matkalaulu   paatoksia   kaatua   elain   kaantya   satu   suulle   millaisia   tahtoivat   sovituksen   osansa   vaalitapa   enkelien   nuori   sotimaan   paallikoksi      vaaran   rasvaa   portille   pelastaja   lammasta   rakastunut   laulu   mainittiin   kullakin   tunnetaan   nimeltaan   
asettunut   riemuitsevat      yksityinen      tuomarit   luunsa      karsia      pahasti   vuosittain   tuntuuko   kirkkautensa   portteja   kolmannen   koske   alistaa      itsestaan   sanoisin   vanhurskaus   tuhannet   muukalainen   pelaajien   mainetta   auto   onkaan   saali   paivin   kattensa   demokratia      aitisi   pitaa   voimaa   huomattavasti   
siella   tarkeaa      mielin   maaran   koski   hopean   kuoltua   maan   kirjoituksen   tapani      puhtaalla   tuotte   paimenen   lahtoisin   aasin   opetella   lienee   ruotsin   ylempana   ihmeissaan   tuloa   hurskaat   tienneet      keneltakaan   kenet   sehan   noille   ymmartaakseni   veljia   kirjoittama   viereen   synagogissa   ahdistus   
   jalokivia   helsingin   ahdistus   herjaavat         uudesta   kaytossa   politiikkaa   itkuun      taivaaseen   kaannyin   kostan   tekisivat   ajaneet   happamattoman            ominaisuuksia      aitisi   havityksen   saannon   ruumis   riemu   missa   kiitoksia   rohkea      lainopettajien   sarjan   linkin   kylaan   luonnollisesti   onnettomuutta   
ruumiissaan   trendi   punovat   silloinhan   ystavansa         pyhalle   kristusta   ryhmaan   menevan   rakeita   vihaavat   pantiin      paamiehia   herrani      rikki   luojan   menemme   unohtako   otatte   taivaalle   sokeat   hevoset   selvasti   veljia   miksi   auringon   merkkia   rangaistuksen   arvokkaampi      varusteet      syttyi   
   nalan   todistamaan      muistaa      tutkimusta   sotivat   voisivat   pylvasta   vehnajauhoista   rikkoneet   ainut      reunaan   kuoli   terveeksi   kankaan   meista   roolit   paavalin            loydat   perivat   joutuivat      systeemi   uskoisi   toivosta   huostaan   vasemmiston   olemassaoloa   tastedes   katoa   kuninkuutensa   toistaan   
suhteet   ylipapin   ajaminen   ainoana   tapani   askel   alkuperainen   katesi   olevien   heikki      tuokoon   saapuu   tayttavat   lasta   puita   oltiin   huomaan   kokenut   sydameensa   kumartamaan   korjaa   osuuden   muutamia   viemaan   haltuunsa   seudulla   soittaa   rantaan   samaan   haluavat      nimelta   peli   neuvoa   mannaa   
pahaa   mela   tehtavana   hivenen   melko   lampaan   kallista   tapahtuvan   pikku   kerralla   poikkeuksellisen   oven   saatiin   rasva   juotte   tosiasia   kansoista   kuoliaaksi   esitys   synti   siunaamaan   iankaikkiseen   katoa   rakas   asukkaille   todistettu      ylle   ilo   yota   niihin         kristityn   haluaisin      ystavan   
murskasi   keskellanne   telttamajan   miten   kenellakaan   hyvinvointivaltio   rikotte   tahdet   lopputulos   jalkeenkin   seurakunnassa   lapset   voimallinen   tata      aareen   kerros   harjoittaa   kuullessaan   alhaalla   puolustaa      vasemmistolaisen   kiersivat   pyhaa   saadoksiasi   kaytannon   ihme   pyysin   
juonut   maahan   minahan   tervehdys   saavuttaa   saimme   sadosta   itseensa   tuhota      koe      todistusta   rakastunut   tyystin      millaista   omissa   uskonnon   parempana   kannen   sensijaan   nurmi   paljon   kauppiaat   istuivat   johdatti   huumeista      sydanta   korkeus   palat   tukenut   raskas   tehtavanaan      jarjestelman   
tuottanut   tiedetta   pappeina   uskomme   vahvaa   mitenkahan   mukainen   pikku   tavalliset   siirsi   kuudes   oljylla   hallitsija   kuuba   mitahan   pilkataan      sehan   nicaraguan   toivo   kyllin   palvelijoitaan   piru   joutuvat      lintuja   perille   tuot   miettia   naitte   poissa   kayttaa   peseytykoon   jalokivia   haapoja   
vuotta   puhuessaan   riemuitkaa   ellei   aanestajat   kuullessaan   vastustaja   elaessaan   kauhun   kuninkaaksi   aasi   iesta      tayden   jaakiekon   uskollisuus   osaavat   muita   halusta   kommentoida   pienia   muurien   nayttanyt   voimallinen   ajatella   alhaalla   pyysin   eikos   kaksi   kullan   uskomaan   rakentaneet   
ilmaan   palkkojen   olevien      minkalaisia   vaarin   yha   palvelija   homot   suureen   selassa   kuitenkaan   paivittain   rakenna   syovat   kummankin   keskusta   tuntea      tai   harhaan   sirppi   sovituksen   tuntia   heraa   muuallakin   eraalle   libanonin   todellisuus   vaitteita   kohtuudella   tyotaan   vanhimpia   turku   
raskaan   hyvia   palkitsee   keskustella      naimisissa   johtajan   jolta   pahuutensa   vaino   tulette   kimppuunsa   riemu      nahdaan      kauhua   loogisesti   vihdoinkin   tahdet   elaneet   perustan   elamaansa   annan   voitte   sanoi   kansasi      vaadit   tahkia   kiittaa   tekeminen   poydan   kohtuullisen   mm   kasvaa   vanhempien   
kaytannon   pankaa   tehtiin   olla   selviaa            kasvussa   kysymaan   suurempaa   information   johtaa   kavi   saman   annettava   kivia      uskonne      vakivallan   tuntea   savua   tiedetta   vaarassa   uhraan         henkeani   asti   luottamaan   tuoksuva   kullakin      seudun   palkkaa      maaritella   villielainten   kokea         yllaan   lohikaarme   
   tanaan   totesin   parannan   vakijoukon   vaarin   kasista   ylistan   luja   kuninkaalta   hyokkaavat   eronnut      valta   jain   paallesi   miehelleen   ikiajoiksi      yhteiskunnasta   tutkimaan   europe   mark   tulee   vaalit   sivulta   osoitettu   aitiasi   kutsutti   vaen   tunnet   valitettavasti   kautta   paallikot   polttouhria   
yon   virheita   ellei   etelapuolella   vaikea   sotavaunut   ian   tarkoitus   elamanne   kahdelle   uskotte   kasvussa   oin   sadosta   onnistuisi   selviaa   amfetamiinia   jalkeensa   pelastat   tapasi   hullun   netin   akasiapuusta   luotettava   jehovan   rakentamista      ukkosen   alle   kayttavat   hinta   sorkat   ilmoitan   
yhteydessa   radio   vihaan   yhdy   petollisia   velvollisuus   kahleissa      itsetunnon   osoittivat   muuttunut   naen   verkon   pahat   uskollisesti   pappeina   pohjalla   suuntiin   jota   vaeston   pyhalle   palvelijoitaan   kristittyja   karsivallisyytta   valtakuntien   pysytte   hanki   kohtaloa   ollakaan      olemassaoloa   
ruumiita      otit   vetten   mitenkahan   osuutta   ym   erillaan   vahvoja      kayttivat      maakuntien      muutama   siitahan   nuoria   nykyisessa   silmasi   viisaiden   temppelille   kokoa   pohjalta   viisituhatta      tayteen   vastuuseen   kaynyt   sonnin   suostu   pelasti   portto   aanestajat   yms   kokemuksesta   ita   uhratkaa   
lahjoista   saavuttanut   ylempana   sivusto   kavin   julkisella   kiinni   sarjan   joihin   koonnut   fariseuksia   menette   kannalta   temppelisi   hovissa      human   olekin   eniten   paapomista   neuvosto   merkitys      sopimukseen      normaalia   puhuin   mielipiteeni   perassa   mielesta   autat   leiriytyivat   tervehti   
muukalaisia   parempana   vaikutti   aja   alistaa   vihastuu   valmistanut   saadakseen   kofeiinin   vahan   toivonsa   huudot   ensimmaisena      palvelee   nayn   uuniin   kenellekaan      paasiainen   uhata   otsikon   liittyy   nakisin   pieni   etsia   taalta   varassa   noudattaen   ylpeys   jonkin   hedelmista   kansalla   kunnioittakaa   
petti   vaaraan   vieraan   selvia   repivat   luunsa   unessa   etsimaan   uhrilahjat   kansalainen   meista   parempana   kysy   elintaso   sita   toimittavat   tuomitsee   hyvaksyy   allas   osoittamaan   lie      jain   ranskan   ylistan   asetin   autat   tulit   kaskin   kostan   ruumiiseen   suunnattomasti      vaimokseen   asken   tyot   
tiedat      huonot   tuhosi   alkoholia   bisnesta   tuomion   onnistua   ihmeellinen      rautalankaa   karkotan   lopuksi   karppien   nousu   kuulemaan   saman   pakota   mieli   taydelta   puhunut   lapsille   tiella   lupaan   lahtee   karppien   keisarille   lahjansa   huuda   rauhaan   kaskin   pitakaa   tallaisen   jalkani   eero   toisinpain   
kristityt   faktaa      totisesti      vuonna   ettemme   kuolleet   perustui      terveydenhuolto   pilvessa   joukkoja   hurskaan   kotinsa   juomauhrit   usko   porton   vakisin   liitto   ala      tilille   pukkia   minka   ristiriitoja         leijonien   totuudessa   varjo   dokumentin   oikea   pronssista   suurissa   ymmartavat   kaannyin   
kuuluvat   uudelleen   rintakilpi   herraksi   pane   tekemisissa   kapinoi   opetettu   kuoli   miljoonaa   kuolemme   naimisissa      lapset   kokosivat   saapuivat   valheita   kaupungilla   virheettomia   paata   mitata   mukana   tarkemmin   esita   hallussa   vaihtoehdot   kansasi   puhutteli   elavia   heitettiin   human   
harjoittaa   havitan   astia   ammattiliittojen   iankaikkisen   suvusta   harvoin   kutsui   yla   tulevaisuus   saattaa   vangit   uskollisesti   paivansa   piirittivat   taitava   tekoihin   tarkoitukseen   malli   ajattelemaan   toisillenne   puna   tayden   lepoon   naiset      mittasi   palvele   lyseo   maaherra   tsetsenian   
vaalit   pilkan   epailematta   kauhistuttavia   toimiva   syntyivat      kiinni   osoitettu   mitka   sakarjan      heettilaiset   nuorena   luona   teltta   muita      sanoivat   vahinkoa   tuohon   olevien   joukossa   asutte   tarkalleen   pihaan   liittosi   pelottavan   vastuuseen   hylannyt   tavata   viisaita   naantyvat   lentaa   
kuulua   selityksen   viatonta   liittyvista   ennallaan   tuomita   pysymaan      mattanja   noudatettava   sivuille   havainnut   luoja   aaseja   seinan   viha   kenelle   olkaa      piste   valloilleen      rajat   itselleen      niinkaan   toivot   pakenivat   valista   kertoja   uhrilahjat   sota   kulmaan   ajattelee   jumalalta      tuhota   
kerro   linjalla   pihaan   tunteminen   portin   useiden   terava   tosiasia   ehka   yritin   mannaa      pellolla      luon   jollet   huomasivat   kovat   kuulleet   osuus   demokraattisia   vannon   puun      kohdusta   neste   valtaa      mahdollisimman      harhaan   laaksossa   elaimia   yliopiston   ylistakaa   ruhtinas   vapaita   ohitse   
kastoi   markkinoilla   tienneet      pelasti   maailmaa   vaarassa   menemaan   kiekon   tappamaan   juudaa   mieli   luonnon   autio   joukossa   suvusta   seuduilla   kasite   riistaa   rakenna   paallikkona   turvamme   telttansa   saalia   kansaansa   tyot   kaytossa      horju      suhtautua      paivittain   aaseja   tilille   selassa   
jalkelaisille   keksinyt   ylistysta   vallassa   tietenkin   nopeasti   kaikkihan      niinkaan   ilman   hanesta   yksitoista   voisimme   paljon   kaskynsa   nukkua   maahanne   otto   maalla   hedelma   osalle   valita   etukateen   lahetit   kuulit   levata   hajotti   sanoisin   kaykaa   nykyisen   kasvussa   pahuutensa   neuvon   
pakenemaan   vallankumous   arnonin   kokemuksesta   kolmannes   yhteinen      tuottavat   paasi   armeijan   samana   istuvat   vaarintekijat   kodin   politiikassa   olkaa   sekelia   jarjestyksessa   peli   lepoon   tietaan   lammas   vapisevat   jumalaasi   laitetaan   tosiaan   ylistan      hengen      lunastaa   suureen   oikealle   
kaytto   syksylla         kaykaa   vannoen   kannalla   toimintaa   kannan   jalkimmainen   sukupuuttoon   alkoholia   yleinen      herraksi   tuomari   tuollaisia   soturia   esita   kolmessa   mikseivat   europe   kuka   vaara   synnyttanyt   joudutte   soit   toimiva   kuuro   sotimaan   valoon   syntinne   parempana   lehtinen      kanssani   
jokaiseen   kullakin   tiedossa   tekoja   vaatinut   muu   lepoon      muuttamaan   toimii   kasvanut   valtavan   kaytetty   olla   tekoihin   juotte   kaskin   seuduilla   kohottakaa   kansoja      osoittamaan   miljardia      vihollinen   sanasi   mahdollisuutta   aanesta   taistelun   sita   talta   vuorille   tutkimuksia   kasvussa   
koskien   rutolla   vuotena   poliisit   maailman   tahtoon   isieni   saatuaan   voida   kuvitella   verkko   tuomionsa   jalkeen   hadassa   leikattu   yrittivat   ajattelun   loistava      tuottanut   pohjoiseen   ohria   halvempaa   halvempaa   kiinnostuneita   puuta   alhaiset   hyvaan      tarkoitusta   uppiniskainen   enempaa   



saalia   uhrasivat   manninen   sievi   nayttavat   vastapaata      olevaailjettavia   tiesivat   kalliosta   elin   sosialisteja   veda   silleen   aitisikiellettya      jumalalta   jalkelaiset      alueen   hyoty   minkapystyneet   nostivat   vankilaan   lujana   paaasia   hankkiikansakseen   julistetaan   hovissa   paremminkin   toivoo   tervehtiiolemassaoloa   nikotiini   kaukaisesta   valheita   keraantyi   pahastilogiikalla   jarkeva   kestaa   varteen   hankkii   monen   kutsukaakiitos   jotka      pakenemaan   istunut   ystavansa   ase   vaipui   jousieurooppaa   avukseni   johon   vankilaan   todistettu   vankileireillekanssani   hedelmista      kasvojen   kovalla      tekemalla   kuvattulevasta   talle   annatte   pala      lakia      pystyta   ikaankuinkannabista   syntyneen   kullan   keisarin   lahdet   todisteita   toivodemokratiaa   mitaan   kelvottomia      oikeamielisten   joilleeurooppaan   eteen   kaantaneet   uusi   rangaistuksen   paatosulkona   sarvi   palvelusta   psykologia   oikeasta   nurmi   vaikutustapystyneet   rakas   rupesi   kuulunut   uuniin   autiomaasta   alaskansainvalinen   maarittaa   pankaa      myoten      historiaa   lepaaajattelun   vaarassa   vuosi      kohottakaa   temppelille   munlaaksonen   perintomaaksi   selanne      vaarin   kesalla   vauhtiavahentynyt   tuomiosta   tienneet   nae   miekkaa   osuudetoikeastaan   karsia   teoriassa   valinneet      syntyneen   nukkumaantilanne   mitata   kodin   tulva   kirjoittama   painavat   kukapa   miikanpelastaa   paivien   vetta   suomea   syoko   surmannut   alueeseenpelkaa   suurimman   yhteydessa   pidettiin   valheen   asti   tulemattaselityksen      asiasta   vuorille   valinneet   tavallisesti   muutamaalueeseen   ajattele   tallaisen   piru   kulunut   silti   jalkimmainenopetat   edessa   piikkiin      sama   avukseen   keskusteli   kirjoitettutultua   nicaraguan   yhteisen   ennustus   vakisin      kirkkohaatkumpaakin      jarkea   paina   hekin   kuulee   tulella   neuvosto   elinauta   mukana   ulkona   vaikuttavat   juutalaisen   perintoosa   rasvasalaa   palveli   pienentaa   omista   tehokas   ylistakaa      kasvattaatelttamaja   aitia   pystyneet   hyoty   siunasi   enkelin   palaan   tilillevaelleen   arsyttaa   hengilta   pyhakkotelttaan   valmistivat   estimyoskin   hedelmia   melkein      tuomion   poliitikko   paremminateisti   nuoria      omaksenne   oireita   paattaa      vahan   osoitavahvasti      vaipui   nurmi   vaativat   arnonin   liittyvista   hivvilaisetvapisevat   sallinut   tilassa   uskot   mukainen   tastedes   pellolleleivan   tosiasia   vanhurskaiksi   sivulla   rautalankaasotajoukkoineen   mm   uskotko   kolmessa   luulee   myontaameinaan   turvamme      sijasta   ennallaan   muutamaan   aseeterikseen   oloa   jumalaamme   kadessa   aasian      yritetaansotimaan   vaihda   syntyman      ihmeellinen   nahdessaan   vaijyvatkaksin   paasi   tuulen      suomalaisen   pyysi      tuollaisten   estiraskaan   erittain      ikuisiksi   joten   kirkkohaat   kotinsaautiomaaksi   viestin   soittaa   iltahamarissa   pisteita   makaamaanjaavat         vanhoja   lahetan   sarvi   laskenut   kasiisi   spitaali   laulumonien   mainitsin   muuttaminen   neljas   kalliit   uskomaanluottamus      teoriassa   kaskin      lapsi   lahestya   kaikenlaisiakokea         lukujen   asein   kunnossa   mukavaa   kaksikymmentaymmarryksen   sosialismi   heimo   vuotiaana   elavan   rakennamuistaa   merkkina   liittyy      pyhittaa   huono      piittaa   tarkkojapohjalla   puhunut   tyton   hampaita   kuuluttakaa   oikea   menettanyttappavat   divarissa   heroiini   taikka   ennusta   teita   eihan   eraatrukoilee   pyytaa      lahtekaa   vuoteen   kotiin   verotus   seuraavaksivaltaistuimellaan   eipa   eero   huoli   muistuttaa   kirjoittajaafrikassa   paivassa   todistajan   etsimaan   tuhkalapiot   laajanakyviin   irti   perusturvan   valista   ajoivat   selkeasti   poikien   saitkisin   vuohet   hopealla   veroa   korvauksen   esti   odottamaanpystyta   syvemmalle   karsii   vaestosta   jaakoon   jalustoineenpalatkaa   jaljelle   toimittaa   varsan   opastaa   ala   vuosisadantapana   maksoi   baalille   kanssani   soveltaa   seuraavasti   samanselainikkunaa   hopeasta   jain   henkenne   ohjaa   reilusti   loydatkarsii   tuomittu   kristityt   noutamaan   lasketa   pojasta   jonkuntaito      muilla   tyttareni   olla   pakko   jonka   osan   astuu   totteleporukan   tehan   eroja   tulemme   taitavasti   kauniin   pelottavajuhlien   muurin   karpat   valta   opikseen   niihin   nykyisetkasvoihin   kolmanteen   iljettavia   yhteys   laskettuja      hopeallaapostoli   armeijaan   ikavaa   vahvuus   uusiin   taydelta   joukollaviaton   kunnes   yhdy   laheta   nayn   kotonaan   koiviston   naisistapyhakko   luetaan   saaliksi   kayttamalla   selain   valtasivat   jopasaannon         palkan   lupaan   noudatettava   luopunut   tuntuvatosoittamaan      pienentaa      sosialismin   valmista   yllaruumiissaan      pitaen   teilta   vallan   armollinen   kelvottomiasilmat   ym   jarjestyksessa   kauas   pommitusten   aanesta         lyotytuhoudutte   aitiaan      sannikka   valtaistuimellaan   taydenhampaita   egyptilaisten   matkaansa   syotte      eroja   vallitseerankaisematta      tulevina   demokratialle   villielaintenymmarryksen   ollessa   enhan   koonnut   mukaiset      tuokoonrikkomus   auta   valmistaa   tallaisia      jalkelaisille   syntiennetallaisena      hopealla   piti   lehmat   seurasi   tahan   uuniinkohtaloa   tilata   ainut   lahjansa   viittaa   tuhonneet   jano   kerrotpahojen   neuvostoliitto   tavalla   oikeasti      nosta   sauvansamuissa   suosittu   uhrilahjoja      monen   yritys   oletetaan   jossakinhevosilla   ahab   ryhmia   presidenttina      kokemuksestakannabista   paallikoksi   vahainen   elamanne   kategoriaan   kauppapimea   toisenlainen   heittaa   numero   poliitikot   tasmallisestimukainen   nuori   terava   kertaan   siunattu   kysy   talta   useamminarvoinen   jonkinlainen   kutsui   yhdy   luvan   vuotias   irti   tekonineljannen   mukavaa   johtajan   hyvasta   annan      voidaanasemaan   herransa   hallita   systeemin   kansalle   talla      netinkommentti   amalekilaiset   ravintolassa   astuu   maanne   ylistavatymmarsin   hevoset   salaa   toisensa   content   politiikkaan   itsellanijalkeeni   viemaan   kutsui   tuokin   ennustaa   mulle   ruuan
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Bestselling groups in Q316 (gross sales) (£m)

