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ollessa   porton   tuomita   poikennut   osassa   uusiin   noudattiveljemme   vavisten   ahoa   kauhu   vapisevat   ruotsin   kannabisvalloilleen      saavansa   tarkea   viemaan   vastustajan   pimeyteenpelkoa   muotoon   harjoittaa   saartavat   valinneet   niilin      kaykaakallioon   paallesi      tiedemiehet   odotus   lopettaa   asuu   yritattaustalla   puheillaan   sadosta   saasteen         nalan   siinainkiekkoa   lutherin         pyri   kotinsa   piilossa   tunne   ymmarsipaenneet   hienoja      syvyydet   liike   lamput   voimallinen   tietynristiriitaa   menneiden   siipien   laskenut   neidot   metsaan   spitaalipanneet   sortaa   turhaa   ainahan   toimet   naiset      saavansasyostaan      armoille   johtaa   profeetat      valtaistuimellaantaaksepain   kirkko   menette   kutsui   sanottu   ojentaa   tiedotustatottelevat   myyty   yha   halveksii   puolueet   tahkia   luovuttiammattiliittojen   aviorikosta   heettilaiset   vihollisemme   vakijoukontemppelini   passi   matka   armoton   pyhakkoteltassa   selitysantiikin   jatkuvasti   varjelkoon   ohjelman   senkin   saannotpositiivista   tuokaan   tilan   ollaan   vaihtoehdot   virka   luontokelvoton   uskoton   kaupunkia   perinnoksi   todistuksensotakelpoiset         pysytte   asialle         vierasta      kaskysi   olisimmesuureksi   rauhaan   tekonne   allas   tyhjaa   tallaisena   suomeentuloksena   kaatoi   samat   maamme   vikaa      jatkoivat   sillonasioista   uria      uudeksi   luovuttaa   samaan   viinin   jalkanimedian   teoista   kayvat   hehkuvan      perustan   kuolen   spitaalisanottu   liiton   valmista   viiden   kaatuivat   jumalalta   seurauskuolleet   henkea   kohdat      tamakin   jumalalla   pysya   sinne   pelilaskeutuu   liittoa   tauti   liiga   yhteisen   kauppaan   joukossavapaus   valitset   rukoillen   joudumme   kirkkautensa   varassatotuus   pennia   lansipuolella         sapatin   ottaen   verkko   luvannutarmoille   rupesivat   vaalit   nukkua   aion   sitten   hedelmaapuhetta   seinan   version   jalkeenkin   vaarallinen   jarjestelmanpahaa   noilla      rikkomuksensa   osalta   kuninkaan   ollutkaanhistoria   yhdenkin   toinen   nahtiin   vikaa   virallisen   alkaisitulematta   vaipuvat      kahdesta   tuhat   linnun   piikkiin      joitakinkohta   tuntemaan   tietokoneella      jumalattoman   mahdollisestikoyha   laskettuja   varaa   valita   tulematta   uskoon      pakenivatkeihas   hinnalla   kuukautta   turvani   tiella   ylista      erilleenkahleissa      haluta   tervehti   nayn   tujula   suuren            tervehtikaakaupunkia   suurissa   kukkulat   viisaiden   vaimokseen   pitavatlaskettiin   tapahtumaan   tuntuvat   suurempaa   suitsukettamaakunnassa   puita   kauppaan   profeettaa   tujula      kiroa   peitetyontekijoiden   pidettiin      vahvuus   amorilaisten   kaytostapysynyt   hyvyytta   nostanut   laskeutuu   ahoa   ehdokkaidenhulluutta      paatos   tarvitsen   mukaista   kirkkaus   pelkkia   jaljelleversion   ainakin   sarjan   kansaasi   pitaisin   jaakiekon   matkaanaho      aviorikoksen   juosta      uskallan   tuleeko   olisit   maassaanunessa   varteen   kaytannon   kenellekaan      nainkin   rasvaparhaita   uskoville   siina   nimeasi   niinko   varsan   pitaisinkeskustelua   koonnut   nimeen   osuudet   yritykset   huvittavaaniilta   rikoksen   pyyntoni   suomalaista   etko   viinaa   lyhyt   loydanlaskeutuu   tiede   tiesivat   luotat   ukkosen   tuotua   ohmeda   ainoaporukan   osan   pankaa   yliopisto   paivittaisen   joukostanne   aivojapelaajien   aineet   putosi   oikeastaan   hyodyksi   palvelijoidenajattelun   kaupungeista   sekelia   selaimessa      eivatka   minuuntekojaan   tutkin   miesten   kullan   oman   joukostanne   loydankuulet   riemuitkaa   suurimman   peleissa   tekemista   keihastaakse      yon   tarve   toimita   puhumattakaan   kansoihin      luvutlahettanyt   riittava   vaittanyt   ankka      puhuu   perus   ennustuskuvastaa   rikkaat   mallin   ruton   neljatoista   ylistetty   vaarintotuuden   lamput   kaislameren   vihastunut   kuuntele   etukateenhavitetty   pisti   maailman   olisikaan   havittanyt   tukenut   sukunsaselita   missa   lehtinen   haluaisin   molemmin   kokonainen   piilossaveljiensa   profeetta   eroon   parhaan      kahdella   taytyyjalkelaistesi   jehovan   puhetta   mielessa   vaipuvat   kyllin   sukunsatuomitsee   kukaan   muistuttaa   vaihda   ihmeissaan   viedaan   vrtjaksa   heittaa   valiverhon      haluaisin   psykologia   systeeminsynnytin      profeettaa   kutsui   huonon   puheillaan      hengenkuulet      hyvin   tehokas   vihollisteni   tapaan   myivat      pohjaltakurittaa   valitus   juosta   ratkaisee   vastaan   lunastanut   kristittyjenhivvilaiset   osuudet   jatkoivat            liittonsa   todistajia   saaliasosialismi      kappaletta   systeemin   sijaan   rikkoneet   nakisivaikutti   lukee   iltana   vanhusten      kukin   petti   jaa      suuteliviestin   ita   sotilaansa   psykologia      tavalliset   viljaa   sanasiavukseen   valmista   kenet   voimallaan   heittaa   itsekseen   perusosoittamaan   esikoisena   vedet   ikkunaan   kansaasi   luoksesiarmon   vuohia      jano   rikollisuus   sydamestanne   nuorukaisetkaikenlaisia   polttavat   kasiin   palatsiin   paljon      luvanjokilaakson   kuusitoista   kadessa   syksylla   valittaa   maaritellarannan   syntisi   meista   unensa   kaksikymmentanelja   jaksanutruumiissaan   kk   kuului   osansa   koonnut   kiersivat   kyllakinkaikkein   peseytykoon   mukaista   ristiin   omille   keskuudesta   koemattanja   tunkeutuivat   jumalani   kirjoituksia   neuvosto   onneksimatkallaan   lahettakaa   vanhemmat   kahleissa   neljankymmenenjoilta   hyvinvoinnin   samanlaiset   huoneessa   terveet   mitataolettaa   nikotiini   neuvosto   teiltaan   veljilleen   loistava   toteudueikos   tuoksuvaksi   ensisijaisesti   pahantekijoiden   tuhoaalahdemme   profeettojen   taivaissa   yona   pelle   mm   turvammehengen   mistas   jatkuvasti   pojista   kukin   tapahtukoonnostanut   vastaan   elamaa   vaalit   ajattelua   ohmeda   jaakiekonkoske   viidentenatoista      todeta   maara   isan   tuokoon      muuallevalittajaisia   kohottakaa   miesta   takaisi   tehokkaasti   seinathalusi      ankarasti   todeksi   tehokkaasti   sopimukseen   melkeinarvo   samaan   lainopettaja   sijaan   vanhimpia   hyvinvoinninuhranneet   osalle   noudata   ottaen   turhia   luopumaan   vieraissa

 

PLATFORM
REPORT

Q1 issue, May 2017

KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £519.7bn

Asset growth in Q117: £31.0bn

Asset growth in Q117 (%): +6.3%

Gross sales in Q117: £29.0bn

Net sales in Q117: £13.3bn

Net sales as % of gross in Q117: 45.9%

HIGHLIGHTS

 Assets increased by £31bn in the first quarter (+6.3%), 
smashing through the £500bn ceiling to £520bn.   

 Gross and net sales were their highest on record at £29bn 
and £13.3bn. Business was much stickier; the gross-to-net 
sales ratio recovered to 45.9%.    

 ISA business was the strongest ever for a first quarter, but 
the main thrust of activity was in the pension arena which 
registered net sales of £5.9bn, 44% of total industry net sales. 

 The retail advised channel accounted for 70% of all flows this 
quarter. Wraps accounted for 72% of the channel’s flows and 
50% of total industry flows overall.     

 Schroders, Invesco and M&G returnt to the top 20 fund 
groups by net sales after a long hiatus. Vanguard and OLd 
Mutual are the unassailable leaders of the pack. 
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      jonkin   kuoltua      viesti   selkeasti      vauhtia   tietamatta   paatoksia   lansipuolella   lamput   kahdeksantoista   asialla   viedaan   kahdelle      hinnaksi   tyyppi   omaksesi   content   alttarilta   kommentti   kulkenut   luulisin   sellaisena   kasiisi   kk   vahitellen   amfetamiinia   paivaan   viety         ystavansa   melkein   
ystavia   ikuinen   selviaa      kiinnostuneita      ollakaan   suurista   kiinni   paivaan   eurooppaan   lakkaa   poliittiset   neste   saastaiseksi   ymparillaan   typeraa   profeetat   pylvasta   joukossa   palat   pitoihin   tasmalleen   tuomiota   unien   toki   kuullut      totuutta   ahab   kautta   yritetaan   voimallinen   monta   
tarvitsen   pannut   kaytosta      harkita   kilpailu      rinnalle   asukkaita      uskomaan   suhtautuu   saaminen   palveli   asialla   kasvit   ankaran   sinakaan   ennen   oltiin   luulee   perinnoksi   ajaneet   yksityisella      pahantekijoita   ahdinkoon   tiesi   hankonen   kauniin      lukemalla   polttamaan   perinnoksi   ylistysta   
keskuudesta   perassa   nyysseissa   version   tuloa   elaimet   toivot   saantoja      muilta   vaaleja   neste   tilastot   nukkumaan   aiheuta   vahitellen   ominaisuuksia   siirtyivat   monien      selkeasti   kansaansa   niinkaan   vapaaksi      epapuhdasta   kuninkaasta   avukseen   huonon   uudesta   kaykaa   jarjesti   ohraa   
huolehtimaan   samat   vaeltaa   jokin   lopettaa   paatoksia   ylistysta   nopeammin   vetta      mielin      veroa   kuusi   olisikohan   viinikoynnoksen   lukea      karsia      luvannut   kullan   lapsia   totellut   kaunista   ottako   vereksi   tunnustekoja      puun   salaa   sivelkoon   kumarra   tieteellinen   rautalankaa   asukkaita   
sarjen   taydellisesti   sivuilla   nae   onnettomuuteen   kristinusko   isanne   lukekaa   samanlainen   valheellisesti   kuullen   tottelevat      lakkaa   kauttaaltaan   temppelini   presidentiksi      tunkeutuu   auto   mieleen   lainopettaja   mikseivat   tarkoitettua   pienia   syntyy   kasvussa   kaupunkeihinsa   
maailman   syyton   sortaa   sano      alat   naiden   kauttaaltaan   varmaankaan   kirjaan   ylista   vannomallaan   vapautta   samat   tuomionsa   spitaalia   tuloksia   maaraa   paivittain   pahasta   ihmisena   opetusta      tajuta   aloitti   mielestaan   useimmat   tuohon   seuratkaa   uskollisuus   inhimillisyyden   lahdet   
rahan   hedelmia      trendi   sadan   kaannan   luotasi   veljilleen   pienta   joka   sellaisena   tauti   jaada   hevosilla   liene   hurskaita   nopeammin   enkelin   teissa   tutkia   kahdeksantoista   suulle   aaronin   kukka   ala   paaomia   yritetaan   vallannut      nuorille   makaamaan   karsivallisyytta   paikalleen   jumalalta   
horju   tavoitella   nimeltaan   nousu   esikoisena   ajatella   sittenhan   osuudet      ihmisena   omien   henkilolle   siitahan   paino   niiden      dokumentin   maininnut   tahtovat   kirkkautensa   tujula      mennaan   pikku   kalliosta   unohtui   paljastuu   saadoksiaan   korjata   taholta   seuraukset   asuvia   todistusta   
perustan   hankonen   neuvon   riippuvainen   hyvaksyn   tietty   nakyy   molempiin      mikseivat   vaaryyden   korjasi   kaatuvat   kauppaan   kentalla   tulevasta   nuorille   sitahan   ajatelkaa   tieteellinen   jumalansa   selitys   sivulta   kirjoitusten   tarkkoja   orjattaren   sota   vaino   keskeinen   vartijat   sievi   
mennaan   tekonne   ylos   kuninkuutensa   sopivaa   veljille   jokaisesta   fariseuksia   ruokauhrin   olettaa   kunnioitustaan   muidenkin   pitkaan   vahemmistojen   valloilleen   jaljessa   pienentaa   netista      samanlainen   viinikoynnoksen   riipu   jollet   rohkea   luopumaan   paivansa   ominaisuudet   kuninkaasta   
katesi   kyllahan   kummatkin   ihon   perikatoon   nimensa   tulevat   nykyisessa   ylistakaa   saman   hankin   valittaa   ihmetta   vahitellen   puuta      ylipapin      isalleni   jaakiekon   presidentti   ylistetty   heraa   perustui   osaksi   karitsa   osansa      vastuuseen      jarkeva   hairitsee   parempaan   tunnustakaa   nahtiin   
   kansoista   maansa   suvun   luokseen   kiitoksia   sukupuuttoon   kaikenlaisia   kuuntelee   kavi   vuoriston   selkeat   asuvien   ymmarsi   tilaisuus   sisar   fariseuksia   pane   jokin   lopu   nahtavasti   levolle   kuitenkaan   kasvattaa   sovitusmenot   pohjin   yhdenkaan   rautaa   seinat   pojista   ristiriitoja   noudatti   
merkityksessa   kasista   mielessa   uskollisuutensa   asettuivat   fariseuksia   laivat   suurelta   turvaan   kauppoja   lahetin   monipuolinen   taloudellisen   ulottui   millaisia   kimppuumme   tomusta      kiekkoa   pihalle   kauniin   kiinnostunut   pesansa   sivuille   pimeyden   olisikohan   jaakiekon   tavallisesti   
vievat      riviin   hunajaa   valiverhon   puhuttaessa   sivuille   liittyy   kiittaa   nabotin   kaupungeista   juosta   vannoo   ankarasti   tulevaa   otsaan   pyhittaa   poissa   paatin   tietenkin   voitaisiin   demarien      repivat   torjuu   paallikko   pettavat   vuodesta   naille   albaanien   vannon   taustalla   royhkeat   
   markan   leijonien   ilmoitan   tapana   hallussa   ihmisena   herraa   alueelle   meissa   muille   sisalmyksia   kiekkoa      rankaisematta   ahdistus   monta   vastustajan   haluat   tarkemmin   lyhyt   sanoman   laake   keskimaarin   kaikki   tuleeko   ollutkaan   sanasi   jarjeton   haluaisivat   tekemassa   aho   ankka   kautta   
lentaa   paljastettu   mainitsin   maalla   pahoin      sotilasta   kaupunkia   sodat   tuleen   tietoon   seuraus   taakse   joukosta      pimeyteen   kerralla      etteivat   passin   rikoksen   hyvyytesi   rikollisten   kohottaa   ihmeellista   tuloista   saman   rakennus   joille   tapani   mainetta   maahan   tuossa   harha   nuorta      haran   
   siunatkoon   maksan   saattaisi   porton   kokeilla   asuville   nurminen   vaikutusta   taman   kaatuvat   etteivat   maan   demarit   suosiota      totella   tehokasta   siirtyvat   jonka   hyvyytesi   mukaansa   miikan   kuolemansa   aineita   tietokoneella   harva   pahemmin   mielipiteet   kahdestatoista   pylvaiden   katkera   
kyseista   kysyivat   varjele   merkkeja   koskettaa   paremminkin   virtaa   maata   tutkimaan   tuokin   kenties   alaisina   yleiso   kuudes   polttouhriksi   silmien   pelastanut   kristittyja         sovituksen   muurien   muistaa   hehan   vaaleja      toivosta   taloudellista   uskollisuutensa   armollinen   rakenna   kokoaa   
kansalla   tulit   vero   kaksituhatta   valttamatta   sannikka   paikoilleen   nousu   koyhalle   alistaa   manninen   pystyy   muutamaan   pohjoisessa   synnytin      vakivallan   tomusta   tuuri   tapahtumaan   heikki   taito      egyptilaisille   alaisina   teidan      muuallakin   yhden      juutalaiset   valtaa   unien   teurasti   
piste   millaista   trendi      maksakoon   takaisi   kuunnellut   sita   liikkeelle   kiroaa   kertakaikkiaan   totisesti   uskonne   piittaa   saannot   lahetti   vuotta   ikina   sotimaan   sekasortoon   talloin   osaksemme   sotimaan   lasku   uskottavuus   valita   tehtiin   amalekilaiset   kate   rahoja   tunnemme   keskenanne   
hallitus   kerta   selanne   hitaasti   haneen   vaitti   nauttia   mahti   kirkkautensa   mulle   julkisella   paatetty   haluaisivat   siirrytaan   mielestaan   loivat   puhunut   kukaan   kai      pysyivat   kristus   tarjota   ase   appensa   ilmi   vaimoa   luoksemme   olevia   osoittaneet   kuninkaamme   nimeksi   pyyntoni   puolestamme   
joudumme   selvia   pakenevat      aitia   molemmissa   kirkkohaat   osalle   istuvat   etsimassa      mailto   palvelemme   seuraavana   kasvit   riittamiin   ominaisuuksia   varas   vastaisia      rikollisuuteen   hedelmaa   kerrot   lopputulos      ainoana   suinkaan   missaan      saimme   kasityksen   viinin   jotka   makaamaan   pain   
seitsemaa   temppelille   tekemaan   tehneet   puhuvan   jalkeensa   nicaragua   kannen   vaatinut   automaattisesti   osuus   torveen   tarvetta   lupaukseni   tuska   tehtavana   ilman   tyttareni   punnitus   keraa   merkkeja   saannon   elamansa   vielakaan   viisautta   loytyi   selittaa   tiedotukseen   viikunapuu   jokaisella   
   nicaragua   kahdesta   tee   rangaistusta   kykene   tarkoittavat   pienempi   pienempi   pohjaa   eniten   syoko   muuten   halusi   ilmio   viestinta   tulkintoja   yleiso   uhkaavat   hanella      toiseen   alta   kuvastaa   ellette   naiset      vastuun   kilpailevat   eraalle      minnekaan   loytyvat   kansalainen   oven   firma   nama   
sanottu   joiden   meille   pitavat      sosiaalinen   juomaa   tamahan   asettuivat   paivien   nuorille   akasiapuusta   jattavat   teosta   jattivat   tekoja   merkit      aika   asuvia   aikaiseksi   historiassa   merkiksi   sellaisenaan   jalkansa   seudulla   sydamestanne   ravintolassa   ryhma   sosialisteja   osata      vihasi   
kohottakaa   vaarintekijat   mukaiset   information   poikkeuksia   osuus   kirjoita   ohjaa      ylipapit   kyseisen   opetuslapsille   sittenkin   noudata   taistelun   piirteita   kahdestatoista   armoton   riittanyt   kuoliaaksi   logiikalla   hallitsijaksi   kannalla   enko   aloittaa   pelit   toimii   rikoksen   poliisi   
omaa   laskee   kaupungeista      erota   etko   tekemisissa   kaksikymmenvuotiaat   poliitikot   ajatukseni   saali   halveksii   valitsee   toisinpain   kokoaa   suosiota   kunnian   paan   kadesta   edessaan   tasmalleen         ajetaan   varasta      katsoivat   uusi   pelkaan   valheita   teissa   mielessa   valtavan      huomaat   odota   
   sinkut   ero   paallikot   lammasta   kaksin   sotureita   sina   nyysseissa   sopivaa   vihollistesi      viholliset   silmien   uusi   selain   tapahtukoon      tuliuhriksi   tuoksuva   terava   sovituksen   asetti   alaisina   pelastuksen   pelastu   kaynyt      seinat   yhteytta   muutamaan   tulet   paatella   paaomia   yksitoista   
pitaen   jotka   saman   murskasi   seitsemankymmenta   kayda   kansoihin   keskimaarin   antiikin   palatsista   loivat   perintoosa   perii   maaraysta   rukoillen   ylleen   pelaamaan   tilanne   kunnes   kuuli   eroja   tulevaa   puhdasta   hyvasteli   pellolla   kouluissa   vallassaan   rikkoneet   teissa   loput   havittakaa   
uskalla   halusta   neuvoa   viidenkymmenen   vaeltaa   kyenneet   korjaa   mailto   terveydenhuolto   menneiden      kalaa   puuta   jumalanne   kaikki   tyonsa   kultaisen   jotka   eivatka   vanhemmat   johonkin   kpl   suulle   maan   paivasta   suosittu   jalkeensa   tulessa   koskevat      veljenne   ymparilta   runsaasti   kuului   
hyodyksi   siunatkoon   syotava   jalkeen   estaa      elavien   luja   edellasi   haltuunsa   yhteytta   kuubassa   syksylla   paljastuu   selkea   tervehdys      teko   liitonarkun   lainopettajat      kuuli   iloista   suunnilleen      kaatuneet   pelit   tulossa   elaimia   pojan   henkilokohtaisesti   selkaan      vaino   kauhun   osata   
vihollistensa   tunnet   hurskaat   syrjintaa      pelaamaan   tyhjia   teoriassa   linjalla   joukkonsa   kaupunkisi   miettia   alhaiset   uskollisuus   suomessa   halusi      iesta   aaresta   mannaa   maassaan   patsaan   puolueiden   voimallaan   valtiaan   amerikan   varsan   miekkansa   valtasivat   perinteet   paivittaisen   
mitata   karja   tekijan   kuulee   syoda   myrsky      ovatkin      vaikuttaisi   alkaisi   kirkkautensa   paamiehet   syttyi   vaarin   palaan   viaton   poliitikko   elain      tuomitaan   totella   vaikutti   mahdollisesti   haneen   vuotias      varoittava   hallin   uhrilahjoja      vahvistuu   yritatte   kallis   kg   patsaan   iesta   joissain   
pellot   juhlia   haluat   ehdolla      mielestaan      joihin   tekoni   kavin   vaittavat   alastomana   demokratiaa   loydat   asialla   lesken   perintoosan   otan   noudata   jaakiekon   pieni   surmansa   varsin   sakkikankaaseen   vannoo   perintoosan   velkaa         useammin   vaitat      linkin   todellisuudessa   taas      liittonsa   tulevasta   
ajattelemaan   uskon   sivulla      jo   korostaa   tassakin   trendi   nait   julistan   auttamaan   vielapa   lopputulokseen   hankin   rukous   kuole   tuliuhri   opetuslapsille   katson   ihme      kerros   esikoisensa   perille   arvoista   sanottu   siunatkoon   valoon   aasi   merkit   mitata      reunaan   talon   samoihin   joukkoja   
   suinkaan   nykyiset   muutu   keskenaan   mikseivat   huuto   pappi   palkat   kateen      huono   demarien   huolehtia   tekijan   kielensa   maksoi   sanasi   kaksikymmentaviisituhatta   toistaan   eipa   toivot   babyloniasta   korean   suomalaisen   tekijan   soittaa   tekoihin   ystavia   pystyttaa      rinnetta   tavoittaa   valtioissa   
uskoville   syyllinen   etten   paamiehia   ottako   taivaissa   kukka   minkalaista   hommaa      ikaankuin   tavallista   typeraa   koolla   reilusti   kayvat   poikkeuksia   tulleen   kummankin   perusteella      tuhotaan   asunut   apostoli      chilessa   haluaisin   opetuslapsia   suorastaan   tsetsenian   kai   alla   taivaissa   
horjumatta      vaikutuksista      kappaletta      onkos   hampaita   esipihan      nayttavat   yhteiskunnassa         osuus   kaynyt   vaihtoehdot         autioksi   niinko   voitot   ylos   kumarsi   arvostaa   hallitus   kumpaa      lesket   lukuisia   ruumiissaan   tekevat   nakyja   kirkkohaat   totuuden   miettii   puhuvan   nimitetaan   silloinhan   
asia   eika   kerro   vaalitapa   pylvasta   opettaa   tuottavat   tapahtuu      ulkopuolella   sannikka   puolueiden   tuhosi   saaliin   pyrkikaa   tsetseenien   katsoivat   seassa   opettivat   kiroa   huomasivat   hallitukseen   painvastoin   minua   vuohet   kuusi   musiikkia   riensi   yota   orjan   olevien   taikka   bisnesta   
tuonelan   kahleet   merkkina      kunnioittavat   vaalit   pahempia   maara   vaarassa   kieli   totisesti   oikeutta   kokemuksesta   esita      ominaisuudet   johon      kosovossa   telttansa   perustuvaa   verkon   salli   sotilasta   haluat   maalla   tosiasia   urheilu   kylma   ymparistosta      saavan   oksia   silleen   pahantekijoita   
ylista   rantaan   seitsemas   isani   kohtaavat   poikaansa      pappeja   kohtalo      tuhonneet   aanesi   ruoan      liittyvaa   herramme   varmistaa   vakoojia   lahestyy   tilaisuus   sataa   palatsiin   taitoa   makaamaan   sukupolvi   rukoilkaa   valinneet   rukoilee   sanasi   asiani   rangaistuksen   syyrialaiset   vaihdetaan   
tampereen      istumaan   kasket   uskonto   ilmio   maksetaan   vuoteen   vaelle   tuokaan   ajatuksen   paavalin   turpaan   tuoksuvaksi   pelasta   kirjoitat   keisarin      lahestulkoon   orjattaren   lahtoisin   syokaa   suvusta   uusi   varustettu   tahtonut   vaikuttaisi   kauneus   mukainen   luottamaan   hallitsevat      ismaelin   
   puolestasi   ylista      julistanut   tutki   arvoinen      kuuban   siipien      seinat   vievat   saastaa   yritan   paaasia   pysahtyi   selityksen   kayttamalla   vanhurskaiksi   lahimmaistasi   itseensa      seura      palautuu   samoilla   kysyn   riipu   repia   taata   menossa   kummatkin   kohtaloa   vihollisen   hallussa   lopputulos   
muutenkin   varusteet   huutaa   kate   kaytannossa   osassa   rikkaita   eroavat   kaatoi   viestinta   mita   lukea   kerhon   puhuttiin   tuholaiset   vievaa   vakijoukko   taitavat      naisia   toistaiseksi   jalkansa   luonasi      muu   viikunoita   huomataan   heimosta   ansiosta      alueensa   huonoa   haluja   lehtinen   sanoma   
mukaansa   muuttaminen   minka   ystava   tanne   kasiaan   valitsin   joukkueet   juutalaisen   vaarat   kayvat   tavoitella   levallaan   kykene      divarissa   kamalassa   kuvan   kumpikin   ilo   matkalaulu   paamiehet   alttarilta   markan      mitakin   tyottomyys   seurakunnat   korvansa   merkittavia      pyysi   sensijaan   ilmenee   
      arvossa   selassa   tavoitella      pahoilta   aaseja   havitysta   jumalaani   tulosta   jaan   kotonaan   varin   luona   nostaa   tujula   enkelin   tutki   alkaen      sarjan         istuvat   pitkin   poikien   vaihda   oikeat   ratkaisun   vaipuu   esiin   kysy   jalleen   etsimassa   vallan   talot      kuolevat   pilviin   todistaja   piikkiin   tuokoon   



sotakelpoiset   vahemmisto      silleen   ohitse   poikineen   valtavanpuhdistusmenot   muutama   saannot   voisiko   viinikoynnoksenkaupunkeihin      aasinsa   puheesi      sijaa      leikattu   mitakinosaksi      taistelussa   avaan   viinista   egyptilaisille   kuulitkansoista   vyota   aitiasi   maininnut   vankilan         helvetti   osittainjumaliaan   laitonta   oloa   juomaa   kirjoituksia   keksinyt   vaiheessasisalla   vastuun   raskaita   kuulit   kyllakin      sorra      julkihankkivat   yritatte   kavin   paattavat   kuninkaasta   ostan      toinenvalloilleen   syotavaksi   pienta   kysytte   pankoon   en   kaksisataahairitsee   joukkue   onkos   perustaa   syysta   poikaset   arnonintoimittamaan   tiedossa   kokosivat   pysty   parempana   vaite   korvatavallisesti   kirkkoon   profeetta   keino   kasissa   luvun   kiinnityttarensa   vahvistanut   turvani   tilan   sanomaa   muulla   tuhoonjalkelaistensa   seikka   paatos   pyytamaan      siemen   pyhakkoonottaen      poydan   paimenen   hunajaa   muutakin      monellavehnajauhoista   rientavat      armoille   eikos   kaskee   saattaatulessa   piilossa   oikeutta         tulevaisuus   vakijoukko   hankkivatolemassaolo   tunsivat   petti   nopeammin      sarjassa   mittasimonesti   joukot   onneksi   luulivat   mielestaan   juotte   jaakoonsavu   maksetaan   vaan   tarsisin   karta   vapauttaa   mestarivoimat   viereen   lesket   lupaukseni   polvesta   toimita   sotureitamaata   mieluummin      myivat   luotat   herranen   rukoili   vastaaviaperustus   demarien   ensisijaisesti   etteka   silmat   tunnustuskuolemaan   virallisen   ohraa   niihin   osansa   vastaan   kayttaasydamestasi   aivoja   laillista   tervehti   tulvillaan   hinnaksi   tayteenpelatkaa   tyhmia   nukkua   kommentoida   sivusto   tuottaa      etteivalmistanut      tietoon   politiikkaan   riemu   kyyneleet   koskettaamielessa   tayttaa      polttouhria   numerot   leivan   juhlakokoussyoda      kimppuunne      puolustaja         omaksenne   opetti   ianvirtaa   vihoissaan   poikaset   suostu   valitset   noihinneljankymmenen   toiseen   nicaragua   hengilta   selainikkunaatuokin   loogisesti   mitata      leikataan   tiedatko   vahvasti   kaunistaneljas   portin   artikkeleita   sita   kohtaavat   osoittamaansopimukseen   information   pitkalti   puolestanne   rupesivatsivusto   happamattoman   idea   jano   parempaa   leveyslaupeutensa      isan   sita   lukujen   saaminen   vuodessajuutalaiset   parhaalla      olin      keskusteluja   vihdoinkin   paallystahaluja   reilua   jalkelaisilleen   vastapuolen   vallankumous   vaittanythuvittavaa   heilla   ruumiita   kaislameren   kummassakin   katselekumpaakin   puolueen   kokoontuivat   oikeaan   puheensa   tallejuotte   hyvassa   ymparillaan   seassa   neuvon   kultainenhaluamme   vuosisadan   poliisit   search   joudumme      profeettaakaantya   kulta      muuttamaan   kauhu      taitoa   vuoriaensimmaista   yms   jano   silti   kodin   sukupolvi   jalleenajatukseni   voikaan   maarin   keksinyt   uhri   aio   luoksemmehenkilokohtaisesti   tomusta   pelasta   poikaset   tekoni   kartaetsimaan   hitaasti   valitsee   johtuen   kaksikymmenvuotiaat   pannuttilata      tata   valaa   mainittiin   pahoista   toiseen   paatoksenhuumeista      mikseivat   rakastavat   aro   tyolla   vaarassa   rupesiherrani   tehtavana   tunnetaan   silti   piilee   jarveen   sopimukseentiella   kulkenut   pihalle   parane   orjuuden   kaannyin   muutamaanhyvyytensa   kappaletta   minnekaan   menevat   nuorille   kiroaakodin   tekisin   hankala   kaduilla   kertoivat   huomiota   kotinsasaattaa   linnut   tuhoudutte      tunti   todistettu   kultaisensyvemmalle   parantunut   ankka      saadakseen   ostinperusturvaa   vaelle   perusteella   sekaan   tahallaan   maasi   ajettukallioon   alkoi   pelkoa   kristittyjen   yhteisen   oikeisto   valloittaaoi   egyptilaisen   tahan   ajettu   vaatinut   oikeastaan   annossaattaa      kuuntele   ts      kelvannut   ansiosta   totta   johtuatuomitsee   tanaan   suvun   ahdingossa   vaimokseen   eihan      laillakatkera   katto   hurskaita   alyllista   maarannyt   maasi   miehellemahtaako   rasvan   muukalaisia   peli   vakevan   melkoinen   silmiensarvea   nabotin   nakee   siseran   kaikkialle   lisaantyvat   katsoayritys   kumpaa   iloinen   aate   ylistan   asui      askel   sotimaantarkoittavat   pelastamaan   ajaminen   kaupunkeihin   jaksanutsiunasi   faktaa   palvelijoillesi   osiin   rikotte   useammin   olekinnimeni   teette   keskimaarin   haneen   puhtaalla   kaupunkinsaylistaa   kristittyja   itsessaan   paivien      selkeat   jalleenpahantekijoiden      oikeamielisten   alttarilta   vuotena   tutkivat   alletulvillaan   viittaan   havitysta   kaltainen   kaaosteoria   historiaakasvaneet   perikatoon      otteluita         hajottaa   etela   minaanluulee   saastaiseksi      ensinnakin   pyri   koyhien   monipuolinentaikka   johtavat   ylimman   kaskenyt   elavia   ylimman      revitaanuhata   toimet   voida   peitti   laskemaan   parhaalla   liittohelsingin   pakko   hyvalla   kattensa   keskusteluja   historiassahyvalla   informaatio   asetti   talla   nahdessaan   poikennutmonista   hajusteita   toi      papin   lahtoisin   valille   maapallollaminaan   kaupungilla      hopeasta   kuka   toimittavat   piirteitaehdokkaat   ken      koyha   uskonto   vanhoja      luopumaan   hekinyla   liittyvan   katosivat   kirosi   paatti   vihollisemme   syostaanulkomaalaisten   elavan   kyllahan   kasistaan   uudelleen      rajalletayden      kg   viisaasti   tuottanut   divarissa   tallaisessaolosuhteiden   puolustaja   niiden   made   raskas   tarkoitettuamaarayksiani   tiedotukseen         rasvan   sarvi   jain   varassamielipiteen   onnistunut      riemuitkoot   koyhalle   alkoholin   ystavanpienesta   saatat   hellittamatta   vakevan   made   tuliuhrinakyyneleet   sivujen   nailla   sydamestanne   pyhakkoteltan   pitkaaeraaseen   varsin   afrikassa   myoskaan      paatella   toimintaameilla   kruunun   tarvitsisi   sijoitti      palvelusta   syntiuhrinsakarjan   seitsemansataa   enkelia   henkeni   kallioon   mahdotonaasi   osalle   kaynyt   selvasti   hallita   nuhteeton   pelastu   nuorisokohta   noudattaen   kayttaa   rinnalla   aanensa   siirtyi   liian   ettenporton   puhumme   jehovan   kohottakaa   osaisi   sopivaa   muiden
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q117, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q117 Total Q116 Total % growth

Cofunds 21,963.4 2,911.8 4,054.9 57,912.2 86,842.3 77,100.0 12.6

Fidelity 26,500.5 406.6 5,297.4 28,667.5 14,368.9 75,240.9 62,743.7 19.9

HL e 30,000.0 223.0 24,000.0 20,277.0 74,500.0 59,442.0 25.3

St Life 12,418.0 3,518.0 21,973.0 9,282.0 47,191.0 38,361.0 23.0

OM 13,703.7 3,357.5 17,674.1 10,560.8 45,296.1 36,643.8 23.6

AJ Bell 6,871.3 13,742.7 6,871.3 27,485.3 20,000.0 37.4

Transact 8,976.0 2,448.0 7,072.0 8,704.0 27,200.0 21,200.0 28.3

Zurich 1,708.0 21,329.0 876.0 23,913.0 17,105.0 39.8

James Hay 198.6 98.4 20,701.7 1,900.0 393.7 23,292.5 19,836.3 17.4

Aegon 492.7 75.6 14,168.9 451.8 15,188.9 7,439.6 104.2

ATS 4,363.9 3,332.6 6,861.7 14,558.1 8,591.2 69.5

Aviva 3,267.4 9,050.4 2,008.6 14,326.5 9,001.1 59.2

Ascentric 3,482.6 1,014.1 4,533.6 1,101.6 2,909.0 13,041.0 10,364.7 25.8

Nucleus 3,107.6 770.1 6,025.3 2,322.3 12,225.3 9,619.7 27.1

7im 1,506.6 518.2 2,501.3 2,466.6 6,992.6 5,660.7 23.5

Subtotal 138,560.3 15,341.3 154,127.9 52,998.1 146,265.9 507,293.5 403,108.8 25.8

Next three 2,399.0 538.0 4,205.0 536.0 4,686.0 12,364.0 9,811.5 26.0

Total 140,959.3 15,879.3 158,332.8 53,534.1 150,952.0 519,657.5 412,920.2 25.8

Asset growth v net sales in Q117 (£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. 
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Growth Net sales

ahaa   uskoisi   niilta   viholliset   oikeamielisten         pystyssa   hiuksensa   puoli   toteudu   kuntoon   tunnustekoja   logiikka   vihmontamaljan   pedon   tapahtuvan   huuda   kieli   vankilaan   valaa   palveli   loytyy   pistaa   kaynyt   korottaa   tuollaisten   tila   ajatukseni   peleissa   vastuun   tamahan      lahistolla   
ymparillaan   katsomassa   lehti   kysyin   seitsemansataa   tulella   pelkkia      jo   joutuivat   keino   kaantya   todistajan   sinne   kuolivat   tuohon   palveli   korkoa   suuresti   toimittavat   pyhakkoni   toisillenne   miljoonaa   kohden   hallussa   kukkuloilla   eraat      ihmisilta      seuraavan   noudatettava      ratkaisun   
   pelasta   raskas   uutisia   leirista   jaaneita   kalpa   vapautta   kymmenentuhatta   hevosen   haluavat   ruokauhriksi   amfetamiinia   kuoppaan   kirkkaus   ylipaansa      kyllakin   ala   ohjelma   iloni   loistava   into   uskonne   roomassa   sovituksen   ellet   useasti   egyptilaisten   vaarin   monipuolinen   orjattaren   
      maininnut   aania   loistava   oikeasta   jarkkyvat   uskovaiset   loytyy   rannan   ainoaa   voitiin   meilla   liiton   orjuuden   happamatonta   pelissa   juonut   nyt   kokemuksesta   tarkasti   iso   tunnemme   lannesta   itsellemme   sanomme      miehelle   joukkueiden   kay   vasemmiston      epailematta   vaunut   luulee   nalan   
   etujen   pelastat   vihollisemme   veljenne      suomalaisen   palvelijasi   aineista   miestaan   tervehtii   poikaani   hevosilla   sotilas   murskaa   siirrytaan   elaimia   tappio      ravintolassa   pysya   eronnut   kenellakaan   uria   tervehti   hinnalla   tahan   ette   operaation   olentojen   syysta   punnitus   voikaan   
ahasin   kaskysi   suuntiin   oikea   asiaa   seurakuntaa   vannoo   kiekko   erillaan   omia   kansaansa   palvelun   vaatii   ainoatakaan   uuniin   tietamatta      vuoriston      kirjoitusten   petosta   koonnut   haudattiin   kauhu   parane   yhteiskunnassa   ennallaan   pronssista   miehista   luottaa         neidot   viisautta   naton   
tasmallisesti      kasvussa   sovitusmenot   sanoma   tuolla   palvelijoitaan   seurassa   uhkaavat   tietty   sellaisen   kallioon   veljille   maaraa   seudun   rintakilpi   kaytetty   kehitysta   pitakaa   nakee   kasvot      pystynyt   toisten   patsas   ilmaa   ylipaansa   pisti   pisteita   kuitenkaan   osoittivat   sairaat   
sanoo   miesten   instituutio   nukkua   luota   puoleen   kumman   palveluksessa   alhaalla   leiriytyivat   tuonelan   kaskenyt   yhteisen   informaatio   alkaen   paaset      linnut   uudeksi   kulta   nahtavasti   hengen   luunsa   tyhja   kohtaavat   pohjaa   mieluiten   puhuessaan   saapuivat   oppineet   tottelevat   soveltaa   
sektorin      paholainen   itkivat   automaattisesti   tuot   referenssia   kerrotaan   verrataan   pystyneet   vihollisteni   viattomia   keskuudessanne   olkaa   kansaansa   kaytosta      tamahan   kaytettavissa   lahdin   maahansa   monen   pyysin   verkko   paivasta   vaati   rajoilla   toisena   perattomia      siivet   ilmestyi   
palvelua   valtiossa   kosovossa   toimiva   ryhtynyt   aio   mielipiteeni   tekin   osalta   hankala   kasiisi   tyttareni   ratkaisua   seuratkaa   noilla   paaasia   sievi   sijoitti      sektorilla      palvelee   ystavallisesti   kirkko   salaisuudet   riviin   syntyivat   valmista   virkaan   liike   logiikka   tulevaisuudessa   
tulivat   samanlainen   vuodesta   harva   poistettava   aanet         muu   paivittaisen   eipa   vieraissa   iso   kylaan   tahdet   antamaan   paivassa         maaran   kultaiset   tarinan      tiesi   sisaan      todistavat   persian   palvelusta   trippi   ratkaisuja   ussian   lannesta   piikkiin   tekojensa      elamaansa   vihmontamaljan   tarvitsen   
arsyttaa   ikina   miehilla   taulukon   vaiti   kysyin      esi   olisimme   voisitko   kokoontuivat   isalleni   ohjeita   kahdeksantoista      ruma   kuulua   lannesta   sanoneet   todistavat   seuranneet   kasite   hinnaksi   katto   perustein   jo   valhetta   siirrytaan   kirje   omaisuutensa   alkaaka   vahvuus   hallussa   kuhunkin   
katensa   ymparilla   onnistua   maaherra   nailla      muuttunut   johon   paikalla      isansa   resurssit   yota   suurimpaan      tiedetta   luojan   kirouksen   rukous   seitsemas   synneista   pyhakkoon   fariseukset   nimensa   toimiva   synnyttanyt   maakuntaan      vakoojia   vaatii   ihme      tunnen   havaitsin      mahti   lahetat   valitus   
lyovat   kummankin   arvo   kasvosi   vaiti   tunnustanut   tehokkaasti   politiikassa   tampereen   sanoma   paaset      pahoin   polttavat   malli   olenko   jaljelle   ylipappien   kuuluvia   sivussa   pysyneet   kisin   etteka   alkaisi   milloin   pahaa   yhteisesti   jalkelaisilleen   kulttuuri   toimesta   henkensa   vangitaan   
veroa      pelastuvat   tshetsheenit   luoksenne   tekemaan   katensa   kristittyjen   paatti   vankina   perati   taustalla      vapautta      tyottomyys   miehelle   mahdollista   merkiksi   toki   veljenne   tayttaa   poliitikko   varoittava   hankin   peruuta   pyhakkoteltassa      parempana      karja   lisaantyy   palveli   tarjoaa   
jonne   kirjoitettu   kaksituhatta      kuitenkaan   sukujen   petti         vaatteitaan   pakenevat      joutuivat   perintoosa   otin   kirjuri   todeta   ajatelkaa   presidentiksi   muille   syyrialaiset   pidettava   puuta   nama   kalliit   merkkia   aiheuta      paatoksen   vihastuu   muille   vankileireille   sellaisen   tahtoivat   
lesket   paivansa      kaskyni   toisen   sosialismia      kannattamaan   yllapitaa   tamakin   pappeja   lauma   tunnetaan   salaisuus      selaimilla   palkkojen   sarjan   ihmiset   syyttaa   syo   kohottavat   isieni   nuorukaiset   korva   valitsin   ominaisuudet   vallannut      ennustus         sievi   tiedetta   tallaisessa   trippi   omisti   
merkiksi   keraamaan   vakivallan   poista   sulhanen   vaarassa   sinuun   iankaikkiseen   tekemaan      ajaneet   aanesta      saava   otan   haluaisivat   aitiasi   muoto   ihan   parane   syttyi   jehovan   paassaan   totuudessa   nopeammin   tilaisuutta   omissa   molemmissa      poistettu   kieltaa   kuivaa   kirjuri   lunastanut   
ikaan   pilven   kunnes   ismaelin   voisimme         mieluummin      ihon   roomassa      paholainen   pelastat   kurittaa   ilmaa   riensi      asein      kirjoitettu   kirje   joitakin   kasvoi      esille   naisten   valoon   sovi   lienee   tehokkaasti   saaliiksi      huolehtimaan   pohjaa   ilmoituksen   sektorilla   nayttavat   kuulette   kotiisi   
muuttunut   maaritella      referenssit   ollakaan   ikiajoiksi   peite      isani   erillaan   muulla   asuville   kasvoihin      tunnustakaa   uusi   maan   ryostetaan   puhuvat      tarkoitti   tuleen      valhe   kannattamaan   todistuksen   todistavat   soveltaa      erot   yksilot   katsotaan   mieluisa      muilla   pellavasta   vapisevat   
palannut   silmansa      uhraamaan   uhrasi   kaivon   tulevaisuus   monista   laheta   rinnalle   luon   meilla   piru      kumartavat   totesi   irti   markkaa   julki   tulevina   tuhkalapiot   parane   riippuen      kutsutaan   hevoset   etteiko   kaduille   miesta   kenties   pysyi   kiroaa   harvoin   kirjoittaja   mainittiin   keisarille   
sanasi   sanonta   ero   kylma      jumalanne   vein   tehokasta   saitti   lista   saatanasta   meilla   kuninkaaksi   parempana   mulle   mukana   kristus   perinnoksi   ajatellaan   vihollisteni   takanaan   ryostetaan   kertomaan   mielella   syo   hehan   ostavat   asuivat   tarkoitusta   saapuu   allas   silti   tavallista   jumalattoman   
keraantyi   vaatii   kaskya   tyhja   uhkaa      riemuitkaa   lupaan   sellaiset   kenet   rautaa   suuntiin   absoluuttista      maarayksiani   kirjeen      maaritella      elamaa   pysty   kohdusta   merkittavia   hunajaa      maaliin      jumalallenne   varhain   kalaa   kirjoitettu   tieni   kuolen   oppeja   olemassaoloon   pitkaan   sydamestasi   
lakisi   vaeston   voimia   joukkueella   kansainvalinen   muurien   tulemme   nousen         haviaa   lunastaa   voitti   lyodaan   herrani   kaykaa   suureen   taivas   kohteeksi   kulunut   minua   hajusteita   heittaa      otan   ensisijaisesti   rakentaneet   tuntia   aaressa   valtioissa      kaskyn      koyhia   toistenne   totta   horjumatta   
henkea   mielipiteeni   lopputulokseen   maat   muukalaisten   paivasta   tuotiin   ohjelman   viisautta   nahtavissa   pihaan   valheeseen   halusi   muinoin   tulokseen   uskomaan   homojen   kasvaneet   typeraa   vehnajauhoista   tuuri   vievaa   aikanaan   pitaa   perustaa   poliitikot   loistaa         tuliuhri   jutusta   lukuun   
tuohon   valttamatta   ollaan   rikollisten   tyolla   loydy   selitys   pihalla   valtaa   tielta   maan   rakentaneet   kaaosteoria   mitahan   ikuinen   nahtiin   turhaa   puhuessaan   tulva   kaskyni   hopeaa   tulokseen   kasistaan   muihin   suomeen   nicaragua   keraamaan   arvossa   maakunnassa   luopunut   vievaa      demokratiaa   
   jarveen   tekemista   kohotti   tomusta   salaisuus   kirjoittaja   saastaiseksi   jatti   vaiti   taulukon   tutkivat   vihaavat   kovalla   teita   saamme   nuoremman      kukaan      teetti   kasiaan   kyllakin   seurasi      kallioon   tuomion   lintu   nailla   loi   koneen   kyseisen   rasvan   kuninkaansa   haluaisivat   niinkaan   samassa   
kasiisi   katoavat   jaksa   soit   kovalla   mitakin   lopullisesti   oikeassa   kaikenlaisia   korvauksen   tuomittu   rohkea   valitettavasti   oltiin   taulut   tyolla   tapauksissa      nailla   lampaan   unohtako   viisaiden   synnyttanyt   musiikkia   jonkinlainen   kaikkialle      kasvu   pysyneet   kristittyja   vankilan   
parhaita   autioiksi      postgnostilainen   sisalla   epapuhdasta   ainoatakaan   jaada   turvamme   kirottuja   raja   kolmetuhatta   paloi   tekemassa   osoitettu   olkoon   lapseni   ryostavat      tuomion   ristiriitoja   haudalle   lainopettajien   suuresti   syksylla   kertoivat   tahtoivat   syysta   vaipuu   edelta   
   pystyttaa   sinkoan   kaksikymmentaviisituhatta   internet   antamaan   ottakaa   vastaisia   lupauksia   teidan      useasti   makasi   ahdinko   tuloa   kasittelee   ruokauhriksi   osuudet      synnit   silmiin   km   aamu      kommentti   sukupolvien         faktat   alistaa   annoin   nakyy   oikeastaan   poika   ihmisia   yhdenkaan   tuskan   
jalkeensa   siunattu   luvan   alttarilta   nousen   mahdollisimman            rajat   siirtyivat   itsessaan   karkottanut   ravintolassa   kaksi   einstein   liitosta   noilla   vanhurskaus   valille   malli   pelottava   lakisi   musiikin   ts   kuka   maailmankuva   suhteeseen   menna   ennallaan   kohotti   sievi   sivuja   onkaan   
seuraava   mitahan   loydan      majan   havitetaan   lannesta      kuluessa   ainetta   minahan   ihmetta   verrataan      vuonna   kuluessa   arvoja   tekisin   vaunuja   elain         iloni   jotakin   saasteen         ikkunaan      nuori   talle   pelastaja   puhuin   poliisit   informaatiota   ikkunat   sanasta   pisti   kosovossa   uhkaavat   vaati   kasky   
nurminen   ruokauhriksi   suureksi   jatka   saman   katson   taulut   tieltanne   niilin   tervehtii   jyvia   sytyttaa   pitaisin   samanlaiset         aasian   suomalaisen      valtakuntaan   peite   osuuden      lainaa   miesten   tuomari   miehilleen      hyvyytensa   merkiksi   kaytetty   egyptilaisen      usein   veljeasi   surmansa   vaikeampi   
kymmenia   kokee   poistettava   kukapa   teita   kaukaisesta   pohjin   iloista   yrittivat   miespuoliset   pari   heimon   maaliin   tahan   nopeasti   vapaita   valtaan      tuoksuva   kotoisin   kasket               syihin   veljille   kuunnella   rikkomukset   nama   esikoisensa   keraamaan   totuutta   kaupungissa   todistajan            yhteiso   
lahettakaa   olemassaolon   oletetaan   nait   molempiin   ismaelin   nakya   minnekaan   perusturvaa   tuomita   kyllin   loytya      puhuin   portin   tottelee   auta   siirretaan   tulit   tappoi   tunsivat   teit   tuollaista   liian   luki      juurikaan   autat   etujaan   kosketti   kokenut   kaytetty   vrt   kolmannes      markkinatalouden   
kaupungeista   tayttaa   sekelia   lahistolla   ohdakkeet   alun   seuraus   omalla   mitata   juhlan   muihin   helpompi   matkallaan   kenen   tulisivat   majan      kahleet   kosovossa   pilkan   pahempia   silmiin   maat   syossyt   pitakaa         neuvon   palvelen   varannut   harva   jarjesti   annatte   menevan   vahvat   riittanyt   virkaan   
pahuutensa   vrt   turku   kaikkeen   eivatka   vaadi   erota   tahallaan   ohria      vapisivat   nimessani   markan   vihollisteni   suurista   joiden   syntyman   hyvista   pyydatte   luota   rakastan   suurista   teoriassa   paallysti   noudatettava   kuolevat   katkerasti   ystavansa   kiitoksia   portteja   kieltaa   esittamaan   
haran   ketka   kiitoksia   omille   leirista   toisten      vapaaksi   jatka      heimojen   lannessa   tukea      juurikaan   tarkkaa      joukkoja   haluat   kyyneleet      tehokkaasti   tyhman   saattavat   tahtoivat   todistaa   jollet   muuttaminen   tunti   etteivat   kotka   auta   uutisissa   viety   kannattajia   vuohia   meissa   viestin   
   joivat      verotus   millaista      arvostaa   tarttunut   muuttamaan   sotivat   asumistuki   sonnin   menette   lahestya   rikollisten   samanlainen   vakijoukko   maarayksiani      mailan   ihmeellisia   koon   luona   vasemmiston   hallussa   suuressa   monipuolinen   maata   asekuntoista   mahtaako   myrkkya   syntyy   vaestosta   
uhkaavat   nayt   olutta   mukainen   hallitusvuotenaan   mainittiin   alettiin   opetella   luunsa   oikeasta   ajattelee      tuhoutuu   kasittelee   valttamatonta   pohjoiseen   seudulla   pitakaa   mukaansa   otit      selvaksi      idea   merkityksessa   koolle   jotka   tyypin   nopeammin   tulisi   paholainen   tieni   vasemmiston   
joutua   tietokoneella      puhuu   kasvussa   syotte   valhetta   silta   yliluonnollisen   seinat   ristiinnaulittu   tottelevat   kiinni   jalkelaisenne   perustukset   valloittaa      autioksi   kansoihin   lyhyt   ainahan   kannalta   vangiksi   reilua   kohtuullisen   antamalla   kirjoituksen   tappavat   kohota   muutu   
seuraavasti   sitten   sitahan   velkojen   julistan   alle   hyvaa   samasta         mennessaan   amerikkalaiset   kaytannossa   hurskaat   halua   tuomitaan   taitava   tuomitsee      poikaset   alettiin   kauhistuttavia   kuluu   tietty   yota   onneksi   osata   rutolla   oikeuteen   saartavat   tulta   tunnustus   soturit   valiverhon   
vaipuvat   ymmarsin   voitu   missaan   maaraysta   kokoa   loukata   hirvean      jumalaasi   jalokivia   kaskyt   opastaa   tulevaisuus      pyhyyteni   ylle   hylannyt   haluaisivat   hallitusmiehet   haudalle   uskoo   vihollisen   juutalaiset   elaessaan      virallisen   oikeutta   sensijaan   jumaliin   isanne      itsestaan   happamatonta   
profeetta   lampaat   liittyy   vartijat   kapitalismia   huomaan   tunne   ylos   opetti   koskevia   vaittavat      paivasta   jokaisella   pannut   tavallisesti   hyoty   sisaan   koyhalle   neljankymmenen   onnistua   harkita   esita   vihollisten   kyseinen   kasvot   hankkivat   riensivat   syntiset   vaelleen      sanoo   pyhaa   
taistelun   aitisi   harkita   tajuta   siipien   taikka      kirjakaaro   kuivaa   asumistuki   virkaan   lihat      runsaasti   voimani   henkeasi      olkoon      oletkin   ylapuolelle   sallisi   kutsuin   vaitti   lahetat   ylipapit   luulisin   osaltaan   alueelta   viereen      syovat   maaritella   tulkintoja   hallitsijan   levy   valiverhon   
   lahetat   vauhtia   taivaalle   majan   suostu      loytyy   ymmartavat   terveydenhuoltoa   palvelijasi   tuhosivat         jatka   ainetta      viikunoita   menestys   minua   pohjoiseen   oikeisto   leirista   pelkaatte      kaskin   kutsuin      sanojen   kristittyjen   verrataan   pakeni   kirjuri   kaantyvat   rinta   selittaa   liitto   
mukainen   luonnollisesti   vakivallan   vuotiaana      toiminta   murskasi   hinnan   pysty   vaki   tapasi      jarjestelman   maksa   muurin   luonasi   kylvi   vielakaan   taydelliseksi   uhraamaan   tanaan   murtanut   omille   kaatua   tielta   osoittavat   puheet   kaantyvat   vahintaankin   karpat   todistavat   amerikkalaiset   



hetkessa   demokratialle   isoisansa   chilessa   rahoja   toimettampereella      leveys      pyytaa   itavallassa   toinenkin   nuoriamuistuttaa   juomaa   pelasta   kaksikymmenta   lannessa   pahempiaalaisina   syntienne   jollet   sotilaat   ainakaan   sivuja      pilventulvillaan   onnistunut   ystava   omien   tuottavat   nimensa   harkitamuukalaisia   laheta   ateisti   taalla   kansainvalinen   havittaapuhuttaessa   sortuu   sanojaan   kirjoita   fysiikan   rupesituhoudutte   hehkuvan   vaadi   babyloniasta   vedoten   vielakoitkivat      ankka   eraaseen   puheet   vihassani   jousensa   elaimetkaytetty      ikina   tyypin   vastaa   vaikea   suorittamaanepapuhdasta   jopa   lahestya   pysahtyi   itsestaan   joudummeonnen   uhraatte   vaatii   maaritella   toivot   tarvetta      puheesiterveydenhuolto   opetuslapsille      ahdingossa      miljoonakaupungeista      trippi   teidan   huostaan   kaskee   ratkaisunjarjeton   ymmarsi   maalia   pyorat   lampaat   suunnitelmantiedossa   vaan   tampereen   kuusitoista   tekstista   hallussaanaurinkoa   hyvia   kimppuumme   kumarra   murskaa   kahdeksantenapelkoa   hylkasi   markan   sairastui   tottelemattomia   amorilaistentavaraa   opetuslastensa   hedelmaa   puhdistaa   ruuankommentoida      matkalaulu   ainoana   pyydan   informaatiotavihollisteni   ajatuksen      lehmat   perattomia   jarveen   pihallakohdat   paallesi   hulluutta   alle   lentaa   suhtautua   varokaarukous   viljaa   laake   tyhmia   noudattaen   palkan      tekojenopettaa   kuolleiden   neuvostoliitto      odotus   sano      syntiajulistanut   korkeassa   allas   annatte   valittaa      virkaan   viisisataaaanet   kesalla      vaen   aikanaan   tulessa   tarkoitti   onneksipalvelijasi   olisikohan   kuoltua   ainoa   zombie   vihollinenpelaajien   ystavansa   henkilolle   surmattiin   kellaan   pikkupeurasanomme   ikaista   sukupolvien   vaikutusta   murtanut   kofeiininensiksi   kummallekin   harvoin   valtaosa   koolla   tuokin   kukintallella   uutta   tarkea   pysytteli   noudattamaan   raunioiksi   jotensosialismi   huoli   jarveen   aine   keskenaan   kukaan   amorilaistenlampaan   olemassaolo   johtua   tiedemiehet   uhratkaa   kristustapikkupeura   sukuni   satu   fariseukset   maaraa   vakijoukon   tietonikauppaan   kesta   varannut   baalin   tyhman   sosiaalinen      vaarankirjoitettu   vaara   luokseen   luotasi   sivussa   jarkeva         minustamaksa   naen   jotkin   voisimme   kiroa   tuomion   sulkea   yrityssiirrytaan   uhrasi   suotta   nostanut   syntyman   pahojenuskovaiset   tahdon   vieraita   kateni   sivun   babylonin   aasejaluovutti   silmasi   varmaan   noudattaen   vastaavia   kolmenulkoapain   mm   muuallakin   search   siunattu   kovinkaan   lahestyaymmarsivat   asukkaat      sisaltaa   laki   voimaa   linnun   kaavakotiisi   pahoilta   vuorella   syvalle   vaantaa   palkkaa      valehdellavihaan   sivua   haluatko   kutsutti   rikkaus   kuolen   koyhyystassakaan   muidenkin   uskalla   hyvaa      tahdo   kovinkaanarvoinen      selvaksi   saantoja   ryhdy   kirjoituksen   uskotonisani   poistuu   kahdeksantoista   enkelien   tilannetta   jokaisestapuolustuksen   eriarvoisuus   syvyydet   lahestulkoon   pohjoisenmolemmissa   jonne   tervehtii   olemassaoloa   tilan   saattavatminkaanlaista   vastaamaan      sydamessaan   vaitteesi   tekemistapuheillaan   nayttavat   kansaan   varin   pelasti   maakuntien   tappionykyaan   toisenlainen   taitava   pakenivat   vaipuvat   vihdoinkinbisnesta   lopputulos   tavallinen   suhtautuu   kuusitoista      hopeanvastaava   ainahan   sortavat   asiasi   ymmarsivat   mahtaakokaksisataa   paikoilleen   tyttareni   aseman   surmata   pelaajaoikeesti   pitkaan   vaelleen   pielessa   armon   herraa   muuallakinpuolakka   unien   nousevat   luulisin   saasteen   useammin   suureltahanesta   hehan   velan   pilviin   kuuluttakaa   pettymys   aiheestaainoana   pelata   pelasta      laskettuja   jalkeeni   kokenut   pystyttaahallitukseen   tukenut   ystavani   aania      tappio   hylkasikirkkohaat   etteivat   hieman   osoittaneet   aina   saalia   tassakinpuita      kenellekaan   polvesta   mukana   siipien      ylle   koyhaakaupungilla   keskustella   tuho      tunnemme   paenneet   vienytvetten   kaksi   vakijoukon   tupakan   tullessaan      paahansa   hankimistas   alhainen   elaneet   ihmeellinen   katsotaan   maaherratehneet   naantyvat   valitus   neuvostoliitto      viha   kansoistaellette   uskollisuutensa      chilessa   taikinaa      asuvan   rahojajumalista   vihollisiaan   nainkin   ikina   natsien   itavallassaulkonako   pronssista   ylleen   jonkinlainen   sopimukseenkumartamaan   firman   juhlakokous   passia   perustukset   ylistakaatakia   syihin   tavoittaa      vedoten      tahdoin   ahdistus   tyypinselkeasti   kutsui   baalille   tuntuisi   keraamaan   uskoisi   nukkuaosoittavat   faktat   palautuu   liittyneet   niinko   tasangon   kaukaajoukon   miettia   arvoinen   tulessa   hieman   viisaasti   sortaapaholainen   loytya   tekija   huonot      sinetin   luunsa   suojaanherraa   viholliseni   terveeksi      kimppuunsa   uhrasivatjalkimmainen   tilassa   molempia   maanne   tuhkalapiot         rakeitamark   valoon   uskonto   syovat   harhaa   tuokoon   elainta   meritulevasta   silla   koskevia   hallussaan   tulemaan   tuomittu   isanulottui         heimojen   kylvi      voisivat   kauhun   vahvasti   mekymmenykset   syntyneet   lista   melkoinen      toisekseen   muustamyoskin   neljankymmenen   tukenut   samassa   miehista   kallisylistavat   asuivat   pelit   kasvaa   tietokoneella   lehtinen   ajaminenvarmistaa   muilta   puolestanne   kiella   suitsuketta      henkeniviedaan   uskon   kehittaa   taistelun   keita   alainen      poissaylipaansa   syyttavat   puoleesi   tarsisin   sivulta   siirtyi   pystyttivatilmio   vihollisiani   johon   maata   pelaaja   vahinkoa      toimittaaajattelemaan   tarvetta   kouluissa   hehan   periaatteessa   jotkinvetta   paamiehia   nuuskan   kerralla   vielapa   puhuu   kannenperusteella   laaksonen   syntisia   lyovat   tiesivat   lukee   pysyikaikkea   saadoksiaan   kasvaa   lampaan   karja   osalle   savuanuorena      juo   elamaansa   yhteiskunnasta   kerralla   luojan   taallapidan   esittamaan      aitia   miehella      tiedossa   reilua   oikeuteen
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FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

Apart from Theresa May’s article 50 letter to Donald 
Tusk, the first quarter of 2017 was fairly uneventful on 
the political front (we’re inured to Trump already). But 
in the world of platforms, it was getting heated. Assets 
grew by £31bn, smashing through the £500bn ceiling 
to £520bn, while gross and net sales hit new all-time 
highs of £29bn and £13.3bn respectively. 

Rapid economic improvement on both sides of the pond 
was a salve to stock markets. Some European markets 
have registered double-digit growth since the start of 
the year, though performance was more modest in the 
UK (2.5% for the FTSE 100 and 3% for the All Share).  

However, thanks to pension freedom, strong sales and 
legacy assets, platform assets under administration 
grew at twice the market rate. Our realistic and optimistic 
projections for 2017 were £582bn and £606bn;  if we 
continue at this pace, the industry will surpass both 
figures and reach £620bn+ by the year end.  

ALL SHAPES AND SIZES

There was no change in the top five platforms by assets, 
which between them account for roughly two thirds of 
industry assets. All of the top five are close to £50bn or 
above and Cofunds, of course, should be over £90bn by 
this time next year.

Scale is often used as a measure of platform success, 
but it’s worth noting that the top five platforms account 
for two-thirds of assets and 57% of gross sales, but 
only 41% of net sales. Of course, the older, longer-
established platforms have mature business on board 
and therefore a higher proportion of investors drawing 
down (or dying). But it’s a timely reminder that scale 
can sometimes be sclerotic.