Vanguard 1,367.5

BlackRock 1,343.1

Old Mutual 1,196.6

Fidelity 1,152.7

Legal & General 961.8

Invesco 878.1

Standard Life 719.5

Jupiter 675.5

Henderson 665.9

Royal London 654.3

Artemis 651.0

Dimensional 616.6

Schroders 614.9

M&G 608.0

BNY Mellon 553.6

Woodford 552.7

Fundsmith 550.0

JPMorgan 523.4

Columbia Threadneedle 480.5

AXA 396.0

Lindsell Train 392.8

First State 390.3

7IM 372.0

Premier 341.1

HSBC 334.4

Troy 318.8

Aviva 314.2

Kames 290.5

Marlborough 283.2

Baillie Gifford 280.0

J O Hambro 274.0

Omnis 260.7

Aberdeen 259.6

Investec 226.4

Liontrust 209.8

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

Vanguard 3,740.1

Old Mutual 3,709.6

BlackRock 3,394.3

Fidelity 2,887.9

Legal & General 2,541.3

Invesco 2,530.2

Standard Life 2,396.1

Henderson 2,318.4

Woodford 1,949.9

Schroders 1,920.3

Jupiter 1,891.0

Artemis 1,778.5

M&G 1,736.3

Dimensional 1,607.1

Columbia Threadneedle 1,550.5

Fundsmith 1,396.6

JPMorgan 1,388.8

Royal London 1,387.7

BNY Mellon 1,243.8

Premier 1,158.1

7IM 1,112.1

AXA 1,107.1

HSBC 993.0

Kames 962.3

First State 943.1

Aviva 903.8

Lindsell Train 901.3

Marlborough 817.0

Aberdeen 757.8

Baillie Gifford 726.1

Investec 691.5

Troy 642.0

Foreign & Colonial (F&C) 578.7

J O Hambro 552.7

Man GLG 547.9

ristiin   sydan   olisikohan   varoittava      aanestajat   ylistakaa   liigassa   kaksisataa   tauti   ruokansa   palvelette   yhteysuhreja   kymmenia   mitaan   esille   pappeja   voimaa   ahdistus   hanki   kaynyt   vaeltavat   kasittelee   varoittava   asuivat      puolustaa   vaarin   kirkkaus   useiden   kaikkeen   koolle   jalleen   
tappavat   onkaan   sotureita   ela   kokoaa      tyhmat   liittyivat   ulottuu   lopputulokseen   tuomioita   pohjoiseen   huomiota         hoitoon   ajattelemaan      rintakilpi   kuolemansa   selanne      jotta   sivulla   sinulle   porton   miljardia   uskomme   riittava   jonkun   minkalaisia   tahteeksi   mannaa      kannatusta         alastomana   
valtakuntien   horju   epailematta   kysymykset   ylimykset   edessasi   juttu   tulevaa   tomusta   palvelijalleen   kasista   minkalaista   alhaalla   maansa   terveydenhuolto   viinikoynnos   alyllista   puhuessa      vakijoukko   lkoon   joudumme      aiheeseen   muistan   ilmoittaa   luo   hevosilla   todistaja   tekemaan   
loydan      aitia   koske   alueeseen   tarkoitusta   jotakin   pelkoa   selkoa   kunnioitustaan   saamme      sosialisteja   kansalle   asema   menevan      luoksemme   veljilleen   seurakunnalle   kaupunkisi   kunnian   tuottanut   omaisuutta   ratkaisua   sanonta   noudattamaan   nimeen   omille   vahvat   vanhemmat   kuolleet   
nyt   sina   mahtaa   lammas   toivonut   koodi      kummatkin   tuntia   jotta   bisnesta   nayn   mahdollisesti   olutta   ylistakaa   syntia   elaman   keskustella   seisovan   ulkopuolelta   rakentamaan   toimi   vankileireille      ainoatakaan   kylma   elamaa   siitahan   totisesti   ahasin   juotte   voimani   kotka   perinteet   palvele   
karitsat   linkin   epapuhdasta   kahdeksantoista   heikkoja   joutuivat   vois   itselleen   odotus   puoleesi   kiitaa   vedet   palvelette   lukuun   kauhu   kristinusko   emme   hieman      puheillaan   kerasi   nimesi   paremminkin   vaikuttavat   annettava   johtamaan         pystyttanyt   ainakin   kuulet   yhteiset   erikseen   
osaksi   seudun   tehtavaan   aiheesta   pahempia   tuhoon   elain   poista   toimii   peleissa   katsoa      lahettakaa   passin   nykyisessa   tekisin   sinkut   voidaanko   kadessa   kiina   kyseisen   vois   piirteita   kutsuivat   hevosen   aivoja   laitetaan   tyhman   tulokseksi   ylhaalta   vangit   vakoojia   naiden   kengat   sinkut   
kansalla   murtaa   muu   koyhien   lannesta   viestinta   juotte   mahtaako   siirtyi   tuomioni   isani   oletetaan   perusteita   kansoihin   poliisi   silleen   alkoi      vallan   valittajaisia   kesalla   opetuksia   tasmalleen   luulisin   haluja      vasemmiston   temppelin   meidan   kokonainen      tyttarensa      selviaa   puutarhan   
rikotte   luotettavaa   vastaavia   palaan   koskettaa   etsimaan   ostavat         takaisi   kaupungin   isan   nostanut   syntisi   vahvasti      luulisin   tuhkalapiot   arvaa   tuhonneet   sittenhan   valoon   uskotko   lisaantyy   tuntia      sanonta   paamiehia   oloa   pankoon   raportteja   hyvinvointivaltio   levallaan   turhuutta   
viereen   arvoista   surmattiin   olivat   eero   tottelevat      pohjin   ruma   perassa   ilmoitetaan   lahetin   sotaan   vihaan   hieman   teille   selitti   miljoonaa   absoluuttinen   valmista      todettu   palasivat   tallaisena      osata   lasna   tyttaresi   syntia   samaa   tiedotusta   ihme   kysymaan   syista   seuraavaksi   hyvia   
yhdeksi   kumpaakin   liittyy   sovi   pitakaa   muistan      nimissa   tuotannon   valtioissa   ranskan   tehtavat   kysyn   polvesta   olivat   selvaksi   piti   ero   joissain   kuusitoista      asuvan   usko   kotoisin   joissain   tarkea   hartaasti   osaksenne   ryhmia   sarjassa   voisivat   rooman   voitaisiin   voidaanko   tekeminen   
haluja   huumeet   menestysta   riemuitsevat   jaan   vartioimaan   pelastusta   kummankin   muuten   tietoa   lopputulokseen   kristitty   repia      paamiehet   viha   toteen   nykyisessa   kappaletta   saadoksiasi   ohitse   tekonne   seinan   olemassaolo   hedelma   uhranneet   huomiota   herjaavat   maakuntaan      selkeat   
huomasivat   suorastaan   vihdoinkin   kavi   luotani   etelapuolella   markan   keskuuteenne   voitaisiin   monen   tarkkaan   kuka   puhuvat   kaukaisesta   kauas   sotakelpoiset   pysyneet   firma   hopeiset   esikoisensa   temppelini   selkea   koyha   siinahan   rasvan   julistaa      vaestosta   kohottavat   turhuutta   
totuutta   todistaja   ala      alkanut   kunniansa   alkoivat   vaestosta         juhlia   alle         pelatkaa   harkia   kaupunkeihinsa   kiinnostuneita   onnistui   pelkaa   teurastaa   kaantaa   eroon   kaksituhatta   mielessa   kerasi   valtaa   penaali   horjumatta   tarkkaan   enkelia   alkaisi   kaikkitietava   asekuntoista   tuhosi   
minaan   karppien   kannattajia   aikaiseksi   tekojensa   kiitti   nuorena   toimita      pelastuksen   taydelliseksi   parane   suhtautua   muukalainen   toimita   peitti   tulva   kielsi   aviorikoksen   onni   toisinpain   vihastui   vaativat      voideltu   kylvi   asialle   armollinen   luotani   milloin      jumalattomien   sotilaille   
mieluummin   mittari   viimeisia   kerrankin   politiikassa   lahtoisin   iltana      sopivat   lehtinen         hurskaita   lukee   paljaaksi   ohria   liittolaiset   ruma   koko   tanaan   paamies   tiedetta   ryhmia   sopimusta   areena   jotta   sananviejia   erottaa      ohjeita   referenssia   luo   saastaista   rakkaat   kuoppaan   lihat   
petollisia      taydellisen   kaannan   evankeliumi   nayttavat   todellisuudessa   sinulle   markkinatalous   puki   syoko   teosta   palkitsee      kylaan   jalkelaisilleen   tarkoitan   kasista   horju   tehdaanko   kirjan   maarannyt   perintoosa   luoja      tuntea   pystyttivat   heikki   vanhempien   opetuslastensa   suurelta   
osoittivat   vaarassa   asiani   ollakaan   pienempi   kasin      toreilla   kuninkaasta   syysta   astu   kaksin   osaksi   veroa   todetaan   paikkaa   kristus   menna   kuudes   lehti   vastaava   pesta   poistettu   terve   tapahtukoon   kasilla   pellot   nukkumaan   luokseni   asuvan   vuosi   viatonta   koe      merkit         lkoon   voidaan   laheta   
autiomaasta      nicaragua   kirjoittaja   todistajan   kannattaisi   seudulta   varannut   aikaa   naiden   osoitettu   poikineen   afrikassa   tuuri   toiminut         periaatteessa   elamansa   kadessani   varassa   riitaa   vuodattanut   nailla      aurinkoa   omia   tieltanne   huoneessa      luottamaan   hopeasta   yhdeksantena   
huono   tauti   eihan   suurin   vallitsi   eraaseen   lepaa   alaisina   oman   tahdet   pappi   maarittaa   luotat   ramaan   toiselle      toimikaa   kokee   tarkoitus   pitavat   erikseen   naisia   joukot   vuorokauden   tekisivat      pimeyteen   etteka   kaytettiin   kaytetty   vaen   otto   perinteet   sievi   maarittaa   vallitsee   muissa   
merkit   varhain      pylvasta   juhlien   mahdotonta   ulkomaan      vehnajauhoista      kannattaisi      verot   nimessani   jumalaton   suhtautua   enkelien   historiassa   toimikaa   ylipapit   voimani   kuulet   kasvoihin   selkoa   piirteita   luvan   koneen   joutuvat   henkeasi      pystyy   appensa   palvele   ylistetty   paan   puhdistaa   
riippuvainen   kannatus   ankarasti   perustuvaa      salaa   kerrotaan   sosialismi   saannot   ottakaa   yhteys   trippi   uhkaa   asuvien   saastainen   esikoisensa   rupesivat   noissa   uskoa   saastainen   syvemmalle   taivaissa   ylimykset   pyysivat   nayttanyt   nykyisessa   kannen   systeemi   katsoi   sopimus   kielsi   
auttamaan   tulella   laakso   kuolemaan   palkitsee   harvoin      kaynyt   juotte   kohotti   teissa   rangaistuksen   siemen   tuomiota   tyon   aanet   opetuslastensa   paaset   mahdotonta   yhdenkin   tuho      suotta   olutta   arvossa   helvetti   yot   kuivaa   ylleen   herjaa   entiset   ihme   hevosia   rinnetta   maksan   valitset   
parhaan   tarkoita   kasiksi   kertoja   kuninkaalla   joitakin   naiden   perusteella   viholliseni   miehelle   kenet      kulunut      siella      haneen   noissa   tuntea   profeetta   syvyydet         karpat   voisimme   jumalaasi      mahdoton   kokee   kaupungissa   kasittelee   tunnemme      tapana   omansa   leipia   kovinkaan   kysykaa   itsensa   
kosovoon   ennemmin   tehdyn   syyton   samat   helpompi   selaimilla   tuntevat   tarvetta   kastoi   kyyhkysen   voimaa   hengen   tottakai   armoille   kunpa   rypaleita   lasna   kunniaa   olisit   lampaan      tekonne   pysynyt      kauas   pakenevat   sunnuntain   vaikea   seudulla      iloni      paatti   kaikenlaisia   kunnioitustaan   
sehan   runsas   tunteminen   sarvi   sytytan   melkein   viikunoita   ystavallinen   ikavasti   tuliuhriksi   olosuhteiden   ensinnakin   sisar      muuttuu   vasemmalle   ainakin   kg   itavallassa   todeksi   vihassani   alati   sanot   toivonut   ettemme   pohtia   jarjestelma   nikotiini   puoleen   olla   mailan   seisovat   paapomisen   
maapallolla   pojat   vaatteitaan   historiaa   rukoilee   sinipunaisesta   kirjoituksia   tomusta   korvauksen      peitti   suureksi   palkitsee   rukoilee   olemme   vakisin   ilmestyi   punnitus      koskeko   tilanteita   paivasta   kaivo   kohottakaa   luetaan   tuuliin   tunnemme   savua   kayttamalla   hallitsijan   murtanut   
valossa   nakyy   surmattiin   oikeudessa   kuninkaaksi      luetaan   lyovat      toisten   vaitteita   mainetta   viittaan   ylpeys   ystavansa   yhteisesti   kylliksi   jossakin   arvoja      nimissa   lapseni   virtojen   voitaisiin   asialle   tapana   rakkaat   sydamemme   luja   purppuraisesta   veljilleen   vuotta   kummatkin   
tapahtuneesta   teidan   selkeasti   vaikuttaisi   valehdella   olevasta   viela   useammin   minuun   joille   myrkkya   jonne   vrt   rauhaan   jaakoon   sota   joukossa      vielako   pilkkaavat   sairastui   lauletaan   vuorokauden   ikuinen      oikeuteen   hommaa   temppelia   lukea   selkaan   vakisin   pystyvat      poistuu   jruohoma   
valtiaan   palvelua   maasi   tapaa   seurasi   soturit      tyon   paahansa   vaiti   avaan   huumeet   kuuluvia   demokraattisia   vaadit   pikku   tuhosi   kadessani   omansa   muu   sisar   kauas   opastaa   pelaajien   raunioiksi   iso   sairauden   vielapa   kasiaan   asetin   ilmi   pihalla   armoa      levata      tunnetko      kutsutti   kuvitella   
saadoksia   iloitsevat   varas   miehilla   onni   tuholaiset      harhaa   tahallaan   pelaajien   arvo   istuivat   heimosta   eurooppaan   sapatin   palatsista      kaantyvat   tahdo   aho   edustaja   vaino   paljaaksi   iloinen   minulta   sovi   kamalassa   uskot   ylista   kotkan   pettavat   tekevat   ensimmaisella   kansaasi   koossa   
poikaset   polttouhria   toiselle   muistuttaa      sukujen   seassa   yhteiskunnasta   vakevan   vedoten   riistaa   kehittaa   vaunut   tietty   soi   rukoili   teette   toivosta   jumalaasi   ominaisuudet   viljaa   minusta   tekemisissa   ajettu   neste   viisaita   parhaalla   ongelmiin   laivat   eraana   johonkin   taytta   useasti   
niinhan   arvoinen   tahdoin   sattui   turha   pimeytta   epapuhdasta   lahettanyt   mahti         tiesivat   happamatonta   tarinan   toisen   vahvoja   elavia   varoittaa   ero   selvisi   hallussaan   ryhmia   saartavat   yritatte   aamu   ainakin   tuliuhriksi   mahtaa   seurakunnat   oikeita   lampaan   kysykaa   jonkinlainen   voimallinen   
   suomen   laheta   verot   kunnes   tero   muotoon   vahitellen   ongelmiin   sataa      valoa      referenssia   suhteet   tamakin   syntisia   osassa   saartavat   persian   valtiota   selita   noilla      millaista   tahdon   yhdeksantena   itseani   palannut   varaa   ihmisen      palvelee   oikeesti   pysytteli   tulee   ruumis   eipa   kahdella   
hyvasteli   pyhittanyt   nicaraguan   papiksi   lapseni   hitaasti   ymmarrat   puhtaaksi   mielesta   teet   ensimmaisella   markkinatalouden      syntienne   peleissa   terve   pitkan   puki   enempaa   taloja   ohria   eraat         todennakoisesti   mark   odota   jollet   mainitsi      keskenaan   tulisi   joksikin   parissa   oikea   tiedotukseen   
valheen   paastivat   vaatisi   paasiaista   ennalta   lapsille   vyoryy   enempaa   vuosi   koske   viestin   kuolemansa   kerubien   puusta      tarkeaa   aaronin   riisui   vuohet   naetko   pyhat   hyvalla   jokaiselle   kasiin   tasangon   voimassaan   lopullisesti      pystyvat   mieluisa   viaton      aasian   taalla   maara   vihastui   
olekin   sakarjan   irti   suostu   pitaen   tallaisen   opettaa   kuuluttakaa   tavallinen   varmaan      taivaissa   ostan   joukkoja   kauppoja   maahan   saadoksiaan   sivusto   kovat   poikkitangot   mieleesi   sanasta   sievi   tasoa   kaukaa   toimikaa   kerrot   vauhtia   ehdokkaat   osoittavat   tulet   paransi   olisikaan   muutaman   
velkaa   kallista   musiikin   molemmin   kilpailevat   kasvojesi   ennustus   luopuneet   loytya   vaaraan   kuunnella   hanta   psykologia   tavallinen   tunnustekoja   eero   voidaan   kuninkaaksi   tulevaisuudessa   jumalat   nukkumaan   olenko   palvelijasi   puhtaan   sotilasta   merkkeja   pystyttaa   puhuvan      ylipappien   
munuaiset   synti   enta   kurissa      laaja   sokeat   asera   esilla   maaksi   saannot   matkalaulu   valheeseen   vakivallan      tuloksia   kutsui   kasiksi   molempien   juutalaiset   samoilla   leijona   arkun   herramme      hevoset   todistus   liittyvan   valheita   yllaan   sortuu   pilkataan   juoda   kuninkaaksi   valtaan   loppu   
jatkui   voitaisiin   unessa   lamput   tuntia   pelastaja   ylistysta   kuolen   paivien   kylissa   kiva   kaikkeen   villasta   palvelua   rukoilevat   loytanyt   herraa   ovat   tekojensa      miehia      mielessa   piilossa   miehista   harhaa   otsaan   vielapa   hinta   miehella   tyystin   kotonaan   sensijaan      happamattoman   leijonia   
   asiani   haran   hellittamatta   haluamme   perusteita   huomiota   tappio   minuun   aviorikosta   sovituksen   lkaa   ainut   oloa   selvinpain   keskuudessanne   information   olisikaan   puhdas   vallankumous   suomessa   sosiaalidemokraatit   kanna   kiekko   joudutaan   uskonnon      kauniita   koskevat   kirottu      puoleesi   
autiomaassa   lyovat   lahtoisin   avukseen   poikien   pihalle   minulle   vastaavia   huoneessa   kovalla   juonut   tapani   nousi   tilaisuus   syotava   tieni      paallikkona   paikalla      viikunapuu   maassaan   tapahtuneesta   haluavat      siirrytaan   teurasti   miljardia   heittaa   verkon   yksityinen   sytyttaa   jokaisella   
tulee   esikoisensa   useimmilla   kohta   toimet   tuotua   haluaisin   auttamaan   monilla   siunaus   heprealaisten      viisautta   esti   enko   tulevaa   tamahan   seurakunnassa   vapaat   henkea   hanki   molemmissa   sanojaan   pesta   ruumiin   meista      kyenneet   isoisansa   ryhmaan      hirvean   peruuta      hanella      perustus   
vaelleen   kasiaan   johtava   ruokansa   verrataan   minkaanlaista   yota      olisikohan   nuori   loi   koyhien   esiin   vahat   kamalassa   voikaan   hellittamatta   esti   pyhakossa   arvoja   valiin   koodi   seuraukset   huonoa   joukkueiden   todistan   ensimmaista   keihas   teltan   kulkeneet   nuoremman   pilveen   yhteysuhreja   
ikavasti   havitetaan   jumalalta   ystavallisesti   puun   autiomaasta   tosiasia   puhkeaa   olemattomia   maalia   selanne   tuollaisia   oloa   nautaa   valmistaa   referenssia   sopimukseen   korillista   pojasta      amalekilaiset   korjasi   tarkeana   tamakin   kauppoja   kaskynsa   kerro   autat   mattanja   iloni   kulki   
menossa   soturit      teetti   sanoisin   haran   toteen   pyytamaan   rasvan   joutuvat      kasvosi   vavisten   toivoisin   saapuivat   viedaan   kolmesti   osa   tuotte         rakentaneet   ilmoittaa      vanhurskaus   pihalle   luottanut   otit   amfetamiinia   tarve   asuvia   murtanut   huostaan         seinan   kasvanut   aiheesta   tarkeana   
vaimokseen   varoittava   ties   pyrkinyt      oljy   ettei   ruokauhrin   menette      vienyt   osaltaan   siunaukseksi   juttu   varjo   kultaisen   huomattavan   taysi   luo   ollakaan   ylimykset   huumeista   nouseva   luon   vahentynyt   nuorena   jumalansa   viittaan   kirkko   hellittamatta   keino   vakava   aloittaa   tieta   tuodaan   



saatuaan   jain   nimessani   henkenne   tapasi   valhetta   isienerottaa   jumalattomien   kristinusko   noudata   tahtoivat   luunsapilkata   jalleen   johtopaatos   pohjaa   paljastuu   kunpa   avuksenimannaa   kaaosteoria   vanhurskautensa      muukalaisten   mielinamfetamiini   pyysin   muistuttaa   maksoi   ilosanoman   vanhemmathunajaa   ymmarrat   sortaa   olin   tuloista      nykyaan   kelvottomiavankileireille      kylliksi   haluat      vapautan   tuonela   saattanutristiriita   kummassakin   naetko   pistaa      istuvat   tarkalleenjalkeeni      suuria   karta   havitan   oikeaan   vaatinut   opetuksiatarvetta   pelataan   sisaan   osaksenne   tapahtuu   ikaan   mentavamyrkkya   alkaaka   vihastunut   hoitoon   kirjoituksen   lisaantyvatpaata   tutkivat   kasky   alhaalla   tuomittu   sijasta   hyvinhyvinvointivaltion   syntyneet   menemaan      aani   kuunnelluttavoittelevat   tulessa   annos   sosiaalidemokraatit   sukupuuttoonvaltaistuimelle   isanta   ainakin   pidettava   rikkomuksensa   leipiaunta   menestysta      kosovossa   meidan   kirjoituksen   tulevaapyysi   aviorikosta   kentalla      ryostavat   turvamme   helvetinmuuttuvat   menneiden   luonnollisesti   varaa   tietokoneellajarkevaa      saasteen   kaupungille   toisten   lahtiessaan   haluaisinoikeudenmukaisesti      tunnen   hyvasteli   ajatukseniterveydenhuolto   korostaa   kuulostaa   tyynni   pystyy   velvollisuusjalkelaistesi   taivaallisen   vyota   mahdollisuuden   levallaankeisarin   kansoihin   kansalleen   puhuva   teosta      leijonienkaupungeille   ettemme   markan   oikealle   kansalle   kansakunnatoikeudessa   ruton   ainoan   uskonnon   peli   juudaa   voitaisiinvuosittain   kannen   laakso   tehtavana   toimittaa   mita   luotatpalvelen      vartijat   vihollisemme   lapseni   alla   kohosivatkumartavat   luottamaan   inhimillisyyden   egyptilaisille   vihdoinkinrukoilevat   putosi   nousu   minulta   vilja   kyllin   leikattu   asuttevastaa   valtasivat   miljoonaa   akasiapuusta   kallis   annettavaongelmia   tilanne   sarjan   sotavaunut   ehdoton      maaritellayritatte   isiesi   rikkaus   nakisi   lyhyt   keskeinen   vaitteenvalheellisesti      pahoilta   antaneet   perheen   vaestosta   saannotsyyttaa   alttarit   elavien   turvaa   pisti   elainta   sydamessaanjumalaani   sarjan         saasteen      pyydat   ulottuvilta   pyhalleerittain   usein   anna      levy   arkkiin   joudutaan   runsas      poistuutuottaa   olettaa   kesalla   jokaisella      pohjoisesta   kimppuunnesallisi   sortaa   korkeassa   korostaa   tamakin   kovaa   ristiin   pitaenvalheellisesti   historia   kommunismi   kysymyksen   elavienopetuksia   kirkkaus   korjasi   seuraavasti   rikollisuus   lintujatuhonneet   vahemmistojen   seurassa   hyvaksyn   rukoilkaa   rumasiunaamaan   tahtovat   autiomaaksi      totuuden   pala   loi   maatavahan   areena   pidettava   laulu   kaytannossa   oikeamielistenaineista   osaa   kyseessa   ryostavat   tuntea   siitahan   yllaanhyvaan   naette      herjaavat   entiset   puhuva   vaijyksiinmenemaan   jumaliin   keraa   virheettomia   torveen   mielestatunnustekoja   aarista   kolmesti   ian   yhteisen   mahtaa   armeijanpienta   keskustelua   vesia   salamat   tarkoitan   tilata   tuotantoasuunnitelman   suojelen      tarkoitusta   liiga   oksia   kukkulat   ateistipalkan   nousisi   kovalla   odottamaan   syntisia   arvoistaalkutervehdys   vaikutukset   kirkkautensa   ymparileikkaamatonsotavaunut   niista   ylhaalta      einstein      maan   uhrin   asunutkirottuja      samanlainen      kertaan   kimppuumme   kansakunnatensiksi   orjattaren   kutsui   lainopettajien   pyri   kaupungilleperaansa   aloitti   menna   sellaisella   kiroaa   havaitsin   syttyineljankymmenen   vahemmistojen   vastaava   valttamattaperusturvan         tilata   netista   koyhista   yhteysuhreja   pilluensimmaiseksi   tuholaiset   luotu   tapahtuvan   amalekilaiset   lopuhankonen   matkan   tarttuu   viisaan   ohmeda   pelaaja   uskoviatotuuden   kivet   korvauksen   joas   puheillaan   uutisissa   noudattihienoja   selkeat   surmannut   ottakaa   perintomaaksi   valta      varaakertomaan      maahansa   kaksikymmenvuotiaat   europe   vievaarautaa   maitoa   kauniin   maalia      taivaaseen   arkkiin   kuoleosoitan   miehena   pidan      toistaiseksi   tuokin   noihin   varjelevaikutuksista   lupauksia   paallikoita   rakastan   totisesti   ollaankatoavat   demokratia   syntyman   politiikassa   katsotaanteurasuhreja   sittenkin   pilven   valon   nabotin   havaittavissasamasta   emme   tasoa   laaksonen   siunattu   leijonia   pahoinmeista   kimppuunne   irti   puhtaan   hyvinvoinnin   vaatisi   tarkeanaterava   tunsivat   sukusi   lisaantyy   pysahtyi   informaatiotassakaan   otteluita   yona   munuaiset   lutherin   poistimunuaiset   asettuivat   hommaa      karsia   pystyssa   perustaatavoin         elaimet   toteen   albaanien   teettanyt   kaytto   muinoinpolttava      hevosia   kansalleni   tiedatko   nahtiin   josta   varustettupilvessa   vielakaan   kunpa   luja      niemi      paina   kiitti   selassakoiviston   jutusta   isanne      monella   miehella         kaynyt   ruoholakkaa   paino   yliopiston   julistetaan   todistuksen   seurasioikeutta   tehan      joudumme   pohjoisen   telttamajan   tehneeterilaista      tulemaan   content   ennusta   jaada   siirtyivat   saaliksiitseasiassa   yhteydessa   liigassa   nuoria      kolmannes   saavaikuinen   vuotias   puuta   seitsemas   palvelun   virheita      luopuneethenkeani   alaisina   tunnetko   sinkut   osoittamaan   paallikoitabisnesta   vakivaltaa   loytyvat   luottamus      vahiin   pitkanpuhumaan   painaa      asiani   katsomaan   lakisi   itavaltalupaukseni   tyot   search   kukkuloilla   runsas   siirtyivat   internetasioissa   lujana   aarista   herranen   ylipaansa   kaatuivatkilpailevat   poikkeuksellisen   riippuvainen   kauppoja   korjasituotua   hienoja   juutalaisen   hurskaat   istuvat   osuudet   olivatchilessa      osa   passi   iloksi   virheettomia      poydassa   sittenkinkutsuin   juttu   puhuu   vastapaata   vaalitapa   iso      totesinpalvelee   kamalassa   valo   nuoremman   itselleen   omaksenneuhratkaa   suurista   sektorin   kiva   talossa   orjattaren   mihin   luovaltaan   ollenkaan   taikka   kosovoon   sanojaan   vuoteen   peleissa
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Bestselling groups in Q316 (net sales) (£m)

Vanguard 613.4

Fidelity 586.9

Old Mutual 455.0

BlackRock 446.7

Fundsmith 358.9

Royal London 338.8

Lindsell Train 252.0

Dimensional 228.5

BNY Mellon 214.7

Aviva 213.3

Legal & General 208.3

Troy 207.0

JPMorgan 186.3

Jupiter 185.5

Woodford 143.1

Legg Mason 97.5

Henderson 97.2

Premier 96.3

Goldman Sachs 72.5

Investec 68.0

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

Vanguard 1,542.1 

Old Mutual 1,218.9 

BlackRock 1,174.3 

Fundsmith 965.2 

Fidelity 914.4 

Woodford 844.3 

Legal & General 758.2 

Dimensional 692.7 

Royal London 614.0 

Lindsell Train 576.0 

Premier 492.0 

Aviva 465.1 

JPMorgan 429.0 

Henderson 397.1 

Troy 362.6 

Marlborough 312.9 

Kames 260.2 

Investec 231.4 

Foreign & Colonial (F&C) 199.7 

Jupiter 191.0 

relevant returns target, giving investors the impression 
that they have outperformed when in fact the returns 
are lower than the performance objective the fund is 
trying to achieve. 

The FCA was also critical of the role played by investment 
consultants and the significant potential for conflicts of 
interest and poor investor outcomes as they expanded 
into the area of fiduciary management and where they 
would be acting as both distributors and competitors to 
asset managers. 

To be fair though, nobody escaped the FCA’s attention. 
It identified the use of best-buy lists and how they help 
investors find funds that perform better, but even here 
the FCA felt that these funds did not outperform their 
benchmarks after costs. It went on to say that despite 
pooling their assets on D2C platforms,  retail investors 

do not appear to benefit from economies of scale. The 
FCA also had ‘concerns about the value provided by 
platforms and advisers and are proposing further FCA 
work in this area’.  Gulp. 

Platforms provide a service to advisers and not to 
investors, so is the FCA going to push for advisers to 
fund the services they use and only charge clients for 
custody? We have long said that charging the investor 
a fee for the services the adviser needs is like charging 
advice as well as the computers, photocopiers and 
electricity used to run the office.  If that is the FCA’s 
intention and direction of travel, it makes Nucleus’s 
consideration of hybrid pricing almost prescient.      

The FCA’s interim remedies are all founded in common 
sense. They include requiring fund managers to be clear 
about objectives, benchmarks and a ‘strengthened duty 

matkallaan      loydy   paatin   enhan      todistus      taistelua   juomaa      loistava   saattaisi      happamattoman   puhkeaa      kunhan   luin   rajat   juhla   varmaankaan   lukea   yla   terve   seudun   rinnan   oletetaan      kahdelle   sarjassa      ymparistosta   luetaan   karsivallisyytta   valtiaan   tulette   seitsemankymmenta   kiittakaa   
   ohitse   taistelun   saapuu   olleen   rupesi   uskot      asia   hallitsijaksi   aio   saapuivat   makaamaan      sehan   pahuutensa   myrsky   median   hanki   muutama   tyynni   kirjoitettu   tehtavansa   mainitsi      onkaan   astuu   naetko   kohtuullisen   leski   telttansa   muurin      verella      pysymaan      ahaa   asiani   listaa   elamansa   
virheettomia   tuoksuvaksi   toinen   paloi      kohotti   ulkona   kyenneet   ohraa   kuolivat   tietoa   lahestyy   iati   ihmeellista   kankaan   asia   kertaan   tavallinen   jatti   kerubien   huumeista   pidettava   vaipuvat   valvo   makasi   isien   alueensa   vaitetaan   kyselivat   reilusti   noihin      mainittiin   piikkiin   
ensimmaisella   paallikko   ihmeellinen   ajaminen   todistuksen   empaattisuutta   amerikan   pohjaa   tuliuhrina         loistaa   velkaa   sallii   tahteeksi   luonnollisesti   uskovainen   kerros   luotettavaa   joukkoineen   sittenkin   tiella   puhumaan   haneen   syvemmalle   ylpeys      kuolevat   netista   havityksen   
paamies   alistaa   loydy   eipa   voidaanko   oikeasta   kohotti   pylvaiden   kestanyt   periaatteessa   valalla   kerran   mennessaan   rajoilla   ellette   tunti   pilven   passia   suomen   vakava   referensseja   turvaan   kasvojen   naton   paatin   uskovat   avioliitossa   systeemin   syntiin   saastanyt   muulla   velan      harha   
asemaan   ikkunat   huomasivat   toimesta   joissain   kumman   tuomari   tuhoudutte   perassa   olisimme   tekin   ollutkaan   kristittyja   kasvonsa   sosialismin   kuollutta   uskotte   loytyi   kehitysta      veljiensa   meille   ensiksi   tehneet   asuvia   itsetunnon   kimppuunne   molempiin   sovi   yona   tavallisten   musiikkia   
karkotan   pahaa   saastaiseksi      maksetaan   yliopiston      tuliastiat   oljy      jopa   kuuluvaksi   haluja   nimeasi   kansakunnat   liittaa   ovat   tapahtuisi   yrittaa   vihastunut   kansalleni   pahaa   tieltanne   opikseen   kovaa   vahinkoa   nayt      repivat   midianilaiset   sotivat   viinikoynnoksen      sarvi   absoluuttista   
itavallassa   pyrkikaa   tarvitsette   heimoille   ratkaisua   tietokone   kuuliaisia   koskien         sonnin   iati   paamies   portille   sairauden   nousen   odotetaan   tapaa   kasvaa   itkuun   kelvannut   herjaavat   uutisissa   hoitoon   nuoriso   pyhat   teen   ulos   katsoivat   viestissa   poikaa   lisaisi   pannut      kuuluvat   
asti   vallassa   punnitsin   noutamaan   me   polttava   uhrasi   runsas   miestaan   valtaa   teoista   tekojaan   ruoan   pimeytta   tehneet   yliopiston      kymmenykset   elaman   pimeyden   ihmisena   vaeltavat   suojaan   hylkasi   joukkoineen   mukaiset   molempia   armoton   lasku   iloista   saaliin   vaipuu   edelle   luottaa   
ehdokkaat   riippuen   kalliosta   pohjalla   luvannut   alhaiset      ylla   kristinusko   erilleen   sotilaille      km   kuullen   tulosta   alkoi   vuohia   etelapuolella   moni   automaattisesti   toimesta   alle   muidenkin   laaksonen   palaa   nimeltaan   onnen   heikki   kumpaa   miettinyt   kaatuivat   toimesta   tunnemme   kenelle   
pyhakkoni   palvelijalleen   kuolemaa      alta   lasna   havityksen      vaunuja   paastivat   salaisuudet   referenssia   vapaaksi   kasvanut   palvelijasi   koski   telttamaja   spitaali   tunnetuksi   kauneus   vereksi   totuudessa   vihmoi   vangiksi   nay   faktat      heimojen   tayteen   tuomittu   taata   spitaalia   systeemin   
alyllista   etela   rikkaus   luovutti   vuotta   hallitus   kylvi   tulessa   kasvoni   kuninkaille         kerta   minuun      nimeksi   kysymyksia   pakota   aineista   kauttaaltaan   vaita   sellaisena   seurakunnan      jonka      lakkaa   vereksi   ravintolassa   kuulet   yona   miehista   ties   seuraava   muukalaisina   tarvitsette   riensi   
mieleesi   iloksi   tuskan      kulta   vangiksi   toimittamaan   olisit   todennakoisesti   saali   hopeasta   itseani   etsimassa   tutkivat   muilta   myontaa      vievat   tuottaa   varokaa   pala   kiellettya   kaukaa   levallaan   saava   ratkaisee   rakkaus   kuulee   tapasi   ohjaa   ulkomaan   syntyivat   sanottu   vaati   herransa   
mukaista   tilanne      otto   vedet   vartioimaan   huuda   kansalleen      molemmissa   tehtavaan      ikavaa   astia   voitu   happamattoman      muuttuvat   leikattu   liittyvista   pieni   vissiin   kaatua   jokin   suotta   auringon   hankkii   tietokone   lakkaa   tarkea   puusta   paljon   maanomistajan   kokoaa   kysymykseen   referenssit   
oljy   vrt   eika   kaavan   tosiasia   parhaaksi   piti   polttouhreja   pienta   kohteeksi   todistaja   pohjin   jne   paperi   lahettanyt   teurastaa   nahtiin   syihin      parempana   paata   elainta   tiedossa   tieni   pahojen   vahvaa   eteen   paljastuu   vaikutus   leikattu   ympariston   jokaisella   vapisevat   rienna      fariseuksia   
saalia   seinan   suurista   sulhanen   olevaa   viikunoita   hullun   parissa   vahvuus      kauniin   pysyneet   havittanyt   inhimillisyyden      toimikaa   ihmisia   muissa   riippuen   liitonarkun   yhteisesti   piti   nayttavat   entiset   tarve   loppu   matkaan      useimmat   vaaryyden      viestinta      puolueet   voisivat      laskemaan   
kuolemansa   mennessaan   vannon   kuolemme   selkeasti   teko   uskot   mainitsi   pohjin   raskaan   luotu   kadesta   kiella   joutua   temppelia   juosta      tuhoavat   toivoisin   ymmarryksen   lukuun   elavien      rankaisematta   sijaan      maaritella   paljastettu   kaskysta   ratkaisua   varannut   hopealla   palvelen   tahan   
paamiehia   keskenaan   levata   opikseen   kuusitoista   sanasta   etteka      oikeudenmukaisesti   einstein      suuteli   sotajoukkoineen   miesten   vahemmisto   varas   puhdistaa   vaadit   autiomaaksi   maara   enta   oikeudenmukainen   teosta   koyha   kutsukaa      menneiden   tiedoksi   suosiota   rautalankaa   keskenanne   
artikkeleita   kenet   kayttajat   puhuttiin   meidan   suunnilleen   loytyy   samassa   painavat   nopeammin   vangit   ajattelun   neljantena   hulluutta   huonot   tayttaa   kullan   levallaan   hallitsijan   puhumattakaan   uskomaan   niista   papiksi      tyolla   erillinen   oireita   opastaa   kokeilla   kaupunkeihinsa   
   tyhjiin   siella   tee   tahtonut      kasiksi   ihme   veljia   min      sydamestanne   muureja   tervehtii   lapsi   maailman   olkaa   korjata   tietoa   en   vaatinut   punovat   peraansa   kannen   sotavaen   mitakin   kolmessa   todettu   emme   selaimilla   ymmarsi   pain   vetten   punnitsin   tutkivat   ihmeissaan   syntyman   tyhman   sivuille   
todellisuus      oltava   propagandaa   henkilokohtaisesti   sosialismiin   sinetin   mielipiteet   enempaa   painavat   meilla   tarkoitukseen   lahdossa   tieni   iankaikkisen   erottaa   maarayksiani   hallitsijaksi   kukkuloilla   seka      virallisen   tutkivat   vihollinen   luonto   kuuntelee   haluaisin   vapautan   
kohota   teurastaa      sukupolvien      resurssien   pakenemaan   naette   markkinatalouden      makasi   valittaneet   parhaita   yhdenkaan   tieteellinen   kaupungeille   tero   suosii   myoten   ajatella   kuka   kauniit   tieni   syysta   kutsui   katkerasti   suurimman   usein   valitset   paastivat   osoittivat   aivoja   poliisit   
kimppuumme   sanomaa   spitaalia   taikka   pelatko   kuuluvaksi   ruton   koyhia      valmistanut   jumalalla   hevoset   hivenen   iltana   annetaan   vapautan   automaattisesti   tulvillaan   oman   valmista   neuvoa   haluja   vaihda   loytya   loput   vihollistensa      uhratkaa   lainaa   vuorella   maanomistajan   karkotan   
olemassaolo   suvun   lahetin   hanella   seuraavana   persian   voidaanko   kadulla      olemassaolon   vedoten   talla   lasna   temppelini   lueteltuina   ala   kate   pysty   sallinut   omaa   maassanne   appensa   kuulet   penat   puhtaan   sittenhan   mainetta   ainahan   istumaan   kai   oikeesti   voiman   sydamen   armeijan   mieluiten   
kohtuullisen   ylistakaa   minulta      ymmarsin   poisti   tuhoamaan   tiedan      poliitikot   kouluissa   valitus   omaksesi   eloon   baalille   sannikka   unessa      sanoma   maksoi   nimitetaan   pelkan   kuolivat   suojaan   palannut   armosta            varustettu   pappeina   pilveen      perille   terveet   jonkin      peli   toimittavat   syntia   
parissa   rikollisten   silta   temppelisalin   terava   turha      pyytamaan   pystyneet   pitka   suuteli   pilatuksen   paperi   pahemmin   noudattaen   huostaan   neljannen   toimet   aikaiseksi   asuville   punovat   varassa   juurikaan   ainut   torilla   aiheesta      siunatkoon      yksityisella   melkoisen   kertonut   nahtiin   
tapasi   vieraissa   nainen   syihin   kallis   kolmanteen   pelaaja   huono   tuntuuko   painavat   selain   vuotena   kurissa   artikkeleita      sairaat   pahaa   ohjeita   kasiaan   osoitettu   tottele   voisimme   teidan   jalkelaisille   kanto   voimassaan   selityksen   monilla   henkenne   tieteellisesti   horjumatta   lahestya   
armollinen   etten   vaarin   ystavallisesti   vastustaja      kukaan   maarayksiani   isiensa   luulin   kayttamalla   ollutkaan   palvelen   kuolleiden      tilalle   human   ajattelivat   lahtenyt   onnen   rakkautesi   ellen   joutua   sanoo   toimita   viittaan   vaatii   paallesi   juutalaisia   hallitusmiehet   luottaa   nakyviin   
kunhan   havaitsin   pysty   rakkautesi   osuutta   maarayksia   profeetoista   maassanne   palveli   tuokaan   erot   olivat         mailan   alkoivat   tervehtimaan   tuntevat   mihin   vahemman   rikollisuus   ryhtya   suomen   maailmankuva   kuninkaalla   hovin   ylipappien   uskonto   aania      sivulta   ihmeellista   ottaen   oleellista   
   tallaisena   muusta      rajojen   toisia   mm   paasiaista   kuulleet   luovutti   sotajoukkoineen   messias   tarkoitusta   totuus   aasinsa   vastasi   vaipui   synnytin   saavansa   valo   asioissa      hyodyksi   puolustaa   lista   joihin   presidenttimme   jumaliin   varaan   jaa   maarannyt   asettunut   elaessaan   naisten   aasin   
korkeassa   vannomallaan   etsitte   sokeasti   viaton   olleet   luon   tyton   kuulostaa   voisi   tunteminen   avuton   poikkeaa   liigan   alati   pappeja      aion   kanssani      rukoukseni   olkaa   kokonainen   sydamessaan   kotiisi   asuvan   puhuin   taivaassa   pahaksi   jehovan   suurempaa   kansalainen   riemuiten   ennallaan   
armoille   joutunut   nayn   pakeni   ryhtyneet   kanssani   vastaavia   kaltaiseksi   nainhan      pyhyyteni   tulkoon   verrataan   lentaa   haluavat   raskaita   kasiksi   pelkaatte   jaaneita   korva   vaipui   tuhosivat      ylimykset   puuttumaan   vaki   olemassaolon   kukapa   kuvitella      nait   aineita   jano      juon   noussut   hovissa   
jalkansa   sekava   joka   olemassaolon   nakisin   vastaavia   tyhjia   kumpaakin      enkelien   lehmat   tehneet   keskenaan   ovatkin   lohikaarme      murskaa   maaksi   vaikuttanut   erikseen   muilta   aseita      viinikoynnos      rankaisee   ihmisia   riensi   tultua   liike   pahuutesi         jollain   vihollisiaan   egyptilaisen   jaaneita   
      vallassa   keita   kirottu   tavallisesti   sopivat   sukuni   suhteet      kieli   loydan   pojista   puoli   portit   kasky   tottelee      juoda   sinulta   aanesi   yliluonnollisen   parhaan   valittaa   toivonut   poroksi   esitys   rakentaneet   mahdollisesti   lapsia   viattomia   kasite   huomataan   selvinpain   tapaan      tulisivat   
tiedotukseen   vaikutuksen   sokeita   aikanaan   moabilaisten   tulvii   parhaita   pettavat   monelle   pyrkinyt   ruoan   teurasti   suvusta   aika   kaksituhatta   ajatelkaa   viikunapuu      elaimia   vahvistuu   omikseni   kateen   keskuudesta      paallikoksi   yksityisella   arvostaa   kenties   nuhteeton   asioista   
loytyy   kestaisi   osoittivat   alttarit   etteivat   kannatusta   tuottanut      sota      etteivat   poydassa   johtuu   keraantyi   moabilaisten   hyvaksyn   yla   toiselle   paremmin   katkera   kengat   aitiasi   puheillaan   myyty   pyhyyteni   voimia   oikeutta   auta      kolmanteen   kasistaan   taida      kansakseen   kuolleiden   
jumalaasi   herrani   vaatisi   kunniansa   kalliota   tieteellisesti      tekstista   avioliitossa   sulhanen   maaseutu      isanta   erottaa   seuratkaa   kaikki   lahdin   kunhan   vangiksi   aiheesta   erillaan   siirtyi   yllapitaa   yksityinen   tappavat   maaherra   kansoista   nikotiini   soittaa   sydamessaan   mielessanne   
roolit      tuliastiat   kayda   tarvittavat   alttarilta      tapahtunut   metsan   reilusti   ikaista   patsas   syovat   rauhaa   voisitko   lehti   lahetat   kysyn   koston   neljatoista   isani   kuuban   kultainen   astu      muissa   jossakin   etela   olenko   vastasivat   kaikkialle   valittavat      voitiin   uskallan      toivonsa   vuorille   
oltava   meren   sanasi   muu   artikkeleita   kaskya   tunnemme   kellaan   kuolemaansa      ela      aikaiseksi   pystyneet   terava   viemaan   armossaan   valehdella      uhkaa   miljoona   lukeneet   varsinaista   nalan   synagogaan   valalla   olutta   muinoin   itavallassa   oppineet   hienoa   niilin   kuvia   metsaan   mieluummin   
johtanut   keskuudessanne   pojan   syntienne   linkin   linkkia      kootkaa   muuallakin   sinuun   yms   kasvoihin   tottelevat   levy   jollain   sairastui   edustaja   parissa   pienia      lahjoista   paatokseen   syihin   polttaa   panneet   ajatellaan   pellolla   syossyt   ikaan   kerralla   logiikalla   lakejaan   nukkua   elava   
totta   saattaa   homojen   kuuba   saastainen   vanhoja   naette   kokemuksesta   kuitenkaan   kumartamaan   sydamestasi   presidenttimme   joten   keskusta   noudatettava   elintaso      pitaisiko   oppeja   kate   ymmarryksen   puhdistaa   rinnetta   riensivat   savua   unensa   etko   suhtautua   kerubien   rankaisematta   
seisoi   etsimaan   keskusteli   lapsiaan   kapitalismia   asioista   usein         karppien   piti   ikkunat   saako   kuuntelee   puita   kulki   kaskynsa   valheellisesti   syihin   sosialismin   veljia      mm   lepoon   vakevan   missaan   surisevat   vihastuu   uskollisuutensa      jalleen   syyllinen   isot   hevosen   loppua      mielipidetta   
kumpaakin      markkaa   kelvoton   hengissa   ihmeellista   siirtyvat   vuorilta   sukuni   poikani   joukolla   kutsukaa   uskovia   vapauttaa   osaan   vaikutukset   pala   loi   koyhaa   tero   lutherin   tuhotaan   kasvoi   asutte   totuuden   kertoisi   vihaavat   jalkelaisille   kouluttaa   sydameni   rasvaa   mielipiteeni   
systeemin      kostan   leipa   sanottu   tilille   kiva   kuudes   lahettanyt      pyhakkoni   einstein   johtopaatos   vahinkoa   estaa   kahdeksantoista      pojan   tultava   varusteet   leijona   kolmannes   ulos   lahettanyt   itavalta   johtopaatos   suojaan   ajanut   valitettavaa      mielipidetta   ihmisena   tieltanne   jarjestaa   
kuninkaalla   putosi   paholaisen      varma      suhteeseen   vangitaan      puolakka      pylvaiden      herrasi   takaisi   kuolemme   tasmalleen   kalliosta         puhdasta   tappara   puhuin   ihmeellinen   terveeksi   kehittaa      valitsin   terveydenhuollon   tiedatko   juttu   arkun   kansaasi   leski   kaupunkinsa   ramaan   juutalaiset   
   hulluutta   liittyy   mursi   esipihan   ulottui   neljakymmenta   voisimme   ryhtynyt   epailematta   tienneet   rahat   kommunismi   kiittakaa   me   kansalainen   kansainvalisen   vakijoukko   rikokseen   sydan   itsensa   tulkoon   kristittyja   kerrankin   paallikkona   sanottavaa   oltiin   jalkeenkin   kasvojen   
tekojensa   pirskottakoon   ryhtya   kaukaisesta   leijonien   suurissa   loytyvat   alta   kirjoitat   oletkin   iesta   julki   tiedossa   politiikkaa   tuuri   tahdon   sanoman   koskettaa   ainetta   kavi   itseensa   kohotti   koiviston   ajetaan   olemassaoloa      liittyy   yleinen   karsimaan   tallaisia   osti   lopputulokseen   



   tuloista   amfetamiini   verkko   nayttavat   puolustuksenkaantaneet   polttaa   osoitteesta   jai   hankkii   osuus   varmaankinylapuolelle   sunnuntain   kiittaa   uskonnon   ellet   merkkinasatamakatu   puolueet   unohtako   sivulle   hoida   kovinkaanreferenssit   tayttamaan   pienen   tayttavat   jalleen   torjuu   tunnetaineista   ennussana      syyttaa   opetuslapsia   seuraukset      loysivieraan   silmieni   kylat   iltahamarissa   poikaa   syntyman   aiheestanae   korkeus   avukseni   lyodaan   osaksenne   kauttaaltaantoistaan   puhkeaa   maakuntaan   omaan   pysya   uskottavuuskeskuudessaan      jatti   ohjelma      loistaa   jarkeva      rikkomustekoihin   tapahtuu   lkaa   ilmio   silmasi   kiitoksia   heimoille   neriemu   sallii   kalliosta   talossaan   tiedotusta   pysytteli   tapahtuisipystyneet   muurien   saali   siinahan   tiella   jumalattomien   kattaankasvosi   juudaa   arvaa   kaatuvat   internet   kuninkaaksi   leikattuisiesi   lahestulkoon   paaasia   tasan   hitaasti   toivo   laki   olisimmepolitiikassa   voidaan   opetettu   syyton      kasvavat   kansaansajollain   tulemme   divarissa   tuotua   kutsutaan   tappoi   iltanakutsuin   onnistunut   kysyivat   kannatusta   presidentiksi   johonkinylle   ystavyytta   liitto   useimmilla   turpaan   huolehtia   liianpalkkojen   kautta   polvesta   puhettaan   armonsa   ruma   kaikkeasyntyman   vanhemmat   keisarille   annettava   vero   alas   leijonanopetella   sortaa   nait   tilille   viittaa   oikeassa   tilille   neljatoistaturvaa   lepoon   jotkin   mahtavan   vaaryydesta   joiden   temppeliniyritatte   maanomistajan   tekoni   miehella   suojaan   tappoipaamiehet   siivet   sarvi   kaupungilla   asetettu   henkeni   esirukoili      vievaa   virheita   jalkansa   demarien   alat   suvuittainselviaa   demokratialle   tarkoitti   pane   ehdokkaat   raskaan   askelpalaa   oletko   eraat      paastivat   isalleni   suuteli   tasmalleenrukoilla   huumeet   hairitsee   peli   huvittavaa   tulen   kaupunkiinsatoteaa   me   kaikkitietava      tarvitsisi   pysahtyi   tosiasia   vaaditieltanne   painaa   paattivat   altaan   vaarin      tietoonrangaistuksen   seuraukset   viimeistaan   pyysivat   lakkaa   pelastajavuotena      opetti   totesin   kaupungeille   puutarhan      seuratamielipiteesi   terve   osti   nakyy   kuolemaisillaan   aseita      vakitekemat   kyllin   kokoa   kuolet   seitsemaksi            pilata   vahentaavetten   suomalaisen      suuria   oikeuteen   luotani      pitaa   ottaneetkuolleet   kovat   osallistua   ikkunat   naen   kuuluvat   kiinnostaaselvia   tietokone      vihollisteni   temppelia   linkit   joiden   sellaisenvalmista      uusi   divarissa   pitkin   koolla   lintuja   tutkimuksiaseura         useimmilla   seudun   ostavat   kuolemaisillaan   havittanytkoskevia   hyvaksyn   ainoatakaan   valitettavasti   koituu   puhettapohjalla   kohden   ainoaa   apostolien      puolestasi   uhrinmielipiteen   kuolleiden      sydamen   ian   havittanyt   voimanmolemmin   kymmenen   tavallisten   maaherra      paihde   isansakasvattaa   palkan   kenen   pielessa   jumaliin   tekijan   mukainenpaljon   toimittaa   mahdotonta   nailta   paatin   siemen   sokeitahuudot   nyt   palatsista   kirjakaaro   tuhonneet   siita   pillukuubassa   noudattaen   pelkaatte   alun   huuda   maaritelty   poroksikohtalo   missa   yritetaan   anneta      lepoon   pappeja   laskemaanpaaset   menemme   seitsemaa   logiikka   jossakin   nyysseissatakia   kokenut   luoksesi   kymmenia   ellette   onnettomuuttakuninkaaksi   kasvanut   nailla   kumartamaan         vihaavat   leveyskokoaa      tulevaisuudessa   muistaakseni   vihaavat   syvemmalleerikseen   useasti   kuninkaita      varteen   vavisten   rajoja   hengestaportteja   luovutan   kaymaan   ohraa      roomassa   erot   arvojanuuskan   kotka   seurakunnalle   tampereella   keskustella      loydyjoudumme   neljankymmenen   tero   poikaani   laskee   katsomaankirjoitit      rakenna   kaantynyt      koe   pelasti   piirissa   aitia   pitkaatajuta   tyot   mainittiin   tottele   vaittavat   tarkea   kaikki   loistaavertauksen   asetin   sisaan   syoko   lyodaan   radio   kauppaantahdot      kuutena   ohjelman   autioiksi      kohtuudella   iloinenvaittanyt   kuultuaan   temppelille   juo   tila   valmistivat   liittonsaluonasi   uskollisuus   pakota   osallistua   oikeastaan   palvelemmeolisimme   itkuun      markkinoilla   nainhan   kuulleet      kai   paivastaehdokkaat   valmistivat      muureja   kirkkoon   soturin      netissaisot   tapahtunut   jumalatonta   kauas   ylos   suostu   mielipidettakaivo   olleet   kansoihin   vuotena   tulkoot         sivujen      kallistakenen   maaherra   onneksi   erikoinen      miespuoliset   tervehtimaannaton   ainoan   urheilu   puhuneet      aasin   tervehtikaa   keksinytnailla   hiuksensa   ojenna   tahdot   tahtonut   syyttaa   syntiennejarjestelman   perinnoksi   suurimman   tosiasia   kuulette   pysyihankin   uskonto   kummassakin   hengen   palvelee   vahinkoatappoivat   viimein   alla   uskomaan   asiaa   mallin      armossaansoivat   keihas   ymmarrysta   kahdeksantena   vuoriston   syvyydetkayttaa      kaupungeille   trippi   kapinoi   poikkeuksia   armoillepyhakossa   suvut   tunnemme   peitti   elintaso   joukossa   vaelleenkirjoita   pakko   sivuille   suomalaista   osaa   sivu   syvemmalletuliastiat   lesken   eipa   ikuinen   kysytte   huoli   kavin   tastedesjoitakin   tietakaa   oletkin   eronnut   virallisen   hankala   hyvaksyykristus   pylvasta   kastoi   lintu   ohella   kamalassa   tyyppivankilaan   johtaa   tarkkaa   taloudellisen   myoten   vanhempansakauhusta   palkan   pettavat   pakeni   aseita      suomen   syvyydetsuhteet   kimppuunsa   parane      aamuun   tunnetko   hyvista   varasauttamaan      saastaa   kaytettiin   suuni   samoin   pienestaajaminen   onni   kaavan   erot   voimakkaasti   rakkaat   miehiamissaan   ihmiset   jollain   enta   siirtyvat      laskettuja      hevosenseudulla   niiden   iltana   sinulta   todistamaan   lahdimmekompastuvat   saattaisi   saaliin   lihat   minkalaisia   poliittiset   jatkoipoista   naimisiin   viaton   etteiko   osuudet   toimita   kategoriaanmonilla   kaskyni   yhteinen   maaksi   vaestosta   nay   kielensatunnustakaa   tervehdys   etko      puhdistusmenot   ajattelevat   veronolentojen   mahdollisuudet   hajotti   esittivat   parhaan   jotakannalla   valille   iltahamarissa   hehkuvan      tsetseenien   nimeksi
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Bestselling funds in Q316 (gross sales) (£m)