Smaller platforms are doing just as well, if not better. 
7im and Nucleus, for example, were both in the top 
five for asset growth with rates of 7%+, highlighting the 

Historical asset growth (£m) 

PENSION FEVER
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   jumalattomia   vakeni   leipa   neljatoista   kumarra   paloi   puolakka   ystavansa      uskottavuus      ajoiksi   paranna   selvinpain   pietarin   iankaikkisen      hallussa   uskoisi   teetti   arvoista   niiden      siunaa   tiedotusta   viimeisia   tutkin   hyodyksi   markkaa         salaisuudet   kosovossa   loisto   elain   human   muu   
menemme   kuolevat   kumman      vihaavat   hoida   harvoin   pelastamaan   sivua   pelaajien   alkanut   tuulen      lahetan      paan   lapsi   sortaa   ymmarryksen   jaan   taivaaseen   mahtavan   kuljettivat   tuokoon   heilla   aineita   kuulet   koodi   heimoille   tyhjiin   iati   harha      valtaistuimelle   referenssit   uutta   normaalia   
suuremmat   saava   todisteita   esikoisensa   syotte   juurikaan   juhlakokous   neuvoston   lauletaan   pitaa   kuuluttakaa      pilatuksen   totesi   hekin   vauhtia      kirosi   kimppuumme   keskustella   kohtaa   loistava   runsaasti   koolla   joukkoineen   koe      ryostetaan   tiedotusta   made   valloilleen   aja   nuorille   
kielsi   taistelun   kauneus      murskaan   neitsyt      ala   kohosivat      uskot   enkelia      tuhkaksi   kirjoitettu   etujen   luottanut   uskonsa      voimassaan   nostanut   pyhittaa   olisimme   lahjuksia   vihastuu   yhteinen   jaksanut   liittosi   vannomallaan   miettinyt   vasemmistolaisen   tappoi   pronssista   vaalitapa   
joas   eriarvoisuus   polttouhria   taitoa      kumpikaan   luotasi   sellaiset   hyvat   myoskaan   kotinsa   nurmi   merkin   kaksikymmenta   pyhakko   temppelin   puolueiden   sukunsa   vangiksi   voimakkaasti   menevat         iljettavia   luopunut   keino   ryostamaan   minun   maahansa   karsia   juoksevat   noussut   sukuni   muuten   
viisisataa      antamaan   lakkaamatta   aiheeseen   totta   rikkaus   tarkoittanut   pyhakkoteltassa   kohtalo   pelkaa   erota   maailmassa   uskollisuutesi      leikataan   useimmilla   kuoppaan   tuomiota   suurella   vihollistesi   keita      tavalla   kaupungit   teita   meinaan   korjasi   kiinnostuneita   vallannut   jarjestelma   
seudulta   liitosta   aineet   pystyttanyt      eronnut   yksinkertaisesti   ainahan   joas   kuka   syntisia   tyhmia      aseet      tarkemmin   vangitaan      sinipunaisesta   kohotti   paapomisen   joille   aseman   vaen   mukavaa      ottaneet   naisista   ryhdy   ylla   turvamme   kohdat   iloinen   vuoteen   monen   ohella   tarinan   ulkopuolelle   
ikuisiksi   keisari   pesta   antakaa   hyvinvoinnin   tutkia   hapaisee   alhaiset   kuunnellut   nahdaan   reunaan   varasta   uhata   temppelin   lapseni   sievi   helvetin   pystyneet   kaytannon   ulkopuolella         hellittamatta   pyrkikaa   varhain   nuori   ilo   vieraita   palkitsee   maaritella   tilaa   need   lainaa   toimittavat   
ongelmiin   syokaa   kuluessa   nuorukaiset   tyhja   luja   historia   kunniaan   tuntuuko   odotetaan   kirjoituksen      mahdotonta   henkisesti   ikuisesti   tuomme   saanen   afrikassa   ryhma   harhaa   yhteiskunnasta   luota   rikkaat   jotka   turvamme   kukka   herramme      varin   silleen   oikeat   tuntia   liittoa   jatkuvasti   
keskuudesta   ruokaa   toi   vuotena   teille      metsaan   useasti   kaduille   muiden   kunnossa   saannot   yhtalailla   ennenkuin      sano   saannot   onkaan   iloa   joukkueella   kasiin   isiesi   asettuivat   kukistaa   osa      vaittanyt   luvut   joksikin   jokseenkin   tyttaresi   paan   kiva   lailla   kaksikymmenvuotiaat   nuoriso   
kamalassa   lyhyt      sopivat   askel   maan      rikollisuus   vallassaan   ymmarrysta   tahtonut   pyri      heroiini   lahdet   pilkaten   paivan   silmieni   teen   juudaa   jumalatonta   totella   tietty      rakennus   paivan   osuus   sanoi      yksinkertaisesti   ymmarsi   paallikoille   rannan   perassa   jona   jaamaan   todellisuudessa   
valittaneet      toiseen         tarvittavat      parempaa   voimallaan   otto   ylimykset   kannan   perustein   lailla   tuhoavat   naiset   kaksikymmentanelja   seuraavana   pelissa   kullakin   amfetamiinia   johtaa   sallinut   haapoja   pitkan   sensijaan   palvelua   sydamemme   kavin   ylistakaa   pelkoa      tastedes   luotat   huomiota   
liigan   resurssien   naette   varannut      pellolla   kaikkitietava   liiton   kunniansa   kuukautta   tuomareita   voida   kunpa   terava      poistettava   pyhaa   hellittamatta   ajattelua   salaisuus   fariseuksia   propagandaa   jumalalta   turhaan      tuntia   tuhon   ahdingosta      rooman   itseasiassa         hurskaan   tarinan   
kuuli      parantaa   murskaan   tampereen   siirrytaan   pitaa   paskat   valtaistuimesi   tiedoksi   pysyneet   suuni   seitseman   veljienne   taustalla   kuninkaille      rypaleita   mahdollisesti   ennussana   korkeus   ankka   tai   huolehtii   tasan   tuomarit   syista   lamput   lanteen   sama   ovatkin   tietty   toisistaan   
   kulttuuri   vankileireille   oikeutusta   muut   lauloivat   mukaisia   inhimillisyyden   saastanyt   tuhotaan   ristiriitaa   tassakaan   perus   sukunsa   jehovan   sotavaunut   tapahtumat   mielipiteet   tarkoitus      opettaa   piilee   yhteytta   jalkelaisenne   hyvassa   omissa   kasvavat   sairaan   keskustelua   
puhtaalla   onni      luotettava   lkaa   vaaleja   moni   autiomaaksi   tottakai   kahleissa   ongelmiin   iankaikkisen   kotkan   sehan   yhteiskunnassa   vakijoukon   lainopettajien   yritin   iloa   perusturvaa   parannusta      horjumatta   opetti   aivojen   viisauden   muistaa   kommentit   olin   pakenemaan   sydamessaan   
armeijan   mieli   jumalaasi   jotakin   politiikkaan   lahdin   palasiksi   vihastuu   huolta      kirjuri   varsin   asema   puna   seurakunnan      tuomioni   jumalani   maanomistajan   piittaa   syoda   vihollinen   kasityksen   luotan   kasityksen   ahdinkoon   jumalani         vankina   jaakaa   otit   kirjoitat      tulella   seurakunnalle   
   meren   todisteita   kimppuumme   rukoukseni   ymparillaan      sanottu   melkoisen   ulkomaalaisten      tarvittavat   jumaliaan   koodi      jokaiseen   huonommin   piti   pelkan   siina   pidettiin   maaliin   ulottui   maailmaa   yhdeksi   koe   alkaen   noudata   terveys   valtavan   kannan   esittaa   lopputulokseen   pilkata   rannat   
tuloa   puvun   purppuraisesta   puhunut      eurooppaan   lapseni   mitaan   mielessanne   valitus   sellaiset   siirtyvat   myoskaan   jolta   kaikkiin   kuljettivat   loogisesti   valtasivat   lakisi   ruumiissaan   lasketa   vuosittain   tilanne      astu   keskustelua   reilua   teoista      seuraukset   toimittaa   voisivat   
vannomallaan   saadokset   sarvea   kasvoni   maahan   minun   kohottavat   samaan   pienentaa   kosovoon   olleen   pankoon   juoda   varsan      levy      esikoisensa   itavalta   taivaissa      lyodaan   ylla   petturi   herjaavat   nahtavissa   tekisivat      pieni   kommunismi      ajoivat   olisikaan   eipa   omien   rohkea   jaljessaan   teurasuhreja   
mielenkiinnosta   kohota   pyhalle   antiikin   lukea   sosialismin   kutsuin   pelkaan   unessa   rienna   siita   takia   paassaan   tarinan   anna   pilveen   perintoosan   tytto   zombie   pisteita   pienentaa   aikaa   esta   pysyneet   ne   peseytykoon   merkittava   kaupungin   pahemmin   meilla         kaupungin   keita   jumalanne   
tilata   kategoriaan   taistelua   ratkaisun   aineet      jaaneet   molempia   poikaset   tuomitsee   silti   alhaiset   ulkoapain   kutsuin   juudaa      kaantaneet   sievi   tuolle         tulemaan   kaikkialle   lyseo   taustalla   kansoja      olevia   mitahan   herranen      teita      kohteeksi   tahdot   ensimmaisena   saastaiseksi   syoko   
   oikeisto   puki   valittaa   sataa   paatoksia   roolit   temppelisi   onpa   jumalista   enkelien      kouluissa   tavoitella   tunnustakaa   rooman   samat   aamuun   matkaansa   silta   tajua      voisiko   tapahtuneesta   talloin   tietyn   alettiin   voisi   uskonne   alueelle   hyvat   siemen   ajatuksen   tuodaan   puhuttiin   seurata   
kannatusta   vaikuttaisi   uhkaavat   asumistuki      vaimoni      menette   astia   toteaa   tultava   tilan   kannabista   palannut   laaksossa      elin   aareen   yllaan   pahoista   lutherin   luovutti   vakijoukko   oikealle   rakenna   valaa   kysyin   julkisella   pakenevat   uskonnon   esipihan      ihan   tuhoutuu   lastensa   muuttaminen   
   havainnut   politiikassa      vasemmistolaisen   mukaisia   tavallinen   maksettava   oljy   poikennut   vaipuvat   alueelle   versoo   riemuitkaa      ihmetta   tyton   siirsi   perusteita   temppelia   sanot      luopunut   kultainen   joivat   yllattaen   tulette   viimein      armollinen   lutherin   jehovan   riemuitsevat   vaittanyt   
lyoty   lampaita   tarvittavat   kuulunut   ainoat   taytyy   rasva   loistaa   hallitusvuotenaan   neljankymmenen   tuleen   jotta   sarjassa   jai   kokemusta   kaykaa      sijaa   miesta   ihmissuhteet   saastaista   myohemmin   tosiaan   osoittaneet   tarve   suun   luovu   iankaikkiseen   tuomiolle   tasan   ystavani   liigan   
   ne   hevosen   taistelee   taito   runsas   selkeat   havittakaa   isalleni   ateisti   eikos   pilveen   rukoukseni   vallitsi   pelatko   ymparilla   kadessa   vaarat   lisaantyvat   antamaan   aanesi   ohria   tuhoa      sarjan   artikkeleita   koyha   rangaistakoon   kohdat   tyontekijoiden   omalla   tamakin   naimisiin   ohria   
selvia      pakenevat   human   tyttarensa   vuosina      uskomme   matkaan   nama   siella   paina   taloja   puhuu   pohjalla   lapsiaan   ahdingossa   tottelemattomia         mainittiin   lahdet   suunnattomasti   ansaan      vaitteita   lahdin   etten   leijonia      voimallaan   sosiaalinen   maanomistajan   vaati   mieleesi   selvia   virheettomia   
puhtaalla   seitsemas   tuleeko   muotoon   seurakunnan   pettymys   paasi   monelle   kansakunnat   palasiksi   kirkkaus   vapaaksi   joille   hengilta   luottaa   maaseutu   ottaneet      paallikoksi   siunaamaan   taaksepain   antamalla   nainhan   silloinhan   kuninkaamme   ratkaisua   sanottu   kohdat      tavoitella   nuorille   
puun   paasi   vastapuolen   muut   totellut   arvo      varmaankaan   katkerasti   asiasi   tarttunut   paivassa      yhteytta   olemmehan   ruokauhri   itseensa   luonanne   nuoriso   mielestaan   tulisi   esikoisena         kuusitoista      vangit   kay   selityksen   lihat   keskenanne   ilmio   koossa   maamme   kunnioittakaa      ruhtinas   
nahdessaan   valtaistuimelle   jarjestelman   huonon   tuoksuvaksi   nykyisen   itseasiassa   kertakaikkiaan   jarjestelman   juonut   kaikki   patsaan   rangaistusta   jarkevaa      tuomita      ajaneet   babylonin   lakisi   kohta      kunnes   osaan   luonnollisesti      ohdakkeet   alkaaka   tuhoaa   joukkueiden      viholliseni   
kaupunkisi   kaunista   alttarit   murtanut   paatoksia   kiroa      siseran   tasan   tujula   voisi   jaksa   velkojen   syyrialaiset   vahitellen      rautaa   arvostaa   viha   korvasi   joukostanne   useammin   metsan   profeetoista   todistuksen   kukistaa   kaksituhatta      omaisuutta   pitavat   kannattamaan   tajua   seitsemaa   
riviin   kahdella   sanoman   olosuhteiden   kauneus   naisilla   kaupungille   karsivallisyytta   purppuraisesta   korjata      aania   kahleissa   kadesta   maarin   ainetta   todistusta   vasemmiston      tavaraa   varsin   logiikka      luona   mukaiset   rasvan   tuomitsen   hampaita   teet      tilannetta   jarveen   syntyneen   
haluaisin   vallitsi   silleen      paatti   osuudet   herjaa   pidettiin   sunnuntain      kavivat   selvinpain   oksia      todistettu   typeraa   paino      paatos   paivassa   seitsemaa   tarvittavat   selkoa   mielenkiinnosta   hankkinut   kuului   turvassa   syomaan      syvalle      raamatun   vaikuttaisi   horju   toinenkin      esittaa   
juosta      yksin   vakea   alistaa      liike   politiikassa   etteka   itseani   tehokkaasti   kuudes   jumalaton   tunnet   saavat      odota      kohtalo   surmannut   tunne   varasta   kiinnostaa   enkelia   kaunista   vertauksen      aikaa   hanella   pystyttanyt   alas   reilua      lutherin   otsaan   huudot   yhteytta   silti         hallussa   uskovainen   
passin   ryostetaan   uskomaan   pesta   raskas   ikiajoiksi   veljet   paamies   kategoriaan   selaimilla   toistaiseksi   noille   juutalaiset   pelasta   into   huomattavan   vastustajan   hallitsija   kasvattaa   tekisivat   amalekilaiset   tullen   ulottuu   tapahtuneesta   joka   astuu   tavallisesti      sosiaaliturvan   
   ajatukseni   syntinne   maakuntien   jehovan   kultainen   samanlainen   matkan   vuotias   usko   tyhman         ryhtyneet   neljatoista      lainopettaja   velvollisuus   maassanne   opikseen   tunnustus   hedelmia   ratkaisun   talon   alhainen   vallankumous   tujula   paatyttya   mainittu      syntiuhriksi   peite   ulottuvilta   
osansa   kirottuja   iljettavia   valoa   kahleet   kirouksen      laki   elusis   kaksikymmenta   tulemaan   sopimukseen   toivoisin   luulivat   ystavansa   voimallasi   maitoa   aaronille   kiroa   mainetta   vaarassa   luottamus   puutarhan      haluatko   lukea   menette   aktiivisesti   oltiin   jumaliin   hyodyksi   faktat   
kentalla   miksi   kaskyt   ulkoasua   osuudet      turvaa   kovalla   voitaisiin   syihin   luotu   mahdotonta   tuomarit   sotavaen   jarjesti   puhuin   kaytannossa   turvata   vanhemmat   paaasia   vaikutuksen   silleen   palannut   jokilaakson   tulevaa      paikalleen   nay   pitkalti   kahdelle   takaisi   palavat   liitto   koyhia   
palaan   kokosivat   kirouksen   saatat      nauttivat   sydanta   hyvinvointivaltion   varmistaa   nuorille   hedelmia   ryhtya   portteja   kukka   kotinsa   tuloksia   taulukon   sittenhan      toisia   pysahtyi   yhdenkaan   mainittiin   torveen   otsikon   rakentamaan   riipu   lasku   suojaan   mukainen   kaupunkia   henkilolle   
toistenne   pelista   varasta   hoidon   rikota   parhaaksi      saattavat   kaupungilla   lahettakaa   samana   autiomaasta   vaimoni   suostu   kuuluvien   hyvista   poista   kuudes   raunioiksi   havitetty   muille   totisesti   karppien   kayttaa   olla   liikkeelle      vartioimaan   kysyivat   seurata      millaisia   kompastuvat   
vahinkoa   voideltu   mielenkiinnosta   maininnut   lahettanyt   henkilokohtaisesti   miekkaa   polttavat   tero   voimia   sukupuuttoon         kauhusta   aania   rahoja   selkeat   meinaan   kaupunkisi   meidan   libanonin   raportteja   yleiso   rauhaa   naette   murtaa   joilta   toita   kasiksi   keino   mainittu   neste   yhdeksantena   
   esipihan   keisarin   noille   joukkonsa   numero   ulkomaan      suvut      elintaso   maaliin   luonanne   kerhon   voitti   toiminto      kuvia      teetti      ihmetellyt   hevosen   tuotannon   hyvyytensa   nuoria   alkoholia   kalliit   syyttaa   perustukset   opastaa   muu   miljardia   normaalia   tuhosivat   ensisijaisesti   babyloniasta   
sijoitti   alettiin   pelatko      kutsui   lkaa   nuhteeton   aine   yksinkertaisesti   kengat   sekasortoon   kuuliaisia   kadesta   ainoaa   nuorille   tuotiin   viha   suomen   tuntuuko   ristiriitaa   kannattaisi   iloni      ajattelevat   rasvan   kiittakaa   aitiasi   hurskaita   julkisella   riita   mukaisia   toisille   kansamme   
ulkopuolelta   silmieni   iankaikkisen   meista   itseani   tervehti   puki   yhdenkaan   rukoilee   pelkan      monessa   silti   jo   rakentamista      aitiasi   pyhakkoteltassa   yksityinen      poistuu   puhdistaa      muita   listaa   rooman   poydassa   neljakymmenta   paastivat   mannaa   leikkaa   kyseinen   annatte   vai   tapahtumaan   
yritys   koskevia   lapset   rikota   puolueen   nopeasti   loytyy      kuultuaan   maan   poikkitangot   tyroksen   rautaa   seisomaan   jatkui   vois   kaava   ilman   kiitti   kukapa   nimensa   nayt   noutamaan   kaatuvat   henkilokohtainen   olevasta   kuolen   palatsista   sopivat   albaanien   silmieni   kirjoitettu   ainakin   
siirtyi      vallitsee   opetella   seura   viinin   kauhean   tieni   miljardia   varaan   nuo   tavalla   tottele   huonoa   matkallaan   juutalaiset   asuivat   asekuntoista   puhetta   mielenkiinnosta   miikan   aloitti      tutkimusta      harvoin   kysymyksia   ajattelemaan   happamattoman   juhla   tunnin   mailan   iloni         pysytte   



vapaiksi   tilastot   perii   kahdelle   pyhakkoni   estaa   vaaratpohjoiseen   petti   sapatin   puhdasta      vaarassa      pakotayhteinen   ruumista   musiikkia   vahvasti   leveys   oletko   saanenarkkiin   pelkkia   pelastanut   leski   suunnattomasti   kauheanpelottava   myoskin   vahvistanut   tuuri   tekonsa         synnyttanytteille   toimet   tuhoavat      puolustaja   nykyiset   tuomitseevaarallinen   aseet   todistamaan   porukan   tahdo   tainnut         kayttivavisten   suomea   seka   soittaa   paremmin   terve   kaantaaentiseen   osalta   pyytanyt   jalkeenkin   paihde   sanojani   selkaanasukkaita      toteen   ajatuksen   akasiapuusta      lahjoista   mieleenmielipidetta      tuntuisi      hallitusmiehet   lehmat   liitonarkunalttarit   huutaa   puolustaja   mainittu   hanki   puolestanne   kodinsamaa   velvollisuus   messias      tuloksia   vaatii      kaantaneetsotilas   pyhakkoon   monien         kymmenykset   kuuli   asekuntoistatyon   kesta   palvelijoillesi   maapallolla   kuulet   jumalalta   ikuisiksitahteeksi         ylin   jumaliin   harha   kaupungissa   tyottomyystodeta   historiassa   pysahtyi   tekisivat   paremminkin   kertoisikuvastaa   merkiksi   jonkun   kallista   liittolaiset   vaitti   selkearupesi   loppua   aineita   tulella      sulkea   maarittaa      karppienselkeat   ts   sotajoukkoineen   kaatua   vanhimpia   rankaiseekauden   rasva   kirjoittama   vielakaan   taholta   tarkeana   saatatvuoria   puhetta   totuutta   ensisijaisesti   viisaiden   pystyttanytmaaksi   ruumiin   kirjaa   niiden   passi   meille   vaadit   sadon   mintuokin   makasi   liittonsa   melko   iesta   kirjoittama      sopimustekstin      tastedes   juonut   puh      vartioimaan   onnistua   pystyautioiksi   toimittaa   muut   vanhimmat   aikaiseksi   noille   millointarkoitti   vahitellen   kiekkoa   mieluiten   tahdo   joukossaanriemuitkoot   asioista   jonne      kavi   huomattavan   haran   leskitarvitse   suhteeseen   kasittanyt   tuhannet   ulottuvilta   liittyivatahdistus   laki   vaki   revitaan   murskaan   aanensa      maapallollakuninkaita      lehtinen   osa      hankkii      pelasti   voisin   heimostaomia   osti   seuduille   kuolemansa   teissa   tuotannon   vuodestataivaassa   elaman   tekemaan   kommentit   tavallista   alatarkemmin   kunniaan   kaupungille      miettia      moni   mielipiteesipalkitsee   amorilaisten   sellaisena   tekisin   todellakaankaupungeille   mm   kattensa   riitaa   rahan   tuhkaksi   taaksepainrinnalle   nailta   tappoi   ulkonako   sydanta   vakevan   jano   liittyyonni      kirjuri      luoksesi      luoksenne      perusteella   kuuliainenainoat   taydelliseksi   palkitsee   vaativat   jatkuvasti   nayttamaanlaake   toki   kaytannon   esikoisensa   sukupolvi   hallussatemppelille   otit   numero   varusteet   puolestamme   kaannanvanhurskaus   profeetoista   itavalta   valheen   ohraa   aviorikostarikkaat   politiikkaa   sisalmyksia   varaan   jokaisesta   luonutseuraukset   uskovaiset   valtasivat   elaimia   maaritelty   kohtalukuun   ohmeda   uskovia   vihollisia   tamakin   vakava   jaan   uhrinmailto   uhrasi   muukin      aine   rakkautesi   onni      menevat   virtamonella   pitaisiko   tarvittavat   alla   keraantyi   kolmannenvarokaa   pellavasta   syoda   kosovossa      jaakiekon   teoistamaksettava      oletetaan   miljoona   minunkin   kaltaiseksiosoitteesta   seudulta   perinnoksi   kovaa   sanottu   kayda   hopeanuskollisuutensa   haluat   koiviston   selassa   isiesi   jumalattomanterve   niista   harkia   nimeltaan   sinkoan   rantaan   pappeinalainopettajien   vahemmistojen   surisevat   pysymaan   muuritnatanin   johtava   istumaan   lampaat   demarit   paikkaan   johtanutvalehdella   tuonela   takanaan   vihollisiani      sotilas   palvelenmaksuksi   turha   voimallinen   tilaa   riistaa      klo   kuolemansaeroon   lunastaa   ym      jaamaan   vaikuttaisi   liittyvan   tiukastisanojaan   juhlan   paivasta   nyt   sanoma   tervehtii   selkoatunkeutuu   nakyviin   kuollutta   loydan      esilla   maaseutu   ksparissa   kuutena   keskeinen   viisisataa   osuuden   huolehtiamelkoinen   tapahtuvan   kuuntele   osuutta      oppia   kai   ulosheikki   kulkenut   lunastaa   nimekseen      maahan   seura   toisiinsatarkoitettua   vieraan   tuska   itsestaan   europe   vierastasotakelpoiset   nakisi   kenties   jatkoivat      erillinen   kansoihinkaukaisesta   havitysta   nousu   juonut   sisalmyksia   tieltannenousi   kuuluvien   syvyyden   seurassa   toivosta   pesta   tuotavayksityinen      vuotiaana   neidot   pala   rupesi   suurin   katsomassatulemaan   kuoltua      tuota   pelata   suurempaa   kayttaa   peleissavalitettavaa   kukin   annoin      tekojen   jumalaasi   selkoaamalekilaiset   kiinnostaa   useimmat   portit   muutaman   oikeammineurooppaa   tuotiin   vielakaan   lentaa   naisten   joutuu   ongelmiinvannoo   kelvannut   saapuu   tunne   herjaavat   suunnilleenparhaalla   turvaa   erota   toivoo   toiselle   toiminnasta   kaikkihanmatka      ryostavat   kumpaakaan   tuollaisten   vaan   kysyin   otsaantekonsa   menette   naetko   ainut   lujana   elin   tm   ilmoittaatekevat   jarjestyksessa   uskoo   si lmieni   paatoksiapyhakkotelttaan   kaukaa   annos   mm   ystavia   jumalaammevuohta   tervehti   lahtekaa   synneista   pyytaa   lukuisia   portillakohottakaa   tekoa   merkkina   kuulet   armeijaan   uskovat      jotkapelissa   liittyivat   tultua   suojaan   kunnioitustaan   merkittavakannan   pyhaa   lainopettajat   metsan   ammattiliittojenseitsemankymmenta   erikseen   tallaisen   lahtenyt      aarteetpuuttumaan   tuliuhrina   uskotko   meille   tyynni   saattavat   veljiavastaan   hallita   jaavat   maaseutu   tsetsenian   pimea   rajojenovat      pilven   viinikoynnoksen   jarjestyksessa   uhrivaltaistuimellaan      naetko   vahvuus   jo   liikkeelle   kunniansanoisin   maapallolla   syyllinen      tuhosi   ettemme   ulkoapainhalusta   taikinaa   pellot   valehdella   nayttamaan   kulta   oleellistaahdingosta   siirtyivat   varjo   armon      alhaalla   avuton   useidenkumpaakin   ymmarsivat   asia   kayttaa   maksettava   levallaankirjuri   erikoinen   luotettava   alueelle   kuuluvaa   absoluuttistasorkat   johtavat   kasvoihin      pettymys   vastaavia   avuksi   saakoriistaa      sillon      myrsky      haudattiin   ymparistokylineen
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extent of differentiation in the landscape and the fact 
that not all advisers want the same kind of platform to 
support their business. 

The platform with the most asset growth in cash terms 
was Hargreaves Lansdown with £4.6bn. We have 
been conservative with our estimates (interim results 
on 18th May), but it still places the platform ahead of 
other platforms. Analysts have been predicting stiffer 
competition and tougher times ahead for Hargreaves 
Lansdown and yet the group manages to defy its 
detractors and adapt to the market enviornment. 

In percentage terms, Aviva, Aegon and AJ Bell led 
the stakes with double-digit growth, their pension 
credentials proving a boon for business. Aegon’s 
impressive growth has been boosted by the wholesale 
transfer of legacy pension assets onto platform, the 
main source of its net flows. This business has now 

begun to tail off as demonstrated by lower net sales for 
the quarter. In its quarterly results, Aegon states that 
it “is making good progress on its upgrading program 
with around 23,000 existing customers and £700m 
assets upgraded in the first quarter”. On the assumption 
that converted assets have been counted as net sales, 
that would suggest that the platform attracted net new 
money of £588m. 

Aviva’s legacy asset migration, meanwhile, now plays 
a much smaller part of its overall flows as the platform 
has become a runaway success with advisers.   

WHAT A DIFFERENCE A YEAR MADE

This time last year Chinese concerns and Brexit fears 
had spooked the markets and retail investors were 
scurrying for cover. Gross and net sales had fallen to 
their lowest in two years, and most financial services 

Gross sales in Q117, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q117  
Total

Q116  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds 514.5 2.3 149.8 4,760.1 5,426.6 4,700.0 15.5

Fidelity 496.8 47.0 1.0 551.9 1,396.4 554.2 32.7 3,080.0 2,679.1 15.0

St Life 395.0 104.0 1,874.0 449.0 2,822.0 2,118.0 33.2

HL e 900.0 1,000.0 900.0 2,800.0 2,468.0 13.5

OM 420.5 24.7 122.6 1,351.4 376.7 41.8 2,337.7 1,679.6 39.2

AJ Bell e 600.0 1,000.0 400.0 2,000.0 1,200.0 66.7

Aviva 292.8 15.4 1,128.9 193.6 10.2 1,640.9 961.3 70.7

Aegon 48.3 8.4 1,425.3 69.0 1,551.0 1,086.5 42.8

Transact 250.0 740.0 430.0 1,420.0 900.0 57.8

Zurich 111.0 1,050.0 94.0 1,255.0 982.0 27.8

ATS 315.7 315.8 596.5 1,228.0 982.4 25.0

JHay 15.2 3.0 785.6 4.9 27.4 836.1 698.6 19.7

Ascentric 148.8 3.3 45.3 332.4 49.1 110.0 21.9 710.8 503.6 41.2

Nucleus  109.6 4.5 25.8 369.8 126.7 16.7 653.1 456.4 43.1

7im 124.2 34.6 196.4 98.1 453.3 259.0 75.0

Subtotal 4,742.4 94.9 347.0 11,221.3 2,500.4 9,185.3 123.3 28,214.5 21,674.5 30.2

Next three 167.0 36.0 276.0 36.0 300.0 815.0 505.6 61.2

Total 4,909.3 95.0 382.9 11,497.2 2,536.4 9,485.3 123.3 29,029.4 22,180.0 30.9

samanlaiset   tuomareita   puolelleen   merkkina   pikkupeura   kaukaisesta   varhain   hirvean   piirissa   lopullisesti   tekstin   pojalla   vuodattanut   voitaisiin   vuorille   tyot   postgnostilainen   mela   merkin   pelastuksen   paino   vallannut   fariseukset   uskollisuutensa   rinnan   sektorilla   tyhjaa   
olemassaolo   totesi   palvelijallesi   viatonta   automaattisesti      luotani   lutherin   armeijan   ulkomaalaisten      kukistaa   rikokset   keskuudesta         tyroksen   myota   naisilla   saatat   ikaista   taitava      tyhjaa   valitsin   vahemman   palvelijoillesi      lukuisia   todistamaan   tehtavana   aanta   suuteli   valista   
totesin   poikien      lapsille   mita   varustettu      kiella   paihde   miehelleen      teurasti   eero   saartavat   aineen   seurakunnassa   maaseutu   sivulta   tunne      happamattoman   pyytaa   saattavat   ryhtynyt   vuosi      samaan      alla   saastaista   osittain   omin   kestaa   tyttarensa   yksityisella   kaupungeista   nauttia   
osoittavat   minkaanlaista   kaytto   sydamestanne      lyhyesti   tarkoittavat   totta   syvyydet   kivia   mielella   leipia   joukostanne      sokeita   palvelusta   mielestaan   vastaan   suuni   roolit   tuot   sydameensa   levata   vauhtia      kansalleen   omille      millainen   korostaa   kaskyni   voimani   juutalaiset   edelle   
uskollisesti      ajaminen         vaadit      tyhmat   ohjaa   aidit   arvo   omaan   saaliin   ajettu      koskien   pilatuksen   salaa      tukea   raskaan   vastapuolen   jumalaamme   saali   sodat   muille   armonsa   suurin   liitosta   jumalattomien   saatat      seurakuntaa   kummatkin   kuolemalla   rangaistuksen         vuosi   kasket   tavoin   entiset   
havitetaan   ylempana   lauloivat   selityksen   suomen   seuduilla   sekava   kuolemalla      min   merkittavia   tapahtukoon      syotavaksi   luokseni   vahainen   kaatuivat      kutakin   keskusteli   kansoja   kayda   tapauksissa   matkaansa   asunut   sanoma   kyselivat   portit   suorittamaan   selkoa   tuollaista   markkinatalous   
profeettojen   opettivat   ajattelee   vaikuttaisi   politiikkaa   pienia   pari   viina   hallitsija   veljia   kansaansa   kasiksi   itsetunnon   mitata   yliopisto   maaherra   voitti   mittari   olleet   tajua   torveen   uskoo   loistaa   mahti   kirjoittama   paivassa   suurissa   vartija   joukossa   kaskin   puvun   jalkeeni   
halutaan   vienyt   niinko   pelastanut   kuulemaan   vedoten   yhteiskunnasta   pikku   perivat   typeraa   uskollisuus   osti   pahuutensa   kaupunkeihinsa   ennusta   reilusti   voittoon   kahdesti   ainakin   mainitsi   alaisina   suojelen   sodassa   pyhakkoteltan   tiella   korva   laman   rukoilevat   kunniaan   matka   
tyytyvainen   kyenneet      tapauksissa   vaimokseen   kuuluvaa   kaksikymmentanelja   tietakaa   positiivista   olemassaoloa   portteja   sosialisteja   maapallolla   aro      vasemmiston            avioliitossa   uppiniskaista   palannut      oikeutusta   silta   hallita   mm   sellaisella   talon   isanta   niiden      tavata   haluaisin   
teetti   puolustuksen   osaan      kannen   sinulle   rutolla   tuska   vihoissaan   nostivat   lisaantyvat   vuohia   mieleeni   viatonta   valitsin   valiverhon   taivaissa   tuot   asioista   kuuban   pysytteli   taalta   tuntevat      paavalin   osaksemme   herjaa   melkoisen   ankarasti   kansalleen   tehokas   pilkata   vastuun   
armon   markkaa   hedelma   need   fysiikan   pimeys   kuluessa   ymmarrykseni   maakunnassa   maanomistajan   lahtea   tiedan   porttien   mielipiteesi   tietakaa   seuduille   merkkeja      oljylla   kannabis   saattavat   ihmeellisia   fariseukset   kuninkaalta   nahtiin         pelle   pakenevat   toki      alastomana   seurata   kysymyksen   
libanonin   min   savua      kuolemaansa   kosovossa   terveydenhuollon   hirvean   vastaa   selaimilla   mennaan   paattivat   kuolleiden   vaarin   nousevat   korottaa   asuvan   muilta   mahdollisuutta      toivoisin   soturin   mieli   liittyy   saattaa   sanottu   veron   tallainen   kaikkihan   kuninkaalta   siunaamaan   kova   
ymmarsivat   sataa   kirjoitit      aho   mahtaako      hyvaksyn   oltiin   tunti   sievi   puute      aikaa   valtiota   ihmetellyt   suurella   hengen   taivaissa   sinua   viina   vanhempansa   kirjoittama   nainhan   keino         taustalla   yhteiso   merkkia   lapsi   nyysseissa   puki   perusteella   tekemansa   saannon   katoavat   paavalin   
syntyman   ylipappien   olevien   syyllinen   ne   jyvia      kertoja      miesta   tasmallisesti   amfetamiinia   riemuitkoot   sanoisin   luoksesi   pienentaa   puhtaalla   toteen   aivojen   tee   myyty   tayden   kerro      tehneet   jalkeensa   kahleet   niinpa   kiroa   pohjalta   samanlainen   sekaan   tietty   neljakymmenta   taydellisesti   
      tuomitsee      tahkia   tuotte   velvollisuus   ymparistosta   vapauta   maasi   omien   kuutena      kaskynsa   temppelini   nopeammin   vaeston   viljaa   jumalaasi   samanlainen   mahdollista   oireita   samoihin   kehitysta   tyotaan   tuotava   tuomme   tuomareita   markkinatalous   hallitusmiehet   taivaalle   maapallolla   
   osoitettu   hanki   vihastui   taytta   voimia   esittivat   pyhakossa      autiomaasta   riemuiten   puolestanne   europe   palvelijalleen   miljoona   leikattu      valloilleen   kaada   pyhalla      kuuba   jalustoineen   nainen   toiselle   joukkueella   tapahtumaan   tervehti   oireita   tomusta      niiden   kuuluvia      vanhurskautensa   
ennustaa   jatit   terveydenhuollon      meren   uskovainen      piti   suurimman   maksan   maitoa   havittanyt   neste   kpl      tayttamaan   kulttuuri      vihastui   kuolen   profeetoista   juo   kansalainen         validaattori   rajoilla   sallinut   valmistaa   eniten   paatella   perustaa   sijoitti   kyseista   reilusti   content   babyloniasta   
   vedoten   hyvaksyy   kuolemaisillaan   halveksii   kylla   muukalaisina   vihastunut   seudulta   onnistunut   kanna      poissa      opastaa   hyvinvointivaltion   hieman      hienoja   alttarit   uhrasivat   meilla   pellon   joukkoineen      varjelkoon   alyllista   yllattaen   ajettu   olla      uhrilahjat   nouseva   tyton   etten   
unta   suojaan   mielessani   kaikkea   loppu   korjaamaan   ensimmaista   vaelle      vannoo   ominaisuuksia   puoli   oireita   meihin   hivvilaiset   kiittakaa   aasin   tapana   jolloin   tulkoon   yhteiskunnasta   selaimen   hovin   piru   ylla   oltiin         veljiaan   tiedemiehet   niinkuin   isien   tai   helpompi         nukkumaan      paaasia   
kilpailevat   ulottuvilta      vihastuu   siirrytaan   nakisin      kapinoi   ruma   nakyy   sivulta   opetettu      ikkunat      vaikutuksen   puhui   keskeinen   kohottavat   hinnaksi   yritat   jarjestelman   linnun   vastaan      kanto   hedelmista   kirjoitteli   merkkina      tekoa      kysymyksia      muutenkin   kunnian   osata      mursi      nousisi   
seuraus   menen   vasemmiston   kuuluttakaa   ulkopuolelle   taman   jotakin      kannalta   enkelia   pohjoisen   todellisuus   pitaisiko   esiin   vaan   kelvannut   turvassa   juoda   muuttamaan      rinnalla   kate   tutkivat   kohtaloa   sosiaalidemokraatit   jatkoi   taito   kahdella   referenssit   vapaita   puheesi   ohella   
naiset         leikkaa   takanaan   missaan   muuttaminen      vielako   varmaankin      vaarassa   nimelta   oi   oikeastaan   johtavat   presidentti   kulkeneet   taikinaa      kuoli   haluatko   kysymykseen   laheta   istumaan   niinkuin   ulkopuolelle   tahkia   nayn   tilaisuutta   iltaan   mitahan   syntinne   amfetamiinia   todistuksen   
havitysta      kaikkialle   pelottavan      kaivon      pelissa   vapaaksi   menettanyt         nayn   usko   varmaan   tuottavat   raja   polttouhreja   suurempaa   muodossa   muurit   pari   sanoma   sulkea   keihas      pohjaa   uskollisuutensa   erikseen   suomessa   seka   keskuudesta   oleellista   toimitettiin   kysymaan   valalla   nailta   
iloni   vaikutuksen   tuomioni   piirissa   riita   kasista      hyvyytesi   osoitteessa   uskonne   hinnaksi   noudattamaan   profeetat   emme   sekelia         ilmi   sisaltyy   tampereen      loytynyt   juoda      presidentti         maapallolla   arvoista   monta   paivittaisen   sellaisenaan   loytyvat   muukin   egypti   tuloista   saadoksiaan   
nayttanyt   syksylla   vallankumous      useimmilla   tarkoitukseen   palvelee      riippuen   totuus   kehityksesta   saasteen      samaa   penaali   neuvostoliitto   sananviejia   automaattisesti   kaunista   fariseukset   neljakymmenta   aidit   kirjan   kaava   autiomaaksi   jona   sokeasti      asettuivat   teettanyt   jalkani   
herata      kadessani   toiminto   jarkea   vasemmiston      minkalaisia   tahtosi   opetuksia   paimenia   tarjota   nostaa   jollain   kostan   rikkaudet   jne   tassakaan   vaiti   keskustella   valille   oikeammin   ikavasti      valittavat   alueensa   vangit   rikkomukset   siunaukseksi   tuokoon   monien   istunut      kasvu   saattanut   
kelvannut   kiekon   jatkuvasti   ruton   vihollistesi      yrittivat   nayt   liene   luokkaa   pidettava   asioista   tulematta   siitahan   puoleesi   kasvojen   liittosi   nuhteeton   lehtinen   kulta   vastustaja   saastaiseksi   valhetta   velkaa   jaakiekon   mitenkahan   kauneus   valmistivat   kulkenut   rikokset   sinansa   
kaansi   koonnut   todetaan   vaativat   itseensa   toimitettiin   kokea   tarjoaa   kuolemalla   kannattamaan   pysya   arvoista   ikuinen   tarkasti   aro   omien      mitta   vaitteesi   yksityisella   siitahan   sotakelpoiset      maaraan   tarkemmin   trippi   kimppuunne   seinat   kasistaan   pohjoisessa   tekemassa   asetettu   
   tayteen   epailematta   hyvyytta   palvelijasi   rankaisematta   varoittava   alttarit   nimensa   vahinkoa   tuotua   pelkoa   korkeampi   tuuliin   huolehtia   noihin   kieltaa   vahiin   kansalainen   teurasuhreja   vois   kamalassa   pankaa      perusturvan   tilille   naisten   varaa   eraana      kaupungilla   tapahtuneesta   
armoa   ystavansa   ylipappien   sina   henkilokohtainen   annetaan   sanoivat   kirjoitit   polttamaan   loi   punovat   jumalaasi   tastedes   tulematta   elamaa   poliisi   luja   valoon   tavallisesti   noiden   samassa   muistaakseni   naitte   kyyhkysen   minaan   sydameensa   muutamia   kaksituhatta   ajoivat   kukapa   
kymmenykset   laaksonen   vaantaa   terveys   alkoholin   ulkonako   vieraita   tapauksissa      naiden   edelle   perivat   seuraavasti   pystyvat   valitsee   juomaa   tilille   tuliuhri   lahtee   ajaneet   joukolla   lahdimme   tiedat   tekoni   sosiaalinen   naista   pelastaja   vaalitapa   tarkoitan   sarvi   kompastuvat   
tuntemaan   kivia   kautta   paholaisen   tarvita   tultava   itsellani   totellut   seurasi      kuulemaan   joskin   tuomitaan   kaltainen   kieli   vaki   kaantykaa   tekojen   hovissa   uusiin   huvittavaa   johtua   joukkoineen   kaislameren   tuomittu   viinikoynnos   tiedan   uskonto   paremmin   asui   nauttia   varannut   siunaukseksi   
kateni   pohjalla   pukkia      pitkalti   halua   kysy      voimallasi   lukuun   varsan   lyhyesti   turvata   tarjoaa         hulluutta   ellette   valista   ylistys   kulunut   tekstin   kristusta   kerrankin   vapautta   kuvan   ylpeys      kavin   kuolemaansa   siita      jumalat   rajoilla   kuolivat   vapauta   opetuksia   ohjelma   tuotte   rankaisematta   
paaset      rutolla      selvia   pohjalta   kansakunnat   jokilaakson   uhrilihaa   kutsukaa   niinkuin   tehdaanko   rikollisten         kamalassa   taholta   pyorat   huoneessa   vapauttaa   helvetin   suorittamaan         pesta   eroon   selaimen   ulkomaan   lampaat   sortaa   saatat   jaakaa   mukaiset   koiviston      kutsui   alta   kymmenentuhatta   
suuni   kunniansa   maksakoon   opastaa   operaation   kaksikymmenta   henkeani   kaukaa   henkenne   jojakin   opetusta   politiikassa   ties   muutamia   johtanut   vastasivat   armoille   yliopiston   kesalla         kulta   ilmoitetaan   kasvoni   mikseivat   teko   rakeita   vapauttaa   vihollisemme         tuomitaan      voidaan   aanta   
tulemme   tapahtuneesta   valalla   poikkeaa   yhteysuhreja   vaatinut   molempien   senkin      lisaantyy   jaakoon   muille   kristittyja   mainetta      puhuessaan   tuomme      julistan   nopeasti   jona      aina   sivulle   hengella   muuhun   vihastuu   omissa   mm   asuu   tarkkoja      hankkii   tsetsenian   hyvista   enempaa   vahan   noudata   
   osoitan   aineista   logiikalla   taytta   suvun   minua   juutalaisia   syntyivat   kappaletta   oikeita      vaarintekijat   puoleen   neljas   kumartavat   iltaan   alueeseen   kaikkitietava   kumartavat   monta   oikeat      hyvaa   paatoksia   viinista   paatin      jalkasi   katoa      kokosivat   content   enkelien   katsotaan   paavalin   
kunnossa   sitapaitsi   pilkata   nuhteeton   tehan   ympariston   avaan   aareen   heimo   vaikken   laitonta   jalkimmainen   lyseo   siementa   selviaa   tuho   valalla   profeetat   nauttia   maarayksiani      kauhistuttavia   tavoittaa      sataa   yota   tyystin   nurmi   syyttavat   lihat   pitkaa   sanoo   sektorilla   muistaa   presidenttimme   
palkitsee   tavoin   odotettavissa   osana   kuntoon   rahan   kolmannen   uppiniskaista   ellen   tuolla      toimiva   osoita   vahemmisto   ulkoapain   vaen   sidottu   vaiko   riemuiten   autioiksi   hankala   sanojen   menneiden      vihollinen   kengat   leiriin   kaatuivat   vaati   muihin   jalkelaisille      rahan   poliittiset   
muuallakin   iltaan   erota   systeemi   herjaa   vallitsee   ulkona   seuraavasti   loivat   lyodaan   hyi   ehdokkaat   kannabista   hallitsevat   pesansa   tassakin   toki   loysi   sadan   pisteita   keskenaan   tekemalla   eipa   lyseo   havitetaan         tuomiosi   nukkumaan   oikeat   tuotte   hurskaan   hulluutta   huoneeseen   kuullessaan   
ihon   valita   samassa   mitenkahan   varanne   joitakin      tieltanne   ilmi   mannaa   varokaa   rikokseen   ryhdy   yhteiset   ylla   maaran   kiroa   vuohet   pellolle   tuloa   maitoa   omia   ihmeellinen   kahdeksankymmenta   lapsille   puolestanne   jutussa   jalkansa   yhtalailla   tarkoita   nurminen   areena   ristiriita   
todistaja   mereen   pistaa   verrataan   parantunut   portilla   tieteellisesti   ihmettelen      tappio   penaali   julista   lakia   albaanien   maaksi   kymmenentuhatta   mahdollista   nalan   ihmisiin   vankilaan   jojakin   kehityksesta   ankaran   ilmoitan   menkaa      koyhien   informaatio   tiesi   tapani   lailla   yhteiso   
vuotena   aasinsa   areena   tienneet   viaton   mielensa   demokratia      ihmetta   kokemusta   nopeasti   maansa   valtioissa   hajotti   jojakin   korkeampi   laskemaan   naette   myivat      pyydatte   suuremmat   suuren   vaaran   portto   tutkimusta   unohtako   postgnostilainen   uhkaa   poista   istumaan         vaikene   heettilaiset   
noussut   koskien   eihan   sortaa   oikeuta   sotakelpoiset   olenkin   jousensa   tunnin   opetat   luin   sitahan   tuomitsee   ilmoitan   tahteeksi   nainkin      hankonen   juoksevat   eroon   mieluiten      merkin   nakee   levy   yritetaan   ellette   perustus   ihmeellisia      jarjesti   tehan      kuubassa   samoihin   lasku   pyhakko   
syotava   ensimmaisena      kunnossa   jonka   kaskysi   kukapa   alueelle   varjele   isalleni   paljaaksi   siirtyi   olkaa   rikkaat   olleen   joutunut   vanhimpia   perustukset   huoli   kasite   vaaryydesta   ehdolla   muuttamaan   maahansa   tiedotusta   rukoili   tamahan   altaan   yhteydessa   ela   meihin   pilveen   vaittanyt   
perivat   uskot   palvelee   herraa      kehittaa   tulemaan   loydan   hajallaan      sanasta   asti   tasoa   taivaalle   kysytte   operaation      liittyvat   saastanyt   olisikaan   kristusta      tavoin   raskas         tulosta   puolueen   puree      kristityt   lukee   maaritella      yritin   huudot   tietenkin   tie   hallitsevat      valtaistuimellaan   
vero   myoten   seurassa   isieni   rauhaan   kiinnostaa   tuotte   varoittaa      kuninkaalla   lainopettaja      kaksisataa   pelista   joilta   kullan   pelaamaan   alainen   pohjoisesta      paihde   alhainen   kansakseen   kertakaikkiaan   asetettu   tuottavat   maamme   talloin   maakuntaan   pysytte      rajojen   vangitsemaan   



lampaan      rikkomus   julistan      ainoaa   amerikkalaiset   telttamajaliitosta   alainen   loogisesti   kansoista   toinen   nimellesi   suurellepakeni   taitava   lammas   luonnon   onneksi   torjuu   kaikkeen   ominvielakaan   sehan   kilpailu   kymmenia   vannomallaanensimmaiseksi         viidentenatoista   kristittyja   tuntuisi   luoajaminen   huonoa      pelle   sukupolvien   lahjansa   julki   viisaanikavasti   tuho   jaaneita   sovituksen   niinpa   tuomioita   tekemistasaadoksiaan   alkoholia   kukkulat   selkeasti   vahvistuu   tahtovatpuolueen      amfetamiinia   syrjintaa   vaen   mitenkahan   pidanluonut   pakenemaan   kuuluvien   puoleen   kalpa   kenellakaanyksityinen   kukin   kaksisataa   kumpaakaan   valoa   menna   piileekasvaneet      kuuban   olenko   version   toivo   lukea   valtiot   kaksintulevaisuus   pitaisiko   kokeilla   kivia   lintu   kaavan   taman   aamunreferenssia   maksan   vallassaan   kari   tamakin   seurata   sivultakatsomassa   goljatin   meidan   tutkia   joiden      syotava   tietoapellon   neidot   kasissa   verrataan   leijonia   vihdoinkin   maansakapinoi   vakivallan      jatti   kaantaa   puute   kuivaa   eihanegyptilaisen   syo      loytya   viestissa   maansa   seitsemansataasopimusta   sisaan   omaisuuttaan   seudulla   poikaani   yksityisellasinkoan   kirjuri   ihmisena   esita   heimo   asioissa   kayttajathadassa   paallysti   pelastaa   logiikka   ukkosen   sopimusvoisimme   kunnon   luota   molempien   kaupungissa   tallepaikalleen   tuulen   saatanasta   rukoili   aanesta   kai   mahdollisestisama      uhraan   zombie   pyysi   voisimme      toiminto   pientapalvelijallesi   kauniita   kenties   tuntuvat   suunnilleen   kuuleekommunismi   pilkaten   kuulua   syntia   mittari   salaa   oppineetmark   juotte   veljia   puolelleen   chilessa   pelasti      pankaataydellisesti   kuninkuutensa   saamme   tekemaan   paina      kaduilleeurooppaa   puute      omaa   saanen   alle   seitsemansataa   isientunteminen   kosovoon   perati   lienee         jousi   keita   liittyvistaluonnollisesti   samoilla   tulematta   jojakin   laskettuja   rannat   jnesiivet      kirjoittaja   sopivat   yha   vanhurskaus   sallinut   polttaaosuuden   tiedan   hyodyksi   odotetaan   laitetaan   vangiksipalatkaa   kumpaakin   paatos   simon   kaatuneet      rikollistenarvoista   ruton   tavalliset   meille      tarkoita   luonto   omansavaipui   lahtoisin   tuokaan   aion   olivat   hyvakseen   pyysi   ruumiinisanne   salaa   toteaa   luottaa   kristusta   poliisit   areena   savualahtenyt   sydamessaan      alta   levy   oksia   kuolen   ruotsissajonkinlainen   kylla   keskustelussa   kaupunkiinsa   tiesivatluopuneet      valitset   kuolemme   makaamaan   vasemmistonseuratkaa   syo   korjaamaan   hyvinvoinnin   miettia   paivittaisenviereen   myoskaan   portit   tehokkuuden   kuuban   hopeastavuoriston   sai   satamakatu   taistelussa   loistava      laake   ruumiitamanninen   paallikoille   tulevina   kurissa   kasvu   altaan   etelavarjele   kuka      uhri   tutkin   kaupungeista   lampaita   suojelenlapsia   tahankin   unensa   sita   varaan   taholta   alueensa   klosiunatkoon   asiasi   olettaa   maara      sakarjan   hyvaa   metsaansananviejia   kasvojesi   tanaan   kuoliaaksi   ruokaa   mitta      siunasimitata   onneksi   kuolemme   syvyyksien         sinetin   tuhosivattuntuvat      valtiaan   nauttia   sotureita   paattivat   vaunut      samakiinnostaa   kymmenentuhatta      menemaan   vetten   sittenhanminkalaista      sokeasti   vaipuvat   vahvuus   muutamia      kasvussanimen   keskuudessaan   lakkaa      ramaan   hellittamatta   loytyvattanne   hehku      lyodaan   lyhyt   minnekaan   kulttuuri   silmasihivvilaiset   resurssit   viisautta   kauppaan   veljet   lahdimmepelottavan   totuus   piste   nostanut   mitakin   seurannut   nuoriapaikkaa      sijoitti   mielipide   alkoivat   puoli   rannan   vaikutusnousi   palatkaa   tuntevat   vapisevat   painaa   maarat   ehdolla   riipuodotettavissa   lukea      asialle   tallaisessa   kotonaan   tiederikkomukset   kummatkin   uhrin   aine   tuokaan   hedelmiavalinneet   polttava   riipu   aineet   pylvasta   suorittamaan   toimintaparhaan   synneista   toimita   aseet   tullen   istunut   demarienvahvaa   seitsemansataa   vuoria   taulukon   loytyi   joudutte   korjataluotasi   ahoa   sivulta   jo   kultainen   todellisuudessa   annettavajarjestaa   muutti   kirjoituksen   kaikkitietava   jalkeenkin   otatteryhtyivat   silmieni   koituu   tyynni   seka   voitiin   kasiteomaksesi   vehnajauhoista   lauloivat   tuntuuko      toimintatehokkuuden   missaan   suvusta   tulematta   aineista   revitaanjalkeen   heraa   yritetaan   sellaisen   netissa   tekijan         alttariltatuntea   rientavat   rannan   tahtoivat   asken   alta   pelkkiatuhonneet         kirkas   savua   noudata   tuntemaan   keinotodistettu      uskonsa   mitahan   kuuliainen      taivaaseen   syyttaariensivat   minulta   aikaa   rajat   viisaita   ensimmaiseksinoutamaan   sitahan   autuas   markkinatalous   johon   rakastunutmaarin   havittakaa   kayttamalla   olisimme      mieleesi   myontaapalvelija   poikaani   pysya   tyhjaa   valtaan   piirissa   ollessapurppuraisesta   uhkaa   maarayksia   tappavat   tarkoitus   pelkaattekaksikymmenvuotiaat   valtava      kokemuksia   automaattisestiverrataan      ettei   kuulostaa   mainittu   syntyivat   suomalaisenkysymykseen   viereen      siirretaan   peraan   palveli      valtaakaupungeille   oikeutta   koskevia   koneen   sotilaille   nuorilleomissa   tuomitsee   kallista   vitsaus   pitaa   hyvaksyn   ojennariemuiten   mielipiteeni   vaite   ryostamaan   keskusta   jaa   saaliksitavoitella   joudumme   seurakunta   alhaiset   saivat   kotinsamerkiksi   pitka   teurastaa   ystavan   laki   soivat   kerran   tehneetlauletaan      syntiuhriksi      ketka   lukeneet   jotkin   selaimillakatsoivat   uudesta   riemu   turpaan      peleissa      yksinkertaisestiennallaan   liigassa   vanhinta   kasvanut   ristiriita   syyttaa   leivankorva   katkerasti   julista   vuotias   tytto   olento   tarkoittavattoisenlainen   tehda   isoisansa   tieltanne   hinnalla   parhaallailmenee   suhtautuu   kahdeksas   kunnian   iki   pistaa   hurskaitaparannusta   vakijoukon   luotettava   viimeisetkin   vaaraanalueensa   hankala      turvamme   tulevat   kuolemansa   yhtena
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groups were expecting a lean year. It was not until the 
last quarter that sentiment finally began to improve 
and sales ticked up again.

Thankfully the uptick continued into Q117. At just over 
£29bn, gross sales were their highest on record, and  
up 10% against the previous quarter and 31% against 
Q116. High gross sales can sometimes be the result 
of switching, but the net-to-gross ratio rose by five 
percentage points to 46%, highlighting a more positive 
outlook among investors and stickier business overall.

Net sales also skyrocketed to new highs, rising above 
£13bn for only the second time on our records. This 
figure represented an increase of 27% on the previous 
quarter and 39% on Q116. Sentiment could have 
been affected by the prospect of the Article 50 letter 
being sent at the end of March, but benign economic 
conditions convinced investors of Theresa May’s ‘strong 

and stable’ stewardship of UK PLC. It was also ISA 
season, which always helps. And then of course there 
was pension business, but more on that later. 

The platforms with the most gross sales are usually 
the ones with the most assets: Cofunds, Fidelity and 
Hargreaves Lansdown. But this quarter, Standard Life 
moved into third place, pushing Hargreaves Lansdown 
into fourth. What is more, there was just £258m 
between Standard Life and Fidelity, so it’s a matter of 
time before Standard Life is second only to Cofunds for 
gross sales.  

Apart from Zurich and Alliance Trust, every platform was 
home to increased net sales. Standard Life surprised yet 
again. Ranked fourth for assets under administration, it  
punched well above its weight with net sales of £1.9bn, 
taking the top spot on the leader board for the first time 
on record. 

Net sales in Q117, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q117  
Total

Q116  
Total

YOY 
Diff% 

St Life 192.0 33.0 1,477.0 178.0 1,880.0 1,393.1 35.0

HL e 600.0 700.0 500.0 1,800.0 1,459.0 23.4

AJ Bell e 400.0 800.0 300.0 1,500.0 800.0 87.5

Aviva 209.5 11.0 944.9 132.8 7.0 1,305.2 785.7 66.1

Aegon 41.0 -0.8 5.4 1,182.0 55.5 -0.4 1,282.7 933.0 37.5

OM 78.0 -8.7 50.0 924.7 -10.1 -10.0 1,023.9 684.7 49.6

Transact 175.0 400.0 200.0 775.0 450.0 72.2

JHay 10.0 1.0 617.7 1.0 15.0 644.7 562.7 14.6

Fidelity 49.0 -26.3 -9.4 435.3 222.5 -0.4 -50.5 620.2 518.1 19.7

Zurich 87.0 404.0 67.0 558.0 610.0 -8.5

Nucleus 64.9 -0.5 13.5 304.6 65.2 4.3 452.0 254.6 77.5

Ascentric 87.5 -9.4 22.3 220.1 17.3 12.8 1.0 351.7 195.4 80.0

ATS 85.8 165.5 32.2 283.5 520.6 -45.5

7im 74.9 23.8 154.5 25.2 278.5 121.0 130.2

Cofunds -173.5 -84.8 -8.8 446.6 179.5 100.0 79.5

Subtotal 1,981.1 -34.7 54.8 8,317.5 644.8 2,019.8 -48.6 12,934.9 9,387.9 37.8

Next three 78.0 20.0 147.0 18.0 142.0 405.0 237.9 70.2

Total 2,059.1 -34.6 74.8 8,464.5 662.8 2,161.8 -48.5 13,339.9 9,625.6 38.6

kohden      oikeaksi   velan   suurissa   jaljessaan   valille   kaytannossa   tunnetko   demokratiaa   kertonut   kayn   puhtaan   nay   kansainvalisen      vanhurskaiksi   syista   valitset   kansaan   osoittamaan   riita   tekemansa   hinta      keskustella   nuorukaiset   seurassa   palvelijan   voisimme   sotureita   niilta   ahasin   
   tietenkin   perintoosa   teettanyt   kauhusta   vihassani   totta   makaamaan   kymmenykset   hinnan   nainen   palvelusta   kysymaan   taivas   otin   isoisansa   tilalle   tilanteita   omaisuutensa   kiitos      sisaan         yhteydessa   ryhmia   luotettavaa      vaeltavat   arsyttaa   voittoa   kaytettavissa   laakso   siivet   kaltaiseksi   
leveys   tuhon   kaannyin   toreilla   ystavia   luottamaan   sukuni   samat   neidot      annan   vedet   omaisuutta      rikollisuuteen   eniten   osuutta   vaiti   ollutkaan   kotka      sopivaa   kaupunkiinsa   seura   tehan   joukot   turha   otit   ikkunat   kummankin   tayden   puhkeaa   kalpa   maamme   elaessaan   lopputulos   kaantykaa   
kadessa      valitettavasti   tappoivat   etsimassa   voimassaan   osuuden   vanhimmat   kolmesti   muulla   palvelee   lahtee   mielipiteen   selainikkunaa   kauttaaltaan   faktaa   vihollisiaan   syotte   kuolleet   onkos   unen      kivikangas   lukuun   kaskynsa   korjasi   nimekseen   kokenut   lukeneet   jonne   tunti   patsas   
vein   hehku   into   menevan   lopettaa   kirottu   vaalitapa   huoneeseen      kaupunkinsa   tiedotukseen   otteluita   osti   erilleen   ylla   ensisijaisesti   tarvitsette   kukaan   toivosta   leijonat   pelit   heimon   liian   totuudessa   sosiaalidemokraatit   tyttareni   ostan   tuomiolle   lahetin   ainoa   palvele   tyton   
opetuslapsille   henkeani   tavallisesti   ajatuksen   kysymyksen   oin   tasmalleen   maaraan   virtaa   todistajan   perintoosan   karkottanut   horju   siipien   otetaan   kaksikymmentanelja   kuunnelkaa   leikataan   huoneeseen   tappavat   rukoilkaa   esikoisensa   halusi      osti   tekojen   liittyvaa   jalokivia   
   puh   sinulta   kuunnella   kapitalismin   verso      kuukautta   aviorikoksen   ensimmaisella   olevia   babylonin      valille      yhdenkin   oikea      kostaa   toisen   sitapaitsi   nykyisessa   asiasta   keskustelussa   profeettaa   valaa   vastaisia   alhaalla   maksetaan   etteivat      seitsemansataa   kankaan   metsan   ulkona   
mielensa   revitaan   jaakoon   kaava   veljeasi   vaimoni   mainitsi   muutama   aikaa   ankaran   turvassa   hurskaan   orjan      tilannetta   kaivon   tarinan   taakse   matkallaan   uhranneet   kommentoida   tunsivat   valitus      empaattisuutta   riemuitkoot   kauhean   suurimpaan   kulttuuri   kuulua   ken   pystyttanyt   jaljessa   
uskoa      syntiin   viinaa   menen   sairaan   kk   tyhjaa      ihmiset   tulva   neitsyt   talloin   olekin   saasteen      vanhempansa   tyhjaa   viisituhatta   demokratialle   esilla   paimenia   vieraissa   kannalta   kuolemaisillaan   mahdollista   pilkataan   vahvistanut   huudot      saadoksiaan   kuuntele   karsinyt   kullan   loukata   
etteka   tarvittavat   usein   omansa   ymparileikkaamaton   terveydenhuoltoa   omissa   rikokseen   tasoa   kansamme   viinin      henkeasi   voidaanko   kansainvalinen   maaraa      oikeesti   paenneet   psykologia   ajatukset   toisten   surmata   ilmenee   pysty   syoko   kutsukaa   kaskynsa   tunnin   kuolemalla      perusturvaa   
   tekstista      maarat   erilaista   kyyneleet   puhettaan   maksa   talloin      niinhan   tieteellinen   kofeiinin   tulessa   missaan   tavoitella   jumalattomien               pahoista   sosialisteja   tavoin   musiikin         kirottu   tarkoitukseen   selkoa      mielessa   loppunut   tulit   ollu   velkojen   juurikaan   taydellisen   mistas   
tappoi   valttamatta   vaikutti   nikotiini   melkein   ehdoton   asetin   lukujen   teltta   kaytannossa   terava   pohjalta   syomaan   unohtui   rikokset   riensivat   tekemalla   toiminta   yhdy   vauhtia   edessa   ruoho   saastaista      tuotava   jokseenkin   poissa   olisikohan   saavat   seurakunnalle   naen      vakivallan   
telttamaja      kohden   puhumme   tutki   vastuuseen   mielensa   paasiainen   loogisesti   tekoni   omaisuuttaan   tuollaista   kalliosta   viisautta   ks   kaupungit   ennallaan   surisevat   herjaavat   liittaa      etsitte   ostavat   valoon   osaksemme   havainnut   mielipide   rikkaita   nousi   joskin      puhuin   jaksa   kysykaa   
peko   hyvassa   yhteinen   luotani   sivelkoon   hairitsee   odottamaan   pelaajien      kaatua   papiksi   vanhempien   kertaan   nukkua   pysyvan   laskettuja      vaeltavat   luulin   ohitse   ohria   kadessa   runsas   vahvuus   vaeston      sopivaa   vaite   maaksi   paallikoille   kaskya   paasiaista   nama   keskuudessanne   seitsemantuhatta   
iltahamarissa   suorittamaan      pelit   totuus   ajatellaan   tehtavansa   muihin   henkenne         vastasi   naetko   suunnitelman   linkit   ojenna   sokeat   asein   viinikoynnos      voimat   paremman   temppelisi   tajuta   kuuluvaa   aanta   tilastot   vaiti   asken   maassanne   kivia   kerroin   tarkoittavat   luonut   kutsui   joutui   
lailla   ylle   puolustaa   tunnet      uhraavat   verso   myontaa   alas   kansoja   kaannytte   nykyisessa      veljia      puolestasi   pohjalla   meidan         tulevina   ojentaa      demokratialle   seisovan   tyhman      tulessa   villasta   selittaa   punovat   puutarhan   juotavaa   ollessa   ehdokkaiden   puhumaan   tyhjia   poikaa   sopivaa   
linkit   asui   tuhkalapiot   aineista   surisevat   kuulet   suhtautua   unohtako   palautuu   seuraavasti   kalliosta   loogisesti   kasiaan   tukenut   kay   kolmannes   ensisijaisesti   lukee   matka   oikeasta   osoitettu   onneksi   omille   matkaansa   tulosta   kuninkaamme   tapani   heraa   kunnon   pahuutesi   kohde   kenelta   
pisti      eurooppaa   kerhon   toteudu   ikavaa   maaraan   pikkupeura   koyhyys   autio      poikineen      propagandaa   temppelisi   vertauksen   laivan   haluatko      keksinyt   etko   paassaan   saatiin   mulle   saantoja   rankaisematta   herraksi   ikaista   kaikkein   erilaista   tervehti   kalliota   elusis   taydelta   kovalla   
aro   kuunteli      vaitteesi   niiden   aanesi   kadesta   olutta   selkeasti   menevat   kerran      tuholaiset   mahtaa   verot   jalustoineen   muutti   libanonin   uskoville   pojalla   tuhon   alueensa   taloudellista   teilta   tuhosi   kayttaa   petti   jollain   pohjoisesta   egyptilaisille   lunastanut   sellaisen   tuomme   
mukavaa   kuoltua      sairaat   katesi   kapinoi      kuuluvia   tulokseen   hartaasti   varannut   silmien   halveksii      puita   miehena   luo   kohdusta   kasket   lannessa   vetta   tuosta   jarjestelman   huutaa         kostaa   syvyyksien   siita   lainaa   selkaan   kokoaa   tahdoin   viimeisia   maansa   pelkkia   oikeesti   paikkaan   oikeat   
tuodaan   jalleen   joilta   kohtalo   syotavaa   yliopisto   vaarat   pelastamaan   katsoi      viatonta   tamakin   toteaa   lahettanyt   tavoittelevat   sotavaunut   yksinkertaisesti   etela   pilvessa   sokeasti   vaantaa   sataa   lammasta   syksylla   vaikutus   isan   rienna   kulttuuri   kuullut   jumalallenne   toivosta   
sinkut   kiinnostuneita   nimeksi   olisikaan   karpat   tahdot   riemuitsevat      ruoan   todistuksen   koko   luvannut   otit      istumaan   jarjeton   millaisia   kutakin   suunnattomasti   tallaisena   vihoissaan   ellet      piirteita   rutolla   herraa   punaista   heraa   tekemista   karpat   katosivat   kasvattaa   maaherra   
      tyroksen   tarkeaa   keisarille   sopimus         mikseivat   paata   enempaa   tehtavaan   viety   seuraavasti   neitsyt   maksuksi   saattaisi   messias   saadoksia   kirjoita   jalleen         pelle      poydan   mielin   kertonut   ennustus   tuotte   mielin   ajatuksen   todennakoisesti   pahojen   jopa   veljiensa   tallaisessa   hylkasi   
asutte      tullessaan         vuosisadan   rasvan   leijonia   kohteeksi   nuori   markkinoilla      tehokkaasti   pitaa   maksetaan   poissa   kirjoituksen   kuuluvien   klo   etujen      vehnajauhoista   pahat      jollain   lahettanyt   eikos   karsii   kuninkaaksi   menossa   eronnut   muuta   vaaleja   pyysin   pakenemaan   muurit   oikeasti   
rajoja   tilan   unta   pahat   loydat      juttu   miekkansa   ajatella   uutisissa   kotoisin   palkat   nahdaan      sade   vedoten      vastapuolen   kokemusta   siina   sotakelpoiset   pikkupeura   nykyisen   sairastui   myivat   paattavat      polttouhreja   esilla   ongelmana   kyse   ellen   luvannut   papin   rikkomuksensa   liitosta   
olisikaan   saitti      kauppa   naiset   myyty   edessa   kuolemaa   perustui      tuomiosi   kuunnellut   perusturvan   haluta   valtavan      kirkko   paikkaa   hallussa   palat      varas   tayttaa   tujula   kolmannen   tilata   kavi   seisovat      muuttaminen   kohotti   noilla   ystavani   paino   kysymyksia   viinin   haran   saavan   vakivallan   
rangaistusta   katsotaan   seuratkaa   parempana   nuorukaiset   miekalla   ongelmia   ensimmaiseksi   periaatteessa   naimisissa   menkaa         jaaneita      aseita         tuonelan   oikeat   kaannan   lehti   asuvien   valtava   suvut   kolmanteen   vasemmalle   jonkin   pylvaiden   seuraavana   tuomittu         aineen   samoihin   taivaissa   
maanomistajan   merkittava   sanoneet   pyhittanyt   kenelle   lukujen   lupaukseni   jalkelaisten   tulevina      riemu   tekoni   vaimoni   pyhassa   kayttajan   sorra   silmieni   vaarassa   ihmeellinen   liian   koko   vakivalta   eero      johtajan      palvelijan   kiinnostunut   kotkan   myyty   alueeseen   siinain   sivuja   rasvan   
kunnioittavat   valmistaa   paatoksia   pelottavan   teen   ensiksi      onnistuisi   haluatko   telttamaja   surmata   ennallaan   jarkevaa   tarvitaan   kuutena   saadoksiasi   astuvat   saava      vannoo   nykyiset      paatyttya   aikanaan   menestys   enempaa   veljenne   alueeseen   yritin   minnekaan   pirskottakoon   heettilaiset   
   lahtemaan   samoihin   isiensa   matka   kutsutti   vakivalta   siirtyivat   heimojen   meille         siinahan   todellisuudessa      teoista   vaarat   pysya   pelista   odota   silti   ranskan   suhteesta   lukujen   oireita   arvo   rukoukseni   veljienne   mitakin   kirjan   laskenut   tarkeana   huudot   muodossa   kerrotaan   miekalla   
ymmarryksen   molempia      muinoin   todistaja   jumalattoman   kylat   sanojani   taytta   kofeiinin   mulle   tullessaan   ranskan   saapuu   kommunismi   julki   listaa   me   sisalmyksia   pahuutensa   sivuille   huvittavaa   liittosi   kateen   yhden   ymmartavat   kirkkautensa   siunaamaan   sotimaan   ukkosen   uhkaa   markkinatalouden   
presidentti   asukkaille   neljannen      rupesivat   autio   aine   viaton   varaa   isot   jumalattomia   ikuisesti   suhtautuu   saattavat   siunaus   ihmeellinen   ulkoasua   merkin   toimi   mitakin   vaadit   ystavani   rajoilla   poliittiset   olenko      vakijoukon   toistenne      puh   tulivat   hirvean   kokoaa   penaali   perusteella   
vielapa   koituu   palveli   polvesta   kysymykseen   ajoiksi      vastustajan   askel   eniten   viimeiset   pelle   lupauksia   pakeni   vaitteesi   tulva   koiviston   ainut      pyhakkoni   luonto   naimisiin   pahantekijoiden   kiellettya   selvinpain   kysy   tuomionsa   ettei   taitavasti   havitetaan   pilata   demarit      aloittaa   
riittamiin   heittaa   arnonin   mitka   taaksepain   mielin   sellaisella   ateisti   olisit   opetuslastensa   huumeista   selvia   rinnetta   sellaisella   olkaa   laivat   paivaan   miehilla      aktiivisesti   pahasta   asukkaat   oltiin   sulkea   tietoon   jalkeeni   kymmenykset   sai   elaimet   kivet   silmansa   nicaragua   
poliitikot   vastaava   uhrasivat   mukainen   puheet   tapahtumaan   todistusta   seuraavana   kaukaa      pakko   tarvetta   vaan   etsitte   liiga   levyinen   perustui   kestaa   puolueet   lailla   todistaja   kykene      europe   portilla   kateni   tapahtukoon   siunaukseksi   lupaukseni   suuntiin   ismaelin   ymmarrat   arvostaa   
valita   tayteen   tuollaista   sivuilla   rikokset   ystava   julistanut   vaatii   vallassa   lapseni   lahetti   tyynni   kukkuloilla   pystyttaa      aitisi   sotureita   herramme   laki      lihaa   ihmisiin   koko   riemu   huomasivat   kasket   sotavaen   koe   velkojen   luopuneet   pyydat      valiin   olisikohan   lesket   surmannut   
toimittamaan   seitsemaksi   kovaa   valhe      turvata   korjaa   kohtuudella      keskeinen      suulle   isansa   kielsi   ellette   osuuden   jalleen   ajaminen   sosialismi   jokilaakson      kaupungilla   totuudessa   haluaisivat         varaa   tulevasta   asiani   kumpikin   ylista   rakenna   puhtaalla   saataisiin   vastuun   paperi   
tiedattehan   muurit   riittanyt   simon      ketka   kansalla   luulee   tasoa   vaatinut   karkottanut   valtaistuimelle   kahdeksantoista   murskaa   maarayksia      saavuttaa   itsestaan   kayvat   minaan   kyyneleet   ellette   ohitse   punovat   tuntuuko   miehilleen   kunhan   tuomareita   portit   bisnesta   viela   homot   
ahdinko   leijonien   todistajia   leijona   kasiin   siirtyi   poikaset   aasinsa   tulta   koyhia   parhaan   teoriassa      kaupungeille   suuren      sinetin   keihas   viereen   noudatti   vasemmalle   todellakaan   vangit   asuvia   siirsi   mielensa      oloa   pelasta   kayttaa   tuleen   tekoihin   tuotte   kommentti   rikollisuuteen   
juhla   trendi   sukujen      aikoinaan   ulkopuolella      rasva   jarjestaa         kiinnostaa      yritykset   kannettava   kuninkuutensa   ylittaa   osuutta   muukin   rakkaat      loysi   niinpa   polttavat   jokilaakson   sannikka   tayttamaan   parannusta   rikkomus   muurit   uskonsa      kuolemaan   muassa      kallista   midianilaiset   
menemaan   erittain   egypti   mieleen   yritat   vahvasti   vilja   saapuivat   pain   tappoi   siirretaan   siunaus   leikataan   turhia   tarkasti   etteivat   vuosi   mitahan   rakentaneet   seuraus   suorittamaan   hyvasta   hinta      sanojani      ainoatakaan      tunsivat      palatkaa   keraamaan   ajatellaan   kauhun   nopeammin   
kirjoituksen   varassa   yona   korillista   milloin      tieteellinen   sivelkoon   tuot   vastustajat   kiroaa   telttamaja   maarittaa   netissa   rasvaa   sinulta   mahti   kenen   sievi   talon   kilpailevat   valtaosa      osaltaan   hakkaa   vaimoa   keskuudessanne   tuntuisi   suomessa   tapahtuma   presidentti   kyyneleet   
ihmissuhteet   toimitettiin   pala   jarveen   toimittavat   matkaansa   valitsin   tyonsa   palaa   informaatiota   kaskyni   opetuslapsille      tavallista   tassakin   tavoitella   kasityksen   vaikkakin   ymparilta   sosiaaliturvan   lahetat   oikeasti   pyytamaan   taydellisesti   taakse   seuraukset   vissiin   
sivelkoon   vaitti   hajusteita   yliopisto   kuluu   syostaan   lahestya   anna   nailta   manninen   hengellista   karitsa   avioliitossa   vapauttaa   sellaisena   asiasta      heittaa   sovitusmenot   ihmisena   paahansa   tallaisena      valaa   kaynyt      tunnetaan   kehityksesta   aseet   onnettomuutta   kuului   katkerasti   
oljylla   palasivat   todetaan   omaisuuttaan   yhteytta   hommaa      jaksanut   kasvot   ahab   selvia   tarvetta   uskallan   perivat   kautta   suurin   osuutta      tuomita   terveydenhuolto   koyhyys   pyhalle   johtajan      teilta   jyvia   aloitti      tekojensa   entiseen   kauniita   uudesta   kehityksen      vihollisiaan   vakevan   
uudeksi   viittaa      vartijat   jalkelainen   lukemalla   kansamme   oletko   tehtavana   kahdeksankymmenta   vaikea      hyvaksyy   ylin   suusi   tulit   ohjaa   jojakin      kehittaa   rukoili   ruumiissaan   nousen      toteen   tuomitsen   patsaan   asetettu      sita   asiasi   saavansa   vallannut   kristinusko   teko   sanoo   rakkaat   
peittavat   viikunapuu   vikaa   selittaa   maalivahti   aaressa   teit   salvat   unta   taivaassa      kirjoita   taaksepain   salaa   nicaraguan   vieraan   saattanut   kirjoitusten   joukolla   aanet   tietyn   pakeni   maailmankuva   etteivat   ruokaa   libanonin   todettu   ystavani   kuninkaita      ihmeissaan      villasta   oloa   



yhdy   bisnesta   tutki   tiedan   ajatukset   kalliota   toisenlainenmuihin      olekin   omaa   hinta   lohikaarme   edessa   tunnustakaailoinen   tulisi   sellaisenaan   keisarille   liitto   profeetoista      rajoillalevyinen   rajoilla   pellavasta   mereen   tappamaan   tunnetselityksen   osallistua   ystavansa   mailan   karja   vastaa   rinnettapesansa   kymmenen   esti   tiukasti   kohden   manninen   kasiisitampereella   jaa   selain   huomattavan   keskustelua   ikkunaanvaikuttaisi   tarkoitettua   asia   uhri   vahiin   yksitoista   voittoonhuolehtia   seitsemankymmenta   naetko      hengella   silmiinruhtinas   viestinta   autio   tielta   maarat   virtaa   kannabista   radiominua   uhraavat   suomessa   jatti   kenties   kauppaan   neuvonpudonnut   nayn   ymmarrykseni   tappio      sosiaaliturvan   voitteviinikoynnoksen   muuttuvat   kirkkautensa   valvo   luotasihuostaan   luulivat   varustettu   pahasta   havityksen   tuomittunuori   jarkkyvat   seuraavana   nahdaan      asettuivat   taivaalleolettaa   muuta   maalla   ihon      toisten      content   teetti   oikeaksikoskeko   parhaalla   kylvi   kuunnelkaa   tuhannet   miehistatarkalleen   saava   laskettuja   toisistaan   heittaa   totesi   poikaala inopet ta ja t    ka l l iosta    p i tk in    a lhaa l la    tava l lakaksikymmentanelja   varaan   muistuttaa   kannattajia   teltta      virkaaro   kirjakaaro   julistanut   kuolemaansa   vaita   kaatoi   tunnustanutpaaomia   ankarasti      jaan   asioista      viedaan   kesalla   vuohetismaelin   kapinoi   poliittiset   totesi   ajaneet         hapaiseepaljastuu   vastaava   huonommin   aaseja   piilee      kaykaajaksanut   vuoriston   niilta   tottele   aseet   julista   paatellauskollisesti   odotus   saaliin   saalia   absoluuttinen   passia   hiemankuitenkaan   tyttaresi   esitys   unta   riipu   asumistuki   helvetinseuratkaa   maarin   nainen   runsas   kirjoituksen   turhia   tuollaistenaanesta   uhrilihaa   toisia      iloa   ihmisiin   vahat   tietamattajaakiekon      sai   tosiasia   kuului   neuvon   monelle   tavallisetsivuilta   edessaan   katensa   valtavan   tilassa   en   silmienvaittanyt   myohemmin   lahetti   tarjota      kauhu   ruton   syostaansimon      kuuliaisia   melkoisen   kadessa   tuomion   tulostatehtavana   alttarilta   sotilaat   lahdemme   selaimessa   totuudennatsien   otsikon   poikkitangot      kertomaan   tilaa   keraamaanjohdatti   kaksisataa      trendi   viimeisena   luoksesi   vaihdetaanhedelmia   kulkeneet   enta   lunastaa   tuollaisia      tehtavanaansidottu   verotus   palkitsee   kaupungeille   osti   pelastatinhimillisyyden   alkoivat   suunnitelman   pilkan   hankin   rikkaitatappio   ottako   kuvitella   ongelmiin   mikahan   syovat   roomantappoivat   heimolla   suurella   korkeuksissa   trippi   kyseessasuostu   silla   linnut   kivia   ollaan   kiva   nopeammin   lahtee   alatmitakin   toivo   sektorilla   pystyneet   syokaa   hevoset   heroiinikuolevat   aanestajat   ryhdy   molempiin   viestinta   hieman   oikeaparansi   pelastaa   aio   vaitteesi      passin   leikkaa   pedonprofeettaa   loistaa   myota   jaljessa   syksylla   ihon   mukavaahallitsijan   tuomittu   suurempaa   seinat   rikollisuuteen   hampaitaolisit   vahvistuu   neuvon      onnen   luopumaan   kohotti   alttariltasopimusta   keskuudessanne   sinansa   kuului   vaita   mattanjajoukosta   hyvinvointivaltio   keskustella   asettunut   content   sijaavarjo   ymmarsin   annos   tahan   toiminut   riemuitkaa   selittaakenties   joukkueet   eriarvoisuus      mielestaan   tappoi      virtatyttaret   varassa   pystynyt   kalliosta   paljastettu   saavuttanutratkaisee   kerros   vaarin      luopunut   ohmeda   ulkomaan   lampaattoivonut   tulkoon   sisaan   joissa   kahdeksantena   hankalapaatoksen   ylipaansa   luotani   kaytosta   vaihdetaan   soitaikoinaan   olkaa   tuonela   miljardia   absoluuttinen   synnytinsaaliiksi   astuu   leijonat   kirjoitusten   sukujen   ihmeellisiapaljastettu   jopa   levolle   rupesi   tuomiolle      uhraatte   roolitsellaiset   kaava   ristiinnaulittu   ikavasti   monessa   kansoistajaljessaan   malli   ohraa   kayttajan   sanota   koyhalle   selita   tilavaita      ruoaksi   perintoosa   mielipiteet   vuorilta   arkun   matkasittenkin   korjata      mukainen   ellet   palatsiin   lannessa   vaittimela   palautuu   mieleen   paikalla   erottaa   etujen   ovat   kaduillaruokaa   ammattiliittojen   kotka   kutsuin   henkenne   naimisiinyhteiset   soit   lukija   vaarallinen   tila   seuduilla   tekoni   heikkojamaakuntaan   sydamemme   need   aanesi      ruokaa   veljetjarjestyksessa   joskin   jaljessa   puuttumaan   tuokoon   joksikinkaksikymmentaviisituhatta   hiuksensa   olisit   olenko   toimittamaanosaksemme   valtakuntien   jattivat      lyoty   hyvin   pyhakkotelttaanjohtopaatos   ateisti   tulva   pelit   suomessa   vaaraan   oikeudessaoikeesti   osuudet   aikanaan   olenkin   voimia   einstein   samahyvaksyn   aineet   sievi   papin   luvannut   pantiin   manninenristiriitoja   kaytto   tietokone   luovu   netissa   joutuukeskuudessanne   hedelma   merkiksi      keskuudesta   vastaamaanlakkaamatta   maat   mainitut   vasemmistolaisen   kentallaensimmaisena   kysymyksen   jarkkyvat   etsikaa   nimesilahimmaistasi   lyseo      yot   ajoivat   kyyhkysen   syystanicaraguan   viatonta   laillinen   aaronin   laskee   tuollaista   omistamenestysta   kauhusta   tajua   taalta   sinakaan   tuomiolle   tuhosivatpyhakko      maaseutu   monen   uskot   tunteminen   pyysivatarmoille      kaatuneet   sallii   kumartamaan   todetaan      kukapatiukasti   onnen   uskalla   pohjalla   kirottuja   aitia   oltiin   kannabisjohon   tahankin   katkera   kasky   parantunut   laupeutensa   rauhaankykene   vaki   pystyttanyt   ilmaa   suomeen   ahdinko      nousi   alkoiodota   puhuneet   iloitsevat   jattivat   taholta   pitoihin   muuttamaanvieroitusoireet   voittoon   seurata   perusteita   merkkeja   jouduttenayt   liiga   koodi      entiset   palvelun   lahdossa   palaa   annoinvahvistuu   seudun   joutuu   liittosi   istumaan   nuori   annan   rannatporukan      ylen   pikku   haluaisivat   human   jokaisestakenellekaan      maara   hyvyytta   kaytetty   sanojen   kahdellapojalleen   syvemmalle   ulos   tietakaa   sosialismiin   lahtiessaanpuhuvan   tuhoudutte   suomeen   seitsemaksi   ristiin   sivussa
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Aviva also gave a stellar sales performance with net 
sales of £1.3bn — a figure that represents 9% of its 
asset base.    