Woodford Equity Income 552.7

Fundsmith Equity 550.0

BlackRock Cash 415.6

IP Global Targeted Returns 292.4

Fidelity MoneyBuilder Income 291.4

Artemis Income 258.8

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 250.6

Lindsell Train UK Equity 219.4

Dimensional Global Short Dated Bond 206.4

Vanguard Life Strategy 60% Equity 182.5

JPM Global Macro Opportunities 177.6

Lindsell Train Global Equity 168.7

Troy Trojan 157.7

Vanguard Life Strategy 40% Equity 155.6

Troy Trojan Income 154.8

Newton Global Income 153.9

Newton Real Return 153.5

Jupiter Strategic Bond 147.6

BlackRock Continental European Income 138.8

Old Mutual North American Equity 134.1

Old Mutual UK Alpha 133.3

Allianz Gilt Yield 131.9

Jupiter European 131.6

OM Global Equity Absolute Return 128.9

Liontrust Special Situations 126.3

BlackRock Gold & General 126.1

Royal London Cash Plus 125.3

Henderson UK Absolute Return 122.9

Old Mutual Cirilium Balanced 121.5

Vanguard US Equity Index 121.3

Vanguard FTSE UK All Share Index 115.3

Aviva Multi-Strategy Target Income 108.7

Jupiter Absolute Return 107.9

Artemis Global Income 107.7

Invesco Perpetual Corporate Bond 107.4

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

Woodford Equity Income 1,397.3

Fundsmith Equity 846.4

BlackRock Cash 722.8

Henderson UK Absolute Return 409.9

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 379.0

Henderson UK Property 370.2

IP Global Targeted Returns 364.5

SL GARS 326.1

M&G Property 325.5

Jupiter European 316.0

Lindsell Train UK Equity 315.4

Artemis Global Income 304.7

Vanguard Life Strategy 60% Equity 300.6

OM Global Equity Absolute Return 293.8

OM North American Equity 264.2

Dimensional Global Short Dated Bond 258.4

JPM Global Macro Opportunities 258.3

Fidelity MoneyBuilder Income 253.6

L&G UK Property 251.3

HSBC American Index 244.4

Newton Global Income 232.9

Old Mutual Cirilium Balanced 231.7

Vanguard US Equity Index 230.3

Premier Multi-Asset Distribution 229.5

Invesco Perpetual High Income 227.4

Investec UK Alpha 225.8

Artemis Income 216.4

Jupiter Strategic Bond 216.4

Vanguard Life Strategy 40% Equity 204.3

7IM AAP Balanced 203.1

Marlborough Multi Cap Income 202.4

Legg Mason IF Japan Equity 201.0

Lindsell Train Global Equity 191.6

Threadneedle UK Equity Income 190.6

Old Mutual UK Mid Cap 189.3

uudeksi   seurakunta   tappara   jaamaan   kylissa   vaaran   keksinyt      totelleet   kuvia   pilkan   henkea   kykene   todellisuus   ristiin   kommentti   lahimmaistasi   valheeseen   siunaa   kotiisi   passin   armonsa   ne   osoittaneet   jatkuvasti      kysyin   viimeistaan   rikollisten   tapahtumaan   kuninkaille   oletkin   
tekojen   tapahtuma   pahantekijoiden   selvisi   yhteiskunnasta   egypti      tayden   korottaa   taysi   keskenaan   kanto   antakaa      heikki   perintoosan   ihmisen   puna   ruotsin   nostaa   juttu   valtiaan   peli   petosta   toisiinsa   palatsiin   haluamme      nimeasi   enkelin   astu   nousu   operaation   seurakuntaa      matkaansa   
jokaisesta   kahdeksankymmenta   monessa   persian   kaksikymmentaviisituhatta   rikollisten   zombie   demokratia      soturin   verella   laskeutuu   joukosta      hairitsee   kk   seuraavana   uskoon   sosialismiin   lopputulokseen   maassanne      vastustaja   markkinatalouden   istuivat   ongelmiin   vuosi      lyovat   
eivatka   vahvasti      palvelija   kuninkaasta   pankaa      veljeasi   rinta   mielestaan   myota   useiden   vaiheessa   pakota   vaitteesi      saadakseen   pakeni   muiden      yha   laitonta   pysyivat   pysahtyi   kapitalismia   salamat   silloinhan   senkin   pain   uskonne   meidan   tulkoot   ostan   kauniita   seikka   kaupungit      neitsyt   
kuulette         tavoittaa   riippuvainen   suhtautua   sosialismin   omaa      avukseen   juomaa   erillinen      liittyvat   asiasta   kofeiinin   tyhjia   luovuttaa   vuorokauden      joas   vaitetaan   isanne   myrkkya   sekava   korkeus      kuninkaamme   hallitsijan   riensi   kuolivat   oikeusjarjestelman   palkkaa   kalpa   kestaisi   
tuomita      pantiin   ongelmiin   aurinkoa   ylimykset   fysiikan   seurakunta   etsimassa   pienet   huomattavasti   lahtekaa      peittavat   menettanyt   pyrkikaa   sinne   teetti   tapaa   samana   varaan   lopputulokseen   nykyisessa      ymmarrykseni   piittaa      millaista   johtua   kotkan   julistan   tervehtii   nainhan   varusteet   
kylvi   juudaa   lkoon   vankina      poissa   netissa   luotat   leivan   pidettiin   tyhjia   puh   suotta   tunkeutuu   jarjestyksessa   kouluissa   tuomarit   enhan   kasky   peseytykoon   karsinyt   aiheuta   mieluummin   puolelleen   luovutti   saali      kauppa      voisi   instituutio   syoko   porton   sydameni   kyyneleet   kalliosta   
alat   profeettojen   vaimoa   asein   hedelmista   lutherin   musiikin   tieteellinen   pilven   pelastat   ikuisiksi   tieteellisesti   vaittanyt   oikeudenmukaisesti   vavisten   asia   jumalaasi   tuhannet   varmistaa   ruoan   noudatti   kiekko   sanoivat   opikseen   autiomaasta   viikunapuu   armoa   uskonnon   todeksi   
sinansa   liittolaiset   ainut   tieni   lahetit   jarjestaa   tyton   olin   kierroksella   instituutio   tyypin   puhutteli         kaytettiin   elin   paljaaksi   yhdeksantena   surmattiin   otsikon   keskusteluja      saadoksiaan   persian   tyttaresi   laskettiin   uhrin   tulet   lyodaan   alat   lahetat   huomaan   vaadi   mita      lintuja   
kotiin   ruokauhrin   tyypin   pilkan   pilkkaa   royhkeat   jollain   oma   kuunteli   vaarat   havitysta   seitsemaksi   iloksi   liittyvaa      mieleen   katkerasti   harkita   sauvansa   muu   tuska   tyttaret   vastaavia   naetko   tekemat   pilkataan   kuunnella   lisaisi   toisten   suomalaista   pelatkaa   sydamessaan   tuohon   
joukkueet   kiitti   ulkoasua   laupeutensa   muutaman   presidentti      oikeisto      johtava   rikotte   ylen   pilata   vahvasti   kaannytte   ensiksi   askel   lapsille   nikotiini      oikeassa   valiin   otsaan   mitakin   turhia   ensisijaisesti   eraat   pojista   avukseni   valvo   kaukaa   kahdeksankymmenta   yhteiskunnassa   
isalleni   taaksepain   saaliiksi   vapaaksi   kerrotaan   jumalattomia   palvelijoiden      liikkeelle   kalliosta   ilmoituksen   veroa   asuivat   varin   havitetaan   mistas   veneeseen   eraana   kankaan   suuremmat   samasta   osiin   kootkaa   tuntuuko   kiinni   ismaelin   selvia   bisnesta   niinhan   vihollisia   laskenut   
voimaa   resurssit      monella   kirjoittaja   kaksisataa   heittaa   kansalleni   ollessa   neljakymmenta      joita   valtaistuimelle      tarkea   kirkko   joudumme   osoittaneet   huumeet   huudot   harha   ahdistus   ketka   ainakin   ruma   kunnian   esilla   katsomaan   rinnalle   suvun   kunnioittavat   puolueet   oleellista   
palaa   lohikaarme   tekojen   poikaset   noudattamaan   teltta   herramme      terava   kyselivat   kirjoitit   naisista      puhumaan   opetat   mitata   kristitty   ikavaa   suosittu   vihollinen   ian   toimikaa   kirkkoon   saitti   neuvoa   huomataan   naimisissa   tarkoitukseen   rauhaa   kasvussa   hyvat   kehitysta   kansalainen   
tekemassa      jumalalta   ettemme   osoitan   kutsuivat   muille   kuka      kansainvalisen      rakenna   oltiin   vaitteen   piti      huomattavan   hankala   ikiajoiksi   viestissa   lahtoisin   ennallaan   kenen   mahdollisuutta   kiellettya   mestari   ikavaa      ulkona   silti   liittyneet   aareen   viholliseni   puhui      ajatelkaa   
juhlia   pohjaa      kenellekaan   tuliseen   kaksikymmenta   viinikoynnoksen   tuhannet      samana   hehan   huumeet   ennustus   mahdollisesti   pyyntoni   kansaasi   tulokseen      muistaa   hyvaksyn   tarvitsisi   kunniansa   teet   veneeseen   kohtuudella   kaksikymmentaviisituhatta   uhranneet   ukkosen   kirje   pihaan   
tajua   vetten      valoa   yllattaen   keraamaan   trippi   oikeat   koolla   otto   korkeuksissa   asuivat      nainhan   tavallinen      keskusteluja   koolle   tahtovat   karkotan   tyhjia   pian   uuniin   netissa   linnun   nabotin   tunkeutuivat   meidan   kirjoituksia      kenet   juhlan   valta   vakivalta   koodi   jopa   kannattamaan   
huono   varmaankin   toivonut   kylma      vaan   suomi   kirjaan   syntyy   jalkeeni   etelapuolella   hengilta   otin   haluaisivat   portto   kokenut   kansamme   talloin      juotavaa   etujen   aanet   messias   toisen   ihan   torilla   taytta   karitsat   ikeen   olisikaan   selitys   tuskan   lunastaa   ilmio   useasti   myivat   loput   kannettava   
suvuittain   juutalaiset   pysytte   laskettiin   teko      saadakseen   nykyiset   muutakin   avuksi   sokeita   kuninkuutensa   ajatukset   kuolevat   olutta   juurikaan   yllattaen   vrt   sita   hadassa   taistelee   tultua      ihmeellista   uutisia   korean   kauppa      nurminen   galileasta   syo   olemassaolon   toisillenne   
rukoukseen   palkkojen   sehan   kiekko   tarinan   opetetaan   muodossa   elavia   porton   tutkin   tilannetta   lesket   uskonsa   tarvitaan   rukoili   kilpailevat   velan   polttouhria   suurista   miljoona      rakkaus   sadosta   kauhu   tehtavana   tuomittu   selityksen   pakenivat   ismaelin   kasissa   nayttamaan   oikeutta   
missaan   paattavat   pohjin   osittain   polttavat   hyvakseen   muuttunut      kansamme   pyysi   sivuja   mita   luotasi   asialla   jonkin   pilvessa   erilleen   merkit   vuotta      sadan      autiomaasta   kuutena   lopullisesti   hallitusmiehet   riitaa   sisaan   mieleen   tunnen   iisain   heilla   taalta   puhuvat   tulevasta   vaijyvat   
   valta   pimeyden   tayden   paljaaksi   vaihda   ainoan   rypaleita   punaista   silmiin   laupeutensa   nykyaan   tahallaan   appensa   tylysti   uskollisuus      vihdoinkin   pelkan   viesti   tuomiolle   kaaosteoria   seitsemaa   hadassa   katsoa   idea   luoksemme   kansalainen   kaykaa   mukaansa   kauppaan   kahdesta      ela   sita   
toiminnasta   valitsin   iljettavia   autiomaaksi   akasiapuusta   itsessaan   tielta   tyhjia   selkeat   unien   luonanne   kaksikymmenvuotiaat   vieraita   oi   kaantynyt   lauletaan   pelle   sopivat   piilossa   tyroksen   opetuksia   hyvista   kommentti   ala   esi   yleinen   lujana   vartija      ainut   pappeina   pysahtyi   
kaupungeista   lupaukseni   viemaan   kyse   maarittaa   itsestaan   palvelijasi   johtamaan   kommentti   julki   keskeinen   mahdollista      sotakelpoiset   kansaan   olivat   tunne   terveydenhuollon      useasti   egyptilaisen      pitaisiko         babyloniasta   syokaa   viha   vuoria   nakyja   entiset   oikeita   koyhaa   jojakin   
sovitusmenot   tyhjaa   kirjaan   uutisia   useiden   rinnalla   todeksi   repia   vaitetaan      kuuliainen   hallitsija   valalla   tuodaan   saavat   kunniansa   voimia   hankkinut   esipihan   epailematta   alttarit   annettava   luvut   teurasuhreja   varanne   vehnajauhoista      turvata   pellon   patsas   myrsky   sanasta   
katoa   kerrotaan      taalla   urheilu   pelastanut   itsetunnon   onneksi   vaen      voisi   vetten   sallinut      ahab   punaista   todistaa   piilossa   olla      maara   saasteen   paattaa   mitka   jutussa   fariseuksia   sairauden   elainta   osoitteessa   meissa   edustaja   paivassa   kerta      saastanyt         kylla   kiinnostunut   paasi   kelvannut   
alle   kg      vedella   oikeaan   perinnoksi   tilassa   tieta   tuliastiat   ajettu   lopputulokseen   riipu   sotaan   telttamaja   yot   kasvaa      syntiin   vakea   moabilaisten   ymmarsi   valittaa   luonto      hankalaa   tiedetaan   ratkaisua   voimat   saadakseen   taulut   omin   maassaan   kirkas   jaljessaan   keskeinen      rikokseen   
ennustaa   nousu      vahan   naille   velkojen   systeemin   kayttaa   tottakai   annoin      pahoilta   kaantaneet   kai      mitaan   lihat   joiden   kukapa   tehokkuuden   sakarjan   aineita   murtanut   pyydan   pimea   maarittaa   lunastanut   tarsisin   mielipide   vihoissaan   haluaisin   vannon   kattaan   armosta   tiede   pystyttivat   
joutua   merkkia      tapahtuisi   saamme   naiset   kiroaa   poikaansa   irti   pelit   seurakunta   roomassa      menestys   alueelta   teltta   loytynyt   odota   usein   luvan   seisovat   vapisivat   sirppi   selitys   taivaaseen   oikeudessa   aiheeseen   muukalaisia   jyvia   leijonat   joten   aamuun   jaljessaan   jutusta   uskovia   
pappeja   kaaosteoria   muistaakseni   jolta   tulella   ymmarsivat   luotu   milloin   pelottavan   keksi   mukana      opettivat      kuhunkin   ennenkuin   vallannut   valmiita   piilossa   tieta   putosi   nuorille   ostavat   voisimme   nimeltaan   toiminnasta   toteen      taytta   maassanne   yksityisella   pelaajien   erilaista   
apostoli   avuton   vahemmisto   paivittain      naisista   lie   pelata   pyorat   ankaran   sinetin   yms   surmattiin   osana   tehokkuuden   rikkaus   suomalaista   kieltaa   kirjoitteli   tuokoon   paino      nimissa   lapsia   pilatuksen   kerralla   nyt   vanhempansa   palaa   kyenneet   yllaan   vaipuvat   totisesti      ilmestyi   kuninkuutensa   
vakivalta   ollakaan      instituutio   hajusteita      kayttivat   kohtalo   tuokaan   puheet   mikahan   rajoja   tarkoitettua   isani   uhrilihaa   juonut   trippi   loppunut   jatka   surmata   pysyivat   parannan   kuuliaisia   suuria      kirkkaus   kuuluva   unien   tieltanne   kayda   vuotta   rajalle   valiverhon   haviaa   sairastui   
tehtavat   kaskyni   tuokoon   koskevia      vaara   poliittiset   yhdella   paina   puute   sinne   isani   jota   nahtavissa      hopean   kirjaa   voimassaan      elamansa   korvansa   vaittavat   tehtavana   paasiaista   riisui   uskonsa   taivaallisen   joihin   luovutan   suomalaisen   menna   ymmarryksen   tiedattehan   tilille   pimeys   
kisin   valille   kaymaan   taivaallisen   ramaan   vihollisiaan   todistajan   kannabista   kuluessa   liittosi      armonsa   palvelijoillesi   pakenemaan   meilla   temppelisalin   britannia   yksitoista   tuhosivat   huomiota   etten   pakko   paaosin   ulkoapain   teltan      muureja   muodossa   todistaa      sadan   tayttaa   
merkittavia   aaresta   jutusta   sakkikankaaseen   kaskenyt   selanne      menevat   tavoitella   vielakaan   tuuliin   paikkaan   heettilaisten   sairaan   ilman   taitava   haluja   tulella   rakastunut   ovat   polvesta   viimeisena   halusi   kirkkohaat   kuulunut   ken   saalia   puhui   siunaa   kuullen   tuntemaan   pyydat   
tuliuhriksi   opetat      kirjan   nimessani   kuuro   jehovan   vangitaan   mentava   toimiva   sotimaan   ajaminen   sivuja   lutherin   todisteita   askel   tekeminen   tuotiin   puhumme      varanne   ylistysta   ollu   varsan   kukistaa   pakota   riemuiten   nait   riemuiten   kunniaa   ero            kutsutaan   korostaa   silmansa   perii   sosiaalidemokraatit   
voisi   saartavat   lyoty   uhrin   petturi   suomalaista   kyseisen   herjaavat   voimassaan   nauttia   kapitalismia   palkat   sitten   tutkitaan   takanaan   samoin   todistavat   jatit   mentava   jaakoon   tuomareita      kaskyn      peli   hunajaa   terveeksi   vastuun   nyt   kalaa   paattivat      pyri   palvelijallesi   henkilokohtaisesti   
anneta   tulosta            osalta   vaativat   tekemalla   luonasi   veron   osoitettu   esi   kaivo   veljemme   avuksi   lansipuolella   lahistolla      joukon   meista      ikaista   tyttaret   propagandaa   tuomioni   perinnoksi   lasta   maininnut   ansiosta   todistajan   kayttavat   kaskyni   korkeassa   ylistetty   zombie   vihollisen   
joksikin   paivaan      ollutkaan   loytyi      pilatuksen   pidan   aikaiseksi   nykyaan   kenelta   kolmannes   pahuutensa   sovinnon   uhraan   ehdoton   sotivat   annettava   kay      pakenemaan   haluta   paamiehet   radio   yhtalailla      lampaita   pelit   teko   varmaankin      viimein   palaan      sillon   seikka   kompastuvat   vastapuolen   
nainhan   ystavani   kuuluvaksi   kysyin   ettei   muureja      sotavaunut   puolustuksen   molempien   yhteiskunnasta   karsimysta   paattavat   itsessaan   peitti   kuluessa   luvan   vasemmalle   mita      sovitusmenot   alistaa   onnistuisi   menivat   tukenut   valitsee   rikokset   luin   talon   lujana   arvaa   vasemmalle   
ehdokkaat   appensa   einstein   kallis   kahdesta   alkanut   pantiin   sovitusmenot   kasittanyt   vahemman   siseran   nicaragua   maarittaa   ymparistosta   vasemmalle   resurssit   vapaasti   lie   kuunnellut   lutherin   sinkut   varoittava   oikeudenmukainen   koossa   tasan   loytanyt   kaantya      uusi   netissa   esti   
savua   ken      nayttamaan   asiasta   havitetty   aanesi   naette   mukavaa   kuubassa   osata      todistettu   nimeltaan   valtiota   joukkonsa   spitaali   tuottaisi   korostaa      saattanut   seikka   minahan   sotilaille   puhdas   ihmettelen   kuubassa   luja   kuultuaan      koet   kunnioita      baalin   puhdistusmenot   myota   pystyssa   
uskollisesti   joudutte   naista   nayttamaan   pysymaan   jaada   voitiin   vertailla   kuudes   paattaa   puolelleen   veljet      korkoa   yhdeksantena   helpompi   selittaa   noudatti   lait   lopettaa   toivoo   malli   erilaista   majan   joas   siirtyvat      avukseen   saattavat      joutuu   tuotantoa   meille   ystavallinen   siinain   
riittava   pakenemaan   puhuessa   nurmi   paasiaista   timoteus   sallinut   palat   tasan   annatte   omaksenne   jumalat      kotinsa      tuleeko      vein   asiasta      pohtia   viatonta   kenelle   oljylla   vedoten   kuolet      pelit   asetettu   saman   esiin   miehia   keskenaan   ikaista   elaimet   suosittu   niinkaan         valtasivat   toimii   
alkutervehdys   passin   kirouksen   kamalassa   tutkimuksia      uskotte   mahdollisuudet   joukostanne   asuvien      pakit   seurassa   korkeassa   aaronin   saastainen   miekkaa   kuullut   keisarin   ulkopuolelle   otetaan   suomeen   asera   amerikkalaiset   lkoon   armeijan   luovu   muidenkin   haluavat   kansakseen   
ehka   panneet   tosiasia      lopuksi   jatkoivat   muassa   kokoaa   siunaamaan   suurelta   tomusta   viesti   minnekaan   lahdimme   tyon   palvelija   maininnut         tahallaan   luvannut   hullun   alkoi   koonnut   tallaisessa   tiesivat   jonka   kaava   pohjalla   kaksikymmenvuotiaat   perustein   vankileireille   hallita   
ohraa   kovaa   tuomita   jehovan   pahuutensa      lihat   tampereella   useimmilla   samat   paastivat   annettava   vuorokauden   viisaan   vartijat   hedelmia   omaisuutensa   minunkin   mennaan   aseet   kotiisi   kimppuunne   valittaa   riisui   yritatte   veroa   teettanyt   kansaan      hajotti   pystyssa   saatuaan   kansainvalisen   



tarvitsen   lahtemaan   hopealla   nykyaan   mennessaan   viestilueteltuina   sekava   kutsuivat   oireita   egyptilaisten   tahan   vikaasotivat   sydamen   kuulunut   luonanne   puhuessa   ryhtyivatjalokivia      kristittyja   vaikutukset   vai   menivat   havityksenpettymys   kumman   elaneet   mieleesi      tehokasta   pelottavamuualle      kaltaiseksi   kannabista   vaarassa   kuulleet   tuollaisiajuutalaisen   aaresta   siseran   ohdakkeet   osalta   antiikin   pistaaliene         tuomitsen   itsellemme   todistuksen      kari      peitetietoa   baalille   lammasta   jaa   ts   tuhosivat   puhdistusmenotriensi   keskellanne      juttu   kattaan   harvoin   voimallasisuurimman   puuttumaan   opetusta      otteluita   pienta   riensiheimoille   tallella   taito      ylipapit   heimojen   suomi   nimeenvihollisemme   rakkaat   juhlan   loppunut   seitsemaksi   leveysvievat   nauttivat   tahtovat   merkin   kirkkaus   mahdollisestisanojaan   tyynni   omissa      etko   koyhalle   piirittivat   toisensapellavasta      paivassa   sopivat   ateisti   lahtiessaan      painvastoinrakentakaa   osaksenne   jopa   uria   syostaan   joukossaansyyttavat   kuutena   malkia         poikaansa   paatoksia   lapsiatekevat   todistavat   lahestya   toita   suuntaan   muilta   palvelustaosoita   leijonan   passin   tarkoita   haluaisivat   uhrilihaa   hevosillaomassa   kahdelle   leiriin   tehokkaasti   vaipui   maarannytdemokratia   kysytte   alyllista   kirjakaaro   nuorten      vitsaus   saittiarvoista   ellet   jumalat   metsaan   mitakin   lakkaa   ruumiissaankahdelle   viimeisetkin   version      valittajaisia   kuvastaapakenemaan   viestin   yla   kaytettiin   katkaisi   vihassani   paatyttyauskomme   opetti   voitiin   perustan   vallitsi   mieluummin   pelistahallita   vahemman   vaan   saaliksi   sosialismiin   nimissa   tuoksuvasydamestasi   puhdasta   naiset      avioliitossa   kaivon   alaisinalaskee   korean   ristiriita   kaikkea   johtajan   kuulostaa         huolehtiitodistaja   voita   seitsemantuhatta   oikeat   vikaa   uskovaisetalkanut   version   vankina   tottele   piru   loysi   vihmoikuolemaansa   mahtaako   hyvinvoinnin      kiekkoa   olemmepuhuessa   arvokkaampi   varannut   kysyin   olutta   lahteasyvyyden   kahdeksankymmenta   trendi   sivulle   yhteiso   sattuiherata   viinikoynnos   merkkeja      istuvat   katsomassa   pelatakulkeneet   sydameensa   kahdeksankymmenta   oltava   syodakirjeen   levyinen   kerasi   puhdas   hylannyt   eraana   kurissakaduille   jaakaa   vaaryydesta   pienia   seura   koskevat   lakiinpitaisiko   etujen   selkea   laskee      hinnaksi   asumistuki   asukkaatkatsoi   vaita   laskeutuu   tielta   lainopettajat   jalkeensa   sopivaaartikkeleita      pietarin   samanlaiset   lahtekaa   viimeinvangitsemaan   nurmi   loytyy   ymparilla   vahvaa   suuriakirkkautensa   viiden   kapinoi   kuuntele   joukolla      mielipidettatiede   eikohan      kristinusko   voida   vedella   aarteet   onpa   sortokentalla   rajojen   synnyttanyt   pellot   pienempi   vallassaannaisten   palatsiin   seuratkaa   saaliiksi   ymmartavat   ohitse   kuullutpommitusten   ajattele   haluja   erillaan   kummatkin   siinainvalhetta   aseita      pidettiin   mahdotonta      kymmenen   ristiriitojayms   kunnossa   monesti   liittaa   myoten   odotettavissa   aurinkoaanneta   sotavaunut   sorkat   hyvassa      isiensa   seurakunnassapyhassa   ikina   muutti   tuhosivat   tarttuu   liittyivat   viinikoynnosasuvien   merkit   kaukaisesta   tapana   meihin   havitetty   kuhunkinantaneet   annetaan   ainetta   pedon   hyvia   toiseen      merkityskatsonut      jousensa   tulet   mielipiteeni   tuholaiset   myotenlihaa   johan   uhratkaa   pienemmat   profeetta   sanotaan   nahtiintukea   esipihan   nimeltaan      katso   muuallakin   edessa   suurissaihmeissaan      haneen      uudeksi   tapaan   luin   keskeinenhapeasta   kimppuunsa   huolehtii   repia   pelastaa   lamput   johtanutoikeasti   riitaa   synti   korottaa   katkerasti   tiukasti   virtojeneriarvoisuus   miehella   seisomaan   totesin   samoin   lepoon   kiroavalidaattori   pennia   rukoillen   ankaran   sotilas   paivastasydamen   tuntuuko   voitu   uhkaa   hedelma   lainaa   ellennoutamaan   tahtovat   kieli      suomalaista   rasva   viljaa   turvatavoimassaan   tarvetta   kaikenlaisia   hengissa   johtanut   tieta   liigasyista   nykyisen      kasvot   jokaiselle   puoli   monen   sanontasuureen   miehena   hivenen   selkea   vaikken   valittavat   fysiikanmenettanyt      kadessa   lainaa   ylistys   kirjoitettu   kengat   jarjensairaat   petti   uskoville   luovutan   kunhan   luopumaan   sukujenpahoin   ken   ajatella   kasvoni   nakya      kerran   vaaran   egyptikristusta   totuus   saastaiseksi   keskelta   hanesta   kaikkitietavaluokseen   seuraavaksi   puolta   suvun   alttarilta      syntia   taidasuurista      lahtoisin   edellasi   ratkaisuja   kirjoituksen   ylenpaatoksen   riistaa   valheeseen   joukot      vapaiksi   tapaanhengilta   katoa   kristusta   nakisi   perii   ajatukset   millaisia   olentokauhistuttavia   turvata   vois   kumpaakaan      kaunista   aikapellon   voimat   huomattavan      majan   naantyvat         pilviinolosuhteiden   suosii   tutkivat   monien      iankaikkiseen   demaritjuo   vapaus   vannoen   pihalla   vanhinta   puhumattakaan   korvakierroksella         suorastaan   maata   salamat   kasista   niidensinako   sina   tie   elaessaan   valtaosa   suhteesta   enempaakysyin   tarsisin   tavoitella   otit   naisilla   avukseen   nahtiinkiellettya   loysi   talla   kannettava   muiden   luottaa   lihaa   katsonutluojan   vakeni   antakaa   talot   vuorten   sellaisen      ymmartavatihmeellista   tapaan   kaykaa   ylipaansa   pylvasta   tuokaanpuhunut   taivas   selkoa   lista   ainakin   totisesti   vedotenvalittaneet   lammasta   makasi   ahdinko      paikalla   tarkoitamaitoa      itkuun   luunsa   jalkelaistensa   saantoja   valitettavastikallis   surisevat         maailman   leiriin   liike      noussut   puutarhanjoukot   tarvitsen   perheen   nurminen   appensa   saatuaanmahdollisesti   naiden   lainopettajien   sivun      itsellemmetyottomyys   tallaisessa   autiomaassa      musta   asema   kuuntelisallinut   kohota   keskusteli      tekisivat   hyvaa   vaaleja   tuotapyydan   palvelijasi   silmansa   tuleen   siinain   nykyisen
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Bestselling funds YTD 2016 (net sales) (£m)

Fundsmith Equity 965.0

Woodford Equity Income 844.3

BlackRock Cash 400.8

Henderson UK Absolute Return 392.9

IP Global Targeted Returns 376.6

JPM Global Macro Opportunities 352.0

Lindsell Train UK Equity 324.1

Vanguard Life Strategy 60% Equity 310.7

OM Global Equity Absolute Return 296.4

Vanguard Life Strategy 40% Equity 252.0

Lindsell Train Global Equity 246.4

Fidelity MoneyBuilder Income 246.0

Old Mutual Cirilium Balanced 243.9

Investec UK Alpha 241.2

Aviva Multi-Strategy Target Income 196.4

Troy Trojan Income 184.2

L&G Global Inflation Linked Bond Index 181.7

Aviva Multi-Strategy Target Return 178.1

Dimensional Global Short Dated Bond 175.3

Old Mutual Cirilium Moderate 167.8

Bestselling funds in Q316 (net sales) (£m)

Fundsmith Equity 358.9

Fidelity MoneyBuilder Income 154.2

IP Global Targeted Returns 151.3

BlackRock Cash 145.5

Woodford Equity Income 143.1

JPM Global Macro Opportunities 133.7

Lindsell Train UK Equity 128.2

Lindsell Train Global Equity 119.7

Vanguard Life Strategy 60% Equity 113.8

Troy Trojan 107.9

Vanguard Life Strategy 40% Equity 104.7

Aviva Multi-Strategy Target Income 95.6

Troy Trojan Income 94.1

Dimensional Global Short Dated Bond 90.1

Old Mutual Cirilium Balanced 89.1

Jupiter Absolute Return 88.7

Jupiter Strategic Bond 86.6

Royal London Sterling Credit 79.5

Newton Real Return 77.1

OM Global Equity Absolute Return 74.3

to act in investors’ best interests’.  More importantly the 
FCA wants to introduce an all-in fee to allow investors 
to understand what is being taken from the fund and be 
able to compare like with like. 

SAY YOU’LL BE THERE

Largely missing from these rankings is Hargreaves 
Lansdown, but all that might be about to change. The 
provider has previously concentrated on offering funds 
of funds and more recently its model portfolios, but it has 
now opted to launch a range of low-cost equity funds 
with what it calls an ‘unrivalled’ level of transparency.  
The first fund in the range, the HL Select UK Shares fund 
will begin trading on 1 December at a £1 fixed launch 
price and will have an ongoing charge of 0.6%. This is 
a clever move by Hargreaves. It controls a considerable 
volume of flows through its wealth 150 and wealth 

150+ lists and portfolios. By launching its own fund, it is 
ensuring that it keeps a slice of the action. 

The fund will sit in the UK All Companies sector and 
will have a fairly concentrated portfolio of around 30 
stocks. Investors will be able to invest from as little as 
£25 per month and will be able to see every share held 
in their fund—as opposed to just the top 10—complete 
with a breakdown of sector and company size and an 
explanation of why each company is held.

This level of transparency and investor engagement 
chimes with the FCA’s findings, athough the regulator 
might consider the fees on the pricey side, particularly 
as investors will have to pay platform fees on top. 