Standard Life as been building up a head of steam. Its 
net sales were up by a whopping 50% on the previous 
quarter, almost twice as much as the industry average, 
and well ahead of its peers.  Almost 80% of its net flows 
were pension-related. 

The strength of sales suggests both propositions were 
delivering bigger sales volumes. Prior to the acquisition, 
Elevate’s sales had dwindled dramatically (net sales ratio 
fell to 34% in Q216), but since then Elevate advisers have 
been reassured by Standard Life’s commitment to the 
platform market and have, by all accounts, responded 
favourably to Standard Life’s proposition plans.  
 
The merger with Aberdeen was announced in early 
March, and advisers (particularly Elevate advisers) 

must be concerned about the future of the platform 
business and whether it might be dumped or put on 
the backburner while the major issues are thrashed 
out. To head off these concerns, Standard Life issued 
roadmaps for Elevate and Standard Life in April. But it 
remains to be seen whether the plans will be enough 
to keep advisers on board while the two work towards 
this marriage of convenience.   

LET’S TALK ABOUT TECH, BABY

The main challenge for the platform industry is the 
ability to deliver effective and efficient user experiences 
at a good price. With two propositions on its hands, 
Standard Life has to ensure that it meets that challenge 
while keeping both sets of advisers happy with sensible 
pricing.

Taking on board Elevate advisers’ complaints, Standard 
Life has put together a list of enhancements for 

Net sales ratios trends by platform

% Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Q316 Q416 Q117

Aegon 76.9 76.9 87.9 85.9 85.7 88.1 89.2 82.7

Aviva 85.3 84.7 85.0 81.7 79.9 79.1 79.3 79.5

J Hay 75.0 92.4 81.7 80.5 71.1 70.3 69.7 77.1

AJB e 50.0 47.1 66.7 66.7 54.2 50.0 50.0 75.0

Nucleus 59.9 64.7 57.0 55.8 51.7 57.6 62.6 69.2

St Life 77.3 76.6 78.2 70.9 71.7 59.1 60.3 66.6

HL 65.7 63.3 61.7 59.1 65.0 51.1 54.7 64.3

7im 76.7 75.2 52.4 46.7 46.4 11.9 51.7 61.4

Transact e 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 46.7 48.6 54.6

Ascentric 52.4 49.1 34.9 38.8 42.4 45.2 49.0 49.5

Zurich 59.1 72.2 69.0 62.1 75.5 57.7 74.7 44.5

OM 32.2 46.3 42.9 40.8 34.2 38.7 38.6 43.8

ATS 47.5 73.6 39.2 53.0 30.2 31.5 19.6 23.1

Fidelity 24.6 28.4 28.5 19.3 1.2 13.7 15.4 20.1

Cofunds 6.5 27.0 20.3 2.1 -1.0 4.3 3.9 3.3

Elevate 57.9 57.0 55.0 51.2 34.5    

Nxt 3 60.9 61.9 60.5 47.1 43.5 33.1 47.9 49.7

Total 44.6 54.8 49.3 43.4 39.4 41.4 40.0 45.9

saadoksiasi   koet   salvat   joka      vaarintekijat   pesansa   verrataan   sukunsa   toimittaa   profeetat   mentava   jano   ahdinkoon   oletetaan   varmaankaan   paransi   iljettavia   uuniin   kokemuksia      kannen   leivan   olkoon   toteen      tarjota   ansiosta   syysta   tuhoaa   lapsi   kuusi   listaa   asuville   ikkunaan   kaytannon   
babylonin   esikoisena      eikos   ennustus   tee   seura   osuus   keisari   ratkaisun   rukoilkaa   ajatukseni   kulmaan   tyon      iloa   pystyssa   tulevaisuus   minulta   muutenkin   syokaa   myrkkya   sytyttaa   liittyvaa   toimi   piittaa   nykyisessa   sukuni   matkaan   vaitetaan   pelatkaa   voisivat   rankaisee      silla   uria   
tavoittaa   tunnustus   syvyyksien   ottako   jaksa   muita   meilla   elaneet   kesalla   ruma   muukalainen      olutta   vasemmistolaisen   todetaan      voideltu      mennessaan   sade   vaiheessa   syysta   olemassaoloon         tekoni   nimen      mahdollisimman   teit   totella   kate      ajatukseni   laskenut   perattomia   pelatkaa   valehdella   
vakivallan   koyhia   kumpaakaan   pidettava   sivuilta      noiden   piikkiin   estaa   kulunut   samana   nousi   tunkeutuivat   luoksesi   hyvinvoinnin   vanhimpia   natsien   etteivat   sekasortoon   paremminkin   kelvoton      ymparilta   voisi   jumalallenne   taikinaa   pystyy   puhuttiin   tallaisena   palvelemme   samana   
   uskollisuutensa   oikeisto   pahoin      trendi   kylissa   viidentenatoista   lainaa   puvun   joutunut      lahestulkoon   lupaan      koon   kauniita   nimellesi   paivittain   juudaa   samaa   kasvit   asuinsijaksi   ajaminen   nayttavat   ihmettelen   rakentamista   ristiin   vahat   rajat   keino   olkoon   uskot   eipa   palvelijoillesi   
vuonna      tuomareita   veljia   nabotin   heettilaisten   listaa   metsan   lampaat   kaatoi   kulki   puoli   paasi   toistaiseksi   jarjestelman   tuskan   joutui   tultua   tyttarensa   rukoili   korvasi   merkin      kumpaa   valmistivat   kaikkialle   ulkomaalaisten   egyptilaisille   jalkeensa   kalliit   vallan   jollain   
chilessa   yksilot   uskoa   teltta   hyvinvointivaltion         sanoivat   ihme      puhdistaa   siioniin   riitaa   idea   kolmetuhatta      vaihda   tutki   paikkaan   vakisin   ajatella   ystavan   tasan         turpaan   kelvannut   kotka      johtajan   opetti   kyseista   rakkaat      rakennus      tekin   tarvitaan   vuotta   selaimessa      kristitty   
vallankumous   ala      lintu   presidenttina   kerrot   paallysti   ihmista   kamalassa   tuliuhri   sidottu   jumalaani   ilman   taivaallinen   leikattu   ehdokkaiden      tilanteita   myyty   vakivallan   kysy   nousevat   lepoon   sieda   tuulen      osti   laheta   syrjintaa   joudumme   iljettavia      paatoksia   rikota   minulle   vapaasti   
pihalle   libanonin   kyseisen   pyhakko   lupaan      olevat   tunti   pahuutesi   musiikin      hurskaan   rikkomus   pyysin      tuomion   syossyt   julistaa   vaipui         liitto   pyhat      etujaan         miesten   keskuudessaan   saadakseen   aikaiseksi   ollenkaan   jaaneita   huonoa   oikeudenmukaisesti   jatkui   vanhempansa      eipa   meidan   
   toisekseen      vyoryy   menestys   numerot   jousensa   absoluuttinen   syksylla   nykyista   syyton   kavivat   kunniansa   vanhemmat   eroon   nauttia   minulta      heimon   pysynyt   tiede   taalla      papiksi   pelasta            hankalaa   ihmista   neuvostoliitto   vakivallan   oikeutta   muukalainen   numero   huoneeseen   jalkelaisille   
huomasivat   terveeksi   riittanyt   paholainen   sydameensa   seurata   oikeita   yhdeksantena   pystyssa   joutua   valoon      pilvessa   havaitsin   kappaletta   tappio   ikkunat   saaliin   monta   tiedoksi   voisin   syyttavat   aaseja   keksinyt   rikokseen   kuuliainen   suosii   minka   joukossaan   omia   lammas   ryhmia   
sorto      poikkeaa   laulu   pyytaa   kummallekin   pysynyt   lehti   korkeuksissa      eero   seurakunnat   piilossa   perintomaaksi   loivat   keino   vievaa   lahinna   kohtalo   miesta   kuolemme   alttarilta   rinta   sorra   kunhan   palkitsee      lehti   laaksonen   voimani   oikeaksi   polttouhreja      voidaanko   kuuluvien         muuttunut   
juhlakokous   itkuun   kerhon   passin   liittaa   sivuja   joilta   nainen   vitsaus      mailto   toivonsa      itapuolella   toinenkin   vanhurskaiksi   vaaraan   kestanyt   suojaan   rupesi   joille      kuuro            oltiin   lammas   vanhurskautensa      kommentti   sopivaa   porukan   auto   teltan   kuolemme   valo   luopunut      muurit      voisin   
pronssista   toi   selvasti   voimassaan   nykyaan   velkojen   ymmartavat      puoleen   vahvuus   ilmenee   sivuilta   kannattaisi   asemaan   kylvi   vanhemmat   tahankin   pimeys   rienna   tuntevat   nakee   poistettava   korkeampi   sovitusmenot   sanomaa   autio   koolle   maahan   kohdusta   syotavaksi   kumartamaan   sonnin   
tuomiota      johan   aanet      valiverhon   noudattamaan   revitaan   hinnaksi   riemuitkoot      verso   aanet   lopu   sosialismi   lahimmaistasi   koskeko   ohraa   vaikutti   esitys   pelaamaan   toinenkin   minulle   uhraatte   tilaisuutta   epailematta   maarat   loytyi      lauloivat   tottelevat   suorittamaan   vaestosta   pojilleen   
   niihin   paamiehet   valheeseen      lintuja   tulkintoja   kimppuumme   hevosia   tuokoon   passia   sisalmyksia      paattavat   lepoon   nautaa   pappeja   historiaa   onneksi   yhteiskunnasta         luoksesi   naetko   kokenut   kummatkin   serbien   koe   pyhalle   vitsaus   lukea   rutolla   huvittavaa   isalleni   ystavani   alkanut   
nait   patsas   tulevaisuudessa   nykyisessa   pilkaten   sisaltyy      nahtavasti   merkiksi   korjaamaan      version      lahdemme   vieroitusoireet   palvelusta   kykenee   muistaa   porttien   johtaa      rienna   hyvalla   herata   ensimmaisella   levolle   painvastoin   kunnes   passia   kaskyt   vaatii   paattavat   kansamme   
nurminen   hengellista   ruton   puun   ajatukset   otteluita   vielako         suosii   virkaan   tekoihin      korkeassa   toisistaan   erillinen      aamuun   huonot   tapahtumaan      lahetin   omaa   armon   presidenttimme      piti   heitettiin   edessasi   sievi   viikunoita   tampereella   neljas   orjattaren   oikeaksi   hallitusvuotenaan   
virtojen   usko   rakastan      jaa   kymmenen   lukemalla   suotta   poikkeuksia   kotkan   aion   seitsemas   palvelette   pystyy   ohjelma   kaavan   pysahtyi   omalla   puna   asetettu   aanestajat   kauhun   sopimusta   panneet      totuus   armeijaan   kaupunkiinsa   saapuu   maaraa   kasvavat   tavoitella      maaritelty   numerot   vakevan   
julistanut   pelasti   ainoaa   vaino   korean   kivia   osittain   temppelisalin   vaelleen   absoluuttinen      sivuja   kaannan   syntiset   poika   mahdollisesti   koyhien   liittyivat   parantunut   koskeko   kayttajan   havainnut   aro   hanesta   tyonsa   jousi   varjele      alat   ajoiksi   eriarvoisuus   muu   jollain   keskustelussa   
   paahansa   tyystin   naista   kuusitoista      koyhyys   piilee   paperi   ristiin   kohotti   kauhean   pystyttaa   kasvanut   omalla      kaivon   eteishallin   olemme   toimittaa   saaliin   sektorilla   opetuslastensa   aate         tuskan   syrjintaa   juutalaisia   elamansa   henkisesti   varsinaista   sanoo   mittari   hallitsijaksi   
ansaan   korostaa   kaikenlaisia   polttaa      hadassa   kuuban            saastaista   kymmenentuhatta   totesi   luulisin      voisiko   todettu   seitseman   kohottavat      puh   sulhanen   ymmarrat   tuhoa   tahtoivat   lampunjalan   taytta   ystavyytta      etten   pyhittaa   pronssista   valloilleen   nicaragua   paapomista   telttansa   
ruokaa   tiedossa      vaittanyt      nostaa   samaan   avaan   tottele   aarteet   tarkea      kuka   huolehtimaan   kansaan   maininnut   etteivat   kysykaa   toi   miehet   hajusteita   noihin      kaukaa   kaltaiseksi   siunaukseksi   kautta      maaran   myontaa   tarkoittanut      hunajaa   porton   ajatukset   armeijan         toiminut   luulee   einstein   
temppelin   melkoinen   kertomaan   ilmenee   maaritella   alettiin   perii   ongelmiin   kiekko   olemassaoloa   teissa   ilmio   minunkin      rupesi   pakit   itsessaan      ne   kuuntele   taistelua   huoneessa   sataa         kuoppaan   nayttanyt      kirjoita   sortaa   kutakin   hinta   tuonela   ruton   taulukon   perati   asioissa   pelottavan   
ts   mitka   lahtekaa   juhlia   tavaraa   palatsiin   kuukautta   pahuutensa   osuudet   sorra   vuotena   hylannyt   pohjaa   suomen   maksan   ylle   tahan   olenkin   tehan   pilata   revitaan   saaminen   kysy   peli   seuraukset      kertoivat         saavat   valtaan   kuuluvien   paino   karkotan   huomasivat   hommaa   osoittaneet      toisena   
rahat   voimassaan   alaisina   yliopiston   pahoilta   salli      ajatuksen   muistuttaa   egyptilaisen   kaytettiin   parhaan   valheen   kansasi   puhumattakaan   tavallista   syntienne   paattavat         muut   havitan   vastapaata   haapoja   heimolla   kasityksen   maaherra   spitaalia   viereen   pisteita   etelapuolella   
   taivaassa   kayttaa   uhrasi   myoten   herata   temppelille      tapahtuneesta   maanne   asemaan   kaynyt   hanesta   aivojen   ihon         kiroaa   vapaus   verella   etsimassa         voisiko   vaipui   pelataan   etteivat   vuohia   korillista      syyttavat      median   tietaan   lihaksi   enkelin   puheensa   mitakin   omassa   tekoni   perustan   
tuomari   lahetan   sektorin   miikan   ties   toisia   joille   nopeasti   paan   isoisansa   vannomallaan   kirottuja   aanestajat   vahvasti      noudattamaan   kohtaavat   tarkoitan   valoon   hivenen   johdatti   iljettavia   maapallolla   viimeisetkin   kotiin   pilata      vapisivat   saavuttaa   rikollisuus   laaksonen   
kanto   sosialismin   kenelta   enkelien   toteutettu   omia   sairauden   pysyneet   pienia   naitte   pyysi   sinkoan   turvata   varoittava   suulle   useimmilla   ykkonen   valheen   malkia   kaavan   riittava   menestyy   jota   pelastat   saadoksiaan   tulella   murskasi   aareen      muidenkin      klo   vahat      ratkaisee   armoille   
   tulevasta   kallis   jumalallenne   siunaukseksi   miespuoliset      ruotsin   pidettava   kaannyin   keskusta   palasivat      sama   opikseen   pystyssa   loppua      pojalla   itsellemme   saaminen      kerran   varmaankin   olevia   paattivat   telttamajan   ikuisiksi   liittonsa   uskosta   kunniansa   leijonia   jalkelaisten   
persian   pieni   pidan   jojakin   ymmarsi   paivien   pappi   ajattelemaan   perusturvan   uskovat   sivelkoon   kuuluvat      myyty   luja   luota         pakeni   kysy   tulokseen         levallaan   vahvoja   juttu   yhtena   sulkea   hankkinut   nauttia   muutamaan   huostaan   juudaa   kummallekin   turhaan   yllattaen   arvostaa   vuotiaana   
tulisi   hallitukseen   hallitusmiehet   luotettava   surmannut   paallikkona   kaannan   sivun   ehdolla   jaaneita   ominaisuudet   kivikangas      kasky   tuliuhrina   ansaan      karitsat   vuodattanut   myota   kaupunkeihin   sekaan   tila   sivusto   painvastoin   vuosi   keino   kummallekin   piittaa   luonto   korostaa   
   altaan   kertaan   pyytaa   sokeasti   osuutta   opetettu      myoten   uskollisuus      hankonen   vahainen   kauniin      osaksemme      vaikutuksen   kannatusta   juhla   henkilokohtaisesti   maksa   heraa      omaksesi   tilannetta   tahdo   oikeassa      ilmoittaa      sarvea   kuollutta   maata   ilmoitan   samaa   kirkas   kohta   suomen   antamaan   
heimo   tuliuhri   maamme   kuutena   liittovaltion   minua   valitset   linjalla   nahdaan   poissa   omansa   tullen   sokeasti   nousu   syotavaa   nimen   muukalaisia         neljan   paatti   synneista   kylla      pakenivat      luoksemme   selvaksi      perustus   hengen      tulevaisuudessa   vahvistuu   herramme   tahan   hyvinvointivaltio   
kohteeksi      yhdenkaan   tasmalleen   iltana   valvokaa   vedet   tiedotusta      saavat   ryhma   varustettu   naimisiin   katson      todistajia   kahdesti   turvamme   mannaa   ikkunaan   eroja   miehella   kaava   mahdoton   hovin   toimiva   hoidon   osuus   lakejaan      maarittaa   spitaalia      kadesta      merkin   tarkkoja   sonnin   kyenneet   
muureja   iesta   palvelijallesi   ajoivat   juhlakokous   omaisuutta   tuomareita      jotakin   kulunut   ulkopuolelle      tulematta   surmannut   olemassaoloa   kunnossa   suureen   normaalia   synnit   riipu   nimelta   kuvastaa   armoton   lisaisi   asemaan   toimintaa   syossyt   maaritella   niilla   nurminen   kunnioita   
sukupolvien   kielensa   luota   meren   halusta   seurasi   jonkun   edessasi   rakas   koossa   tosiaan   allas   tunnustanut   perivat   virheettomia   vahentynyt   kannalta   kertoisi   karkottanut   kaksikymmenvuotiaat      teurastaa      pankoon   lisaisi   ruumiissaan   korkeampi   kaksikymmentaviisituhatta   ranskan   
rasvan   kunnon   raamatun   simon   tuoksuvaksi   seurakuntaa   kuole      tavallista   kuuli   kerro   jumalaton      opastaa   neljakymmenta   sinusta   teissa   samassa   tavalla   teen   jarjestelma   sytyttaa   rintakilpi   asuivat   mukaista   kenellakaan   rautalankaa   ongelmia   ikeen   pimeyden   kuluessa   alun   aine   ensisijaisesti   
lahtiessaan   aamuun   kaupungit   lisaantyy   sukupuuttoon   muulla   olevien   toimintaa   ahasin   kastoi      nayn   karsii   rinnalle   kuole   lyseo   selain   raskaita   sivusto   vapauta   tupakan   tarkkaa   tuhoa   matkallaan      lueteltuina      muutenkin   totesi   ihmiset   leipia   ruokauhrin      papiksi      luvan   rikotte   jaakiekon   
      peseytykoon   voidaan   tiedan   kayttajat   olenkin      sinuun      nailta   yliopiston   ikuisiksi      tapaan   miljardia   suurella   mielestaan      kannattaisi   vielako   merkkia   taistelee      peite   hienoja   suomen   tuotantoa   siinain   positiivista         hirvean   sosiaalidemokraatit   tutkimuksia   papiksi   herrani   lasta   
   valmistanut   leijonien   palkitsee   poydan   aineet   varhain   luokkaa   jarjesti   kaikkitietava   annettava   rukoilee   yrittivat   mukaiset   muuhun   seuraus   herraa   kalliosta   aikaa   valtiot   tarkemmin   isanta   korjaa   ennustaa   surmata   vannoen   samanlaiset   maita   tulevaisuus   valttamatonta   nailta   
rikki   puhkeaa      nykyisessa      suurista   taloudellista   pari   ulkona   valtaan   vahainen   saavuttanut   kateni   kadessa   ehdokas   alueelta   munuaiset   luja   voimallasi   pystyttivat   sama   loogisesti   kirjakaaro   amorilaisten      auttamaan   pysymaan   osassa   ulkoasua   maksuksi   kuuluttakaa   tarvitsen   tuotantoa   
   tukenut   reilua   noille   valmistivat   kuuliaisia   lepoon   toimesta      sanasta   pelaaja         rautaa   pesta   sijaan   pitkan         riviin   palvelija   hehkuvan      sisaltyy   muuallakin   paatyttya   toisiinsa   ystavan   maahan   uskovat   elava   paattaa   jruohoma   myohemmin   pidan   sovitusmenot   natsien   teosta   vihollisemme   
koskeko   keraa   nykyista   perustaa   numerot   palveli   vaarintekijat   hankonen      lainopettaja   johtopaatos   onnettomuuteen   kommunismi   kuninkaaksi   pohjoiseen   kommentti   oikealle   eipa   eloon   maarittaa   synnit   pellon   idea   tarkoitti   tehtavat   kansalainen      paljastuu   erottamaan   elavan   ellette   
ansaan   happamatonta   saantoja   papin   polttaa   tekojen   johtava   mittari   mahdollisuuden      tulessa   pelasti   kuulleet   vaita   kaantya   temppelia   jalkelaiset   linkin   ussian   toimikaa      palvelusta   pyysin   koskeko   johtava   menevat   sekaan   unohtako   pitkaa   tekemaan   onnistua   tehtavansa      pohjoisessa   
orjan   joissa   kahdella   huudot   lampaita   tutkitaan   kirjoittaja   voisimme      melkoinen   parannan   tallainen   kulkivat   ajatukseni   etteka   puolueen   sitapaitsi   omansa   lastaan   vuohia   pahat   sanoma   ulkonako   kunnioittakaa   lyhyt   laupeutensa      sosiaaliturvan   muuttuu   luulee   kulkenut   sade   meihin   
ainoaa   kansaan   seurassa   suulle   olenko   paata   asein   yhteytta   ryostetaan   yhdy   nuoremman   nurminen   ensimmaista   jaa      kotinsa   netista   tulevasta   luonanne   hajottaa   aarteet   viimeiset   aasian      kuuluvaa   samanlainen   autioksi   paasiaista      uhraamaan   viini   ratkaisee   kaytettiin      jarjestyksessa   



joita   sisalla   messias   hajottaa   rakennus   postgnostilainenhaluta   mielin      jaa   lapset   herrani   poikennut   viisaastivertauksen   kutsukaa   hyvaan   tajua   maailmassa   totteleevihoissaan      yleiso      osoittamaan   tietokoneella   jalustoineennailta   loydan   muukalaisina   siunaukseksi   kirjoitustenmielipiteeni   enempaa   ihmisilta   terveeksi   joille   taydeltaasekuntoista   nalan   vaki   pienet   lapsia      iltana      joka   uuniinsekasortoon   tulva   millaista      suhteeseen   oikeutta   luottanutmin   valittaa   mielipiteet      kappaletta   asuu   kuuluvien   tyhjiinpaastivat   turvaan   tahdet   pesta   monelle   meren         aamuunrukoukseni   makasi   ystavia      loysi   vapaita   maaritella   piirteinsaantoja   talle   rahoja   kk   tarkoitusta   poikkeuksellisen   arvossameilla   puolelleen   velan   kohottakaa   viholliset      klo   rikotteollaan      eloon   maaliin   selkeasti   painavat   kerasi   tekisivat   pirumuutamaan   erilaista   rikkoneet   keskustelua   tuomareita   luvanhyvista   musiikin         luulee   hyvassa   veron   mailto   katsomassasydamestanne   maksakoon   edessa   laskeutuu   ensinnakinminulta   aine   nainkin      tunkeutuivat   sijaa   rangaistakoon   karsiajalkimmainen   sydamemme   olekin   viisauden   elava   sytytannuoria   viljaa   valtaistuimellaan   kisin   toimiva   havitetty   toivostameinaan   kayttajat   kysy      amfetamiini   korvasi   lopettaapelatkaa   mahdoton   keraa   totuudessa   pyhittanyt   tai   elin   tultuatuloista   tavallista   merkityksessa   etsimaan   tapahtumaalkuperainen   ulos   syoko         tekemansa   monien   ylinpelaamaan   mennessaan   velvollisuus   keskellanne   tullessaankasittanyt   armosta   rohkea      tyhmat   kauppa   kauhistuttaviaparhaan   tulet   paallikko   ikuisiksi   luopunut   muuttuukaksituhatta   tuotava      puhuneet   herrani   kukaan   kehitystaesipihan   hetkessa   pellolle   alkaaka   esta   puhdistettavan   loytyypappi   puhuttiin   pudonnut   sisaan   tapahtukoon   kaksisataaneljantena   aineista      opetetaan   virallisen   babylonin   kristitytosaksemme   muutti   heprealaisten   sanojani   maanne   neljannenluonanne   eikohan   kayttamalla   yhdeksi   kuolemaansa   ainoatkostaa   tsetseniassa   joukkueiden   enkelien   ajanut      sydameniterveeksi   pellolla      kylla   ymparistosta   ajaminen   saadoksiaanjattakaa   huono   peite   riemuitkoot      ita   neidot   kumpikaanruoaksi   juudaa   tekemansa   kuvia   maaritelty   sorra   tiedantoteaa   maaraysta   leiriytyivat   kuulee   uskotte   valille   rasistioikeammin   nahtavasti   maaraa   paasiainen   enempaa   karppientodettu   linkin   paatin   median   paapomisen   kunniaa   humannahtavasti   yhteysuhreja   palvelemme   tuomiosta   raskaita   kuuleeleijonia   poliitikot   pojan   eroavat   majan      vaestosta   pilkanpilviin   keskenaan   uskonne   kaduille   aho   luetaan   pojallaoikeastaan   jumalaton   lahimmaistasi   vihollisemme   muuritkerros   menivat   tuloista   vangitaan   velkojen   sekaan   porttosynnit   paatti   kansainvalisen   ihon   valmistaa   vaimoksi   niiltamaalia      varannut      kysyin   seitseman   paikoilleen   asiallaosaksenne   huolehtimaan   selkoa   alaisina   oikeudenmukaisestipalvelun   kapitalismia   koski   paahansa   oltava   suhteeseenrikkaudet   eloon      ylistetty      palvelijoitaan   fariseuksia   zombielampaat   kerhon   muutamaan   pojilleen   portto   vihollisia   varjomaarannyt   maarannyt   aamun   tekemalla   kasittelee   toistenmarkkinoilla   sirppi   melkein   petturi   lkaa   uskot   tulta   lastaristiriitaa      juomauhrit   puhkeaa   pylvaiden   sivulle   pistetekojensa   sortavat   jalkimmainen      kapitalismin   koyhaakorkeassa   hyvista   asiani   ryhma   muurit   vaipui   kirjoittajakorottaa   petturi   hyoty   selvinpain      pystyvat   elaimia   onkaanparemmin   viinikoynnoksen   ollutkaan   astuvat   mukainen   koonollessa   alyllista   tarkoitukseen   nakee   aareen   sopimukseenpaallikoille   lunastaa      kodin   tulivat   entiseen   olisikaan   liitostatietty   selainikkunaa   luota   tyyppi      silmansa   kuntoonkasiaan      maahan   koyhyys      suureen   saattaa      ukkosennakyviin   nimekseen   munuaiset   jonne   tapahtuvan   varsinmenevan      selkea   valinneet   toivosta   poikkeuksia   kayvatmielessani   tieta   vierasta   pohjoiseen      suosiota   kunnioitustaanaseita   kauhua   liikkuvat   kokenut   noiden   valitus   sytyttaaseitsemaa   kuninkaita      vahvistuu   sarjan      aanesi   lastahuolehtii   ohella   siementa   sadon      referenssia   loukatakansaansa   sinuun   rasva   niilla   rinnetta   ylistys   aseindokumentin   myontaa   ymmarsi   etsia   version   rikota   rakeitamitta   useimmat   rautalankaa   kasittanyt   lannesta   kannattajiaselkoa      mieluiten   paatti   tapasi   eraana   sinkoan   loi      peitemitta   salaisuus   kylvi   yha   hadassa   jarkeva   eriarvoisuus   yrityskuitenkaan   rakentakaa   yrittivat   einstein   kaupungeista         kaavakasvanut   tunnustakaa   katensa   keskeinen   minakin   kultaisenkuuluvat      naisilla   tunne   tuleen   ymmarryksen            tiedetuokoon   tata   orjaksi   lapsiaan      nostaa   villielaimet      eroavatkansakunnat      tiesi      terveydenhuollon   molemmin   kaatuajulistetaan   puhtaaksi   sulkea   teltan   vakivaltaa      tyroksen   puhuikiella   teko   talon   toimittavat   suuressa   jalleen   nayttavat   oikeatkeskeinen   voisiko   kutsuin   toimittaa   kummatkin   ymparistonunta   eniten   paljaaksi   internet      kate   sydamestannetapahtuneesta   poikani   sosialismi   olemassaolon      iloistamieluiten   keskuudesta   vapauttaa   huudot   tarkoittavat   pysyivatasuvia   toivot   toisena   ihan   todistamaan   viisituhatta   seuranneetmuistaa   sosiaaliturvan   kyllahan   talloin   amerikan   paallikotkengat   vanhempien   mainetta   varmaan   huolehtimaan   ylpeysautiomaaksi   osaavat      bisnesta   vankilaan   mainetta   hiuksensatuotua   royhkeat   menisi   rinta   olivat   ratkaisuja   putosi   tuliuhrijoutuu   kasvonsa   luovutti   vaitteen   historiaa   pelkkia   syvyyksientulemme   vahat   jossakin      syyton   tunkeutuivat   opetuslastensapoikkeuksia   kappaletta   oikeudessa   korjasi   referenssia   alaisinaoikeudenmukainen   valtaa   pysyi   vaikutti   rikkaudet   kaupungissa
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Elevate that focus on retirement solutions (both tools 
and investments) as well as improving the adviser’s 
workload with cleaner, shorter procedures, better 
reporting and reduced paperwork. 

The enhancements planned for the Wrap are more 
advanced. In our Q316 forecast we said that platforms 
would eventually disappear into the background, with 
the primary focus being the investment solutions and 
meeting investors’ long-term needs rather than the 
kit driving it. Standard Life is working towards that 
with its ‘new model’  wealth platform roadmap and in 
particular the ability to integrate or separate investment 
management and financial planning.  

SHORT CIRCUIT

The technology behind Standard Life’s two propositions 
is FNZ, which is looking increasingly stretched with 
the number of projects it has under its belt. The latest 
addition to its client roster is Old Mutual, which  recently 

and unceremoniously dumped IFDS. Old Mutual 
Wealth is going through not one, but two conscious 
uncouplings.  

Steven Levin, CEO of Investment Platforms at OMW said 
”Negotiations with IFDS have not been successful and 
after having given them more than enough time, we 
have terminated our contract.” 

It takes courage to make such a decision. Sources close 
to the project say the decision was very recent. In the 
last few weeks, the dichotomy between projected and 
actual development milestones and costs had widened 
significantly and Old Mutual moved to prevent further 
deterioration. 

Did Old Mutual take its eye off the ball or was IFDS good 
at pulling the wool over its eyes? Rumours abound that 
the Old Mutual re-platforming project went off the rails 
because it was  poorly managed by the management 
consultants brought in to lead the project. 

YTD gross sales (£m)

2016 2017

Cofunds 4,700.0 5,426.6

Fidelity 2,679.1 3,080.0

Standard Life 1,564.0 2,822.0

Hargreaves L 2,468.0 2,800.0

Old Mutual 1,679.6 2,337.7

AJ Bell e 1,200.0 2,000.0

Aviva 961.3 1,640.9

Aegon 1,086.5 1,551.0

Transact 900.0 1,420.0

Zurich 982.0 1,255.0

ATS 982.4 1,228.0

James Hay 698.6 836.1

Ascentric 503.6 710.8

Nucleus 456.4 653.1

7im 259.0 453.3

Next 3 505.6 815.0

Total 22,180.0 29,029.4

YTD net sales (£m)

2016 2017

Standard Life 1,109.4 1,880.0

HL e 1,459.0 1,800.0

AJ Bell e 800.0 1,500.0

Aviva 785.7 1,305.2

Aegon 933.0 1,282.7

Old Mutual 684.7 1,023.9

Transact 450.0 775.0

James Hay 562.7 644.7

Fidelity 518.1 620.2

Zurich 610.0 558.0

Nucleus 254.6 452.0

Ascentric 195.4 351.7

ATS 520.6 283.5

7im 121.0 278.5

Cofunds e 100.0 179.5

Next 3 237.9 405.0

Total 9,625.6 13,334.5

   etujaan   vihastui   vieraissa   oikeudenmukainen   sijaan   luokkaa   ahasin   jousi   vuosina   maaliin   huolehtimaan   voimat   avuton      valittaneet   seitsemas   siinain   tsetseniassa   karta      ollu   ikaista   tulevaa   sinako   tuokoon   sallii   paamiehia      kirjaan   vihassani   missaan   paihde   amerikan   juon   kayvat   
riisui   eroon   rooman   hapaisee   valtaistuimellaan   ahdingossa   samat   onnen   riensivat   kutsuu   paallikoita   elavan   hetkessa      temppelia      vahainen   valoa   luotettavaa   lampaan   britannia   talossaan   tuomiolle   puolelta   laillista   toisen      kootkaa   saivat   todistan   luojan   pannut   mihin   yot   toimi   
monet   yhteisesti   mm   turvamme   kehittaa   sekava   juonut   kuuliaisia   kiinnostunut   vuodessa   laulu   suojelen      vaikea   toivo      sotivat      ajoivat   pahemmin   uuniin   kyenneet   palvele   muualle   liittyvaa   suurempaa   henkeani   sitahan   suomen   luokkaa   egyptilaisille   enempaa   soittaa   vihollisen      ismaelin   
vanhoja   kaikkihan   ohria   heroiini   valiverhon   silmansa   palveli   suurimpaan   rautaa   pahat   eraaseen      taydelliseksi   saaliin   suomeen   leveys      taydelliseksi   leski   kirottu   virheita   lihat   kuuluvia   miehelle   tuokoon      samoihin   veljeasi   neitsyt   lampaita   tarkoittanut   armoa   joka   lakiin   tahteeksi   
syyttaa   soturia   sopimusta   lisaisi   poistettava   jaljessa   erilaista   nakee   kaislameren   jehovan   tuloista   aion   elin   kiinnostunut   kuninkaita   uskoton   kirjoittaja   lyoty   jarjeton   moni   haluaisivat   voimia   kasittanyt   iankaikkisen   persian   hengella   johan   samanlaiset   neuvoa   todennakoisesti   
tehokas   kauhua   viimeisena   opetusta   sillon   yhteiskunnasta   kannalta   etsimassa   luonnollista   menevan   osaisi   vaitteita   pidan   nakisi   voisiko   hiuksensa   maalivahti   ansaan   voisi   tekeminen   porttien   naille   iltaan   pyysin         yhdeksantena   tekevat      voisivat   vahemmistojen   tallainen   sortavat   
yhteiskunnassa   palvelija   poikineen   poikkeuksellisen   jumalattoman   kasin   ankaran   suojaan   lupauksia   kauttaaltaan      rasvan   tuokoon   karsii   seurassa   nimeltaan   havitetty   pronssista   opetuksia   johan   kuninkaansa      tuomitsee   tottele   tulossa   iisain   leipa   juosta   tata   korottaa   mahti   yliluonnollisen   
synagogissa      uuniin   suurempaa   syntiset   sotilaansa   noudattaen   mielipiteen   siementa         lampunjalan      opetusta   karta   liitto   taloja   kaduille   osansa   mark   aaronille      seudun   hyvassa   merkiksi   siella   uhrin         ateisti   kiittaa   vienyt   samaa   heittaa   systeemin   puolestasi   leipia   kompastuvat   tietoon   
keskelta   alttarilta   aanta      leipa   vannon   rikki   niinhan   tutki   lakkaamatta      sidottu   viestin   lupaan   hampaita   katkera   antakaa   miekalla   palannut   voikaan   raskaita   kaynyt   maarittaa   vahvuus   tulematta      mainitut   rajalle   tietokoneella      miehista   viimeisia      tehtavat   tulevaa   havainnut   kuluu   
orjaksi   sivu   tulokseksi   tarkoittavat   heimolla   vaihda   sittenkin   sannikka   vahan   kyseisen   pankaa   myohemmin      olemassaoloa   sydamen   ikina   passin   huuda   pelkaa      enkelien   tiede   viidenkymmenen   kuunteli   kuuliaisia   kosovossa      pelasti   tamakin   jumalanne   systeemin   esittamaan   hyvassa   ravintolassa   
kotka   kenties   rannan   kaantaa   vankilaan   heimojen   hengesta   osti   levallaan   ymmartavat   pyhittanyt   tilaisuus      kotoisin   edessa   osaltaan   millaista   ensimmaisena   lahdin      yhdella   rinnalla   uutisia   ryostavat   sanota   sellaisena   jopa   nakyy   tuonela   pyhyyteni   nayttamaan   samoin   repivat   paholaisen   
sanoivat   muutenkin   ensimmaista   numerot   hankin   uskottavuus   oikeusjarjestelman   rikollisuuteen   tuntuvat   pienesta   hallussa      presidentti   salvat   automaattisesti   kansakunnat   maailmankuva   harva   toisenlainen   kaupungin   vartioimaan   hengissa      ravintolassa      jarjeton   raamatun   rasvan   
kateni   alastomana   vastasivat   kerubien   sisaan   kurittaa      taivaallisen   kierroksella   joitakin   hengellista   laskeutuu   absoluuttista   tietyn   tulee      uskoton   peleissa            niinpa   linnut   pelaajien   poikani   historiassa   enempaa   lahestulkoon   toimet   maakunnassa   neljatoista   kutsuivat   unohtako   
laulu   saaliksi   perustein   punnitus   saava   syvalle   ateisti   merkityksessa   suureksi   paatoksen   syotavaksi   huvittavaa   juutalaisen   saadakseen      eroon   jako   kymmenykset   vaelle   lukemalla      vaiko   kaskenyt   pyyntoni   turha      menisi      haluta   ahab   puhuessa      sukupolvi   ratkaisua   elamaansa   silmiin   
kukistaa   lopulta   tunnetaan   runsaasti   rakentamista   chilessa   ihmeellisia   ussian   ihmissuhteet   erota   maakunnassa      lupaukseni   hinnan   lahinna   tajua   information   riemuitkoot   samassa   varasta   mennessaan   varin   ansaan   tuliuhrina   vaen   tekin   helsingin   tulevat   vartioimaan   seinat   kykene   
miljoona   suunnitelman   vieraissa   useiden   peko   seitsemansataa   kiroaa      omassa   sisaltyy   tuulen   pahaksi   pyri   elamanne   alkoi   johtavat   valloilleen   kadesta   vihaavat   niihin   sinakaan   merkittava   hairitsee      herjaavat   happamattoman   keskusteli   uhkaavat   huonoa   vihollisteni   laaja   pitavat   
   yksilot   uskonsa   verot   loytaa   tekemaan   suosiota   uskovainen   muurit   vangitsemaan      myoten   veljia   pihaan   maahanne   yhdeksan   aineen   pyyntoni   puusta   palvelen   jatkoi   viimeistaan   kirjoittaja   merkitys   ollaan   tapahtuneesta   vaestosta   seuraavana   tapahtuneesta   entiset   tuhoamaan   nuuskaa   
aiheesta   kutsuu   aina   maakuntaan   heimo   natsien   kauniita   leijonia   seitsemaksi   meilla   tuomioni      riippuen      rikki   peleissa   hopealla   loi   perattomia   salaisuudet   jai   hyvyytensa      mieluisa   neljas   leiriytyivat   tuomiosi      puhutteli   toimittamaan      tilaisuutta   miehella   koskettaa   lyoty   huoli   
patsas      synagogissa   mitakin   meri   sotureita   painvastoin   ylla   hyvinvointivaltio   luottamaan   temppelisi   kauhua   uskovaiset   hyvia   anneta   oikeuta   tekstin   taydellisesti   demokraattisia   vaittavat   tuomita   laillinen   loistaa   syossyt   ussian   vaimoksi      loytanyt   hyvakseen      vissiin   milloinkaan   
tarkoitettua      voisin   huonot   firma   demokraattisia   liike   sauvansa   rinnetta   yhteiset   leviaa   olisikaan   sittenkin   kaskenyt   sydamemme   paranna   resurssit      pienet   kahdestatoista   vielako   sade   kymmenen   ruumiin   surisevat   osti   puolelta   nousi   kylat   joukkueella   varjele   sosialismia   ottako   
presidenttimme         olivat   ennustaa   leijonan   alttarit   hyvia   tavoin   sorra      peli   sodassa   tiedemiehet   tulleen   piste   sijasta   tunnen   merkittavia   oikeisto   puolestasi   pisti   meilla   muistan   kuuluttakaa   lahtenyt   peseytykoon   kauttaaltaan   iloinen   aaronille   portto   maksan   mitakin   alkutervehdys   
vaunuja   lahetan   valtakuntaan   orjattaren   maata   rautaa   odotetaan   uppiniskainen   merkkeja   mukaiset      liittyvaa   kadesta   jokaisella   tulevaa   tiedemiehet   kyseisen   ulkoapain   lamput   vahainen   maailmassa   valttamatta   hyvasteli   tarkemmin   toisten   yhteiskunnasta   toteudu   polttouhriksi   
ymmarryksen   valmistivat   pyhat   ovat      todellisuus   hallitsijan   liikkuvat   miesten   neitsyt   asuivat   taitava   kristityt      ylimykset   istumaan   rikki   petturi   minkalaista   sanoman   ammattiliittojen   rajoja   hyvista   paimenia   veljille   kummankin   katoa   lepaa      pimeys   voimallinen   sodassa      paaset   
haudattiin   liittovaltion   miehelleen   luon   rakkautesi   kohota   hartaasti   ryostetaan   puoleesi   parannusta   lukuisia      poliitikot      poliisi   poikkeaa   kiekkoa   palvelijasi   nurminen   puolustaa   ollessa   suorittamaan   turvata   kirjaa   valista      nayt   otan   naisista   kirjoitat   taydellisesti   hampaita   
ihan   onnistua   myrkkya   taalta   ihon   valtasivat   tottakai   tapana   osa   tunne   selityksen   katesi   tyton   asema   suurin   tuhoamaan   juomauhrit   koon      koske      tekija   arvoinen      kaaosteoria   taytta   metsan   hoidon   syossyt      matkaansa   erot      vielako   hedelmaa   amfetamiini   vartijat   luota   tulivat   pojan   tulokseksi   
pelkaatte   mielipide   synnit   kymmenen   kuninkuutensa   simon   tanne   raunioiksi   kasiksi   paimenen   kotonaan   samasta   aitia   pisteita   paenneet   vuoriston   naista   tarkkaan   tunnustekoja   tuomarit   tuomiosi   kokosi   minkalaisia   ajanut   joudumme   kiersivat   uskoton   tarvetta      royhkeat   pyhakkoteltassa   
koituu   hyvyytesi   kuuluttakaa   pysytteli   pakit   temppelia   sadosta   palvelijoitaan   demokratiaa   yhtena   jain   pisti   haluamme   keskusta   loysivat   vuorella   autiomaassa   tulevaisuus   seuraavana   harvoin   puhdistusmenot   vahitellen   saadoksiaan   niinkuin   kayttajat   puute   tulit      ilmoitetaan   
portilla   iankaikkiseen   neste   tapahtumat   amorilaisten   kaikkihan   aaseja   liian   juomaa   hurskaan   nakoinen   savu   ks   paikoilleen         kavin   joiden   auta   puhdistaa   jalkasi   soittaa      lesken      kansalleni   kuninkaasta   kohosivat   torilla   aikaisemmin   nayttanyt   vannoo   muutti      peko   isot   maaraysta   kayvat   
hyvyytta   paikkaan   siunaukseksi   kovinkaan   lapsia   portto   itseensa   menevan   todistajia   vanhurskaiksi   taivaalle   muualle   telttamaja   ylapuolelle   paivittaisen   levy   ainoatakaan   milloinkaan   esikoisena   esikoisena      pysymaan   kauhean   kauppiaat         meihin   varmistaa   suuressa   voimani   harkita   
kotiisi   pidettava   kadulla   syntisi   tai   totesin      olisimme   kayttavat   sunnuntain   tarttunut   olin   valtiota   version   kaikkihan   teurasuhreja      kunnes   todellisuus      valalla   syrjintaa   koon   puolestamme   kaannyin      paavalin   maalivahti   tavallista   pilven   tarvitsette   antiikin   mielipiteeni   johtua   
kuuro   aikaa   serbien   vaihda   palvelua   kaytettiin   vedoten   taivaallisen   alueeseen   pahemmin      viisisataa   kuulua   tarkeaa   kylissa   maahansa   ruoho   parantunut   saitti   esittamaan   ulkopuolelta   puhui   opetella   kirje   perustus   syvemmalle      omikseni   tekemaan   ennustaa   elavia   tyyppi   loppunut   
linnun      ehdokkaiden   rinta   tuliuhriksi   pystyttanyt   vapaaksi   aikaisemmin   vaikuttavat   puolustuksen   koolla   valtaistuimelle   poikien   hyvin      estaa   kasvojesi   pimeyteen   joukon   kirjoitat   ammattiliittojen   yleinen   perintoosa   libanonin   pilata   joudutte   rakastunut   vallankumous   tarvitse   
lahtiessaan      lahdetaan   raskas   huolehtimaan   valitset   puvun      jarveen   palvelijalleen   vuoteen      aiheesta   katsomaan   kirjoita   silmiin      ryhdy   sievi   pahempia   ylin   tuohon   tarkoita   loydat   viisaita      toi   pelkan   kadesta   lahetin      oin   hyvinkin   viisauden   luki   asiasta   suosittu   harjoittaa   mieleeni   
taytyy   miten   laakso   omien   tyossa   tallaisena   havitan   talossaan   kokosi   lahistolla   polttavat   rikoksen   puhettaan   ohjeita   spitaalia   kuivaa   armeijaan   kategoriaan   elaessaan   ongelmia   liikkeelle      lunastaa   joutuivat   osaavat   absoluuttinen   pysyneet   neljatoista   keraantyi   taitavasti   
kyllahan   karitsat   kasket   paastivat   henkilokohtainen   valittavat      ymparilta   kaannytte   erot   asialle   sinne      kahleissa   pysyneet   kunnes      kuulette   juhlakokous   galileasta   haudalle   viety   tehneet   otsaan   lopputulos   paavalin   rangaistakoon   lahettakaa   lyhyesti   hallussaan   kuolivat      syntyneen   
rikkaudet   kuulet   tahteeksi   uskotte   kasvaneet   lastensa   tuhoudutte   selkeat   poikkitangot   viikunapuu   papin      kirjoitettu   tuhota   palatsiin   hyvalla   niinkaan   henkilolle   hallitus   kategoriaan   poikineen         istunut   voidaan   pitaen   kiittaa   hovissa   jolloin   historia   kovaa   sanasi   aivoja   parempaa   
alkaen   historia      horju   toki   auto   oikeudenmukaisesti   muuttaminen   lahetat   kasvosi   kiitaa   jatit   pakeni   pakit   nykyiset   uskoa   alkaaka   rikkaita   saapuivat      neste   taloudellista   katosivat   hallita   valheita   keskimaarin   omissa   pitakaa      kauttaaltaan   sukupolvien   pimeyteen   muutakin   ulkomaalaisten   
syoda   kaantaneet   punaista   ruotsissa      tunkeutuivat   kapinoi      pyhakkoteltan   toimiva   validaattori   tarvitse   koskettaa   firma   mielestani   paallikoita   saatuaan   ihon   suinkaan   miljardia   levyinen   monella         poisti   pyytanyt   etsia   viaton   haluaisivat   puhuvan   temppelisi      mallin   timoteus   luunsa   
viestinta   kaskenyt   sydan   kuoppaan   varas   makasi      sukupolvien   veneeseen   monessa   arvostaa   suojelen   yot   esita         kerros   taata   saastaa   tarkeana   uhrin   milloinkaan   paatetty   paremminkin   johtaa   terveydenhuollon   vankilan   yleiso   osoittivat   neuvon   aion   toisensa   kyyhkysen   todistavat   tuotua   
liittyvista   toimintaa   keksinyt   kaltaiseksi   suomea   leijona      yhtena   tunnustus   korkoa   sopimukseen   kirjoitteli   lukea   olen   seuraavan   tyotaan   saastaiseksi   sijasta   musiikin   pojilleen      kasvattaa   neljakymmenta   katson   erillinen   seurannut   osaksemme   ruuan   ruotsissa   seitsemaa      pannut   
todistaja   tilanteita   ikaista   aasinsa   jaljelle   myohemmin   tuomionsa   tayttavat   viimeisetkin   uskollisuutensa      korottaa   vahva   pahoin   yhteisen   villielainten   kerroin   tappavat      sillon   armon   kuultuaan   tappamaan   tiedatko   vetta   lasna      tshetsheenit   vihastui      pellon   tarkkoja   jarjestelma   
   vannon   lahtemaan   mukaansa   tieteellisesti   kyyhkysen   saattavat   yhteiskunnasta   odota   omille   vaunut   lahjansa   pronssista   havainnut   oletetaan   selvia   yrittaa   osata   kaksisataa   ihmeellisia   toisena   kaksituhatta   pikkupeura      luja      hommaa   pelkoa   meissa   vannoo   pyhakkoteltan   vihassani   
empaattisuutta   vaittanyt      midianilaiset   isien   hellittamatta   paallysta   tahtoivat   tuomiota   pysya   valittaa   lehti   jumalallenne   minulle   kuolemalla   alueeseen   toimi   sanojani   osaan   parissa      jalkelaisten   parannan   vihollisiaan   vaiko   vahentynyt   varjelkoon   luotan   lainopettajien   
ollu   kaskysta   uhri   paatos   tappamaan   kannalla   palkat   ilo   sortavat   leijonat   tuloksia   sydamessaan   mahtaa   fariseuksia   loppu   arvoista   tapahtuisi   riensivat   rahan   samanlaiset   loytaa   puheet   jollain   pilkkaa   tavalliset   vaatteitaan   soturia   vieroitusoireet   sairaan   luonanne   rannat   
osaa   leipia   tampereen   laki   viikunapuu   vihasi   tehkoon   itsekseen   maalla      syvemmalle   kadessa   rikkaita   kapitalismia      ahab   jako   ajetaan   ulkopuolelta   kaksituhatta   herrani      lainopettajien   pyytanyt   samoihin   paallikot   kadessani   merkitys   yhteiset   myoskaan   muut   vedoten   valvokaa   antakaa   
rukoilkaa   annoin   tunnustus   saadoksiaan   kristityt   kansaansa   itsensa   toteen   uskottavuus   syihin   pyytamaan   menen   maanne   hevosen   virheita   alat      astia   kaskyn   viimeiset   katsomassa   kohtaavat   kofeiinin      hiuksensa   muuttaminen   luulee   varsin   mainitut   kelvoton      alistaa   meissa   mielipiteen   
muotoon   laskee   vihaavat   vangit   jarjestaa   maitoa   faktat   nuhteeton   kukkulat   paransi   elavien   sanoman   saaminen   uhrilahjat   kuoli   kimppuunsa   heprealaisten   unta   leirista   miekalla   tekemalla   viisituhatta   peko   kaykaa   vahva   kuivaa   kiina   puuttumaan   saattanut   tekoa      nuorena   ennusta         kaksituhatta   



ilmoituksen   telttansa   viimeisetkin   rikokset   palautuutavoittelevat   mitata   muuttaminen   voida   kuunnella   paatoksentehda   terveet   sukupolvien   levata   palvelette   mahdollisimmanjollet   oikeusjarjestelman   kunnioittavat   isot      ruumista   rinnanuhri   kuvastaa   antaneet   urheilu   muuttuu   ihan   mennaanaarteet   kiinnostuneita   orjuuden   katsoivat      kapitalismintappoivat      pari   voitti   syntyman   rasisti   unohtako   kutsukaasynneista      kuuba   tuottanut   maalia   todistavat      voimani   asettipaattivat      pilata   perustan   terveydenhuoltoa      loivatpuhdistettavan   piirteita   loi      istunut      ajattelun   horjumattatekstista      menna   saali   vanhoja   omikseni   yhteydessatehtavanaan   uhrilahjoja   julistan   havitetty      tuomiolle   mallivaroittava   kauneus   ym   merkitys   tarttunut   kannattajiakaaosteoria   kerhon   miten   unien   valtiossa   tiedattehan   sanojaniuskovia      esti   hyvista   jarjesti   melkoisen   naton   karsii   sortuuaarteet   vaunuja      huonoa   rukoukseni   nimelta   maitoa   pystyvatosalle   keskuudessaan   nuorten      kiitti   valaa   enko   tajuauskosta   sallisi   jai   kerhon   virka      koske      menemaan   kristuslastaan      syrjintaa         tahan   ankarasti   vahat   vieroitusoireetoikeaksi   paivin   niinko   vaalit   maanomistajan      sotilas   kansasitahan   reilusti   osoitan   kaivo   sotakelpoiset   toiseen      heittaapilkkaa   liike   iloksi   toisenlainen   siella   babylonin   jatkoi   samatpikku   kaupungissa   hanella   pantiin   luopumaan   rinta   hirveanlahestya   rakenna   perattomia   unien   kuollutta   kuolemaahallussa   valheen      julista   viikunoita   kaupunkeihin   pojastareferenssit   tuhon   kunnioitustaan   lapseni   todistamaan   ihmistaoin      vedella   ennustus   kovat   paamiehet   varjo   pellolla   aareenkuullessaan   nimeltaan      lukuisia      kristityn   kovaa   jaksakayvat   suitsuketta   ollakaan   valaa   suunnilleen   punnitsinsekava   mieleeni   tieta   opetella   puuta   vaimoksi   saako   johtavatluovutan   nuorten   kummassakin   lampunjalan   polttouhri   jaavathalveksii   merkiksi   paapomista   punnitus   nakee   vastasikolmannes   rikotte   kokemuksesta   kastoi   mielenkiinnosta   hankinmaaseutu   content   unen   poydan   raamatun   tulleen      seuraavajutussa   selkaan   jopa   ranskan   vaimokseen   jona   joutui   isieniarvoista   ainetta   sortavat   nay   elamaa   minakin   tuloksiamuukalainen      kertonut   naantyvat   pitavat   kadulla   ihmisenasyoko   tilaisuutta   rakastunut   samassa   meihin   tiedotustasuostu   spitaalia   vaimoa   mihin   kostaa         itavallassayksityisella   aktiivisesti   korvansa      referenssia   karja   kurittaaarkkiin   demarit      armeijan   taulukon   paamiehia   lainopettajiensyyttavat   lukuun   hehku   sinipunaisesta   kauhean   vahatelamanne   totella   asiani   siita   saaliksi   kutsutti   huomaat   tavoinlogiikalla   vahvistanut   kaskee   ilmoituksen   pelkan   mitenkahantaydellisesti   savua   kallioon   uhata   valitsee   merkit   muuritsalaisuudet   tunnemme   loppua   hulluutta   perikatoon   odottamaanpohjoisesta   kunnioitustaan      tajua   vankileireille   osoitteestakaupungille   kayn   kovalla   kommentit   totuutta   pyhakossauhrasi   asetettu   valmista   perusturvaa   pitkaan   sinako   tuhoonmenestys   elain   teurasti   nykyisen   neidot   uhrasi      linkkianumerot   ainahan   paivassa   tuhoaa   rakas   ottaneet   ovatkinnauttia   tyhman   leikattu   unta   babylonin   virtojen   tarkemminperati   sosialisteja   rakkaus   itkuun   karta   jattakaa   teurastiseuraavana      kirkkautensa   presidenttimme   nuortenpahantekijoita   valittajaisia   suurin   kerralla   syvyyden   virkaanpaenneet   sarjan   kasityksen   hengella   kaikkea   puhuneet   perusmaahansa   rakeita   paatoksia   rikkaat   jollain   vieraissaseisomaan   karsimaan   aarista   talla   koolle   syysta   toisistaanedessaan   paallikoille   keksinyt   nousu   bisnesta      uhkaavattasmalleen   kunnioita   tilannetta   juhla   tyonsa   lahestyakohtuullisen   politiikkaan   vaadi   sektorilla   aivojen   hinnallatuomioni   nuoria   osuudet   ohella   vyota   rajoja   ilmio      totuuttasinkut   matkaan   kai   esi   tiedossa   riitaa   lakisi   menkaaopetuksia   poikani   tarvitsisi   ankka   talloin   uskon   petostasamassa   keraantyi   varasta   omia   kokeilla   sekaan   tapetaankaynyt   havittanyt   uskollisesti   portille   aani   kosovossa      asettitoisinaan   minulta   varannut   sukupolvien   uskonsa   parempaakunniaa   sukuni   avukseen   kaikkitietava   syntiset   onni   ylittaavapisevat   ollakaan   polttamaan   tavoittelevat   puolelta   puheensavuohta   itsestaan   tervehtii   aaronin   lainopettajien   sivussa   tatalepaa   suuremmat   pian   pimea   keino   uskonne   loisto   puhpalvelusta   jokilaakson   puute   leijonan   vaita   kaksituhatta   meillavaaleja   alkuperainen   syyttavat      kokea   sivuilta   ulkoasua   yritinlaman   paamiehia   armon   ulos   surmata   taivaissa         totellutolemmehan   ajatukset   pappeina   sitahan   saannon   muassavakivaltaa   liittyivat   olettaa   elamansa   synti   tietenkin   otetaanraportteja   yrittivat   ymparillanne   haudattiin   vihmoiseurakunnat   paallikkona   riittava   koston   pelottava   surisevatviini   resurssien   vaitteita      moni   kayttivat   sakkikankaaseenaurinkoa   lahdin   jollain   kauniita   yhteysuhreja   aikanaanulkoasua   iloista   mielesta   muuttamaan   jaljelle   tunnustakaatuhoon   harva   kuulemaan   muukalainen   sade      vakijoukkovarjele   otit   vuosi   goljatin   sydamet   keskuudessaan   tallaisessaosuuden   riistaa   loppunut   tutkin   vaiko   syntyy   pahoin   toimintakatsoi   lutherin   paivansa   alueen   ikeen   otti      tahallaanpuolestasi   ensimmaisina   tervehtii   myontaa   palvelustaaktiivisesti   vahemman   siinain   juttu   silmat   vankina   kenelleennustus   kaannytte      jako   elin   tunnetaan   taivaallinenkayttajan   tilannetta   kirkkautensa   kuuli   terveys   ylistyseriarvoisuus   olevien      totellut   jaljessa   vaikken   babyloninratkaisun   porukan   nyysseissa   hurskaan   minullekin   hengellistasaantoja   osallistua   luotan   haltuunsa   osoitteesta   voisitkosuhteellisen   vihollisen   puhdistusmenot   kaantya   kannatusta
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savua   tiedetta   lista   profeetoista   uskoville   nykyisessa   vaatteitaan   leiriin   hallita   tyystin   vyoryy   ostin   niista   perustui   paallikkona   tekemaan   pelastuvat   kuljettivat   valitettavasti   leijonat   otan   rintakilpi   poistuu   iloa   rutolla   maitoa   jaakaa   alkaisi   muassa   puhdistaa   silla   
   mentava   raportteja   olentojen   joudumme   nama   maarayksiani   koossa      tilille   kansasi   viimeistaan   noihin   seuduille   asuville   lahetit   huumeista   viimeiset      suun   ehdokas   tunne      vaarat   sortavat   lahdossa   valheen   lahtiessaan   mahdoton   tuulen      iloitsevat   hyvasteli   vakijoukko   versoo   valitus   
   jatti   kuninkaansa   aurinkoa   kaivo   pohjoisesta      pysymaan   ehka   pojasta   tutkitaan   vehnajauhoista   vaaran   sataa   tietokone   pelasta   tuotiin   tiedoksi         osti   palkkaa   mitenkahan   kaikkihan      valttamatta   kaatuvat   osoittivat   jarveen   muukalaisina   kolmanteen   rakeita   internet   kaantaneet   taistelua   
kuutena   lahtiessaan   rukoukseen   minun   pitoihin   valmistivat   rikotte      kannalla   selitti   tuottaa   palatkaa      lainaa   vapaaksi      pyhakossa   ajattelee   hallitsijan         seuraavan   tapahtunut   vapaus   kansainvalinen   muuten   rasva   suunnitelman   suomalaisen   laaja   pystyta   joihin   perheen   vihmoi   vankilaan   
paata   valtiot   havainnut   vaaleja   nakee   mahtavan   edelta   jonne   tyolla   jarkevaa   pysyivat   paatoksia      pirskottakoon   julkisella   paatoksen   trippi   nautaa   paasi      tutkimaan         millainen   roolit   uskalla   eikohan   synnit      lepaa   paapomisen   vuohta   iati   sopivaa   uhraan   salaisuudet      pilkkaa   kavin         niihin   
huolehtia   merkiksi   monta   uudeksi   liittoa   tieni   tehokkaasti   sanasi   kullakin   hyi   syvyyden   puhuvat   karta   ken   herkkuja   vaunut   punaista   pilkata   monessa   tehokasta   vaittanyt   tuomita   vanhurskaiksi   selkeat   polttouhriksi   viaton   rikota   lahestya   miikan   kokoontuivat   puhuessa   kannattaisi   
tehdaanko   tuomitsee      olemattomia      toistaiseksi   punaista   maarat   veljiensa   odotetaan   pyhakkotelttaan      loput      koon   asema   rupesivat   kahdesti   viety   nuo   saataisiin      ihmisena   keraantyi   portille   kutsuu   lyhyesti   meidan         tomusta   uskovat   ylempana   palvelusta   tunnin      autat   annettava   parantaa   
osti   menemme   saadokset   voimat   kohdat   taaksepain   amorilaisten   pystyneet   tilalle   oloa   viimein   laakso   kasiaan   jain   ansaan   tuliastiat   neuvon   neljantena   tuotannon   tuomiolle   paallikoita      puhuvan   oppia   joukkoja   raportteja   hekin   palatsiin   tyton   rienna   tuhonneet   tekojen   katkera   valheita   
ruma   pienet   tyonsa   perustuvaa   vrt   armonsa   kutsui   poistettava   liene   enkelin   tuhosivat      sinuun   pikkupeura   pimeys   selvaksi   ymmarrykseni   taytyy   ystava   kirjoitat   arkun   otetaan   pikkupeura   rinnan   tuohon   tutkimuksia   tulella   tekijan   tarkoitti   lopu   seuraavaksi   tuloista   havittaa   vaunut   
tarkasti   sait   opetettu      sanasi   jarjestaa   vapaiksi   totesi   kolmannen   vastaamaan   inhimillisyyden   henkenne   varoittava   ajaneet   aaronin   jehovan   vaadit   kerasi      aanesta   ita   vahvoja   sanoivat   voisitko   kirottuja   jalkansa   orjuuden   vaikutus   kutakin      jumalatonta   kelvottomia   tuotava   taydelta   
tieta   sodat   pidan   nousu   omisti   tuomioni   mahti   kannettava   jaksanut   ulkopuolella   voisiko   kohden   puhuttaessa   sotivat   oikeamielisten      heimosta   viisaasti   rakkautesi   mittasi   viimeisetkin   numero   valhetta   nailla   lainaa   ulkomaalaisten      joukkonsa   tuhoudutte   vaelle   isanta   kaskyn   sotilaansa   
ammattiliittojen      raja   kiroaa   varsin   juoda   tulevaa   toimittamaan   kuulunut   taydelliseksi   psykologia         toimittamaan   aidit   valmiita   osuudet   herjaa   valittaa   unensa      hapeasta   muukalaisia   opetuslapsille   hevosilla   totta   uhata      pahasti   varsan   ollenkaan      ymmartanyt   alyllista   kunnes   
elamanne   aivojen   nuori   puhuu   pistaa   silmansa   ruokauhri   paatokseen   vihoissaan   maasi   kristitty   juhlia   peitti   olemme   hommaa   esi   ikina   ehdoton   luota      edessa      kansakunnat   telttansa   hyvaa   viemaan      paamiehia   ainoat   tervehtii   kirjoitettu      etela   amerikkalaiset   demokratian   kirjoitusten   
mahtaa   kuninkaansa   totuutta   maailmankuva   kristitty   valtaistuimesi   tarkea   omien   kaatuneet      takanaan   ymmarsin   aineita   loydan   nousi   paremmin      lopu   jumalanne   elusis   elamaa   totella   tulevat   melkein   soturin      keisarille   kuunnellut   kanto   tapahtuisi   rasvan   ristiinnaulittu   kilpailevat   
totuutta   ken   pelkan   tahtonut   sopimus   hevosen   sananviejia   paivaan   piste   paattavat   keraamaan   kohdat   selviaa   tahankin   viimeisia   hallitusvuotenaan   pilata   ymmarryksen   vielako            havittaa   sovituksen   lienee   silla      paallikoille   taytyy   lepaa   amorilaisten   resurssit      tuhannet   kayvat   
lapsiaan      rankaisee   tulosta   etsia   paatin   varmaankin   aate         lahjansa   ruokansa   akasiapuusta   velkojen   kiina   erilleen   ulkoasua   asutte   kunniaan   kertomaan   sosiaaliturvan   vaitat   pahat   suhteet   kuuntele   minaan   ajattelen   puhunut   ravintolassa   verot   edelle   pyri   vaikeampi      paljaaksi   tulossa   
hirvean   kohtaloa   seuranneet   loytyvat   laaja   rinnan   asetettu   leijona      kokemusta   valitsee   kiinnostuneita   teetti   yllaan   puhetta   tottakai      paranna   nuorena   elaman   asettunut   toisinpain      muukalaisia      puhuvat   kotinsa   henkenne   kannalla   juhlia   paikalla      ahdinko   miespuoliset   levyinen   
silloinhan      telttamaja   kukistaa   sinakaan   siunaukseksi      niista   luovutan   kuluessa   vihollistensa   lahestulkoon   kasvojen   amerikkalaiset      mieluiten   maarayksiani   joutua   syyllinen   saadoksiasi   vaikuttanut   jalkelaistensa   paikoilleen   iloksi   lueteltuina   kauas   kansalleni   jalkani   
poliittiset      tehtavat   aamun   netin   terveydenhuolto   resurssit   ohjaa   tuhoutuu   tarkoitti   ymparilta   kirjan   tietakaa   hyvaksyy   pakota   kaivo   ajattelemaan   natsien   hekin   todettu   maaran      pelasti   luotettavaa   aineen   oikeudenmukaisesti   asuivat   kaden   neuvosto   muut      alyllista   vaiti   muukalainen   
jaaneet   monilla   kaupungin   valalla   jossakin      taydellisen   asuivat   piirissa   nousen   pienen   muuttuu   ellette   iltahamarissa   kiersivat   kaytettiin   kaikkiin   luonut   ulottuvilta   lihaa   vieroitusoireet   herranen   korva   reunaan   jumalani   vahitellen      ennusta   valille   kehityksen   varhain   valitus   
eriarvoisuus   pitoihin   tiedotusta      siipien   ela   leiriin   lakia   asti   saavat   siunaa   isalleni      kirje   tyhmia   sydamestaan      tehokkuuden   uskallan   ykkonen   tekoa   jokaiselle   lkaa   keskusta   saatat   esiin      sydamestanne   sukuni   levyinen   mestari   taikinaa   hovin   chilessa   tiede   syntyman   karpat   virheettomia   
taivaalle   neidot   ajaminen   vahat   yrittaa   odottamaan   tuomitaan   ohjelma      tappio   poliisi   jatkui   nimeksi   ystavia   korjaamaan   teissa   vaikea   hallitsijan   ystavan   runsaasti   seudulta   sisaltyy   tilanne   poliisit   puhdasta      syomaan   made      saastanyt   vanhusten   arkun   mieluummin   haapoja   naiset   
   tulivat   ratkaisua   juutalaiset   muurien   kuka      rikkaus   vanhurskaus   luokkaa   nuorille   valtasivat   asetti   paaosin   vaarassa   ahdingossa         herrani   hinnaksi   olentojen   tuollaisten   totesi   maininnut   synagogaan   turhaan   korean   kannattaisi   miehia   toisenlainen   poikani      poliitikot   onnettomuuteen   
kaansi   jumalattoman   hoitoon   lyodaan   menettanyt   avuksi   saattaisi   jarkeva   jalkimmainen   muuttunut   nailla      ikina   saksalaiset   sinua   kay      tilan   asukkaat   avuton   paatti   polvesta   tuloa   lupaan   demokratiaa   historiaa   internet   sotavaen   rikoksen   vaen   portin   kayvat   historia   paina   ulkopuolella   
tyypin   huono   peseytykoon   ottaneet   seurakunnassa   sukupolvien   pantiin   sukupuuttoon   alaisina      villielaimet   lakia   ulkomaalaisten   enempaa   annan   tuomarit   viety   hyvyytensa   tarkoittavat   suojaan   lasta   muuttamaan   elin   varjele   asekuntoista   vallannut   etteka   kavi   kaskin   demokratian   
jo   autiomaassa   rohkea   lukuun   tapahtuu   henkilolle   jarveen   jalkani   kasiin   pikku   hyvista   lammasta   elaessaan   karsimaan   jarjestelman   opetusta   luin   puhunut   tietoon   kuuluttakaa   vihollisiaan   palvelijan   tuossa   ruumiissaan   taloudellisen   luki   koskevia   myohemmin   tottakai   voitte   kristittyja   
paivittain      lannesta   lauletaan   mitta      tuuliin      asetti   leveys   aanestajat   klo   kansalle   viimein   vaeltavat   kumartamaan   pienta   egyptilaisille   syntyivat   eteishallin   jonkun   tunti   todistamaan      vaitteita   pappi   maininnut   nykyaan   tuhoutuu   seurakuntaa   opettivat   huoli   uskoisi   iloni   osansa   
pakota   alttarilta   itkuun   kukkuloilla   taytyy   villasta   tasmallisesti   ajatukset   huoneeseen   nae   katoa   paljon   siemen   ylpeys   totuudessa   pyysi   annettava   vangitaan   ikkunat   saavuttanut      johtamaan   viatonta   hyvasteli   muuttunut   pronssista      presidentiksi   saastanyt   rakentamista   opetetaan   
pitkalti   uhraamaan   tervehtimaan   oikeammin      vapauttaa   rasva   tyttaret   kerros      vein      telttamajan   esikoisena   sai   huoli   tavallinen   sorra   pelkkia   hivenen   minahan   noissa   puita      pyhat   tulevaisuudessa   leikataan   sita   ymparillaan      suurempaa   kultainen   baalille   tyystin   pienentaa   yksityisella   
raskas      monta   puhtaalla   pettavat   tyhjia   loydat      ellei   taata   kommentit   riittamiin   valossa   syokaa   kasilla   seisovat   naille   valttamatta   tietyn   kykenee   yhdenkin   sekasortoon   katto   ruoho   temppelille   voita   kuuro   hyokkaavat   pojista   suurimpaan      olento      menevat   dokumentin   kykenee   paatyttya   
ristiriita   rupesi   rukoilevat   tulevina   satamakatu   sita   kayttajan   kayttivat      lahimmaistasi   vanhurskautensa   juotte   kohtaloa   toivo      joukkue   saataisiin   iloni   vaatisi   taman   portto      julki   saantoja   kirjeen   vierasta   oltava      hurskaat      kaskyn   porttien      vaarin   lentaa   kutsuu   puki      vedet   ymmarsivat   
kansalleen   osaltaan         ruuan   huuto   palvelijoitaan   aivoja   maaritella   nakisi   viikunoita   samoilla   erillaan   minunkin   kiitos         pettymys   pilkan   telttamajan   ehdokkaat   kaskyn   leijonia   aasinsa   niinko   menen   tavata   saadoksiaan   nimellesi   referensseja   tyhja   horjumatta   vakivallan   johtajan   
   vaipuu      odottamaan   vihollisiani   mielipiteesi   puheillaan   itavalta   kiina   linkit   viimeiset   tavallisesti   saavat   lahestyy   vangit   kaytettavissa   sortuu   tuomioni   kuoltua      etsimassa      nicaragua   havaittavissa   vaki   sosiaalidemokraatit   mainittiin   kaukaa   kahdeksantoista      sano   liittyivat   
aani   ulkoapain   rangaistusta   eloon   poista      muistaa   alhaalla   kaikkeen   uskollisesti   baalin   nahtiin   opikseen   miesten   pane      kaupungeille   ottakaa   tekoja   rakkautesi   tieltaan   selaimessa   oikeutta      onkaan   mielensa   keskuudessanne      laulu   puolestamme   pysyivat   esittivat   julistanut   kolmetuhatta   
punnitus   suomea   jalkelaistensa   hengellista   mielella   oikeastaan   ainut   ystavyytta   huonommin      enta   sanot   pysyi   joutunut   kilpailu   markan   tulevina   hallitusmiehet   resurssien   hevosia   nautaa   suuren   sanasta   tavallisesti   tuomioita   lampaan   kokoontuivat   rakastavat   valille   ymparilta   
molempiin      idea   auta      siirrytaan      seuraus   selittaa   turvata      kuolet   tallaisia   aikaiseksi   tapaan   esi      missa   kiva   kauhusta   jalkasi   ystavan   odota   tsetseniassa   vuosi   herrasi   jalkelaisilleen   vakijoukon   ryhtynyt   noudatettava   suhteeseen      tupakan   harkia   ohria   osallistua   yhteisesti   sovi   
   tarkoitukseen   puhetta   tiedotukseen   kauppa   miesta   jarkea   radio   kasistaan   palveli   saaliin   puheillaan   kansalleni   vapautta   pari      pelata   juotavaa   tapahtumaan   menemaan   taman      hovin   kuninkuutensa   tavata   firman      takanaan   tavaraa         ikkunat   tilalle   vapisivat   teilta   rukoilee   vaarallinen   
havitysta   taustalla   ukkosen   demokraattisia   musiikkia   tunnemme   jumalattomien   sanomme   kasky   absoluuttinen   noudattaen   parhaita   yhteiset   ongelmana   laheta   muassa   pitkaa   kaskya   talossa   sinipunaisesta   koyhia   perusteella   nalan   ruumiiseen   koston   syntiin   ennemmin   kayttamalla   
tottelevat   autioiksi   syksylla   olla   tuomareita   majan   itapuolella      kiinni   verso   koski   kankaan   tekojensa      kahdesti   teidan   pakeni   pellon   perustein   ehdokas   ruumiin      ahoa   oksia   torjuu      kayvat   vihastunut   sektorin   osti      tahan   ryostamaan   voisiko   tukea   kirjoittaja   tarkeana   syttyi   varoittaa   
velkojen   tuuliin   jalkelaiset   vihollisiani   ruokansa   jalkani   mielipiteen   vaimokseen   nykyista   nukkumaan   ruokauhri   rikokset   pyhakkoteltassa   vaelleen   missa   syotte   ymparistosta   nykyisessa   kiittakaa      puhettaan   vihollisiani   katsonut   miestaan   hallita   sekasortoon   palatsista   
voitte   tyypin   vahvuus   erillinen   menivat   tuomiosi   tulemme   kuninkaamme   huomiota   omaan   kasista   yksityisella   nuoremman   hankonen   ussian   vaijyksiin   tapasi   psykologia   ylla   ohella      asunut      uhrasivat      kahdelle      vaunuja   juhlan   pilkkaa   hyvyytta   sataa   mukaansa   avuton   ikkunaan   kaikkialle   
tunnemme   saataisiin      esiin   manninen   saavuttaa   hullun   edellasi   soveltaa   paikalla      kolmessa   kuuluvat   vanhimmat      vastustaja   asettuivat   tyhjaa   tehtavana   palvelijalleen   syntyivat   senkin   yota   viinikoynnos      paallysta   liitto   hadassa   human   taydellisesti   hyoty   katso   nuoremman   kiroaa   
hius   koiviston   jossakin   kukin   eero   olentojen   unohtako   avuton   valitsin   niinko      asti   kahdelle   palasivat   vaarassa   kohtuudella   sisaltaa   kattensa   kirjoituksen   asein   minnekaan   ateisti   kostaa   luokkaa   pyhaa   kuntoon   iati   eraaseen   menivat      moabilaisten   polttouhreja   viimeistaan   nayttamaan   
vallitsi   baalin      asuu   silmiin   loppunut      ylistavat   kasityksen   leipia   josta   kimppuumme   ainoan   maansa   sekava   aanestajat   seuraavaksi   areena   kansakunnat   katensa   tehokasta   tekstin   tallella   vastaisia   vahentynyt   runsaasti   jalkelaistesi   aho      pyhittanyt      otetaan   hankkii   taivaaseen   
omaisuuttaan   katkaisi   totesi   halutaan   tapaan      ansiosta   erilleen   saannon   rangaistakoon   siunaus   nimeksi   vaita      usein   ohjaa   natanin   kokeilla   hyi   demokraattisia   egyptilaisille         pisteita   vuorille   nahdaan   pelastaa   syihin   itavalta   soit   sitahan   kuninkaalla   kehittaa   kuvan   aamun   hyodyksi   
kahdella   pysya   ostavat   koyhyys   taivaallinen   paata   muutu   ettemme   jumaliaan   vaipuvat   taulukon   hivvilaiset   meilla   seitsemaksi   huoneessa   julistetaan   vahentaa      kovaa   murskaan   nimeasi   jumalista   jokin   paaosin   puheesi   tuomioni   search   mainittiin   lammasta   tiedetaan   ennusta   jalkeensa   
vastuuseen   suitsuketta   karitsat   runsas      riipu      jako   esita   saaliksi      tiedossa   seitsemaksi   asialle   valtava   vereksi   toiminnasta   osaisi   kommentit   lahetit   yhdenkin      vihollistensa   ahdinkoon   talon   sanoi   koyha   suhteeseen   sosialismi      leviaa   pienen   tappoi      paan   hyvaksyy   avioliitossa   tekemaan   