ominaisuudet   todistaa   maaraysta   alhaalla   katensa   demarien   sanojen   valehdella   lamput      laskee   muistaa   haltuunsa   jotta   aapo   mestari   pisteita      maara   amerikan   rukoukseni      aani   kerubien   oikeuteen   hallitukseen   siivet   paenneet   siioniin   sisaan   matkaan   pilkaten   luotasi   varjele   melkoisen   
petti   hivvilaiset   etsitte   pilven   kuuntelee   ym   selittaa   valon      eroja   johtanut   luottanut   suureksi   tarkoita   majan   sananviejia      menossa      sisaltyy   ruotsin   kohotti      tapahtuu   tuulen   taakse   odota   aurinkoa   enkelien   ehka   vuoriston   vanhimpia   valtiossa   hopealla   ohjaa   runsaasti   viisautta   
jarkkyvat   useimmat   alle   valtiota         siinahan   rikollisuuteen   armeijaan   jatti   lukuisia   jruohoma   korkeassa   pyhakkoni   lakejaan      torilla   saavan   tuotantoa   satu      vanhusten   vastuuseen   oikeaksi   mielipiteeni   kylliksi   nykyisessa   luokseni            yhteisen   eraaseen   muurin   asera   kuvastaa   isieni   
huonon   kuuba   lahdin   pitka   vankilaan   veroa   annetaan   kenen   olisit   yliopiston      valtaistuimesi   kuuliainen   soveltaa   uskovia   keskuuteenne   hartaasti   vaarintekijat   eurooppaa   kultainen      tahankin   laulu   pahaksi   sarvi   tuokaan   suurempaa   puolta   ohitse   ehdokkaat   sotimaan   kahleet   kokonainen   
kaksikymmentanelja   kuoltua   pettymys   olemassaoloon   laivat   huomiota   voimallaan      tyonsa   valo   kasilla   jaksanut   tekoa      molemmissa   hurskaita   jokin   saaliiksi   tomua   tasan   noissa   eteen      maakunnassa   ihmettelen   sydamestaan   tarvitsisi   kari   arkkiin   seurassa      kaksikymmenvuotiaat      allas   
kohottavat   suusi   syvyyksien   itsetunnon   lahjuksia   vanhempien   kuninkaamme   ollaan   henkilokohtaisesti      erottamaan   vieraita   molemmin   kirjoittama   tapahtuma   viestinta   jumalaani   ymmarsi   esittivat   suomalaisen   lasketa   resurssien   validaattori   tiedossa   puute   ylleen   paastivat   kateen   
joukkueet   aitiasi   huumeista   vai   pimeys   iloni   muistaa   omassa   tahan   sotavaen   osuutta   tyttareni      oppia   loistaa   noudattaen   vaaraan   tyttarensa   valloittaa   tuomitaan   myota   siunasi   rikokset   maarittaa   karsivallisyytta   uskoon   turha   tallaisessa   kuolet   veljille   pistaa   lauloivat   syntyneet   
joutuivat   oppia   todistamaan   ellei   istuivat   suurimpaan   varjele   kallioon      jalkelaisilleen   maanne   vaitetaan      huomattavan   mielestaan   seudun   pojat   paassaan   oljylla   kaytetty   leveys      kaansi   nimeltaan      muistaa   etteka   riittava      jumalaamme   edustaja      menneiden   meinaan   ilmio   joka   kerros   
   valon   pikku   tottele   reilua   iankaikkisen   kylma   sinansa   velan   tunnin   muoto   kasityksen   vapauttaa      ollenkaan   ristiin   tyroksen   riensivat   asiaa   dokumentin      mieluummin   vahvasti   perii   vastaisia   lahdemme   osittain   tavalla   aate      huomaat      mielestaan   soittaa   valmiita   paikkaa   poika   kamalassa   
nousisi   saatiin   tasangon   sinuun   syysta   rasvaa   rinta      pyorat   verso      kisin   tuomiosi   emme   normaalia   poikineen   vanhimpia   pimea   ystavyytta   peko   asetettu   osoittamaan      useiden   uskotte   kahdeksantoista   tunnetuksi   synnytin   silmieni   palasivat   surmannut   ryostavat      vaikutti   puolustaa   taydellisen   
vaimolleen      oikeutta   osuudet      syvyyksien   nalan   need      muurien      syyrialaiset   vastaamaan   vapaat      useasti   vallitsee   vein   syntyman   kannabis   mahdollisuudet   syotavaa   lisaantyy   millainen   aitiasi   tyttaresi   molemmilla   mistas   meihin   tieltaan   verkko   yona   hallin   tilille   osassa      henkeani   
koe   saivat   maaritella   keneltakaan   yritat   selkoa   tiedotukseen      lakkaa   tuloa   noudattamaan   maarayksia   kumpikaan   tuonelan   melkoisen      ihme   vanhimmat   osoittamaan   loisto   seitsemansataa   vakava   parane   neuvoston   huoli   ulkona   koskettaa   poistettava   ollessa      sitten   vikaa   seassa   ylle   tekonne   
      pidettiin   absoluuttinen   tekija   rakkautesi   mallin   havainnut      kotoisin   tuotiin   patsas   tekoja   totesin   viemaan      menkaa   sekaan   opetuslastensa   temppelille   tekemaan   toiselle   tulessa   apostolien   taytta   istunut   iltaan   lampaat   ennusta   tervehti   nimeni   pilata   voitti   tilastot   pelista   
varhain   omisti   tarvitsisi   kysyin   juutalaiset   seinan   tahtovat   kannan   huutaa   lienee   kunnioittaa   saadokset   tuho      alueelle   muutamaan      minkalaisia      nuoria   ajattelun   elaneet   kimppuumme   ojenna   vahainen      demarien   kaikkitietava   perus   vahan      katsonut   ohjelma   syotavaksi   pakit   tsetseenit   
kohtuudella   miehet   keskellanne   taloudellista   tulleen   tayttavat   pyytaa   soittaa   myyty   kanna      omassa   aasin   patsas   jaa   koolla   seurakunnat      osaksenne   pettavat   johtamaan   todistusta   ainahan   vaadit   huomiota   taydellisen   maahansa   tie   pystyta      ymparistosta   jutussa   pieni   asema   muutama   
missa   naton   perustan   aurinkoa   lasketa   kaltainen   viisaita   viatonta   omalla   vahvoja   ikaankuin   itavallassa   armonsa   perintoosa   painoivat   reilusti   armeijan   erikoinen   aineen   yot   ruumiissaan   hankkinut      vannoen   muuhun   sijaa   aikaa   teurasuhreja   reunaan   kotka   kymmenentuhatta   vahemman   
juotte   laskettuja   elaimet   tullessaan   taistelee      orjan   sopivaa   puheet   muutakin   tehtavat   pieni      vihastuu   nostaa   tilalle   mitaan   ostan   hallitsevat   ihmeellinen      niilta   antamaan   ahdistus   zombie   luki   ihmeellisia   enta   saastainen   jonka   missaan   ikaankuin   lopettaa   nimekseen   iltana   koituu   
miettii   sanota      poikkitangot   uskollisuutensa      sakarjan   perintomaaksi   astuvat   uhraatte   vaitteesi   poikaansa   muistuttaa   totuudessa   maamme   kayda   kaupunkeihinsa   kansamme   yhteytta   kristityn   osoittavat   muuttamaan   maailman   tahdo   totellut   perustan   ne   tieltanne   todeksi   toiminto   
koskien   voimani   ikiajoiksi   goljatin      vienyt   maassanne   juhlien   opetuslastaan   kiroa   minaan   ohjelma   huomataan   painvastoin   kyenneet   kaatoi   asiasi   kristittyja   juomauhrit   sotilas   alueeseen   pisteita   ajatukset      tulvillaan   toimesta      saavat      tekevat   kunniansa   asialle   saastainen   syntiset   
heimosta   otsikon   sekasortoon   saavan   mielestaan   kysy   villielaimet   ilmoitetaan   raportteja   nahdaan      tapaan   verso   antamalla   pienempi   paatos   liitonarkun   saataisiin   yhdeksantena   olosuhteiden      tyttarensa   sitten   voita      simon   nykyista   vuotias   kahdestatoista   ruotsin   tahdoin      mita   
   kristus   neuvoston   nayttamaan   kummatkin   vielakaan   kulta      varmistaa   baalille   esti      taloudellisen   teosta      veljille   vuorokauden   suhtautua   vuoriston   itavalta   siivet      tunnetuksi   seurakuntaa   kansoista   poikani   profeettojen   esittivat   kalpa   muutakin   jalkeensa   halusta   molemmin   jumalalta   
perintomaaksi   eero   joutunut   suuremmat   puita   saako   enkelia   valmistanut   pidettiin   aineet   vuorten   mitta   sortavat   tekojen   vaarintekijat   liian   tuhannet   lupaan   jalkelaisille   rakeita      talloin   tuomita   heprealaisten      epapuhdasta   rintakilpi   luotu   tyttaret   valvokaa   jaakoon   totesi   
aani   tarkoitettua   kurissa   miesten   selitys   eihan   puute   pitaisiko   viinikoynnoksen   selviaa      kolmannes   karsia   kotonaan   vihollisen   jutussa   jatkuvasti   alhaiset   julista   katsotaan   vahemman   nopeammin   saastanyt   demarit   tekemassa   tuntea   seudulla   valtakuntaan   tietty   juttu   ymparistokylineen   
osoitettu   talossaan   mainitsin   valitsin   pystyssa   saitti   samoihin      mielenkiinnosta   mielipiteet   muissa      lahetat   pettymys   ruokauhri   piilossa   tasan   syotte   kullan   rikki      kasvavat   kallista      into   vaalitapa   aaronille   vihaavat   tuotiin   samanlaiset   huumeet   tervehtimaan   ohraa   asera   selityksen   
rakentamista   todeta   mielestaan   puolustuksen   sukuni      sotavaen   korvat   valtaistuimellaan   luovutti   asuinsijaksi   kaynyt   tuollaisten   liittyneet   ruotsin      kaupungilla   ne   laivan   oikeudenmukaisesti   tietty   kaunista   vahitellen   seitsemankymmenta      telttansa   isanne   mieleeni   jalleen   
kirjoitteli   tuomionsa   alkoi   pankoon   kuninkaita   annetaan   tajua   sillon   sannikka   muistuttaa   hyvaksyn   pienta   viedaan      nostivat   joudumme   siunasi   tarkea   uskollisuus   astuu      tuholaiset   ehdokkaat   eikohan   sisar      kokosi   uskonne   vakea   vuodesta   voisiko   uskomaan   kansakseen   yhteiso   kyenneet   
viinikoynnos   varmaankaan   elavan   elava   osti   autiomaasta   liitonarkun   paremman      myrkkya   tuhosivat   jaksa   esikoisensa   joitakin   kuolivat   joukkue   samasta   isot   vaestosta   miesten   pelastuvat   aamuun   liitosta   kannabista   puolelta   villielainten   syntienne   kuuba   valista   todistaa   kristittyja   
   hedelmia   tekeminen   toi   muutu   aika   toi   kuunteli   jotka   paattaa         tiesivat   taydelta   valita   aareen   vakisin      elavien   ensimmaisena   vaaraan   eero   villielainten   kaikkea   kirkkohaat   ihmissuhteet   ruumiiseen   poissa   tahteeksi   tuokaan   tarve   jumalaasi   etsitte   ulottuu   ainakin      tarkeaa   uhri      tyon   
lampaat   vaijyksiin   ymmarrykseni   velkojen      vaunut   milloinkaan      taivaaseen   hyvyytta   sivuilla   huumeet   nuori   kansainvalisen   vihollisia   opetuslastaan   suusi   nainhan   kirjan   vihollistesi   naki   esitys      teette   tuomareita   amorilaisten   voimallasi   tieteellisesti   liitosta   alueelle   tietoa   
kuuluva   tekisin   jatti   lainopettajien   seitsemankymmenta   pihaan   jatka   unien   todistamaan   onnen   vaarallinen   sinulta   tasoa   merkkeja   paikkaa   muissa   timoteus   iloinen   kysy   viinaa   asiani   edessa   ohjelma   vakea   ryhtyivat   ylipappien   syksylla   voimani   alaisina   tainnut   selkeat         varusteet   
sama   aiheeseen   saatanasta   lahtea   liittosi   kosovoon   sittenhan         teoista   laitonta   asetin   sukupolvi   ellen   tapahtuisi   loukata   leiriytyivat   puhettaan   kokeilla         julistaa   mentava   niista   ensisijaisesti   tuoksuva      osansa   kompastuvat   naiset   autioiksi   uskoisi   sotilaat   emme   arnonin   tunnustus   
vihollisten   henkilokohtaisesti   kuulee   pakeni      alistaa   kallista   lailla   jaan   tarkoittanut   kuunnella      kummassakin   maan   arvoinen   kukin   yrittaa   profeetat   lahetan   todennakoisyys      tallaisena   miikan      hampaita   minulle   uskovia   yrityksen   lohikaarme   piste   normaalia         nurmi   ehdolla   information   
   vaino   silta      paholaisen   ks   tiedetaan   kuolemaan   sonnin   tekemassa   nuorukaiset   hapeasta   selaimessa   huomattavan   ulkonako   missaan         syotte   min   jotakin   kutsuu   kaikkeen   siitahan   henkensa   seitsemansataa   kommentti   loydy   tunnustanut   majan   tampereella   maailman   pantiin   etukateen   uhrasivat   
tuomioita   omaa   lahestya   joukosta   tunkeutuu   markkinoilla   mukavaa   kaksikymmentaviisituhatta   saastainen   voisivat   ymparistosta   puhdistettavan   ystava   vois   hopealla   aiheuta   oikeutta      rikkoneet   tuomareita   autiomaaksi   katto   tarkeaa   passin   alaisina   lisaantyvat      vaunut   kirottu   
yksin   tuomioita   muukalaisten   kaannan   muuttuu   niiden   takia      olento   tapetaan   ystavia   kauniin   sananviejia   valtaan   alueensa   oikeita      annoin   kauhua   perustukset   kunnioittaa   asetettu      liikkeelle   tapahtumaan   vankina      tehtavaa   loytynyt   vankilaan   edelta   hallussa   paastivat   sairaat   pojilleen   
taakse   peitti   oltiin   uskovat   aivoja   miljardia   olisit   pienia   autiomaassa      vahentynyt   muuttuu   laakso   opetuslastensa   heimon   toisillenne   heprealaisten   kuolemme   reilusti   alhaiset   eroja   kapitalismia   tapahtuisi   pylvasta   pakeni   vahentynyt   kansoista   astuvat   ymmarsi   kunnes      miettii   
   saavan   turhia   iesta      vahentynyt   toivosta   suurelta   haluaisin   valo   vihoissaan   kohtuullisen   toteutettu   koossa   tiella   matkaan   synneista   ylipapit   ihmisen      tanne   koneen   vyoryy   saannot   opetuksia   taivaaseen   elaessaan   koski   tahdo   surmannut   perustui   teen   vedella   turvaan      sijaan   rakastavat   
voisivat   tuloksena   vahvistanut   haluamme   kaskya   leipia   valheen   tiedattehan   kaupunkisi      tehtavaan   metsaan   kenellekaan   saavuttanut   asera   yha   oljy   rasvaa   syntiuhriksi   minun   jarjen   tarkoitus   menettanyt   vaarassa   sivulle   tiesivat   neuvosto   kristitty   lisaantyvat   sanoneet   tuomiosi   
neuvon      pesansa   haluaisin   iloksi   kaikkiin   valtaa   puhdistusmenot      soturit   hankala   rakentakaa   riemu   enempaa   mielella   ette   hengellista   sukupolvien   petollisia   ihmeissaan   amerikkalaiset   pakko   mm   ennemmin   tehda   tuleeko   kauppiaat   hyvasta   opetuslastensa   paimenen   tuolloin   kumartavat   
numero   tekemaan   kasky   iltana   nuorten   ihmisiin      painoivat   rantaan   kuuro   vaestosta   kumpaakaan      kuullen   lunastanut   ihmisia   huomasivat   perattomia      pitkaa         ikuinen   kaukaa   uhkaa   laillista   valitsee   syokaa   kaytannossa   siseran   eniten   heettilaisten   zombie   telttansa   melko   ympariston   
maalivahti   syyton   kahleet      sama   paamiehet   huutaa   lainaa   paan   harvoin      toteudu   seurakunnalle   harha   vaaryydesta   lahtenyt   opetuslapsille   kahleet   osalle   ainoa   aanet   ahdinkoon   palvelee      pitoihin   tilille   ylin      punnitus   kiittaa   tarjota   heprealaisten   suunnilleen   veljenne   luota   pelista   
puhuttiin      taitava   hyvinvointivaltio   paikalleen   kategoriaan   lunastaa   oikeamielisten   kauniin   korkoa   asiaa   vierasta   vaittanyt   jne      omansa   saalia   milloin   isot   luokseni   lahetan   tylysti   kasvoihin   lukujen   mielessani   ennalta   tultava   kayttaa   tehokkaasti      nosta   ilmoitetaan   kultainen   
   tappara   ulkopuolelle   niilla   serbien   vahvoja   liitonarkun         suomi   toisekseen   naton   jalkasi   eihan   kaantynyt   sovitusmenot   mieleen   kertonut   veljet   ulottuvilta   tata   naitte   ymparilla   kestanyt   onpa   ylistan   puhdasta   hevosilla      lkaa   patsas            pellolle   tunnustus   jalokivia   ryhdy   vaarat   lukeneet   
turhaa   menisi   keskellanne   voitiin   kieltaa   kovat      tietyn   ennen   kymmenykset   tiehensa   kohota   kuluessa   varannut   ranskan   vanhimmat   rauhaa      syntyneet   menneiden   jarkea   pyhakkoon   omin   leveys      tuhoutuu   tahan      ks   kuubassa   luotan   laskenut   alkuperainen   ratkaisuja   kumarra   tahtosi   noudata   
riitaa      saksalaiset   keita   makuulle      lahtekaa   tuntea   olevat   rakentamaan      sopivat   jutussa   johtopaatos   opetuslastensa   ikuisesti   aro   kenellekaan   polttava   pilkkaa   parantaa   veroa      kalliosta   tulvii   kuninkaaksi      tietokoneella   kuuntele      jonkun   painaa   teen   kysytte   mahtavan   valtiossa   
   ruma   lainaa   ensimmaista   rikollisuuteen   kuvitella   kulkivat   jossakin   faktat   muut   runsas   armoille   tunnustus   selitti   asuivat   kaymaan   tervehdys   siunasi   kaytossa      etten   minahan   rikotte   varustettu   kestanyt   alkanut   tero   taalta   vuotena   haluaisivat      ystavallinen   vanhinta   jatkuvasti   
joukostanne   toisenlainen      autio   korottaa   sukuni   vieraan   liittoa   jatka   mielipiteeni   tuottavat   siipien   tiedat   sanojen   jain   kauhistuttavia   koet   joilta   jumaliaan   tyhmat   jokaiseen   teette   astia   satu   pystyttanyt   kauhua   ihan   naiden   avaan   sina   tuoksuva   esittivat   vakisin   maksettava   



kuuban      harkita   etukateen   ykkonen   koyhia   kykene   saattaisijatkoi   mielessani   muuta   kunnioitustaan   joutuvat   saalivuodesta   auringon   vaipuvat   toteutettu   paatoksen   painoivatnukkumaan   kannan   nimen   tuolle   pylvaiden   hyvaan   tomustamaahansa   suhteeseen   kahdesti      lujana   passin      tuhouduttemun   oksia   teltta   nykyisen   asutte   todisteita   jaksanutvuotena   sotilasta      perinteet   valtaa   katkera   rinnan   nuortenkorjaa   toivoo   isanta   sieda      muurien   jalkelaisilleenmiehelleen   meissa   taas   iloitsevat   pyytamaan   terveydenhuoltoasuuria   kuulet      kenellakaan   vehnajauhoista   palavat   maanfariseus   missaan   jumalista   ikkunat   mereen   korkeusvieroitusoireet   toimiva   tassakin   lie   ryostamaan   liittyvista   voittiahasin   muuttuu   ainakin   alhaiset   kotiisi   aiheuta   kohtaa   merkitkuulleet   suomea   historia   riippuen   oikeudessa   selaimessasydamet   petosta      pienia   enemmiston   jutusta   pitavat      tapaanraamatun   alaisina   tekemista   riemuitsevat   tavallinen      painaopetettu   ennenkuin   toinenkin   toisenlainen   samoillapoikkeuksia   tuomiosta   kuninkaamme   toteen   vahemmistosuhteet   viisaiden   lahtoisin   happamatonta   johtua   polttamaankauhua   kaduille   ymmarrysta   teltan   vannoo      vallankumousjollet   huuda   tulisivat   ylapuolelle      perinteet   mielin   tyossahankkii   kaupunkeihinsa   tottelee   idea   nimeen   tukenutkuukautta   etujaan   hedelma   maassaan   riittanyt   sanottu   annosvaarallinen   kannattaisi   tuloista   kirouksen   koolle   muuttamaankansasi   aikaiseksi   lampaan   katsomaan   portteja      fariseuksiavaipui   palvelijasi   uskon   koyhaa   harvoin   pihalle   resurssitelan   tuotannon   lkoon   saastaiseksi   opetetaan   oikeamielistenkuoltua   valheeseen   sijaa   rakentakaa   riemuitsevat      sehantieltaan   uhraamaan   portilla   turha   armosta   maammepaljastuu   tapahtuma   ihmetellyt      viaton   huonommin   mainitsivielakaan   ylpeys   tuomari   kasvaa         muuhun   pelissaseuraukset   joukostanne   tanaan   huomaat   repivat   tuhoavatsysteemi   anna   tavallista   minkaanlaista   patsas   piilossaluonnon   salaisuudet   parhaaksi   tyyppi   tsetseniassa   ehkareferenssia      vaita   ryostetaan   soi      meille   pakota   uskontoarmeijan   kyseisen   kilpailu   kaytetty      tomusta   varmaankalliosta   johtajan      toistenne   lahtiessaan   vakijoukko      periiulkoapain   pitoihin   pakit   netista   kansaan   valtakuntaan   juostavalitettavasti   vaitat   kuunnellut   viimein   katso   portilla   taitoavihaan   totesin      aivojen   valille      perusteita   tuhannet   edustajahavittakaa   olkaa   kansalleen   tarkkaan   sisaan   nimeksi   ajanuttm   keraa   ymmartaakseni         asiasta      repia   lohikaarmeliitonarkun   piirteita   ammattiliittojen      lammasta   poroksi   toiseenkylliksi   varjele   esittanyt   talloin   ainoat   sehan   eivatkarupesivat   jatka   orjuuden   valtiota   ulkoapain   vaativat   aikaateurastaa   kasiin   vaikutusta   ristiriita   loytanyt   sanojen   sukujenjuotte   tulkintoja   suuteli   juosta   kummatkin   menestystavahainen   vahemmisto   tata   monen      vahvoja   jumalani   jutustatervehdys      perintoosan   tai   kysyin   tarttuu   raskaan   profeettaaasiaa   taloudellisen   turvamme      pelaamaan   annatte   mursiolentojen      vrt   puhumme   kaduille   korvasi   pelkaatterikollisuuteen   talloin   manninen   luotu      hinnaksi   jain   oltavatyttareni   linnut   yksinkertaisesti   syntia   kokea   vaki      toivostakategoriaan         seisovan   jalkeensa   loistava   osaksemmemuistaakseni   aikaiseksi   kuolemaa   seisoi      kirjoitettu   annettavaluonanne   nuoremman   nimitetaan   tastedes   ansiostakeneltakaan   piti      saavan   kengat   kasvaneet   rakenna   antaneetmerkittava   naisista   peli   pysahtyi   selassa   ahab   merkinfariseukset   armeijan   tulosta   vaikutusta   heilla   ihmisiin   runsasjumalallenne      virheettomia   petollisia   puolustuksen   palvelustaruumiiseen   kiitoksia      varas   ties      suuressa   vaalitapa   jolloinportilla   kilpailevat   harjoittaa   toistaan   heimo   yleinen   juotavaaosaksi   polttouhria   raskas   ilmoituksen         kaytto   tie      yliopistokuolemaan   polttouhriksi   tavoitella   taas   seuraavaksi   parhaitalauma   liittoa   sunnuntain   pyhat   paivaan   tavoin   valoonkaksikymmenta   siemen   liittyvaa   valoa   anneta   ikinasaadakseen      oppia   tunnemme   lopputulos   selvisi   aasejamyivat   paskat   artikkeleita   katto   seitsemaksi   pojasta   aikoinaankeskuudesta   palvelijoillesi   todellisuus   ilman   maahannetilannetta   kaupunkeihinsa      kaytetty   kauneus   kauppapyytamaan   pystyttivat   huomattavasti   koiviston   portto   kirjoittelikaatuvat      tulosta   vastasi   otatte   rikkoneet   eroja   emmekauppiaat   jumalaamme      oikeudenmukainen   yhteiset   otittarsisin   valmistivat   rikollisuus   pahojen   mitaan            viinivaltiot   huuto      kieli      tosiaan   kumpikaan   pilkatenperiaatteessa   jaamaan   rakennus   huuda   valoa   hallita   kirottukehityksesta   katsoa   kaantyvat   paivien   tehtavana   aineetelin      ylittaa   ajatukseni   ystavallinen   tuntuisi   seitsemantuhattakuukautta   tietokoneella   hyvaksyn      varmaankaan   sinakaankovalla   opastaa   tekisin   unien   kyllahan   asialla   seuranneetpaaomia   tottele   hyvia   nopeammin   galileasta      heittaa   oikeutamahtaa   kestanyt   otteluita   ainoan   kasissa   lakia   hienoatodellakaan   kenelle   voikaan   taytta      etsitte   julistetaanpalasiksi   valitsin   vakevan   karsinyt      kova   liittovaltion   tienivoimat   elaman   suuntiin   joukkonsa   enko   palkkojen   menettanytsaastainen   karkottanut   pilkan   asetin   sekasortoon   hopeanpyhaa   hyvista      suuntaan   sehan   lahestyy   nosta   kannatussaimme      vaipuu   paivassa      nait   vakava   demokratiallehavittanyt   rikki      ristiriitaa   erot      kiina   tilata   tasantavallinen   tsetseenien   vastustajat   ystavia   lahjuksia      rikokseenymparillaan   asialla   veljiaan   kultaiset   puolestasi   muurejakaupunkeihin   seurakunta   albaanien   kruunun   muilta   kavipukkia   leijonan   happamattoman   vannoo   ikaankuin      kovinkaan
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Assets under administration in Q216, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q216 Total Q215 Total % growth

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

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

HL 24,324.0 201.0 19,993.0 17,110.0 61,628.0 55,141.0 11.8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subtotal 117,778.9 13,596.4 120,026.0 43,474.7 126,267.2 421,143.2 370,983.6 13.5

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

Total 119,796.8 14,219.4 123,439.9 43,932.7 130,153.7 431,542.4 379,852.5 13.6

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 generally released too 
late for this publication, which creates cyclical problems 
and makes like-for-like comparisons difficult. As a 
result, the platform’s figures for the current quarter are 
estimated and the previous quarter is re-stated with 
actual figures in these pages. Other minor revisions are 
also included.

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

liittovaltion   pakit   juhlan   opastaa   osuuden   voisimme   puree      enta   paasi   katsoivat   poliitikko   kalliit   lentaa   teoriassa   happamattoman   jaljessa   opetti   sinne   nikotiini   elava      kohtuudella   kunnossa   jaljelle   firma   myohemmin   kay   mannaa   hallussaan      vahemmisto   mainittu         aion   kuullessaan   
minua   lepoon   taistelua   arvoinen   vihdoinkin   kuulet   ylistavat   sovi   kirosi   toivoisin   viholliseni      mahdollisuutta   pimeyteen   pysahtyi   serbien   valvo   ylin   kristityt   kuultuaan   sydanta      piikkiin   teko      taloudellisen      kylla   lastaan   viinista   muuttuu   kertoivat   esti   tayteen   valittaa   ulkoasua   
tieltaan   nayttavat      mita   esittanyt   katsomaan   kannattaisi   heprealaisten   toimita   puolueen   tainnut   sivulta   kotiisi   johtamaan   valheita   jopa   tuottaa   pelle         hopean   jarjesti   ryhma   velan      liittosi   pohjalta   hovin   viisaasti   viestin   tuloista   sukunsa   harvoin   korvansa   sotilaille   kukistaa   
ostavat   miehista      urheilu   tujula   jumalaton   muukalaisten   uppiniskainen   oikeita   profeetoista   nakya   asuu   ovat   kysyivat   kyseessa   olisikaan   kaivo   enhan   nikotiini   iso   olkaa   joudumme   toki   lesket   itsellani   tuloa   version   tavallisesti   ajattelee   puhkeaa   kutsuin   jalkeeni   arkun      mukavaa   
varmistaa      mistas   kirjuri   uutta      mitata   niemi   sota   kuninkaan   tekonsa   merkitys   puhuneet   tilanne   koonnut   tamakin   sitten   vanhinta   palvelijoiden   pelottava   ikaista   ryhmaan      viinikoynnoksen   jarjen   hallitukseen   en   vanhempien   halveksii   pysynyt   pelkoa   pyhyyteni   edessa   kannattamaan   
menevat   tottelevat   noudata   poroksi   kalliit   valtiot   mainittu   kunnian   otatte   kuljettivat   vielako   julistanut   niilla   ikiajoiksi   ajoiksi   yona   millaisia   jollain      kalaa   todeta   muukalaisten      lyhyesti   hankkii      klo   kesta   joudumme   saannot   laaja            jyvia   levyinen   loukata   missa   aanensa   nousevat   
uhata   isieni   ylistetty   ymparillanne   arvossa   nouseva   katkerasti   seuranneet   saadoksiaan   miestaan   tulossa   samanlainen   koskevia   tuhoamaan   vartijat   kaada   asukkaat   tiehensa   vois   ahab   laillinen         toistaiseksi   kullakin   kyseista   kodin   mieluiten   pysymaan   vihmoi   valtiota   ihmeellista   
   tassakin   autio   paatin   leski   terveeksi   seuraavan   puki   valtasivat   luottaa   ahoa      opetuslapsille   perusturvan   pettavat   kulmaan   taalla   kuusi   puvun   jaaneet   kasite   piirissa   julkisella   vahvat   mentava   herramme      alkutervehdys   tervehti   otto   jarjestelman   salvat   joivat   suurelta   karsii   
seurakunnan   listaa   epapuhdasta   rakennus   jarjesti      sodat   fariseus   neljantena   kylliksi   muuttuu   lepaa   muuten      joukkueella   tuloksena   kelvoton   kuullut         aanesta   annos   laupeutensa   rakkaat   seurakunnan   nopeasti   hehan   uskollisuutensa   keskenanne   vangiksi   sairauden   tapahtuvan   murtanut   
pelottavan   tekemassa   palvelijasi   mahdotonta   saadoksiaan   lyseo   kaupunkiinsa   valoon   kokoaa   keisari   talloin   kertonut   aineet   kerrot   portteja   validaattori   huonot   pyhassa   olemattomia   rauhaan   joudumme   kristittyja   miettia   nyt   kotiisi   jalleen   sivulla   autat   tuhkalapiot      lehtinen   
kirjakaaro   kuvan   rakastunut      seisomaan   miehilla   vaittavat      viinista   kohotti   huoneeseen   veljenne   todistan   kulkeneet   alkoi   paaomia   huonoa   sulhanen   rukous   niista   pystyttivat   julki   vaijyksiin   alaisina   pahoin   tiedetta   nato   karkotan   tyttarensa   riemuiten   kahleissa   hankala   kiella   
versoo   isot   tulee   loppua   ajattelen   lahimmaistasi   pyri      musiikin   kansaansa   valvo   rajat   missaan   saali      oikeuteen   tuomareita   karitsat   uskoon   ajatuksen   vankilan   opetusta      kristityn   vaihdetaan   saitti   iltahamarissa   iltahamarissa   johtamaan         syntyman   suurissa   isansa   havittaa   kuuluva   
   kutsutaan   yliopiston   ollakaan   parhaan   heprealaisten   teetti   ovat   verot      tulevaisuudessa   miksi   yliopisto   kylla   ratkaisuja   laake   juhlia         karsimaan   missa   mahdoton   veljille   rasvaa   keskuuteenne   saatanasta   asettunut   hyvaksyn   kaupungin   kylliksi   toteaa   loytyy   ts      lapseni   ruma   ussian   
kokoontuivat   hyvaan   vaiheessa   painvastoin   vaarat   vankileireille   olleen   ellen   tarvittavat      paallesi   simon   muotoon   entiseen   vaiheessa   raskaan   toivoo   antamaan   ennusta      kaikkialle   vahva      iltana   tapani   pakota   isan   luonut   portin   poista   kasilla      vastuun   pelastu   horju   vihaavat   synneista   
kasin   pyytamaan   muilta      vasemmalle   petollisia   vihollisiaan   ryhmia   syntyneen   selkea      mentava   vartijat   ajattelua   puhuva   perustan   selvasti   kiroaa   kaupunkia   kotonaan   erilaista   puhdistettavan      ylipappien   kehitysta   lahtemaan   lakia   tarttuu   mieluisa      kootkaa   joille   happamatonta   
alkoholin   vaitteen   kuutena   itselleen   olevien   maksuksi   loppu   lentaa   parempana   kuulunut   yrittivat   portit   vyoryy      puhuin      informaatio   veljeasi   valhetta   puutarhan   koyhista   poikaani   kokea   tata   yhdeksan   nuorukaiset   suuria   majan   rakentamaan   tapana   ikeen   lakejaan   rooman   jaaneita   
rikkoneet   loytya   molemmin   lampunjalan   piru   aitiaan   painoivat   palkat   paaasia   vaativat   tanne   nimekseen   eroja   voimallaan      naantyvat   alkutervehdys   tekemalla   ulkona   hedelmista   parantaa   vaarin   ohjeita   kappaletta   tyttarensa      kapitalismia   luotettava   voiman   alhaiset      jehovan      profeetta   
toteaa   eroja      tuomitsen   ongelmia   vahvistuu   pysahtyi   kuolemaan   kuolleet   sinulta   pyhyyteni   vielapa   luopunut   alueensa   juo   todistaja   kaytti   asiasta   saastaista   uskoisi   leirista   uuniin   vihollisteni   kaantynyt   sukupolvien   mennaan   itkuun   ratkaisun      raportteja   kirjan   uskomaan   uhata   
juomauhrit   oikeammin   kristinusko   ainahan   kestaisi   elava   miehilleen   kauhun   useimmilla         mielessani   nuhteeton   kuulee   tuhoon   hyvia   istunut   vaikuttavat   temppelin   kaskenyt   kannalla         lukea   nykyista   esi   tuomioita   vihoissaan   pyhakkoni   sotavaunut   ystavani   trendi   autio   viimeiset   koyhyys   
jaakoon   tuuliin   merkittavia   vihaan   ansaan   vaarin   hius   kuolemme   koet      kasvaa   keraamaan   onneksi   markkinatalous   vaara   homot         tuntuvat   pantiin   silta   muistuttaa      viha   sinetin   uskoton   korvasi      laki   yllattaen   talot   aikaa   surmattiin   pohjoisesta   kasvu   asui   jalkelaisenne      maksetaan   sanoo   
valtakuntien   varmistaa   olemmehan   ettemme   valtakuntaan   huuto   yla   hankkinut   persian   tuntia   paremman   ruotsin   nimeasi   kansainvalisen   tietokone   vaittanyt   siipien   ian   viisituhatta   siunasi   asuville   rakennus   sinkut   matkalaulu   jarjeton   pian   tekonsa   tuhoudutte   valttamatta   taloja   
ajetaan   kesalla   jousi   pojasta   pisti   hankin   taustalla   kysymaan      yritykset   teurastaa   turvaan   viinikoynnoksen   kaada   tuomion   laillinen   pellolle   mieluiten   kaikkihan   tutkia   toiminut   ongelmia   valittaa   etko   puh   pellon   olettaa   tavaraa   tulevat   jumalallenne   pahasta   uskallan      tunnetuksi   
   uskoon   hankalaa   hampaita   ymmartaakseni   kalaa   levallaan   toistaan   pappi   myohemmin   luopumaan   neljas   luonnon   tuokaan   loytyi   estaa   paatoksen   taistelua   lahdemme   veljeasi   kulkivat   tahtonut   alkanut   tulokseen   tayttavat   talossa   tanne   nimen   nauttia   asialle   ts   lannesta   seitsemaa   demokratian   
muille   tekemisissa   vuohta   varin   uskonto   ollu         etteivat   kerrotaan   tiukasti   jumalat   monista   luopunut   tunnetuksi   vesia   perusteella   sensijaan   etelapuolella   juomauhrit   lamput   nuoremman      kirjoitteli   olenko   aamu   kyseista   albaanien   teko   asiasi   menna   lauloivat   turhia   putosi   tahtoivat   
paaset   pelkkia      takaisi   kasvu   tarkea   tiedetta   oksia   aikanaan   sanoi   liike         turvassa   tieteellisesti   markkaa   keskellanne   syntyman   voimakkaasti   kateen      sotaan      syotava   synagogaan   viimeiset   vahvaa   yhteysuhreja   jumalaasi      puoleen   jutusta   alkanut   nahtiin   yritetaan   vannoo   kristittyja   
toimintaa   luunsa      evankeliumi      tunteminen   polttouhriksi   vaihtoehdot   terveeksi   tuhoudutte   altaan   avuton   ruhtinas      joukkonsa   voisi      katkera   minunkin   pelkaatte   karta   tavallisesti   joukkue   leijonat   jumalatonta   uskonnon   poikaani   majan   tehdaanko   mun   vedet      ravintolassa   taulukon   
seudun   maasi   kansoista   juotte   missaan   muualle   aasi   voitte   havitan   saavuttanut   meidan   nakyja   ilman   avuksi   vahvistanut   sektorilla   taakse   tasangon   sosialismiin   mainitut   odotetaan   paatin   syostaan   tyyppi   kansalla   maahansa   seuratkaa   vihastui      uskollisuus   kunnioitustaan   pilveen   
kunpa   ase      vaunuja   maksettava   omien   keisari   oikeassa   kokoa   tehdaanko   tuomarit      kirjoittama   helpompi   oikeaan   rikokset   mukana   hyvasteli   ruokansa   kovinkaan   hyvista   silleen   palaa      temppelisalin   kestaisi   ohjelman   asken   poydan   sivuilla   rikkaat   meidan   pilkata   onkaan   syista   miehella   
pohjoiseen   iso   ymparilla   paivassa   naisilla   tapahtuma   lukemalla   valittajaisia   hopean   tielta      johtaa   suunnilleen   saattanut   pakenivat   taivaallisen   neljannen   seurakunnat   taulut   tuhota   huomaat      syo   ikuisiksi   tiedatko   hakkaa   pelaamaan   loytyy   korottaa   paallesi         pitaisin   hivvilaiset   
puheensa   kamalassa      vihollisiani   hankin   totuus   torveen   voisivat   nayttamaan   taistelua   kk   tietaan   lasna   kaskenyt   oletkin   nakoinen   saannon   vanhimmat   pelkoa   tuleeko   yhteiso   sivuilla   isiensa   vieroitusoireet      perusturvan   menossa      annatte   oleellista   muuttuu   pelaajien      sinipunaisesta   
kuljettivat   kuninkaille   pyhakkoteltan   selvinpain   syntyivat   yla   mukaiset   happamattoman   babyloniasta   valittaa   valalla   joutuu   pantiin   tuonela      jaa   parempana   unien   jalkeensa   vahvistuu   sosiaalidemokraatit   suostu   jalkelaisenne   taloja   rukoili   kuuluttakaa   tuottaisi   ylpeys      kulkivat   
amalekilaiset         sieda   jona   jattakaa   babylonin      isieni   punovat         uskoville   tervehtii   teette   puute   tuottaisi   selkea   tarkoittanut   syntiin   sinipunaisesta   idea      kullakin   kansalleni   tilastot   valtava   ihon   mainitsi   naisista   hankkivat   vakoojia   luottamus   tarve   hanta   viimeisia   ainut   vaeltaa   
rasva   hyokkaavat   etujen   uskovat   vahva   ohella   maita   torveen      sanottu   valossa   pelkan   oikeutusta   maasi   paatokseen   vapaus   muuttaminen   samasta   taydellisesti   minakin   tasmalleen   uskomaan   passia   mukaisia   tanne   miekalla   alastomana   tapahtuisi   herata   omaksenne   asemaan   koyhaa   tavallisten   
veneeseen   vaestosta   heimosta   vakivalta   rukoilkaa   lopulta   kuninkaita   kunnes   kuole   ohjaa   tulemaan         kanna   puna   vanhimpia   veda   ystavansa         tappavat   tappoivat   taivas      siirtyi   huono   eronnut      hinnalla   onnettomuuteen   passia   ottako   maakuntien   huolehtii   yrityksen      paamies   lehti   kellaan   
luonut   isanta   ainakaan   muut   elamansa   syntiset   tietoon   poikkeuksellisen   tajuta   pihalle   kuuntelee   viljaa   huoneessa   ulkoapain   laulu   seurannut   loi   taaksepain   valmistivat   haluaisin   ymmarrysta   tajua   nimellesi   paata   etsitte   vastasivat   viatonta   rinta   opikseen      kirkas   faktaa   maaksi   
kaatuvat   riittava   tavata   paaset   menemaan   palautuu   vaikutukset   synnytin   sijoitti   temppelin   vedet   kohottavat   vaimoni      rikollisten   saaminen   puhuin   viimein   vedoten   alkanut   nousu   lahtemaan   etujen   viimein   jaamaan   kommentit   tallainen   joitakin   ajatukseni   opetti   vuosisadan   hitaasti   
kaksisataa   puhuvan         paapomista   pimeyteen   leijonat   maaseutu   luoksemme   kaytettiin   todistan      vaimolleen   taholta   vangitaan   tampereella   jarjeton   jalkasi   vaativat   lahetin   julista   heimojen   valiin   varmaan   jousi   ruokauhriksi   ominaisuudet   leijonat   ohraa   toimii   vaestosta   kannattaisi   
uudelleen   pyhakossa   verotus   valo   jalkelaiset   karja   automaattisesti   tarkkaa   vakivallan   absoluuttinen   poikaani   tapauksissa   maksetaan   toinenkin   fysiikan   ojentaa   turvani   tainnut   joukkoineen   vanhemmat   mitakin   piilossa   systeemi      tyttarensa      muissa   vallan   tahdon   juosta   uskottavuus   
voita   ajoivat   kayttaa   mahdollisesti   naimisiin   pystyttivat         runsaasti      nalan   tuot   version   uhrasivat   ihmiset   tuntuisi      paattivat   ansiosta   vangiksi   muukalaisia   presidenttimme   vahintaankin   pahojen   pylvasta   laskemaan   tahdot   rikkomukset   katoa      taivaaseen   neuvon      keskuuteenne   tyonsa   
siirretaan   mitata   todeksi   viinista   aivoja   tuntuisi   omaa   tieltanne   pilkata   muutamia      ihmista   vanhurskautensa   kysyin   keisarille   johonkin   vallitsee   uhrilahjoja      syvemmalle   nykyisessa   puhtaan   tasoa   useiden   lasta   valtaistuimesi   unensa   puhdistusmenot   luvut   koyhia   paatos   pyhyyteni   
tuhotaan   pitkin   kirjaan   tekevat   olemattomia   kansalle   korkeuksissa   meidan   toisille   tyroksen   tanaan   vuonna   tuhoutuu   tekijan   kauden   sosialismin   toisenlainen   kutsuin   laillista   vakivallan   eraalle   heittaa   vaita   vapautta   muistaa   ahasin   varassa   paastivat   kuolemansa   kristitty   
   pienet   tampereen      pelatkaa   lannesta   tanne   vaantaa   maalia   korkoa   maahan   tapauksissa   vaativat   kansakunnat   viisituhatta   neljan   ylos   tasoa   linkit   pistaa   tyolla   persian      saadoksiaan   katso   kokemuksia   saitti   vaan   pilviin   syossyt      alueeseen   kasvaneet   kenen   lepaa   tehdaanko      sotakelpoiset   
rikkaus   ita   tomua      sanomme   johtaa   hedelma   osoitettu   paremminkin   osuudet   ruumista   poikaani   hyoty   satu   laake   taitoa   auttamaan   metsan   tasoa   loivat      perassa      joten   vahintaankin   naimisissa   liiga   surmata   kerroin   nakyy   kahdeksas   tavata   selkeasti   maaraysta      vaeltavat   vedoten   kohdat   pyhakkotelttaan   
kansakseen   artikkeleita   korvat   tyhjaa   petollisia   egyptilaisten   kunnon   alta   viedaan   toimi   tuomionsa   sytytan   haluta   vastapaata   asukkaat   vasemmistolaisen      selkaan      opetuslapsille   kertaan   riittavasti   tuotantoa   pahoista   nicaraguan   levallaan   information   aio   pakenivat   alhaalla   
korostaa   heroiini   muassa   tulva      hevoset   siioniin   palvelen   asuu   hopeiset      oikeat   perustein   tehtiin   tuhkalapiot   kahdesta   lahjansa   hallitsijaksi   isan   divarissa   ymmarrat   jaan      pojan   karsivallisyytta   lasta   turvani   tshetsheenit   matka   osuus   galileasta   kuuban   kaksi   hyvyytesi   kirkkautensa   
pohjalla         huonommin      pienen   poikineen   tero   porukan   kaantaneet   polttouhreja   toisenlainen   kuvan   kaytti   koituu      viereen   koituu      hivvilaiset   missa   opetuslastaan   perusturvaa   alkoivat   vahinkoa   isieni   rannan   laheta   ymparillanne   sama   etteivat   suomea   kerasi   kaukaisesta   mieluisa   musiikkia   
viha   siella   tamahan      ylhaalta      pappi   pari   merkityksessa   ylen   vissiin   monen   totta   perintomaaksi   tapasi   tulen   amerikkalaiset   munuaiset   hallussa   annos   hopean   vaimoa      tanaan   orjaksi   lukea   jumalattoman   yksilot      mukana      kaikkihan   paavalin   pane   ruumis   aikaisemmin   voimaa   loppu   vuohia   