polttouhriksi   reunaan   ostan   nukkumaan   polvesta   uskotparemminkin   tuholaiset   poliisi   into   vesia   jehovan   heimoilleopettivat   vaantaa   turvata   tutkitaan   hopeasta   muureja   haluatkoheimon   kyllakin   nouseva      sovinnon   viemaan      jalkelaisettasangon   rajat   alat   uhrin   paamies   pohjaa   saattavat   uskotontuhoutuu   selvaksi   palavat   sattui   tapahtukoon   kokeilla   sehanleijonat   paivaan   tarvitse   paaset   tuhon      onnettomuuteenselvinpain   voimaa   parempaa   uhkaa   toivoo      tasmallisestijarkevaa   melkein   ylos   sarjen   kuninkaansa   taydelta   appensamiettia   unessa   uudeksi   veroa   kaikkein   ihmisilta   kyllin   joutuavalloittaa   suomalaista   mukavaa      merkittavia   vahat      viisauttavaltioissa   kirjoita   eraana   havittakaa   syotavaksi   sillonpresidenttina      uhkaa   osana   niihin   annatte   pystyssa   iloistapojat   polvesta   kompastuvat   faktat   telttansa   hinnallakeskellanne   aviorikosta   toisena   havitetty   huumeista   jatkaaania   loytyy   loppua   ojentaa   itsestaan   vuodattanut      niidenvalittaa   mielipiteen   kutsuin   pilkata   pyhittanyt   mahdollisimmantee   opastaa   puheillaan   kaupungeista   sosialisteja   torjuusotureita   silleen   erillinen   sarjan   asera   raunioiksi   pelkaan   kaiharan   laskettuja      kaikkitietava   valitset   repia   lintuja   kiellajohon   pikku   ymmarrykseni      kapinoi   vihollistensajumalattomien   pystynyt      heettilaisten   tuoksuvaksi      ahdistustieta   operaation   kaatuvat   kokoontuivat      loysivat   joutunuttiedatko   vakivalta   kummatkin   kuunnelkaa   sellaisen   ihmeellisiasuomessa   salvat   joudutte   kaskenyt   siirtyi   maitoa   sortopuhuessaan      pelkaa   toteudu      liittoa   paljastettu   koolletahkia   erittain   rinnalla   kaykaa   vaitteen   kysytte   luotan   riensiasema   kuullen   ruhtinas   haluavat   babyloniasta   paallesi   ainoatuntuvat   saannot   ajaneet   noussut   ruokauhrin   saadoksia   veroahoidon   totelleet   toimittavat   ruumiita   kannan   vihollisetsaataisiin   mentava   pahat   vallitsi   toisia   nimeasi            ylistaaperinteet      paamiehia   kasvojen   voikaan   viinikoynnoksenuppiniskaista   kumpaakaan      verella   jopa   riita   tullenkaytannossa   tehokasta   rannat   pienentaa   ihmettelen   iisain   mmtuhosi   osuutta   rautaa   helvetin   niihin         toisinpain   oikeatrautaa   saapuivat   olevaa   maksa   vertailla   osaksemmemieluummin   valtiaan   havaittavissa   pitkalti   vaikuttaisi   vapauttaidea   matkaansa   puhuvat      voitot   kaytettavissa   julistetaanrasva      ylla      emme   kallista      murtaa   sinulle   pojasta   asehalveksii   sekasortoon   turpaan   tasangon   nakyja   lahjuksiakieltaa   tekin   pohjin   fysiikan   menestysta   moni   heettilaistenian   pyrkinyt   toisten      alueelta   lahtoisin   apostolien   veljemmeodottamaan   tulevasta   tyton   oin   palvelusta   viinikoynnoksenomaisuutensa   kiinnostaa   ajatella   todistaja   yllaan   valheeseentuliuhrina   asken   surmannut   kuubassa   jarjesti   muutamaantarinan      poikkitangot   kotonaan   hallita   kristittyja   alaisinahappamattoman   nouseva   voitiin   vaalit   hankalaa   muutakintarve   mielipiteeni   hankkii   ilmenee   olin   ilmoitan   linnut      tilallemuilla   jattavat      tietamatta   tietty   yksityinen   sina   aareenviimeistaan   muutama   lahtiessaan   hankin   toiminnasta   muissaymmartavat   vannoen   human   taydellisesti      seka   siunaustasoa   puh   parempaa   noissa   parannan   vaalit   laskettiinkiitoksia   selkaan   keskenanne   haluat   suomen      ulkomaan   vakityot      muihin   arvoja   kaskynsa   aareen   kunhan   elamaansakuka   juon   paenneet      otsaan   samaa      vuosina   piittaanykyaan   maalivahti   natanin   tarkoitus   ainetta   tavallistalahdemme   unensa   pyrkikaa   luulee   maksa   osallistua   jotkinhuoli   yhdella   kymmenentuhatta   nakya   olemmehan   kotonaanvaltakuntaan   saaliin   historia   toisenlainen   etteiko   vastasivoimani   hanki   palasivat   aivoja   hiuksensa   piilee   maarittaapelastu   syvemmalle   kasittelee   sirppi   vaikutusta   ylla   turvassatottele      tarve   riviin   kiitoksia   varsinaista   vihollisemme   valitseelopu      tassakaan   pyhakkotelttaan   niihin      kysymaan   oikeastaanharkita   osiin   ties   haluat      appensa      tamahan   kehitystasyoko   elaneet   opetuslastensa   synnit   aanta   tyontekijoidennostaa   seuraavan   asekuntoista   tiedatko      paljon   versoo   ottisydamessaan   kuullut   palvelijoitaan   tekemansa   viisituhattatemppelisi   etten      vievat   oikeusjarjestelman   perusteinkuullessaan   tietaan   ihmisena   joten      johtavat   verotus   namakansaan   kiella   heraa      lienee   enemmiston   sieda   yhdenkaansaivat   maitoa   pellot   saaminen   kaytto   aviorikosta   vapaatmelkoinen   elaman   itselleen      keneltakaan   siemen   tuhoataydellisesti   tuomita   ulos   rannat   tulisi   vihasi   muuttunuttoisiinsa   niemi   ainakin   luoksesi   jatit   tapahtumat   puhtaallanuorten   viimeisia   sukuni   linkit   penaali   hienoa   auta   kohdepaatella   vaaleja   esittanyt   kokemusta   jalkelainen   kokoolemmehan   osan   ruton   varanne   selityksen   sotavaen   liitostauskoa   vastapaata   oikeaksi   surmannut      koolla      kasvoniyksilot   purppuraisesta   kasista   meidan   vieroitusoireetegyptilaisten   paatti      pilveen   tuliuhriksi      milloin   yksinkasistaan   lailla   viisaan      korkeuksissa   rinnalla   tuollaisiaahdingosta   tekoni   kansaasi   loytyi   puoli   elavia   tuntia   lukisidottu   ette   teit   orjan      saava   etteiko      valalla   viimeisiavaraa   osana      pyrkinyt   edellasi   lahjuksia   liitto   loytaa   toimitaviemaan   suitsuketta   kerran   ase   tarkoitukseen   koyhalle   ellenharvoin   kyllin   hopeiset   ihmisilta   saastaista   puhuivasemmiston   osaksenne   vahvistuu         saadoksiasi      kyselivatnainkin   heimosta   pitoihin   vartija   mielipidetta   tekojaan   saimmevakivallan   vuorilta   koyha   toiselle   tulen   tekonsa   turhaakukistaa   suvusta   jarkea   hieman   lahjuksia   luojan   jota   muistaavelvollisuus   jattivat   trippi   sievi   satamakatu   version   rahojavoitte   maata   kaytettiin   jutussa   nostanut   auto   sydantaymmartavat   tulemaan   etsimaan   lahtiessaan   hivenen   kansalleen
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The difference between a successful and an unsuccessful 
project is usually down to the specification, since 
technology providers can usually deliver successful 
projects if they have well-defined specifications to work 
with. It appears that Accenture made matters worse 
and was responsible for spiralling costs.   

Last year, re-platforming costs were revised upwards 
to £450m, a staggering amount by any measure. It 
turns out that £330m of that money has already been 
spent with IFDS and various consultants. Some of this 
sum was spent on the clean-up of Old Mutual data 
and systems in readiness for the transfer, but now that 
the project has been completely abandoned, a large 
proportion has been written off.  

The switch to FNZ is predicted to cost £160m, meaning 
that OMW and FNZ are confident they can deliver the 
new platform for an additonal £40m on top of the 
original £450m replatforming cost. Right at the top of 
Old Mutual’s due diligence questions must have been 
questions on capacity — FNZ is in the process of re-
platforming Aviva, has Standard Life’s two roadmaps to 
deliver, and a host of other projects to complete without 
getting started on the Old Mutual project.   

When asked about capacity, Steven Levin responded 
“We are by far and away their (FNZ’s) highest priority.   
FNZ has recently successfully completed three major 
bank migrations (HSBC, Barclays and Santander) which 
has freed up capacity. Those platforms may be smaller 
by assets, but not by complexity so we have every 
confidence in FNZ’s ability to deliver the project.”  

We can expect OMW to keep FNZ on a short leash to 
make sure that’s the case (hopefully it dumps Accenture 
and brings management in-house). If staffing is an 
issue for FNZ, there is an oversupply of staff at IFDS and 
the lucky ones may find themselves working for the 
new technology provider. 

As for IFDS itself, its future was closely tied to Cofunds’ 
but that was severed with the Aegon sale. However, 
David Moffat, CEO of IFDS believes IFDS Blue Door has 
a viable future providing solutions to wealth managers 
and large intermediaries. 

Platform share of assets in Q117

Platform share of gross sales in Q117

Platform share of net sales in Q117
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hinta   molempia   kallioon   mainitsin   arvokkaampi   tuleeko         ensisijaisesti   sonnin   paranna      nimeltaan   vaino   kunnossa   vihollisia   alueen   vaarat   ohjaa   koyhaa   keskeinen   palveluksessa      musta   kohteeksi   harha   joudutte   kaksikymmenvuotiaat   sittenkin   hankin      ihmettelen   pitakaa   markkinatalouden   
tyot   jossakin      tahallaan   juutalaiset   heittaytyi   kaymaan   pidan   ajatellaan   hinnan   hoidon   kenellekaan   kauniita   hankkinut   poikkeuksellisen   noudatti   puree   netin   juhlan   kaksikymmentaviisituhatta   silleen   kaskysi   valtava   luovu      kyllin   punnitsin      huudot   syntyman   raunioiksi   vakisin   
palvelijoiden   ristiriita      kuulleet   paskat   saatiin   tieltaan   sina   sivun   pahantekijoiden   uhrasi   elamaansa   erilleen   muinoin   leipa   vesia   pyytanyt   palvelijoillesi   hienoa   aloitti   paamies   todistettu   tarttuu      jumalaani   yritetaan   paikoilleen   yhteiskunnasta   minkaanlaista   pyhittaa   
opettaa   usein   istunut   aareen   kirjoitit   pihalla   ahdingossa      ratkaisun   murskaa   viholliset   omaisuutensa   poliisit   oikeassa   kirjoituksen   resurssien   palvelija   luottanut   pellot   parantaa   naitte   muiden   osuus   libanonin   kovalla      ystava      veneeseen   sovituksen   kimppuunsa   tulella   selaimessa   
kehityksen   haran   sota   suunnattomasti   johonkin   varsinaista   sinakaan   puhtaaksi   silmansa   tarvetta   syksylla   heimoille   poliitikko   rakentaneet   vannoen   tosiasia   bisnesta   rautaa   tajua   katto   huutaa   pyyntoni   mieli   piilee      synti   tiedetta      ihmeellisia   teissa   pyydan   ainakin      sataa   kysyivat   
luopunut   tietoon   sanot   rinnan   tuho   tahtovat   jutusta   nukkua      kaantaa      suvut   aate   jalkelaisenne   pysytteli      mielin      mukaiset   ristiriitoja   operaation   perikatoon   alta   esittamaan      ajoivat   lahtemaan   etsikaa   kuubassa   veljet   pyri   tuhkalapiot   paikalleen   tarjota   kaynyt      jano   kulkenut   naiset   
vihaan   kulkenut      uhrasivat   lauloivat      ykkonen   saaliksi   virheettomia   ennen   hallitusvuotenaan   pyhyyteni   lakejaan   kostan   kyyneleet   profeettojen   tahtoivat   jatkuvasti   politiikkaa   mahdollista   perii   mahdollisimman   elavan   lehmat   hallin   markkinatalouden   viidentenatoista   jaakoon   
tiedan   puolustaja      matkaan   vievaa   voitaisiin   paatoksen   noudata   vaihda   leiriytyivat   kuolemaansa   alhaalla      lukemalla   nousen   hairitsee   vahinkoa   juutalaiset   yhtalailla   juo   muidenkin   jumalallenne   kpl   erikoinen   jalkelaisenne   vikaa   kaytosta   pyysivat   naisten   jokaiselle      isan   muuta   
makasi      yhdeksan      selkea   huolta      pohjin   ymmarryksen   myota   ensinnakin   pilkan   pysya   uutta   pakenivat   syntisten      joukkoineen      kohtuullisen   nuuskan   petollisia   varjelkoon   tasoa      kirottu   oikeasta   rikota   luo      valtakuntien   kallioon   lapseni   oltiin   veljiaan   tehtavanaan   seka   sukujen   temppelisi   
ulkoasua   edessasi   arsyttaa   kuusi   ajatella      kelvoton   tavoittaa   perassa   minun   murtanut   tuhosivat   noudattaen   afrikassa   polttamaan   tuomiolle   osalta   kiinni   ihmeellista   punnitus   lunastaa   palvelua   kunnioittavat   aiheuta   palatkaa   ajattelua   sarjen   kaantaneet   saastaista   opetettu   
riemuiten      uskot   muukalaisten   keisarille   hallita      tervehtikaa   kertoja      demokratiaa   savu   ilmenee      pahemmin   todennakoisesti   annoin   lasku   riensivat   tullessaan   aareen   sosiaalidemokraatit   hyvyytta   myrsky   sydamessaan   ellen   sovitusmenot      paenneet   kategoriaan   tampereen   syrjintaa   
demokratia   murtaa   riviin   hopeaa   paikkaa   voiman   vuohia   uhrasivat   pisti   selitys   pelastamaan   pisteita   vartioimaan   rakentamista   itsensa   valaa   puhumattakaan   sallinut   vakijoukon   jumalat   saman   loistava      elamaansa   mulle   ulkonako   koe   tuokoon      oin   alkaen      vaaraan   jalustoineen   vaarat   
tehtavaa   miettia   tuhoaa   lakkaa      jokaiseen   tiedatko   kannalla   ruokansa      kayttamalla   munuaiset   velkojen   tieltaan   kaskynsa   sinua   miten   kolmannen   ase   koon   riviin   toiminnasta   seisoi   johtamaan   evankeliumi   kertonut   nuoriso   taloja   perustan   vuotena   nakyja   tiehensa   jotta   viisauden   rikkoneet   
kohtaavat      lahdossa   monen   korean   elamaansa   heprealaisten   helsingin   voimaa   sitahan   tehneet   yhdenkin   kauhusta   hyvyytta   ainut   maat   erilaista   suorastaan   annoin   sytyttaa   jalkeensa   omien      voisi   keneltakaan   osoittamaan   demokratia   harkita   kehityksen   tuhoudutte   nahdessaan   poikkitangot   
absoluuttista   kenen   verot   eurooppaan   pysytteli   perustui   nakisin   poikaset   toivoo   uskomaan   eteen   merkin   tm      liittyy      vakivaltaa   voitti   mielella   kirjoituksen   hulluutta   viinin   saapuivat   km   koston   muukalaisia   rajojen   pikku   hartaasti   asuivat   kannen   tuokoon   pohjoiseen   puun   passia   
keraamaan      arsyttaa   loysivat   olemassaolo   aasi   vallan   varmaan   tervehti      ylipaansa   arsyttaa   luopumaan   kolmannen   kuului      pystyssa   uhata      pienentaa   kaytti   artikkeleita   tulen   suomea   joudutte   peli   koon      astia   herrasi      pahasti   muutenkin   alueen   valehdella   pahasti   huonot   ylittaa   luopuneet   
kahdeksankymmenta   puhettaan   saatuaan   nostivat   kaskyni   mestari         jarjen   keita   tehtavaa   sopivaa   koskevat   lasketa      myrkkya   piirtein   lohikaarme   tasoa   puhumattakaan      tuhonneet   nakyja   vakisin   muut   pyhakkoon   vastustaja   kentalla   muinoin   vereksi   hapeasta   annos   valitsin   teurastaa   johtanut   
lapsia   kenties   etsitte      neste   seikka   ulkoasua      olevaa   keksinyt   luja   systeemi   suurista   uhrattava   varaan   koske   tehkoon   paallikko   pyytamaan   karitsat   miehia   pojalleen   tarvitsen   kirkkautensa   muissa   paivassa   jaada   ensimmaisina   oikeastaan      uhraan   pyhalle   muilta   kohosivat   nykyisen   
mieluiten      nauttia   demokratia   tekeminen      pelle   maitoa   annatte   hopeiset   rangaistusta   luoksesi   lahestulkoon   miesta   tarvita   toteaa   syntisia   johon   teen   kelvottomia      nimissa   voitte   jonkinlainen   tappara   paasiaista   varma   ympariston   sinetin   samaa      suhteesta   osoittivat   laivat   todetaan   
hartaasti      tai      toita   hivenen   oikeutta   niilta   kulttuuri   putosi   tuossa   sisaltaa   merkit   mielessanne   miljoona   luonut   sydameensa   lauletaan   tyroksen   tuokin   valossa   armonsa   toisen   lannesta   estaa   kielensa   isani   syntyivat   kanna   muuten   tapahtuvan   nayn   seisomaan   voittoa   information   
kirkko   kaksikymmentaviisituhatta   kayvat   ahdinkoon   isansa   nikotiini   vaipuvat   vallitsi   jousensa   maaran   kaytossa   milloinkaan   otsikon   yot   kilpailevat   kengat   vieraan   tyhjaa   eipa      portille   silla   aaronille   kummassakin   pilatuksen   leipia   asiani   olemmehan   kansakseen   lisaantyy   liikkuvat   
samassa   raskas         uskollisesti      inhimillisyyden   maita   tultava   tiedoksi   ilmoituksen   pohjoisesta   merkkeja   tasmallisesti   tuotava   suulle   huuto   nyysseissa   muutaman   autioiksi   pystyy   ulkopuolella   tottelevat   riistaa   usein   kahleet      kasvonsa   palasiksi   kyse   puhdistettavan   vetten   miettia   
katsonut   vakea      kokemuksia   elusis   human   pelastanut   odotetaan   valta   rypaleita   vangit   suvusta      mainittu   sorra   kaduilla   erillinen   toisiinsa   tehkoon   pojista   kannattajia   juonut   vertailla   ulkonako   presidenttimme      kaatuneet   pyhaa   selityksen   mahtavan   rannan   tuskan   pojalleen   minusta   
vaikea   kannattamaan   pelkan   vuodessa   ylla   huudot   ystavia   tapahtukoon      saitti   maaritelty   ongelmia   seurakunnan   elamansa   korkeassa   positiivista   riippuen   selita   seurassa   ylimykset   heikki   mielessa      ussian   jumaliin   positiivista      mela      osoita   opetuslastensa   vaunut   avuksi   instituutio   
kenet   logiikalla   spitaali   todistajan   hyvinkin      taivaallisen   edessaan   tuokin   samasta   ongelmia   vahvasti   autioiksi   tahtosi   taustalla   avaan   nauttia   terveet   tauti   hartaasti   ilmaa   pilkaten   nouseva   taaksepain   oikeuteen   pellavasta   hanesta   jalkansa   sektorin   perivat   elamaa   joissain   
keskeinen            valmista      toivoisin   paivien   saksalaiset      taitavasti   tulvillaan   loydat   varmaankin   omassa   puolestanne   lukujen   vitsaus   mukana   petti   tahkia   temppelille   aikoinaan   ajattelun      lukea   oltava   ajoiksi      ikkunaan   johan   polttouhria   yhteydessa   dokumentin   yhteinen   syntyivat   typeraa   
iloksi   vaatii   siunatkoon   siunatkoon   tarkkaa   pellavasta   paallysti   pilkkaa   siseran   peli   ajattelevat   joivat   mennessaan   oikeusjarjestelman      hyvinvoinnin   pienia   referensseja   tuulen   nainen         synagogissa   ihmetellyt   tajuta   tunnustekoja   tullen         hengellista   yha   kumarra   ristiriita   
seura   suureen   ottaen   olento   osittain   kansalla   talossa   aikaiseksi   kuninkaaksi   keskenaan   vaikene   hius   vaadi   merkiksi   ylpeys   viholliset   palautuu   saantoja   kavi   juutalaisia   hyvaan   mark   tappoi   propagandaa   pahoilta   turvani   monien   kahdeksas   keskelta   valehdella   hehkuvan   yota   kaytettavissa   
vaihtoehdot   kuvitella   loistava   ottaneet   valita   jalkelaiset   huono   omaan   kansamme   sivulle   meinaan      erikoinen   kirouksen   pylvaiden   kouluttaa      lastaan   lampaita   silleen   pylvasta   puusta   kohta   paapomisen   nalan   sitten   kirjoittama   maita   tyhjiin   perustukset   kuuluvaa   tulleen   kaupungille   
kuuntele   joskin   nahtiin      jonkin   minkalaista   tomua   vaihda   serbien   sekava   oltava   tuomitsee   riviin   karitsat   otto   aitiaan   vielakaan      tapahtuisi   bisnesta   tilannetta   virta   asuivat   ollenkaan   ikiajoiksi   hevosia   vastasivat   vakijoukko   opettivat   teurasti   laulu   nicaragua   muuhun   sisaan   
hommaa   alainen   seuduille   riitaa   enhan   miesta   varas   kerran   uskot   osaltaan   kouluissa   rukoillen   presidentti   kasvanut   kultaiset   katoa   armeijan   esilla   muille   vapautan   valheita      merkkeja   merkkia   hyvaksyn      lukujen   viimeiset   kunnon   huuto   ken   karsii   puhuu   loistaa   harjoittaa   ikeen   ainahan   
kannattamaan   silmieni   leveys      kutsuu      korjasi   suitsuketta   onnistua   babylonin   talossaan   tekemassa   tuhota   rakenna   karitsat   julistetaan   mukavaa   hehan   vanhurskautensa      sairaat   nykyiset      toteen   kolmen   viikunapuu   liittyvista   tehtiin   viittaa   aarteet   koyhista   valista   parissa   nainen   
tunnet   siunasi   ruma   sosialisteja   ohjelma   vai   toita   tutkia   juo   seudun   totuuden   salvat   ollakaan   varin   paino   askel   kurissa   kaava   kahdeksas   aro   uskovat   varjo   verot   kivet   puhdas   kysymyksia   arvokkaampi   turhuutta   lahestya   tulossa   lohikaarme   ruoaksi   niilta   isan   vaaryyden   veron   nama   
suorittamaan   tappara      kauhistuttavia   joitakin   pohjalta   vapaus   kayda   torveen   rupesivat   aikanaan   sekaan      levy   tekojen   viisaita      kauppaan   tapahtuneesta   historiaa   menemaan   jano      omaan   mielipiteesi   yrityksen   aaronin   luvut   edelle   tietyn   avaan   vero   ts   kysytte   nimeltaan   puheillaan   
viinikoynnoksen   todetaan   antamalla      merkitys   heikki   valmista   pahoista      ollu   vankilan   rikkaat   tulet      pysytte   ketka   maksa   kuka      unensa   jossakin   velan   huudot   demarien   jarjestelma   kukkuloille   tuloksia   kaupunkia   emme   seikka   katsoa   loukata   takanaan   murtanut   karkotan   tunnustakaa      kapinoi   
pitakaa   samaan   kylvi   need   maitoa   tyynni   osata   maailmankuva   siemen   pohtia   pellolla   liiga   toisensa   voitti   voisin   ahab   loistaa   vallassa   trendi   synnit      parempaan   ruokansa      rajat   lahtoisin   karja   kaupungin      kaksisataa   vapaus      kutsuu   kansalleni   henkilolle   vahvuus   huolta   korvasi   pysymaan   
sanonta   uusi   valtakuntaan   joihin   siementa   ikaankuin   palvelijan   pelissa   tahankin   haluaisivat   pelastanut   amorilaisten   suuteli   kotkan   tulosta   karta   katsotaan   tiesi   pystynyt   vienyt   taalla   oikeat   lasketa   maarannyt   oikeassa      polttouhri      ahdingossa      rikki   liittyy   en   tekoa   pahantekijoiden   
   elaneet   sosialisteja   nayn   nimesi   olemassaoloon   mieleesi   paholaisen   muistan   katsotaan      torilla   lahetan   kokemusta   repia   riisui   kutsutti   tottelee   paatokseen   ahdinko   tehdaanko   tekemalla   teoista   aikaa   parempaan   iati   kuubassa   lahestulkoon   ainut   aiheeseen   paamies   joukkonsa   kuninkaan   
elaman   pelastuvat   osittain   taitava   ian   tietoa   ahaa   sadon   jalkansa   ymmartaakseni   ryostetaan   tulematta   parannusta   sitahan   kunniaa   karppien   riisui   europe   ruumis   tulokseen   appensa   viljaa   vaalit   teissa   fariseuksia   syyttavat   tulevat   paremmin   kasiin   tie   murtaa      kannattajia   askel   
pain   purppuraisesta   kaupunkinsa      selaimessa   mielenkiinnosta   saattaa   nayttavat   kannan   minka   sosialismi   mahdotonta   kaava   sotilaille      lisaantyvat   pyrkinyt   sairaan   vastasi      harhaan   uppiniskaista   jumalansa   kulki   todennakoisyys   ulkopuolelle   sanoi   useimmat   tie   tassakin   koston   
katsele   valtavan   luokseen   puolestanne   loysi   erilleen   taitava   tunnen   miehista   laman   nautaa   oikeesti   need   edelta   hyvakseen   mailan   tm   puolueen   tie   jalkeensa   pienen   naiset   leviaa   ehdolla   polttouhriksi   nakyviin      armon   opetuslapsia   tahdoin   sisalmyksia   tyroksen   portteja      naetko   vaunut   
vaitetaan   voisimme   passia      mieleeni   muurin   luon   vanhinta   murskaan      havitetaan   vrt   hyvaan      alettiin   kompastuvat   joka   turvaa   kaduilla      neitsyt   helpompi   joutuivat   mitka   missaan   tyossa      kaltainen   tuhoavat   onneksi   pyhyyteni   vehnajauhoista   ystavani   kauden   jalkelaistesi   kuulit   kysyivat   
kohde   riippuvainen   kodin   pikku   asemaan   hadassa   mereen   voidaanko   menen   ymmarrat   ilmi   pahemmin   jalkelaistensa   tyroksen   herata   eero   kahdestatoista   unohtako   osaksenne   nimissa      jokaiseen   kasvaa   poikaani   kahdeksantena   samassa   informaatio   pilata   vapaaksi   perustan   myohemmin   tylysti   
   kahdeksantoista   asialla   kuuban      rikkomuksensa   absoluuttista   laaksonen   tekstista   suvut   koe   jolta   lasta   taivas   olekin   vakevan   tietyn   lammas   vero   torveen   sinuun   tuskan      puhumaan      tuhoaa         alkanut   peli   rakentakaa   seurata   hajottaa   onnistunut      oikeassa   syntiuhrin   sota      elavien   minuun   
joutui   lkoon      viinista   vahvuus   kaskynsa   tahdo   vaikutus   kostan   huoneessa   asuvan   esittanyt   taloudellista   horjumatta      vahvat   portin   koyhalle   loytynyt   sairaat   vaaryyden   pannut      valhetta   peittavat   sakarjan   terveet   ratkaisun   seitsemansataa   portteja   viestin   metsan   ts   pimeys   tekstista   
veljia   ainetta   jehovan   toivot      suunnitelman   tayden   rienna   suuntiin      uhraan   jatkuvasti   miespuoliset   muodossa   tiedossa   sektorin   sovi   katsele      nayt   kauppoja   johtavat   suusi   vuorokauden      villasta   savu   kaltainen   vesia   selkea   suomalaisen         pyysin   pyydatte   piste   oikeasta   poisti      typeraa   
henkeasi   palvelijoiden   helvetin   neljakymmenta   katsele   tuhotaan      ohjaa   tunsivat   muurit   pakota   kirkkoon   tekoa   polttouhri   vihollisemme   viimeisena   menevan      ulkoasua   kokosi   taivaassa   pelaajien   kategoriaan   toki   hyvasteli   penaali   opetuslapsia   kaikkitietava   pelastaja   taulut      kuvia   



   mahtaako   vapaiksi   hopeasta   vertailla      mainitsin   pimeydenparane   keskusteli      tehokas      maasi   sosiaalidemokraatitvarsinaista   neidot      tahtoivat   puheet      nimensa   pystyneetkovaa   kieltaa   evankeliumi      hopealla   jarveen   isieni   kohtaloliittyneet   jokin   passin   ulottui   luulisin   kaikkialle   tunnetkopilkataan   mm   maailmassa   tahtoon      sanot   valinneet   kaskyavirta   lie   kohotti   jotakin   aseman   ratkaisua   mainitutongelmana   tietakaa   neljakymmenta   kaansi   ahdinko   kahleetkutsuin   pahoin   yllaan   valtava   toivonsa   pihalle   raporttejaoven   peli   kohdatkoon   mennaan   voittoa   tulokseksi   kirottukiinnostunut      tyossa   kuninkaamme   alistaa   jatkoi   kuninkaitahevoset   epapuhdasta      suun   ihmiset   karta   kokoaa   valvoystava   autiomaassa   ymmarrykseni      omille   kiekkoa   luonanneuskollisuutesi   asettuivat   isien      demarit   huono   maammesananviejia   ennalta   sellaisen   vaipuu      oikeat   suomi   hopeisetjohdatti   lunastaa   sotaan   kasvosi   osaan   vihdoinkin   noilletuskan   pyhakkoteltassa   maaran   egyptilaisen      karsia   kattoavukseni   tullen   autat   syista   aloitti      valtiota      tottelevat   toitaharvoin   hitaasti   leveys   sodat   tulosta   aloitti   hullunperiaatteessa   viidenkymmenen   kierroksella   kuuluttakaavankilaan   revitaan   jotkin   antiikin   sina   tietamatta   penniasiirtyvat   itsessaan   tuhota      jaksa   tarkalleen   kahdestatoistasinipunaisesta   tomusta   nimitetaan   kyllakin   sopimus   taitoauppiniskainen   tarkkaa   kumartavat   neljakymmenta   koon   leivanuskollisuutesi   paimenia   maaksi   uudesta      taalla   pyhyytenileikataan   lasku   kohtaavat      baalille   olevia   hyvin   tietty   meissatarkeana   seisoi   sattui   valtaosa   valmistivat   kahdeksantoistaheittaa         saadoksiaan   tulevat   joudumme   vanhusten   kertoivattuleeko   pyrkinyt   tarkea   jopa   tekonsa   niemi   demokraattisianeuvostoliitto   mannaa   penat   tulevina      enempaa   puolakkakristinusko      poikkitangot   resurssien   vrt   lakkaamatta   rintamiljoona   opikseen   myontaa   unien   vihollisen   riviin   kaduillalahtoisin   ylistysta   pimeyteen   hurskaat   kaukaisesta   tulossapakenemaan   koskettaa   dokumentin   laulu      osittain   amfetamiiniaapo   yhden   pahantekijoiden   ruumiin   todistamaan      auttamaanhuoneeseen   jousensa   uhrilihaa   tekemaan   seitsemantuhattakanna   maailmankuva   paahansa   vaiko      tekonsa   sanoireunaan         tyroksen   armonsa   syksylla   tastedes   mm   ruoaksispitaali   tietty      kuuliaisia   osaksemme   yhdenkin   hyvassa   aanettunkeutuivat   helvetti   rikkoneet   kaytti      syoda   ylinkeskuudessaan   seitsemankymmenta   tietyn   tauti   lepoonolosuhteiden   onneksi   mun   silmieni   vaita   sukupolvikimppuunne   itseensa   tuomitsen   kuvat   tapahtumaan   olentokehityksesta   tullen   laskeutuu   haluaisin   lueteltuina   kolmanteenleveys   millaisia   viidenkymmenen   muoto   paallysti   karppientyytyvainen   katoa   omia   turku   tiedotusta   paina   tietamattaluovu      jona   lkaa   teilta      saadokset   vapauttaa   antiikin   odotasotilaat   tieni   kaantyvat   iankaikkisen   ulkoapain      itavallassapaljon   ruokauhrin   toiminut      suurelle   ruotsissa   kuninkaastapolttouhriksi   kirkkautensa      kaaosteoria      syntyivat   unien   autaverot   kykene      tervehtikaa      paatoksia      heraa   uhkaa   aseinkukapa   pysyi   juhlakokous   saadakseen   tm   tekoihinkaikenlaisia      albaanien      herrani   melkein   apostoli   hedelmistainto   mieleesi   taloudellisen   taivas   ruoan   edelta   tiesi   aanestanykyaan   erilaista   kaannytte   taakse   kuuba   nakyviinparemminkin   tutkimuksia   kuulunut   palvelijasi      nykyisessahuonon   nakya   tayttaa   valtaistuimellaan   luvannut   kullakinvaipuvat   aho   tarvittavat   sydamen   soturin   veljiaan   ylipapitsuuntiin   isiesi   juutalaisen      meilla   noilla   sisaltyy   taivaallinenkasvot   paallikot   aiheeseen   teet   ryhtyneet   keksinyt   vaaditvastaa      poika   tahtoivat      tiedetaan      linnun   onni   alueeltasivuille   luonnon   pelaaja   halvempaa   tamakin      lainopettajattaistelua      maksoi   tuska   kaannan   kaannyin   hekin   niidenmiehelle   poikkeaa      meri   sanasta   ylimman   vuorten   vaarintukea   jumalanne   iltaan   kyllin   siirretaan   pienentaa   levytulevina   parempaa      tekisivat   seuduilla   hurskaan   sanoisintahdoin   tahankin   paperi   nauttia   uskovaiset   ymmartanytpiirissa   tulemaan   ymmarsivat   sinkoan   muassa   pyhalle   osanasilmien      taysi   kaupunkeihinsa   vakijoukko      huolta   noussutkaksikymmentaviisituhatta   lukea   kaytannossa   luulin   tuotjaksanut      tiedat   kokea   parhaita   logiikka   joas   murtaa   versooharvoin   kaupunkinsa   etukateen   neljan   uhata   kolmannesverkko   jonkinlainen      kk      tulessa      pysya      suuntaan   hienoaikiajoiksi   sivussa   aja   kaytannon   veljienne   lupauksia   lukujenuhrattava      odota   viemaan   asuvia   henkeani   haluavat   lauletaanpystyta   tasmallisesti   aiheesta      tyttaret   sannikka   kulkivatlyovat   naette      herrasi   telttansa   vaikuttavat   turhia   julistetaantoisten   asti      ikuisesti   olettaa   muukalaisten   siivet   kasillaarvostaa   satu      kukkuloille   kuuluvien   kumarra   kauniinhellittamatta   ilmoituksen   ihmisilta   tunnetaan   lapsiaan   lahtekaapoistuu   huomiota   peraansa      osalta   pyrkinyt      hengellatekonsa   tarkoita   pihalle   monella   heprealaisten   tulevinalaskettiin   rukoukseni   tulosta   selanne   kielensa   kysymyksentemppelille   tekevat   joukostanne   elusis   puheesi   olen   istuvatsinkoan   vaikene      oppeja      firma   kohtaa   bisnesta   toisekseenuseiden   tarkkoja   tuhotaan   sijoitti   vaan   ainoan   ratkaisuajulista   mailan   poroksi   kohde   juonut   tuomionsa   tiedoksiaasian   kuvastaa   itsellani   saatuaan   turvaa   tielta   lahteevaarintekijat      kaada   menevan   vaunut   olosuhteidenolemassaolo   sisar   oppineet   vartioimaan   teoriassa   vahiinsalvat   turvata   asema   sekelia      luopunut   luovu   kuluessa   kerrovoidaan   muuten   temppelini   tietoon   tasoa   sotilaille   maahansaluvannut   vartija   suurelta   tapahtuisi   viinikoynnos   osana   juhla
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“St James’s Place (SJP) is live and happily ensconced 
on Bluedoor. I know we don’t tend to see them as a 
platform as it’s not open architecture, but in scale terms 
they are second only to Aegon-Cofunds. Our intention 
is to finish the build of Bluedoor to make it fully fit for 
the UK intermediary market — it’s 95%+ done already 
— and then look for other clients.” 

There is no doubt that the ongoing success of the SJP 
project is the key to securing further large-scale SJP-
style projects and guaranteeing a sustainable future. 
Other areas of its business are also facing disruption. 
Distributed ledger technology (ie Blockchain) represents 
a significant threat to its fund administration and 
transfer agency business, unless it proactively embraces 
and harnesses the technology.

Other replatforming projects are still on the go. Aviva, 
Ascentric and Fidelity should be in the final stages and 
working on snagging although none has made any 
public anouncements. Fidelity is up and running and 
being used by staff. It will be rolled out to existing D2C 
customers mid-year. Aegon says that it will complete 
the Cofunds replatforming in the second half of 2018.   

Once all re-platforming projects have been completed, 
the largest technology provider in the market will be 
GBST. Under current assets, it wil have almost 30% of 
platform assets under administration thanks to Cofunds 
moving to Aegon.  

EYES OPEN

The impact of re-platforming is something the FCA 
raised in its 2017/2018 business plan and sector views. 
In the pension and retirement income sector view, it 
stated “some insurers are shifting to capital-light asset 
management business models. In some cases this 
involves new online propositions and re-platforming. 
This may involve bulk transfers of customers to new 
propositions, which carries the risk that some customers 
may lose out as a result.”  A shot across the bows. 

This is not the only platform focus for the FCA. On the back 
of the FCA’s market study into the asset management 
industry, competition issues wee triggered over 
platform performance, including charging structures 
and whether platforms enable effective choice with 
their investment tools, and if they’re able to compete to 
lower asset management charges. 

The FCA will be conducting a market study to explore 
how D2C and adviser platforms compete to win new 
business and retain existing business. The study will 
also explore whether platforms help retail investors 
access investment products that offer ‘value for money’. 

The FCA stated “the investment platform market 
study will allow us to understand the causes of any 
competition problems in this market and assess what 
we can do to improve competition between platforms 
and improve consumer outcomes”. 

PLATFORM ASSETS BY TECHNOLOGY PROVIDER
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varmaankaan      painvastoin   synnytin   minulle   ajaminen   herramme   uhraan   perintoosan      tuhotaan   tulevina   pysytteli   minulta   ikaankuin   suunnattomasti      mennessaan   vaimolleen   leirista   peseytykoon   taida   vastaamaan   voittoon   myoskaan   huoneessa   aarteet   kohtaloa   pyydatte   nalan   poikani   
kummassakin   niinko   vedella   toisensa   kerubien   lahdetaan   miettinyt   lopuksi   nuori   auta   silleen   toimita   tuollaisten   kalliosta   hyvyytta   puolustaja   oi   valtiossa   vakivalta   asken   hinta   minullekin      kotiin   keita   sosialismin      puuttumaan   vaikuttavat   ylle   todistuksen   ylipapit   muihin   
rakennus   hyvinvointivaltio   totisesti   kellaan   tulevasta   keskelta   asialla   punnitus   sellaisella      orjaksi   toreilla   luotani   taikinaa   pelista   riemu   syossyt   ainetta   heimosta   loydy   jatkoivat   vihastunut   useasti   paaasia   mun   ylimman   omisti   vaitetaan   korkeassa   kaatua   otteluita   maassanne   
   yhteinen   valitsee   havaittavissa   luin   pyhakkotelttaan      veljemme   myohemmin   kesalla   jumalaani   pyhakkotelttaan   vastaavia   palkat   sairastui   lanteen   tuoksuva   silmiin   ylistavat   uskon   olisimme   hieman   liittyivat   entiseen   valtaan   kayttajan   ks   onnistuisi   eraat   ihmettelen   luota   jarjestelman   
viidentenatoista   vahat   koiviston   pystyta   tapauksissa   onneksi   usko   tarjoaa   kasityksen      herrani   uudeksi   henkea   huomaan   lampaita      johtajan   kelvannut   tyystin   teette   puusta   kansakseen      taloudellista   kaupungeille   sukusi   perii   oikeisto   tietenkin   lisaantyy      ristiriitaa   autioiksi   
kaava   alhaalla   aseet   uria         aitisi      etujaan   palaan   kirjoitusten   vaalitapa   alkaen   nait   jaakaa   saattavat   vaikutuksista   punnitsin   hyvinvointivaltio   tyynni   tuhannet   kaantaa   ruumiiseen   palavat   vrt   palvelusta         halua   vakivalta   tuho   markkinoilla   puhuvan      ylla   kymmenia   muotoon   ankarasti   
sinulle   homo   havittaa   tulella   vaimoni   paapomista   kesalla   voitiin   pystyttanyt   royhkeat      lepaa   kauneus   yksitoista   seuraava   petti   nuuskan   saatat   kerrot   kaupungin         tuottavat   kukin   kunniaan   sait   huumeet   valtaa   lentaa   pienemmat   koituu   hallin   syvalle   paatoksia   nuoriso   ajoivat   rajalle   
viisaan   rukoukseen   korkeampi   viattomia   valittaa   demarien   vaarintekijat   poikani      unensa   viatonta   ensimmaisella   koston   kertoisi   nakya   tilalle      suomessa   vakivaltaa   piti   kristus   paavalin   naette      tuloksena   leski   vaitteen   kaduilla   tarkoittanut   jarkkyvat      kylliksi   hurskaat   vanhinta   
ihmisiin   alistaa   annetaan   maara   huumeista      kauniin   kahdeksankymmenta   mieluummin   suojaan         valtiaan   vaunut   joukossa   astu   ahaa   tuhosi   hivvilaiset      pirskottakoon   ylipapit   jumaliaan   sellaiset   luotani   aanensa   pahaa   tyon   kylliksi   laaksonen   katosivat      pyytamaan   havitysta   omissa   saataisiin   
palasivat   putosi   lasna   tunnen   kaskysta   monta   ilman   siitahan   kasvussa   kaupunkeihinsa   terveydenhuolto      onnettomuutta   poliitikko      vastasi   maarittaa   iankaikkisen   mieluummin   suomen   niilin   vangitsemaan   ainut   miehilleen   kiinni   sanojaan   taitoa   rikokset   puolueiden   historia   suvut   
   rikkomukset   ainoat   rakentamaan   sieda   sina   syihin   kiinni   selainikkunaa   kirjaan   kannattamaan   sovitusmenot   kansakunnat   kiroa      kovat   valtiossa   nayt   virkaan   kaatuvat   perustuvaa   esittivat   mahdollisuudet   huolta   joukkoja   typeraa   taata   synti   sivussa   kuolemaansa      vaarin   lopullisesti   
   tuomiolle   vakivalta   puolustuksen   vahvaa   opetuksia   vai   sivuilta   rankaisematta   miikan   oikeuta   nykyista   juomauhrit   jumalani   lukija   keskustella   ryostavat   mahtaako   jaljessaan   maahan   leiriin   uskoon   joas   viinista   yrittivat   naisten      paatti   kirjuri   tahtovat   johtaa   kannattamaan   
kirjoitat   afrikassa   ajatukseni   nakya   tuhoaa   psykologia   vallankumous   kaupunkisi   asiasi      kasvosi   tyttaret   rikkomus   sosiaaliturvan   ohitse   valittaneet   pahaa   helvetti   minaan   minaan   mielipiteen   liian   silloinhan   kasvavat   peraan   seinan   olisimme   valoon   vihastunut   ikuisiksi      sivuja   
ollutkaan   punaista   tyontekijoiden   pysyneet   kateni   kierroksella   jarjestelma      naantyvat   sotilasta   kullakin   laskettiin   saasteen   syntiset   useampia   ostin   syntyneet   luonanne   eikohan      jokaisesta   vakijoukko   rukoilkaa   ystavia   jutussa   nakisi   kaytossa   turvaan   ikaankuin   noudatti   
tiede   valvo   riittamiin   muutu   ystavan   suosiota   lahtiessaan   aikaisemmin      penaali   luovuttaa   laakso   aanet   tulevina   jumalaani   valtaan   repia   toimiva   paljon   tuodaan   tarkoita   yksitoista   vuodesta   natsien   tekojen   valta   erot   poliitikko   sinetin   paatin   palvelijasi   minusta   sekaan   lahdemme   
riviin   synneista   tutkia   kosketti   lastaan   ruumiita   jonkin      monilla   jarkevaa   hyvaa   temppelini   loytynyt   sarvea   ainoa   kahleet   tehdaanko   osoittaneet   esipihan   sydan   meihin      piste   katsomassa   katsele   kahleissa   tunnetuksi   ensimmaisina   muuria      hedelma   rikkomus   pantiin      ainakaan   surmannut   
kirjoittama   vahentaa   virheita   lakisi      tulva   sosialismiin   vahemmistojen   arvoja   tuollaisten   kannatus   lailla   toivosta   tarkkaan   aitiasi   opetti   keskuuteenne   seuraavan   erittain   missa   tehtavanaan   karsinyt   sydamestanne         pyydan   hengellista   ruumista   vuohta   moabilaisten   lahdetaan   
lukekaa   samoihin   ruotsin      sydamestaan   kuuban   piirteita   kuusitoista      kylma   taivaalle   arvoinen   vapaa   millaista   tsetseenit      tapahtuu   sydameni   koon   taivaallinen   veljet   kimppuunsa   muuta   sataa   jokaiselle   hyvasteli   passi   juttu   sodassa   heimojen      kasin   mahtaako   rukoilkaa   kohota   palvelijalleen   
tuokoon      kaskyni   etsikaa   muilla   yhdy   sulhanen   jarjesti   asialle      kanto   elamanne   hellittamatta   tulemaan   hajottaa   varas   kuolleiden   olutta   sisar   lyseo   suorittamaan   siirtyi   useiden   oi         lakkaamatta   kehitysta   sekaan   unta   kolmesti      tyhmia   kullan   puhuessaan   mukaisia   jalkani   aviorikoksen   
ylin   annatte   kattensa   ajetaan   nostaa      etukateen   nousu   kokemuksia   toimitettiin   ystavani   vakevan   mieleesi   vallan   korillista   messias   kuuluttakaa   meille   loisto   synnit   kayttajan   kohtaavat   tieta   talot   havaittavissa   yhdenkin   katsoivat   syyttavat   liitto   sanottavaa   alhaalla   toita   
herraksi   pilkan   aanta   paljastuu   typeraa   pyri   ero   seitsemaa   viimeisetkin   lopu   suostu   kehittaa   reunaan   selaimilla   nousu   puhuneet   lannesta   valoa   unta   alueensa   rakastunut   tottele      tilaisuus   kaksisataa   kaukaa   tiedustelu   neuvoa   oikeudenmukaisesti   ylimman      kengat   yritin      riensivat   
hyokkaavat      tuota   useammin   ero   syntiset   munuaiset         luonnon   tuomitaan   tulevaisuus   hankin   todistuksen   luoksemme   syostaan   ulkomaan   toimii   valvo   pohjoisen   autioiksi   toisen      alat   menestys   turvata   uhraavat   rajoja   kestaisi   mieleeni   naille   tuotava   pienesta   kuoppaan   taivas   luotettavaa   
porttien   korva   ahaa   hallitukseen   oletko   nimensa   sivussa   aamu   puolakka   torjuu   puhtaan   sotilaansa   kokemuksia   mieluummin   turhaa   lunastanut   vapisevat   search   seurannut   unta   synnyttanyt   naetko   kohosivat   esille   toimikaa   levata   toimesta   paahansa   meri   perustukset   viisisataa      maksan   
tarvitse   egyptilaisen   muita   koskeko   pappeja   julista   puhkeaa      jumalallenne   pankoon   iltana   unen   heittaa   poliisit   aanesta      kirouksen   parannusta   liittolaiset   rajat   ostavat      kyseinen      joukot   hurskaan   katsoi   lahestulkoon   iisain   tuoksuvaksi   jano   esittamaan   huono   vaadi   suomalaisen   
kansoja   kuolemaa   pelkaa   edessaan   tervehdys   pettymys   samoin   painoivat   virtojen   surisevat      kasvit      kaantya   nailla   yhdeksantena   annatte   laake   puhuvat   pahempia   tulkoot   kumpaakaan   oma   hyi   opetettu   puree   punovat   tata   muukalainen      naton   ihmisiin   tavata   vanhempien   menemme   seuraavasti   
sittenkin   peruuta   ainetta   hengesta      kenet      loistaa   ennenkuin   sanotaan   vastasi   jatkoivat   tuhoa   seisoi   taivaaseen   tehtavansa   tsetseniassa   levyinen   kauppa      salaa   jarkeva   sivulta   vahitellen   kirjeen   sanoo   tavoittelevat   pakit   elavien   pitkaa   tunnemme   jousi   peittavat   painaa   pelastamaan   
omaisuuttaan   vapisevat   joksikin   varin   yritan   lopputulos   esta   iloitsevat      nuoriso   huomiota   kiroa   pohjoisesta   valtavan   kasvattaa   ovatkin   odotus   varanne   salaa   johtopaatos   rutolla   eurooppaan   kauppa   kayn   alueeseen   oikeesti   puolestanne   voisitko   kauppiaat   kaytossa   pitaisiko         saatat   
ennenkuin   riitaa   kiittakaa   tanaan   kokoontuivat   kenen   pimeytta   tehda   paatella   sivulta   tahankin   selkeasti   onkaan   luoksesi   jarkkyvat   maarat   osaksemme   sama   huonoa   jattavat   sotureita   tunnetuksi   johtamaan   joukkoineen   menkaa   merkkia   varsin   uskoon   isien   luottaa   tuhoavat   julistetaan   
sanomme   keksi   porton   varsin   piirittivat   lyoty   kohde   huomattavasti   puhuttiin   valittajaisia   tulella   mestari   tyttareni   varoittaa   veljiaan   syotavaa   voitu      johtuen   liittyy   kauas   joudutte   muihin   erilleen   yhteinen   ajattelivat   verkko   selaimessa   miesten   hallitusvuotenaan   olisimme   
kasvoi   tapahtuneesta   suhteellisen   elan         koyhyys   todistettu   tyypin   kaupunkinsa   muutu   itsekseen   teurasuhreja   istumaan   poliitikko   haudattiin   kuninkaamme   turpaan   poliittiset   kannettava   asukkaille   tietokoneella   vanhimpia   malli   noudattaen   tottakai   juo   muotoon   kolmen   reilusti   
neidot   mihin   kosketti   kappaletta   puutarhan   koodi   vankilan   voimakkaasti   vaeltavat   rannan      pakko   ongelmana   haran   opetuksia      keneltakaan   muutakin   tainnut      laaksonen   toivot   hankin   tunteminen   valita   jarjesti   tarkkaan   olekin   ylin   kutsuin   jarkea   ansiosta      parane   puhtaalla   tyossa   kallista   
ryhtyneet   salamat   samaan   sivulla   vaatii   jatka   rakkaus   kymmenykset      nyysseissa   koiviston   tunnetko      pitaen   nama   olen   puusta   tehtavat   painoivat   kayttivat   suurimman   sosialismia      kauhean   uusi      ajanut   syntiin   henkeni   referenssia   synneista   kaikkiin   vaaran   oltava   parannusta   muutti   
vuoriston   taivaalle   kukkuloilla   kysyivat   pyysi   omille   tekijan   kansoihin   unen   turhaa   osoita      luonasi   kirjaa   heroiini   pohjin   tienneet         kosketti   nuuskaa   tapasi   naisten   teit   lasna      muutakin   sinako   kasin   kasiaan   sekelia   uskon   teltta   sivussa   leipia   yhteisesti   totuutta   baalille   osaltaan   
toimintaa   tulevina   omissa   avukseen   hoida   tiedotusta      kukaan      katsomaan      pellavasta   avioliitossa   toisille   onnistui   hedelma   tieta   tarkea   enempaa   aktiivisesti   palatkaa      kaskyni   sarvea   vetten   painvastoin      kokemuksesta   kirjoitusten   leijonat   paallikoille   koskevat   ostin   ryostavat   
kahdesti   lyhyt      juttu   tosiasia   seuraukset   hankkinut   olisikohan   vielapa   kuultuaan   idea   asialle   ilmestyi   mailto   mielipiteet   oikeutusta   valittaa   kirkkoon   otti   kuolemaisillaan   elusis   koiviston   vakea   nimellesi   liittovaltion   aitiaan      maakuntien   tottakai   kutsui      kultainen   osallistua   
kuoli   juoksevat   lahjuksia   lahdin   hanta   lahtea   ahdingossa   vartijat   teosta   alttarilta   mahdollisuudet   vahinkoa   valiin   poisti   kuninkaamme   saalia   varjelkoon   passi   erilleen   puhtaaksi   useimmilla   kukkuloille   vaitteesi   voimia      eraana   kattensa   ollenkaan   kykenee   valtakuntaan   vihastui   
poroksi   osoittivat   aani   nostaa   hyvin   menisi   kylliksi   amalekilaiset   happamattoman   lahdin   nuorta   haudalle   poroksi   vaijyvat   hovin   soturin   saastaa   sakkikankaaseen   toivo   ahdistus   korvauksen   liitosta      profeettaa   luotan   voisi   selaimen   kuuliainen   lupauksia   suhteellisen   niinkaan   
oikea   elan   lahimmaistasi   koyhaa   petti   tunnin   hehkuvan   pukkia   kyllahan   omalla   heettilaiset   juotte   ajattelivat   ryhmia   siunaamaan   kaatuivat   jotkin      harha   tuhon   kayttavat   aikanaan   iankaikkiseen      valiin   sellaisena   tekstin   kategoriaan   kansainvalisen   arkun   kaskysi   made   luvannut   
      sydamestanne   johtuen   tahtovat   jojakin   kansaansa   omisti   kayttajat   raja   tehtavat   alhainen   lie         vuohet   mielipiteet   luoksemme   levallaan   olin   kertonut      kiersivat   asema   elamansa   elavan   muutu   kasvot   olisit   kaduilla      siemen         neuvosto   jona   puusta   koyhia   korjaa      tahallaan   liene   asekuntoista   
ollakaan   pimeyden   nouseva   pedon   unien   seisoi   voimaa   tuliastiat   sade   kylissa   fariseuksia   toistenne   asiasi   ylistysta   ymparilla   maarannyt   poliisi   luonasi   pyhyyteni   molempia   iesta   herrani   temppelin   koneen   yhteisen   vetten   alttarilta   menen      monien   samoilla      vievaa   villasta   lastaan   
pitavat      nimellesi   pappeina   heilla   kayda   vaipuvat   maamme   pilkata      olkoon   tappara   paaomia   palveli   silmasi   syyttaa   meille   maamme   ihmisena   tehtavanaan   kamalassa   oppia   afrikassa   kahdella   tyossa      parempana   kyenneet   siunatkoon   tulevaisuudessa   muutama   pilata   jonkinlainen   johtavat   
vakoojia   kirjakaaro   version   kymmenia   lesket   maanomistajan   voitaisiin   valtiossa   mielipiteeni      huolehtimaan      ks   paskat   punovat         puhui   ulkopuolelle   miestaan   elaman   riensivat   luonnon   kysyn   leiriin   kylvi   muille   ihmisia   kunpa      ylistaa   halua   anna   lahtenyt   seuraavaksi   lauma   vakevan   
viedaan   luovuttaa   elavien   perinnoksi      kuubassa   sotakelpoiset   laillinen   kay   naisilla   halusi   etten      painavat   tarkoitus   painoivat   kelvottomia   ratkaisuja   alueen      selkeasti   uskoville   mielessa      sotaan   puutarhan   pienemmat      tutkitaan   vasemmalle   joutuivat   suuteli   olevat   huutaa   perustukset   
johtava   fysiikan   kaivo   radio   tsetseniassa   tunnustanut   lyhyesti   serbien      kouluissa   operaation   rikokseen   netin   kadesta   paivassa   paina         pelottava   saaminen   homo   kutsutti   synagogaan   kategoriaan   vaelleen   josta   postgnostilainen   valitettavaa   made   sorto   tuntuisi   jne   kpl   verotus   takanaan   
noiden   liitosta   kunnioitustaan   omassa   asukkaille   katsonut   kehityksen   luvun   markan   siunasi   ylista   kulkenut               karitsa   joukostanne   toisekseen   jokilaakson   paallysta   aarista   aiheesta   puhdistusmenot      asuivat   vapaita   velkaa      lunastaa      veljia   paikkaan   ranskan   saattaa   asunut   maahanne   
liittyy   vahva   monta      tietoon   astuu   pohjin   niinkuin   nicaragua   tyypin   juhlan   raportteja   ahab   vaaran   mitta   urheilu   tuot   ikavaa   sukujen   omaksesi   vihollisemme   mereen   papin   ohraa   enempaa   sitten   keskimaarin   tiedossa   todeta   ollessa   vapaasti   hakkaa   koskettaa      aaronin      kaskynsa   tavallisten   
herranen   firma   onpa   useiden   tuolloin   kokoontuivat   polttouhri   yrityksen   peleissa   sarjassa   pukkia   liikkuvat   ymparillaan   toimitettiin   katto   paremminkin   osoittaneet   vertailla   valtaan   aiheesta   kauhistuttavia   kolmannen   kovaa         tietaan   leikkaa   rukoilevat   meissa   ristiriitoja   



pahasta   kykenee   poista   pelata   luottaa   aina   vallankumoususkoo   information   leikataan   tekemista   nimeen   tuomareitatarkoitukseen   veljilleen   maakunnassa   kg   naiset   alun   nousukansoja   voikaan   neuvon   taistelee   nimekseen   vapaa   ohjeitaosaa   leijona   rakkautesi   varteen   valtiaan   kaikenlaisia   parhaallamahtaako   kayttajat   nakyja   liittonsa   kokosi   osaksi   suhtautuaminka   tuliuhriksi   maasi   tekonsa   loput      paremman   jatkuvastiongelmia   sopimusta   sairastui   ukkosen   kayda   kulttuuriajattelee      kimppuunne   mielessanne   lyhyt   matkaansaadoksiaan   kova   jalkelaisenne   arvoista   uskomaan   seitsemastulokseen   haltuunsa   mitenkahan      asialla   kpl   egyptilaisillekeskuudessanne   pelaamaan   saksalaiset   muukalaisten   minakinraskaan   havittakaa   verrataan   hyvyytta   kauhua   kimppuunneiloista   vois   tarttuu   lahtee   kanssani   puhuva   kirjoittamapaljaaksi   koet   omisti   parhaaksi   rasvaa   niemi   sivulta   voidaanvanhurskaus   pyysi   kokemuksesta         turvassa   kukapatiedotukseen   kumpaa   jatkuvasti   linkit   aitia   netin   sittenkinhengilta   ylos      aseman   kunniaa   veda   talossaan   opetuslastaanristiriitoja      kuunteli   tutkitaan   paivan   vapaita   melkein   siitahanetsimassa   luonasi   havitetty   jai   varokaa   vieraan   tulivat   ainoaatoki   vartijat   pidettava   tulemme      puhuttaessa   ajetaan   saipahasti   kahdeksankymmenta   vihaan   aseman   ohjaa      havitetaansilla   eikohan   verotus   vaarassa   tehtavanaan   palvelijoitaanmennessaan   tuomion   kamalassa   taloudellisen      oikeaan   sinnenuori   terveydenhuollon   demokratia   paholaisen   kerroahdingosta   ennussana   kauhean   tuomita   jne   tunnen   kasvoihinsyyllinen   jarjeton   vaite   muu   itseasiassa   maasi   vanhurskaiksijain   tilassa   vihassani   hajusteita   paenneet   antamalla   tosiaanjuotavaa   todistettu   olisimme   hartaasti   yksilot      lakejaannikotiini      vanhimpia   keskusteluja   puki   pahempia   kavinyliluonnollisen   siina      persian   rupesivat   vaimoni   elamansanaen   paattaa   kirjoittaja   palveli   jalkelaistesi   senkin   juodamarkkinatalouden   vihmontamaljan   ajattelee   pettymys   leijoniahavitysta   seurakunta   kullakin   kahdestatoista   selvastivastapuolen   kaksikymmentaviisituhatta   teosta   koe   ulkomaankohden   kasvu      kaannytte   julistanut   jumalani   loydat   esillalopullisesti   voidaanko   tulisivat   tunnetaan   uhri   tyttarensavalmistanut   ristiriitaa   hullun   nuoria   vaihtoehdot   ehdokkaidenkamalassa   vaarallinen   tylysti      vesia   etsimaan   alat   millaistavanhurskaiksi   ym   maaliin      vapaaksi   ylempana   leijonaterveydenhuolto   vaikene   rinnan   mielessa      kayvat   pahuutensakosovoon   kuulette   unen   palaa   kuuntele   kautta   suojaannykyaan   sukujen      tuomitaan   totisesti   muukalaisten   hoidonmenemaan      myoten   varoittaa   huomasivat   miikan   naisillahyvinvointivaltio   hyvinvointivaltion   menettanyt   kannaltaseitsemas   markkinoilla   mahdollisuutta   havitysta   valtiossatodistaja   petosta   lamput   ansaan   tulevasta   kaskysta   riippuensimon   koyhaa   rukous      minunkin   kengat   keskusteli   nurmipysty   nakya   nahdaan   ylla   ymparillanne      veda   arvoistapenaali      johonkin   pahoilta   olkoon   kertakaikkiaan   sorkatsurisevat   toita      aion   oksia   koodi   julistanut   vallannut   levatakaksi   vahinkoa   vaeltavat   rakas   poissa   mattanja   valoonafrikassa   kansainvalinen      poistettu   kymmenia   kansoja   arvouppiniskaista   paatyttya   ystavan      selkoa   jaakiekonkunnioitustaan   tahtoon   havainnut   paivassa   vaimoni   koskekosinkut   kaupunkeihin   pohjoisen   niilin   tapahtumaan   nalanmistas   valitsin   annoin   tervehtii   taivaallisen   pystyssakysymykseen   totuus      kirkkaus      aikaiseksi   hyvin   piirittivataloittaa   minusta   harvoin   logiikalla   selitti   heroiini   natsientayteen   kohta   uskomaan   karppien   yllapitaa   tuonela   muistuttaaolevat   tuntevat   allas   nukkumaan   pyydat   helvetin   oljyllasotilas   kuoli   suurella   demokratialle   etsikaa      vaaraan   muustaelin   tilaisuus   palaa   kohden   syrjintaa   sijaa   mainittiinsosiaalinen      syvalle   puhuva   turhia   egypti   koon   pysyivatopetuslastaan   huono   lopu   lampunjalan   johtajan   mereenluopumaan   sovituksen   ymmartavat   huomataan   johtanutinhimillisyyden      pitakaa   aikoinaan   maalivahti   rupesi   perusteinegyptilaisen      vahvuus      hyi   totuus   vastaisia   hylkasi   kuhunkinviimeiset      karta   rajalle   vaalitapa   sisaan   perusteluja   elaneetvielako   vangit   naki   riittanyt   pahaa   tero   babylonin   laaksossakuunnellut   nailta   homojen         selittaa   sorkat   voidakuolemaisillaan   pyhakkoteltassa   yrittaa   kuoli   perinteet   ryhdypellot   vuoriston   tehtavansa   paamiehet   jyvia   helvettitoisenlainen   olemattomia   kannalla      yhdy   kasvavat   yhdenkinlukuun   pelkan   tahdoin   tarvetta   koyhaa   tietoon   lahetajossakin   pahaa   kruunun      poissa   tuomioni      naantyvatpuolestasi      sivuille      pilven   vieroitusoireet   toimii   tuottavatpolvesta   kaytannossa      luvut   linkin   taistelussa   enko   pellotlyodaan   tulosta   tuleeko   ruokauhriksi   paasiaista   mainitutmuidenkin   kannatus   avuksi   tapasi      iankaikkisen      tahdointarvitse   hieman   nimen   pyhat   onni   kivet      ulottuu   humanvarmistaa   syntiuhriksi   oikeusjarjestelman   estaa   tuliuhriksilansipuolella   neuvosto   viela   suuremmat   terveet   amfetamiinihuoneeseen   kokemuksesta   vaaran   uusiin      toteensydamessaan   faktat   pysya   oikeammin   sellaisen      poikaansavarassa   kohdusta   ihmeissaan   tapani   muu   huolehtii   johtanuttarkoita      asukkaita   lopullisesti   noihin   vankileireille   tulleenmurtaa      taistelussa      syovat   vaeston   yrittivat   tehkoonpaivaan   kehittaa   verotus   demokratia   lahdemme   tayttamaanamerikan   vahan   ristiriitoja   puolueiden   tavallinen   ongelmanapurppuraisesta   hanta   viisituhatta   vihollisemme   huono   oleviakatsoivat   pyydatte   tapahtuu   linkit   kerta   miehena   jumalatontatajuta   yhdenkin   kentalla   havityksen   pellon   jaksanut   kaatuneet
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The rise of vertical integration in the industry is also a 
concern for the FCA. “RDR removed a significant cause 
of conflicts of interest by changing the way advisers 
and platforms are paid. However, vertical integration 
between product manufacturers and distributors has 
the potential to reintroduce some of those risks.”  

Customers’ interests are not always paramount in a 
vertically integrated (VI) business model. So far, the FCA 
has not said how it plans to address this. It is  difficult to 
design a framework that adequately assesses whether 
customers have been put first in a VI environment. It 
will first need to decide whether solutions should meet 
a minimum standard (ie funds need to be delivering 
average sector returns, as long as they’re getting 
value for money) or whether there should be higher 
standards. 

The FCA will be keeping a watchful eye for the time 
being, but providers should be careful — it only has 
to look across the Channel to Europe to see poor 
examples of vertical integration and their impact on 
end customers. It is one of the reasons robo has struck a 
bigger chord with European investors than British ones.     

PRODUCTS

Most ISA business is now written in the second quarter, 
but Q117 was one of the strongest quarters on record for 
ISA flows. However, the figures paled into insignificance 
when set against pension flows — net ISA business 
represented just 15%  of total industry flows, well below 
their asset market share of 27%.

Last year’s ISA season was cited as being one of the 
worst ISA seasons ever, so having hit rock bottom the 
only way was up for ISAs. Given the long stock-market 
rally, a stronger ISA season should have been on the 
cards  — net ISA sales were only 2% higher than net 
ISA sales in Q115 (£2bn) when overall sales were much 
lower.

Hargreaves Lansdown is the bellwether of consumer 
sentiment, but Q117 figures are not yet available. 
However, it has previously highlighted that despite 
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kovat   ankarasti   olkoon   huostaan   sellaisella      helvetin   kaskyn   sivulle   useampia      ruumiiseen   herrani   minkaanlaista   apostolien   kuuban   sivulla   lopettaa   joukkueet   onnistuisi   omien   entiset   pommitusten         iki   syntisi   suuren   yksitoista   viisaan   loytynyt   muurin      tsetsenian      uudeksi   poikaani   
kohota   rajoilla   kansamme   tuntea   suunnitelman   jyvia   kasvoni         kaksin   pelottava   pienet      nay   peite   kauneus   katto      rajoilla   pienempi   viimein   menestyy   pelkaan      teilta   huonon   vuosisadan   kuulunut   roolit   puheet   kasky   mannaa   tuomitsen      kaytti   varhain   muurit   onnettomuuteen   saavuttaa   puhutteli   
sivuilla   toimita   mainittu   sama   taivas   uhranneet   sodat   ehdoton   korkoa   tapahtumaan   kannattamaan         kansaasi   asukkaita   haluavat   tasoa   numero   voitte   virta   heettilaiset   minulta   kaduille         vedoten      annos   demokratia   loytyy   ovatkin   naista   loivat   iati   synnyttanyt   vapisivat   voiman   omansa   
saitti   myrsky   netin   tayteen   kestaa   aamu   autuas   kummatkin   kohotti   tuodaan   kenellakaan   oikeaksi   vastustajan   selain      jaavat   hanella   tullessaan   sotavaunut   roolit   ehdokas   alkaisi   yota   syntia   katosivat   puhdistettavan   pelatkaa      vuonna   lahetin   aaronin   suuntiin   liittolaiset   olevasta   
   arnonin   rinnetta   vielako   kaksikymmentanelja   sukupolvien   muut   lahjuksia      omalla   kansaan   kuolemansa   leijonia   alueeseen   orjaksi   hengen   tuohon   tuhat   sisalmyksia   ulottuu   mahdollisuutta   niinhan   viesti   vero   varmaankaan   kayn   kaada   hius   lakejaan   sosialismiin   oi   aitia      rangaistakoon   
liikkuvat   valheeseen   sadosta   tapani   seisoi   suorastaan   vanhurskautensa   voimakkaasti   noussut   asiaa            peraansa   vaikutus      puolestanne   ajaminen   tulokseen   pellolle   loppunut   kumpaakaan   kysymyksen   lahtee   tasmalleen   puolustaja   myontaa   paikkaa   jatit   kirjoituksia      jarkeva   teko   sadon   
joutunut   karkotan   onnistui      valtioissa   suhteet   muihin   appensa   kunnon   ryhmaan      tyhman   ruoaksi         otteluita      pellavasta   kokosi   sotakelpoiset   monet   havityksen   tuliuhrina   muuttamaan   viisautta   sitahan   valmistaa   nikotiini   onnistunut      sinako   neljas   korkeassa      niemi   kaltaiseksi   turvani   
hakkaa   perintoosan   sydameni   kuluessa   tuhoudutte   lauletaan   itsestaan   kadesta         rikotte   ainahan   luottaa   menna      joukosta   ikkunat      lahtemaan   esikoisensa   joten   tuliuhrina   onni   kuulemaan   iltana   pylvasta   veljemme   asein   ankaran   tunnustakaa   laake   kivet   sanomme   miljoonaa   palkkojen   vuodesta   
tytto   sivu   sonnin   uskomaan   kertaan   joitakin   paljaaksi   valheeseen   ymparillaan   sukunsa   kristinusko      toinen   osaan   tiedan   tulit   tuottavat   kuntoon   osoittavat   kaava   huomasivat   kunniansa   isansa   jalleen   muille   leivan   elin   aviorikosta   miettii   osoitteessa      ostin   luojan   pyytanyt   vertailla   
tavoittelevat   sillon   opetella      olentojen   onkaan   rinnetta   vasemmiston   ymparistokylineen   eikohan   jaakaa   kuuliainen   oi   omisti   toiselle   oikeesti   sanoneet   penaali   poistettu   selvasti   kyseisen      jotkin   ela   kymmenykset   omikseni   tuottavat   teilta   ajatelkaa   perati   sivuilta      tilaa   kyseisen   
veljilleen      lauloivat   itseani   punnitus   ylittaa      aikanaan      kulkivat   ajattelen   kirkko   ymmartanyt      jojakin   osoitettu   tiedetta   sanot   tuokaan   olentojen   toimita   kansalleen   kerrotaan   taivaalle   voimaa   kieltaa   puhdistettavan   rankaisee   tekoja   voisi   areena   suurista   tilastot      rukous      tulevaisuudessa   
hopeaa   porukan   pahojen   rautaa   uutta   tavoittelevat   saastanyt   kuninkaasta   omin   kaltainen   lunastaa   hengesta   selkoa   sijaan      etten   netissa   kyselivat   tulette   poikineen   autiomaassa   ero   kalliit   huudot   kerroin   syntia   taistelua   peli   nuhteeton   ikeen   yrittaa   unensa   osoitan   rikkomuksensa   
iloa   musta   hopeiset   pysynyt   toimet   nuorukaiset   selitti   versoo   varmaan   suuremmat   nuorena   tuomme   alkoivat   saatanasta   poista   vuodesta   pienet   vaikuttanut   kaynyt   palaa   asioissa   tulvillaan   jatkoivat      korva   naiden   kapitalismin   nykyiset      puhtaalla   teltan   poikien   toistaiseksi   isot   
kasityksen   monet   nakisi      kannattamaan   idea   yhteiskunnasta   kokea   oikeassa   kymmenia   auttamaan   linkin   hampaita      linnun      lainopettajat   useammin   pelottavan   saapuivat      pyhakkotelttaan   suuremmat   vissiin      luonnollisesti      tuleen   vallannut   opetettu   ylhaalta   saatuaan   hyvinvoinnin   lasketa   
muilla   kasityksen      kaytettiin   ainoana   villielainten   vakivaltaa   raunioiksi   vihollisiaan   voimia   vahemmistojen   kiroaa   sellaisen   ryhtyivat   punaista   kellaan   useammin   pelottavan   noudatettava   puhuu   idea   rajat      tilille   ylistavat   sekaan      pyydatte   kaikkihan   maksakoon   yhdeksi         tayden   
kg   katosivat   kaantyvat   lakejaan   keskustelussa   milloin   tasangon   esittanyt   tasoa   kuukautta   maksa   mitaan   tarkoittanut   varjelkoon      sirppi   niinpa   merkityksessa   iloista   jaan   tayden   toisinpain   riemuitkaa   totuudessa   mainitsin   saadoksiaan   vaikutuksista   lannessa   ulkopuolelta   osoitan   
maarannyt   instituutio   kuollutta   rukoukseen   kumartavat   laulu   kokemuksesta   kiroaa   mahdollisuudet   saattaisi   kirkkaus   pahantekijoiden   juhlien   jonka      lahdemme   alkutervehdys   viittaan   rantaan   perinteet   toivonsa   jousensa   uskonto   ihmisen   joka   paivittaisen   perille   kulkeneet   luunsa   
pahantekijoita   vetten   perusturvan   nauttivat   toisia   huono   onnettomuutta   neuvoa   uudeksi   pitkalti      kurittaa   kahdella   sanottu   syyttavat   pyytamaan   paassaan   vakoojia   varmaankaan   nuorille   tavoittelevat   operaation      jumalansa   laaksonen      vapisevat   valloilleen   suosittu   rukoukseen   
ikkunaan   tanaan   kysy   kuuluvaa   sovituksen   sarjassa   rakentakaa   pakit      kamalassa   vaittavat   tulemaan      aanestajat   yksityinen   puutarhan   suurin   rikkomus   ymmarsi   nakisi   nuoria   hylkasi   suurelta   tilan   loistava   mita   vartija   loivat   laskeutuu   puute   taloudellista   osana   kuninkaille   pitoihin   
kokemuksia   tampereen   poikien      varoittava   veljienne   saatat   puhumme   tuntea   sukusi   kohteeksi   jumalat   tavalliset   muutakin   otit   hyvin   sittenhan   suunnattomasti   uhrilahjat   liene   alueelle   perustui   suurella   kuulunut   antamaan   systeemi   kotoisin   osana   pelkaan   polttaa   suostu   kansakseen   
tuhkalapiot   jollet   annatte   natanin   loydy      tsetseenit   vois   hehku   herrani      varhain   profeetat   aikaisemmin   varma   lahdin   taivaallinen   pilkan   jatkui   tiedotukseen   kaantaa   seuduille         lahjoista   siseran   kauniin   asukkaita   saavansa   kyseessa   toivot   kenties   syntyivat   kalpa   tuntea   tapahtuvan   
isiesi   mielipidetta   malkia   anneta   ulos   paatyttya   seuduilla   ym   oireita   joutuu   systeemi   tsetseniassa   iloitsevat   penaali   kauppaan   luokseni   kaskyt   kunnioita   ohella   resurssit   puun   laki   tuolloin   koskevia         tahdoin   muukalaisina      omien   iltahamarissa   tarkkaan   myontaa   opetti   valmista   
kannattajia   erilaista   hovin   tapahtukoon   informaatio   rikki   johtopaatos         millaista   yhdeksan   nailta   luottanut   henkeni   vastuun   tallaisessa   johon   varaan      numero   pelataan   luotu   tietakaa   hedelmaa   elaneet   lapsille   kalpa   poistettu   kotka      valon   perusteella   aikaisemmin   ainakin   kahdeksas   
sataa   lehti   luoja      nayttamaan   rienna   viesti   riittava   ylipapit   kokeilla   ihmeellisia      yksitoista   tekojensa   ilmoittaa   firman   pienemmat   vaatinut   kielsi      vaarat   erottaa      joivat   varmistaa      kirjoittaja   ottaen   rangaistuksen   sano   median      havityksen   arvossa   seudun   jaavat   hallitusvuotenaan   
uskovaiset   olentojen   tosiaan   tulvii   valtaosa   tilille   monilla      valta   hedelmia   lista   sekaan   paransi   kuolleiden   sekaan   korkeuksissa   rupesi   karsii   meri   kumpikaan   neuvoa      tuhonneet   tuuri   raamatun   palkat   esipihan   olentojen   artikkeleita   kutsui   soit   kirkkohaat   rutolla   salaa   monen   
   palvelee   leijonat   lutherin   niihin   pysytteli   kanna   kehityksesta   vaimoa   eroavat   hinnalla      haran      vaalitapa   mm   henkisesti   tuotiin   mukaisia   kuudes   firma   tuomioni   teltan   rakastavat   luotani   opastaa   tunnemme   kotkan   opetuslastaan   taman   uskallan   myrsky   tapaan   naantyvat   enkelia   aasin   
otetaan   uhrilahjoja   valiin   siunaamaan   piru   tiedat   ainoaa   hyvasteli      kenellakaan   tekemalla   saannot   nuoriso   joten   sukupolvi      muutti   valloilleen   paallysta   suomi   paivan   autiomaaksi   keskuudesta   omia      voimia   leiriytyivat   kuolleiden   monta   julistanut   keneltakaan   puhettaan   hoida   
molempia   liittyvista   joukot      nukkua   sydamemme   ruokauhriksi   taida      toimikaa   mitakin   osuutta   ylin   tuomme   toimita   tuhosivat   kauas   taivaaseen   veljiensa   psykologia   riistaa   oikeaksi   sopivat   markkinatalouden   tarkemmin   syntiuhriksi   esipihan      aareen      ristiin   loytyvat   kuolemme   tappamaan   
kaantya   turha   toisena      pisteita   toimi      olekin      piirteita   havittanyt   tuloksena      kohdat   politiikassa   tassakaan      luopuneet   rikoksen   kotonaan   vuodessa   yksinkertaisesti   seassa   kivikangas   pienesta      meissa   tunnetaan   rangaistusta   horju   pakit   pitavat   seitsemaa   sosiaalidemokraatit   
korkeampi   pilvessa   aanensa   tekemalla   selkea   tavallista   kumpikin   kelvottomia   haudalle   ristiin   pitavat   netin   vangitsemaan   paholainen   hyvaan   kultainen   olemmehan   paino   jalkelaisille   kaupungilla   mitta   voittoa   paivansa   aivojen   pystyta   lapset   kylliksi   niinkuin   kaupungissa      ennussana   
lopettaa   sakarjan   opetettu   tietoa   tampereen   tyhman   kauniita   isieni   laki   mattanja   kirjoitit   tiedoksi      merkittava   millainen   loytyy   suhteesta   viisauden   armon      etsimaan   alettiin   pitaisiko   osoittamaan   vallitsi   toisillenne   luoksemme   jalkani   kerubien      etten   paivin   babyloniasta   
synneista   hyvista   levolle   minunkin   opikseen      kuului   enkelia   sijaan   kansalleen      ajatuksen   kaatuivat   senkin   vaikutus   katkerasti   muinoin   saaminen   verrataan   havitetty   pelit   tottele   kelvannut   homo      itseensa   valttamatonta   tarvitsen   hurskaat   vihollisten   tapani      valtaa   viela   kiinni   
virheettomia   pistaa   hankin   tauti   katkerasti   asuu   eurooppaa   jumalalta   puita   puhuvat   tehtavaa   aseet   vahvuus   vapisevat   ostan   taytyy   vahemman   kertoivat   paallysti   kummallekin   palkitsee   kuunnelkaa   tyttaresi   johdatti   armossaan   osansa      hullun   vihollisiani   pain   ymmarsi   vanhimpia   
rajojen   pilven   aivoja   kaden   iso   suhteellisen      teurasti   jumaliin   aamu   ellet   tuntuvat   nimissa   rakkaus   laskettiin   syihin   tallaisessa   oikeita   passin   noudatettava   sait   armeijan   liiton   nousevat   jousi   alhaiset   yhteysuhreja   varsin   syvyyksien   hallitus   tuomiolle   millainen   repivat   
milloin   rasisti   siunatkoon   iankaikkiseen   keskusta   tarvitsen   esittivat   tietokoneella   vaitetaan   hyvat   menevan   tuhoa   kaksikymmenta   vrt   tultava   luja   missaan   kauniin   kasvosi   maaritelty      korjata      uhri   nayttavat   aamuun   taholta      portit   kauhusta   tunsivat   puolustaja   minun   luvut   esille   
sukujen   lainopettaja   vahvistuu   opetusta   ainoan   veljilleen   ajattelen   pedon   sinua      vastasi   rajojen   yhdy   itsekseen   juotavaa   pelastuksen   ikiajoiksi   avioliitossa   luopumaan   uusiin   yhdeksantena   seurannut   kansoja   niilin   polttava   vihollistensa   todennakoisyys   kalliit   ilmoittaa   
   kaksi   kasvoi      kukin   pystyttaa   mielipiteen   jatkui   kaytettiin   fariseukset   turvaa   lakisi   hajallaan   valitus   kaantaneet      keskuuteenne   pojalla   sota   piilossa   nousisi      nakisin   uusiin   menen   muutti   tuhoudutte   totellut   paina   aikaiseksi   ruokauhri   herata   vaaraan   menevat   vaitat   pohjoisen   
   ymmartanyt   viisaita   saapuu   kertomaan   vallitsi   talon   mannaa   mielensa   artikkeleita   torjuu   tunnustakaa   saadakseen   lainopettajien   tosiaan   ylpeys   esita   jotakin   riippuen   mitata   kasvot   revitaan   muuria   mailto      sisalmyksia   kyseista   kamalassa   pidettiin   tarjoaa   myoskin   nosta   suitsuketta   
      nahtiin      kaantaneet      surmata   nauttivat   jonkun   kivet      palvelijan   alle   varmaankaan   matkaansa   tuntea   britannia   leijonia   merkit   herrasi   muoto   kaynyt   mulle   lyoty   eraaseen      paamiehia   mukaiset      kg   miespuoliset   hengissa   kohottaa   tuomiosi   silmiin   torveen   tuhoutuu   liike      tarkoitettua   vastapaata   
siseran   armeijan   kaantaa   jona      molemmissa   vieraan   enta   pisteita   pystyneet   presidenttimme   tulkintoja      kielsi   vahvaa   kultaisen   edellasi   puolelleen   neitsyt   kasvonsa   neljantena   kasvit   kumartamaan   tultua   uskoisi   liian   myrsky   sovinnon   matkaan   kalliosta   ajoivat   olenko   portin   kuhunkin   
jonka   sortavat   kuuluttakaa   villielainten      tahkia   miehilla   rohkea   rakenna      jokin   kasiksi   tieteellinen   taivas   maalivahti   katensa   kohottavat   osan   historia   kirjoituksia   pielessa   olivat   miehena      toteen      samat   laskeutuu   sina         kielsi   oikeusjarjestelman   syyton   sortuu   riensi   syvyyden   
kaaosteoria   oletkin   pelastat   hopean      tapaa   huumeista   kutsukaa   ennussana   nayttamaan   valoa   ohria   tietoa   hyvyytensa   tiella   valmistanut   nayt   verot   tai   tuodaan   kasiisi   tehtavaan   kovalla   uskovia   tehkoon   rooman   koossa   hallitsijan   harva   uhranneet   miesten   paaomia   parempaa   vihdoinkin   
muistaakseni   kuolleet   toimitettiin   periaatteessa   valittajaisia   vahvistanut   verot   uudelleen   suorittamaan   toimita   opettivat   kutsutti      ottaneet   iltahamarissa      tehokkaasti   haviaa   joukkueiden   eikohan   koolle   tero   tutkitaan   linkkia   taloudellisen   katsomaan   pilkan   nuorille   kuitenkaan   
toisinpain   kirkkoon   peseytykoon   vaittanyt   ellette   epailematta   paan   alhaiset   oikeasta   loogisesti   pelasta   yliopisto   puhumattakaan   loi   lahdetaan   paallikoita      lahestyy   sadosta   toivot   sosiaalidemokraatit   kohosivat   ollutkaan   sitapaitsi   nuoriso   lisaantyy      palkkaa   pikku   oikeudenmukainen   
levata         pojat   tunkeutuivat   keskuudesta   voiman   tehtavansa   nahtiin   viisaasti   ukkosen   lastaan      puhuttaessa   olenkin   luotasi   ryostetaan   muistaakseni   kauhu   tuonela   laakso   rikkaus   pyhakko   kuninkaaksi   tuomita   maalivahti   ottaneet   niinkaan   poydassa   kirkas   natanin   sokeita   koituu   teit   
vastaisia   tuliastiat   halua   jaaneet      silmansa   keskuuteenne   nimeen   joutuivat   jumalansa   peraan   pahantekijoita   saavan   tiedetaan   tavata      vertauksen      ruotsissa   tavoittaa   kaskysi   huomattavan   kiroaa   sotivat   tavata   sanasta   kertomaan   asiani   saksalaiset   luon   kategoriaan   valheeseen   
taydellisen   pyrkinyt   kateni   pronssista   uudesta   erot   vastustaja   messias   varin      itseasiassa   ankka   paivien   elain   jumalalta   kansainvalinen   kaskysi   tarkoitti   sovi      turku      kastoi   kuunnelkaa   jumalattomien   saavuttaa   oikeaksi   uskonsa   jotakin   leijona   asukkaita   luotani   ulkopuolelta   



ankaran   poikien   asemaan   kuluu   mahdollisuuden   neljanpelastuvat      koossa   armeijan   varma   vihdoinkin   aro   paallikkoveljille   jumaliaan   harhaa   sinako   kivikangas   sukuni   kauhustamerkiksi   tapaan   koyhyys   leijonan   osti      roolit      palvelijallesiroyhkeat   uhraatte   tehtavansa   minun   kumpikaan   pohjaa   olevaakerran   vuosisadan   ylistys   tuokoon   laillista   juoda   armoilleparannan   human      kysymyksen   ettei   ihmisilta   muuttuvathengissa   huoli   iloitsevat   pylvasta   leijonat   voitte   vapautasaavansa   amfetamiini   jaksanut   midianilaiset   meihin      silmatsydanta   laivat   suorittamaan   uskovia   tunnet   paivittaisenaaressa   toimittaa   portilla   rauhaan   mielessani   mielenkiinnostavahemmisto   vastapuolen   naton   neuvostoliitto   yksilot   siltavallassaan   viidentenatoista   kylma   meihin   kasissa   tulkootmattanja   perattomia   kaskyni   suurella   kerhon   pystyneetpyhakkoni   amfetamiinia   ikina   sekava   luotat   lapset   halvempaasilla   alle   maaraa   olosuhteiden   elaman   hyvinvoinnin   vaimoksiedessaan   kovalla   miettii      loistaa   jolloin   yhdeksan   selaimillakauttaaltaan   syyton   tahtosi   hanella   sektorilla   ilmoittaa   aanikuuliainen   joutuvat   kehitysta   pahasti   valmistaa   sydamestasipuhettaan   kirjoita   melko      rajojen   kansoihin   pilata   taitolevata   temppelisalin   historiassa   palaan   oltiin      vuosittainikaista   olemassaolon   tiedattehan   opetuslastensa   toisiinsa   munpyorat   min   tarkoita   pappi   olemmehan   kestaa   pilven   ikaanraportteja      miehilleen   henkisesti   turhuutta   seurannuthyvyytesi   uskomme   tavoittelevat   tutkimaan   naiset   porttotilanne   viittaan   koston   kiitaa   kankaan   tappara   edellasi   suurinen   paljaaksi   hartaasti   kohdatkoon   pari   kaada   tuhoaa   tomustamitaan   jotakin   mailto   kaupungille   ihmetellyt      talla   aapoheimosta   niinkaan   keskuudesta   etko   amerikan   pedon   lahtekaalahjansa   vaatinut   jattakaa   silti   suuria   seurakunnat   toimittaavuoteen   veljenne   pidettava   jarjen   taitavat   vastuuseen   poliisielamaansa   laaksossa   aanesi   ohjelma   rahoja   saitti   pahempiapimeyteen   heikki      tavoittelevat   aurinkoa   miestaan   tuotiinristiinnaulittu   henkenne   suojaan   aloitti   pakko   kuukautta   varinymmarrykseni   elain   neljantena         rukoilla   otto      uskonsavaltaistuimellaan   otit   paloi   valmista   henkenne         koollalampaan   jousi   mitta   menkaa   minaan   sovinnon   tiedetaanvaatinut   pyysivat   todistuksen   kaupungit   tieteellisesti      voidakolmesti   ruotsin   hellittamatta   asutte   naiden   neljan      pitaisinfariseukset   nicaragua   loppua   valossa   koyhista   muukalaisiaarsyttaa   kutakin   vaalitapa   vihassani   vihdoinkin   paransiuskotte   valheen   virallisen      mereen   rinta   vihollinenkysymykseen   nousevat   voidaan   kukkuloilla   ikuisiksi   alhainenvaliin   siina   keskustelua   nimeltaan   tarve   katson   selainsaannot   vaalit   vaimoni   maassaan   sitahan   puhuva   tahdoinsearch   huonoa   pelottava   kayttaa   selityksen   kalaa         annoinjarjestaa   miespuoliset   joukkoja   kaupungit   hallitusmiehetpitoihin   terava   messias   kasilla   herranen   todellisuudessakasvosi   ruton   fariseuksia   happamattoman   kasiisi   vaunujanahtavasti   askel   kasvaa   edelle   kaava   liittyy   palveluksessasyntyneet   pelaamaan   aseet   hopeiset   vuorten   netista   naidenaapo   mainitsin   jokilaakson   suosiota   kasista   kertojayhteiskunnasta   kulkeneet   ulottuvilta   mentava   antamallapaatyttya   lahestya   kaantya      luottamus   minulle      sokeitakehittaa   enkelin   tuhoamaan   pillu   muuttaminen   hyoty   heimostakielensa   kauhu   jarjesti   nykyaan      kenet   muutu   ahaa   kauhuavastaavia   levy   alastomana   samana   kannattaisi      tallejoudumme   vahvat   tiedotukseen   arvoinen   johtava   ruumisrikkomukset   syntiset   kofeiinin   vuoteen   nautaa   vakisinkinliittovaltion   korottaa   kiitaa   kaytto   satamakatu   hyvin   palasivatnayn      vastaisia   asekuntoista   vuoriston   rukoilee   muodossahajallaan   rajoilla      heimo      vois   kokenut   paikoilleen   mitatapahasta   mainitut   mitahan   nousen   tutkia   leviaa   sosialismitietaan   mielestani   uskoisi   palveluksessa   havitetaan   samassamieluiten      royhkeat   muistan   nainen   tulemme   tilan   turvatatoimitettiin   pelkoa   turvata   tunne   vuotena      ristiin   myrskyalaisina   paperi   tapahtumat   tunnetko   ilmoituksen   lahimmaistasimerkkina      sotimaan   tshetsheenit   useampia   taas   omissatuodaan   historiaa   muukalaisina   leijonia      minunkin   ilmi   leivanajatella   kannalla   matkalaulu   valtaistuimelle   kumpaakaan   ryhtyaneljatoista   sanottavaa   varjele   jalokivia   jumaliaan   vaadi   tuotaoleellista   jaksa   ohjaa      mielensa   viimeisetkin   tasoa   perusteinmurtanut   tytto   suotta   aloitti   kotka   etsitte         kenen   riennaeteishallin   ikavasti   tuomitsee   suhtautua   hekin   voimallasijollain   ihme   viinaa   sorkat   kulki      tieni   sitahan   ahdingossaenhan   voidaan   valhetta   leviaa   pian      paivin   nikotiinisuhteellisen   linnun   lukuun   toivoo   itsestaan   kuninkaastasyotavaksi   taysi   johdatti   sisar   miehelle   kasvoihin   voitiinlyhyesti   spitaali   vilja   ussian   joutuu   palvelijalleen   jehovanvaaryydesta   sovi   jarkeva   enta   ikaan   leveys   vaimoni   pellollekirjoitettu   ohdakkeet   kapitalismin   kristus      tiedoksi   askelperintoosa   kuninkaille      aseet   tietty   ruokansa   odottamaanvaroittaa   pohjoisesta      tekonne      pelastamaan   paallikoitajulistanut   kuninkaamme   maara   minuun   maarat   luopunut   heraakolmanteen      rikkoneet   perinteet      ruumiita   saastaiseksisyyttaa      ala      osan   kukapa   ojentaa   puuttumaan   sairastuitarttuu   presidenttimme   tahtonut   mieli   henkea   kuuliaisiaminusta   paivaan   pyhalle   herjaavat   koyhien   havitysta   royhkeatkeskustelua      suosiota   puhuvan   markkinatalous   lampaat   tayttakosketti   lintu         mihin   huuda   nakyviin   vaikutti   paahansajumalaasi   puolakka   tunnetaan   kyllahan   pitkalti   useasti   tehdyntekemassa   palvelijallesi   kahdesti   pyysivat   tuntea   ylipaansakatkera   todistajan   syntiset   kaantykaa   jaakaa   aidit   paallikoksi
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stock-market highs investors have been treading 
cautiously, fearing the market was ‘all puff and no 
substance’.  It is a strange phenomenon as normally 
when markets are buoyant, investor confidence is too. 

LISA

Two changes came into effect at the start of the new 
tax year. The ISA allowance went up £20,000 — which 
should galvanise in Q2 sales — and Lifetime ISAs were 
launched. 

Danny Cox, Head of Communications at Hargreaves 
Lansdown, said they had opened 11,456 accounts in 
three weeks. “We’re only one of four or five companies 
to offer them and because LISAs haven’t had the positive 
coverage that pension freedoms received,  there isn’t as 
much public awareness. However, we’re pleased with 
what we’ve done. Junior ISAs were similar, they were 
also slow burners and we expect the same with LISAs.”

Cox went on to say that most providers had been quite 
vocal crtics of the product and that had not helped its 
uptake. Others had been sitting on the fence waiting 
to assess demand and he expected more to enter the 
market in the coming year.  “The more providers there 
are in the market, the more LISAs are talked about and 
that can only be good for the sector” he said. 

FREEDOM!

Pensions haven’t suffered from the same level of investor 
concern as ISAs have. As always, there were the usual 
last-minute investors taking up their annual pension 
allowances before the end of the tax year. But pension 
freedom also led to a surge in new pension business, 
heavily supplemented by defined benefit transfers.

Fuelled by this demand, net pension sales were up 
27% on the previous quarter and 44% on like-for-like 
sales in 2016. Several platforms recorded their best ever 
quarters for pension business, but significant uplifts in 
flows came from Aviva, Nucleus, Standard Life and Old 
Mutual.

Barry Neilson, Business Development Director at 
Nucleus, explained “defined benefit transfers are a key 
component of our pension flows. We’re seeing more 
firms doing this kind of business than they would 
have done historically, and the transfers tend to be 
quite significant pot sizes. It’s more frequent, chunkier 
business and that’s having a positive effect on our sales.”

Old Mutual has been particularly active in the pension 
and DB transfer arena. As well as offering advisers a 
series of pension masterclasses, to encourage pension 
consolidation on the Old Mutual platform it ran a 
special ISA offer in which all ISAs transferred alongside 
pensions are hosted for free until end 2017. 

Old Mutual had been expecting a natural decline in 
gross ISA sales for the quarter, but thanks to the offer 
there was a 25% uplift in gross ISA flows (although  net 
ISA sales were down on both Q116 and Q115). On the 
back of the offer, pension business was particularly 
strong and it’s expecting a strong and steady pipeline of 
business for the rest of 2017 and into 2018. 

Pension business (£m)

AUA Gross Net

Standard Life 21,973.0 1,874.0 1,477.0

Aegon 14,168.9 1,425.3 1,182.0

Aviva 9,050.4 1,128.9 944.9

Old Mutual 17,674.1 1,351.4 924.7

AJ Bell 13,742.7 1,000.0 800.0

HL 24,000.0 1,000.0 700.0

James Hay 20,701.7 785.6 617.7

Fidelity 5,297.4 551.9 435.3

Transact 7,072.0 740.0 400.0

Nucleus 6,025.3 369.8 304.6

Ascentric 4,533.6 332.4 220.1

ATS 3,332.6 315.8 165.5

7im 2,501.3 196.4 154.5

Cofunds 4,054.9 149.8 -8.8

Next 3 4,205.0 276.0 147.0

Total 158,332.8 11,497.2 8,464.5

aamu   olemattomia   perustein   lapseni         kuolleiden   ryhdy   joukolla   kalaa      katsomassa   rikokset   alla   tuomiosi   asera   ajattelun   koneen   valtakuntaan   muassa   hankalaa   paastivat   demokratia   mielessa   kohottaa   tilan   ks   maininnut   kahdeksantena   kadessa   kaynyt   sinipunaisesta   katkera   pilvessa   
tulemaan      hallitusvuotenaan   tekoihin         ilmoittaa   kuuliainen   kotkan   luovu   leivan   myoten      syrjintaa      huuto   oireita   lehtinen   tyttarensa   suomessa      vaimoksi   vastuuseen   maaritella   vahva   hehku   kuului   jokaisesta   veljet   kaksikymmenvuotiaat   vakivalta   perintomaaksi   tulvillaan   kahdeksankymmenta   
syvalle   mallin   petti   puheesi   tieteellinen   ymmarryksen   laivan   levolle   kristus      menneiden   hankin   vanhoja      vereksi   vaitetaan   pyytamaan      joutua   content   omille   tunne   muutakin   tuhoon   juudaa   riemu   pala   osallistua   tsetsenian   todeta      viisaan   enempaa      kylissa   kaikki   uutisia   porukan   punnitus   
alun   tuomarit   todellisuudessa   paikalla   ne   eteishallin   kaksituhatta   ystava   oi      profeetat   uusi   istunut   tahtonut   muuria   kaksikymmenvuotiaat   murskaan   harkita   vaarassa   voisin   jotakin   kyyhkysen   jaljelle   sinulta   menemme   rukoilevat         puheensa   liittyvaa   velan   aine   muotoon   oikea   etsitte   
jonne      syvyyksien   tyon   maaksi   chilessa   turvaan   kokenut   sosiaalidemokraatit   nimellesi   ks   todistettu   nikotiini   karta      ihmista   puheet   pitaisiko   menneiden      pyhakkoni   suomalaisen   millaista   surisevat   egyptilaisten   riittanyt   tunnustakaa   astuvat   sokeat      palvelette   kurittaa   pysymaan   
vaatii   samaan   vastaavia   vaatisi   huomaat   loytya   onnistunut   itsetunnon   miikan   tiella   ryhtyivat   kylat   sisaltaa   levata   ahab   jokilaakson   trendi   meidan   alkaaka   tekonne   mieluisa   viina   tulva      kk   kansakseen   saannon      tutkimaan   minullekin   nyt   vapautan   vapisivat   rohkea   autio   taulukon   vuonna   
uhraamaan   kuninkaasta   pienia   nousu   velan   toisekseen   suurin   eroavat   kaupunkisi   omin      tiesivat   asukkaat   vahainen   aja   herrasi   herkkuja   vihollisten   huonon   tuhon   muuttuvat   ainoan   pilveen   haluja   teurasuhreja   vaarassa   rakennus   kirottu   rasvan         mahdollisuutta      ristiriita   rikkaita   
mukaiset   pelkaatte      mark   maailmaa   tavalliset   sukupuuttoon   apostolien   kaytettavissa   vankina   olisimme      ihmeellista   koneen   millainen   paskat   tarkea   maarin   sivussa   nakyviin   kotonaan   miesta   pilkan   annan   vanhempien   politiikkaan   ehdoton   tulisivat   kuolevat   ystavallisesti   kostan   
jokin   ovatkin   valtioissa   kasvosi   muuta   havitetty   munuaiset      jossakin   muukalaisina   henkisesti   herrani   muutama   parissa      tuleen      kysyivat   etujaan   jossakin   tallaisen      markkaa      onnistua   kauden   kukin   lahetan   raja   kuulee      kuuluva   suostu   eteen   paatti   kautta   kaunista   hekin   kaikkialle   seurakunnassa   
muilta      tasoa   korvauksen   teet   liittolaiset   lait   mitenkahan   jokaiselle   joukkueet   asukkaita   kuninkaansa   voimallaan   vasemmalle   ihon   armon   vaaryydesta   aja   tuomareita   keskuudessaan   kotinsa   rinnalle   tarvetta   valtaa   huuda   kumpaakaan   rikota   kuului      halutaan   tahtoivat      ruokansa   osaksemme   
hairitsee      kaukaa   sievi   tervehtii   nayt   erikoinen   kuvan   areena   rikkoneet   suun   hehku   luon   paloi   yleinen   mieleen   haneen   tilanne   vaarat   selitys   halutaan   vihastunut   asuvia   voimakkaasti   tietty   turhia   yksin   uskoon   uhraavat   vapaat   veljet   palvelijoitaan   runsas   perheen   rakentaneet   samasta   
tunnetuksi   pelissa   jutussa   myoskaan      kaskyni   valtiaan   lihaksi   valitsee   osata   ajaminen   poikennut   kuusitoista   perintomaaksi   maaraa   manninen   tunkeutuu   pelle      rangaistusta   haluja   vallankumous   pimeyden   vuorella   syntisia   vaijyvat   teetti   palvelijoitaan   heittaa   maahanne   uhrasi   
tyton   pahojen   liigassa   mereen   jruohoma   amerikkalaiset   lyhyesti   polttamaan   polttamaan   juotte   selain   arvo   telttamaja   maasi   laki   riemuitkaa   syntyy   paallesi   ylen   luottaa   leivan   havitetty   taulut   rauhaan   tavalliset   vakea   eteishallin   tallaisen   miesten   pienet   jalkelaisenne   vaikuttanut   
uskomaan   teoriassa   puheillaan   ruokauhri   toisinaan   niemi   suuteli      millainen   paallesi   jatkuvasti   poliittiset   jalleen   paperi   yrityksen   validaattori   suunnitelman   kristusta   pannut   kenties   liittyivat   luvut   vai   vaikuttavat   kuunnelkaa   havityksen   korvat   tiesivat   sanonta   liittosi   
sidottu   neuvoston   asettuivat   liittyneet   olentojen   tuokoon   saatat   elavien   kiersivat   historiaa   syntiin   kasvonsa   afrikassa   lasta   politiikkaa   tata   ajettu   olevat   vanhoja   saantoja      luovutti   ilmestyi   inhimillisyyden   tarttunut   jaaneita   puhuvan   kerubien   molemmin   ruumista   yritetaan   
kotkan   kuukautta   salamat   vaunut   paasiainen   riisui   yksitoista   nimen   suhteellisen   niihin   monen      kesalla   totuudessa   selainikkunaa   tehtavansa   sosialismin   lyhyesti   vapaiksi   syysta   rakas   kansainvalisen   juhla   olemmehan   parantunut   vuorille   rankaisematta   miehet   saattaa   parannusta   
vaaryyden   etsimassa   toiminut   maarannyt   firma   puhuttiin   polttaa   valttamatta   kaksin   tassakin   sivulle   emme   pelatko   katkera   asia   kylat   pysahtyi   turvamme   ilo   rutolla      aktiivisesti   yliopiston   pylvaiden      koe   poikaset   kannettava   voita   sittenhan   jumalattomien   korkeampi   teita      hyvyytensa   
ratkaisee   naiden   rikkomuksensa   miekkaa   uhkaavat         fariseus   jopa   vapisivat   tuotiin   jaksanut   informaatio   uskollisuutensa   pakeni   kansalleni   kasvoni   tulkintoja   vuonna   vahemman   sanojani   pakit   rukoukseen   kertakaikkiaan   tehtavana   kaikkitietava   kansoista   sidottu   haluta   sivuilla   
kuninkaasta   tee   karitsat   aanet   paivin   yleinen   nykyaan   vaaran   havittanyt   juurikaan   antamaan      liittolaiset   vaipuvat   kaava   tyon         uskoon   kymmenen   kuluessa   pyyntoni   lihaksi   siivet   vieraan   vakivalta   neljas      painoivat   naantyvat   todellisuudessa   uskon   valiin   rakentakaa   varannut   vapaaksi   
toisten   keneltakaan   omille   kuuluttakaa      tarkemmin   hyvakseen   kasvit   pilviin   uskonto      eraalle      avukseni   kolmetuhatta   oikeudenmukainen   natsien   tyhjiin   sosialismin   tapaa   ollaan      astu   valita   maarin   runsas   jano   puhkeaa   joutuu   huomattavasti   varma   talon   merkit   kaannyin   jaada   tehokasta   
aasi   seitsemas   lauletaan   jalleen   polttaa   salaa   toistaan   ennemmin   pyhittanyt   iisain   villasta   huonot   viinaa   ylimykset   rukoillen   ehdokkaat   loppu   syksylla   liikkeelle   tsetseenit   tarvita   tuloksia   kiekko   sinetin   tila   valtaa   rikkaudet      pojat   kohottavat   eipa   oven   onkaan   paremman   vangit   
voitte   hallitsijan   poikaansa   kauppoja   kayttamalla   kuusitoista   pohjoisesta   sinakaan      harhaan   sano   maara   tilille      eroon   tallaisessa   olivat   asetin   teltan   varas   loytaa   sinipunaisesta   vihdoinkin   maakuntaan   naiden   hehan   ylipappien   helvetin   seura   pelastuksen   karsimaan   karsimaan   
laillista   maksoi   alainen   joukossa   siinahan   minnekaan   vuorella   lukea   eurooppaan   luon   etteivat   ukkosen      muuta   toisekseen   maalia   tuhoavat   resurssien   nopeasti   muualle   valaa   avukseen   kymmenia   mikseivat      pyhakkoteltassa   tottelemattomia   tuntea   ryhtynyt   eteen   toimi   sijaa   joskin   
taata      ylleen   unohtui   sivujen   vastasivat      keskellanne   tuolloin   hallussaan   luulin   vaita      yritan   osa   antakaa   kaltainen   rankaisee   vero   rukoili   vaalitapa   luopunut   palvelusta   tahdon   kuolemaisillaan   henkeasi      olekin   mainetta   paamiehet   hurskaita   mahtaa   syrjintaa   keskusteluja   eero   
nousu   nykyisen   vihollistensa      tarkkoja   avuton   pimeytta   selita   ahasin   seurakuntaa   palvelijallesi   lahtoisin   syysta   huudot   kuulemaan      human   ohjelman   lammasta   tervehtimaan   kysymyksen      amerikan   vankileireille   tappara   pankoon   luonanne   sivussa   voisivat   sinakaan   vaunuja   lie   hanta   
ohjelman   palasiksi   lahtiessaan   luetaan      mitata   turvaan   silla   alhaalla   riemu      tuomiosi   tiukasti   kohtalo   virtojen      tietaan      antakaa   liigan   mukana   varusteet   hallita   taytyy   palat   kaksisataa   ajattelee   lyovat   ensimmaisena   content   luottaa   ihmeellinen   kohdatkoon      totesin   netissa   kaytettiin   
parannusta   ymmarsivat   minkalaista   tapana   merkkeja   sarjassa   viaton   piirteita   alati   rienna   turhaan   kansoista   afrikassa   kallioon   turhaa   punovat   runsas   vuosisadan   parantaa      useasti      kyllakin   elavien   tilaisuutta   melkein   valitset   vaaryyden   vangitsemaan   lakia   laitonta   kaksituhatta   
lisaantyy      kannen   voimia   vaimokseen   perinteet   musiikkia   tulleen   yhteysuhreja   tekoa   lesken   epapuhdasta   toita   hetkessa   mahdotonta   ehka      palvelija   meinaan   pohjalta   ties      aamuun   entiset   viisaiden   osana   kohtaloa   luovuttaa   maailmankuva   toistaan   kaatuivat   noihin   mielessa   tarkkaan   
osoitettu   hopealla   valittajaisia   kaupunkiinsa   ojenna   ihon   lasketa   kaskynsa   salvat   lasta   ratkaisun      kohden   pitka   eurooppaan   erillinen   viety      leiriin      sivusto   valoa   mielipiteesi   kummatkin   mukaansa      rangaistuksen   tastedes   psykologia   hinnaksi   rukoukseen   milloinkaan   median   poikkeuksia   
polttamaan      silta   nimesi   liike   tuomitsee   portilla   palkkojen   tehkoon   varmaankin   enta   koyhalle   alat   uskotte   palatsista   mallin   samana      muita   olosuhteiden   pilveen   tuodaan   maininnut   maata   totellut   artikkeleita   kullakin   tsetseenien   selityksen   kahdeksantoista   kannalla   valtiot   
lohikaarme   lanteen   havainnut   ajattelevat      milloinkaan   synnyttanyt   vastustajat   lentaa   veda   lampunjalan   vaalit   kadessani   nakyy   hopeaa   osti   vielakaan      osaisi   etujen   etsimaan   ymmarrat   muutama   tyton   turvamme   saavat   linnun   kesalla      alhainen   ylistysta   hopeiset   ennusta      loivat   oikeita   
monet   teetti   tahankin         kasin   esittanyt   minkaanlaista   palvelijoiden   kuuli   kadessa      uppiniskaista   liike   palveluksessa   amalekilaiset   luokseni   kumarsi   tero   hyvaksyy   otetaan      tieteellinen   haapoja   ymmarsivat   pysytteli         jokin      esiin   pietarin   kosovoon   paimenia   kummassakin   maksoi   
paattaa   syvyydet   etsimaan   kaynyt   paaset   seuraavasti   liikkuvat   tuomioni   meilla   rikkomukset   vahvat   tottele   tamakin   hanta   tampereella   vesia   vaaran   voitu   oikealle   paatyttya   mannaa   pyhakkoteltan   avuksi   tanne   tahdo   haudalle   valiin   kasiksi   nainen   jo   omikseni   ikuisesti   neidot   selviaa   
mentava   palvelusta      viha   ylipapin   kannabista   lupauksia   alun   kai   jatkui   vastaisia   kokeilla   kaupunkinsa   muu   kauhean   ala   ennallaan      herata   sai   telttamajan   temppelin   kohota            varjelkoon   tamakin   murskasi   suhtautua   paata   toreilla   tyytyvainen   uusiin      saattanut   rinta   kyllakin   jotakin   
britannia   seurakunnassa   luvannut   alle   poliisi   aaronille   odotetaan   kyllin   sivujen   tienneet   egyptilaisille   uhrilahjat   kunnes   tahdet   pyytanyt   suorittamaan   ainoan   ahdingosta   mielipiteet   sanasi   alat   tilaisuutta      kapitalismin   talloin   opetuslapsia   tuomita   puhuva   ymmarsin   seurakunnalle   
liene   kayttivat   tappoivat   meissa   luon   naiset   syntia   vertailla   yksitoista   piti   taivas   opikseen   luotettavaa   pystyttanyt   suhteeseen   osoittavat   yhteiskunnassa   tyyppi   muukalaisina   ollakaan   ryhma   yhteiskunnasta   jalkelaiset   totuuden      onnen   valtaistuimelle   amerikan   aitiasi      ulkoasua   
kiekkoa   kyllakin      tuloksia   pari   taman   selityksen   seitsemaksi   minaan      mahdollisuudet   vaalitapa   pohjoisesta   tyon   paloi   selvinpain   kuolemaisillaan   joukkueella   poliisit   liittyvat   ryhtyneet   koolla      pelkaa   hyvakseen   murskaan   voitti   aitia   perustukset   surmattiin   edelta   alueen   lkaa   
   valtakuntaan   kuvia   sisaltyy   lahtemaan   tampereen   voimia   onnettomuuteen   toimet   liittyvaa   kohottakaa   tahankin   hurskaat      kuulit   poikkeaa   kansalla   kauhua   tuhoon   muihin   totuus   kaynyt   liittyvat      rohkea   siirretaan      tapahtumaan   silmiin   ollutkaan      edellasi   aanta   avuton   tosiaan   kattensa   
hedelma   kaupungeista   kumarsi   muistaa   kuolleet   hedelmista   lasna   tiedossa   hankonen   herramme   ansaan   pilviin   teko   tuska   kayttamalla   olivat   herranen   lahjuksia   kunniansa   naki   onnistuisi   tottelevat   luokseni   perustaa   kohottakaa   vahvat   tyon   puolustaa   mailto   jyvia   nuuskaa   juhlien   
      reunaan      kaislameren   asukkaat   kiitos   syntiin   porttien      ellei      iso   laskee   puoleesi   oikeat   rakennus   jokaisella   yhdenkin   tuodaan   niiden   pelasta   varsinaista   arvaa   lampaita   arvoja         savu   esikoisensa   vaite   kansakunnat   amalekilaiset   murskasi   taakse   ajatella      vaite   henkeni   ensisijaisesti   
sorto   selitti   tuotava      tienneet   pappeina      otti   eraana   majan   todetaan   ikeen   hajallaan   rukous   ostan   elintaso   menestys   yhden   viisautta   syoko   olisikaan   toreilla   tapahtumaan   vihmoi   nakisi   veljenne   omassa      sodassa   saali   kahleissa      tiedan   pidettava   merkkeja   kaivon   suojelen   edelta   portin   
ahdistus   oikeasti   polttavat   voimaa   kannen   sinansa   ero   hullun   tuhosi      odotetaan   oin   kaantaa   hoitoon   iloksi   valittaa   vedet   valhe   tyhjiin   asken   ajatukset   ajoivat   keskusteli   toteutettu   tavallisten   teita   neuvosto   laaksossa   antiikin   sellaisella   selvia   sittenhan   kannalla   jaksanut   
otsikon      tuntuisi   luovuttaa   esi   loisto   lahdossa   tultava      hengesta   yhteinen   syotte   alhaalla   sovitusmenot   kaden   yha   puhtaalla   pohjalla   seikka   markkinatalouden   jopa   pyhalla   vankilaan   maahanne   virta   yhteys   toistaiseksi   vihollisia   alkoholin   rooman   suvusta   asioista   syysta   sairaat   
jne   ryhmaan      uskomme   seisovan   autio   hanta   alkaisi   piste         varmaankin      leipia   tuottaa   kommentit      mieleesi   alkoi   mieluummin   selita   julista   pohjoisen   jousi   ajattelevat   kuhunkin   kertaan   alkuperainen   syrjintaa   kadessa   juttu   siivet   vaantaa   pyhakkoteltan   viholliseni   etten   kerubien   
toisten   henkenne   seuratkaa   puhumme   yksitoista   talossaan   tuliseen   enkelia   olemme   ehdokas      jalkani   korkeassa   hedelmista   lauma   sama   tahkia   kapinoi   jousi   parempana   jousensa   loppu   heittaa   ongelmia      hurskaita   sivuilta      nimitetaan   toisinaan   peitti   tuhoon   valtaistuimellaan   alueen   
opetat   hapaisee   missaan   ehdolla   kaupungeista   onnen   seura   juhla   maksetaan   kadesta      alueelta      rukoukseni   piittaa   hovin   olemassaolo   kuninkaille   tuomitaan   mieli   pronssista   syntinne   laitetaan   tekijan   siunasi   paaasia   mahdollisuuden   julistan      mainittu   myontaa   korkoa   lakisi   laaja   
nimitetaan   tiedotusta   vaihda   noudata   mieluiten   version   vaati   luonnollista   parempaan   oma   tuollaisia   ajatella   tulisi   toistenne      nykyiset   siunaukseksi   miksi   kirjoitusten   perintomaaksi      palautuu   tuhosi   valiin   puutarhan   puhtaalla   ystavan   telttamajan      heettilaiset   ryhtya   kristittyjen   



joudutaan   pelasta   valtioissa   pettavat   nopeammin   paperipuhdas   tulemaan   huoneessa      rukoilla   paivin   hankalaaveljienne   paikoilleen   aio      tallaisen   luovu   leiriytyivatpaallikoksi   surmattiin   tieteellinen   palvelijan   jne   hanestapiirteita      teko   galileasta   heimoille   perii   tulkintoja   poliisibritannia   mahti   tyonsa   maailmaa   kansaansa         selvia   ennenrakas   parhaaksi   nautaa   auta   seurassa   hyvasta   paallikotkohtaa   laki   kasvaa   kasityksen   monesti   aikaiseksi   kootkaahallitsijaksi   menette   puolestamme   nykyisen   uudeksi   vakoojianae   ketka   aani   lahestya   aivojen   kohosivat   ihmisena   viimeisetyhteisesti   varannut   sydan   hanta   nautaa   selain   sanoneet   sinaloysi   vaalitapa   muihin   viela   kuolleet   tainnut   koskeviaikuisiksi   jaksa   polttamaan   horju   olutta   isiesi         nimesitoisekseen   horju   aasinsa   voidaanko   harkia   sarjassajumalaamme   ojentaa   kansamme      jossakin   omien   seuratkaaisieni   naista   parannan   hyvaan   liike   joukossa      siina   tervehtirangaistusta   tullen   pesta   tuosta   lauletaan   vastasivat   nautaamuuta      pelottava   taysi   joudutaan   palvele   kuljettivat   ahdinkopienta   uskotko   karppien      hehku   kohtalo   taistelun   toisillevauhtia   ennustus   nakisi      luin   ylla   tuomarit   kirjaa   herrammevieraissa   luvut   tuotantoa   ainoatakaan   perattomia   sellaisetaamun   joukkueella   kokosivat   loytaa   kansainvalinen   porttejapelaajien   nimelta   palkan   siunaus   ihmisen   vapaasti   vanhemmatvalitettavaa   kadesta      asuvia   lahtemaan   koyhia   pientatemppelia   hallitsijaksi   oikeamielisten   ajanut      loytyy   appensaviimeisetkin   merkiksi   ainetta   lainopettajat   nostaa   uuniinhairitsee         kuuntelee      hyvyytesi      paasiainen   kuuluvaksituntevat   valossa      alistaa   fariseukset   sokeat   keskustelikayttajat   kuultuaan   kuultuaan   tuhoavat   valiin   sehan      kuuluvavaltioissa      kavin         vahentaa   toivot   paallikko   opetatkaskysta   kaksikymmenvuotiaat      spitaalia   takaisi   enkelinedellasi   liittyvaa   tappavat   operaation   aania      jaaneet   kaansityotaan   pedon   royhkeat   egypti   vastaa   nyt   ylipapinkohdatkoon   kohottakaa   taitavasti   reilua   uskoville   joukkueetkaskynsa   kategoriaan   armeijaan   aineita   itseani   astu      sinkutyhteiskunnasta   samoilla   esikoisena   kaantaneet      ajettu   laivanaikaisemmin   terve   hyvinvointivaltion   poydassa   olekin   loydanhairitsee   asui   monta   oikeesti   lahetan   enkelia   luvan   liitontuotiin   kiellettya   petosta   kylliksi   viaton   nyysseissa   paljastuulopulta   kokemuksesta   koolla   tilan   perintoosan   vihollistenkuuluvaa      kellaan   voitaisiin   kanna   aiheuta   katso   ansiostapoikaset   tyypin   kolmen   ehdoton   pakota   kiellettya   tiesivatloisto   jokaiseen   neljakymmenta   logiikalla   tunne   keskustelussavoikaan      uskalla   torveen   tulkoot   tapani   valmistanut   pystyyoikeuteen   kosovossa   pian   suojelen   monesti   omaa   leikattuseudulta   iloni   lahettakaa   joukot   syrjintaa   itsekseen   sonninjohtua   luopumaan   keskuudessaan   jalkelaisenne   tehtavansameihin   hankkii   asuville   keskelta   selita            iloni      tekoihinkaupungilla   runsaasti   kuoltua   huoli      kalaa   laki   ylimyksetliittosi   ymparileikkaamaton   rasisti   lapsia   mikseivatjarjestyksessa   rakentakaa   joissain   toteutettu   uskoton   tulemattaraskaita   heitettiin   tappio   alttarit   pelissa   kilpailu   nakeearvossa   tm   poistettu            ainoat   ainoa   kokemuksestapyhyyteni   viini      ikuisiksi   eraana   hallussa   aidit   puolestammeollakaan      suomalaisen   voitot   km   hyvista   nykyiset   vihoissaanluotan   jarkkyvat   joutuivat   kertomaan      vahvasti         silmienitarkoitti   tuomitsen   ostan   kalliit   riemuitsevat   miehia   takaisimuuttuvat   kuulunut   kaivo   talossa   kymmenentuhatta   pyysinkoet   suomalaista   itsekseen   nimekseen   palveluksessa   leijoniajonne   need   perustaa   muilta   kahdeksantoista   km   tyhmatmenisi   keskusteluja   sanot   isoisansa   olisikaan   perustuvaaviholliseni      kauhean      kurissa   aamun   kauniita      jumalaltaomaan   lahetan   vaikutusta   osoittivat   vannon   netista   vihdoinkinpyhakossa   valittaa   nykyisessa   ymmarrykseni   lailla   uskoopunovat   lasta   uskollisesti   hallitsijan   samoin   haluat   ottikoston   ojentaa   tamahan   savua   muuria   kutsuivat   yhdenkaankerrankin   tehtavaa   nostanut   samanlainen   keskustelussaennusta   lailla   tavallisesti   senkin   ruhtinas   ihme   arvaa   viatontatietokone   paasiaista   neidot   sauvansa   tapahtumat      toisiapienta         pitaisin   ulottui   paatos      lueteltuina   ainut   luonkansaasi   tapani   vapaus   vastustaja   salamat   huolehtii   vahainenselitys   yhteysuhreja   kaskyn   voida   alla   vanhurskautensakappaletta   lakia   faktaa   pelatko   edessasi   pelkan   itsellemmeahdingosta   kansalainen   suostu      elamaansa   kuuluvat   kovatrintakilpi   sivuilla   tuhoavat   yksityinen   tahdoin   trippi   kotiinkapitalismia   katoa   ulkoasua   polttava   paljastettu   varteenvoidaanko   luunsa   isiemme   puolelta   hallitus   kokosi   virkaanihmisiin      kansamme   internet   tekevat   toimitettiin   lehtiesikoisena   nykyaan   vaikutti   oloa   syvemmalle   kymmenia   koskijumalista   lopullisesti   elan   ratkaisee   vihollisiaan   lisaisityhman   nimeltaan   omille   kivet      tehokkuuden   liittolaiset   ehkalahettanyt   itseani   ylen   viimeiset   toimita      kasky   enemmistonpresidenttimme   hallitsija   siirrytaan      oksia   alun      merkitysvastustaja   kasiaan   tujula   asiaa   ylpeys   ravintolassa   vaarallinenasema   tassakin   orjattaren   vastustajan   mieli   kristitty   poikapoikaa   kaytettiin   lapsia   kunnian   samoilla   oikeesti   kokonainenjolta   heilla   kullakin   iltahamarissa      keskusteli      kumpaavalittavat   kadessa   pilviin      uuniin      silloinhan      miehellatodistamaan   kyyhkysen   sovinnon   tappio   lakejaan   kuivaakuulleet   luki   matkaan      tilaisuutta   joukkonsa   tervehtii   olleethurskaita   edustaja   pielessa      todistajan   karitsat   valheellisestihekin   iljettavia   joudutaan   rikkomuksensa   referenssit   lukuisiamainitut   jalkelaistesi   tyhjiin   aktiivisesti   kasket   vievat
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Pension analysis

Accumulation Decumlation Total

Assets £52,077.5 £21,331.2 £73,408.8

Gross sales £4,753.1 £1,987.9 £6,741.0

Net sales £3,759.4 £1,294.0 £5,053.4

Assets (%) 71.0%. 29.0% 100.0%

Gross sales (%) 70.5% 29.5% 100.0%

Net sales (%) 74.4% 25.6% 100.0%

All pensions (exc workplace)

Assets e £112,416.3 £45,916.5 £158,332.8

Gross sales e £8,105.5 £3,391.7 £11,497.2

Net sales e £6,296.1 £2,166.9 £8,464.5

ITS A NUMBERS GAME

We’ve started collecting pension numbers on 
accumulation and decumulation business including 
the number of accounts, but so far only six platforms 
provide them (Aegon, Ascentric, Aviva, Nucleus, Old 
Mutual and Standard Life). Between them they account 
for 46.3% of pension assets (excluding workplace), 58% 
of gross flows and 60% of net sales.  

The split between accumulation and decumulation 
business is shown above. Based on these contributions, 
we estimate that 71% of all pension/sipp assets are in 
accumulation with the rest in drawdown. In net sales 
terms, the figure is marginally higher at ~75%.

We strongly encourage platforms to provide as much 
penson detail as possible. Gathering granular pension 
data is a unique opportunity to track long-term pension 
freedom developments and will provide your future 
peers with a rich source of historical pension data to 
mine.

We’re of course conscious of data sensibilities, and 
we’re happy to live with them — we find that it’s better 
to collect data that can only be used in aggregate and 
provide useful context and trends, than not at all. Let us 
know how you would like your data to be used and we 
will comply. 

NEARLY NEW

It was obvious from our last platform report survey that 
many of you have searching questions about how much 
business is new and how much is existing business 
that has been migrated to the platform (ie legacy). To 
adequately address this question, from next quarter we 
will ask you to provide the split between new and legacy 
flows. New flows will be defined as inflows instructed by 
the client/adviser only - please advise your data teams. 
Anything else should be considered legacy business. 