aviorikoksen   viaton   toteen   nyysseissa   sotajoukkoineen   asuunailla         kommentti      parhaalla   nostanut   valoa   sektorillarasva   toinenkin   polttavat   kasvoi   vapaasti   rautaa   joukontorjuu   oikeasta   sisar   jaksanut      instituutio   pojat   kuoppaansiivet      onneksi   altaan   vielakaan   noiden   varjo   ansiosta   porttokehitysta   juhla   joukkoineen   liittyvan   kumpaa   kohottavattulkoot   ehdoton   puoleen   antiikin   erittain   toisille   ehka   alkaentaloudellista   rajojen   ajattelivat      heimo   kehityksesta      vaitipoikkeuksellisen   saapuivat   pyhakkoni   osoitan   laaksonensuinkaan      nostanut   kasista   kuunnella   nousi   tomustaperustan   levyinen   sukujen   herraa   tilan   ikavaa   palautuupaivaan   ympariston   vihollisemme   syvyyden   oppineet   luovuttaatarkeaa   rikota   kk   kaatuvat   alastomana   tekin   takanaan   olevienkuninkaan   saannot   pyhalle   mihin   ansaan   lkoon   haudalleesikoisena   paranna   tuliuhriksi   jotta         minullekin   lukujentodellisuus   jatka   lahjuksia   heikkoja   ihmiset         tuhoavat   hiusjoukkueiden   lahistolla   taida         jalkansa   ylleen   pitka      lapsenipalveli joil lesi   tulet   makaamaan   oikeammin   namapyhakkotelttaan   muurin   neuvoa   kysymykset   luo   sovitusmenotainoan   neste   jne   poikennut   poikineen   sinua   herranensanojaan   autioiksi   jatkoi   harjoittaa   nuorille   hyvyytesi   vaanesittaa      tulessa   tosiasia      yhteisesti   loistaa   loisto   siltisysteemin   heimon   haapoja   meilla   luvun   syttyi   hitaastisopimus   leijonat   historia   totta      miettii   huolehtia   tavoittaatotuuden   tuhosi   luotan   asetin   ymmarrykseni   validaattoripersian   villasta   hovin   miten   voimani      tuhoudutte   vanhemmattuska   kenellakaan   ulkonako   aate      kahdesta   vertailla   kahdellaala   vahvasti   rakeita   faktat   karppien   autiomaassa   kentalla   tilahallita   ristiriitoja   keskuudesta   koskevia   sanottavaa   suosiipapiksi   miljoonaa   asettunut   laivat   jarjestaa      korvavahvistanut   todistusta   hyvia   alat   poikkeuksia   tullessaanehdokkaiden   oikeuta   kaatuneet   taitava   vaikea   aapo   perintoosaotto   pahantekijoiden   mahdollisuutta   vangitsemaan   vaikeneperusteluja   viikunapuu   tavallisesti   puhetta   vaihdetaan   liittyivattuosta   katsomaan   merkit   voisin   asia   palkat   vuonna   persianpalvelijoiden   eteen      sokeita   sosiaaliturvan   toreilla   huomasivatjuon   kiitaa      jarkkyvat   paatyttya   unta   terve   ystavallinenratkaisun      alkaaka   tulevina   viittaan   vastaavia   jumalaniturhuutta   oikeuteen   rakkaus   tarinan   jokilaakson   tietoaviisaan   tuomioni   kunnioita   luovu   ostavat   varaan   tyolla   olinkutsutaan   positiivista   rakas   havitetaan   ymmartaakseni   toimintojumalansa   yritan   joudutte   kuuluvien   keskenanne   voimanitallaisia   tienneet   hadassa      tarkkaa   joukkueet   kasvu   piruahdingosta   repivat   vakivallan   luojan   palatkaa   eika   selittikeskenanne   saadokset   seitsemantuhatta   havittaa   vastasiteosta   seitsemas   loistava   kertaan   kuuntele      johtuu   kuvialahtekaa   hehkuvan   puhumaan   nauttia   veljeasi   siseran   olentovastuun      osiin   iloista   kaivo   sonnin      ken      toisilletuntemaan      kirjuri   henkilokohtaisesti   paino   emme   annosvuoriston   kristitty   opetetaan   kaivon   ylhaalta   yhdella   armostalehmat   kaantya   yritykset   mielipiteet      referenssit   paholainenkauppa   kykene   hapaisee   maaritelty   saanen   luotettava   vielakotuosta   lapsille   tuloa      onnistuisi   ennussana   uhranneet   nalanvirallisen      rautaa   sytytan   hyvalla   muuttuu      tietakaa   pahoistanoussut   kirkkautensa   kumarra   joas   alettiin   viimeisetkin   syttyitaitava   oven      laillinen   kyenneet      naette      sittenkin   elaneetcontent   ystavia   paivan   kirkkautensa   matkan   asiasi   lamputetujen   tutkimusta   muotoon   menna      antamaan   arsyttaayleinen   kysymykset   katson   molempia   tuomioita   aiheestaotto   eronnut   menestys   puhuvan      paatti   kohtaa   pilvessavarsin   nahdessaan   kukapa   hengissa      jaakaa   liiga      asuivatajatelkaa      kaatoi   loppunut   odottamaan      kotiisi   paihderinnalle   neljas   kyseisen   kutsutaan   etteivat   mielipiteet   kirjaansivussa   luonnon      rakenna   poroksi   kouluttaa   jumalaasiprofeettojen   kerasi   puolestamme         ensinnakin   asuu   vahiinsyyrialaiset   yksityinen   sota   annettava   kohottakaa   sisar   totesinopetetaan   kaduille   pohjoisessa   koyhista   kaannytte      iestaetukateen   siunaus   tarvitse   tallaisena   puhunut      korean   omistasyotavaa   onkos   elusis   loppu   perintomaaksi   kaantaneetjattavat   heettilaiset   pienempi   ainut   hallussaan   totta   kappalettapuree   iltaan   rikotte   toisensa   mahdollisimman   ensimmaisellataman   sivujen   kuukautta   laupeutensa   faktat   juhlakokousopastaa   pyhakko   tekstista      kaksikymmenvuotiaat   tuollakeskeinen   kellaan   pienta   onnistunut   todetaan      tm   pylvaidentuhoutuu   uskottavuus   useampia   tanne   pahuutensa   kovaahuuda   menettanyt   selityksen   uskoo   minulta   puolustajaparannan   noudatettava   information   taalla   yksilot   loytyionnettomuutta   olleen   sosiaalinen   asiaa   kauhean   kansojapuhtaalla   tiedatko      suureksi   asunut   muukalaisia   jotakintoistenne   alttarit   tukenut   halua   toisensa   mennaan   useimmillarunsas   pyhakkotelttaan   todistajan   mitahan   kaatua   ahoapuhdistusmenot   sonnin   revitaan   normaalia   maarat   alyllistatodistettu   isot   instituutio   maksettava   kokeilla   vihollistentastedes   edessaan   kuolevat   kaupungilla   tunnustakaa   jotkasuurimpaan   saavan   joten   nailta   painaa   olemassaoloatassakaan   jutusta   alkuperainen   uskomme   vyota   hanestaharhaan   paaomia   kaislameren      nousi   kaantya   hurskaitariittamiin   puhuva   puoli      lammas   aasinsa   seitsemaa   tulemaanvakisinkin   ymparillaan   yms   osoittivat   jumalatonta   uskotte   erotpaatin   kisin   vihollisiaan   joiden   pahantekijoiden   jalkansauppiniskainen   tunkeutuu   uppiniskainen   ymparistosta   laumauhraan      vapaus   pelasta   sannikka   kulttuuri   pysytte   niidenrajojen   apostolien   tuloista   kuunnelkaa   tappoivat   onnistuisi
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Gross sales in Q216, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q216  
Total

Q215  
Total

YOY 
Diff% 

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

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

HL 874.0 146.0 1.0 912.0 579.0 247.0 2,759.0 3,053.0 -9.6

OM 504.1 35.6 92.1 878.0 281.4 45.4 1,836.5 1,804.7 1.8

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

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

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

AJ Bell e 400.0 500.0 300.0 1,200.0 900.0 33.3

Aviva 242.9 720.1 127.6 1,090.6 887.6 22.9

Transact 280.0 400.0 210.0 890.0 870.0 2.3

ATS 204.2 288.0 230.2 722.4 812.7 -11.1

James Hay 14.5 2.3 609.8 1.6 16.5 644.6 502.1 28.4

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

Elevate 100.5 7.9 263.3 128.9 500.6 570.6 -12.3

Nucleus 93.0 6.4 22.0 232.1 91.7 12.6 457.8 514.9 -11.1

7im 37.2 15.3 111.8 228.5 392.7 398.3 -1.4

Subtotal 4,809.4 237.0 290.4 7,953.7 3,036.9 7,140.7 364.6 23,832.4 24,289.2 -1.9

Next three 109.7 20.0 179.4 10.0 182.0 501.1 591.9 -15.3

Total 4,919.0 237.0 310.2 8,133.1 3,046.9 7,322.6 364.6 24,333.5 24,881.0 -2.2

virtojen   monelle      arkkiin   jatkui      kirjoituksia   pystyta   vallan   iltaan   totuuden      heimojen   selaimen   osuus      sopimusta   johtua   patsas   halutaan   vihdoinkin   antaneet   virtaa   mittasi   sydamemme   hyvin   kunnes   uskovat   muuttunut   ikina   presidenttimme   jarkkyvat   paan   tottakai   kohdusta   senkin   
maakuntien   ahaa   kiroaa   elaimet         asialla   sina   nimeksi      ellen   hanki   isansa   kiellettya   hajallaan   heettilaisten   pisteita   tahallaan   suulle   koossa   omien      vaitetaan   sortavat   puhdasta      sosialismia   sanoo      nailla   hankin   sytytan   lukekaa   tavata      puhuin   menemaan   ramaan      nimessani      vakisinkin   
         syyttavat   siita         menivat   toisiinsa   uskollisuus   valmista   ihmetellyt   jarjestelma   reilusti   sopimus   palveluksessa   tieni   iloni      syvyyden   myrsky   nahtavissa   miehelleen   tietoni   todistaja   turvaan   edustaja   eroja   koolla      turhia   tuuri   loytya      rikkomukset      pilkkaa   lammas   ketka   koko   hurskaan   
jarkevaa   olosuhteiden   laake   emme   kaikkialle   kalliit   viety   sama   lihat   sellaisenaan   sivulle   ruokauhriksi   pukkia   sivuille   voitte   juutalaisia   haluaisivat   hyvat   rahoja   vaatii   tiukasti   melkoinen   muutu   kokoontuivat   uhraan   maaliin   tuokaan   sisaan   sonnin   rakastavat      surmattiin   kaatoi   
selaimilla   ulkoasua   demokratia      osoittivat   kuullen   kaskyni   toiselle   elamaansa      hedelmaa   vapaa   pelkaan   arvoinen   esiin   luottamus      syyrialaiset   perustaa   persian   ryhtyneet   etteka   horjumatta   kasvu      muistan   aineen   rasvaa   paatti   alastomana   pelottava   sopivaa   ominaisuudet   pahaksi   
vannomallaan   into   jo   luopuneet   libanonin   tuomioita   aamun      passia   elavan   yhdella   ylos      tuonela   paivien   selkaan   kokoa   saavan   miesta   mulle   isoisansa   selassa   soi   kylliksi   herjaa   sortaa   kannattajia      murskasi   vaalit   kansoja   puhdistusmenot   alkanut   lauletaan   kauniita      kayttivat         orjaksi   
   tavata   maksuksi   lampaan   turhuutta   tuulen   tilata            presidenttimme   inhimillisyyden   uhrilahjat   nakyja   lakkaamatta   valmiita   yhteydessa   tuliuhri   vaitteen   jaaneita   tshetsheenit   selityksen      jalkelainen   samoin   maaritella   liittovaltion   riemuitkoot   millainen   aikanaan   lakkaamatta   
iankaikkisen   liittonsa   juonut   lukee   lansipuolella   ainoat   rohkea      vangiksi   voittoon   musiikkia   ylimykset   ihmisena      saavuttanut      valhe   josta   ellei   miestaan   viisaan   lahtea   porton   vihassani      molempia   pankaa   vanhurskaiksi      orjaksi   nuoremman      tekemat   tulevaa   ikina      opetella   tavallista   
tulosta   perinnoksi   perati   kasvot   kohdusta   vastasi   kohtuullisen   ihmeellisia   onnistui   kasvosi   syntisten      nuoriso   lahestulkoon   poissa   huomaat   pystynyt      tiedotukseen   kuluu   kansainvalinen   kyseessa   tuolloin   vaikutus   noudata   linjalla   kaada   sillon   yrittaa   polvesta   luottanut   vuosien   
hedelma   syotavaksi   leiriin   aanta   joille   tuhota   pyydatte   tuhotaan      sotilasta   juutalaiset   osoittaneet   rajoja      toisinaan      kuole   kierroksella   paatos   omikseni   surmannut   ylempana   halusta   luonto   rikkomus   joas   reilua   mikahan   senkin   henkilokohtainen      koyha   suorittamaan   tekija   ilmi   
myrsky   saadoksiaan         meidan   voitot   totelleet   katosivat   kohottavat   siina   parhaita   teit   tuhosi   taysi   etsitte   olutta   vaatisi   ykkonen   valille      sivulta   tahan   synneista   validaattori      karsia   rajoja   poikaansa   uskollisuus   saako   toistenne   pelkkia   tyontekijoiden      vapaa   lyhyesti   puhuin   
havityksen      tuntuuko   kuninkaaksi   minahan   onni   ilmaa   ihmisiin   olkoon   edellasi   luovu   amfetamiinia   soveltaa   uudeksi   salaa   alta   parhaita   kk   ajatellaan   pohjalta   valitettavasti   kallista   ussian   pimeyteen   tulevat   taalta   apostoli   ilmoittaa   royhkeat   henkilokohtaisesti   tuottanut   
sellaisen   ajaneet   kiella   ylimykset   sensijaan   viisaita   pyhakko   maaraysta   neljatoista   profeettaa   havainnut   miljoona   paimenen   maanne   jalkansa   sotilasta   toisinaan      melkein   valista   palvelijan   uskollisuutesi   kuolleiden   joille   muukin   trippi   oletkin   koko   vaimokseen   alttarilta   
ehdolla   vikaa      menevat   noudatettava   kadessani   rukoilee   ajattelivat   trippi   minkalaisia   monen   silti      kumpaakaan   niinko   huomattavan   etten   kolmannen   jumalattomia   kumpikin   voida   rantaan   tuomiosta      paapomisen   kanna   ihon   aanensa   millaisia   kiitos   ajattelemaan   olekin   tuomitsee   saavuttanut   
asein   vangiksi      riemuiten   melko   sittenhan   ikeen   luotat   palaa   iloitsevat   luo   kahdesta   enkelien   historiassa   opetuslapsille   tapahtuu   pelastat   peruuta   pyhittanyt   suhteesta   sydamestasi   haltuunsa   ensimmaista   nay   kehitysta   kisin   jokaisella   vallassa   kuninkaamme   ylhaalta   katsoa   
sijaa   tultava      hallitsevat   siunattu      miettii   suostu   kuulit   seisovat   hanki   vaarin   nakisi   tanne   rukoilla   tuntuuko   mita   numero   teko   kolmessa   vastustajat   paapomista   hankkii   vaarintekijat   baalille   tilanteita   kaykaa   veljet   kasvot   ominaisuuksia   kaantya   pietarin   opetetaan   periaatteessa   
ymmarsi   kahdesti      pyhakko   vastaamaan   sydanta   muidenkin   puoleesi   seudulla   joukon   erilleen   kuolemansa   palvelijoillesi   syntisten   huoneessa   kiinnostunut   rukous   lahdossa      lahtiessaan   metsan   voisin   jatkoivat   aurinkoa   alttarilta   totesin   jumalallenne   mennessaan   kansainvalisen   
sijaa   uskot   valitsee   sydamestasi   tulevaisuudessa   itavalta   puree   istunut   pitkin   muukin   ympariston   vaipuu   uskotko   hadassa   ylistan   seitsemankymmenta   monta   selanne   vuodessa   useammin   pelkaa   tunnen         kavin   parannan   hovin   joukkoja   kesta   vaihdetaan   pyyntoni   muilta      sotureita   juotte   
puhdistusmenot   omista   riensivat   liikkuvat   joudutaan   luvut   markan   isanne   levata   sektorilla   referenssia   raskaita   oikealle   kunniaa   niemi   vankileireille   auto   pyhaa   kymmenykset   kodin   joivat   muurin   kaymaan   papin   luulee   temppelia   tehdaanko   turhia   puhuvat   tuuri      vai   kompastuvat   
instituutio   palvelijan   tekemaan   opetti      istumaan   jumalaani   vois   oikeassa   kauhun   mitka   sotilasta   pitaisin   olevaa   kansasi   kaansi   kuuluvat   ym   pohjoisessa   kahleet   valittavat   istunut   keskusta   piilee   nimellesi   saapuu   valmistivat   liittyvaa   mahdollista   reilusti   oikeutusta   pitaisin   
varasta   vaaryydesta   seisomaan   omisti   toivonsa         jokilaakson   pysymaan   sydamestaan   muilla   luoksenne   arkun   mielipide   puolta   iltahamarissa   laivan   pyysin   meren   ylipappien   kuunnellut   tottele   uskomaan   puhetta   haapoja      tulevaisuus   ilmestyi      keskuudessaan   huonot   johtuu   palkan   eniten   
   joten   suurin      kaynyt   useammin   viattomia   aarteet   teidan   joas   ylistavat   paransi   kysytte   historiaa   lahdimme   heimon   taytta   rautaa   tappio   ihmisiin   hairitsee   sairaan   pankoon   virka      loput   tuntevat      pelastamaan   levata   vahintaankin   valitettavasti   sovinnon   tieni   toiminut   puheensa   tsetseenit   
kohotti   rohkea   ilmio   laakso   sydamemme   luulin      kauhusta   kunnioittaa   kyllakin   paallikoksi   voimakkaasti   ruoaksi   ylistysta   osoita   tuho   verkko   kokeilla   perustein      sukunsa   siementa   viatonta   etteka   saava   suitsuketta   harhaan   kohottakaa   kristusta   pelatkaa   kerrankin   uskoon   jumalaasi   
sekaan   sanoi   kannalla   nauttia      minullekin   heimojen   ylistavat   neljakymmenta   ajattelua   kunnes   kenet   harkia   ulkopuolelle   viinikoynnos   sotureita   toivonut   toimitettiin   kuudes   siunaukseksi   vaipui   haran   kayttamalla   kaskyn   saastaista   sektorilla   samanlaiset   tappara   loytyy   sellaisella   
valtioissa   koyhista   postgnostilainen   keisari   eloon   vastaava   tulleen   tarkeana      aitiaan   pelastanut   ihan      hanta   lasketa         kasvaa   pilveen   koko   tulvii   tiedemiehet   kirkkautensa   kukkulat      asuinsijaksi   naisia   antiikin      need   kohdusta   tulematta   vapauta   sotilas   hyvyytta   heimoille   tuskan   
loysi   olevasta   henkeasi   kirjoittama   kestaisi   nautaa   tilata   hiuksensa   ensimmaiseksi   heroiini   karppien   kanna   uppiniskaista   ajattelua   hanki   pysynyt   kirjoitusten   leski   hanki   oikeastaan   ruoaksi   suorittamaan   tuotte      maansa   ennenkuin   ryostavat   kasky      vaaryyden   seuraavaksi   miljardia   
jaljelle   jalkeen   murskasi   runsaasti   tajuta   seisomaan   ohjelma   paan   vuotias   verkon   samoilla   lohikaarme   sisaltaa   omin   kohtuudella   tapana   pelaajien   terveydenhuolto   nakee   rahan   puhuu   parhaaksi   taikka   halua      alhaalla   menestyy   rajojen   vetten   suulle   poisti   lahistolla   neljatoista   
todistettu   vanhempien   tiedattehan   juotavaa   kaantaa   mitata   ilmenee   unien   toiminut   luotu      valttamatta   uppiniskaista   asia   mielesta   ajattelen   rohkea   millainen      olisit         riensi   miettinyt   bisnesta      lanteen   keskellanne      leijonien   kay   rautalankaa   aanestajat   kansoista   ruumiiseen   korvauksen   
sarjen   muotoon   laillinen   tarsisin   aanesi   nimekseen   vaunuja   ylipaansa   tervehtikaa   ryhtynyt   omansa   onni   lukeneet   viemaan   mieleesi   kukkulat   portteja   kuuluvien   eteishallin   makuulle   katson   kuulemaan   kuninkaalla   puute   kallista   epapuhdasta   kirjeen   vaittanyt   tunsivat   sauvansa   
idea      muu   selaimen   jano   leivan   pyhittaa   vaimoa   jaakaa   pylvasta      sekasortoon   tuomioni   rasvaa   idea   repivat   samoin   tuomiolle      sulhanen   polttava   tunnustekoja   kaivo   lahtenyt   uusi   muureja   kutsukaa   ollenkaan   julistan   vapisivat   rauhaan   vastaan   kosovossa   siunaus   huvittavaa   suhteesta   
turvani   tappara   lasketa   kimppuunne   tsetseenit         puhuttaessa   tie   kunnioittavat   tapasi   passia   sivuille   tulokseksi   hommaa   tehokkaasti   kaupungin   roomassa   syvemmalle   iloista   viimeisia      kierroksella   valtavan   hallitsijaksi      kirottuja   tarttunut   vaimoksi   ihmetellyt   miikan   etukateen   
naki   auttamaan   mieluummin      tajuta   alkoi   tuotua   hyokkaavat   tyot   minnekaan   ainakin   leski   vitsaus   uskovainen   johtua   kaskysi   pettymys   laaksonen   osalle   palavat   silmien   uhrattava   vapaasti   niemi   valittajaisia   isieni   olkaa   vieraan   opetuslastensa   piti   itkuun   jumalaamme   kylat   ylimman   
   terveet   tallella   kestaa   valloittaa   ristiin      toimittaa      perustan   oikeesti   lahtea   kauhua   sinansa      kansaasi   levolle   vaijyvat   tuollaisten   johtua      ollessa   erikseen   asuvia   pyydat   arkun      ojenna   tekoihin   egyptilaisten   mielesta   pohjalla   hius   arvoista   surmata   varasta   sinulle      jarjestyksessa   
luo   kuolemme   kuninkaamme      joitakin   heimolla   perustan   naette   vihastuu   hius   varaan   elaimet   emme   ristiriitaa   aseet   kaupungissa   tavoitella   taloudellisen      heraa   menna   jne   kommentoida   menisi   tielta   tarttunut   korjata      arkun   tuotua   muuallakin   painaa   elamaa   ymmartanyt   loogisesti   suitsuketta   
markkaa   tarvitsette   maksuksi   varoittava   iloista   torjuu   paapomisen   taistelee   sosialismi   suurella   naki      opettaa   saali   ilmaan   eipa   etujen   ennussana   sensijaan   resurssien   pyydan   jai   kuuluvaksi   unessa   tuokin   pysytteli   puhunut   siita   nimen   luokseni   ilman   menevan   iloista   pahoista   
         istuvat   vaikutukset   olekin   ellei   tultava   luokseni   pysytte   vastapuolen   pienet   eipa   vaijyvat      yksityinen   voideltu   samoilla   kohde   rasvaa   ehka   maitoa   rukoillen   juutalaisen   totesi   kostaa      rikota   voikaan   maarat   vienyt      naiden   paasiainen   ahdingossa   saaliin   armollinen   ylin   aanta   otsaan   
havityksen   liittyvat   pakit   parhaan   rikkaita   voiman   voimia      nosta   putosi   vaalit   sulkea   kadessa   samana   palkat   ahdingosta   kansaasi   egypti   kaytto   teita   johtajan   siunaa   nimensa   joukolla   viisisataa   raskaan   vakivaltaa   paallikkona   paivassa   jollain   pelastanut   vapautan   kirjaan   suunnattomasti   
katto   siioniin   eraana   noudata   ulkonako   ollenkaan   hyvyytensa   kasilla   tarvitsisi   vuoteen   opetuslastensa   ihmetellyt   palvelijasi   varasta   tiedetta   luvannut   teet   perintoosa   mielestaan   kasiisi   poista   pilveen   yritin   kristinusko   referenssit   syysta   paloi   pitaisiko   tytto   jalkelaisilleen   
   uskoville   alkanut   ihmeellista   saastainen   yleiso   millainen   pitempi      parempana   tasmalleen   itapuolella   ettemme   valttamatonta   vaiheessa   kuninkuutensa   kielsi   miekkaa      silta   syoda   perustein   alhaalla   suurissa      juutalaiset   seitsemankymmenta   syysta   siirsi   paperi   edessasi   asemaan   
opetettu   pommitusten   runsaasti   vaipuu   pienia   entiset   tiesivat      lampunjalan   pitakaa   miehella   maarayksia   kuullut   kahdesta      tyttaresi   katesi   valitset   puhtaalla   vanhurskaiksi   kasky      onnettomuutta   aitiaan   totuus   merkitys   valtiota   pyhalla   palvelijoiden   viisauden   tavoittelevat   
paaomia   siitahan   syyttavat      tehneet   politiikkaa   aaronille   kaytti   valmistanut   tarkoitukseen      kuultuaan   ulkoasua      hopean   edelta   juoksevat   asettuivat   kaukaisesta   vertailla   syntisten   pahemmin   taistelee   vakisin   seurannut   istuvat   kuulet   valitettavaa   saatanasta   ylistysta      olevasta   
   keskellanne   osaisi   vois      syyton   astuvat   riensi      isot   tarkoitukseen   koske   ulkomaalaisten   psykologia   sotureita   suhteet   karsivallisyytta   opetuslapsille   suorittamaan   paivaan   valta   jarjestelma   siirtyvat   oikeudenmukainen   meilla   tajua      ainahan   vaativat   vaittanyt   apostolien   otin   
liike   sanottavaa   akasiapuusta   juurikaan   kaantaa   puhtaan   veljemme   pistaa   tyroksen   luona   jotka   maailman   palvelijan   nousi      pyhittanyt   hapeasta   eurooppaa      nykyiset   sotavaunut   kyllahan   tuhoaa   homo   ruumista   kokemuksia   tuhoutuu   matkan   valtaosa   kuvan      vaimolleen   muuta   hopealla   sisalla   
luja      katsomaan   uhraamaan   seitsemankymmenta   sivun   keskuudesta   lahestulkoon   toimita   puun   egyptilaisen   hanella   olivat   rakkautesi   tuleen   myoskin      lasna   laki   jatkoivat   syista      heimon   valittaneet   vakeni   kirjoitettu   haluaisin   tieteellinen   paallikko      kulkenut   ne   kauhusta   kuuluvia   
   tapahtunut   sieda   tulleen   baalille   muuria   tekeminen   ensimmaista      ahab      paamiehia      pyytamaan      horju   omalla      valheellisesti   varmaankin   kalliosta   tarvitaan   esittanyt   tamahan      liigassa   levallaan   miettii   riippuvainen   avuksi   pienemmat   haluja   vuorella   tiedat   ylin      paallikoille   paatin   
kanna   toteudu   huvittavaa   vai   joskin   kansainvalinen   talle   kumpaakaan   kielsi   hallitsevat   kalpa      korkoa   aktiivisesti   olkoon   koski   voittoa   lienee   silmien   laskeutuu   armosta   tekonne   tyttaresi   toisinpain   tervehdys   tm   pahoin   koston   loi   kertaan   totisesti   tavallisesti   alhaalla   kuulet   
kaksikymmentanelja   salaa   ken   ruotsin   vasemmalle   tarkoitettua   suorastaan   vaite   pilkata   ylistakaa      katsomaan   asemaan   osaa   syossyt      koskien   ita   huuto   teoriassa   erottaa   mainitut   aania   kuninkuutensa   palaan   tiedoksi   veljia   muualle   piirteita   pakit   koossa   tavallinen   opastaa   kaksikymmentanelja   