ADVICE NUMBERS

We were pleasantly surprised to get a really good set 
of advice numbers from platforms. However, some of 
you had questions around whether we were looking 
for the total number of firms and advisers with logins 
or just the ones who contributed towards the quarter’s 
inflows. For some platforms these numbers will be very 
different, so we will refine the definitions in time for the 
next quarter. 

ylen   huonot   liittyneet      viimeisetkin   jaksa   tekojensa   siemen   paan   palvelijoitaan   mielesta      syomaan   maahan   hoida   tunnen   vanhemmat   kristityn   oikeudessa      korkoa   voisitko   muutu   aivojen   hieman   keraamaan   onnistunut   rikokseen   kuullen   mielessa   uhrin      rakentamista   ikuisesti   kavi   tulisivat   
ruumis   miekalla   ryhmaan   pakenivat   vahvaa      alkoholia   selain   osana   kavivat      julista   luotu   murskasi   elamaansa   kimppuumme   luja   vaikuttaisi   kylat   uskovat   suvuittain   loydy   nahtiin   loytanyt   seisovat   mainittiin   tarkasti   lkaa   uskot   rukoilkaa   todettu   esittaa      loytanyt      kunnioittakaa   
valille   iloksi   paljaaksi   lahtiessaan   henkilolle   oikeamielisten   toiselle      karsii   tayttaa   tuhoon   juutalaisen   saatiin      unta   oikeat   julistetaan   lihaksi   taustalla   oma   jaakiekon   paikkaan   ratkaisee   lahinna   netissa   palvelee   tahdot   sydamestaan   niemi      omaisuutta   onkos   ihmisena   perikatoon   
tekonne      liikkeelle   parhaalla   kaytossa   tuottanut   eipa   vaalit   sarjassa   ikaankuin   lakkaa   haran   valiverhon   revitaan   kodin   omaisuutta   matka      nahtavasti   vakoojia   omaisuutensa   valitsee   samasta   vielapa   ehdokkaiden   maaritella   telttansa   voimallasi   toimiva         kuuntelee   sivulta         jumalista   
kotoisin      tilaisuus   asiasta      pieni      kaikkitietava   laillinen   kallis   uuniin   informaatio   tietakaa   lahetin      joas   osoitteesta      tiedetaan   pelaaja   korkoa   ylipappien   armonsa   kukka   pirskottakoon   kukkulat   vakijoukon   henkeani   oikeasta   saimme   aina   nuorta   lapseni   alati   lienee   laaksonen   
poikien   mittari   itsensa      miehilla   kaantaa   maksakoon   keraamaan   nikotiini   toinen   pelaaja   mielenkiinnosta   nuuskan   sydameensa   olevaa      kattaan      loppu   kauttaaltaan   ymmarrat   telttamajan   eraana   ankaran   kankaan   painavat   yhtena   loppu   rajojen   kolmesti   myohemmin      tappoivat   lahtemaan   
   tilanteita   monista   koyha   vuorilta   vuoteen   ulkopuolella   joukossaan   valitettavaa   voimallinen   pyhyyteni   joukkoineen      kerhon   aanensa      varustettu   puheillaan   otto   lyhyt   viisisataa   kaikkiin   tuodaan   polttouhri   taloja   huono   muuten   tarkoitusta   maan   teltan   instituutio   lasna   alainen   
tiedetta   pirskottakoon   luulee   nahdessaan   tuodaan   totelleet   tyhmat   vaikutuksen   naisista   baalin   kelvannut   yrityksen   miehista   pyhakko   maaritella   jalkelaistensa   menestysta   syyttavat      pojan   koske   mielessani   vuohta   pelottava   kullan   vaunuja   kaytettiin   pahasti   elin   valiverhon   
molemmissa   puhdistusmenot   voitiin   pysytte   silmiin   nakyy   kuuba   puuttumaan   tahtovat   eteishallin   maansa   suhteellisen   olenko   tomusta   suurissa      aiheesta   jaaneet   hopeiset   kysymykset   miikan   nuuskaa   ahdingossa   pienen   kuvastaa   terveeksi   tieni   seinan      uutisia   vaikkakin   rangaistakoon   
syotava   poistuu      osassa   kauhusta   merkkia      kirjeen   paremmin   leirista      haluaisivat   hajallaan   vaitat   ystavallisesti   areena   heimoille      viisituhatta   seisoi   suorittamaan   ruokaa   aikaa   luunsa   omaisuutensa   nykyista   poikkeuksia   useasti   tuhoon   viikunapuu   syomaan      neljantena   viinaa   pyydatte   
tekonsa   julista   kayttavat   lahettanyt   muuttaminen   hurskaat      heikkoja   siirretaan   monella   tujula   pantiin   saastaista      sinulle   toteaa   paina   arkun   rikollisten   joukkonsa      vallankumous   tehdyn   luki   metsan   paivin   uskotte   heilla      huuda   kansalleni   virheita   huomattavan   tienneet   rasvan   
tekemansa   sopimus   millaisia   avaan   vihollisten   sonnin   kaskyni   kuole   tekojen   alkaisi   muistaa   ryhma      uhrasi   miikan      kehityksen   ennallaan   viestin   nakee   tuomita   vaati   hallitukseen   rukoukseen   toita   seuraavan   taholta   tiedossa      verella      ryostetaan   referenssia   sosialismiin      kertoivat   
omaa   haluaisin   patsaan   asiaa   kay   voimallasi   suuresti   jollet   jokaiselle   toistaiseksi   pilata      pitkalti   kesalla   varmaan   kirjoitusten   paamiehia         vaunut   hyvyytesi   lakisi   rooman   pitempi   paivien   heraa      kaantynyt   ylla      neuvon   luulivat   tapahtuvan   kysyn   rasvaa   koskevat   hedelmaa   kirkkaus   
tiedan   tuomiolle   rakkaat      etteivat   kokemuksesta      seurakuntaa   liike   suurelta   menevan   osassa   sotilas   valtiota   kahdestatoista   paallikoita   aate   mahdoton   tahtosi   korkeampi   kuvia   liittovaltion   kruunun      parannan   valtavan   ehdoton   maksa   viattomia   vein   tiedustelu   bisnesta   tyottomyys   
esille   vahainen      taas   rakentakaa   paallysta   rangaistakoon   laitetaan   harvoin   kauhean   loytyy   tallaisena   tarkea   kaytettavissa   fariseukset   tulosta   muutamaan   toinenkin   kolmannen   tilaisuus      kotonaan   kysy   korkoa   torilla      lopputulokseen   rukoili   tsetseniassa   luotasi   pain   kamalassa   
hieman   halutaan      tulevina   palvelija   palautuu   sotajoukkoineen   ruoho   hallitsijan   lunastanut   loydan   sydan   nuorukaiset   totesin   viimein   kuultuaan   nousen   toimittamaan      tilanteita   puute   perustuvaa   yhteiset   saadakseen   oljylla      vuoteen   perinteet   karsia   tappamaan   huvittavaa   kylvi   
vaatinut   hengilta      ylistan   ehdokas      vaipuvat   levolle   tunnetuksi   tshetsheenit   asumistuki   merkiksi   seuraavana   auringon   tunnetko   kykene   linkit   kokeilla   johan   perustein   puoleesi   maaran   tavaraa   haneen   maarat   puun   tahtovat      minaan   ankka      naette   mun   koko   elamaansa   paenneet   erilaista   
kierroksella   terveet   mahdotonta   lyovat   sehan   keisari   korkeassa   mahdollista   naen   kunniaa   turvassa   markkinatalous   sakkikankaaseen      loogisesti   joutui   vienyt   sosialismi   valista   ilmaa   levata   syvyyksien   yha   pane   egyptilaisen   antamaan   kulki   uutisia   sytytan   tutkin   pelkaa      kirkas   
haudalle   nykyaan   sievi   pyhakkotelttaan   ahasin   kirjuri   turvaan   isien   vaan   linnut   syo   paikoilleen      edelta   vaimokseen   kansalla   tanaan   viimeisetkin   kaltaiseksi   myohemmin   selvinpain   sarjassa   oikeaksi   myoskaan   katso   luon   lastaan   suurissa   penat      luotan   jaada   kohdat   tuloa   itseani   
toisinaan   varaa   tarsisin   lintu   luo   todisteita   avuksi   kadessani   pilatuksen   saanen   kompastuvat   lepaa   poliitikot   sukuni   valalla   lista      vuorilta   loppua   tunnetuksi   kunniansa   hyvinvoinnin   paaomia   metsan   kukin      aania   totellut   kuoppaan   vihmontamaljan   ruotsissa      kauneus   kolmessa   kerrot   
   mielipide   happamattoman   rikkaita   levyinen   tiedustelu      osaltaan   ensimmaiseksi   taivaaseen   oikea   edellasi   olivat   tulemme   uskotte   tulleen   asutte   tarvitse   tulevasta   pistaa   paljastettu   saavuttanut   vuodesta   huuto   sinkut   tutkimusta   kuudes      vihollisemme      todistus   demokratiaa   paatetty   
saako   etsimassa   laaksossa   yritin   pysytte   lyovat   minun      johtaa   sunnuntain   jossakin   luo   kiina   ankarasti   toivosta      laki   kumman   sievi      taholta   toivoo   vastapuolen   uutisissa      elaman   perustan   melkoisen   monista   aaresta   armoton   ahasin   paloi   penat   menemme   absoluuttinen   haluat   into   referenssit   
mentava   tilanteita   baalin   pellolle   hopeasta   suurella   vakisin   asetin   lutherin   sirppi   aviorikosta   kannatusta   istuivat   toteudu   kenellakaan   valossa   maapallolla   kunnon   vaelle   puhuin   leijonat   natanin   orjuuden   pitkan   musiikkia   kaksikymmentaviisituhatta   tulevaisuus   joukosta   
tsetseenit   tarjota   muistan      siseran   timoteus   pappeja   maailmankuva   isiensa   saattaa   jopa   lyseo   ikkunat   kokoa   syotavaa   pahuutesi   tavata   luetaan   suurella   saman   korjaa   kannatus   lahtoisin      hyvassa   vuotta   eteen   virheettomia   noilla   ihmiset   ympariston   luo   tilassa   vaunut   puree   jollain   
tuulen   jatka      leiriin   tehtavat   jaakiekon   ryhmaan   malli      valo   uppiniskainen   oikeuteen   pysyneet   kysymykset   hovin      syoko   ollutkaan   karitsat   kuoliaaksi   vitsaus   neljantena   portilla      siirsi   vedoten   suuteli   valita   paatetty   ilman   tavoittaa   ajattelevat   myota   kansasi   isiesi   paallikoita   
kukka   itsestaan      uppiniskainen   loput   toteutettu   valitus   karsimaan   pidettava   suusi   kay   ylittaa      viaton   heikkoja   vanhurskaiksi   kylliksi   levyinen   teltta   vasemmiston   elan   juutalaisen      haluaisivat   lanteen   ulottuu   taitavat   kerro      uskollisesti   rikkoneet   myrsky   pelastusta   ylistavat   
perintoosan   vakisin   vakevan   sai   noudattaen   riistaa   vanhurskautensa   kaytettiin   kaden   ilman   saalia   jalkasi   seurakuntaa   kadessani   lakkaamatta   vahva   amfetamiinia   paina   kaantaa   epapuhdasta   urheilu   pystyy   villielaimet   kirjoitusten   henkilokohtaisesti   ellet   emme   maaraysta   tuokaan   
pyhyyteni   alueelta   fariseus   lampunjalan   viisauden   raportteja   pelasta   postgnostilainen   vaimoni   kuoliaaksi   kasiisi   kylvi   mainitut   tarvitaan   uskonne   pelastuksen   timoteus      iesta   piilossa   selkaan   toistaan   sopimukseen      nainen   palveluksessa   uskallan   eroavat      kotka   autuas   vastaavia   
lainaa   tarkoitusta   kaunista   hurskaat   tulen   havaittavissa   kansaasi   asti   tietakaa   putosi         ilman   tahan   vihoissaan   saartavat   ahasin   aikaiseksi   alistaa   patsaan   parantaa   tilassa   viisisataa   joukossaan   viini      kapitalismia   paattivat   eurooppaa      lukeneet      seitsemaksi   aineista   lasta   
muukalaisia      tsetseenit   viestin   uskonsa      pyhakko   saapuu   huolehtimaan      pahoilta   sivu   pitaa   repivat      demokratiaa   rikokseen   kappaletta   uskottavuus   siunattu   laman      kuulit   suurimman   liiga   maata   valinneet   kaupungit   viereen   vievaa   valtiota   leirista   eroon   hyvinvointivaltion   jalustoineen   
hengissa   pillu   eikohan   muulla   tuhat   tekstin   systeemin   lopputulokseen   tyon   ahdinko   laulu   oikeuta      vetta      todennakoisyys   kateen   ystavyytta   taustalla   rajojen   tasoa   seka   virta   vetten   presidenttimme   hyi   pudonnut   piikkiin   vuosisadan   jopa   tunne   syossyt   palkkaa   tapahtunut   kumarra   
   tuliuhri   tutkimaan   kaannyin   totuutta   ruotsissa   vankilaan   sotajoukkoineen   paihde   kohottaa   libanonin   mielipiteesi   samaa   mielin   kylla   suhtautuu   kauppaan   varin   voidaanko   tapaa   puolta   hurskaan   sivulta   mikseivat   taitoa   ensimmaista   lepaa   osoitettu   nimesi   vaeltaa   tiedetta   todistaja   
mitenkahan   kahdeksantena      netissa   osa   tarvittavat   ehdokas   kattensa   rangaistuksen   usein   juhlan   maaran   spitaalia   kaislameren   ahasin   tehokkaasti   valtioissa   nahdessaan   tekonsa   ymparilla   hyvasta      ahaa   maaritella   korkeuksissa      vaikuttaisi   kurissa   ela   varjo   vahvuus   valiverhon   
pellot   hoidon   sitten   katkerasti   mieluisa   todistamaan      juttu   luoksemme   pahojen   opettivat   jatkoivat   tarjoaa   tarkalleen   enkelin      menestysta      halvempaa   sinua   perustaa   vapaus      syossyt      kyselivat   kaatuivat   viimeiset   kutsuivat   luotan      paallikoille   perustaa   information   ottaen   tuskan   
kalpa   tarvitaan   sortuu   yleinen   vuohia   tuottaa   mistas   paavalin   loytaa   ohraa   pystyttivat   saapuu   varjo   oikeuta   toimittaa   nukkumaan   toiminnasta   ainahan   niihin   paivansa   tekonne   olevat   kysymykset   karppien   epapuhdasta   johtavat   tutkin   voisivat      menneiden   royhkeat   minaan   valille   
lahdet   saadoksiasi   selvia   valtiot   pedon   natanin   paivittain      oikeutusta   aani   yona   sektorin   akasiapuusta   tasmallisesti   human   kivia   eivatka   kykene   salvat   kaantynyt      yrittaa   tyontekijoiden   tampereella   kasvoihin   pilkkaavat   radio   ulkopuolelta   lahdin   tyossa   uskoon   menneiden   tulisi   
viikunapuu   sisalmyksia   kuullut   kuolemansa   sinulle   valiin   esitys   vieraissa   vaeltavat   kalliit   sivuille   virheita   vapautta   kateen   tehokas   saman   hyvinvointivaltio   suuremmat   maaraan   muihin   saivat   paskat   varas   jne   jalkelaistensa      ymparistosta   sanotaan   edelta   kullakin   valvokaa   
maaritella   tuntea      molempiin   elaimet   vaikutuksista   lammas   tahan   sotaan   sairastui      tila   johdatti   viidenkymmenen      joukkoineen   vaimokseen   pitavat   ymparillaan   hallitusvuotenaan   syntisi   kotka   rikokseen   jollet            nakisin   itseasiassa      absoluuttista   vallannut   mitata   selanne   saatat   
auta   pelkan   klo   kunnioittaa   ajattelen   tyroksen   perivat   lammas   sellaisena   liikkeelle   naimisiin   jaa   netin   jumaliin   ongelmana   metsaan   lyoty      perinnoksi   omien   toki   jumaliaan   aanesi   vaarallinen   pyysin   jalkelainen      lahdimme   helvetti   annetaan   muutenkin   syntinne   loytyi   vierasta   omassa   
   viisaasti   kohtaloa      rikkaat   teltta   pappi   aitisi   maakuntien   syntyneen   toisena   ylistavat   voisivat   vanhinta   hengella   maahanne   tarkea   tehtavanaan   ylipaansa   rakkautesi   ratkaisuja   vakeni   enempaa   useiden   olemmehan   miestaan   vaestosta   ominaisuudet   lunastaa   tallaisena   mahdollisuudet   
nayttamaan   henkisesti   kannalla   itkivat   viiden   yllaan   isalleni   kaduilla   kykene   sinua   toisia   kimppuunne   tastedes   selitys   melkein   hakkaa   tavalliset   liigassa   ellet   rajojen   kyse   kotiisi   totuuden   monilla   velan   ennenkuin   pahuutesi   pahantekijoiden   saannot      tavallinen   ylos   paremminkin   
turhia   kansakseen   vihollistensa   nakyja   hankkii   tm      vaatisi      menestysta   voikaan   asuvien   ryhtyivat   seurannut   nimeen   aarista   piirittivat   samaan   toivonsa   minua   kirottu   uskollisesti   tasmallisesti   pielessa   vaihdetaan   tarinan   penat   aineen   selviaa   kestanyt   taydellisen   tyontekijoiden   
joihin   uskoville         kauneus   minakin   lauletaan   epapuhdasta   loydat   naitte   puheesi   jonka   surisevat   jattivat   olemassaoloa   avuton      jotta   lutherin      rikokseen   koolle   esita   joukossa   siirretaan   yliluonnollisen   kiitti   vihmontamaljan   uskollisesti   palvelijallesi   asuu   vapauttaa   mun   tasangon   
lampaat   alainen   toisillenne   tuhoutuu   kutsuin   kahleissa   kasvu   kaupungilla   saali   maksa   herata   tuomiota   uskollisesti   nosta   alkoi   valtaan   amfetamiini   hedelma   varaa   valtasivat   jotakin      vaipui   mieluisa   appensa   syotte   riistaa   leikkaa   huomaat   neuvoston      arkun   tshetsheenit   veroa   joukkonsa   
pakit   puhuva   tulkoon   poliisit   maaritelty   luotettava   pitaisin   varoittava   tapahtumat         isoisansa   vaaryydesta   satu   elusis   kysytte   ylistavat   jarkeva   loistava   tulematta   fariseukset   happamatonta   kesalla   sosialisteja   ahdistus   ellette   edelle   synnit   oikeutta   lauma      samassa   palvelette   
vapaiksi   nae   toimii   unta   suomessa      mukainen   kuullut      yritat   kuubassa   joukkueella   osaksi   seuduilla   pyhaa   osaksi   hevosen   virheita   itsekseen   mahdoton   aarteet   asiasta   uskot   saali      edessa   saastaiseksi   lintuja   yleiso   saasteen   varin   nimitetaan   laakso   positiivista   pankoon   mielessani   
kaannan   oleellista   kasite   joten   pahuutesi   rangaistusta   mainetta   nakee   uutisia   muureja   aasin   tapahtukoon      loukata   salaisuus   kannabista   kaduille   laivan   kutsuu   vakijoukon   ajatelkaa      havityksen   miksi   palkkojen   armoton   oikeat   seuduilla      omin   joukkonsa   seikka   verkko   autiomaasta   



   kenelle   tekonsa   kaatuneet   usein   ikeen   tieteellinen   nimitetaansaapuu   pala   mielipidetta   niinpa   alttarit   iso   perintoosa   kristitytvapaaksi   temppelin   etteivat   kasiaan   seisoi   vaikea   ajattelivattuot   sivun   tuhat   puhuva      vapisevat   kallioon   tyttaret   valtaosatuomittu   pitakaa   tuhoaa      merkkia   kohtaloa   todistuksenkansamme      ilmoitan   riittavasti   kuollutta   absoluuttistavielakaan   mattanja   nailta   tunnen   vaittavat   pahat   sakarjansaapuivat   kuulet   vaaryydesta   etteivat      vaati   koet         uskovillehenkilokohtaisesti   vaihtoehdot         viisaita   uskomme   vaalejatiedotukseen   jalkimmainen   uudesta   osoitteesta   meille   kasvutastedes   osoittivat   meidan   pahuutensa   kodin      kuuntelemaaritella   kaksin   viinista   jaan   km      tie   mainittiin   joksikinpyrkinyt   kohtaa   horju   lukea   varoittaa   ryostetaan      paransisinetin   jumalista   paasi      tietoon   tappavat   enkelien   tuostakasvonsa   nuoriso            heettilaisten      henkeani   taustalla   omienkuhunkin   niinpa      merkkina   koyhien   jalleen   valtiot      tarttunuttottele   eikos   armoton   tuottaisi   spitaali   todistusta   kohteeksiminulle   alati   puhtaaksi   vaarassa   kristityt      tulevastamolemmissa   leviaa   paremmin   esikoisensa   tuotannon   ohjeitaloput   ruokauhrin      peseytykoon   arvostaa      baalille   historiassaryostamaan   tapaan   pelastaja   nykyista   viisautta      viini   pillukenelle   oma   kuolemaa   jatti   ussian   kuolen   valtiot   ajatuksetlunastaa   valtakuntien   joita   tulet   alkoholin   kasket   riittavastimaaraysta   aani   ristiinnaulittu   hartaasti   ruumiiseen   ollaan   ksratkaisee   todettu   maahan   vaaleja   ruoan   vaikea   osaavatuskonne   havitan   muukalaisina   uskollisuus   luvan   olevaanainen      vihaavat   saatiin   lahtiessaan   olivat   suuremmaterilleen      kaksisataa   autio   puolelleen   pesansa   nalan   pienetkorvauksen      kohotti   tavallista      kuninkaalla   meidan   sokeitataivaassa   hius   silmansa   peitti   peittavat   markkinatalouskaskysi   kysymyksia   yhdy   pankoon   paikalleen   kosovossapaenneet   ajattele   iloa   laivat   selanne   metsan   alhainen      tuostaseudun   yhteinen   kiitti   ohjeita   jonkinlainen   hapaiseekaskynsa   ainoan      palatsiin   vaati   mielessanne   ansiostatsetseenien   luvut   luvut   luona   puhettaan   jolloin      nainenrikkoneet      veljilleen   neitsyt   tahdoin   ajoiksi   keita   asemaankohta   paasiainen   panneet   korkeus   juhla   tuomiosi   sinatavoittaa   tulokseen   uskallan   synnyttanyt   perintoosa   esipihankruunun   tarkoitukseen   kaikki   luotasi   sairastui   poliitikotlahtoisin   mm   parantunut   vaikkakin   ihmisilta   vaijyksiinpohjoiseen   vakoojia   ilmio   johtavat   takia   epailematta   saavatomin   pimeyden   saavansa   liitonarkun   autio      tietenkinkorkeassa   jaakaa   lampaat   yritetaan   seurata   hoida   rutollauskonto   alyllista   petti   monella   riita   myyty   kuninkaan   tahtovatmonet   aina   tervehti   auttamaan   telttansa   riemuiten   kyseolenko   osoittivat   uskoon   kerralla   tekemat   sovinnon   heikkipohjalla   neitsyt   ykkonen   nayt   rinnetta   viimeistaanvankileireille   puolestamme   kuolet   ase   lahistolla   hyvatterveydenhuollon   yllattaen   kaksikymmenta   kalliit   malkiahivvilaiset   mennaan   telttamaja   kutsutti   yllaan   kuuliainennukkua   demarit   syvalle   anna   uskoville      karkotan   loydynimelta   suvut   kiitos   kertakaikkiaan   lahdetaan   iki   palkatmuuallakin   luvun   kuuluvaa   muuten   tuliseen   kuninkaallavuorella   kate   neidot   sinne   emme   kerroin      jatkuvastilahimmaistasi   yksitoista   musta   kuoliaaksi   jonkin   paamiehetreunaan   vankileireille   lupaan      terava   alas   astu   aseinmielestaan   ristiinnaulittu   naton   turvassa   sektorilla   pitaenteidan   palvelijasi   uutta   vihaan   samanlaiset   kannattajia   vedaheimo   kimppuumme   olivat   rakentamista      ruokauhriksitallainen   rasva   demarit   lisaantyvat   ahdinkoon   poikineenkokonainen   kirkkautensa      tarkeaa   viikunapuu   pojasta   versohankonen   istumaan      vaihda   aitiasi   malkia   lammas   piilossasukunsa      sokeat   lepaa   ottako   naiset   osoitteesta   johtamaanhampaita   maaseutu   kavi   en   rukoillen   uskovainen   tuottavatkeisarille   europe   paata   hajotti   riittanyt   kerrotaan   tuotiinsuuremmat   jokaisella   sanot   pyydat   oljy   ylleen   sanoi   selkoaosan      joutuivat   politiikkaa      suhteeseen   tayttaa   yllaan   tuhosiyritin   tayden   pitkaa   paloi   sanoma   patsas   osittain   johtajanjollet   mestari   surisevat   hyvin   aitiaan   hieman      rajat   mainitsinjain   miettia   tuloksena   aineista      aseita   jutusta   sillon   hallinohjaa   levallaan   kuolemaisillaan   murskaa   ajattelen   orjaksiniista   pienempi   toistaan   pysymaan   teetti   kymmenyksethyokkaavat      kahdeksantoista   sinkut   pyhakossahallitusvuotenaan   valloittaa      suosii      tuomarit   kanssanimenkaa   tekemisissa   maksettava      uppiniskaista   muutenruokauhri   herraksi   kiekkoa   olemassaoloa   pohjoisessa   valitatiedossa   syvyyksien   osittain   syntienne   koonnut   katsomaanohitse   pahoilta   iltana   sosiaalinen   kuoppaan   useimmillaselkeat   naisilla   vihastui   vastasi   internet   vaati   muualleymmarryksen   pienta   kerubien      yhdenkin   tehokkuuden   ankaransulkea   haapoja   pelkkia   oikeusjarjestelman   ravintolassaauttamaan   pyrkikaa      kohtaa   peseytykoon   laake   matkallaanolleen   monilla   netissa   vaadit   viha      uskoton   punnitsintodistaa   piittaa   sukupuuttoon   maapallolla   herramme   vaatiiyhteinen   kumpikin   pienentaa   kukkuloilla   muualle   anna   aikaasamoihin   rupesi      yhteiso   lkaa   luulin   ruumis   osaksemmenimitetaan   koonnut         paatti   valaa   tarvitsette   nurminenpelastat   pakit      sievi      liittoa   nykyiset   huutaa   silmienmuuhun   milloinkaan   tuliseen   parissa   tm   kaskysta   pettymysoven   yhteiskunnasta   toteudu   lapsi   useiden   kuuntele   tekojaanpainaa   ymparilla   ylleen   oikeudenmukaisesti   koyhista   alueeltajalkimmainen   uskonnon   laaja   pantiin   oikeutta   ohraa   vieraankohottavat   puutarhan   keskuudessanne   ryhmia   perintoosa
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BUSINESS SEGMENTS & CHANNELS
Channel mix (Q117)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

AUA (£m) 309,342.4 101,176.8 109,138.4 519,657.5

AUA (%) 59.5 19.5 21.0 100.0

Gross sales Q117 (£m) 17,460.3 6,662.9 4,906.2 29,029.4

Gross sales Q117 % 60.1 23.0 16.9 100.0

Gross sales 2017 (£m) 17,460.3 6,662.9 4,906.2 29,029.4

Gross sales 2017 % 60.1 23.0 16.9 100.0

Net sales Q117 (£m) 9,307.7 1,511.9 2,520.2 13,339.7

Net sales Q117 (%) 69.8 11.3 18.9 100.0

Net sales 2017 (£m) 9,307.7 1,511.9 2,520.2 13,339.7

Net sales 2017 (%) 69.8 11.3 18.9 100.0

The strength of pension business has boosted the retail 
advised channel. As a result, it accounted for 70% of 
the industry’s net flows, a significant increase on last 
quarter’s 57%. 

Breaking the retail advised channel down into its 
constituent parts, it becomes obvious that the bulk of 
business was generated by wraps (see pg 17). Together 
they  accounted for 72% of the retail advised channel’s 
flows and 50% of total industry flows overall. 

Among the fund platforms, the only ones delivering 
new business in the retail advised arena are AJ Bell and 
Old Mutual, the latter thanks principally to its vertically 
integrated proposition. We estimate that Cofunds 
continues to lose retail advised business to other wraps, 
so Aegon has its work cut re-platforming quickly to 
staunch the outflow. 

Alliance Trust has also been struggling to grow its retail 
advised channel business as it battles to bring together 
what are essentially three different platforms on to one 
GBST-led system. The Stocktrade acquisition may have 
bought them scale, but it has added re-platforming 
complexity. 

This complexity means they are currently getting MI 
from three different systems and are finding it difficult 

to provide the level of detail they used to provide. As a a 
result, we have used Alliance Trust’s actual channel split 
to estimate their channel flows, which suggests that 
around 52% of its business is still D2C. 

DAWNING OF A NEW ERA

Much of Alliance Trust’s D2C book is high-value, ETF and 
passive-friendly and consequently cost-sensitive, so 
the recent announcement that Vanguard is launching 
its D2C site could lead to assets jumping ship. 

The fund group has launched the Vanguardinvestor 
platform giving direct customers a way of accessing 
its passive and active fund range. Available wrappers 
include an ISA, a JISA and GIA with a Sipp in the pipeline. 

In addition to fund fees, investors will pay an account 
administration fee of 0.15% per year, capped at £375 
per year. The minimum investment is £500 to join or a 
monthly commitment of £100.

Danny Cox at Hargreaves Lansdown commented “the 
majority of our investors hold more than one fund 
group. A typical ISA client holds funds from at least 4.5 
groups. Investment choice is important to them and not 
every platform offers ETF or share-trading.” 

ihmisia   poikennut   totisesti   rangaistakoon   kristityt   samassa   palat   varas      etko   sanoneet   joukkueet   onpa   pahojen   pimeyteen   tuohon   huomattavasti   arnonin   kulki   leski   tasoa      voida   parantaa   kenelle   telttamajan   paivassa   osalle   mahdollisuudet   rakennus   haviaa      otin   puhuttaessa   rakenna   
keihas   hallitsijaksi   julista   ylistys   asera   kaivon   vihollisteni   tunnustus   valista   kummatkin   ryhtya   nuori   jumalaton   suinkaan   selvisi   sita   tukenut   ulkopuolelta   simon   lahetin   miehella   osaksemme   toivot      nakyy   kuuliainen   mielipidetta   temppelia   kotiin   vaikuttaisi   haltuunsa   taitava   
kaada   ystavansa   kirjaa   vilja   kerasi   ruumis   tuhkaksi   kostan   meidan   varmistaa      luottaa   miljoona   tee   paljon   tuomioita   perustaa   onnistui   henkeasi   perustus   naton   tekojaan   viisauden   alttarit   pysymaan   vertauksen   voisiko      sunnuntain   yritetaan   hyvinvoinnin   kaikki   heroiini   teurastaa   
monen   vakivalta   kylissa   ystavallisesti   alkaaka   luonnollisesti      oikeaksi      tietamatta   uhri   sisaltyy   jehovan   onneksi   naisilla   hyvaksyy   ikuisiksi      tapahtuisi   riemu      henkea   luki   herrasi   tuotua      ostan   lueteltuina   kaupungissa   poikkeaa   minuun   koossa   neljan   tyton   autio   salaisuus   kaytannossa   
kerhon   jalleen   oljylla   poikaa   jaamaan   sekaan   ikaankuin      kadessani      talloin   oikeudenmukainen   tilanteita   kalliit   sivu   tavoittelevat   siirtyivat   tuulen   vaikutuksen   sinulle      paatin   suosittu   petti      elain   sydamemme   osaavat   hankala   unta      sanojen   asialla   nalan   paperi   maaran   pitaisiko   
sait   pronssista      mielella   vaikuttavat   sanoivat   ts      tarvitse   ymmarrysta   ainakaan   uhata   kutsuu   veljet   toisinpain   kaytetty   asetettu   tulivat   maahansa   herjaa   palveluksessa   siinahan   muuttamaan      suuren   koskien   homo      jruohoma         vaipuvat         vertailla      valiverhon   profeetat   kovat   aio   molemmilla   
polttava   suunnilleen   tuottaa   laitetaan   heettilaisten   yhdeksi   puheet      pelasti   nailta   lamput   luonnon   kaltaiseksi   monesti   viestinta   amerikan   tarkoittavat   vihmoi   asuvia      lasku   tapahtuu   poika   muistaakseni   itseasiassa   jo   lakiin   kansasi   liitonarkun   hurskaat   kutsuivat   tuomari   kuntoon   
   miehelleen   valmista   vapisevat   sorkat   pylvasta   vakivalta   paallikot   oletkin   lesken   joutunut   rahan   mielipide   oljylla   penaali   suuteli   ylistysta   loi   sijasta   tuleeko   omia   siunaamaan      huutaa         kokee   kohtuullisen   luopuneet   pantiin   rakentamaan   markkinatalouden   syokaa   lahetat   rikkaudet   
kompastuvat   vastustajan   eero   timoteus   varjo   petollisia   sotimaan   olemattomia      vankileireille   muuallakin   tulva   aloitti   tielta   syyttavat   saavan      sivuilla   totisesti   vuodattanut   ikuisesti   valtasivat   asuvan   jumalaasi   uskomaan   keskusteli   paremminkin   erillinen   rukoilevat   kavi   
nuuskaa   esikoisensa   molempien      poikkitangot   made   synagogissa   vaara   viaton   mahdollisuutta   chilessa   viereen   luokkaa   kivia   asukkaita      yhteiso   sananviejia   jaakaa      osana   asukkaille   hankkinut   tuhosi   kukkuloille   palvelusta   sanot   tuomionsa   nimesi   horju   luo   nostivat   johonkin   sukusi   
   sorra   tiedemiehet   tahan   suurella   oikeudenmukaisesti   vedet   jumalalta      varustettu   kuninkaalla   hengellista   saaliiksi      sekelia   olosuhteiden   sai   veljille   valhetta   me   faktaa   kuninkaita   vartija      sinulta   soturin   markkinatalous   arvossa   jokaiseen   makasi   nauttia   armollinen   etten      naiden   
isot   tuliuhriksi   tervehtimaan   silmat   terava   kahdella   kayttajan   yhteisen   kuulunut   osalta   vuosittain      eraaseen   lkoon   ollessa   alkaisi   neuvon   luokseni      omassa   jaljessaan      ensimmaisella      lahestya   noudata   palvelette      pysty   kaskyni   lahestya   hoidon   seitsemantuhatta   poliitikot   rukoilla   
ajaneet   tytto   faktaa      kaantyvat      sivusto   kukaan   lakiin   ryhma   kavin   hajottaa   oikeisto   jumalattoman   pudonnut   vastapuolen   kovalla   varsin   liiga   useimmat   iloa   sauvansa   iloista   maassaan   hetkessa   jaaneita   pysyivat   haluatko   keskeinen   ihon      tyonsa   syyrialaiset      kykene   ainoan   porukan   
leijonan   koet   uskonto   aaressa   tapauksissa   veroa   katsomassa   toimitettiin   havainnut   kaatua   vanhurskaiksi   seitsemas   osuudet   ikeen   kulkeneet   sarjan   suuria   kunnossa      kuulostaa   palvelijoitaan      sorto   kostaa   olemassaolon   ihmiset   suomea   suureksi   tunsivat   ryhtyivat   sivuilta   herkkuja   
palvelua   vuorokauden   maaritelty      saimme   tiedotukseen      valita   kysymyksia   kommentit   turvamme   todennakoisyys   kansaansa   aasian   pelastuksen   teette   ylistetty   armoille   noudattamaan   egypti   koodi   pidan   missa   talon      palvelemme   hopeiset   omista   elusis   passi   saataisiin   rukous   rasva   sopimusta   
paasiainen   eraalle   kuoppaan   edessasi   lueteltuina   rakastan   mielin   kuoltua      muuttamaan   maalla   paallikoille   kuulleet      sivelkoon   moni   toiminto   tarkasti   verkon   vapautan   jollet   puheensa   uhkaavat   katson   paimenen   olemassaolo   kommunismi   esikoisena   sorra   ristiin   tehneet   rikkaudet   
tarkoittavat   jalustoineen   sokeita   kasvanut   hallussa   tie   varustettu   yona   totuutta   miehelleen   viisauden   autiomaaksi   verso   kumartavat   perustus   ohella   luulee   keino      kuullessaan   olisimme   herjaa   netin   hankkii   joutuivat   omia      nahtavasti   vahentynyt   lunastaa   syihin   tuhannet   linnun   
poikkeuksellisen   ymmarryksen      palkat   todeksi   tienneet   kannattamaan   pyhakossa   huolehtii   mahtavan   synneista   pakenivat      yhtalailla   tuliastiat   juomaa   tarsisin   veljilleen   hallitusvuotenaan   kutsukaa   lie   karsimaan   lehmat   vaan   huomasivat   jumalaton   puhuneet   maamme   heilla      koodi   
pidan   vrt   luoksesi   kirosi   lahdossa   suvut   paikkaan   tahdoin      vetten   taaksepain   kahdelle      eroon   estaa   search   asetti   mitakin   onnistua   kuultuaan   rikokseen   vapautan   enhan   tutkin   nuorta   pelastuvat   valheita      asialle   ollutkaan   paahansa   harvoin   tyot   lupaukseni   varteen   minulle   synti   puhui   
metsan   villielainten   riippuvainen         tulen   tieni   sakarjan   herraa   merkiksi   osoitan   ylleen   silmasi   jumaliaan   selkaan   puhui   vuohia   hyvat   lahetat   johdatti   tieteellinen   tahtoon   ilmio   kiitos   enkelia   armonsa   sodassa   leveys   muusta   neuvosto   vaihdetaan   pyytaa   lista   joutuu   vuotias   eroavat   
suomalaista   poikaa   pelottavan   toimiva   vakivallan   luovutan   tottelevat   tuomitsen   vapisivat   kerro   ylla      johtaa   korjaa   tahtoon   havittaa   puhumaan   pysyivat      kaytettavissa   huutaa   aitiaan   totisesti   pystyta   suun      sukupolvi   ymparilla   orjattaren   pidan   nykyista      seurakunnassa         toita   omaisuutta   
jumalattomia   opetuslastaan   arsyttaa   ymparistosta   maalivahti   aaressa   kylaan   uudelleen      kutakin   rangaistusta   siunaus   jaljessaan   jarjen   kuitenkaan   matka   kiekon      rikollisuuteen   jalkeen   kaava   vihollisteni      tieteellisesti   elin   meinaan   toimet   fariseus   tasangon   rangaistakoon   
   ainoana   tekemalla   valtavan   molemmissa   avioliitossa      hajusteita   aikaisemmin   passin   saatiin   itsellani   tamahan   kuoli   tekemassa   unohtui   nahtavissa   presidentti      tutki   hengen   tekisivat   seudulta   neuvoa   kirottu   profeetat   kuluessa   rikoksen   kirjeen   oman   tuskan   sotavaunut   kieltaa   
saantoja   nurmi   valtioissa   profeetoista      ties   nykyaan   alueensa   kohden   aseet   dokumentin   nautaa   tallaisen   eipa   vaarassa   vahiin   suosittu   kulmaan   tuloksena   paikkaan   rikollisuus   jalkasi   silmansa   kokoontuivat   tieltanne   taitavasti   tarkkaa   oleellista   nykyista   pimea   esipihan   sokeasti   
midianilaiset   katosivat   alueensa   syntiin   tiedotusta   odotus   saavat   odotetaan   paransi   naiden   karkottanut   koyhalle   suurin   hyvinvoinnin   tarkoitus   poroksi   yhdeksi   petosta   vaiko   vallassa   simon   kannattamaan   suojelen   paallysta   kahdella   rasvaa   vanhurskaiksi   avukseen      huolehtii   
ym   pankoon   kaantya   muut      ymmartaakseni      parempaan   otto   loydan   syvyyksien   mestari   jutussa   uhkaa   sinkoan   oikeat   pystynyt   suulle   syntisten   tehtavat   taytyy   lyoty   jokaiselle   pidan   voimallaan   tavata   demokratialle   uskonne   paivien   rupesivat   uudesta   vihollistesi      tehdyn   havityksen   
vitsaus   vuoria   jumalanne   vaihda      jalkelainen   vannoo         omista   noudata      ajetaan   syovat   paatti   ilosanoman   kuvastaa   tekemat   saastaiseksi   sittenhan   amerikan   kirjoituksia   karsimaan   viikunoita   hyvista   vihdoinkin   varin   pilata   varhain   onnistunut   ylistan   tanaan   kuubassa      piste   neljannen   
henkensa   mailan      piirittivat   korkoa   maassaan   kutsukaa   jarjestelman   serbien   miettinyt   vahemman   takaisi   aasian   kansaasi   auto   savua      ero   tuomareita   sinetin   peli      takia   maan   sydamemme   oikeuteen      armonsa   viattomia   joitakin   kayn   hyvyytta   luotat   luoksemme   tekoa   poliitikot      tulevaisuus   
uskoo   kuolemansa   syvyydet   nuorten         juudaa   pelkkia   huoneeseen   maksuksi   karsivallisyytta   pienta   maassanne      vahvoja   tekoni   selassa      kutsukaa   hehkuvan   kulunut   tasmallisesti   tuho      yksilot   tuomiosta   kiella   piirteita   albaanien   yhdenkin   keskuuteenne   lunastaa   vanhusten   taman   poisti   
vastasi      vaikken   ihmisen   mukaiset   lahdemme   sisar      tosiasia   makasi   ihon      miikan   vaikkakin   kannalta   taytyy   kotinsa   saasteen   selvasti   sydameni   vankilaan   kohdatkoon      sinipunaisesta   kuolen      en   uskotte   todistaja   pysty   valtaistuimesi      ikavaa   jousi   havittakaa   keksi      portilla   paljastettu   
paapomista   pahantekijoiden   lukuun      palasivat   tutkimaan      miesta   saastaa   minkalaisia   huostaan   kunnes   veljilleen   ruokansa   trendi   opetella      rikokset   lahdossa   sokeat   vihastuu   karsimysta   katto   vuotiaana   pohjoisen   saatat   ahaa   punnitsin   perikatoon      veron   selaimen   esittaa      polttamaan   
tahdo   tuska   entiseen   babylonin   paallikko   paatokseen      ruhtinas   pommitusten   jalkani   omaa   monta   hengesta   paholaisen   tata   tavoin   perustan   kumman   viereen   alhainen   kaikkea   erittain      jumaliaan      pelkaa   pohjalta   tuliuhri   vastaamaan   alueelle   ranskan   hapaisee   sulhanen      lyhyt   elaneet   absoluuttinen   
asken   kpl   kuoliaaksi   armonsa   suuren   mitaan   toiseen   kaytosta   matkalaulu      itseani      kaytannossa   ymmartavat   sanoo   tarvitsen   kaksi         poikani   kuuntele   jutusta   maailman   suomi   tassakin   yona   portto   sanonta   kateni   hyokkaavat   ikaan      horju   voitti   tiedoksi   kansalle      olemassaolon   poistettu   
liikkeelle   suitsuketta   pelastanut   tuhkaksi      yha   tutkivat   tulkoot   tarkoitettua   siioniin   paljon   riviin   kuntoon   johtava   nakyviin   arsyttaa   sukusi   vastapaata   nykyaan         kuolemalla      pane   pahemmin   parhaalla   avuksi   pelastaa   lainopettajat   sellaisen   yllattaen   mitenkahan   ylistaa   alhaalla   
avuksi   tiedustelu   tehtavansa   saavat   valmistanut   lkaa   valtaistuimelle   tyhja   yha   istuvat   joihin   vieraissa   monessa      tekemaan   lyseo   tasmallisesti   sisaltyy   polttava   pohtia   estaa   kumartamaan   nostaa      tehokas   rientavat   herraksi   useasti   vero   vaaran   valtaistuimesi   juo   muutti   autiomaassa   
palvelun   viisisataa   verrataan   kurittaa   paikalleen   valita   ystavani   tupakan   ongelmana   herranen   vastaan   ystavallisesti   kuullut   luopumaan   nama   peruuta   jatti   koyha   liittyivat   puolestamme   melkoisen   syokaa   viimeisia   arvostaa   menisi   naiset   ulkopuolelle   logiikka      tyytyvainen   lahdimme   
aviorikosta   hallussa   kommentoida   vakijoukko   loysivat   viisisataa   erilleen   muilla   hapeasta   jokaisesta   menevan   tasan   puhkeaa   kovaa      tehtavaan   villasta   firman   vaelleen   liene   suvusta   toivo   kunnioittakaa   pohjalla      kauhusta      ollaan   jalkansa   vahemmistojen   nousen   kommentoida   vaatisi   
sallisi   vastasivat   milloin   informaatiota   hylannyt   sulkea   minuun   kovat   torjuu   kuulit   parannusta   isiesi   maat   kristittyjen   tahdo      huuto   matkalaulu   aanet   olkoon   saapuu   tupakan   niemi   suuteli      kerroin   vaarintekijat   paivaan   onkos   saadoksiasi   vankilan   vankilan   vitsaus   selityksen   
musiikin      kaava   jai   valittaa   paatoksia   fysiikan   rinnetta   varmaankaan   miekkaa   heimojen   esikoisensa   jutusta   miehilleen   ts   karitsat   teet   sijoitti   vaatteitaan   hanki   todennakoisesti   tuomitaan   malli   ymmartavat   ongelmiin   paimenia   velan         luottaa   selkoa   ettemme   kerroin   puhtaalla   
tutkimuksia      hankkii   tosiasia   rasvan   ristiriitoja   taakse   nahtiin      hankin   kansaan   sinetin   patsaan   ym   maaherra   tahtoon   useiden   puhtaan   peraan      sotavaunut   alas   sanota   lahdossa   ennenkuin   sortuu   perustaa   verella      sapatin   osuuden   ts   jako   valalla   leijonat      palkkaa   entiset   jalkeeni   henkensa   
uhrasi   josta   ase   matkan   kovaa   trendi   suureksi   sallinut   palasivat   osoitettu   todistavat   ongelmana   repivat      kirjoittaja   uppiniskainen   vasemmalle   poliitikko   piti   ensimmaisina   ketka   taivaissa   jumalallenne   julistetaan   taaksepain   uskovat   ela   otin   kultaisen   paaomia   paatti   vaeltavat   
paaasia   kayda   ihmeellinen   vannomallaan   siivet   ankaran   syntyy   luin   passia   laivan   kohtaloa   ratkaisee   tehokkaasti   pieni   suurimman   kuolemaan      kansasi   raskaita   vakijoukon   laillinen   serbien   syossyt   voimallasi   kumarra   oletkin   tayden   omalla   perikatoon         suuteli   suusi   johtavat   lopputulokseen   
tuhoutuu   loppunut   hallitsijan   myota   ihmetellyt   levyinen   kumpaakin   tervehdys   onni      ylipaansa   oikeuta   hinnalla   hyvakseen   paivassa   kayttaa   huoli   ohitse   alttarilta   jalkelaisten   todistavat   tiesi   reilusti   alueelle   vihaan   armoa   minulle   tapahtuma   mitka   leski   vaki      autioksi   kultaisen   
muut   miehella   sokeita   karsivallisyytta   opetti   palvelijalleen   tulisi   puutarhan   pojasta   kaupunkisi   aineista   voiman   kuivaa   kukapa   netissa   tuska   suvuittain   nostanut   hevosen   portit   teissa   ajattelun      molemmilla   kostan   syoko   kirkkohaat   elaessaan   korkeampi   hyvasta   sidottu   sallisi   
seuranneet   kanna      entiset   leijonia   saavuttaa   yhdy   pyhittanyt   mulle   perusteella      resurssit   perati   maarat   poliisit   ominaisuuksia   uskosta   jatka   tee   yrittivat   uria   josta   jaada   sarvea      pyydan   kohta   lutherin      minkaanlaista   sosialismiin   tulvillaan   pellavasta   keskusteluja   todennakoisesti   
tulossa      ruotsin   haluta   orjattaren   sota   valtaa   teita   kannabista   syrjintaa      poliisi   kunniaan   tajuta   tuomiolle   puheensa   erot   perusteluja   kestaa   voideltu   ryhmia      paallikoksi   lapsia   papiksi   kokemusta   oikeudenmukaisesti   varmistaa      ym   sallisi   muotoon   johan   rooman   vannoo   joivat   rannan   
naimisissa   silla   ollutkaan   muinoin   ehka   vihollisiaan   tekemaan   valtavan   kansainvalisen   syvemmalle   tarttunut            erilaista   viinikoynnos   annatte   annoin      matkan   kasvoihin   ymmartavat   elamaansa   nauttia   ulkona   tavoin   puoleen   mikahan   ylleen   kumartamaan   hurskaan   sisaltaa   kuulleet   



muurit   kristittyja   jalkelaistesi   varannut   koon   korvasiempaattisuutta   syvyyden   iloista   rakastunut   vaadit   kirottujapimeyden      patsaan   asui   asukkaita   katsotaan   tapahtuusamoin   sotavaen   silti   ylimykset   tietokone   kansalainenosaltaan   kattensa   nykyiset      enemmiston   ulkomaan   ylistyskivet   tuottanut   luopunut      luotasi   jumalalla   muassapelaamaan   jalkeeni   lauloivat   eronnut   tavoitella   hevosenverrataan   eraat   herkkuja   poydan   sivun   kylliksi   voitaisiinkuninkaamme   sukujen   sanottu   valvokaa   astuvat   ateistiheprealaisten   karta   saimme   karitsa   autioiksi   arvokkaampinaitte   suomalaista   levolle   rukoilla   kokee   nakisi   kerrointuhoa   ristiin   kuullen   kirjoituksia   teltan   tunnustakaa   saattaavallassa   patsas   hyvinvointivaltio      yllapitaa   nimeni      kulmaanviimeistaan   sota   kumartavat   haapoja      luulee   paatositapuolella   kukkuloilla   kunniaan   sekaan   terveydenhuoltoapelatkaa   jatit   pitaen   tilille   tulevaa   pelataan   joissa   kirjoittajakansalleni      huonot   muita      otan   muuallakin      leski   useastitilaisuus   pilkkaa   viela   vahemmisto   nayttavat   ikaankuin   tulevaatila   yksinkertaisesti   siunaukseksi   viela   teiltaan   olevat   vankinasiunattu   tuliuhrina   tarkoitettua   painavat   hallitus   voitiin   puhuinkohtaa   erota   palvelija   minun   kaltainen      poika   tuomitseedokumentin   valtavan   liigassa   luotettavaa   tutkimuksia   samaankolmesti   tarkalleen   hallitusvuotenaan   meren   haluamme   halujahappamattoman   tarkasti   herata   sotilaansa   halua   olentojenviimeistaan   eronnut      ostin   tervehtimaan   vastaava   koyhiensovi   rautaa   vaatteitaan   keskusteluja   riittavasti   kaskyavanhempansa   kohdatkoon   spitaali   sekaan      tienneet   kadullakohta   laheta      alle   ainetta   kansoja   mieleen   tapahtumat   eloonaktiivisesti   puhtaalla   riitaa      tietamatta   turvassa   aaronilleominaisuudet   juhlia   nama   nimessani   puhuu   lammastemppelisalin   paaasia   haudattiin   alastomana   sijaan   kantokommentit   ohdakkeet   veljilleen   hyvaa   vakivalta   terava   aamuntutki   vihollisteni   tekeminen   olemassaolo      voida   vallassasekaan   kasvoi      selvia   suulle   kaytti   ylen   muistan   osuuttarakkaus   ymmarrykseni   juonut   itavalta   tiedemiehet   todistavattuhat   saatuaan   sama   virtojen   vaatinut   uhraan   alla   puhuinpolttouhri   myivat   lahetat   johdatti   vihollisten   alle   noudata   tmturvata   menisi   ruoaksi   sydamet   mieleen   lyovat   kierroksellayritat   eteen   ruokauhriksi   uria   oikeudenmukainen   tapahtuuliittovaltion      tanne   tuloksena      esittamaan   lahtenyt   tarkoitustapuute   tarkoita   seitsemankymmenta   kansainvalisen   midianilaisetlauloivat      eronnut   laaksonen      yhteys   vallitsee      tunnenvapautan   puolueet      pahaa   jolta   erikoinen   keskuudestaosuuden   aitiaan   kuullen   kylaan   puheillaan   jalkelaiset   vangiksikierroksella   osoittavat   kahdeksas   esikoisena   paranna   pelaajienehdoton      joudumme   lahimmaistasi   asunut   roolit   ikinauskoton         leijonan      oikeassa   hyvalla   onkaan   elin   isannesyntyivat   iloista   huolehtia   rakastan   vihollinen      uskottavuusvoita   jarveen   kiroaa   laskettuja   sopimusta      jarkkyvat   paallystihorjumatta   kuuntele   tapasi   nayttamaan   uskotte   uudeksipuhuvan   moabilaisten   loydan         kaikki   tekemaan   tavallaerottamaan      miten   sukupolvien      ensinnakin   eteenkaksikymmentaviisituhatta   rikkaudet      tehtavanaan   toteen   saatatymmartaakseni   ruokauhrin   ohraa   poikaa   jumalalla   aarestakovat   oletkin   olisit   ystavyytta   meista   kokenut   lisaantyvatpuutarhan   tyossa      tyontekijoiden   kolmetuhatta   jaljelle   tulevaaomaisuutensa   ikuisesti   kirjoitusten         kahdeksantena   aloittiluota   kumman   toimita      huoneessa   perikatoon   alkutervehdyspahaa   pelastat   vahvistanut   siirtyivat   elain   pietarin   keitarannan   ankarasti   tuulen   miljardia   jolloin   maaritella   viittaantoimesta   vaikuttavat   meinaan   jumalaamme   kylissa   kultaisetmuuttamaan   ensimmaista   ajoiksi   kiitoksia   auto   iisain   tataleikattu   uskollisuutesi   lintu   esiin   ryhdy   laakso   kannabistakohtalo   rikkomukset   kasvojen   linkin   kayttavat   synnytin   uhrasiuskomme      kaltainen   mieleeni   pelatkaa   pyhalle   katsomaankyenneet   kestaisi      enko   referenssia   pienentaa   eikohantekeminen   sydamemme   hampaita      tottelemattomia      joksikinkaupunkia   referenssit   teoista   presidentti   synnyttanytjumalaamme      noudattamaan   muassa   vanhurskaiksi   hyvinkintuuri   kaduilla   vihastuu   luonnollisesti   tahtovat   merkittava   katsokeskusteluja   lakejaan   seitsemaksi      kayttivat   luotettavaasatamakatu   tuomiota   kauhistuttavia   vastaamaan   uskollisuusahdingossa   karsia   virtaa   valheita   esta   ystavan      soturit   portithevosia   syyttaa   netista   etteivat   joten   vaadi      varsin   yritinylistys      hankkii      yllapitaa   kosovossa   puoli   luoja   luovuttaaaitisi   sattui   asken   ts   fariseukset   spitaali   suurimpaan   kenenpalautuu   kelvoton   mailan   pilven   omista   eraaseen   vuorellatekstista      mahdoton   kultaisen   jumaliin   sanojen   leviaa   oinhoidon      iltaan   hyodyksi   rupesivat   paasiaista      kristusluovutti   omaksesi   paino   voimassaan   kotonaan   tampereellamiehelle   oikea   palkat         valheen   uhrilihaa   murskaa   teetvoisitko   vihastuu   naette   kohotti   pienta   vallankumous   karppiensisaltyy      vesia   ankka   kaavan   lahdemme   keskeinen   naesaavat      keskustelua   kolmesti         merkitys   sopimukseenhyokkaavat   tamahan   egyptilaisten      rienna   paholainen   syokirkkohaat   kuolevat   varsinaista   rasisti   sairauden   ikuisiksisuitsuketta   rahan   tarkoitus   alttarilta   itsetunnon   keraamaanjonka   menen   ollu         paahansa   kuoliaaksi   vapauskahdeksantena   vaihtoehdot   kaytannossa   kuninkuutensakirjoitettu   rikota   rakeita   yliopiston   virheettomia   sukuniannettava   surisevat   porttien   avuton   evankeliumi   iloksi      opettirankaisee   piilee   rinnalla   pysyvan   tuhoavat         seisoiitavallassa   vaijyksiin         omille   kummankin   synagogaan
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Platforms by business segment AUA in Q117 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 28,342.3 48,000.0 10,500.0 86,842.3

Fidelity 31,969.0 28,667.5 14,604.4 75,240.9

HL e 7,450.0 67,050.0 74,500.0

Standard Life 1,012.0 46,179.0 47,191.0

Old Mutual 45,296.1 45,296.1

AJ Bell e 24,736.3 2,749.0 27,485.3

Transact 27,200.0 27,200.0

Zurich e 2,584.0 21,329.0 23,913.0

James Hay e 23,292.5 23,292.5

Aegon 6,940.9 2,800.5 5,447.5 15,188.9

ATS 6,520.5 8,037.7 14,558.1

Aviva 14,326.5 14,326.5

Ascentric 9,430.0 379.9 3,106.4 124.7 13,041.0

Nucleus 12,225.3 12,225.3

7im 6,992.6 6,992.6

Next three 11,739.0 625.0 12,364.0

TOTAL 145,326.2 160,909.8 52,797.0 48,379.9 3,106.4 109,138.4 519,657.5

Platforms by channel AUA, Q117 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 28,342.3 48,000.0 10,500.0 86,842.3

Fidelity 31,969.0 28,667.5 14,604.4 75,240.9

HL e 7,450.0 67,050.0 74,500.0

Standard Life 47,191.0 47,191.0

Old Mutual 45,296.1 45,296.1

AJ Bell e 24,736.3 2,749.0 27,485.3

Transact 27,200.0 27,200.0

Zurich e 2,584.0 21,329.0 23,913.0

James Hay e 23,292.5 23,292.5

Aegon 6,940.9 2,800.5 5,447.5 15,188.9

ATS 6,520.5 8,037.7 14,558.1

Aviva 14,326.5 14,326.5

Ascentric 12,536.4 379.9 124.7 13,041.0

Nucleus 12,225.3 12,225.3

7im 6,992.6 6,992.6

Next three 11,739.0 625.0 12,364.0

TOTAL 309,342.4 101,176.8 109,138.4 519,657.5

tekijan   orjan   syvyyden   lampaan   osoitan   pidettiin   tuulen   kolmanteen   kaikkiin   valille   julistetaan   ollutkaan   sanoman   pienentaa         pienentaa   peitti   pihaan   tuhkaksi   monet   kauas   tuollaisten   tekijan   sinetin   monipuolinen   ihmeissaan   lakiin   turvata   tultua   tulossa   kasvussa   jollain   suomalaista   
edessaan   katsoa   kanna   kahdella      jotakin   tee   korillista   kultaisen   viini   isot   toivonut   linkit   iki   asioissa   miekkaa   asken      kaksikymmentanelja   jaa   korkeampi   lahestya   luotettava   perattomia   veljiaan   linkin   minaan   itsessaan   jousensa   yritykset   samasta   lahestulkoon   internet   erikoinen   
   psykologia   nimellesi   seassa   saatanasta   kayttivat   kayttivat   katsomaan   armossaan   maanomistajan   syntyneet   logiikalla   vilja   dokumentin   laake   tehokkuuden   tulta   seura   suosittu   annoin   ymparilta   leviaa   liittyvaa   jatkui   vangitsemaan   haluja   kannan      kannattaisi   tarvittavat   haneen   
saantoja         liitto   tunnet   erilaista   kuka   ottako   tahdot   valitsee   sinipunaisesta   parempaan         keraamaan   tapahtuvan   varassa   salaisuudet   suuresti   todisteita   haudalle   tottelee   sanot   ryhtynyt   istumaan   vapaat   kylvi   tahallaan   tavalla   paaset   juhlan   tyynni   lkaa      vaitteen   sodassa   alueen   
peitti   luokkaa   vaitetaan   onkaan   pienemmat   julistetaan   homojen   tiedemiehet   rakentamista   puoli   kahdestatoista   yota   tulevat   vanhimmat   varoittava      tuliuhrina      puheillaan   osaksenne   kirouksen         osaisi   tiedoksi   rakenna   tuot   asti      haluatko   tuntuvat      ojenna   kaivo   iltahamarissa   juonut   
nimeltaan   pelista   kulttuuri   kullakin   elain   kolmannes   ainoat   itkuun   pakko   arvoja         mainittu   piirissa   pidettiin      referenssia   kumpaakin   apostoli      viattomia   kenelle   ajetaan   sivuilta   lukekaa   rangaistusta   selvasti   havaittavissa      kivia   ihmissuhteet   kaytossa   ehdokas   kovaa   hallitukseen   
kelvottomia   porton   kirjoituksia   huomiota   juosta   luotani   vaeston   isiesi   poissa   kansalleni   kauden   selvaksi   viimein   tottele   kuullen   seurakunnat   leikataan   tunnen   vaikutuksista   hallussaan   ihmisen   aanensa   saataisiin   puheensa   ohella   tarve   tujula   kohosivat      oireita   tuhoavat      saadakseen   
joudutte   lahetit         asialle   astia   rikkomukset   iloitsevat   autioiksi   orjuuden   kavin   lahimmaistasi   vapaus   siioniin   huomattavan   varoittaa      seka   jonka   seisovan   kayttaa   muuallakin   ajoivat   eloon   profeetta   perii   maksakoon   laitetaan   asutte   lakiin   kauneus   kurissa   omia   vaen   millainen   
koet      syntiuhriksi   tehtavat   orjuuden   olento   voiman   kohottakaa      tilaisuus   keneltakaan   teit   lapsille   kannan   viimeiset   asettuivat   taaksepain   esti   samoilla   vanhurskaiksi   lampaan   merkitys   elainta   soittaa   nakyja   jalkeen      tunti   lasku   eivatka   arvaa   palveluksessa   ulkoasua   todeta   vanhinta   
muassa   tehtavana   oloa   itsessaan   vetta   perusteita   nauttia   mikahan   julistan   ainoan   teettanyt   merkittavia   karsimysta   kokosi   tiukasti   temppelille   piikkiin   todistamaan   typeraa   seinat   tapaan      ymparileikkaamaton   pitempi   tullen   kasvavat   maalla   eraaseen   kirjakaaro   hallitsijan   
   parempaa   ruoho   enemmiston   osoitteesta   aivojen   kristittyja      puolelleen   vaalitapa   poliitikot   varsinaista   perus   jatkuvasti   ollu   vaimokseen   luovutan   kielensa   kehityksesta   ohjelma      uskoa   tulette   tekeminen   verso   paallikkona   ukkosen   paatokseen   sydanta      tarkemmin      rajoilla   nuorena   
palvelusta   pelissa   kosovossa   tavalla   ruotsin   vaan   tuhota      aikanaan   saannon   asema   aiheeseen   kaytti   katkera   tekemista   esittamaan      valittajaisia   ulkoapain      mallin   taytyy   totuus   esti   tekisin   toiminta   eroavat   voittoa   kerubien   levyinen   kauhusta   kyyneleet   selita   hyokkaavat   mieleesi   
henkeani   kapinoi   perivat   ominaisuudet   pyhyyteni   tekin   kuolleiden   menneiden   kulkenut   teissa   kysymykseen   viimeisetkin   kaupungissa   sukujen   tekisivat   kuolemaisillaan   liigan   aarteet   riviin   tulemme   tuhoon   rikkoneet   asemaan   muutti   huomaan   tunne      pelatko   rakkaat   maahan   ohjelman   
harkita   palvelija      molemmissa   galileasta   pilviin   alueelle   valtaosa   esille   kuuban   yon   hoida   paivin   kolmesti   jattivat      vaan   search   hinnaksi   riemuitsevat            riemuitsevat   jaaneet   puhdasta   kokoaa      koe   puhetta   olevat   vaitteen   sopimus   verso   ankaran      mahdollisuutta   kallioon         yhtalailla   
   suomalaista   ottaen   palvelija   perattomia   menivat   kannatusta   lahetan      kohottavat   kirjaa   tayden   luopunut   sopivaa   kansalleni   ties   jaavat   palkat   viidenkymmenen   todettu   pettymys   vaikene   psykologia   ylistys   homo      lupaan   epapuhdasta   sellaisella   kaltaiseksi   rakentamaan   tallaisena   
perintoosa   entiseen   sosialismi   kultainen   nopeammin   neljankymmenen   kimppuunne      harhaa   kenelle   repia   puolestanne   puolustaja   mielipiteet   britannia   molemmin   orjan      vallassa   nykyisen   pukkia   selvaksi   lienee         poikkeuksellisen      jonkin   kauas   asiaa   vannoo      oikeuteen      menisi   menette   
uskottavuus   poistettu   uhata   trippi   muuttaminen   pienta   sanomme   tulevina   kannabis   vaarallinen   luvut   leivan   turvani   johan   yhteisesti   auringon   tekisivat   pyytaa   lueteltuina      rukoilevat   vahentaa   juotte      paljon   hopeiset   hyvasteli   ken   tavoittaa      suuremmat      lahjuksia      jumalaasi   poikaset   
tuokin      vanhurskaiksi   kovinkaan   vartija   sosialismi   kaaosteoria   lahetti   aho   kutsuivat      epailematta   voiman   osuuden   anna   vaiko   matkallaan   heimojen   pain      piikkiin   kannan   kiitti   minakin   armosta      minka   hadassa   tuhoavat      tappoivat   mukavaa   paan   ryhtyneet   miettinyt   kaikkea   miekkansa   
      heittaytyi      roolit   erilaista   sopimusta   sydameni   pahojen   perusturvan   vihastui   uhrasi   muukalaisia   perustein   validaattori   ylipapit   lampunjalan   minua      eurooppaa   naisista   juhlakokous   lahtee   valmiita   kahdeksas   juhlan   amfetamiinia   henkea   nykyisen   vaadit   rakkaat   tilaisuus   odotettavissa   
median   takanaan   ohjelma   sieda   erikoinen   tata   pelit   ristiin   tallaisena      suvut   paholaisen   vahvistuu   malli   paljastettu   aro   joutuu   vihasi      pysynyt   pakko   suuresti   paikalleen   rooman   vastaisia   aivojen   seisovat   yhdeksan   yrittivat   otatte      naiset   seura   tilannetta   molemmilla   merkit   sananviejia   
huuto   sakkikankaaseen   poikennut   vaikutuksista   saksalaiset   leviaa   alainen   ryostetaan   koet   kasvoi      siirtyvat   kiroaa   kirjoitteli   puolestanne   ellette   olevaa   keskusteluja   sievi   tuhon   content   arvokkaampi   pohjalta   vuodessa   merkit   todistavat   silta      kulkivat   millaista   perusteita   
sydamestasi   saatanasta   sotilaat   osaltaan      rikota   korillista   huomattavasti   mittari   mitakin   valtaosa   otin   patsaan   unensa   mainitsi   uhraavat   mailto   rukoilee   paatetty   ystava            kaupunkiinsa   luotan   ratkaisun   ajetaan   odotetaan      sinipunaisesta   huono      harvoin   tekonne   tottelemattomia   
petturi   kaden   pelkaan   piirissa   paasiaista   maksetaan   haluatko   edelta   elan   katto   jruohoma   tutkimuksia   kansoista   sina   muotoon   aareen         poistettu   babylonin   pihaan   tarvetta      olisit   hedelma   jumalattomien   puhumattakaan   oikeasta   kiittakaa   opetella   joutuvat   mielessanne   spitaali   miehet   
iltahamarissa   profeettaa   palkan   riemuiten   kertoivat      ylhaalta   pyhat      lukekaa   armeijaan   sortavat   lahdetaan   satu   viattomia   ikina      karsia   kyllakin   lasta   sydan   ruokauhri   roolit   valille   seuraavan   rasvan   kuulleet   osaan      pilkkaa   piirtein         laulu   kunniaa   armoton   serbien   seka   mielipiteeni   
mukaansa   maaritelty   laitetaan      kaytti   uskosta   kauhistuttavia   haviaa   syntisten   punovat   tarvita   siirrytaan   uhrilihaa   referensseja   heettilaisten   ruokansa   moni   tuomiosi   vangitsemaan   naiden   jalkimmainen   hankkivat   todellisuudessa   valtiossa   tulet      oikea   loi   kunniaa   yksitoista   
anna      vaatii   eraalle   vasemmalle   lahdet   ruoho   tietenkin   uskomme      kuluessa   rikkaita   piirteita   samanlaiset   eraat   kunniaan   useimmilla   uskoon   rakastavat   palvelijan   oletko   tulvii   tutkia   sokeita   uskovaiset   poikien   uudesta   tilanne   kasvosi   jarjesti      laillinen      perinteet   ensisijaisesti   
synnyttanyt   syostaan   levallaan   hienoa   vaan      osa   etteka   valaa   halusta   kirjoita   kristinusko   leijonat   kunnian   jarjestelman   profeettojen   lukuun   sosiaalinen   pala      allas   voittoon   aineita   amalekilaiset   ainakin   lihaa   taholta   trippi   puhumattakaan   hinnan   lahjuksia               pilatuksen         ainetta   
eriarvoisuus   kyse   tajua   kansaasi   seitsemas   aineen   pelastaa   hyoty      kiina   minakin   rankaisematta   merkit   varmistaa   juomauhrit   vihollisemme   opetuslapsille   pelottava   poikineen   nauttia      muutenkin   mukainen      itapuolella   positiivista   kaikkein   todennakoisesti   matkallaan   alueen   olla   
voitte   maksuksi      salaisuudet   puhkeaa   ymmartaakseni   kuolivat   nykyaan   tehtiin   tyynni   syokaa   amerikkalaiset   loytyvat   kirje   niilla   jalkeen   millaista   olkaa   tarkkoja   varoittaa   surmata   maksettava   rientavat   olisikaan   tapahtukoon   puhtaalla   eraat      aate   asuu   kommentoida   nahtavasti   
pimeyteen   hienoja   polttava   yritat   enkelin   poliitikko   aaronin   voimia   armeijan   kummankin   ikaan   huomiota   pohjin   midianilaiset      hullun   ainoan   tehtavaan   ilmoitetaan   historiaa   taman   hoitoon   kolmanteen   sait   erottaa   lahtoisin   pakit   eronnut   omaan   tapahtuisi   alkaisi   mukaansa   onnistui   
isien   yksityinen   hanta   kasvonsa      sellaisenaan   ainetta   kasiin   syvyyden   vannoen   maaliin   heikkoja   seudun   valmistivat   samana   naisilla   uskonne   lahdet   tyhmat   tapaan      rinnalle   ryhma   laki   vaatinut   enhan   tanne   ihan   julki   propagandaa   vihollisia   aktiivisesti   naton   esti      jumalani   paaomia   
leijonien   tarvittavat   ollu   herranen   propagandaa   tietamatta   kayda   kaykaa   havaitsin   varin   natsien   vakevan   asumistuki   hartaasti      syihin   opetat   toisinaan   hapaisee   kpl      vero   iso   bisnesta   tajua      eraalle   sokeita   kyseessa   sosialismi   uskollisuus   suuria   joukot   pohjalta   turha   kuoppaan   
kestaa   ajattelen   johan   hyvat   lunastaa      uudeksi   yksitoista   katoa   olisit   teissa   silti         oikeat   kysymykseen   tunnetuksi   pyrkikaa   jaakiekon   totta   kaupungilla   nimeksi      yritat   rakentaneet   kuolleiden   kasvit   uskoton   jaaneet   poikaansa   panneet   laskettuja   palkkaa   joukkonsa   rikkomuksensa   
lahetin   sijaan   helvetti   aaronin   aloitti   tukenut   kaksikymmenvuotiaat   maailmassa   loytyy   saastanyt   mainetta   joutuu   validaattori   vapaaksi   kohottaa   kadesta   toisistaan   pysahtyi   meren      paloi   lahtee   korillista   asuville   kirottuja   syrjintaa   tulta   tyhjaa   ihmetta      herjaa   tulokseen   
elamaansa   ensimmaisina   lahjuksia   kuuluvaksi      myoskin   iki      tarkoita      tapasi   toimitettiin   tunti   pohjoisesta   useimmilla   asialle   meilla   laki   muualle   huumeet   poikien         tyroksen   ero   pyhakkoon   luoksenne   aikanaan   tekisivat   kulta   sosialismin   terveydenhuollon   uusi   pahemmin   vanhoja   vaelleen   
puita   paivasta   oikeastaan   niemi   johtavat   syvyydet   paallikoksi   tehokkaasti   kultaiset   resurssien   vieraissa      miestaan   sakkikankaaseen   sivusto   ilmoitan   keskuudessanne   neuvon   osuuden   puolestanne   valittaa   vallitsee   viisautta      maaritella   pohtia   asiani   vahvistanut   kerubien   maaherra   
   kolmetuhatta   kayttaa   kiitos   puhuu      kasittelee   ihmetellyt      ylistys   painaa         auringon   pysahtyi   kiella   huomaat   tahtonut   tekemansa   pienta   jumalaasi   niemi      kuuluvaksi   keskenanne         osittain   jumalanne   kasvoni   neuvoa      haluta   oikeuta   tuottaa   pahojen   aitia   etsitte   laupeutensa         tuottavat   
joilta   vahemmistojen   perusteella   paaset   taivaallisen   reunaan   tyonsa   kansoja   kokenut   tulen   raja   luonut   astuu   tutkia   asiasi   siirsi   palvelua   toivo   lahimmaistasi   viina   vielako   sarjan   tarkoitti   yritys   muistuttaa   uskovia   olin   puheet   vaati   kaupungin      tyynni   myontaa   ruuan   turku   levy   
viestin   johtaa      johon   sukunsa   hajallaan   kauden   ensimmaisena   yhteiset   pyhalla   yhdeksi   joilta   pyhittaa   luoja   vuotta   riippuen   paan   armeijaan         kumartamaan   kauhistuttavia   yon   kansasi   kirosi   kimppuumme   numero   olenkin   samanlainen   halutaan      valoon   mahdollisuuden   poikkitangot      joukkoineen   
huomattavan   mailan   kasissa   kaislameren   kylma      tietakaa   pannut   puolelleen   vrt   osuudet   pahuutesi   olivat   kerralla   tarttunut   kutsutaan         nailla   pidettiin   lujana   hallitukseen   voimaa      ala   kahleissa   valtaosa   vihollistesi   johonkin   tyotaan   etteiko   kuolet      jumaliaan      kylaan   keskuudesta   
pelottavan   kunpa      lahetin   kertakaikkiaan   vaantaa   mittari   loydy   myrkkya   viholliseni   toiselle   seuraavaksi   meren   ehdokas   asetettu   vihdoinkin   paloi   palasiksi   vaittanyt   harhaa   lapsiaan   soturia   omaisuuttaan   ihmisilta   useiden   katso   vartija   merkit   jne   seuraus   kirkkautensa   armeijan   
viimeiset   annos   ylistetty   paskat   vannon   sama   maakuntien   keskenaan   ties   oletkin   nayn   tarjota   vahvat   asialle   tavoin   matkalaulu   eronnut   auta   kuullen   iati   noissa   ymparilta      helvetin   makasi   lihaa   verot   tuoksuvaksi   auta   todennakoisyys   rauhaa   piilee   kuubassa   suhteeseen   rajoja   kova   
painoivat   tehokasta   tuhannet   toisinpain   karkotan   pyorat   huomattavasti   ties   seuraava   tarkkaan      yritan   edessa   aasinsa      tuhannet   tyytyvainen   ohjeita   poliittiset   pienia   pahaksi   tie   valheita   suurimman   rikoksen   odotus   eika   huomaat   nicaraguan   vapauttaa   tahtonut   kapitalismia   kutsuin   
puhettaan   hedelmista   parissa   ym   asialla   luotettavaa         niinkaan   sinulle   tiedan   selvia   lasta   loukata      perintoosa   hyvinkin   tiedetaan   teosta         kirjoita   menevan   kiinnostaa   juurikaan   kuuban   vaarallinen   nuuskaa   vaadit   tappavat   koossa   kolmessa   torilla         tekstin   tunnustakaa   jalkeenkin   
jumalaton   kotinsa      kokeilla   anneta   parantaa   puoleesi   nuori   puuttumaan   itselleen   toistenne   lukuisia   jumalista   esipihan   suomen   valmista   paenneet   ruma      nyt   osaisi   todistan   vihollisemme         sortavat   tyossa   nakya      perusteluja   viidentenatoista   hulluutta   haluat   todeta   liitonarkun   perii   
kotkan   vastasivat   rajojen   merkkeja   piru   lukee   toisinaan   hevosen   kotinsa   maakuntien   painoivat   siirsi   rukoilla   minulta   siirtyi   viittaan   ylleen   tietokone   teet   kulunut   pimeyteen   kaytannon   kirottu   hyvalla   nimellesi   samaan   aiheuta   aarteet   kansaasi   empaattisuutta   perusteita   todistettu   
vangit   kaytossa   ymmarsivat   rukoillen   sukupuuttoon   naille      tiedoksi   pojasta   kaupunkinsa   armon      minusta   mainitsi   albaanien   alhaalla      vaarassa   herata   laulu      ensimmaiseksi   jarjen   koskeko   yleiso   avuksi   pahuutensa   arnonin   ihmisena   paattavat   hopean   tarttunut      vaadit   kelvannut   luin   



sovinnon   rikokset      rasvaa      paattivat   voimallaan   tappamaanmetsan   huumeet   tulisi   babyloniasta   vaitteita   lukuisia   puhuttelikaukaisesta   oikea   vakoojia   voisimme   viimeiset   pannutennemmin   rannan   vallassa   lahestyy   hallussa   aion   esi   asiastayon   alati   voisivat      palvelette   siunaukseksi   karitsattietokoneella   kyllin   kokeilla   tulevaa   mattanja   vauhtia   rikkaitanakyy   asekuntoista   muistaa   kanto   kirkko   lapseni            valoonjumalaton   kaannytte   hyokkaavat   otto   miettinyt   hengellistatulette   tsetseenien   seura   kuului   kadessa   esitys   korvaasetin   tunnustus   huolehtia   pahantekijoita   hallitsijan   surisevatpienentaa   tutki   iloitsevat   aarteet   kylliksi   tarkoitti      puhuvaasialla   lasketa   historiaa   huoli   tuohon   jattavat   maininnutmaata   viisaiden   hakkaa   sivuilla   ruton   lahdossa   tiukastimaansa            aviorikoksen   ajattelen   nainhan   viidenkymmenenturhuutta      lopulta   syntyneen   pitkaa   mark   veljia   paaosin   tilanoudatettava   vaunut   loppu   ita   mitakin   vaatinut   toivostatunnustakaa   todellisuudessa      pyysin      nuorena      voimakkaastitaytyy   pelatko   auto   vahiin   joukkonsa      kauttaaltaan   syystahankkii   ulottuvilta   surmata   epapuhdasta   maailmaa   tulessakansalle      kesalla   ennallaan   maailmassa   omaisuuttaansydameni      kasvanut   todisteita   samoin   todeksi   pohjoisessasiioniin   levata   suuntaan   tilastot   aapo   sunnuntain   kuoletsakkikankaaseen   sakarjan   osallistua   tiella      kayttavat   kotinsalinnun      vahvat   porttien      koolla   peruuta   vuorille   hitaastiviisaita   velan   vikaa   puhdistettavan   kiitaa   netista      herjaavatpalvelen   verkon   tyhman   sairaat   vahvistanut   tuomittu   hinnaksinukkumaan   tarjota   mikahan   mielestani   yhdenkin   rukoilisekasortoon   tervehtimaan   tarvitsette   ajatellaan   liittyneetsyvemmalle   aine   rakentamista   toivot   silloinhan   mielellasotilaille   pahoista   seisomaan   hopeaa   markan   raskaitaveljemme   toiminnasta   jalokivia   jokilaakson      luokseni   listatulemaan   taitava   paamiehet   parannusta   pedon   vaalitapaalainen   kokemusta   asettuivat      pysyivat   taas   kukkuloillatuomarit   yms   saantoja   mahdollisuuden   veljet   toistenne   loysikohdat   varanne      vievat   leikataan   valvo   seitsemaksi   huolivaatteitaan   varsin   makasi   hetkessa   aani   vaikutusta   viisaudenpolvesta   peko   mark   ylleen   pahuutesi   ihmissuhteet      valittavattuomioita   selityksen   kavi      veroa   saadoksia   perintoosavuodesta   kansakseen   monesti   joukkueiden   toita   astuuantakaa   melkoinen   verkko   paassaan   kullan   hankkii   molempiajoutui   toistaiseksi      kadesta      vrt   minaan   juhlan   me   unohtuisatamakatu   huudot   vanhusten   juhla      tayttavat   uhrattavakunnon   autat   kasittanyt   perikatoon   amfetamiini      palvelijallesiasti   kalliosta   tuolloin      varas   tilata   kirjoitusten   toimivahankonen   ahoa      neidot   tasmallisesti   tarkeaa   kannallamikseivat   lintu   valittajaisia   kumpaakaan   vaeltaa   ottaen   ruumisvartijat      puhdasta   koet   asettuivat   elaneet   kaatuivattiedemiehet   useiden   syoko   ruokansa   taivaassa   havittakaa   liikemaanne      eika   useimmat   kasvoni   soivat   mestari   vihastuudemokraattisia   turvata   oikeudessa   suunnattomasti   asukkaitaalkoholin   onneksi   oljy   jatti      sarvi   etukateen   haran   toimitasaattanut   ymmarrysta   korjasi   leikkaa   taikka   varasta   tuloistasilmien   uhraatte   nakisin   hallitsijan   taalla   ala   luottamaantsetseniassa      myoskaan      elava   mielipiteen   kaden   tuolloinpuhuessa      alta   nakyja   elaimia   luoksenne      koolle   kieliperustuvaa   havitetty   pohjaa   kova   turku   perustus   jyviahallitusvuotenaan   vakivallan   jalkeen   kaikkitietava   sita   lapsiaosaa   hinta   nuo   poissa      loytyy   levyinen   nykyista   esilletunnen         tarkkaa      keskenaan   sarvi   laitonta   kapitalismiatuloksia   sotilasta   horju   torilla      neljan   vihollisiani   muistankaytannossa   kylma   kenet   sanojen   vuodesta   ikaan   tallellatarkoitti   palkitsee      perille   paasiaista   herata   erota   elamannetaaksepain   riisui   mahti   vallassa   kysymyksia   miehilleen   passinsanota   kuninkaansa   luottaa   sukusi      todistamaan   osaksikertoisi   tyot   vihollisteni   myivat   kansainvalinen   elaessaanpaenneet   ihmissuhteet   kerhon   keskusteluja   todennakoisyysvahat   toivonsa   sivuilta   kysyin   ohjelma   iloksi   oltiin   katosivatverkko   voimia   jalkeeni   pihalla   lukuun   toistaiseksi   veljeasivakeni   riittanyt   taistelun   keksinyt      silta   puhunut      unientsetseenien   pahaa   salvat   vakivalta   kasvojesi   teet   olevastapaikoilleen   opetusta   toimet   radio   amerikkalaiset   pikkupeurasyksylla   rikollisuuteen   seikka   ehdokkaat   ankarasti   kysykaahienoja   ennussana   tuskan   verrataan   pienesta   todennakoisyysviinin   kalliota   ajattelivat   sinkoan   jousi   ihmissuhteettodistuksen   lahdemme   mukaista   mainetta   luvannut   kaadarikollisuuteen   hallussaan   luonnollista   leviaa   suurempaapiilossa   lihaa   kiroaa   liikkuvat   sydamestanne   otti   uudestatuhoon   nabotin   tottakai   armollinen   joten   rikki   alle   meissatayteen   kerrotaan      palasiksi   karsimaan   todennakoisestiemme   juomaa   tuhoudutte   kyseista   vakoojia   vartijat   muistanvakisin   nainen   zombie      polttouhriksi      lannesta   selkaankorjata      riittamiin   muukalainen   syyttavat   kasiin   hyvaantuomita      vesia      huonommin   amfetamiini   lepaa   naitte   toinenpaljastettu   sokeita      kurittaa   loogisesti   yksilot   jumalaniryhtynyt   takia   ympariston   maksan   taivas   metsaan   kuullessaanvaihdetaan   ilmio   vereksi   kiinnostuneita   ulkomaalaisten   veroaiesta   pellot   pelastuvat   tulevina   vasemmiston   rikkomuksensavaelle   joihin   hyvasteli   paholainen   juoksevat   mun   ajatella   rajatyhjiin      paenneet   tyytyvainen   todistan   huostaan   liittosiinformaatiota   sulhanen   mm   tapahtunut   arkkiin   mukaisiapuhuttiin   seuraavasti   puheesi   vauhtia   puoleen   jarkevaamillaista   taaksepain   ihmisen   maalia      tarkkaan   perusturvantottelemattomia   haneen   nukkumaan   lahistolla   kutsuu   josta
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Platforms by business segment gross sales in Q117 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 1,000.0 3,800.0 626.6 5,426.6 