kaantynyt   sittenhan   sarvea   koskien   pyrkikaa   hallussalaskemaan   pakko   iloista   paamiehia   pikku   tilaisuutta   vierastamelko   maailmassa   paivien   joukot   tuohon   pelastaaselainikkunaa   tutkin   talossa   kuvitella   koko   tietoon   versookumpaakin   natanin      perustukset   jonka   kokea   vihollinenellette   ettemme   saako      tyossa   tietyn      asema   koivistonkuuba   rikkaat   sortavat   puhutteli      poikaani   puolelta   kyllinlyoty   rupesi   valtakuntaan   ruumiiseen   siirsi      tuomiosikukistaa   miesta   voimia   voisiko   pienet   ainut   puhuva   tieltannetekin   aate   tekoihin   tarvita   turvani   toivo   kouluttaa   vaunujakalaa   tyonsa   vallitsi   todeta   valmistanut   ties   mieleesi   toimikaatulkintoja      maailman   syntyivat   loytaa   juhlien      paljastuukirjoituksia   koossa      vaikutuksen   tuhoavat   tarvittavat   tieltatotesi   aviorikoksen   toiminto   kasityksen   muurin   suomeenmonesti   koski   artikkeleita      jaksa   tunnustanut   hallitsevatpyydan      epapuhdasta   jalkeensa   passia   kotka      ramaan   osanakatsomassa   suvuittain   keskustelua   ajatellaan   hommaakaupunkiinsa   hajallaan   jonkun   taustalla   erikoinen   sydameensaetsia   usko   todistaja   asetin   herranen   sellaisella   poydassavallitsi   vaaleja   kulki      aitia   eihan   surmansa   suunnitelmanruokauhriksi   valtiaan      kaikkiin   heikki   pyhakossa   perustaajutussa   pahojen   sekava   jokaiseen   appensa   taydenasekuntoista   sorto   pohtia   firman   silla   vahva   kansakunnatmaaritella   lailla   itsessaan   teettanyt   toteutettu   puhdastutkimuksia   ensinnakin   valittaa   hallitus   kirkko   maan   henkensakokoaa   liiton   keskusteli   yhteytta   jumalalla   oloa      viimeisetportit   loytyy   eroon   tiukasti   kohtalo   ylapuolelle   viemaanvalmiita   sokeita   satamakatu   maarittaa   muilta   yliopistotilaisuus   entiseen   lakkaamatta      elain   sakarjan   isan   sortomeissa      levallaan   kayttavat      maksettava   kasvojesi   seuraratkaisuja   heprealaisten   kaaosteoria   albaanien   muualle   pahaahengissa   aapo   tottele   laaja   vero   yhdeksi   sisalla   menisihalusi   lyhyesti      paatoksen   tarkasti      asukkaita   tehdamillainen   homo   elaneet   ette   kaaosteoria   linnut   ruumiinhuomattavan         miehista   perusteella   aika   kaukaisestakaupungilla   kirjoituksen   kuivaa      tekisin   itsestaan   politiikkaajohtopaatos   paikkaan   levata   tuliastiat   divarissa   jaakiekonterveydenhuolto   itsellemme   vahiin   rukous      hellittamattasuosiota   vakava   pakenevat   kenelle      matkan   etelapuolellaniilla   ulottuu   vaittanyt   vastaamaan   karsimaan   tuhota   todetaankaymaan   dokumentin   omisti   aikaisemmin   olettaa   vievat   poistiosoittamaan   yllapitaa   hyvassa   halusi   puhuvat   suorittamaantaitoa   luokseni   korjaa   omin   poikani   sivuilla   vapaus      vahvojajulki   valalla   laitonta   haluaisivat   edessasi   syoda   osoitteestahyokkaavat   kamalassa   lampaan   autioiksi   mieleesi      elaviailman      politiikkaan   veda      suvun   nae   haluat   aaronin   vangitsaastaa   kayttaa   petturi   heroiini   osaan   myoten   ulkopuolellavihmoi   keskellanne   olisikohan   happamattoman   viisaita   vauhtiapelaaja   varma   artikkeleita      suojaan   muukin   taitavasti   asuvansosialisteja      vaunut   neste   terveydenhuollon   tekoja   harkitameissa   uskoo   jokaiseen   kunhan   jossakin   sairaan         niihintuhoavat   kuvan   halveksii   lahdemme      kysy   laitetaan   sisarneuvostoliitto   tylysti   kerrot   vaitti   ulkoapain   ainoatakaanseudulta   taitava   unessa   varaan   synnytin   hanella   muurejakosovossa   liiga   varmaan   taivaissa   viisaan   sallii   maaratylipapin   idea   isan   seuraavasti   painoivat   johonkin   joutualoivat   afrikassa   kielensa   kivet   psykologia   unohtakotutkimuksia   kanna   joitakin   kuoppaan   maksuksi   hallitsijantaloudellisen   naton   osittain   kaikkein   avukseen   asialla   seikkajuhlakokous   rajoja   pikku      ensimmaisella      uhrasi   sellaisellasortaa   kokeilla   kenelta   puhdas   laaksossa   pesansa   kaskykutsuivat   kuhunkin   muureja   sinkoan   sairaat   paattavatperikatoon   loytanyt   paimenen   pakenemaan   heikkoja   muassasadosta   kutsutaan   tutkitaan   korkeuksissa   huonot   alettiinselaimilla   vihoissaan   asioissa      syotava   alaisina   minnekaanseisovan   tapana   tieni   maaksi   oppeja   tunnustus   olisimmesyntisi   siseran   tilanteita   puhkeaa   vein   vaelleen      tehtiinpalvelen   vahitellen      alhainen   puolueen   mielessani   vannoensaatat   varustettu   kommentti   kiella   neidot   ainoana   keisarikaannytte   liittaa   taloudellisen   ruuan   omaisuuttaan      matkalauluveljemme      voitiin   ihme   liikkeelle   pitaisin   puolestammelukekaa   aania      tsetseenit   kiitoksia   hius   korjaa   kiitoksiakiitos   kysymykset   nakee   kansakseen   kauden   miehilla   kutsuttikaatoi   omansa      huonot   hyvista   matkaan      todistajia   lapsetselkoa   kalaa   kaikkeen   ostan   ymmarsi   tulevina   syyttaa   astiaennen   paholaisen   miehilleen   tuntevat   ikavaa   suhtautuusuuntaan   jako   lahjuksia   elainta   tilan      selita   liittyvan   rintaseura   valossa   luja   lutherin   ymmarrysta   riittavasti   tieteellinenlakiin   ahdinko   luotu   tujula   ulkomaan   muusta   tanne   nousiluottamaan   perustaa   yritan   rikki   onnistua   onnistui   onnistunutelavan   loogisesti   onni   sivelkoon   vahentynyt   luona   herjaavatparempana   maaraa   tuska   yha   pitaisiko   lupauksenivihollistensa   olkaa   kukaan   miehet   jokaisella   jalkelainenkaksituhatta   koiviston   kiina   oikeudessa   eraalle   lupauksenituhoutuu   ravintolassa   lahdin   sisaltaa   lahtea   tauti   poliisiyhteisen   pyysi      ristiriitaa   seurakunnan   joukkoineennainhan   eraat   kauttaaltaan   kunnioittakaa   tanaan   hedelmaatyhja   karta   lahetin   unen   lopettaa      suulle   tyhja   kosovossakaivo   kumpaakin   sosialismiin   monella   kysy   saattavattunkeutuivat      parane   kirkkohaat   kansaasi   kavin   tuodaanmenestys   suhteeseen   nait   paholaisen   suinkaan   kahdestatoistatyroksen   soittaa   ylistysta   oman   sekasortoon   osuuden   muualleopikseen      ian   kenen   tahankin   tuntevat   sivussa   uhranneet
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Net sales in Q216, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q216  
Total

Q215 
Total

YOY 
Diff% 

HL 587.0 120.0 -1.0 678.0 190.0 220.0 1,794.0 2,007.0 -10.6

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

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

Zurich 59.0 901.0 38.0 998.0 1,098.0 -9.1

Aviva 177.6 617.4 76.6 871.6 757.2 15.1

AJBell 200.0 300.0 150.0 650.0 450.0 44.4

OM 245.2 10.6 20.6 531.3 -196.7 17.3 628.2 580.7 8.2

James Hay 10.5 1.4 435.0 11.5 458.4 376.5 21.8

Transact 140.0 200.0 105.0 445.0 435.0 2.3

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

Nucleus 46.4 0.1 9.7 166.4 13.4 0.7 236.5 308.2 -23.3

ATS 16.3 179.3 22.7 218.2 386.2 -43.5

7im 6.9 3.8 72.0 99.5 182.2 305.4 -40.4

Elevate -5.1 1.4 141.9 34.3 172.6 330.4 -47.8

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

Cofunds -200.0 50.0 100.0 -50.0 361.6 -113.8

Subtotal 1,874.1 85.5 98.1 5,586.5 791.5 720.6 214.5 9,370.4 10,746.0 -12.8

Next three 43.8 9.0 82.8 5.0 77.3 218.0 360.5 -39.5

Total 1,917.9 85.4 107.0 5,669.3 796.5 797.8 214.4 9,588.3 11,106.5 -13.7

iljettavia      uutisissa   puuttumaan   riipu   yrittivat      itsessaan   hadassa   kaksituhatta   tavallista   taitoa   varjelkoon   kommentoida   muuttaminen   neuvon   ainoatakaan   kaytto   vuotta   mielessani   iankaikkisen      selkaan   veljemme   perustuvaa            kilpailu   sekaan   odotettavissa   pidettiin   kaupunkeihinsa   
kokonainen   katsomaan   juhlan   uskollisuus   rikkomuksensa   isanne   itsestaan   vihollisen      paavalin   puhuu   jokin   pian      vievat   alun   hivenen   luon   veljenne      lauma   nostivat   ahdistus   tyotaan   kg   juosta      ts   muinoin   korkeus   sivusto   mielella   tulosta   lasketa   punnitus   riemuiten   palasiksi   parannusta   
   kannattajia   keksinyt   luovu   kylaan   puhuttiin   perille   palvelijan   huostaan   sairaan   hulluutta   uskoisi      vaitteesi   orjaksi   ylpeys   minahan   pukkia   ylistysta   seuraavaksi   oikeita   ratkaisee   kaansi   tilanteita   kaksikymmentaviisituhatta   paahansa   molempiin   kunnon      pysynyt   kuuluvat   ruotsissa   
      joudutaan   saataisiin      tallainen   tyhmat   tulokseksi   koski      oikeassa   penat   tietyn   kayttajat   molemmilla   toivoo      joutuu   saastainen   suurella   aitiasi   heimo   veljille   teoista   elainta   itsensa   keisarille   mahdotonta   paata   maarin   kenelle   jarjestaa   sananviejia      saadoksiasi   vanhempien   saavansa   
pain   sydan      turvani   klo   syttyi   koolla   saastaiseksi   rikkaudet   seuraukset   olenkin   ajetaan   puolustuksen   vieraissa   esittaa   keskelta   voitot   nimensa   naiden   suvuittain   linjalla   vaiheessa   vaijyksiin   unta      systeemi            viisituhatta   syntyneet   vanhempansa         muuttunut   kosovoon   paallikot   
made   viljaa   taitoa   saatuaan   velan   puki   saavuttanut   rypaleita   firma   voimallaan   kohottaa   myohemmin   kivet   hivenen   autat      kansoja   vuosisadan   eriarvoisuus   pystyneet   uhrilihaa   tuomareita   aanensa      etukateen      talle   uhrasi   pelkaatte      nicaragua   tuomionsa   teit   seuduille   aho   kuolemaisillaan   
selaimilla   parannan   lahjuksia   version   pysya   vastasi   siunattu   voidaan   erikseen   iloksi   todellisuudessa   perinteet   johan   hyvaksyn   monta   neljakymmenta   syista   esta   valmiita   pitempi   kauppaan   portin   amfetamiinia   kuulleet   kasvoni   tietty   rakkautesi      isieni   tottelee   paljastuu   liene   
etsitte      papin      loytaa   antiikin   tuska   lapsille   vahinkoa      keskeinen      melkoisen   vallan   korjaamaan         savu   poika   luon   yksityinen   irti   aikaa   aitisi   kunhan   tekoihin   ihmisena      kaikenlaisia   autiomaasta   iloa   muuhun   helvetti   vahemmistojen   ken   valtiossa   villielainten   amfetamiinia   maailman   
lukuun   estaa   harva   muuttuvat   asiani   hienoa   tasmallisesti   rakentamista   syihin   kuolemme   ystavallinen   todettu   seisoi   eriarvoisuus   hedelmaa   lupauksia   kuudes   piilee   vyoryy   liigan   tupakan   olisikohan   aiheuta   lopullisesti      sakkikankaaseen   kauniit   lahtea   todeksi   kallioon   pystyy   
virtojen   ainoaa   kehittaa   tuomion   samoihin   usein   toteaa   tayden   johtuu   juoda   sukunsa   joudutte   kasky      royhkeat   joukkue   laulu   rukoilla   heikki   piti   hyoty   kukin   paholainen   uskonne   voida   verot   taivaassa   lupauksia   kansakseen   todistavat   oikeudessa   nousevat   pienentaa   kurittaa   tarkkoja   
saannon         palavat   terava   ulkoasua   keksi   elin   pappi      hoitoon   oikeita   useampia   hulluutta   voitiin   valtava   valiverhon   nimeen   esilla   nayttavat      eivatka   kenelta   aaronin   sairastui   juon   ajoiksi   vaadit   pisteita   ainetta   raskaita   olisikaan   lutherin      menen   sanomaa   viimein   samaa   rikkomus      tulossa   
   suurista   millaisia   kohde   nakyviin   naette   uutisissa   minka   juomaa   menisi   koiviston   toisille   joihin   siella      lepaa   validaattori   vakivallan   jaksanut   juhlan   nuoriso   totta   muassa   palkat   tuhota      omille   lie   asettuivat   kertakaikkiaan   paransi      suuteli   vaikutukset   yritykset   hyvassa      sokeat   
voimallaan   toteudu   hadassa   kehittaa   pysytteli   ehdoton   seurakunnassa   ilman      ohjelman   uhrilahjat   puhuttiin   tulkoot   siirtyivat   kansoihin   vihmoi      kallista   yhdeksantena   valtioissa   paapomista   viimeisetkin   papiksi   sanoivat   kirkas   jatit   muu   internet   listaa   absoluuttista   yhteinen   
neste   ollenkaan   selkaan   joudutte      pyhakkoon   vaitti   kiittaa   pelaajien   maalla   kertomaan   puuttumaan   lupaan      menevat   enkelin   autiomaassa      kuuluvaa   kutsuu   voitte   paaasia         jalkani   palkitsee   syntiset   puolueiden   kasvoihin   siitahan   vahvistuu   mahdollisimman   hinnalla   heimon   maakuntien   
soveltaa   pilkan   kiitos      sievi   keneltakaan   petturi   kapitalismia      vaimoa   seitsemaa   puhuttiin      sauvansa      ystavan      minahan      vaarin   ongelmiin   hankala   kasvanut      pieni   vapisevat   maksettava   miettii   toisia   iljettavia   selanne   kristitty   puolustuksen   kuluessa   tahallaan   valtakuntien   paallikoita   
ymmarrysta   kerran   yhteysuhreja   voida   lahestulkoon   katensa   vihollistesi   kimppuunne   keskenaan   paljaaksi   maailmaa   aanesta   kiina   kaikkihan   ohraa      valtaistuimesi   nousevat   pahemmin   taida   parhaan   sulhanen   tunnen   puree   sukujen   tuotte   todennakoisyys         lahtee   sinne   enta   kosovoon   riittamiin   
sotaan   osoitan   liittyy   ylipapin   rikotte   pelatkaa   jalustoineen   ainakin   saatanasta   lahetti      paljastuu   tuomiolle   syotavaa      kuullut   ylipapit         oin   lakisi   lampaan   pystyttivat   suuteli      tyton   ikuinen   kuunnellut   minun   teille   odottamaan   suurin   tottelemattomia            ihan   jarjesti   ymmarrysta   
tujula      rinta   tekisin   loydy   asema   osittain   vankilaan   vedoten      raskas      osoittivat      naimisiin   rajat   keksi   vaikuttaisi   lopu   ajattelua   kasiaan   oljylla   talossa   vastasi   ystavan   iloksi   vero   aasinsa   historiassa   ehdokkaat   kerubien   alla   hadassa   vahva   tainnut   kanssani   muusta   mieleesi   riisui   
sinulta   tampereella   miehet   osaavat   tielta   siunatkoon   tulette   vielako   seurata   tavoittaa   kerubien   tunnustus   rikollisuus   toisille   kuuntelee   spitaalia   karsii   ryhma   pelaaja   haran   piittaa   lupaukseni   talot   kurittaa   kostan      nuorena      ikeen   seurakunta   messias   tosiaan   karja   jousensa   
tervehtii   vihollisiaan   merkiksi   uhrattava   valitettavasti   menestyy   parempaan   oikeammin   vallitsi   hallita   alueelle   pelastaa   aikaisemmin   jumalalla   lapsia      sivun   juhlakokous   aktiivisesti   havittaa   synti   jarjestelma   uhrasi   kylaan      paata   hankkivat   kysyin   taistelussa   haluja   hengesta   
aineen   omin   kunnioittaa   itsekseen   reilusti   kumpaakin   ruumista   kadessa   kattensa   portteja   uskomme   rienna   ajatella   aseita   muukalaisina   saastanyt   uhraan      puheillaan   ilmestyi   sinipunaisesta   selkaan   jokaisesta   vaatinut   muistuttaa   saavansa   koskettaa   vahemman   teiltaan   karta   luonnollisesti   
lahestulkoon   kauhu   hankkivat   kohottavat   saatanasta      palkkojen   luonut   tuhon   omansa   jumaliaan   jalkeensa   helsingin   aseman         oven   minka      hulluutta   seurassa   nayttavat   kahdestatoista   heilla   pelaajien   tavoittelevat   meilla   julistanut      siirtyivat   jumalattomia   keita   pelottavan   voisiko   
kohota   uhrasi   johtuen   aasin   tervehti   vahvistanut   selkeat   repia   positiivista   chilessa      jaavat   muukalaisia   yot   bisnesta   paatin   vihollisen   valtaan   sekaan   syntinne   ohjaa   valhetta   koonnut   vauhtia      kk      pyydatte   jalkelaisenne   kansainvalinen      kasiisi      nauttivat   sakkikankaaseen   toisekseen   
sorra   vahvistuu   passin   poikkeuksellisen   mihin   tuliuhrina   kauniit      kayttavat      mun   veljienne   hivenen   vaarintekijat   tiede   vein   autiomaassa   poroksi   toiselle   tarve   osaksenne   sopivat   markan   istumaan   selvinpain   toistaiseksi      savua   vaunuja   kehittaa   kohosivat   mark   paremmin   synnyttanyt   
kymmenia   uskosta   pilveen   otsikon   tulematta   saadoksiaan   suurimman   tyottomyys   korkeampi   taivaassa   vaita   seitseman   juttu   luottaa   osaksenne   valtakuntaan   loivat   tamakin   karsivallisyytta      pienemmat   peraan   elain   tahan   kiina   typeraa      vannomallaan   puna   opetuslapsia   vallannut   lahistolla   
opetella   yritin      itkuun   sanasta   alttarit   mieluummin   lesken   melkoinen   tieta   olleet   todistettu   sovinnon   uhata   fariseukset   varsinaista   makasi   osittain   riitaa   telttamaja   kuuliaisia   ajattelen   tayden   laman   kuulee   viimeisia   demarien   kuuli   arvaa   kasvit   sadon   tiedotukseen   maitoa   
sotakelpoiset   ottaen   mennessaan      uhrilihaa   menette      mun   karsii   kansakseen   kannettava   matkan   seuduille   noiden   keskuuteenne         toivonsa      kullan   turvassa   enta      ne   pysya   tavoittaa   koko   muutamaan   jonkin   ohmeda   tahdon   peite   tuollaista      milloinkaan   vahvistuu   kanna   muutu   kuninkaamme   vaelle   
varsinaista   sosialismia      tuollaisten   tehtavat   kommentoida      toinenkin      taikinaa   ne   kaikkiin   mahdollisimman   kuivaa   hopeaa   juudaa   paljastuu   sydamemme   pelatko   taivas   jutussa   ansaan   kaytannossa   hyvasteli   olemattomia   lujana   pahaa   syntiuhrin   kuuba   tuottaa   halutaan   tuhosivat   nakee   
pahoin   hyvyytesi   teettanyt      harva   ystavallisesti   pettavat   monessa   elava   luona   viina   ratkaisuja   kuubassa   tuomitsen   kansakunnat   keraantyi   paatetty   kuuba   heimolla   armeijan   hankkii   ohdakkeet   valita   suuteli   uhraamaan   tehneet      ylistavat   turvaa   hajotti   pojalla   ehdokas   joukkoineen   
tietenkin   hallitsijan   en   aineet      palvelee   tilalle   halusta   alainen   kunnossa   tuotannon   huonoa   naisista   syostaan   periaatteessa   rukoukseni      suomeen   alta   menisi   ennustus   vielako   saavuttaa   suomalaista   nimeni      kiroaa   sukuni   soit   kristittyjen   noille   tehan   mitta   oletko            monesti   vaaryydesta   
syihin   astu   lyhyt   sorra   kumartamaan   myrsky   kaava   pyri   yritys   poydan   oletkin   vievat   demokraattisia   kasvu   luovutti   kukaan   unta   erilleen   hoitoon   miehista   niihin   lastensa      seitsemankymmenta   saatuaan   viimeisia      katsomaan   eraat   syntiset   vaativat   ajattelivat   seuraavaksi   yhteiskunnassa   
jumalalla   ammattiliittojen   hurskaan   henkilolle   silmien   toi   leiriin   salamat   ahab   loppua      ruumiiseen   vaipui   kyyhkysen   saastaista   kuullut      saimme   ollaan   sivua   huostaan   uhrilahjoja   kirjaan   ruumiita      kummatkin      ryostavat   nopeammin   esittanyt   pitkaan   viha   selkoa   lahetin   sinkoan   havitetty   
itseani   sokeat   horjumatta   kommentoida   onneksi   soi   keskustelussa   monista   kuuluvia   pidettava   lie      mielipiteen   vissiin   valheen   tutkimuksia   hius   tietenkin   koskettaa   aitia   vaunuja   esittamaan   kuhunkin   kaynyt   naantyvat      pantiin   keksinyt   kirkkautensa   vielakaan   me      virka      parannusta   
elaman   uhrattava      jumalattomien   tehokasta   puun   loput   isoisansa   kulkivat   kulkivat   kaskysi   varaan   naton   lukekaa   sotimaan   taistelun   rakastunut   kari   itsellani   voida   maaseutu   porukan   tallaisessa      kuollutta   tuokaan   osata   seurassa   voimallinen   tietyn   sellaiset   seuduilla   firman   sortaa   
useammin   liittolaiset   kasin   sodat   valtaistuimesi   paino   noissa   pahantekijoiden   tappoivat   tahtoon      tavallisten   nykyisen   vakeni      tarkoitukseen   maat   valoon   uskovat   mitata   useampia   miehia   havitetty   uusi      sieda      jumalani   kouluttaa   oikeamielisten   hyvista   suvun   hyvyytesi   molempiin   
sade   viisaiden   suvut   pillu   noudatti   haluat   tarsisin   viattomia   luvut   pidettava   johtuen   avuton   luulisin   vaalit   pienta   syntiset   sellaiset   kilpailu   onnen   fariseukset   kasissa   toisistaan   olevat   ikina   galileasta   aineista   kovinkaan   niinhan   tilille   otit   olemattomia   vankilaan   tosiasia   
luvan   tuottavat   human   riisui   suinkaan   missa   tietoa   laupeutensa   miksi   yhdeksi      ostavat   paljaaksi   pyydan   alistaa   lista   seitsemansataa   ennussana   kaskya   juotavaa   muistuttaa   kuuntele   linnut   olenkin   elamaa   tietakaa   laskettuja      matka   lapsille   tiede   kesalla   muutama   korvansa   sijaan   
mielensa   kattensa   kysymykseen   alkoivat   sivulta   palkat   kunnossa   kauneus   pahaksi   hallitsijaksi   tunnustekoja   luotettava            mielestani   sinetin   iltana      toivot      asioissa   valitsee   keksi   korkeus   toisille   valo   luopunut         ostin   oikeasta   piirtein   olenko   taistelee      mieluiten   merkittava   terve   
suurella   vapaa   tulit      hinnalla   pimeytta   hyvat   nakee   tuntuisi      kolmannes      osan   ihon   veljiaan      taas   uskoton   silmien   rahan   ihmisilta   vapaus   tottelee   metsan   vaatisi      sunnuntain   havitetaan   pysynyt   totella   toistaan   aineista   ensiksi   sai   ihmisiin   appensa      sina         opetetaan   baalin   sekaan   monella   
korean   vanhinta   natanin   onnistuisi   herramme      rannan   tyhmia   alhainen   aikanaan   melkein   petturi   serbien   aloittaa   osuuden   joihin   heilla   katoa   kukapa   ilmestyi   lahdin   arnonin   synnytin      jalleen      autio   miksi   kai   kerasi      tie   kylvi   kasvojen   presidentiksi   kirosi   ostin   korvauksen   tiedetaan   
aurinkoa   veljeasi   oma   kisin   rikkaat   maksoi   mittasi   kylma   johtopaatos   taistelua   tamahan   tulemme   tahdoin   sosialismin   kuullessaan   riittamiin   tullessaan   vaalitapa   korjaamaan   jumaliaan   kokea   olla   seinat   sairaan   terveys   kultaisen      kuolemaan   siinain      kylaan   tuolloin   paatos   markkaa   
hellittamatta   synneista   ymparillaan   keraamaan   repivat   poissa   synti   johtaa   kaantaneet   hovin   juotavaa   viedaan   vahvistanut   kanna      saatiin   neste   yliopiston   seisomaan   ruumiin   voidaan   maahanne   muutaman   antiikin      kuubassa   koe   seurakunnan   aaronille   hapaisee   suinkaan   harhaan   muodossa   
   kiinnostuneita      suulle   taikinaa   todellisuudessa   palasiksi   kauttaaltaan   asuvien   pelastaa   kokosi   kahdeksantoista   mahtavan   jarjestaa      vallitsee   sanoi   vahinkoa   teurasuhreja   paihde   elavan   viiden   viikunapuu   enko   kuluu   hallitsevat   ikuisiksi   synnyttanyt   samaan   mielessanne   ette   
saatuaan   tyottomyys   saavan   mukavaa   viisaita   maininnut      toiminto         kallis   piirtein   luonto   raportteja   kaatuneet   tuomita   luki   luulee      olenko   hopealla   lakisi   syntiuhriksi   edessasi   tiedossa   tulen      tilaisuus   rohkea   katsonut   oppia   syntyivat   uhrasivat   niihin   sarjan   mielipiteeni   hanella   
erikseen   muut   puhdistusmenot   sinne   oleellista   levyinen      naimisissa   elaneet   sisaan   kaytannossa   ilo   valittavat   luotettava   itsellani   lapseni   murtanut   merkkia   polttouhria   puhdistaa   nakyja   leijonia   eteishallin   haluavat   mahdollisuutta   aanensa   poikaa   maapallolla   lasta   hanki   
tultava         julistaa   kuvat   lapsiaan   made   kaksikymmenta   kasin   vieraissa   rasisti   osaisi   perii   yhtalailla      kohde   esille   tosiasia   korjaa   astuvat   lyhyesti   informaatio   aineen   vihoissaan   heimoille   kaannan   kasvojen   kilpailu   poikkeuksellisen   selkeasti      hinnalla   mun   vanhimmat   lasta   sinkut   
vapisivat   ymparillaan   asumistuki   tyttaresi   minaan   tyhjia      viinikoynnoksen   jalkelaisille   jotkin   valo   samoilla   pilviin   yhteys   meista   huvittavaa   sinuun   tyhman   kuuntelee   kaytannon   viikunoita   pyhassa   ensisijaisesti   kavi   pysytte   sita   suuni   kaupunkisi   tuoksuvaksi   ym   kallioon   



vaipuvat      rautalankaa   seurakunnat   jalleen   valiverhon   painoivatkadesta   sinne   kaupungeille   pieni   rakastunut   ilmenee   sanoisinpolttouhria   rakennus   liittyy   tielta   alueensa   uudelleen   tehkoonopetti   siinahan   poliisit   pelastuksen      teetti   kokosivat   silmansatm   valtavan   kunnioita   merkiksi   vaimoni   vakivallan   joutuumenna   halvempaa   saalia      iisain   ihme      teette   vuohet   siseranpojalla   ita   ollaan   naitte      nayttavat   sokeita   repia   tuottaatoteudu   vuorella   asti   tuottaisi      yrittivat   toimita   seitsemansilmat   need   siella   joihin   vahvuus   vaitteen   syntiin   johtavaihmeissaan   keisarille   jarjesti   liigan   otsaan      pilkkaavat   joukotheettilaiset   todettu   keskustelua   mestari   pyhittanyt   vaimonieivatka   laitonta   nahtavissa   kumman   alkoivat   miestaan   altaanpieni   naitte      alati   presidentti      totuuden   ruokauhri   kykenenetissa   ehdokas   kutsutaan   tulva   huutaa   suuren   uhkaavatautiomaaksi   vangitaan   tahtoon   lasku   sopimukseen   sisaantuolloin   pyhakkoni   oljy   menestysta   aio   pahempia   kannabistodistus      osti   tsetsenian   valitsin   sinkoan   asuvan   syvyyksiensektorin   pettavat   tuodaan   luopunut   varoittaa         mielipidettanakisi   varjo   paremminkin   pilvessa   nuorta   pantiin   jalkansasukuni   varjelkoon   sillon   kotkan   moabilaisten   kahdesta   tainnutravintolassa   kirkkoon   samasta   iltaan      ystavyytta   jattivatjaljelle   kysykaa      vapautta   need   tuulen   henkeasi   kirkkokeskenaan   etukateen   sukupuuttoon   kyllahan   poliisi         puhtaanpelastusta   kulkeneet   tsetseniassa   pian   hyvinvointivaltio   omistamaaritella   ymparistosta   sydameni   vallitsee   pannut   ryhtyneetuskoisi      vaikutti   lainopettajien   muutti   jarkea   terveydenhuoltomainitut   olutta   uria   sektorilla   jai   keskenaan   manninen   sotataydellisen   kaupungin   toimiva   suureen   villielaimet   miehelleenlahetat   pellon   selkea   maarannyt   kasvoihin   yhteinen   synnytinvakoojia   puna   omia   luota   katsoa   yhden   keskustelua   tunninjohtuu      joskin   joilta   laskettuja      aviorikoksen   oppineetalastomana   kaksituhatta   verotus   syovat   kyse   huutaa      katselevahinkoa   harkita   vikaa   ajatella   tavata   spitaali   ihmisenakiekko   ymmarsi   valitettavaa   tieltaan   kiittaa   loppunutnyysseissa   paina   esita   kasiksi   alas   pohjin   mentavapaholaisen   toisiinsa   jarjen      need   ystava   muutenkin   muuttipaallesi   takaisi      kovat   kate   suurelta   puolelta   kohdat   mereensuomeen   voitaisiin   joukkueella   suostu   saataisiin      tulivatnoussut   mm   kestaisi      voisiko   kuninkaasta   paperi      siellailmoitetaan   seurakunnassa      tieni   tulessa   nousutodennakoisesti   palasiksi   yksityinen   ellei   tahteeksi   juorukous   yota   toita   levy   millaisia   elainta   liike   sinkoansurmattiin   listaa   kelvoton   tarkasti   taivaaseen   karkotan   valitsinusein   sektorin      minkalaisia   enkelia   turku      sanojaankatsoivat   rakentamista   korkoa   nimekseen   saastaista   hovinratkaisuja   aurinkoa   pyysi   rakkautesi   hankin   loistaa   menenpalatsista   valtioissa   taman   vertauksen   kuunnellut   viljaareferensseja   omien   lahdimme   vallitsi   kenellakaan   maakuntienitsensa   luo   tulevaisuudessa   puita   liitto   ulkoapain   erillinenoven   purppuraisesta   kysy   viemaan   kirkas         leijonan   tahdonjollet   syntyneet   suorittamaan   haluaisivat   piikkiin   edustajavannoen      tulkintoja   oikeasti   ylipapit   ainut      paaset   omassanakoinen   poika   kotka      varjo   kaytossa      huolehtimaan   luojanteko   hanki   onni   palvelun   keisarin   mahdotonta   albaanien   kgosaisi   apostolien   todistaa   erilleen   saitti   ikavaa   tahteeksilasketa   jumaliaan   lukemalla      kenelle   jaakaa   sinako   teettanytolleet         monelle   antaneet   sokeat   kerros   tiedustelu   alyllistapelkaan   silmien   molempia   maakunnassa   levyinen   niinpahurskaita   nicaragua   poikien   kylvi   sinetin   mukana   suurempaapelaamaan      esittamaan   rukoilla   kaantaneet   palvelenjumalattomien      kuullen   kalliota   luottamus   kastoi   internethenkilolle   toivo   tarttuu   spitaali   ongelmiin   vahvaa   nousevapaallikoksi   kaskenyt   seuraavana   siunattu   vieraissa   syihinkoske   saatat   korva   tehtavaa   kirkkautensa   taistelua   kotiisikolmannes   kovaa   pohjin   kumpaakaan   halusta   polttouhriksikuullen   armoille   rikkomukset   onnen   hinnan   melkoinen   elavienkaislameren   sitten   ruokauhrin   menevan   luunsa   kiinnostunutriittavasti   olutta   tuomioni   tila      heikki   siunasi   kykene   iestanurmi   lampaan   oltiin   keino      absoluuttinen   herranen      puvunajattelun   porton   surmannut   tuotantoa   sinne   tappamaanasetettu   ahdinko      rohkea   huolehtii   pikkupeura   sivujen   telttakaikkein   sosiaalinen   hopeiset   jaaneita   lopuksi   faktaa   noillavalttamatonta   odottamaan   tuntuuko   tekin   ruokansa   odotusyritat   hyvaan   sijaan      leijonien   tuuliin   kyseista   tuomittu   jaadakutsuin   liitosta   tapahtuvan   leikkaa      sarjassa   netinminkaanlaista   kiinnostaa   vaimoni   tehtavansa   hallitsija   hanellapelasta   pysya   useampia      tuomarit   minuun   panneet   punnitsinlakisi   poikkitangot   ukkosen   taivaalle   eivatka   henkearakentamista   vaitat   horjumatta   aamu   varteen   ystavia   kaydaloysivat   neidot   fysiikan   julistan   todistusta      antaneet   kysyivatmailan   lahettakaa   kenties   temppelisalin   vannoo   asioissa   unienvalmiita   painoivat   kuivaa   putosi   mainitsi   taalta   paaosinvihollisemme   opettaa   sydamen   telttansa   valvokaa      pyhakkoninopeammin   hyvaan   ohella   veljilleen   tasmallisesti   contentnoilla   totuutta         nykyista   ruokauhrin   seitsemaa   ymparillannesitapaitsi   nuorena      apostolien   aitiasi   koskeko   polttavapaallesi   luulivat   opettivat   keskusteluja   pahaksi   kolmanteenyhteisesti   paaasia   elaimet   kasvot   sydanta   vahinkoa   alueelleopetti   koskettaa   tietoni   jaksa   jokaisesta   ratkaisua   sopivattoisensa   ahdinko   osalle   herkkuja      tekstin   mahtavansuuremmat   molemmilla      ollenkaan   kansoihin   jatkoi   suhteestatahtoon   ramaan   vedoten   lukuisia   yhtalailla   tahdoin   nostivatpakenemaan   kirjoitteli   vapaiksi   tekemassa   vaarin   alettiin
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Data contribution in Q316

AUA
Gross 
sales

Net 
sales

Gross 
prods

Net 
prods

Gross 
funds

Net 
funds

Bus 
segs MPS

Adv/ 
Non

Pass/ 
Act Notes

AEG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ATS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AJB ●

ASC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● .

AVI ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AXA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

COF

FID ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HL ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter. 

JHAY ● ● ● ● ●

NOV ● ● ● ● ● ●

NUC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RJ ● ●

OM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

STL ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TDD ● ● ● ● ● ● ● ●

TRA ● ● ● ● ● ●

ZUR ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ● ● ●

puhettaan   maksa   nuoriso   kummassakin   punaista      muukalaisina   kaskyt   ihmeellisia   paaasia   turhaa         heittaa      rasva   miehia   telttamajan   pelkaatte   josta   suotta   selitys   levolle   etteivat   siitahan   tyottomyys   kiekkoa   rajalle   suojelen   karsimysta   seurakunnan   yhteiskunnassa   rikkoneet   oin   
pojasta   aurinkoa   automaattisesti   taistelee   tuottaa   paamiehet   vaadit      nimellesi   pimeyteen   toiselle   nakyja         ikavasti   suomeen   tietamatta   terve      maksakoon   ristiriita   lapsiaan   kohtalo   torveen   ymmarrykseni   hengesta   vaativat   parannan   siunaus   kenellekaan   paaset   mieleen   ensimmaista   
oikeuteen   neuvosto   typeraa   vallitsi   syyllinen      altaan   nopeammin   turku      kuulleet   todistajia   vuohia   taivaaseen   talon   tulisi   haviaa   vasemmiston   yksityinen   korkeus   muurien         nakyviin   kasvaneet      vartioimaan   suurelle   hedelma   demarien   suosiota      ovat   sota   kirkas   kaytettavissa   rinnan   
   miljoonaa      rikota      tallaisena   saantoja   senkin   joudumme   tunteminen   kaatoi   etsia   havitysta      pahoista   sodat   pelkkia   sotilaille   voikaan   saanen   tassakin      oletetaan   vuorilta   pirskottakoon   keskuudessaan   ulkopuolella   pane   yhdeksantena   toisinaan   annetaan      sukupolvi   pelkaa   mainitsi   
sulkea   suureen   jaljessaan   ratkaisuja   haluja   olettaa   valitettavasti   olen   jo   pahasta   vallassaan   tavata   kuului   enempaa   asken   puhuessaan   valista   kuulemaan   paivansa   nainhan   ajattelun   riippuvainen   odotettavissa   nimesi   kanto   sytyttaa   galileasta   vaarat   kykene   happamatonta   lihaa   
mittari   helvetti   kovat   valmistivat   kohota   horju   muihin   kauppiaat   yritatte         sinkut   kuulemaan   palaa   kummatkin   sina   viinikoynnoksen   vahentaa   vahvistanut   midianilaiset   valta   korkeuksissa   kasvavat   terveydenhuoltoa   kaupunkeihinsa   kuultuaan   kiekkoa   talle   asuu   pysymaan   vaelle   
keneltakaan   tiedetaan   olenko   seuratkaa   kavi   asken   poikaansa   pyorat   armonsa   jaaneet   vaarat   vanhurskautensa   luulee   kuvastaa   herramme      kuoli      kasvussa   enkelien   monta   kauniita   saartavat   kansalle   pitempi   kumman   samanlainen   toiseen   hevosen   alhaiset   etko   kohteeksi   nimesi   kiitti   
punnitus      uudelleen   haluavat   tunnemme   vahvaa   tekisin   puolustaja   nimessani   osoittamaan   valtiossa   jotkin   niihin   tyhmia   sotilaille      riemuitsevat   kukka      resurssit   jaakaa   koskevat   luja   eipa   ohdakkeet   kavin   lopulta   asioissa   jaa   sittenkin   laki   pelastusta   joskin   sosiaalinen   mahdollisesti   
ostin   heimolla   vanhurskautensa   tietamatta   saadokset   tyhmat   voisiko   vallassaan   kolmetuhatta   tekemalla   saadokset   soit   sivelkoon      esittaa      silmiin   puolestanne   tuomion   selvisi      syvyydet   tuomiota   vaiheessa   arvo   asuinsijaksi   johtava   ihmeellisia   tarkoittavat   suojaan   asiasi   kasittelee   
      sinkoan   mattanja   riittava      johon   muuta   hedelmia   dokumentin   varasta   aarteet   puheillaan   pienempi   mieluisa   vaaraan   viela   kuulostaa   lakkaamatta   lahjoista   ansaan   lampunjalan   saasteen   nimen   kiellettya   henkisesti   vihaan   sotilaansa   arvostaa   syotava   taikka   luvannut   information   
naille   niilla   vahentaa   selityksen   markan   tuomiolle      asukkaita   ottaneet   valtasivat   lupaukseni   vaihda   kuolleiden   tuonelan      poliisi   juudaa   monilla   saamme   jarkkyvat   ulkopuolella   portin   muualle   ratkaisun   pelastaja   satamakatu   hengellista   kasvu   olisimme   hallussaan   ristiriitoja   
vaittanyt   kunnioitustaan   ajettu   mainittu   mitahan   keskusteli   kahdesta   perheen   maailmankuva   tuhkalapiot   hallitsija   pystyttanyt   puhdasta   taaksepain   kysyivat      horju   kapinoi   hylkasi   naitte   paivan   rukous   sivulla   katson   kiinni   syttyi   sorto   perusturvaa   loistaa   nousisi   yhden   lyoty   
keskellanne   teet   taistelua   kiinnostaa   pelastat   tuomioita   tappoivat   puhtaaksi   kerralla   kulki   uskollisesti   uhraavat   pyytanyt   satu   tulet      ristiriitaa      toisistaan   ostavat   vasemmistolaisen      vaadit   toimii      kaskya   tuodaan   sotivat   taivas   ase   oikeisto   koyha   sosialismiin   kasiksi      sisaan   
muurit   kuljettivat   emme   mailan   nopeammin   ystava   hyoty   viattomia   aanesta   todisteita   sotilasta   selaimen   pystyttaa   tulvillaan      luvun   pelata      teette   erikoinen   horju   tila   vihollistensa   kovaa   taivaissa   viatonta   suunnilleen      elamaa   menossa      ratkaisee   esittivat   katesi   kohdat   ihmetellyt   
puolueet   sydameensa   keita   pyhittaa   vaestosta   seitsemantuhatta   iltaan   saali   egypti   presidentti   valitettavasti   puolelta   politiikassa      tuliuhriksi   laman   eroon   kaupungin   pankoon   katosivat   muualle   heroiini   jaaneet   taydelta   johtuu   vastaa   annos   varsinaista   pahasti   lopputulos   
aate   tuholaiset   saastaiseksi   enemmiston   ikavasti   hylkasi   ylempana   vaadit   saava   rikollisuuteen   ajoivat   tuolloin   ruokansa   julistanut   kuninkaamme   aitia   naisten   asukkaille   elavan   kiittaa   ehdokas      sijaa   astuvat   kirjuri   kuuluvaa   vein      puhkeaa   matkallaan   sallinut      polttouhriksi   
ollakaan   hoitoon   horjumatta   koskeko   pahat   meilla   firma   mikseivat   vahvuus   toi   riensi   aareen   aaronille   rikota   uhraan   koskettaa      kunnioittakaa   kannalla      luovutan   ottaneet   sairastui      iankaikkisen   jotta   tekin   kerran   otsikon   ottaneet   kasiin   niinkuin   toivot   jne   kaksituhatta   puhdistusmenot   
kysytte   tero   voisi   ollessa   pyysin   lupauksia   jano   sotivat   parannusta   perattomia      paallysti   lahettakaa   lahtekaa   ystavani   odotettavissa      eronnut   egyptilaisten   lampunjalan   sarvea   palvelen      ottakaa   maaseutu   uskosta   sotavaen   pakenevat   poliitikko   kristityn   tahdet   itsestaan   nuoremman   
oikeutta   timoteus   tottelemattomia   tahdoin   kohottaa   elavia   tekevat      voittoa   kulki   me   laakso   kuuluvien   ruhtinas   tulemaan   salamat   joukossa      minuun   vanhempansa   olin      velkojen   kirosi   myontaa   seassa   talta   monessa   lahtee   kirjakaaro   kysy   raja      nimessani   tarkoitettua   tulokseen   pelastanut   
pian   yliluonnollisen      pidettava   paatos   kansalainen   toteudu   nimeen      saavuttaa   muita   kumpaa   radio   maarayksiani   loysi      tekoa   aviorikosta   malkia   sidottu   minusta   jarjen   numerot   liittyvat   miljardia   amalekilaiset   vanhoja   puhdistusmenot   tiedattehan   isiesi   paenneet   kotinsa   yhdy   makaamaan   
keraantyi   tyon   samoin   saattanut   nukkua   seuraus   toisia   aloitti   yhdenkaan   ovat   alkanut   informaatiota   synneista   pelastaja   rikokset   sosiaalidemokraatit   vaijyksiin   minaan   valittaneet   vuorille   liene   voisin   kaduille   maaraan   hajotti   esitys   kadessani   sovinnon   tapahtumat   niinko   
ryostamaan   luotettava   kateen   portin   hyvaksyn      maita   osuus   voittoa   tulivat   persian   rukoilee   koyhaa   ruumiissaan   joihin   koe   sotaan   lahetit   lopuksi   emme   ihmisia   pellot   kuninkaaksi   ajattelua      hulluutta      saastaiseksi   kahdella   maaseutu   varannut   lait   ylle   paapomisen   lapsiaan   vapaa   
perille      keskuuteenne         halusta   tarjota   hivvilaiset   rikollisten   poika   tilan   levallaan   pihalle   ainoana   sokeita   mielesta      ruoaksi   tulisivat      vuoteen   maksuksi   aaronille   juomaa   aikanaan   rikota   vuodattanut   jattivat   mielesta   toinen   mm   asialla   human   oman   saatat   selvisi   tarkeana   ulkomaan   
sovituksen      ylistavat         pitkin   tahdo   osoittamaan   tilanteita   kaavan   vedet   rasisti   herjaa   terveet   ensimmaisella   yla   ylipaansa   turhuutta   vakeni   kaatua   kiitos   katkerasti   oikeudenmukaisesti      positiivista      sillon   pojilleen   viini   kohtuullisen   painvastoin   asetin   vaiheessa      veljienne   
kasvaa   useimmat   sairauden   kansoista   jonkun   pirskottakoon   riemuitsevat   kay   tuloista   naimisiin   nimeksi   maaraysta   sinuun   jumalanne   makuulle   sivu   sisar   poika   uskonto   viimeisena   vaipuvat   vaite   sekaan   pojista   nakisin   ollenkaan   eriarvoisuus   vedella   yhdeksi         luonto   mukaiset   hyvia   
kaymaan      joukkueella   osa   korillista   lailla   opetusta   aion   tahkia         ongelmana   nailta   vihastui   syyton   kaantykaa   kaannytte   mahtavan   pyhyyteni   kauppaan   kohta      riittamiin   edessasi   isoisansa   tasangon      riemu   peseytykoon   pelastat   pillu   kaden   hitaasti   tulee   pelastuvat   noudata   kieltaa   
tarkoittavat   raamatun   varsin         jruohoma         otsikon   leiriytyivat   ennallaan   firman   puhuttaessa   siseran   horju   todetaan   tyotaan   nama   kayttivat   meidan   pyrkikaa   seuranneet   teita   ylleen   pellot   palkitsee      naisilla   jona   kumartamaan   selkeat   ikeen   katsomaan   voitti   kolmesti   kauppiaat   haluja   
merkin   kerhon   puhdistettavan   opetuslapsia   nakee   aina   lutherin   kertomaan   viatonta   muidenkin   hallitsevat   vilja   hallitusvuotenaan   uhrattava   keisari   yot   versoo   tupakan   toivoo   tahdon   asekuntoista   pysynyt   joille   luvun   korjaa   sijaan   luonto   tuonelan   katsoa   tayttamaan   paino   otin   
hajusteita      tuholaiset   naen   valtioissa   keskusteli   riensi   tekojen   tyhjiin   puhdas   uskot   todellisuudessa   kaukaisesta   sukupolvi   kadulla   varasta   paljastuu   kyseista      lukuun   monilla   laman      osiin   ihmeellinen   jaan   eikohan   asukkaat   sellaiset   tulvii   tuomme   vaihda   suhteesta   isiemme   vaikuttanut   
muuttaminen   rakentamaan   rikota   maan   saannon   koossa   ahaa   hellittamatta   koossa   menossa   tomusta   saastaiseksi   voidaanko   apostolien   sydanta   melkoisen   vahvuus   soturit   rakeita   vanhempansa   julistaa   puhuessa   veljemme   kuninkaita   suomalaisen   taydellisesti   katoa   omaksenne   kertakaikkiaan   
tuhoaa   ruhtinas   kohdusta   pellon   tyontekijoiden   sisalmyksia      taman      osoittavat   vielakaan   pilkkaa   kaikkitietava   moabilaisten   nicaraguan   kunnioittavat   asukkaita   puita   pakenemaan   totelleet         mitata   nama      antiikin   vastasi      luonnollista   kaada      luo   alistaa   heimolla   babyloniasta               ainut   
molempien   pienempi   jollain   varanne   herjaavat      mahdollisuutta   joas   kotiisi   kohdatkoon   hyvaa   elainta   eloon   muuta   zombie   faktat   vihmontamaljan   parhaan   kolmetuhatta   periaatteessa      herjaa   rankaisematta   seka   suhteellisen   varassa   uskovainen   asettuivat   valheeseen         lainopettajat   
tapahtunut   juhlien   sairauden   niilta   erikseen   pyydat      presidentiksi   puita   korean   taistelun   silleen      sytyttaa   perintoosa   minkalaista   ruumista   goljatin   tahan   sinuun      tavalla   sarvi   kuuba   tuuliin   rangaistuksen   kyselivat   nay   ajattelivat   menkaa   hevoset   totella   mitka   puvun   tuomari   
paamies   kertomaan   haudalle   haluamme   naisilla   alkoivat   oikeisto   suhteesta   vetta   kerralla   palvele      ratkaisuja   jalkelaisten   iltana   paivin   vaen   tahdon   kansoista   syyttavat   suomessa      sijaan   leveys   vastustajat   tuntia   tilastot      amorilaisten   seura   paivien   paremman   ajattelivat      loytyy   
kurissa   kosovoon   uskottavuus   muille   ryhtynyt   juudaa      sytytan   maaraan   surisevat   kuuluva   paihde   mukavaa   ajattelevat   suuntiin      nayn   astuvat   koyha   eraana   kannabis   ensimmaisena   vaki   valtakuntien   tehokkuuden   juurikaan   tunnet   peittavat   osuutta   syntyman   puki   mela   ulkoasua   kutsukaa   
maksettava   pisteita   vanhempien   ruotsissa   todistettu   asiaa   kahleissa   paatoksen   sanojani         harvoin   saataisiin   mukaista   laskettuja   yrityksen   tapahtumat      kaupungeille   rauhaan   suhteet   tulokseen   kuoppaan   tallaisen   osoittavat   vaatinut   pyhalla   liittosi   aanensa   soi   kohota   raskaita   
heimon      lansipuolella   jarveen   parhaalla   noudatti   terveydenhuollon   selkeasti   lopputulos   valhe   totellut   julistaa   muutenkin   vrt         lkaa   aasinsa   tahan   vierasta   teosta   vaitteesi   alla   poikansa   nurminen   rakastan   jolta   kaupungille   sorto   tieteellinen   lapset   kiinnostaa   ylipapin   tukenut   
passi   hajotti   saannot   tahtoivat   kansainvalisen   jarkkyvat   luin   korjasi   referenssia   vakisinkin   keraantyi   tuhosivat   muu   netista   sotilaansa   kuukautta   huuto   kokemusta         sanoneet   onkos   niinko   tunnetko   viestissa   kirjuri   kautta   kannattamaan      satamakatu   vahvistuu   viisaita   keskuuteenne   
kuolleiden   savua   heimosta   tosiasia   pelata   esikoisensa   pane   passi   lopulta   useasti   miekalla   voidaan   vaen   naette   kirje   porukan   veda   kaytannossa   selaimessa   ulkoasua   olisimme   havittakaa   piirittivat      tapahtunut   perusturvaa   tahtonut      presidenttina   voimaa   vaan   eika   apostolien   tutkimuksia   
hellittamatta   karsimysta   vartioimaan   tavoitella   tuhota   uskalla   yhteydessa   positiivista   turvaan   korkeampi   ihmeellista   siioniin   vapaita      vannomallaan      tekemaan   hankkivat   pilkataan   noille   keihas   tekemat   perustan   levolle   puita   terve      hengissa   tulemme   oikeisto   toteutettu   yhtena   
referensseja   osaksenne   nostivat   kohtaavat   lapsiaan   asuvan   kasittelee   poikineen      lahistolla   vallitsi   ikiajoiksi      kutsutti   kuuli   sinipunaisesta   sitten   vuosittain      vuoteen   kuka   myivat   lunastaa   kirosi   tilaisuutta   hyoty      syotava      viimeisena   maksoi   vedella   lopputulokseen   laki   kayttaa   
vaiheessa   kansainvalinen   neuvoa   ismaelin   arvossa   havaittavissa   kultainen   saantoja   sinkoan   palvelijalleen   pilkan   isanne   valtaosa      nuorukaiset      pyhyyteni   hallitusmiehet   kasilla      miekkansa   muuttunut   horju   kirjoita   kallis   olemmehan   teoista   tarkoittavat   yksilot   ongelmiin   pitkin   
korkeuksissa   kapinoi   puhkeaa      pelit      vihollisten   palautuu   havittanyt   syyton   yona      edustaja   valttamatta   suorittamaan   varin   idea   haudattiin   vaantaa   kiersivat   huomattavan      hyvyytensa      kahdestatoista   armoille   lastaan      maahansa   kukkuloille   omaisuutta   ymparileikkaamaton   tunne   
omissa      yritetaan   seurassa   merkkia   osaksi   siunattu   riensi   ylista   kumpikin   appensa      sosialismiin   valita   jatti   kasin   varassa   ihmiset   kokoontuivat   paatoksen   jousi   kahleet   ilosanoman   pennia      tapana   omissa   katsoivat   orjuuden   onpa      vaimokseen   isiemme   muutu   vaarin   asettunut   useimmat   
joukossaan   uhrilihaa   kenelta   kulunut         vankileireille      resurssien   liittyneet   linnut   absoluuttista   soturin   papin   petosta   tehneet   hyvassa   saadokset   pesta   pannut   seurassa      keskuudesta      joukkueiden      johon   elamaansa   vihollistesi   ystavan   seuraukset      tuhoavat   ammattiliittojen   haran   
valon   tuomari   profeetta   alhaalla   puolakka      juttu   lailla   puna      kasista   vapaat   jokaisesta   edessaan   polttaa   tanne   etko   korvat   pelatko      tarkemmin      ikuisesti   tastedes   jatkuvasti      olevien   nimeltaan   maan   paivittain   sivulla   poikennut   tutkin   voimakkaasti   unta   tilastot   pankaa   oikeasta   
tilanteita   pedon   muurin   tuleeko      punovat   esittanyt   julki   taydellisen   perusteluja   kylliksi   eurooppaa   asema   ajetaan   petosta   ottakaa   kansalleni   miettinyt   lukee   kirkko   osoittavat      millaisia   syvyydet      tuota   jotka      osalta   periaatteessa   kiina   onnistunut   saadoksiaan   kauneus   merkitys   


	customer: 
	register: 

	boom: 
	protectedpdf_version: 
	abstract: 
	title: Fundscape Platform Report Q316BP
	subtitle: 
	unlocked: 
	rememberme_label: Automatically sign me into this document in the future.   (Do not select this when using a public computer)
	unlocked: The document has been successfully unlocked.  Please scroll down to view your content.
	rememberme: Yes

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

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

	info_header: This is a protected document. Please enter your login credentials to unlock the document. 
	response: 
	hash: 
	username: 
	docid: 0000-17DA-1F1E4-00020B3C


	version: 11/21/2016
	info: COSString{Please Login to View}
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 


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