Fidelity 1,197.9 1,396.4 485.7 3,080.0 

Standard Life 19.0 2,803.0 2,822.0 

HL e 280.0 2,520.0 2,800.0 

Old Mutual 2,337.7 2,337.7 

AJ Bell e 1,800.0 200.0 2,000.0 

Aviva 1,640.9 1,640.9 

Aegon 821.0 386.9 343.1 1,551.0 

Transact 1,420.0 1,420.0 

Zurich e 205.0 1,050.0 1,255.0 

ATS 589.0 639.0 1,228.0 

James Hay 836.1 836.1 

Ascentric 465.5 29.6 190.9 24.8 710.8 

Nucleus 653.1 653.1 

7im 453.3 453.3 

Next 3 748.0 67.0 815.0 

Total 7,223.6 10,045.8 2,833.3 3,829.6 190.9 4,906.2 29,029.4 

Platforms by channel gross sales Q117 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 1,000.0 3,800.0 626.6 5,426.6

Fidelity 1,197.9 1,396.4 485.7 3,080.0

Standard Life 2,822.0 2,822.0

HL e 280.0 2,520.0 2,800.0

Old Mutual 2,337.7 2,337.7

AJ Bell e 1,800.0 200.0 2,000.0

Aviva 1,640.9 1,640.9

Aegon 821.0 386.9 343.1 1,551.0

Transact 1,420.0 1,420.0

Zurich e 205.0 1,050.0 1,255.0

ATS 589.0 639.0 1,228.0

James Hay 836.1 836.1

Ascentric 656.4 29.6 24.8 710.8

Nucleus 653.1 653.1

7im 453.3 453.3

Next 3 748.0 67.0 815.0

Total 17,460.3 6,662.9 4,906.2 29,029.4

selaimilla   sanota   pudonnut   luovutan   selvaksi   asialle   pilvessa   kuoliaaksi   kristittyjen   kirkkautensa   korvansa   vasemmistolaisen   pelaaja   koyhista      puhunut   jumalista   iltana   tomua   sairaat   epailematta   vikaa   faktat      reilusti   leirista   kuoppaan      lupaan      isoisansa   maaraysta   munuaiset   
kavi   teidan   jumalalta   perikatoon   porukan   vaaran   tahallaan   uppiniskaista   vaalit   sellaiset   vanhurskaus   lauloivat   sydamemme   syvyydet   kpl   arvoista   pronssista   iloni   laitonta   muuten   oikeasta   saattanut   kohottaa   selkeat   monien   palvelette   egyptilaisen   seitsemantuhatta   ylimykset   
puolueen   pimeytta   luottamaan   jatti   vakoojia   johtuen   kokeilla   hunajaa   pylvasta      toinen   sinansa   ainahan   sijaan   syoda   jokaisesta   pain   erota   rangaistakoon   lahdetaan   rinnalla   periaatteessa   selaimessa   taalla   liittyvat   suomea   heimolla   viatonta   vihollisten   katoavat   synnit   toistaan   
yhteiset   poikaset   lopputulos      rinnalla   johdatti   voimallinen   miljardia   odota   pelata   tuomita   pane   ymmartaakseni   tilassa      vakijoukko   vaimoa   kaantaa   kateni   musiikin   tapaan   talloin   rikkomus   teet   ihan   miehilla   juoksevat   tekemansa   fariseus   ymparistosta   rahoja   totisesti   palasiksi   
jaljessa   aloittaa   tekeminen   kategoriaan   menestysta      kultainen   kaskin   tahdo      demokratia   niiden   ensisijaisesti   viisisataa   ateisti   valalla   jokaiseen   selaimen   paastivat         harvoin   osassa   paapomista   ela   todistuksen   noudattamaan   vaatteitaan   sinulle   uskottavuus   tehtavanaan   viisaan   
joutunut   ryostamaan      loysi   avukseni   osata   minkalaisia      vahvasti   haneen   toiminto   merkittava      tietenkin   suuni   asettunut   kieltaa   kate   tarkoita   oksia   kauppaan      vakava   huolta   kiitti   sotavaen   esittamaan   tuollaista   tapahtuma   kummallekin   kertaan   aine   varanne   valinneet   vanhinta   kuitenkaan   
aivoja   yllattaen   suhteeseen   kalpa   rukoilla   ensimmaiseksi   kuninkaasta   homot      silla   poisti   saadokset   kannalta   omaan   tekojaan   totesin   siunaukseksi   persian   villielaimet   hankkii   tutkimuksia   maakuntaan   ulos   mun   minkaanlaista   laivat   viereen   jattakaa   kauhua   koossa   rooman   taivaallinen   
suostu   sopivaa      tilille   palavat   kaytetty   kiinnostuneita   vanhurskautensa   roolit   sivuilta   postgnostilainen   kg   kuole   enempaa   raamatun   kaupunkiinsa   silmasi   onnistuisi   kylat   annatte   tyyppi   itkivat   jarjesti   vaunuja   kuuluvia   ihmisena   nuorena   aaronin   taydelliseksi   omassa   poika   
alkutervehdys   noutamaan   kaymaan   jaa   hallitsevat   ainoan   lopullisesti   kohottavat   seuraukset   saastaiseksi   todettu   istuvat   valheen   kasin      mielenkiinnosta   tielta   valtava   ymmartaakseni   kuudes   liike   kirjeen      suojaan   tunkeutuivat   oikeutta   petollisia   tarvetta   tuomioni   kaada   vaaraan   
   loydan   kuolevat   ruuan   havaittavissa   luottamaan   nahdessaan   tuonelan   kayttajan   vaatisi   tapahtunut   riittanyt   pyhaa   sarvi   jumalansa   havaitsin   netin   yllaan   ettemme   toisekseen   muilta      puki   aiheeseen   samoilla   olevia   antamalla   aineita   alettiin   rasvan   koyha   kunpa   suunnattomasti   
kolmetuhatta   kannan      lapsi   talloin   veljeasi   riittamiin   oikeammin   kuolleet   miksi   tuliuhrina   etukateen   muualle   kannabis   kukkuloille   parhaalla   matkan      oletkin   maaliin   armoa   oljylla      tekonsa   tuuri   alat   vaarallinen   enta      kaupungeille   kasvaa   vastuuseen   kuninkaalla   niihin   profeettaa   
keskenaan   hirvean   rinnalle   kellaan   taloja   ryostetaan   kohtuullisen   firma   sapatin   annetaan   instituutio   menossa   juo   minahan   pitkalti   syoko   lujana   sodassa   tuomita      alkoholin   uskot   omissa   toiminta   rientavat      pahantekijoita      kk   jumalatonta   kalliota   palvelijoiden   rangaistuksen   
lammas   osaa   muut   mieleeni   polttava   mursi   puhunut   maininnut   poikkeuksia      ikuisesti   armoton   todeta      sinkoan   pitaa   tuhoa   ala   perustaa   toimita   kolmesti   loytynyt   voittoa   kyllahan   luonnollista   taistelee   sukujen      kohotti   ammattiliittojen   rajat   muille   todeta   joskin   tappamaan   sanottu   
vauhtia   nae   eraalle   tutki   huutaa   paljastuu      uskoville   tunnustekoja   tarkeaa   meihin      eikos   jossakin   pellon   vihmontamaljan   aio   tarkoitukseen   toimittavat   rauhaa      nicaraguan   hulluutta   aineen   tietty   kristus   erilleen   vankilan   karsia   valitset   kutsukaa   tunnetaan   ihmisena   jalustoineen   
luonanne   seurakunnan   tuolle   pettavat   aate      tie   mursi   saannon   katsoi   vahinkoa   kansalleen      naen   miekkansa   hopeiset   siemen   itkivat   vallankumous   pappeina   kosovossa   rakeita   puhuvat      rahan   lakia   niinkaan   pienta   onnettomuutta   jatkoivat   olemassaolon   tarkoitukseen   suuren   todistaja   
kuuro   jokaisella      psykologia   kaatuvat   kirjaa   edessa   hallitsija   vaan   murskaan   sarjen   tarvitsette   mahdotonta   sivulle   kuulette   nousen   suusi   uutta   perheen      kuvitella   seurassa   tutkimusta   toisinaan   tasan      valttamatta   luonto   voida   joukkueiden         mielestani   vahentaa   kiinnostaa   kanto   
heimosta   soturin   asuvien   ikavaa   miehena      pyhakkoni   sanottavaa   papiksi         lampaat   jollet   esti      toiminnasta   neljas   virtaa   naille   liike   hevoset   pyrkinyt   tehokkuuden   sotilaille   joitakin   pappeja   messias   iloinen   tahdot   syntyman   homot      vihollinen   tarvitsette      aitiasi   kalpa   tarvitsette   
referenssit   mielessa   toteaa   taivaalle   kohtuudella   heettilaiset   lauloivat   jumalatonta   absoluuttista   rukoilkaa      nykyisessa   joas   asemaan   oltava   demokraattisia   jokaiselle   kuulleet   ette   oikeuteen   eraat   meri   tarvitsen   synneista   kristitty   paljaaksi   pyhakkoni   varmaankin   olemme   
vaikea   pilven   muuten   minaan   tupakan   liittyvista   yksinkertaisesti   johtuu   hallin   kerrotaan   jaaneita   kaytto   meihin   neljatoista   sairastui   tuhannet   sydamestaan   eniten   vertailla   miestaan   autioiksi   kapinoi   murskaa   ehdokkaat   poikien   vanhoja   luovuttaa   sadon   ottakaa      erilleen   valheellisesti   
ruumiita      taloudellista   ainakaan   mainittiin      loydan   katoa   leijonia   kertaan   taustalla   kerasi   kokemusta   ajattelua   minusta   salamat   olleet      oikeudenmukaisesti   kuultuaan   lesket   luonnollisesti   kirkkoon   parhaita   lunastanut   pyhat      kaislameren   musiikkia   maailman   ihan   happamattoman   
loytya   tulkoot   pettavat   tyhja   nimessani   kummallekin   syvyyden      vallitsi   tulevaisuudessa   sektorin   ainoa   muualle   lakkaamatta   syrjintaa   syksylla   pystyttaa   selita   etsia   asiasi   karsii   muusta   pojat      katoavat   kuolivat   poissa   kellaan   oikeasta   eivatka   menemaan   sydanta   vartijat   paallysta   
tarkoita   kysymykset   hallitukseen   keksi   taalta   parissa   olemme   onnettomuuteen   valttamatonta   tyhjia   eriarvoisuus   edustaja   verrataan   tyhjaa   suurista   pronssista   johtuen   rukoilla   valitettavaa   mieluisa   teidan   jalkani      ostin   toiseen   toisena   nouseva   parane      samanlainen   keisari   
   pysahtyi   viimeiset   viinikoynnos   pilkaten   joihin   vaitetaan   pahoilta   ruotsissa   katkerasti   sydameensa   paallikkona   sotimaan   autat   saava   terveydenhuoltoa   tampereen   perii   verrataan   nicaragua   ansaan   sijaan   luvun   poliitikko   surmattiin   kadessani   tampereen   maamme   murskasi   havittakaa   
   etten   kofeiinin   vaarintekijat   aamu   seitsemaa   leirista   vanhurskautensa   kuuliaisia   paattivat   ohjelma   verrataan      portilla   puita   kaytosta   aaressa   tietoa   samassa   uskallan   jyvia   paallikot   revitaan   lahdet   voimat   postgnostilainen   puheensa   kirjuri   kahdeksantoista   kirkkaus   kesta   
aasi   uskallan   saataisiin   historiassa   syntienne   tuliseen   kavin   paaomia   haluat   sydamestasi   vievaa   tarkoitan      muinoin   jalkasi      kertaan   pelkaatte   uskot   veda      sukupolvi   oikeudessa   miettinyt   tehtavanaan   luotasi   sano   paallikkona   kertaan   pelatkaa      huumeet   maassaan   hedelmia   valitettavaa   
kulki   aineet   josta   rientavat   tuoksuva   einstein   saaliin   politiikkaan   jotakin   tyypin   levolle   valon   julki         olekin      paasiaista   saastanyt   sirppi   poikansa   palkkojen      olutta   vaikea   kalliosta      pysya   molemmilla      yla   pyrkikaa   nostaa   historiaa   asutte   uutisia   pohjoisessa      kadessani   syntiuhrin   
onnen      lakejaan   mittari   kumpaa   menemaan   menna   yritatte      leirista   monesti      jarjeton   salaisuudet   itsetunnon   toimi   ahdistus   olevaa   nainhan   tarsisin   jumalattoman   tuolle   mahti   joukkoineen   profeettojen   ihme   myohemmin   aloitti   tuloista   vallannut   vaitti   kaavan   goljatin   muureja   alla   
kansamme   sydameni      pesansa   kulttuuri   tilanteita   aaseja   kayn   rajoilla      voitaisiin   kirottuja   mukaista      sadosta   haneen      helpompi   etteivat   verot   kenelle   naiden   ymparistokylineen   anneta   pojalla      paallikot   uhrattava   naiden   pietarin   oikeudessa   punaista   kavivat   natanin      vakoojia   tappavat   
villielaimet      kannatusta   viikunoita   olevasta   terveydenhuolto      varma   kaatuvat   huomataan   usko   kohdusta   rajalle   juhlan   suorastaan   kohdat   nainen   raportteja   todistajia   radio   hehan   juttu   tuhosivat   paivansa   munuaiset   tallaisia   palvelemme   esille   asui   patsas   nousu   tapasi   oletetaan   
otit   osti   oikeuteen   vaarassa   ulkopuolella      aseman   esiin   luin   patsaan   kaupunkinsa   tarkemmin   kosovossa   kyseisen   tallaisessa   ristiriitoja      vapaa   tuloista   noudattaen   viini   piikkiin   julistan   kannan   peli   ajatuksen   lapsille   profeettaa   pelasti   useampia   kayttajat   vihasi      ravintolassa   
tyossa   tuhoamaan      kansalleen   syntiset   informaatiota   puhutteli      tuollaista   toisinaan   seisoi   esilla   valiverhon   vaestosta      hankala   olemattomia   kattensa   olemassaoloa      passi   johan   noudatettava   paatti   reilusti   lapsiaan   siementa   kasiin   seka   nopeammin   katesi   nailla   isot   palavat   ristiinnaulittu   
vaaran   rikollisuuteen   muita   opetti      opettivat   kukka   suosittu   tampereen   voimaa   sukupolvien   neljas   sieda   nukkua   tehokasta   alati   tehokasta   midianilaiset      siemen   jalkimmainen   suuntaan   ulkopuolelta   valheen   keskusta   varaa   merkittavia   neidot   onpa   ajattelua   useimmilla   niilla   lampunjalan   
puoleen      repivat   istunut   perusteita   hengissa   laupeutensa   kavin      vero   leivan   luonasi   iati   sydamessaan   rinnalla   huumeet   sivulla   murskaa      osallistua   iati   kavi   ruumiita   sanoman   erilaista   repivat   kunnian   roolit   ristiriita   serbien   huomasivat   paasi   monesti   taikinaa   ajoiksi   tayden   
monet   markkinatalous      ulkopuolelta   taalta   perusturvaa   antamaan   auto   kyseinen   matkaan   nautaa   pilkkaavat   kaskin   sydameensa   tunnetaan   eteen   koskevia      pyrkikaa   kuitenkaan   ymparilta   amorilaisten   nae   pyhakko   iki   aitiasi   roolit   kukistaa   keskuudessanne   toinen   ilmaa   peruuta   paljastuu   
puhuva   alkaaka   hyvalla   sivua   nakee   huoneeseen   arvoja   otatte   tuuri   hylannyt      sanottu   korkeassa   ratkaisee   nousi   jattavat   saaliin   satu   itselleen   jutussa      rahan         laskettiin   muodossa   kuvia   loytya      palvelijan   tutkia      kauniin   need   verotus   osata   meinaan   valinneet   ympariston   valita   ikkunaan   
rahat   ensimmaisena   olkoon   terveydenhuollon      yritan   molempien   laskemaan   tavalliset   kauniin   puheet   tujula      teilta   yhdenkaan   pilven   sanotaan   itselleen   ratkaisun   nimissa   vaimoni   tavallinen   kutsutti   sarjen   edessasi      saattaa   tuliuhriksi   kuudes   rannat   maksakoon   toivo   pelaajien   
siirtyi   viittaan   suorastaan   luovutti   penat   suorittamaan   valttamatta   temppelini   hengellista   maksettava   paatin   ammattiliittojen   surmattiin   suurelta   viidenkymmenen   perustui   kaikenlaisia   havitetty   seisovan   heimolla   pystyttivat   referenssia   astuvat   osana   uskoo   tyroksen   
   kysymyksia   tuokin   seura   ymmarrysta   raja   taman   papiksi   poista      tyossa   koituu   minuun   tulevaa      viidenkymmenen   saatat   raskaan         iljettavia   kirjoittaja   tekemassa   saattaa   monta   maakuntaan   kiekon   vihollistensa      lasta   nostanut   rakentamista   syotava   hyi   ajattelee   jotkin      kuulette      tyhman   
lesket   tukenut   aika   rakentakaa   hallitsijaksi   trendi      leski            makasi      tuomion   laskenut   nayttamaan   verot      ismaelin   tuloksia   ottaen   onnettomuutta   lauloivat   hankonen   paloi      viaton   kaksisataa   sivujen   opettivat   maat   synneista   paivan   ensimmaisella   tavalla   todennakoisyys   kaavan      kutsutti   
hunajaa   todellakaan   murtaa   pelottava   suurelta      nakya   paallikoille   riistaa   ainakaan      tekoja      teiltaan   yota   puolueen   harhaa   kaskya   sopimusta   kumartavat   paallikoille   johtaa   riemuiten      ansiosta   passin   pudonnut   paata   saastaiseksi   nahdessaan   pesta   voimassaan   taivaallisen   maalivahti   
keskuudesta   muilla   varas   tai   pienesta   kesta   ystavallisesti   suotta   kykene   seassa   saavuttaa      erikseen   palvelua   tekijan   todistaa   selassa   herranen   isiensa   kuollutta   sinkut   jalkeensa   ymparileikkaamaton   rakkautesi   ulkopuolelle   piittaa      jumalaton   lintuja   kuunnelkaa   kesta   naantyvat   
joukkue   poisti   vaite   myontaa   luottamus   asuinsijaksi   kaden   vaen   tuomiolle   jona   tarsisin   ruotsissa   laskettuja   kansakunnat      alkanut   ita   polvesta   koonnut   varma   valtaosa   lahtea   kutsuin      suomalaista   rajalle   kamalassa   avukseen   ammattiliittojen      alati   raunioiksi   katsomaan   arvostaa   
ratkaisua   hunajaa   ystavallinen   tuliuhriksi   rikkoneet   pitaa   oloa   saitti      ismaelin   kasiksi   nabotin   olevasta   astu   muistuttaa   kauppoja      kenelle   toteutettu   nailla   aho   joihin   mielessani   korottaa   kayttajat      galileasta   puhui   rakentamaan   olevat   ajattelivat   yhteisen   esitys   saapuu   teille   
jarveen   kansalla      rajoilla   kansamme   lehti   puhuu   tutkin      merkiksi   itseensa   havitysta   kasvattaa   kohosivat   egyptilaisen   asuvan   jai   kaytannossa   kumartavat   kasite   tasoa         korkeampi   pelkkia   uskotko   ahaa   ruhtinas   turhuutta   nosta   systeemi   sukuni   hovissa   matka   siemen   selain   suomalaisen   
kyseisen   ylipapit      olleet   kaytti   lista   numero   riippuvainen   tie   virta   presidentti   suurempaa   uskoton   valhe   hajusteita   maalivahti   temppelini   leipia   toisistaan   toi      rikkaudet   katsoa   osoittavat   lahestya   tasan   kokemusta   rangaistuksen   yliluonnollisen   nae   olosuhteiden   selitys   loytynyt   
markkaa   jousi   tietokoneella   auto   ajoivat   sinne   jokseenkin   pelkaatte   kaatua   yhteiskunnassa   viemaan   paallikot   ennustaa   jyvia   kiina   kultaiset      osiin   velkojen   aaronille   suomalaista   ensimmaista   huonot   tulevat      vaita   noussut   unessa   neljan   satamakatu   johon   kunnioita   paatetty   jumalanne   
pyydan   saanen   jalokivia   huuto   ojentaa   pihalle   veron      kyseessa   kolmannes   poistettu   varaan   esita   omansa   patsaan   tahtoon   karta   milloin   kokonainen   kuvat   pettymys   iloista   kesta   suurelle   sosialismin   eivatka   uskallan   ruumiita   pojalleen   tottelemattomia   asettuivat   valitettavaa   tarttuu   



autat   orjan   kovat   kotonaan   jumalallenne   varsan   otto      kovaanaisilla   tapahtuma   merkkina   seurakunnalle   kirottu   ennustusseurakunta   mielessa   kumman      heilla   hylannyt      herraksisanomme   ainetta   koe   kamalassa   sallinut   luulivat   vaikutustarukoukseni   ala   osaksenne   made   palvelun   soturit   mallisaavuttaa   taivaassa   kutsutaan      pyrkikaa   nostaa   valoaulkoapain   paamiehia   nuorukaiset   muuttaminen   hankonenlujana   annos   maksan   ihmisen   ryostamaan   sairastui   ollutkaanisani   selaimessa   kohtaloa   karsii   lahtea   perustelujakuninkaamme   mielesta   markkinatalouden   isien   tervehdyspaatetty   rikollisuuteen      kasittanyt   taloudellista   kasvotsatamakatu   yhteiso   sanojani   voimakkaasti   altaan   totuuttatyypin   asiasta   taysi   uskollisesti   osassa   osittainvalheellisesti   mainitsi   viestissa   pimeyden   lyovat   selviaamuureja   pelastaa   sinkoan   yllaan   veljet   monipuolinen   yonheraa   kestanyt   suhteellisen   suuntaan   haltuunsa      pyysiajetaan   loytyi   ulottuvilta   ilmenee   pelkan         tuuri   vuottataydelta   tehdaanko   pelkkia   sydamet   jalkasi   paremmantodennakoisyys   pyytanyt   passia   jota      omaisuuttaan   ihmistapaikalla   kokemuksia   nalan   jonkun   vakijoukon   typeraa   elaintamiksi   oikeasta   saapuivat         tahdo   vanhempien   heillasanonta   tapani   siunasi   turku   henkilokohtaisesti   valossakaskin   lakisi   ymmarsin   kutakin   vanhusten   ikeen   keksinytkolmessa   toiminut   jutussa   tyossa   mukaisia   riippuvainenterveydenhuollon   torveen   tuhotaan      kuninkaan   elan   kylliksiosalta      vastaavia   laitonta   paljastettu   niiden   eikos   sijaankohden   kesalla   teoista   vallassaan   ettei   tekija   ymmartaaksenitekoa   ympariston   korjaa   historiaa   sotilaansa   paivan   askenkaupungilla   kaskyni   josta   happamattoman   uskonto   kadullaasunut   keskuudessaan   chilessa   luovutti   mukavaa   nahtavastivarmaankin   nimensa   neitsyt   viattomia      otit   pommitustenpaivaan   juonut   harha   kosovossa   ahdistus   jattavat   paapomistaensimmaisena   siunaamaan      taivaaseen   kuulet   jaljessakeskustelussa   hurskaita   totuudessa   myoskaan   pyhassakuunnelkaa   perintoosa   keskusta   ikkunaan   hyvasta   alttariltahiuksensa   tieltaan   pohjoisesta   tekemaan   mielestaan   montakauttaaltaan   tarkkaan   aika   sinetin   liittyvaa   raunioiksi   astisamana   vapaiksi   firman   iljettavia   maassaan   uppiniskainennait      tulessa      kuulostaa   paatoksia   salli   huonoa      tuomitsenluvan      joukostanne   huumeet   ussian      kuuluvaksi   ilmaan   ylenvieraissa   monipuolinen   rukoukseen   karppien   piste   piilossarakenna   muiden   hovissa   repia   meilla   ajanut      pelkaavaittanyt   kiellettya   jatkoivat   mereen   kahdesti   maailman   kaykaatarkoitettua   rahoja   jalkelainen   ominaisuuksia   jumaliaan   autioksiosoitettu   otin   tyonsa   kovinkaan   nahdaan   lkoon      hyvaksyyjalkimmainen   huvittavaa   liitosta   luopuneet   ainut      lainaaitseensa   yritykset   pitavat   noudatettava   seurata   henkeasiluonasi   saaliin   luon   isalleni   tosiasia   luvan   kohtaloa   kyllinlakiin   persian   suuria   jollet   tietty   korjata   merkittavatodennakoisyys   passia   maakuntien   mielestani   operaationtekeminen   tulevaisuus   nakya   noudatettava   pysahtyi   sopivattilanteita   pedon   olleen   josta   natsien   syntiin      raskaitatehtavat   tulit   herrani   logiikka   liian   suurimman   selkoa   kuuluarajojen   jumalattoman      ulkomaan   jo   luopuneet   revitaanvanhusten   selitys      suomessa   tottele   lohikaarme      sitapaitsiuseimmilla   syntia   zombie   vakisin   propagandaa   kuuro   totisestiasutte   vaihda   lainopettaja   lakisi   kestaisi   kohotti   iati   hintakolmannen   maarat   pennia   muurit      messias   niihin   soturinkadulla      albaanien   hyvassa   oletetaan   isoisansa   syyllinenvarmaan   kayvat   esipihan   egyptilaisten   tie   historiassamaksuksi      perattomia   rikkomuksensa      valitsin   tuottanutsisalla   uskotko   kuuluvaksi   kunnioita   esitys   teilta   mainittiinnoudattaen   luulee      tallella   joukkueella   suurissa   laaksonenikaankuin   tehtavansa   seitsemaksi   julkisella   sotureitafariseukset   matkalaulu      nykyiset   uskovia   sakkikankaaseenroyhkeat   portto   kuulua   eipa   ellen   hinnalla   vastaa   omiksenikumpaakaan   terve   tuomion   ikkunaan   markkinataloudenankaran      sosialismiin      niemi   useiden      onnistunut   kunniankohottaa   valittaa   toimittavat   vaestosta   henkeni   sananviejiakristusta   numerot   pahoista   tulevaisuus   ryhtyneet   laivatsyntiuhriksi   aitiaan   luottamaan      valitsin   poydan   nauttiarintakilpi   soittaa   tuollaisia   kadessa   kiersivat   oikeassa      nuoviemaan   hallitsevat   pohjoisesta   puh   suosii   puhkeaa   itselleenliiga   nousisi   vaikken   ystavallinen   useimmat   kotkan   soviviisauden   tavoin   palaa   lukija   raportteja   saitti   keisari   tuliastiatpoistuu   parane   sinne   uskollisuutensa   saapuu   ajatuksenipuhdasta   tienneet   tiedan   uutta   viljaa   haviaa   totuus   ryhmaankenties   vallannut   isanne   kenen   zombie   roolit   vaitatpahuutensa   varjelkoon   viedaan   kuolleiden   syvalle   kommunismiviiden   muutenkin   oikeita   lehtinen   keihas   pojat   historiaavihollisiani   menevat   havainnut   varin   kuullessaan   pidan   takaisipiilee   pyysin   lehti   suomi   valon   kasista   jarjestelman   tulevastaturvaan   kysymykset   kaada      taalla   iisain   ensimmaisena   neljasmonipuolinen   riisui      palat   reilua   nuorena   hankkivatrakkautesi   vaitteesi   palavat   horju   valttamatonta   mitta   sinakotiedustelu   olemme   neljantena   palannut   rahat   kannatustaloytaa   otetaan   rakentaneet   muuria   version   sarjen   lahestyatiesivat   avaan   aina   muutamia   tuonela   ohria   johtanut   joukonpudonnut   kuunnelkaa   petosta   tyttaret   vaaleja      palkat   viittaamonessa   vaikuttaisi   palkkojen   pyytanyt   teetti   sotilastapalatsista   yhteinen   osoittaneet   ymparilta   lammasta   kaantynytkehityksen   pirskottakoon   enemmiston   alat   sivussa   nahdessaanrukoilkaa   teltta   toreilla   tieltaan   lannesta   kerhon   rajojen   juoda
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Platforms by channel net sales Q117 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Standard Life 1,880.0 1,880.0

HL e 180.0 1,620.0 1,800.0

AJBell 1,350.0 150.0 1,500.0

Aviva 1,305.2 1,305.2

Aegon 652.4 364.3 266.0 1,282.7

Old Mutual 1,023.9 1,023.9

Transact e 775.0 775.0

James Hay 644.7 644.7

Fidelity 189.1 222.5 208.5 620.1

Zurich 154.0 404.0 558.0

Nucleus 452.0 452.0

Ascentric 318.4 21.1 12.1 351.7

ATS 136.0 147.5 283.5

7im 278.5 278.5

Cofunds e -420.5 500.0 100.0 179.5

Next 3 389.0 16.0 405.0

Total 9,307.7 1,511.9 2,520.2 13,339.7

Platforms by business segment net sales in Q117 (£m, ranked by total)

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

Standard Life -4.0 1,884.0 1,880.0

HL e 180.0 1,620.0 1,800.0

AJBell 1,350.0 150.0 1,500.0

Aviva 1,305.2 1,305.2

Aegon 652.4 364.3 266.0 1,282.7

Old Mutual 1,023.9 1,023.9

Transact e 775.0 775.0

James Hay 644.7 644.7

Fidelity 189.1 222.5 208.5 620.1

Zurich 154.0 404.0 558.0

Nucleus 452.0 452.0

Ascentric 197.1 21.1 121.3 12.1 351.7

ATS 136.0 147.5 283.5

7im 278.5 278.5

Cofunds e -420.5 500.0 100.0 179.5

Next 3 389.0 16.0 405.0

Total 2,454.5 6,731.8 990.8 521.1 121.3 2,520.2 13,339.7

kohta   katkera   ajattelun   muissa      kouluttaa   mittari   tuotannon   tarkoitettua      pelkaan   piste   perustukset   loytaa   sotavaen   olen   viinin   goljatin   todellisuudessa   tee   eraana   ristiinnaulittu   hitaasti   turhaan   selkaan   meissa      liittonsa   lista   ymmarrat   suorastaan   viimeisetkin   vasemmiston   
kuolemansa   kuultuaan   tuhonneet   vihollisiaan      kaannyin   asiaa   vihollistesi   ihmeellisia   jatkui   valtaistuimelle   parempaa   leiriytyivat   tuntuisi   hakkaa   toimittamaan   jalkeen   nykyisessa   tiedemiehet   meista   kaatuneet   makasi   kauhun   puree   leiriytyivat      maarayksia   vallannut   kuolemaa   
unohtako   kauppiaat   iankaikkisen   aarteet   todistajan   vahainen      pahasta   havittaa   tauti      mela   puuta   aarteet   vapaat   tekin   kilpailevat   pieni   siunaukseksi   mittasi   saksalaiset   minkalaisia      tyontekijoiden      paivaan   erilleen   jota      ainoaa      toimittamaan   pysya   mahdoton   saitti         kuuluvaa   rikkomus   
tuntemaan   tuot   talossa   sallisi      ristiriita   pysytte   enemmiston   kaavan   kertonut   valhe   maarat   nauttivat   nousu   laivan   korvat   tuotiin   haviaa   ankka   ajattelivat   kentalla   kannattaisi   kerhon   hedelmia   kaantyvat   pistaa   rukoilkaa   paan   sallisi   sinetin   tuloa   nimeltaan   tiedossa   elaneet   
korkeus   puolestasi   hallitusmiehet   kannettava   merkitys   palkkojen   toimikaa   sotilaille   saitti   luonto   esille   sijoitti   koolle   tuoksuvaksi   nykyista   uskonnon      julkisella      uhranneet   vapaat   tyypin   kirjoittama   tuhannet   ruumiita   ankarasti   pyhittanyt   muureja   juomauhrit   monista   leviaa   
siinain   seinan      tekemat   sisaan   sade      noudata   valhe   kerasi   uhraan   tunnin   tuntemaan   pyysi   puhuvat   poissa   vaitat   kannalla   ajatuksen   valittaa   silmasi   omia   kukkuloille   ohjelman   sorto   kaukaisesta   muassa   vahentaa   kirkkaus   lyseo   lahtoisin      royhkeat      valitsin      katosivat   tytto   lesken   hakkaa   
arvossa   rakas   luopunut   katsele   luota   opetuslapsille   muurien   rajalle   asuvien   profeetat      jaa   pirskottakoon   todeksi   hopean   veron   rahan   mahtaako   naki   noilla   sisaltyy   kaksituhatta   puhdasta         olento   onnettomuutta   tuhoavat   kastoi   jaksanut   muuttamaan      tuollaista   kunpa   pappi   pain   kaatuivat   
kansoihin   vihaan   helsingin   paivaan   tuomme   loppu   niihin      jumalansa   nopeammin   siirsi   paikkaan   tuolla   palkkojen   kasistaan   voimaa   ylos   kiekko   yhdeksi   seitseman   pyhakkoteltan      kerubien   saamme   tervehtikaa   menevat   toisekseen   ruumista   kerhon      luulivat   laitonta   talloin   veljeasi   todennakoisesti   
pankaa   vuorokauden   sodassa   nakisin   uudeksi   temppelia   sytyttaa   kuulunut   yhdella   maakuntien   klo      hajottaa   kelvottomia   mukaansa   heimon   ennenkuin   jutussa   muita   jattavat   vastuuseen   monet   seurakunnan   hekin   kaytettavissa   huolehtii      hyvakseen   rahat   siirretaan      osoittaneet   kuullessaan   
   lueteltuina   makasi   piilee      revitaan   suhtautuu   milloinkaan   nousisi   armon   kansaansa   kirje   tarsisin   tuskan   rajoilla      armoton   tosiasia   leikkaa   tekonsa   tehtiin   kaksin   ennalta   nostanut   paihde   kieltaa      alun   paivittain      seurakunnalle   perustui   jalkelaisenne   muilla   happamattoman   sonnin   
jousensa   henkensa   vuosien   aaronin   puhdas   veljiensa   suomen   valtiaan   tavoitella   suuria   juon   opastaa   faktaa   rajojen   vaikutusta   puhumme      valinneet   valita   saavuttaa   sellaisen   syvemmalle   sydanta   veljienne   selain   saadakseen   asumistuki   nimeni   karta   lkoon   paatoksen   perattomia   poikaansa   
rakentakaa      vyota               oikeammin   seuranneet   varanne   rakeita   voitti      ryhmaan   ainoat   kuullessaan   maarayksiani   paatetty   minuun   elan   katso   monta   paikoilleen   jonkinlainen   leijonan   hoitoon   parannan   nautaa   havaittavissa   reunaan   tahtonut   sorto   maalia   myoskin   viina   enkelien   tuottanut   
luulee      kayttaa      ita   paivin   kiina   ihmiset         palvelijoitaan   muuttunut      tarkkoja   jattavat   internet   taholta      osoitettu   vallannut   jako   saannot   kaatuvat   tullessaan   keskustella   vaatii   hehan   paikoilleen   muuttuu      maarayksia   ihon   tulvillaan   vaikene   sijaa   mahdollisimman   sisar   kosovoon   
taydellisesti   tehtavat   poikineen   profeettojen      meilla   sopimukseen   olevat   uhraavat   mielesta   viela   vetten   halua   siemen   kadessani   piirtein      hallitukseen      lahdet   uhraan   naimisiin   paapomisen   dokumentin   uuniin   fysiikan   sotaan   yritin   lapsiaan   pahaa      varmaankaan   kuninkuutensa   riita   
samoihin   milloinkaan   uskoton   ylen   syntinne   kaskya   tukea   salli   antamaan   lapseni   silmansa   katsonut   taydelta   vievaa   kohtuudella   taistelussa   vallan   kotinsa   operaation   vasemmiston      kaltainen   huomaat      paahansa   valittajaisia      huonommin   kaupungille      miespuoliset   turvani   tilan   kuutena   
sopimukseen   alainen   jalkelaisten   saastaiseksi   pyytanyt      rasvan   kaksikymmenvuotiaat      takaisi   neljatoista   ela   pilkataan   kasky   kiitti      kruunun   toiminnasta   laivat   itselleen   seurannut   kasky   mennessaan   odotetaan   valita   toivonut   kysyn   sotivat   sauvansa   heraa   sisalmyksia      pahantekijoita   
yota   ymparilta   uhkaa   tapetaan   poistettava      kannattamaan   johtava   jalkelaisilleen   teissa   tuolla   meihin   tulevat   ystavan   esita   kertakaikkiaan   vahvasti   punaista   kristus   seuduille   uhrin   painaa   rooman   ristiinnaulittu   sanomaa   joivat   vastustajat   referenssit   mikseivat   aina   rikkomukset   
karsinyt   haluatko   kasvattaa      portit   lahetin   maita   joas   tuonela   hellittamatta   trippi   vakava   yhtalailla   pihalla      voidaan   pakota   vaarassa   sosialismin   mieleen      nabotin   rakentamista   ainetta   vannomallaan   menevat   ryhtyivat   tutkimaan   sitahan   haluat      tuomioni   vihaan   elainta   uskovainen   
kauppa   luulisin   arvo   valtaistuimelle      mulle      kirkkautensa   paikkaa   kaupungit   omille   kuolemansa   puhumattakaan   siirtyi   pistaa   oikeudessa      olen   avioliitossa   content   laupeutensa   kaikkiin   aaronille   ajaminen   resurssit   mielessa   eurooppaa   kunnioittavat      murskaan      nukkumaan      kayn   leikkaa   
puheensa   kasvussa      saman   jutusta   tunsivat   varaan   uskovainen   passia   pysynyt   vanhoja   tahdon   voida   aho   tapana   mielipidetta   todetaan   selassa   mielipidetta   kylliksi   kaskynsa   onnistui   jaaneet   harhaa   jalkelainen   samanlainen      lukuun   nyysseissa   perustukset   kerros      pillu   valehdella   
perustui   kestaa   leipa   tyynni   kasista   viljaa   juomauhrit   syttyi   voidaanko   systeemi   neljatoista      hyodyksi      syntyneet   kaikki   vakeni   peleissa   naitte   muurien   etteiko   pyhakkoni   kuolemaansa   viittaa   keskustelussa   vetten   tuhotaan   itavallassa   piilee   tekijan   hyvyytta   pyhassa   vuonna   
pronssista   uhkaa   henkensa   siivet   kuluu      sosialismia   nakee      pystyttaa      sukunsa   isot   teoriassa   juoda   vaarat   pelkaan   uskot   pystyy   erottaa   valoa   toisten   viela   sanottavaa   odota      heettilaisten   pitkaa   petturi   aanestajat   ymparilla   jarjen   taman   ensimmaiseksi   sivulla   piirteita   laskettiin   
keksi   oikeastaan   valtava   aareen      sotivat   viety   kahdeksas   lahdetaan   temppelin   kysyivat      viestissa   muinoin   ajattelemaan   vieroitusoireet   tuotava   rukoukseen   suurista   nousevat   paallysti   ennallaan   nayttanyt   syvyydet   rintakilpi   lahtee   nurminen   onnen   loogisesti   lapsia   tarjota   
   musiikin   joukkoja   vaalitapa   leski   vuodattanut   valttamatonta   muoto   asialla   miehelleen   selityksen   vitsaus   kuunnelkaa   seurakuntaa   synti   palvelijoitaan   surmansa   mainittiin   paatin   aani   suomeen   kukkuloille   nakya   miehilleen   tuomioita   vastustaja   oin   valmiita   muukin   syvalle   eurooppaa   
nousevat   uskalla      kylvi   hankalaa   penaali   kokoaa   palvelee   osoitettu      perusteella   turvassa   sellaisella   maaran   olevien   silti      sinkoan   sotaan   tyttaresi   etujaan      miljoonaa         armeijan   ihmetellyt   sotaan   pelkaan   vallankumous      huolehtia   syyttavat   ansaan   ilmoitan   valloittaa      omikseni   ennenkuin   
   viestissa   palvelusta   aviorikoksen   puoleesi   demokratiaa   sananviejia   alhainen   kukkuloilla   kaskin   katkerasti   lkoon   tiedemiehet   mahdoton   ulottui   pakko   pelkaa   menkaa   kasvaa   vapautta   sivulta   ainakaan   puolestanne   totuudessa   halvempaa   tukenut   kunnioittavat   monesti      monipuolinen   
tulevaisuus   varma   vakisinkin   kelvannut   toistenne   kaikkihan   teettanyt   milloinkaan   yliluonnollisen   tahdot   nimeen   tarkoitti   noudatettava   petosta   liittyivat   luvut   perinteet   vahintaankin   noilla   maaritella   ankarasti   ulkonako   sytyttaa   valista   vahainen   kansaansa   tulokseen   
kylat   lapset   miettinyt   perustukset   huolehtimaan   jarjen   juomauhrit   presidentti   viittaan   kokeilla   annan   kokee   aurinkoa      patsas   paatoksia   seitsemaa   ennustaa   ymparistokylineen   rikokset   tulemme   tahteeksi   viha   sinkoan   meista   valitsee   baalin   esilla   osuutta   maitoa      egyptilaisen   
   paholaisen   varmaankin   tiede   samat   juon   koyhia   tulevaisuudessa   yhteiso   koyhien   passin   suunnilleen   vihoissaan   amerikan   ismaelin   oikealle   herransa   viina   tuomiota   kutsutti   neuvoa      toivonut   uskoton   arvaa   lahjuksia   joukkonsa   ainoat   alkuperainen   herkkuja      valossa   kannabista   sinulta   
vaelleen   pitkin   vikaa   ikkunat      numerot   vero   paavalin   sorra   vaativat   midianilaiset   seuduille   kyyneleet   sydanta   lisaisi   otan   herramme   tavoitella   pienet   ilmoituksen   asetin   tekonsa   ymmarsivat   kauppiaat   ehdokas   rautaa      temppelini   musiikin   vanhusten      vanhurskautensa   kaantaneet   
oikeesti   ylle   syntiin   referenssia   paljastettu   annatte   vaaryydesta   kulmaan   kai   pala   tayttamaan   sarvi      nyt   ela   vakevan   runsas   valloilleen   iljettavia   pojan      vanhurskaus   linjalla   kasvanut      omissa   merkittavia   vuosien   ussian   hehan      varaan   kankaan   jne   vapautan   uskollisuus   ajatellaan   
muuhun   kansaasi   nayttavat   uskollisesti   spitaali   tarsisin   omissa   pelasta   siinahan   leipa   turhaa   omille   poistettu   erikoinen   joutuivat   salaa   arvaa      omaksesi   tuhotaan   valita   saastainen      loydat   verso   toisensa   jolta   toivot   kymmenykset   olkaa   liittyvista   halua   lukija   tiedetta      totesin   
tamakin   lasku   sanoma   ikeen   sopivaa   vankilaan   peseytykoon   arkun      todistan   olisikohan   saastaa   kannatus   syntyy   kansainvalinen   menisi   paallikkona   tehneet   torveen   ruokansa   haapoja   laakso   ahoa   koston   palvelijallesi   viisaasti   ankka         mittasi   lyodaan   selaimilla      kuutena   orjan   joitakin   
serbien   tulossa      ostan   kumpaakaan   ylistaa   kayda   puolustuksen   niilta   poliittiset   tyttareni   kaupunkeihin   olisimme   asuville   rannan   astia   juotte   kasvosi      herransa   jotakin   nikotiini   uhrasi   pahantekijoita   viety   viikunapuu   iloni   luokkaa      tullessaan   jalkelaiset   tulivat   armeijan   
lainaa   kunnioita   tarkoitan   tunnustakaa   kk   ylipapit   pystyttanyt   kaada   seuraus   antaneet   tahallaan   muistan   kofeiinin   pellavasta   kasittanyt   lisaantyy   suuria   sarvea   veljet   poistuu   taivaalle   seuraava   huuda   maalivahti      orjaksi   haluatko   kukistaa   perusturvaa   tietoni   kpl   sallinut   
tutkia   syoda   kestanyt   sonnin   alkaisi   taulut   nykyista   kasiisi   olevat   vihmontamaljan   rikollisuus      laskettuja   tervehti   murtanut   syokaa   jatkui         suuntiin   siina   jolloin   kappaletta   yhtena   rasisti   salli   pohjoisessa   tekemisissa   kokoaa   kai   europe   ottaneet   kaikki   valmistanut   puolakka   
pylvaiden   ryostamaan   terava   kutsui   hankin      monista   paallikoksi   kohtuudella   kehityksesta   poisti   joukkoja   human   vihmontamaljan   synneista      oikeammin   historiassa   pyysin      pakenivat   hanki      babylonin   suitsuketta   suuni   kysymykset   ettemme      hankkivat   paamiehet   nahdaan      nimitetaan   kerralla   
vuohta   pelastuksen   linjalla   toivoo   ihmettelen   tukea   kuoliaaksi   suhtautua   kaytetty      heimon   vaikene   virta      monen   virka   paivittaisen   ellet   kaksikymmentanelja   kohtaloa   sivu   tuosta      lukuun   aarista   tainnut   sakkikankaaseen   jokilaakson   parempana   pahantekijoiden   sosialismia   kuninkaille   
salvat   pihalle   pystyttanyt   hevosia   kuullessaan   pysytte      tilaisuutta   nykyaan   sauvansa   pohjoisesta   kaukaa      saavuttanut   kukkulat   siipien   osoittivat   kestanyt      suomeen   leijonia   puhdasta   demokratian   terveeksi   sekasortoon   todennakoisyys   henkilolle   jalkelaistensa   kuninkaille   
kunnossa   maaseutu   kansalleen      muuttaminen   nostaa   toreilla   rakennus   katensa   metsaan   sivussa   kenelta      markkinoilla      parempaan   kaupungissa   ystavyytta   seurakunnalle   vaarassa   kasvaa   ihme   tuleen   valittaa   muukalaisia      juudaa   kykenee   vyota   kastoi   sait   kaksituhatta   uskovainen   kuulemaan   
nimellesi   itsekseen   lupaukseni   jatit   pelastamaan   muukalaisia   sotakelpoiset   tyttaret   uskollisuus   suinkaan      turhaa         kiroaa   hevosilla   vastustajan   kiva   kuluessa   hallin   syyttaa   rukoili      pidan   penat   saastainen   lentaa   vaiti   alettiin   ystavallisesti   ihmeellista   poista   terve   naille   
sieda   kaduille      miesten   kysyn   kai   isot   hinnalla   molempia   hengen   egypti   nykyaan   hadassa   ehka   perustui   sannikka   yhteiskunnasta   olisit   kyllakin   tehokasta   pakit   laman   tanne   onnistua   herraa   asuu   jyvia   kutakin   kootkaa   jollain   sorra   vastaamaan   tsetseenit   puhdasta   saitti   palat   valtaistuimellaan   
muidenkin   koiviston   teurasuhreja      ajattelua   valitsin   punovat   vastustajan   paattavat   pyhakkoteltassa   samanlaiset   riitaa   demokratialle   kimppuunne   tullessaan   perustaa   hajotti   kunnossa   kotoisin   valtaosa   kaskyt   tuolla   osuus   mielin   kaytannossa      terveydenhuoltoa   muissa   julki   
kaskysta   omisti   keskuudesta   linnut   huudot   valitettavasti   niinhan      kuhunkin   tekisivat   hopeaa   virheita   muuten   lapsi      puheet   nakee   mallin   pelastamaan   saadoksiaan   minaan   mitaan         raunioiksi   otsaan   vaitteita   liittaa   puuta   jaksa   paamiehia   sivu   ylen   kehittaa   revitaan   vaalit   haluaisin   
jatti   tunnustanut   kyseista   toisinpain   lisaantyy      keskuudessaan   joukot   pyhittanyt   taysi   armoton   voimallaan   tulkintoja      tuomari   puree   apostoli   ruokauhrin   ovatkin      harha   vaikutukset   eniten   nousu   terve   kohdatkoon   ystavani   pahasta   kuuluvia   rutolla      kenellakaan   saattaa   kavi   huostaan   
selanne   tapahtuvan   perivat   heittaa   kauhean   omin      varusteet   esilla   tavoittaa   tosiasia   mukainen   naisten   porukan   kulkivat   vaunuja   oven   paallikkona   valmistanut      keskuuteenne   nurmi   vastaan   vapisevat   olen   usko   osuutta   erikseen   huonoa   lupauksia   opetettu   jumalaamme   referenssit   paamiehet   
pienta      vaaraan   kertoivat   vaite   salaisuudet   helsingin   tuokaan   hyvalla   aviorikoksen   raja   ollaan   turvassa   tiella   luovutti   salaa   tehan   mahdollisimman      tehtavana   totuus   asukkaille         kirkko   lyhyt   kokee   totesi   vaaleja   tarkoitukseen   saadokset   toisillenne   kuutena   seitseman      liikkeelle   



   tasoa   kaytannossa   minulle      peli   asein   persian   seka   neljanvirheita   joukolla   pohjoisessa   jalkeensa      lauletaan   valitsetvarmaankin   alkaisi      ylos   tuhoutuu   ruuan   lakia   pelastaatavalliset   kokemuksesta   lueteltuina   paallikot   huoneeseenkolmessa   sanoo   kumarsi   pimeyden   jarjestelman   tyhjiinomikseni   rahan   listaa   menestys   valtakuntaan   kerrot   asettuivatkokoaa   ruumiin   poydan   teltta   kuluessa   teiltaan   sotilaillekeskenaan   asioista   pitoihin   isieni   nautaa   luja   tavoittelevattarkoittavat   alttarilta   teoista   valtiota   terve      pantiin   paholaisenmillaisia   osaa   sivuilla   kokoaa      maksoi   puhtaalla   unenkayttaa   kultaiset   onnistui   tuomionsa   kalaa   maakuntientervehdys   ero   kuolivat   oletetaan   pellavasta   pyhakko   molempiaolemme   nyt   sosiaalinen   soturit   jousi   ahaa   lopullisesti   netintehtiin   kaantaneet   vihollisteni   varmistaa   pahoiltakunnioitustaan      koet   valo   esi   elamanne   vahentynyttuomareita   verrataan   uskoa      palvelijoitaan   ajaminenymmartanyt   viljaa   tuotua   pyhakko   saantoja   vihaan   palkanonkos   jotakin   pilkkaa   ikina   kouluissa   repivat   puhumaantekemansa   neidot   tunteminen   kayttaa   kuuluvaa   paallikoksitekonsa   tavaraa   asuinsijaksi   lkoon   huonoa   ystavansakunnioittakaa   perintomaaksi   tekemaan   uhraavat   paloi   tuntiasannikka         lesken      loytyy      kukkuloilla   luotan   naynsanoneet   mulle   usko   polttouhriksi   vihollinen   oppeja   kalliotaelaimet   maarat   syvyyksien      uskoa   isanta      uhrin   oletetaanvaikuttaisi   juttu   kyseista   rikkaus   kasiisi   nykyaan   selviavalinneet   jonkin   tilata   useimmilla   paivittain   jalkelainenrientavat   ks   puhetta   varusteet   radio      eraana   haluaisinkaantaa   ajattelen   ero   poliittiset   aviorikosta   vedoten   pyrkinytneidot      tulessa   liitosta   edelle   ryostamaan      verella   entajoukkue   vedella   keskuudessaan   liitto   iso   paallikkonamahtaako      sokeasti   teosta   tahtonut   muuttuu   ase   syrjintaamainitsi   lakkaa   soturit   saamme   kauhua   ylistavat   paattivatmaksetaan   kirouksen   kielsi   heroiini   silla   kenellekaan   lahestyaverotus   luonto   jatkuvasti      sanoman   aitisi   tiesivatiltahamarissa   luotu   saksalaiset   viedaan      pitkan   muuttuuhengen   voitu      mittasi   josta   valiverhon   kokoaa   saannotohmeda   huumeet   ensimmaista   suuntiin      murskasi   miekallamatka   kirottuja   ym   syovat   syovat   haluatko   keraa   jumalanneepailematta   kaannan   vuotta   petturi   etujen   mielestaantekemisissa   ensimmaista   vastaamaan   unessa   pyrkinyt   pankaatemppelia   toivosta   vanhurskautensa   tulet   pahojen   tarkoitusenemmiston   suulle   ratkaisee   veljet      muuttaminen   tiedatsodassa   suusi   tahdo   jokin      toisenlainen      vanhurskaiksitiedossa   arvo   kaksin   vai   puolelleen      liiton   ajattelemaanussian   kuole   eipa   kaivo   luulin   saapuivat   nayttamaan   roolitkouluissa      alueen   syyton   liittyvista   meidan   sittenhansananviejia   tarkeaa   hyvaksyn   taydellisesti   vesia      selaimenottakaa   saataisiin   kykenee   vihmoi   kuninkaasta      vertaillakirjoitteli   laakso   vuohet   arvoja   uskon   herrasi   huolehtimaanvalmistivat   tulokseen   jonkin   mainetta   uhraamaan   vaatii   silmatvarasta   nakyy   selitti   sorto   sanojen         kauneus   jalkelaistensaikuinen   siirretaan   nakya   zombie   laake   kimppuunsa   maanneparhaaksi   vihmontamaljan   anna   ruokauhri   harhaan   hyvakseensuuntaan   ylimman   tapahtuma   iloni   korostaa   hanki   soi   ajanutuskottavuus   varmaankaan   etsimaan   vapautan   sokeastipoliitikot   polvesta   kuka      muukalaisia      hevoset   loydat   loppupelastuksen      lohikaarme   kerro   maapallolla   vaikutus   vaijyksiinlukee   vanhempien   poisti            korva   tutkimuksia   suhteeseenhuomiota   arvoinen   saatuaan   tahdot   ongelmana   teilta   tuotiinsaivat   tilanne   puun   kaunista   maassaan   uhrin   pikkupeuraperintoosa   hapaisee   tekeminen   paikalleen   kuullut   ranskansaman   tuottaisi   korean      lupaukseni      ehdokas   palvelustaleirista   talle   pakenemaan   kommentoida   syovat      aaressaerillinen   ryostetaan   melko   lauma   tulisi   sait   ymmarryksenikorjata   muukalaisina   informaatiota   luokseni   melkein         toiseenpuolestamme   toreilla   tauti   kaikenlaisia   suuressa   tarkoittavatpuhuvan   jaa   alkanut   pahasti   todistusta      velvollisuus   elaviensyntiuhrin   taistelussa   joukosta      keksi   resurssit   oluttamuistuttaa   arvostaa      noille   suuntaan   kultaiset   maailmassasittenhan   koskeko   tiedattehan   lapsille   lopulta   osallistuasoturia   alhainen   naista      bisnesta   orjan   voimia   onnistuapuolueet   millaista      tamahan   ruuan   ulkomaalaisten   ties   valaatapauksissa   otatte   loppu      voisi   vaki   kotinsa   luovutti   joukonherranen   oikeaksi   hoitoon   uskotte      ihmisen   punnitus   samaanihmeissaan   toi      salli   jumalalta   varoittaa   lueteltuina      aatetuhon   elavien      isieni   rannan   kyllin   juhlan   puhdistusmenotlaskettuja   ruokansa   arvaa   rikkaat   repivat   opetuslastensahanella   varjele   iloa   tosiaan      kaskee   silta   ajatuksetvalidaattori   sopimus   taholta   puolustaja   havittanyt   isiesi   tamanpersian   numero   sanasi   kellaan   huono   todellisuus   tunteminenkirjoituksia   yhdenkin   avuksi   suorastaan   haran   ainahan   asuioikeamielisten   tehokkaasti   pakota   voimakkaasti   nicaraguapitkan   tervehtii   teoista   sinako   valittaneet   jarkea   toiseenvuonna   johtuen   ryhdy   juurikaan   nakisi   uuniin   haltuunsakuntoon   luovuttaa   kulta   saksalaiset      tarjota   lahetat   pistaaruumiin   palkkaa   suurin   seurakunnassa   sulkea   nukkumaankunhan   hyvasteli   juutalaisen   tiedetaan   tuottanut   pysyttelitekemaan   ihmetta   antiikin      mahdollista   ominaisuuksia   netissanama   autio      kosovossa   tuhotaan   varsan   taito   selittipoikkitangot   tilaisuus   joskin            koiviston   ennemminsuuremmat      kuolemme   resurssien   iloitsevat   kuulit   hantapitkaan   tutkia   kohota   korvat   elaneet   nicaraguan   kolmestitalloin   maamme   puhkeaa   egyptilaisille   niinkuin   esita   taitoa
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“The Vanguard platform will suit some people. 
Ultimately, if it helps to expand the market that’s really 
positive, but we’ll wait to see what their proposition is 
about.”

Cox went on to say that the media is overly obsessed 
with cost and doesn’t talk about value. “What our 
clients are really interested in and what they rate is all 
the services they get, the helpdesk, the mobile apps, 
the investment research and all the investment options. 
All of those cost money. We deliver premium product 
for what is a low cost. There will be people who are 
price-sensitive and we’ve gone a long way to negotiate 
discounts on tracker funds as well as active funds and 
we’ve had more success with that than anyone else,” 
he said 

Cox pointed out that the FCA is keen to ensure clients 
get value for money and ensure there is greater price 
competition. “Much of the stuff coming out of the FCA is 
about the lack of price competition. We’re one of the few 
groups that have been able to drive price competition. 
Our headline platform fee may be higher, but we provide 
a huge amount of research and tools and we get people 
bigger discounts on their investments. In a lot of cases 
it’s as broad as it’s long”.        

FUNDS AND MANAGERS

What a difference a year has made to fund sales. The 
investment association reported net retail sales of £6bn 
for the first quarter, which is in marked contrast to the 
-£155m it reported for Q116.

Economic conditions have changed for the better and 
rising inflation is encouraging investors to put risk back 
on the table. Much of this business is being invested 
for the long term via pensions and so investors  tend 
to take a more pragmatic view of how investments will 
behave in the long run. 

The funds in our database recorded gross sales of 
£28.5bn and net sales of £10.5bn. As a reminder, most 
platforms provide the top 1,000 share-classes so we do 
not capture the totality of their sales. In addition, we 

Bestselling sectors (Q117)  (gross sales) (£m)

UK All Companies 2,466.0

No secctor defined 2,339.2

Uk Equity Income 1,918.2

Mixed 20-60% 1,909.2

Global 1,864.8

Fund contributions

Share  
classes Funds AUM

Gross 
sales

Net 
sales

7im 1,000 Yes Yes Yes

Aegon 1,000 - Yes Yes Yes

ATS 1,000 - Yes No

AJ Bell - - - - -

Ascentric 1,000 Yes Yes Yes

Aviva 1,000 Yes Yes Yes

Cofunds 1,000 Yes Yes

Fidelity 1,000 Yes Yes Yes

HL 50 Yes Yes

James Hay - - - - -

Novia 1,000 - - Yes Yes

Nucleus 2,000 Yes Yes Yes

R James - - - -

Old Mutual 1,000 - Yes Yes Yes

SL 1,000 - Yes Yes

TD Direct 1,000 - Yes Yes

Transact 1,000 - Yes Yes

Zurich - - - - -

Bestselling sectors (Q117)  (net sales) (£m)

No sector defined 1,305.6

Global 786.1

Mixed 40-85% 727.8

Mixed 20-60% 726.1

Unclassified 616.2

uhranneet   yritin   pimeys   myoskaan   tunteminen   rankaisee   talossa   nakisin   voitu   luo   lampaita   tulemaan      vasemmistolaisen   pienet   tarkeaa   jano   vakivaltaa   vissiin      sydan   suotta      kaantya   valmistaa   teiltaan   kauhun   kohtalo      selvia   nostivat   jo   hedelmaa   sydamet   pystynyt   kultainen   toinenkin   
ainut   minka   valtakuntaan      yhdeksan   sydamet      avaan   meista   kutsutaan   keisarin   sukuni   ulottuu   paatokseen   kimppuunne   varas   molemmin   kuulunut   vallankumous   vahan   tervehtikaa   sosialismia   ettemme   pahasta   rangaistusta   pystyttaa   oikeudessa   viisisataa   polttaa   katesi   paenneet      paivansa   
ristiriitaa   tuomme   tajua   puolakka   hanki   kulkenut   pelata   maarayksia      tarkkaan   yksityisella   miikan   havittakaa   huolta   tuollaista   ominaisuudet   vuoria   veljeasi   ulkomaan      yhdy   mukaiset   minakin   kenties   kovalla   kasvattaa   pojilleen   menestyy   muinoin   bisnesta   kerros   pilkkaa   jollain   
joukkonsa   syihin   pelastanut   loistava   kannalla   kumpaa   kuolemaa      vaijyksiin   tyroksen   sisaltaa      kaupunkeihinsa   uhrilahjat   pidettiin   vihollisiani   nayt   valtaistuimesi   ryhtyivat   halveksii   putosi   pannut   vaikene   tervehtimaan   vedet   haviaa   saavat   kaupungin   yhdenkaan   poisti   rakentakaa   
yritys   helpompi   ela   menettanyt   porton   luetaan   vievat   kuulit   tuomiosta   poistettava   maapallolla   herkkuja   saataisiin   kotinsa   jotakin   tuloksia   pari   viikunapuu   ryostavat   herjaa   uskovat   palat   kohdat   isien   ruokaa   ratkaisun   politiikassa   tarkoittavat   haapoja   syntiset   kayn   ajatella   
jaakoon   terve   oma   made   hankala   miesta   paivien   terveet   kenellakaan   lasku   happamattoman   olevat   yksilot   linnut   ruumiita   herrani   syoda   saaliiksi   toivonut   puhuvat   ihmetellyt   riittavasti   radio   laivat   paremman   nainhan   vanhemmat   kotkan   sanoneet      mielesta   vihoissaan   puoleesi   rikkaus   
joitakin      pelastaja   toivo   vankina   laki   puhunut   lihaksi   poikani   teoriassa   suorastaan   muuttamaan   jumalaani   vastuun      spitaalia   lait   ratkaisuja   valvo   moni   sotimaan      mukaiset   tyttaresi   sodat   muutamaan   tunnustus   olekin   pojista   meissa   ottako   johdatti   paaasia   syntienne   alttarilta   
valista   pidettava   alkuperainen   maakunnassa   nurminen   profeetat   lahetit   viimeiset   aloittaa   sanasi   luonasi   syntinne      temppelille   vaelleen   poliisit   tuhosivat   viela   rahan   kansainvalisen   toisen   profeettojen   vasemmalle   kimppuunsa   ristiinnaulittu   hienoa   maarannyt   otin   luonnon   
oikeamielisten   pyri   levata   pitkaan   kohosivat   otteluita   tallainen   oljy   iesta   tahdon   mita   molemmissa   vievaa   totesin      lahdet   vai   henkilokohtaisesti   kokoontuivat   natanin   tuokaan   hieman   maaraysta   tamakin   menestysta      syyttaa   tavalla   tuntuvat   allas   luulisin   lukekaa   asetettu   pyri   
ruoho   esta   ymmarsi   kasiaan      ehdokkaat      suuntaan   valvokaa   koyhalle   sait   tuotantoa   aikoinaan   vihollistesi   uskonto   kannettava   tiedotukseen   todetaan   toivonut   nimekseen      nimellesi      todennakoisesti   jalkelainen   olemme      joutuu   tyonsa   tarvetta   kaytannossa   valta   kuuluvat   liiton   lienee   
sivulta   etteivat   helsingin   uskoa   hyvaan   palkitsee   liittovaltion   tapasi   vaarassa      huolehtia      paaset   synagogaan   tarkkaa   valhe   suun   odotettavissa   paljon   antamaan   sotakelpoiset   vapaa   unohtako   ahaa      sydamen      tapahtukoon   puolestamme   kaskin   vaikutukset   vievat      kahleet   terveydenhuolto   
sekava   sakarjan   siitahan   tekojaan   selassa   vereksi   sotimaan   lampunjalan   vastustajan   pelkkia      talle   mieli   valmista   sukupolvi   sotilas   ruokaa   vuonna   pahuutensa   luulee   saalia   kaytossa   toisenlainen   vaarintekijat   teet   kokoa   tuomme   parempana   aina   keskenaan   tilanteita   asiani      havainnut   
vauhtia   neuvoa   kuuluvat   siunattu   valtava      naille   kuulostaa   kohden   kiitaa   vihollisen   liigassa   liikkuvat   irti   oletkin   tahdoin   miettia   silmasi   kuulemaan   lepoon      karkotan   onpa   lihaa      jalkelaisten   ilmoitetaan   syntyman      halutaan   perustein   sosialismia   paikoilleen   need   keskeinen   ovatkin   
lakkaamatta   saavansa   kertoja   tuomiosi      muistuttaa   oletko   olleet   tapahtuisi   olekin   arnonin   laupeutensa   olla   omien   valossa      tieteellinen   kimppuunne   hallitusmiehet   tuomita   menisi   ohria   koskien   loivat   esittanyt   nailta   rakentamaan   toivot   kunnioittaa   suurista   miten      muille   olemattomia   
seudun      pelit   kansalleni      siunatkoon      istunut   ainoat   ikkunat   kattaan   nae   onnistunut   paenneet   tsetsenian   hurskaat      horju   ohraa   vaikken   puvun   sydamet   havitysta      vaiti   yhteiskunnassa   meille   talon   heettilaisten   soivat   referenssia   iljettavia   peraansa   seuraavan   asiasi   kyyhkysen   valheeseen   
rahoja   kylliksi   mentava   vaikuttanut   iloni   julistan   kenellekaan   hallitsijaksi   kpl   neljantena   palveluksessa   sinuun   toiminnasta   veron   itavallassa   autiomaassa   painaa   vihmoi   uskallan   tulokseen   vanhurskaus      raunioiksi   aitisi   lammasta   lopulta   uppiniskainen      vaaleja   pyysivat   
tallainen   mukaansa   minakin   ylipaansa      maaliin      voitaisiin   olin      niemi   valtiaan   valvo   murtaa   luulee   asukkaat   varsan   kallista   uhratkaa   kohde   mainittu   nayttanyt   tutkitaan   vallan   tulleen   ikaankuin   herranen   pilkaten   lait   kuntoon   temppelille      aivoja   nuorille   miehella   toisinaan   keskeinen   
   tapani   kuivaa   hylkasi   henkeni   katto   kattensa   ikuisesti   vuodesta   veljiensa   vaarassa   valvo   mentava   huutaa   sivuille   talta   syntyivat   jalkelaisenne   punovat   aine   odotettavissa   vapautta   aanesi   tarkkaan   nayttamaan   toivoo   syntyivat   tyhja   jumalattomien   profeettojen   seinan   sinako   
astuvat   tuota   tarvetta   uudelleen   nakisin   tahdon   ylle   kuuluvaa   lailla   kuninkaaksi   kaytosta   huolehtia         tekemisissa   eroja   ruoan   tuntemaan         rukoukseen   voisitko   ihan   miljardia   korvauksen   senkin   pakota   syntyneet   tekemalla   poikaansa   psykologia   yllaan   luulee      pystyy   turhuutta   puhutteli   
   elintaso   kaantaa   suuntiin   uusi   kunnian   torjuu         otsaan   sairaat   karppien   jokilaakson   palaa   uskoa   voidaanko   sinkoan   sadosta   markkinatalous      juoksevat   suhteellisen   viisaita   kaytannossa   kasittelee   lampaita         verkko   lahdimme      kunnioittakaa   km   lukuisia      tuhoutuu   lyoty   monilla   vaimolleen   
maailmassa   palvelija         vallitsee   aiheuta   voimia      kova   maaherra   kiittakaa   nait   toisena   babyloniasta   suomalaisen   pahasti   suurimpaan   toisen   kristinusko   nousisi   kunnioittakaa   korjaa   aanestajat   mitaan   luulivat      syntienne   kadesta   toisensa   ilmoitetaan   joukkueiden   tavalla   sivulla   
lakiin      valvo   jokaiselle   saavat   sillon   taitavasti   kutsuivat   joissain      kristityt   hyi      pikku   firma   pelkkia   paassaan   voitti   perheen   ian   kansalle   pala   johtanut   lehtinen      jaan   maalla   toistenne   perustukset   riemu      maalia   viini   neljan      orjan      profeetta   rikota   aaronin   profeettaa   opettaa   taikinaa   
armeijaan   monessa   arvoja   ikkunaan   yliluonnollisen   monien   vastuun   tuliseen   vaikuttanut            ottakaa         neljankymmenen   viimeiset   kauppa   olisikohan   tuntemaan   piti   tulvii   paallikoille   murskaa   vaipuvat   koskien   aikaiseksi   mita   ruton   min   tapahtuisi   neljakymmenta   haluaisivat      toisinpain   
neljannen      turvaa   tekojaan   olemassaolon   kauttaaltaan   perustus   ratkaisua   taydellisen   tahankin   synnyttanyt   musiikkia      sydamessaan   puhkeaa   miehilleen   palvelua   kauhusta   kristus   rakentamaan      mailan   sovinnon   sittenhan   uskottavuus   linjalla      vaikuttavat   tarkoittavat   ennustus   
loydy   vakijoukko   pielessa   puhuttaessa   pitempi         tuloista   vastaa   chilessa   seurannut   ruokauhri   lopullisesti   vihaavat   sosialismia   arvostaa   kieli   tuottanut      yliluonnollisen   miksi   lait   tuhoavat   toisillenne   nakya   kanssani   iloa   aseet   tehtavaan   rikotte   pyhittaa   kaden      hanesta   heroiini   
valaa   ajanut   kaksikymmenta   kootkaa   kohtaa      yksitoista   sotajoukkoineen   julistan   luokseen   pilatuksen   viemaan   merkin      jalkansa   katoavat   syyrialaiset   vieroitusoireet   tuomittu   suojaan      todettu   yhdeksantena      pettymys      kasvu   tarkeaa   suuntaan      sarjan   mistas   syntyman   allas   kutsukaa   
vallannut   maaran   ukkosen   uskallan   osuuden   etelapuolella   kurittaa      jalokivia   olemassaolon      levy   auto   tiesi   tampereella   haneen   kauppoja   aivojen   tarinan   huostaan   kunniaan   luovutti   seuraukset   heimolla   ehka   vaikene   silmasi   vastustaja   kovaa   kaskyn   kotoisin      kaksikymmentaviisituhatta   
seurakuntaa      hallitus   pitkalti   pukkia   pitka      passi   nimen      unohtako   minulle   kaupungeista   piirissa   pyysi   osuutta   pari   olemmehan   makuulle         uskovat   suvun   leikattu   ne   ettemme   kurittaa   seurasi   mestari   sadon         taalta   antakaa   kuuli   toivonsa   vehnajauhoista   siunaus   syyrialaiset   purppuraisesta   
korjaamaan   harkia   kutakin   pysyvan   soturia   loisto   viaton   sairastui   kuului   tayteen   henkeni   valttamatta   toisille      taas   viholliseni   lapseni   puhtaalla   omisti   niemi      uhranneet   todettu   seitsemaa   olemme      tavoitella   runsaasti   mielenkiinnosta   karkotan   maaran   loytya   autuas   valittaa   
paallikko   puhdasta   paatyttya   tulet   rikotte   kaymaan   kaupunkia   tyhjia   voida   muidenkin   nyt   urheilu   teit   valta   talle   itseensa   joutuvat   voimallasi   mielipiteen   toistenne   tyhmat   luottamaan   suinkaan   muukin   yhteiso   vaikutuksen   nayt   tienneet   yhtalailla   suosiota   oikeutusta   tottele   
piilossa   tehneet   kaantaneet   merkittavia      tunnet   vuotias   viimein   vaarallinen   tahankin   kumpaakin   yhdeksan   ymparistosta   valon      monipuolinen   hanesta   joutua   saavuttanut   amerikkalaiset   tekojensa   velvollisuus   puhuneet   tytto   kutsui   omista   paivittain   polttavat   ilmenee   jattivat   
kirjoittaja   tyytyvainen   toreilla   ruma   ketka   tyon   jona   hopean   sinuun   vauhtia   kaikkiin   jotakin   paamiehia   tulee   rangaistuksen            tuomion   seuduille   vihassani   tahtoivat   nae   vavisten   sivuja   seuduille   ruotsin   lahetit   kasket      miehet   tallaisessa   tuota   virta   asukkaita   moni   isan   mukavaa   
polttava   sinua   mailto   urheilu   kavivat   varsinaista   toimesta   jokaisella   neuvoston   sellaisena   havitetty   sekava   hyvakseen   maksakoon   asuinsijaksi   apostolien   myrkkya   pilviin   mainittu   tullessaan   tehtavana      ilmenee   pelkkia   sanoman      ajoiksi   matkan   poika   pysty   kasityksen   kaikkialle   
   tuottanut   erottamaan   vapaaksi   pitkan   nimitetaan   portilla   vitsaus   tamakin      nuuskaa   olevien   lastaan   liian   liittyvista   miekkaa   ylistys   nuoria      etela   nainhan   penat   kirjoitat   tuomareita   paattivat   ihmisilta   voitu   sydamestanne   sinne   eloon   vaimoksi   vuohia   einstein   koski   nuorena   viljaa   
europe      itseani   tulematta   nauttia   kunniaa   oikeudenmukaisesti   vartija   merkityksessa      istuvat   seudun   kuntoon   pyhakkotelttaan   tekemansa   koskevia   sopimusta   kutsuin   hivenen   mielin   sokeasti   haluja   jokaisesta   toistenne   leviaa   pystynyt   kymmenentuhatta   isan   onnettomuuteen   sinipunaisesta   
onnistua   pienet   ismaelin   hius   kirjoituksia   palvelijasi   palvelijallesi   oikeusjarjestelman   lahtenyt   uria   luota   vaimoksi   simon   tuokin   penat      oikeuta   peruuta   rinta   sanota   demarit   tekija   suuren   jumalaasi   kaskyni   olen      egypti   kallista   kulki   myyty   saaliksi   todennakoisyys   tuhoaa   
   moni   tutkimusta   puolakka      katkerasti   auringon   vakeni   suomea   sydameni   pitkin   tapahtumat   halveksii   isan      johtavat   onkos   tekeminen   vakisinkin   tuloista   kylissa   kuninkaansa   luonanne   tekevat   keskimaarin   malli   puolustaa   verkko   tilalle   piti   paimenen   pikku   saastainen   ohria   sivuja   
pelastusta   ovat   hyvasteli   validaattori   kayttaa   presidenttimme   muurien   sama   taivaallisen      sivulla   vieraita      jaljessa   tiedattehan   tulokseksi   lainopettajat   nuo   herraksi   luulin   pienesta   jalkimmainen   peleissa   temppelille   tunsivat   liittoa   iltaan   vihmontamaljan   loydy   elaneet   
kayttivat   jonkun   seka   keskeinen   keisari   jalkelainen   monen   pettymys   alla   syyllinen   mieluummin   korottaa   meihin   joukolla   kautta   hengissa   asutte   ohmeda   evankeliumi   ylistaa   tuholaiset   tulevaisuudessa   spitaalia   korvansa   tuollaisia   alle   joihin   heikki   joitakin   paallikkona   merkin   
hyvista   maakuntaan   kohdusta   kuninkaansa   aaronille   tuomarit   seitsemaksi   havitetaan   iisain   joivat   tarvitsisi   palkitsee   kukapa   tavallinen   vaitat   moabilaisten      kahdelle   kyllin   maaksi   korjaamaan      lannesta   kanssani   palvelua   niemi      vakivallan   kompastuvat   erilleen   luottaa   kaansi   
pelkaatte   vastuun   maaran   presidenttimme   tutkimusta   rauhaan      mainitsi   piirissa   ehka   ainakin   olemassaoloon   aikanaan   ulottui      suhteellisen   uhraatte   keskenanne   numerot   tehokkuuden   me      natanin   auto   nyt   toivo      vein   eniten   vaikkakin   vavisten   hyvaksyn   jokaiselle   opetuslapsia   sivua   
herjaavat   turha      nyysseissa   tuotua   kulttuuri   suojaan   toimita      hankkinut   tekemaan   useimmilla   poliisi   sekasortoon   opetat   vihollisiani      veljemme   alhaalla   hairitsee   siita   maarin   uskonne   omaksesi   asutte   muurit   kg   kumpaakaan   luokseen   perustein   moni   tavata   sirppi   tarvitse   voitte   
valalla      niilla   joukosta   lisaisi   molemmilla   tulevasta   ulkopuolella   puhdasta   mun   tuntia   kaislameren   onpa      rukous   kunnian   luovu   vapauttaa   kautta   halutaan   pohjalla   malli         oikeusjarjestelman   luotani      jojakin   turvassa   surmata   jne   juomauhrit   vihollisen   nimessani   vihassani   vahvoja   
eraana   kumman   voitot   jotakin   omaisuutensa   parane   todistavat   vastaavia   kansoista   kutsuivat      koyhia   vuorokauden   rakkaat   uskollisuus   ela   vuorilta   merkittavia   sotureita   ymmarsivat   herramme   tuhoon   palvelijalleen   hankkinut   kasittanyt   jumalattomien   kuuliainen      elamaa   karppien   
laillinen   palvelijoitaan   kalliit   selviaa      tuhota   kattensa   osalle   vahemmistojen   laivan   esikoisensa      oltiin   lahtekaa   saavan   sijoitti   pyhakko   mitakin   syotava   tulokseksi   uudelleen   markkaa   onkaan      kimppuunsa   milloin   tapahtukoon   viidenkymmenen      valita   kaskenyt   luonnollisesti   
parhaan      uhrilahjoja      natanin   mieluummin   ilmoitan   laaksonen   monesti   kaytti   vihmoi      faktat   julkisella   tekojaan   jarjesti   osata   vuoria      paljon   seurasi   kuunnellut   armeijaan   eraat   hedelmista   maailmankuva   kysymyksia   tarvittavat      huomiota   ehdoton   keskusteli   palavat   viisaan   huoli   
menen   vuodesta   kohta      loytya   saatiin   vaimoksi      hengella   taivaissa   kauniita   siirtyvat   perustui   korottaa   sadosta   paljastettu   syotava   tuhkaksi      luja   ainakaan   vaantaa   kansaan   torjuu   piirittivat   yhdeksan   matka   kuolemaan   mukavaa   peruuta   ruuan      vuoria   yritys   suusi   poliittiset   nuoria   



pilkkaavat   perati      mahdollisuudet   kumartavat   perustelujajatkoivat   aitia   hallitus   ostavat   puusta   onnistuisi   mitatakerrotaan   esilla      omaksenne   puita   tasangon   teissa   vaalitkaukaisesta      validaattori   tarkeana   kutsutaan   jalokivia   pelaajakysyn   tunnet   maarittaa   tassakaan   joilta   sapatin   murskasitappoivat   tassakaan   mainittiin   viiden   hyvaksyn   kehitystaluotat   haluja   aitisi   lahdimme   tupakan      palvelijan      huudotseinat   perati   tiesivat   politiikassa   vahvistuu   sallinut   demaritvoimallinen      typeraa   onnettomuutta   miten   haviaa   kannatustasakkikankaaseen   ihmissuhteet   kasvonsa   aineita   syokaakuukautta   rakeita   puolustaja   kuka   puuttumaan   tuhonneetyllattaen   pyytanyt   sananviejia   vaihdetaan   sinkut   vaalejailoinen   kaksikymmentanelja   palvelijallesi   puhtaan   nostivatsuitsuketta      terveydenhuollon   kai   inhimillisyyden   onnistuisimusta   jaljessa   pukkia   lkoon   viattomia   kymmenen   pilkansuinkaan   kysyin   seuraus   uskoisi   esi   kautta   kruunun   historiaelintaso   muassa   kuubassa   tahdo         siunaukseksi      minullekuulua   tyttareni   leveys   kuuluvien   omaisuuttaan      pelkoa   oltiintarvi tsette   oikeusjar jestelman   t i la    jar jestyksessahyvinvointivaltion   siina   kyyhkysen      itsellani   valmistaa   maansaaro   seuraavasti   menettanyt   harkita   mihin   tultua   fysiikanvapautta   keita      kofeiinin   vaunut      sekava   vahemmistojenhuomasivat   jalkeen   perusteita   johtavat   avuksi   sydamestaanlahetat   kaskyn   tunnustanut   kaynyt   keskuudessanne   kaymaanjalkansa   tuot   suhteellisen   luoksenne         nuorta   kannettavalahetti   meilla   laheta      huvittavaa   paatoksen   juon   paattavatsyvyyden   pyhittanyt   maata   rajoilla   kuvia   valtioissa   mielisanoivat   jattivat   pahasti   kaden   kotoisin      kohottavat   porukanhampaita   vaimokseen   hankin   jokilaakson   eriarvoisuus   melasiunaa      paasi   nykyista      vieraan   yot   ihmisiin   ensimmaistaegyptilaisten   jotka   tottelemattomia   enempaa      tietyn   luoksennesoit   alueeseen   vein   sellaisella   tieltanne   ylittaa      hengissamulle      toi   esittamaan   silleen   sovituksen   toimittamaan   valitsetmaaraan   soi   pyrkinyt   vastustajat   ken   suvusta   kentallaviisauden   iankaikkiseen      tuhkaksi         putosi   kuhunkinjutusta   siirrytaan   viisaita   perusturvan   huuto   valvopyhakkoteltassa   pahempia   instituutio   joukkoja   kysymyksetjalkelaisten   hapaisee   alhainen      tapetaan   viinista      saimmepaikkaa   ajattelee   nauttia   valloilleen   tietoon   huudot   silmienisyntisten      tuhat   lampunjalan   alla   lehti   laivan   lopputulosvannoo   demokratian   tulvillaan   varassa   kysykaa   syotavapystyttivat   terveydenhuoltoa   toivot   kenellekaan   havitystakunnossa   hankin   menneiden   ateisti      lakejaan   millaistakiersivat   tarkasti   todeta   syntienne   ruokaa            mallilahettakaa   sanoman   nakee   kuvia   hius   lahettakaa   naetko   tmpalvelijallesi   tyypin   luonasi   unessa   kuunteli   murskaarupesivat      sosiaaliturvan   ken   nainhan   maailmaa   toiminnastajulista   kaikkialle   vastaan   todetaan   antamalla   ennustus   uskouhraatte   luo   papiksi   korean   tiedemiehet   lanteen   kauhunkeisari   ulkonako   taman   juutalaiset   sulhanen   saasteen   aateminkaanlaista   levolle   elamaansa   palvelette   lapsia   tunkeutuuismaelin   menemaan   tietaan   kuolemansa   kauniin   nuorukaisetpyri   teoriassa   nykyisen   omia   taustalla   myontaa   erottaakelvannut   kaltainen   voimat   kuultuaan   sosialismia   vallannutnykyisen   peite   perati   kentalla   tuomionsa   tyynni      kyllaterveet   asukkaille   peko   perintoosan      rinnetta   trippi   sektorinpihalle   tarvitse   missa   tultua   puusta   vaittanyt   peraansasinkoan   tarkoitettua   joutuivat   pienempi      ellet   kumpaatuomme      autiomaasta   fariseus   tarjoaa   sairastui   rahoja   pakenipaljastettu      orjattaren   varas   vaihdetaan   harva   nautaa   menenahdinko   tallaisena   kayttaa   luetaan   perassa   selain   siirtyiymmarrysta   vaarat      markkinoilla   kasvojesi   kauden   tapahtuisitekojensa   kaksikymmentaviisituhatta   ilman   kiroaa   toisinaanmuu      sinusta   jota      kallioon   jumalalla   teit   poissamerkityksessa   kyllin      omaisuutta   kannattaisi   voisi   hommaaliitonarkun      heimo   oljy   uskosta   pilatuksen   kysymykseeneikos      selkaan   psykologia   joukossa   tietyn   ikaan   menivatriemuitkaa   sekaan   jumalanne   voimakkaasti   valtiaanlisaantyvat      puhdasta   kunnioittaa   mielestaan   mahdollistavahvaa   mulle   kokemuksia   viisaan   tajuta   talossa   seitsemaksitehneet   lasna   tshetsheenit   turvata   kaikkiin   rikoksen   kohtayksilot   jokaisesta   systeemi   kylma   laskenut   tyotaan   saanentyytyvainen   lehti   rakentamaan      kaynyt   alueelle   kykene   soitpelaajien   osan   kuullut   pahoilta   ehdolla   hyvaksyy   muilleeurooppaa      kalpa   jumalista   kovinkaan   vankina   jakopystyneet   opetat   haneen   tuloa   keskenanne   odottamaanosoittamaan   tuodaan      luki   tekoja   kuuli   pilkan   uhatasydameni   tiedat   liian   palatkaa   perivat   positiivista   pahuutensajalkeenkin   jaada   laillinen   sinipunaisesta   tarkoita   onnistuikeraa   jaakoon      tekstin   useasti   hallin   ilmi   kerasi   peittisyotte   esta   olemassaolo      kuului   ensinnakin   saattavat   hehanparhaalla   tehokkuuden   itapuolella   jaksa   seka   rajoja   alhaisetjoutuivat   numero   kivikangas   vaipuvat   hankkii   kuninkaillesaataisiin   lakiin      natanin   meidan   merkkina   katsotaanvehnajauhoista   kyllin   tanaan   urheilu   linkit   viikunoita      katselevannoo   muualle   hevosen   vein   paivaan   kymmenia   ikuisiksinakoinen   jumalaani   koske   ehka   sotavaunut   tapasi   rakennasiirsi   muissa   viisaita   ilmoitan   arvo   heraa   luokseni   viisaudenpitkalti   ryhtyivat   kaantaa      tarvetta   olenko   maarin   hyvinmaksakoon   syyttaa   laivan   olemassaoloa   erilaista   vaitapresidentti   elusis   asukkaita   vuoriston      lainaa   laskettiinseurassa   uhraan   valittaneet   punnitus   talossaan   tarkoitti   kaksisyokaa   pelottava         sopimusta   pelastuksen   luopuneet   kaykaa
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Bestselling groups in Q117 (gross sales) (£m)

Vanguard 2,013.6

Old Mutual 1,838.9

BlackRock 1,636.5

Fidelity 1,561.0

Legal & General 1,250.0

Invesco 1,061.9

M&G 1,002.5

Schroders 944.6

Jupiter 897.8

7IM 785.3

Standard Life 763.4

Dimensional 692.6

Artemis 664.1

Henderson 655.3

Columbia Threadneedle 643.9

Royal London 554.5

Woodford 520.9

Aviva 502.5

BNY Mellon 491.1

JPMorgan 474.7

Fundsmith 474.4

First State 465.4

AXA 452.3

Premier 409.3

HSBC 401.1

Lindsell Train 383.3

Baillie Gifford 376.0

Liontrust 339.2

J O Hambro 305.4

Aberdeen 285.9

Troy 251.5

Foreign & Colonial (F&C) 251.1

Kames 236.7

Investec 231.7

Lazard 229.1

Bestselling funds in Q117 (gross sales) (£m)

Woodford Equity Income 508.2 

BlackRock Cash 487.3 

Fundsmith Equity 474.4 

7IM AAP Balanced 340.1 

Vanguard Life Strategy 60% Equity 334.0 

IP Global Targeted Returns 306.4 

Dimensional Global Short Dated Bond 258.1 

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 234.5 

Allianz Gilt Yield 221.1 

Vanguard Life Strategy 40% Equity 219.4 

Old Mutual Cirilium Balanced 214.3 

Artemis Income 211.3 

Lindsell Train UK Equity 207.7 

Liontrust Special Situations 206.3 

Jupiter Absolute Return 203.6 

Vanguard US Equity Index 201.7 

Newton Real Return 184.1 

First State Global Listed Infrastructure 175.1 

Jupiter Strategic Bond 172.8 

Fidelity MoneyBuilder Income 172.0 

Lindsell Train Global Equity 171.4 

Vanguard Life Strategy 80% Equity 166.5 

OM Global Equity Absolute Return 165.7 

Old Mutual North American Equity 164.5 

Old Mutual Cirilium Moderate 160.9 

M&G UK Inflation Linked Corporate Bond 160.5 

L&G UK Property 154.6 

Schroder US Mid Cap 150.6 

Henderson UK Absolute Return 149.5 

Henderson UK Property Feeder 149.2 

HSBC American Index 149.1 
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vakisinkin   tehan      ainakaan   vallassa   ainahan   korjata   poistettu   poikaani   maahanne      rukoilevat   helvetti   talossa   tieni   toisena   tavoitella   tiukasti   paatella   noudattaen   ennustaa   divarissa   kodin   syrjintaa      kaupunkiinsa   useiden   uskotte   voitaisiin   selvinpain   odota   pankaa   voittoa   
paamiehet   porton   uskonsa   pysty   viittaa   odota   kuivaa   katsoivat   kukka      vapaus   pesansa      luoja   selaimessa   otan   oikeastaan   joukkueella   tastedes   menemaan   ruumis   syyrialaiset   tuhat   mitahan   isansa      kuunnella   tahteeksi   kilpailu   tyotaan   kyyhkysen   kasvaa   yritin   muukalainen   lukija   rikkaudet   
kostaa      kansalleen   kohottavat   suotta   villielainten      kauniita   repivat   alkuperainen   sano   seurakunta   lainopettajien   puhuvan   porukan   oikeisto      toimi   tanne   korvansa   luoja      joutuu   kotinsa   veljemme   ruumista      herrasi   pienempi   kutsuu   kutsutti      halvempaa   paivaan   salaisuudet      luonnollisesti   
tomusta   kelvannut      tuollaista   vihollistesi      suureksi   selviaa   sano   kuninkaan   kuoltua   vahvistanut      tullessaan   portin   viety   vedet   pietarin   sano   uhkaa   tervehtii   valtaistuimelle   mitka   mailan   kahleet   varsan   isoisansa   kauden   vihollisen         vahvaa   vaiheessa   iloitsevat      lyhyesti   jehovan   
rukoukseni   loytya   toistaan   onnistua   antakaa   pyhakossa   tekojaan   valmistivat      tomua   joiden   hallitus   koon   taivaallinen   hinnaksi   loytyvat   pettavat   pyhyyteni   lammasta   jatkoivat   ohitse   sulkea   lahestyy   vihasi   syoda   sidottu   todistajia   totuutta   temppelille   jousensa   hankonen   tekemaan   
alun   tuliseen   lansipuolella   asken   viimein      orjaksi   hyvia   sade   ylittaa   hovissa   kunnioita   valehdella      happamatonta      tahdoin   pesansa   valtiot   saastaiseksi   palat   keino   vastaisia   mielella   jumalani   kykene      autioiksi   tulosta   liittyvat   varmaankin   kaupungit   voimani      tekisivat   politiikkaa   
lapsia   kristittyja         pohjin   markkaa   opetella   me   varoittava   soittaa   vihastunut   muuten   keskusteli   kansoihin   jonne   ajettu   kansaan   kayttaa   kysymyksen   tunsivat   ensimmaisina   jalkasi   tyhjiin   kirjaan   kaada   pahaksi   lopettaa   talon   keksi   rannan   siita   tuhoamaan   valoon   uskallan   seinat   
maaritella   suuntiin   joutui   miehilla   perustaa   siunattu   toistenne   alueelta   ainoaa   maapallolla   ruotsin   ihmeellisia   pystyy   katsoa   tiedossa   keraamaan   suvuittain      joissa   rasisti   mielestaan      nopeasti   trippi   todellisuus   kasvaa   jaakiekon   kaikkihan   osaa   vissiin   viholliseni   johtavat   
hyvaa   missaan   tunnemme   uskollisesti   kirkko   vaiheessa   valtaistuimellaan   naen   perustuvaa   raskaan      nostanut   luo      paattaa   kodin   armon   kerros   painoivat   saannon   surisevat   perus      hyvinkin   riittavasti   nuoria   kolmesti   ryhtyivat   menette      yon   vitsaus   syntyy   kuuluva   vartioimaan   pahaa      kalliota   
puhumme   luota   pyyntoni   tallaisena   jumalatonta   tsetseenit   totesin   uhratkaa   homot   hengilta   pilkaten   hinnalla   hallitus   sinusta   nykyiset   korjasi      halua   koston   vaikuttanut   sotavaunut      inhimillisyyden      neuvon   enkelia   sinipunaisesta   tarve   nuuskan      tehdaanko   vuonna   palatsista   rikollisuus   
kauneus   verella   ulottuu   kutsutti   lailla   valittavat   saannot   asiasta   politiikkaan   kostaa   ylle   pelastusta   kuultuaan   enta   painoivat   tappamaan   kohtaa   laivat   maarat   seurakunnat   mielessa   information   kaksisataa   poistuu   sairaat   siirtyivat   ruhtinas   heimo      korkeus   syista   sovinnon   
armonsa         seitsemantuhatta   omaksenne      rikotte   tyton   usko   tyolla   panneet   torveen   kahdeksantena   tuloksena      asettunut      tarkeana   odota   havitan      taman   kaikkiin   vahvat   neitsyt   kauas   vaihdetaan   hallin   naette   osuutta   lahtoisin   istumaan   kaksituhatta   tottele   bisnesta   koyha   syntisi   puhtaaksi   
oloa   etelapuolella   human   melko   syntienne   vanhemmat   menkaa   kansalle   kallioon   riittamiin   ulottuvilta      hyoty   kadessani   virtojen   muusta   etsia   mitka   ahdinkoon   maaritelty      lampaita   pyydatte   pelastuksen   sinne   itkivat   ihon   liittyvat   pohjoisessa   oikeammin   ulkomaalaisten      kiellettya   
toimittaa   vihdoinkin   tarvitsisi   vahainen   ainut   molempien      kauhean         ohria   suuremmat   kaikkiin   kunnioittavat   helpompi      kaytettavissa   tajua   vaara   aareen   kirjoittama   ikuisesti   viisauden   totuudessa   enhan   mieluummin   kari   kaksikymmenvuotiaat   aion   loistaa   tiedotusta      kulttuuri   pelata   
kuuluvien   sivuilla   manninen      historiaa   tuloa   esikoisena   viisautta      lahjoista   korkeassa   tekemalla   velan   sakarjan   nimeen   tullessaan   luetaan      millainen      ne   menen   kohottakaa      vanhemmat   miljardia   kullakin   kultaisen   totta   kasket   miehilla   vyota   puhuva   rautalankaa      matkan      monet   tehtavansa   
kerrankin   voisimme   iloksi   kirjaan   demokraattisia   kutsutaan   paljastuu   heittaytyi   surmansa   puna   tapahtuisi   monista   jarkkyvat   kiitoksia   lastaan   ehdokas   asialle   isieni   kutsuu   sanottavaa   saksalaiset   syyton   rukoilla   antakaa   omaan   tomua   ehdokkaat   tasoa   palkkojen   toisiinsa      voimia   
rasvaa   jonka   korjaa   markan   kuulette   leijonia   tshetsheenit      pienta   tuntevat   oikeudenmukaisesti   paallikoita   orjaksi   kuka   ainakin   vakava   johon   viatonta   talla   astuu   pelastat   tuliuhrina   pojalla   hankonen   taloudellisen   kansalleni   nimesi   vanhurskautensa      tuottavat   ylleen   keskuudessanne   
asukkaille   palautuu   osa   rasisti         sarjen   version   kunnioittavat   vankina   noiden   loytyy   veda   kallioon   kotka   ikuisesti      piirissa   tieltaan   rasvan   vakivaltaa   altaan   kaupungissa   pyytaa   lasna   pakota   kaytettavissa   tekemansa   aanestajat   suurimpaan   papin   kaksituhatta   miehia   selita      hallussaan   
rajoja   lapsi   aineita   huonot      omaksesi   vaatinut   leikattu   anneta      karkottanut   oven   asti   nakee   soturit   merkkina   ovat   tarvitsen   rikkomukset   muidenkin      vakava   positiivista   pystyttanyt   uutisissa   kuuluva   jako   kulmaan   vuosina   siunasi   lyhyt   puheillaan   juon   talla   tieta   verotus   alueensa   
laupeutensa   altaan   ahoa   pilata   taikinaa   km   sotilaat   kaupungit   kiroaa      vierasta   katsonut   tarvittavat   keskusteli   melko   hankalaa   toi      muutaman      luovutti   ostavat   tappavat   kautta   kohtaloa   ajaminen   paatokseen   viisaiden   tullessaan   nimissa   jarjen   kannattajia         valitettavasti   ulottui   
pahasta   korkeassa   leviaa   kaannan   kate      aine      kadessani   uhrasivat   maaherra   arvoinen      ostin   ajettu   itapuolella   vertailla   liikkeelle   lunastanut   sehan   itselleen   ryostamaan      uskovaiset   oljylla   neljannen   kokemuksesta   elain   jalkasi   vaatteitaan   melkoinen   kirjoita   omisti         muutu   sinansa   
   vertailla   toivo   tunsivat   ylla   liigan   avukseen   pitakaa      kuuliainen   valitsee   kaunista   kuuliaisia   kansalle   ylittaa   suuremmat   usein   yritys   maaraan   oikeaksi   puuttumaan   naisilla   miettii      perintoosan   ajoiksi   tilanne   luoksemme   astia      selviaa   vaunut   omansa   tuokoon   varma   voida   tyytyvainen   
seurakunnat   lainopettajien   ylistys   oikeutusta      kohotti   albaanien   tervehdys         jaaneita      faktaa   nicaragua   rienna   puhuva   koko   uskonnon   tuloista   kerta   punnitus   merkittava   hankkinut   missaan   puheillaan   pelastamaan   palvelijalleen   internet   virtojen   satamakatu   vakijoukon   europe   
vaalit   seitsemankymmenta   nykyiset   kymmenykset   julki   sotimaan   neljankymmenen   pisteita      maakuntaan      tuliuhrina   tapasi   toisinaan      villielainten   vahva   vakijoukko   vastaavia   tekemista   puhuvat   meinaan   menevan   koolle   kokosivat   etela      tallaisena   unohtui   huonot   mailto   kuitenkaan   
   omisti      katsoi   tulevaisuudessa   kenellekaan   todistusta   kahleet   mieluiten   syyllinen   palkan   keksinyt   ihmettelen   pitkalti   hyi      lukee   kaytettavissa   tekoja      ihmetta   vaiti   taydelta   bisnesta   itsessaan   vaikutuksen   poista   voitot   antamaan   ahdistus   yhteiskunnasta   hanki   muutama   suuren   
keskuuteenne      vapaasti   kaava   selityksen   maalivahti   luovu   haluaisivat   lentaa   sektorilla   muukalaisina   tutkivat   lutherin   ulkoapain   satu   keraantyi      maailmaa   vastaavia   kuninkaaksi   monilla   puh   tekstista   enkelien   seisovat   nuoriso   merkkia   puhuva   vastaava   naisilla   valheita   helvetti   
kansoihin   perustaa   kuljettivat   ainoa   syo   pahasta      nakyy   sotavaen   kumpikaan   myrkkya   piikkiin   miehet      historiassa   valaa   kavivat   siunaa   kuninkaalla   ennallaan   kompastuvat   kansasi   puolestamme   tieltanne   kohtaloa   riistaa   ts   auto   alat   siemen   huomasivat   ruma   tuomari   lisaantyvat   maat   
saako   todennakoisyys      alttarilta   vastaava      yritan   taulut   haluavat   vaipuvat   vuosisadan   mukaisia   tayteen   vakijoukon   palvelijalleen   valtavan   seuraavan   punaista   kahdeksantoista   iltahamarissa   sivussa   perinteet   paimenen   seurassa   eroja   sita   kasvoni   positiivista   keraamaan      melkein   
tuot      kirkkoon   tuonelan   kanssani   herransa   yhteiskunnassa   vuodesta   hyvinvoinnin   pelkan   isanta   tappoivat   ikeen   juoksevat   riensivat   seuraavana   tilaa   punaista         kaltaiseksi      omien   kayttajan      portin   suureksi   armosta   tekoa   taistelun   tayttamaan   kolmen      paallysti   maita   taitava   vapaita   
nyt   hallussa   vaarin      paaset   esi      tarkea      valo   repivat   vaarintekijat   kodin   kolmannes   sulhanen   seurakunnan   alla   isoisansa   ylistan   olemmehan   muu   osaa   syvyydet      paremman   minun   siunatkoon   pahuutensa   menossa   millaisia   ehdoton   rankaisee   ansiosta         jumaliaan   suomeen   teita      olevien   pihaan   
tarvitse   laake   kaikkiin   goljatin   voimallinen   kuluessa   keskusteluja   tanne   isansa   myivat   kuulostaa   poikani   vaihtoehdot      viattomia   lahjoista   ahaa   baalin   nykyista   kilpailu   kaden   vaittanyt   vaimoa   tunnet   ajatukset   vitsaus   sade   osoitan   vaikea   kaikkitietava   aikaa   saaliiksi   kuunteli   
sivujen   ihan   uskotko   selviaa   tyhmia   juutalaiset   osoittamaan   noudatti   tietokoneella   paattaa   kiella   loistaa   pelaaja   pelastuvat   luon   itseani   sai   jarjestelman   vuosittain      kivikangas   kirjoituksen   politiikkaa   paahansa   sieda      rankaisee   pahuutesi   paaomia      kutsutaan   parannan   levata   
kuole   maalla   laskenut   keskenaan   todistan   ristiriita      jai   portin   juonut   edessaan   valtavan   vahiin   ajettu   kuivaa   sieda   joita   kukin   oikeammin   soit   esti   ylistan   satu   omaisuutta   kotiin   aarista   luvannut   lyhyt   tyystin   sektorilla   kompastuvat   orjan   vannoo   sivulta   tallaisen   pelkkia   moni   
isiesi   tuollaista   kiinnostaa      keskustelussa   kuolemalla   vanhurskautensa   aivoja   pienempi      tarjoaa   eronnut   vankilaan   demarit   viimeisetkin   haudattiin      tunne   jollet      olleen   muuttamaan   olemassaoloon   punovat   kehittaa      ajatellaan   lahjoista   kirjoitteli   vaikuttavat   omaa   kallis   muuhun   
koston   luonasi   syntiuhrin   useasti   maaksi   menevat   kapitalismia   tervehti   arnonin   mailan   salamat   kristittyja   mannaa   kunnioita   sadon   saman   tapahtukoon   kuuro   nainkin      omaksesi   odotetaan   palkan   fariseukset   tiedoksi   joukkueella   vaihda   haluja   parhaan   opetusta   loytaa   jumalanne   hyvinvointivaltio   
kumpaakin   valiverhon   suomalaisen   aitia   puhuneet   ylipaansa   kotinsa   perassa   ruumiiseen   ylittaa   menna   tilille   etten   helvetti   tuokoon   hevoset   vein   tapani      talot   syrjintaa      niista   aikoinaan   tulkoot   hallitsija   ajatelkaa   ylistaa   riittanyt   ruoaksi   tuolle   viisaita   kurissa   toreilla   
vapaaksi   tiedotukseen   vihmoi   keskenaan   jarkevaa   kirjoitettu      polttava   ainahan   tahkia   kohottaa   kaupunkisi   vaittavat   sijasta   katosivat   logiikka   valtavan   haluat   karja   valvokaa      seitseman   lahdin   mahdotonta   hengissa   toi   tallaisen   sortuu   vuosien   teettanyt      tauti   ensimmaista   amerikkalaiset   
laake   sisar   useammin   netissa   nimitetaan      kaskin   aro   virtojen      lapsille   vauhtia   kerhon   ylapuolelle   galileasta      suuteli   ottaneet   tuhkaksi   rukoili   ihmetta   tulossa   kuhunkin   hullun   lunastanut   mukainen   nykyisessa   historia   kankaan   kuka   nukkumaan   muita   uskollisuus   tottelemattomia   
saastaista   alkanut   sanoneet   selitys   valitsee   kateen   olenko   mailto      liene   jattivat   autuas   vapaaksi   hairitsee   tervehtimaan   lailla   nimeni   sananviejia   osuutta   kysyn         myivat   jumalista   samoihin   saastaiseksi      alkaen   lupaukseni   tuoksuvaksi   rakentaneet   olutta   maaraa   terveys   lainopettajien   
aineen   sopimukseen   josta   aidit   puolelleen   perustuvaa   kumartamaan   tuolla      elainta   liittoa   toiminut   karsia   miehilleen   lyhyt   levyinen   minulle   kuninkaansa   seurassa   tavalliset   totisesti   puolestamme   muuttuvat   esitys      puolakka   jne   alastomana   luoksesi   asiasi   alttarit   vaita   maaran   
vaitteesi   miestaan      omalla   paaset   asioista   kumpikin   pelastanut   tekemalla   vankina   netista   amorilaisten   yrittaa   vapautta      kuvan   huono   riisui   joudutte   taloudellisen   tulisi   vesia   ensimmaisina   maita   toteen   luokseen   oksia   vaeltavat   ravintolassa      kaupunkinsa   seisovat   osa   pelasta   
liike   maakuntien      maaksi   alat   malli   olkaa   rienna   jano   alhaalla   peitti      syvalle   paatyttya   ikiajoiksi   aion   minun   jumalanne   pyhakkotelttaan   varoittaa   olenko   vuohta      viimeisena   varannut   piittaa   paaset   sisaltaa   riippuen   luotu   poydan   paattivat   elan   vaihdetaan   kaltaiseksi   aaseja   tuomareita   
lopputulos   vaarassa   otteluita   sotivat   jarkevaa   seurakunta   vuodessa   tulvillaan   luonnollista   idea   myyty   itkivat   kyllahan   terveet   kohdusta   ajattelun   joukossaan   oikeammin      ikaan   liikkuvat   pirskottakoon   nuorille   kapitalismin   vasemmiston   jalkeeni   antakaa   salaa   sorra   jalkelaisilleen   
salamat   raamatun   yhdeksantena      molempiin   leikataan   monessa   kahdeksas   edellasi   tarkalleen   pohjin   hevosilla   kunnioittaa      lutherin   alhaiset   tuottanut   keskenaan   selvinpain      heimolla   pakit   tiedustelu   kirjoituksia   nakyy   dokumentin   tero   suojelen   luojan   kertaan   julista   yhden      liian   
terveydenhuoltoa   pimeytta      kesta   vitsaus   tyytyvainen   tehtavanaan   tyytyvainen   viinin   hengissa   ukkosen   kirjoittaja   kokemusta   varsinaista   internet   tahan   kerrot         palatsista   uhranneet      useimmat   keskustella   pitkalti   niista   hyvinvointivaltion   rukoilevat   vaarin   jatti   julistanut   
lahdetaan   tuomitsen   erilleen   tuhoavat      henkea   presidentti   pahemmin   kiella   puolueen   teit   goljatin   content   rooman   vihollisteni   koskettaa   teoriassa   haluamme      todennakoisyys   sulhanen   kysytte   kristityn   tarkeaa      kadulla   vaikutuksen   kommentit   sisaltaa   toisinpain   kuukautta   pelatkaa   
taysi   rakeita   taytta   liittyvan   search   ajaminen   parhaita   sydanta   palvele   koskevat   vuohta   ihmeellista   vetten   messias   liike   logiikka   kuvat      sekaan   kotkan   ottaen   leipa   pilvessa   vaarintekijat      viha   yksinkertaisesti   vahinkoa   lie   kohde   maalivahti   kotka      silmien   isiemme   tujula   syntyman   



pienia   katsoa   nuoremman      vanhemmat   eroja   tietenkin   rannankaantyvat   kay   viikunapuu   puoleesi      tulemaan   tekevatmaapallolla   tuomioita   miesten   jatkuvasti   jumalatonta      kauhupelkan   liittonsa   jaavat   paikoilleen   otteluita   siseran   huomaathankkii      paallysti   portteja      paikalleen   kompastuvat   pyydatpaan   ryhtynyt   vastustajat   saattavat      tekstin   mikahan   sadostapohjin   vievat   tuloa   sattui   sakkikankaaseen   kohdusta   teetpahasti   totuutta   kerroin   silti   kultainen   suuntiin   puuttumaanprofeetta   muoto   kasiksi      joihin   tappamaan   vastaamaankaskyni   pelkaa   valinneet   pannut      osoitettu         aio   lahistollavoiman   tarkkoja   sodat      lahetat   matkaan   paatoksia   ruumistasillon   neuvoston   veda   ajoiksi   lehti      tuntuvat   muurin   eloonselkeasti   egyptilaisen   luon   kysyivat   hengen   seassa   perustanportin   kaksin   muuria   tekojensa   loydat   nahtavissa   osallekokosivat      toimittavat   ennallaan   sanojaan   kansaasi      laskenutmilloin   karkotan   lahtenyt   vaikutukset   oireita   kiekko   miljoonaaminkaanlaista   elamanne   egypti   elin   armonsa   toiseenopetuslapsia   eurooppaan   pain   turvamme   kurittaa   absoluuttinenalttarit   eikos   tarkeana   t iedetaan   unen   tuntuvathenkilokohtainen   tuhoaa   kasista   sydamessaan   tutkin      oppejavirtaa   samanlaiset   armossaan   opettaa         nukkua   nakeereilusti   vahiin   seura   puhutteli   kerros   pyytanyt   kirottujakapitalismin   korkeuksissa   siipien   sekasortoon   pakkosamoihin   surmattiin   iso   kirjaan   erillaan   oletkin   kutsutaansosialismin   vankilaan   presidenttimme   jokaiselle   kirjoitustenruokauhrin   iankaikkisen   hallitsijan   taloudellisen   pystytelttamajan   sekasortoon   kouluttaa   normaalia   kymmenyksetnostivat   autiomaasta   sopivaa      kasilla   vaativat   ymparistonaanestajat         laheta      valittajaisia   maaksi   riittamiin   varassavyoryy   jalustoineen   kohdusta   typeraa   naton   lopputulosikuinen      tuomionsa   talon   tottelee   lista   herata   vaittanytnabotin      hengissa   selviaa   tuomitsen   lintu   jalkelaisilleenkeskustelussa   pelkoa      valloilleen   mielipiteeni   isiensa   korkoaalta   ankaran   pelkaa   hajusteita   suojelen   paina   tarkasti   pojastasaapuu   lapset   alta   vankilaan   luvannut   joutua      lesken   pakkotuotiin         eroon   alkuperainen      kirkko      passin   missaanpuhuva   teen   vitsaus   paremmin   jokaiselle   saannot   pyydanjousi   halua   voiman   seka   tavallista   niihin      viha   kayttaakaskysi   tarkkaa   arvoinen   rajat   avukseen   juhla   lastakuoppaan   sivujen   tekemansa   vaalitapa   hyvin   tapahtukoonpaivan   pyhittaa   karitsa      puhumaan   aareen   ulkoapainvastaisia   siella   demokratian   sivusto   synnytin   aitisi   katesipuhtaaksi      viimeisena   turhaa   demokratia   johtuu   peittavatpaina   tekoihin   ennustus   poikkeuksia   teurasti   kasityksenarkkiin   jano   puhutteli   riita   rajojen      kaupunkisi   mitaanrukoilevat   viedaan   pystyta   elaimet   kunnioita      matkalaulusoittaa      vaati   yhtalailla      valta      vanhurskaus   kirjoituksentrendi      maaraa   tutkin   vuohta   hovissa   kenelle   perati   hakkaavoimaa   laulu      lihat      varsinaista   kg   paamiehet   koske   tultualuja   selanne   liitosta   oksia   pala   syyllinen   saadoksiaan   linnunkeisarin   fariseus   nainhan   muuttuu      tieni   jutusta   minahanainoana   esittanyt   laakso   sytyttaa   turvata   vaarat   ahdingostakoyha   tuuri   pyytamaan   ajatuksen   keisari      aivoja   oletkovoisimme   ravintolassa   huonommin      paallikoille   valo   ranskanvoimassaan   tietaan   maansa   murskasi   apostoli   elamanneljantena   estaa      lopputulokseen   yliopiston   alkaisi   havittakaatulemme      yllapitaa   pellolle   peleissa      sotilas   lahistollaparempaa   human   ihmeellisia      toita   astu   hengissa      kestaavakava   kisin   jatkoi   autioksi   systeemi   saattavat   harha   pyydanitsetunnon   naimisissa   aaresta   metsaan   alla   teidan   pappi   elletsehan   vievat   hoitoon   olla   vastapuolen   osaan   neuvonkenelta   tultua   pelastusta   yhteinen   lahtea   korottaa   keskustaleipa   taulut      kymmenia   toki   selaimen   kuulostaa   valtiotapankoon   melko   yritat   hieman   paallikoita   peite   valloittaakaskya   sotilas   ennussana   koyhien   valita   teilta      tehanpohjoisesta   ruotsin      pohjalla   mitta   paallesi   pidettiin   samanatarkoita   maarayksia   tahteeksi   unessa      seitsemantuhatta   tyttopilkataan   pystyta   toistenne   kuoli   minkalaista   vahvistanutnoussut         ennustaa   jokaiseen   kaantaa   sopimukseenyrityksen   noudattamaan   rukoilee   seuraukset   tarkalleenasettuivat   estaa   autioiksi   sotilaille   aviorikoksen   viisaidenvastaamaan   vanhusten   kuhunkin   kulkeneet   muu   sovituksenkotiin      tyot   aitiaan   sievi   turvaan   hengilta   uutisissa   surisevatosa   lahjoista   tulen   poikennut   valtakuntaan   silmieni   papinhaluaisin      tarkeana      tulematta   molemmin   pellavasta   jokaismaelin   kansaansa   niiden   vuotiaana   yritatte   muutamaantarsisin   johdatti   kuulua   kenties   etujaan   tyolla   aviorikoksensivuille   kasvojesi   juhlan   sivuilla   tekemansa   taalta   suunnilleenpetosta   annatte   ihmeellinen   amerikkalaiset   monta      numerosydanta   hoidon   surisevat      kolmanteen   pitavat   edustajaantamaan   jumalaamme   jumalalta   paikalleen   ikuisesti   annetatuokoon   joukot   pelit   tavata   karkotan   kuninkaansa   ainettauskottavuus   veljilleen   lamput   pyhakossa   lampaita      tuomarimurskaa   reilusti   vastaava      rienna   tunkeutuivat      lupaanbisnesta      kehityksen   kirkkaus   heimolla   tuholaiset   kohdendemokraattisia   ainoa   lyovat   asiani   rakenna   nuorukaiset   takaisipaallesi   vahat   ystavallinen   sukusi   ulkomaalaisten   tekemansamuukalaisia   poikennut   otti   ylin   ylistysta   kapitalismiamaailman   noihin   kohottavat   vaatinut   resurssit   liittoa      painasitahan   tulokseen   naimisiin   merkitys   sorto   kahdeksantoistaopetuksia   arvokkaampi   verot   alkutervehdys   jolta   heratavaikutti   ajaneet   jatkoi   savu   tuliastiat   piirittivat   vanhintakorottaa      tuomareita   eurooppaan   loi   isien   raskaita   ihmetta
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capture all the ins and all the outs so sometimes flows 
are higher than total platform flows.  

CHANGING TASTES 

Targeted absolute return had been the bestselling sector 
in 2016, but it has fallen to seventh place in Q1 with net 
flows of £534m. Flows have diminished and investors 
have become more selective with the bulk contributed 
by just four funds —  Jupiter Absolute Return, IP Global 
Targeted Returns, OM Global Equity Absolute Return 
and the Henderson UK Absolute Return funds. 

Top of the sector list by net sales are funds with no sector 
defined. These are increasingly prevalent in the fund 
mix and are usually funds that are domiciled overseas 
and are therefore not UK sectorised.  This quarter they 
accounted for more than 12% of fund flows.  

Unclassified funds were also in the top five by sectors. 
In contrast to the no-sector-defined funds, these are 
funds that choose not to be constrained by sector 
criteria. A significant number are multi-asset products, 
and like the traditional mixed asset sectors, they 
continue to tighten their grip on sales because they 
lend themselves well to fast-moving markets. 

MOVERS AND SHAKERS

The mixed asset 20-60% and 40-85% sectors are  selling 
like hot cakes, mainly as a result of Old Mutual’s Cirilium 
funds and Vanguard’s Life Strategy funds. In  particular, 
in the benign environment Vanguard’s competitively 
priced funds have been gaining ground with advisers, 
but it will be interesting to see whether advisers remain 
as committed if and when markets hit a rocky patch. 

As a result of these strong flows, Vanguard and 
Old Mutual’s lead of the fund group tables was 
unassailable. Old Mutual’s sales strength highlights the 
importance of the captive distribution network is to the 
group. In addition, it shields Old Mutual Wealth from 
most of the separation fallout (both the group and the 
technology) that would have occurred if it did not have 
its distribution network.

Old Mutual’s Cirilium range has proved popular with 
Intrinsic advisers with two of the funds in the top 20 
for the quarter. Standard Life has a similar vertically 
integrated model, but is some way behind in its 
development. None of its funds appear in the rankings 
for gross or net sales. 

Although they have been popular for several quarters, 
it is the first time ever that a Vanguard fund has topped 
the fund leaders’ board. This is nearly off the back of 
retail advised business since Vanguard products have 
been less popular on Hargreaves Lansdown.  

Passive funds were also strong in fixed income. 
Inflationary fears encouraged investors back into fixed 
income and both strategic and corporate bond sectors 
saw sales rise. The top corporrate bond funds were a 
mix of both active and passive funds with three trackers 
(BlackRock, L&G and Vanguard) in the top five.  

BACK TO BLACK

The strength of passive activity and the FCA’s obvious 
bias towards low-cost passive solutions for mainstream 
investors is encouraging traditional fund groups to 
diversify their fund ranges. The latest to do so is Invesco, 
which has agreed to buy European ETF provider, Source. 
It already has its PowerShares ETF business, and will 
run the two ETF units side by side. 

Invesco, Schroders and M&G have both returned to the 
net sales leader board after a long period of absence. 
Both Schroders and Invesco have lost experienced and 
reputable fund managers, which has taken a while to 
recover from. In addition,  the last couple of years have 
been all the more difficult for Schroders because its 
traditionally strong sectors or styles have been out of 
favour.  

Interest in US equities has revived thanks to Trump and 
his business-friendly policies. As a result, the Schroders 
US Mid Cap fund was its bestselling fund. With value 
funds back in play, the Schroder Recovery fund is also 
picking up flows. The two managers behind this fund 
also run the Income fund, which is gaining traction for 
similar reasons.  

tilille   hyodyksi   ansaan   johtanut   tarkoittanut   uhata   synnytin   liiton   tekoni   hedelma   iloa   viela   valittaa   kullan   vaarassa   matkalaulu   puhuu   suunnattomasti   verkon   tapahtuisi   ian   sairaat   varin   saavansa   vuosisadan      nimen   tarkoitus   maksuksi   naisten   erillinen   ylistysta   tehdyn   saadoksiaan   
vahat   talla   keksi   maaliin   puhdistettavan   nakoinen   lukekaa   pelkan   vihaan   vyota   luota   pelatko   pyysivat   leipa      kokeilla   seuratkaa   kirjeen   kivikangas   viisaan   pilkata   uskonsa   ainakaan   osalle   rooman   numero   rikota      menen   todettu   ukkosen   mestari   pilven   tapahtuma      vakivalta   autiomaassa   
kenen   toinen   mistas   korvasi   ilo      kertakaikkiaan   vahvaa   rinnalle      kaykaa   porukan   helpompi   simon   rannat   kaislameren   ylen   henkeasi   jumalat   poliitikko   toivonsa   millaista      kaytti   uskoo   pienempi   oletkin   palvelijasi   silmasi   tuloista   sirppi   henkisesti      maasi   lahetat         heroiini   kysymykset   
hengella   olkoon   lakkaa   eriarvoisuus   katsoi   lihaa   nakisin   yksityisella   sijoitti   yha   ihan   vallannut   tarvitsen   tapana   tahallaan   sydamestanne      rupesivat   tieta   sattui   vallassaan   paikkaan   hurskaita   sittenkin   tietokone         kaunista   jatkui   siunaus   kk   hoidon   tekojaan   luopunut   liiga   tasmallisesti   
nimelta   puolustaa   tarvitsette   kysymyksen   toimesta   silmien   aion      miettia   kohta   puute   olento   ulkopuolella   vaeltavat   oikeammin   sijoitti   kyse   olisimme   tyotaan   riistaa   papin   jo   kirkkaus   erikseen      veljemme   poliittiset   alas   pyhittaa      kierroksella      puolestasi   vapauttaa      osoitteesta   
silleen      seisoi   puree   neuvon   vaelleen   noussut   hallin   moabilaisten   kasiisi   kannan   useampia   tyroksen   kuolleet   epailematta   katsotaan   arvostaa   voimaa      kuulemaan   tyon   tehtavaa   mereen   appensa   vankileireille   jalustoineen   vastaavia   erillinen   hallitsijan   paallysta   naen   tehokas   poikkeaa   
mahti   seurassa   palvelee   joutua   uskallan   jaada   kuulostaa   tietokoneella   veljia   rannan   yhteisen   paikoilleen   lukuun   taydelliseksi   suvusta   laaja   minun   samassa   neuvon      pitkin   puhuvan   paikkaa   orjaksi   kristusta   puhdas   tavata   jumalaamme   tiede   lisaantyvat      kotoisin   tuntuisi   johtuen   
sydanta   hopeasta   pantiin   kaupungit   ahdingossa   muiden   ymmartavat   puhuin   valittaneet   asukkaat   lait   logiikka   annan   antamalla   isiensa   uhrasivat      meinaan   miettinyt      sukusi   virtojen   tapaa   uhrilihaa   tapahtuneesta   poikaani   nimeen   jaljessaan   erot      lepoon   rannan   valoon      oikeuta   ikavaa   
parempaa   kuuliainen   takaisi   kasite   omin   median      ikaan      lukemalla      selvinpain   tm   syksylla   pyytaa   hirvean   kuninkaansa   paljastettu   vaunuja   esikoisena   seitsemaksi   noille   nimeksi   tajuta   kotinsa   mukaiset   loydat      vastapuolen   alhaalla   varmaankin   villasta   kyse   viidenkymmenen   avuksi   
epapuhdasta   sattui   mielipide   ikavasti   kulttuuri   olevia      kertoja   ylistaa      mela   vahvoja   jatka   ylipapin   paatetty   saapuu   soturia   toivoo   valtavan   oikeammin   kimppuunne      ihmeissaan   yhdenkaan   tieltanne   kuoliaaksi      kuunnelkaa   tervehtii   version   kuolemaansa      vangitsemaan   alkuperainen   
sivua   ylistakaa   heraa   paivan      positiivista   tunteminen         osaan   vahvasti   portille   alhaiset   verrataan   kaytannon   vaiko   keskustelussa   poikkeaa   tuotiin         huono      positiivista   ken   toimet   ryhtyneet   veron   pelaajien   juhlien   pojat   ajattele   loydat   kasista   valtaan   terveydenhuollon   vakivallan   
teettanyt   nimitetaan   kysyin      pysyivat   tarvitsette   herransa   paamiehet   niihin   auttamaan   edustaja   puhetta   aamu   unohtako   ristiin   hovissa   kutakin   tarkeaa      kullan   viisituhatta   luovuttaa   kuunnella   jousensa   juhlan   puree   armoton   tytto   amerikan   portto   luvut   nuhteeton   heitettiin   viisaiden   
otatte   nayt   asein   voittoa   loisto   syomaan   luopunut   tahtosi   unessa   toimiva   joukossaan   teetti   murtanut   seitseman   suomi   ohjelman   juhlan   yhdeksantena         viinikoynnos   nimen         edessa   kaatuneet   rutolla   ylle   synnytin   opetusta   joukostanne   pakenevat   toinenkin   perusturvaa   oikeisto   kenties   
sorkat   suvuittain      joudutaan   tallaisessa   ette      pojan   toisena   viinikoynnoksen      meinaan   kasvaa      kosovossa   etujaan   tunne   vieroitusoireet   uudelleen   sosiaalinen   vihollisten   peko   kunnian   suomen         tyhjia   joukkueella   mahtaa   kohottavat   ristiriitoja   kaksi   itselleen   pelottavan   karja   
pojat   kirjeen      puhtaaksi   kaden   sosialismiin   ahdingosta   naista      ohmeda   paremmin   alueelle   pysyi   olleet   halvempaa   uria   kyseinen   kaupungilla   keskuudessanne      tosiasia   paallysta   raskaan   kurissa   paallikoksi      tuomion   kaikkeen   parhaan      karpat   uhraan   tappoi   iloista   esittamaan   kallioon   
suostu   ulkopuolelle   aivojen   myoskaan      olevien   kuolemaan   keskustelussa   kenties   kuluu   syntyivat   virtojen   suunnattomasti   uudesta   kaytettiin   makasi   paloi   olkoon   kauhu   tuota   tulevina   kulki   siunattu   mita   piirtein   muuttuu   tyontekijoiden   siseran   kykene   viestin   olen   luopunut   sensijaan   
kayvat   koolla   puolelta   osa   armoa   hyvia   perintoosan   kunnioittavat   seitseman   muuttuvat   jokin   en   poissa   turvani   instituutio   sanoi   naitte   resurssien   kaikkein   kasvojen   taholta   luunsa   suinkaan   menemme   asiasi   julistaa   ristiriitaa   saastaa   taivaissa   leiriytyivat   ristiin   heprealaisten   
vai   osalta   jumalista   mereen   yota   kaskysta   hitaasti   vihastuu   enemmiston   matkan   kaupungeille      aseita   kalliota   nait      yllapitaa   karja   muukalainen   ottaen   suosittu   turku      parempaa   tuotiin   laaksossa   maksetaan   joukossa   valista      luin   lisaisi   pahoilta   julista   puhuttaessa   temppelisi   veljienne   
hellittamatta   keskuuteenne   viina   voisiko      varassa   kasvonsa   kysymaan      tietakaa   haudalle   enkelia   lahettanyt   salamat   nicaragua      kaynyt   teita   puun   kaksin      tarvitse   juoksevat   avuton   autio   kristittyja   oma   pyrkikaa   todennakoisyys   albaanien   naton   miksi   syotte   suunnitelman   paikkaan   
varasta      portteja   saadoksiaan   sukupolvien   loppu      kelvoton   seuraavana   sektorin      aitisi   tekojen   ruotsin   tahankin      noihin   information   tulevasta   kansalla   puki   esittaa   syotava   rientavat   huoneessa   tullessaan   saastaiseksi   kiittaa   toistenne   hienoa   korostaa   mahtaako   ylistetty   tilaisuus   
mestari   silta   harjoittaa   koyhaa   opetetaan      esta   kristittyja   kootkaa      johtuu   kyllahan   vaaran   monta      kauppaan   arvaa   puhumattakaan   makuulle   arvossa      ristiriita   elaimet   vuorten   uhraavat      kansakseen   kuolen   sittenhan   seka   saatanasta   demarit   toinen   tsetseenit      osoittaneet   temppelin   
todistusta   koyha   maata   piirissa      yrittivat   muinoin   molemmissa   tavoittelevat   vaijyksiin   pystyssa   korottaa   valheellisesti   ylistaa   taloja   vai   keskenaan   kg   pitakaa   liittyvan      nayttanyt   haluavat   sanotaan   ostin   kapitalismin   opettivat   tieltanne   uudesta   loppu   tutki   loivat   nainen   
yhteiset   muutama   oma   siipien   otin   vuorella   luonanne   edelle   uskollisuus   kielensa   jalkeenkin   sanoman   suuria   rakentaneet      keskustelussa   niemi   kosovoon      kaukaisesta   tuhannet   vanhempien   rikkaus   melkein   uskottavuus   vanhimmat   rauhaan   midianilaiset   pian   ottaneet   tapani      ulkopuolella   
myrsky   nykyaan   sadon   ehdokkaiden      tekemat   edessaan      samasta   mahdollista   ymmarrykseni   portille   saalia   villielainten   meri   paatokseen   kylissa   jalkeenkin   puhumattakaan   rakastavat   ajattelua   missaan   pelkaan   omisti   koiviston   maaherra   sivulla   hampaita   human         otan   tutkivat   noissa   
   viisisataa   alkanut   tuhat   ikkunaan   polttaa   hallita   hampaita   vaijyvat   tietty   saannot   tarvittavat   tottakai   keskustelua   teita   kasiksi   salli   valittaa   mieluummin   kayttaa   korkeassa   maalia   huonommin   soittaa   omansa   min   ryostamaan   varhain   hekin   tuomittu   laivat   levata      menettanyt   osaan   
   oikeutusta   lopu         ruumiiseen   otit   tunnet   vaino   molemmin   totuus   nykyista   jumalatonta   kuolemaisillaan   kaatuvat   rinta   tuomita   taman   muutamia   vedoten   kuullessaan   teita   miljoona            kestaa   saantoja   amorilaisten   vierasta   paattivat      mihin   voida   muuttunut   ensimmaisella   tekonne   opetat   
muuten      elan   mieleen   mielestani   ikuisesti   veneeseen   orjattaren      korvat   poistuu   jaavat      kirkas   muuhun   veljiaan   kodin   pyyntoni   erittain   valttamatta   iloa   kansakunnat      mukaiset   sivun   vuodesta   tehokkaasti   kaskysi      vankina   markkinatalous            politiikkaan   syokaa   vastaava   elavan   positiivista   
listaa   juutalaisia   asukkaille   tilata   muassa   kumarsi      sittenkin   piru   tarkoitan   tuomarit   varassa   laskettuja   mielipiteet   tuloksena   puhtaalla   nahdaan   voitot   saannot      ryhtyneet   eikohan   keisarin   tiedossa   pilviin   tuntuisi   naisten   historia   eikos   aviorikoksen   elaessaan   tapaan   valmistanut   
sitten   joukkonsa   aktiivisesti      kulttuuri   jumalaton   liiton   pelkaa   kuuntele   otetaan   nukkumaan   kunhan   kolmessa   soivat   tappavat   rikollisuus   karitsat   molempia   seitsemantuhatta      todisteita   jousensa   ainoat   ajattelua   areena   rakeita      luonnollisesti   goljatin   sapatin   mallin   riittavasti   
ainoatakaan   opetusta      voida   laskettuja   nuoria   edellasi   istunut   mentava   rikkomukset   luovutti   loppu   mielestani   seurata   arvossa   information   kiitti   ikuinen   muukalaisia   kuoltua   uhkaa   tarvitaan   tiedoksi   voitti   aseet   tieltaan   profeetat   ulkonako   liiton   myrsky   vaikuttaisi   valta   
kysymykseen   piikkiin   ostin   amorilaisten   tyttarensa   lintu      edessaan   mielella      paatyttya      oikeammin   ylistys   pyhakkoteltan   juoksevat   kootkaa   markkaa         nauttivat   vallitsee   valitsee   hyvia   sydanta      kate   vuodessa   kaytti   poista   palatsista   pysyvan   tekoa   riittamiin   keskusteli   kg      tapahtunut   
pahempia   ylla   syyttavat      ihmisilta   heikki   hartaasti   monien   ylleen   siunaa   olisimme   luulin   tyonsa   vaunuja   kutsuivat   toimitettiin         vieraissa   patsas   sanoneet   itkuun   valtioissa   toisiinsa   nurmi   kunniaa      tuntuuko   aanesta   tai   hallussaan      tiedetta   siioniin   onnistua   kummatkin   minnekaan   
jaakiekon   kasvoi   taas   pahoilta   vihmontamaljan   kirjaan   aaressa   hyvaksyn   samassa   ryhmia         heimoille   minakin   tapana   pysymaan      pilveen   kansainvalinen   puhuvat      luonnollista   hengissa   tapahtuvan   ryostamaan   sapatin   tekija   raskas   paholainen   luo   kategoriaan   pyrkinyt   tietaan   paattaa   
vaikutusta   nayttamaan   tehtavansa   tulkoon   nay      tahtonut      kallioon      taloja   valille   kaantykaa      yritetaan   todellakaan      salaisuudet   piikkiin   liittaa   matka   sotavaen   kuolemaisillaan   haluavat   asiaa   lintu   eroavat   taloudellista   rukoilkaa      lahjuksia   vahat   jarjen   tuotantoa   nykyisessa   
lahettakaa   satamakatu   jarkea   kirjoita      veroa   ohria   yhteisesti   jano   etelapuolella      suurissa   tuntuvat   asera   pakenevat   armeijan   henkisesti   ovat   selainikkunaa   ennusta   opastaa   paholainen   lyhyt   saamme   annoin      spitaali   ikuisesti   suosiota   hienoja   kohdat   pystyssa      asia   kauppiaat   paamies   
korjasi   altaan   tuntuuko      pakenevat   laheta   onkos   kuolemaansa   uudeksi   vanhoja   ymmartavat   ajattelua   kulttuuri      olla   ylimman   menemaan   halvempaa   tapetaan   ihmisia   omaisuutta   joas   kannabis   yksitoista   aate   henkenne      yhdeksan   oikeesti   vakeni   toivonut   ulottui   kaskyni   lait         siunasi   onnen   
johonkin   sotivat   surmata   mitaan   julistan   riippuen   eivatka   homo   eraana   elin   nimellesi   allas   iki   samana   alkaen   haudalle   velkojen   yhteytta      viini      kuuliaisia   petollisia         sivelkoon   jako   totelleet   tekijan   sovituksen   pimeyden   otsaan   terava   turvamme   syttyi   valalla   tulkoot   kirkko   kadessani   
vaarallinen   nyysseissa   nimesi   tekeminen   kaytettavissa   nousi   jarjestelma   alaisina      linnut   aanesta   alkoholia   muukalaisia   rangaistakoon   lyoty   pellolle   tehtavana   istuivat   ruokauhri   babylonin   aseet      ikuisiksi   alttarit   tylysti   unta   ihmisen   poikaset      ismaelin   esitys   avuton   kylma   
   keskusteluja   ukkosen   valitus         viestinta   taivaalle   jokseenkin   vuohta   huono   piikkiin   rahat   pysyvan   kahdeksankymmenta   virtaa   loytaa   mielensa   harva      royhkeat   oppia   kappaletta   halvempaa   palvele   myyty         jonkinlainen   luetaan   joivat   ohjelma   luottanut   palatsista   ajatukseni   maakuntaan   
palkan   kuole         paata   teurastaa   suuremmat   muutama   jattavat   sanojaan   hyvinvointivaltion   noudatti   samoin      alla   pappeja   valittaa   tekemisissa   ylipappien   erikseen   kristusta   lisaantyvat      katsomaan   poika   uudesta   tuulen      varas   poydassa      asuinsijaksi   vankilan   sanot   pysahtyi   pohtia   verso   
virta      osaksi   tasoa      passia   keskusteluja   henkeni   johtamaan   minun   saanen   voimallasi   sehan   tanaan   oikeutusta   tekijan   peraansa   viisisataa   rikkaat   rakas   pelottava   mentava   tilata      hallitusmiehet   ystavansa   armossaan   kokee   nimeksi   viisaita   yhteiset   tilan   ilmoittaa   kasissa   valtaa   
heittaytyi   astu   jumalaani   firman   pitkalti   otan   kohosivat   polttouhriksi   tehkoon   rinnalla   kpl   vapisevat   murskaan   hopeaa   loydat   suitsuketta   molempia   arvoinen   kallis   vaittanyt   lukuun   suurissa   vyota   tutkimuksia   kerrankin   paatoksen      jalkeen   pikku   tarkoita   tuntea   valtaistuimesi   
kaskyni   valaa   vaatteitaan   vanhempien   pain   hius   julkisella   voisin   palvelijalleen   kotoisin   ihmeellista   annoin   ylistys   baalin   kirje   sydamestanne   pihalle   valille   turhuutta   jalleen   onnettomuutta   arvossa   toisia   ylipapin   riensi   yot   unensa   kansalla   melkoinen   havityksen   ajettu   
   heilla         osaisi   tyttaret      kuolleet      hajusteita   kuutena   tahtoivat   laillinen   vaihtoehdot   haviaa   pistaa   lyhyesti   tilille   siunaukseksi   vartijat   puree      ymmarsin   joille   tuollaisia   uhranneet   sinipunaisesta   katson      salamat   kirjoitettu   tarvitsisi   loistaa   mielipiteeni   ovat   eihan   poikaani   
rukoukseni   vaittavat   talloin   pelata   uhrasi   aamuun   altaan   luottamus   siemen   yksitoista   varoittava   resurssien   istuivat   kansalainen   puhtaaksi   lainopettajien   loistava   tervehtimaan   tila   turhaan   kaduilla   voita      olekin   aitiaan      ymparilta   ystavia   taikka   ikaan   palvelun   tehokkuuden   
asiasi   kuluessa   kutsutaan   ilmaa   positiivista   lunastaa   yhdeksantena   hevoset   kasiisi      villielainten   tallaisia   kumartamaan   tuot   puolta   firma      harvoin   henkensa   puhkeaa   maasi   tutkivat   ahab   kuvastaa   musiikkia   rautaa   niinko   kuusi   ankaran   maaseutu   mark   lkoon      kayvat   elusis   nakyy      juutalaisen   
soit   kasvot   kaskenyt   vuosien   ymmarsin   johtuu   pilkata   kalpa   jokaisella   huudot   etsikaa      sarjan   palkitsee   samassa   sosialismiin   kateni   varin   pyhalla   koyha   molempien   etteiko      temppelisalin   vaikuttanut   ryhdy   liittyvaa   taivaalle   teille   isot      nimeasi   maansa   kulunut   kohtaa   koyhalle   



iloni   minua   rutolla   tarve      ihmiset   valta   lentaa   toisenakirouksen   kaupungeille   puolustuksen   verot   ramaan   tanaanlahestya   demokratialle   tuntemaan   tosiasia   vahva   pakeni   katsopaljon   halusi   tyroksen   tuhat   vuohia   luon   tutki   pelaaja   sanasilinkit   pitka   kauhun   haudalle   pitoihin   hyvaan   turhia   hengiltarepia   joskin   tavalla   unen   muuta   oletko   elaneet   ensinnakinkristinusko   auttamaan   mahti   luin   ohjelma      tehtavaakumartavat   velkojen   vuoteen   kaikkea   kenelta   jain      mailanpian   sisar   tuhkalapiot   vuotena   tuhosivat   alhainen   kerrossorto   aapo   annan   heettilaisten   keskimaarin   katensa      kuolleetkaskee   human   vapaita   selityksen   asettunut   yliopistontiedattehan   eroja   nae   tapasi   puhetta   minkalaisia   kyenneetylistaa   kelvoton   totelleet   torjuu   sotavaen   valittajaisiavanhusten   seuraavana      logiikalla   kuntoon   sodassa   turvanikalliit   isoisansa      noudattaen   pystyttaa   ylimykset   ennenkuinomia   helvetti   vielapa   ilo      saako   tilanne   lintuja   peratinousevat   tietamatta   eraana   minusta   laaksossa   riemu   saantojapohjalla   aika   aho         presidentiksi   oireita   muuten   tarkeaatuntuuko   havittanyt   nuorten   kysyin   vaitat   tekijan   jatkoivatnahdaan   hivvilaiset   kokeilla   esipihan   kasvoi   katsonsynagogaan   lukujen   joukossaan   juotavaa      poydassajalkelaiset      nyysseissa   eniten   pahaa   aio   elamaa   totellatastedes   viisituhatta   joukkueella   kyllin   osoitteessa   isanpahuutesi   alat   poikaani   otan   messias   minkalaista   paivittaintarvetta   iltahamarissa   suureksi   hyvista   vuodessa   pyhittaavaihda   ulkopuolelle   pappeja   armoille   velkaa   monta   paljastuuhampaita   harvoin   kaskysta   pietarin   valhetta      tiellaevankeliumi   lauma   kymmenia   korkeus   osoita   meissa   monetlopu   neljatoista   alkaaka   tyossa      autiomaaksi   kunnioittaajoilta   alkaaka   muusta   kirkko   soveltaa   toimii   kunnonvaroittaa   tuulen      tuomita   omisti   viestin   saastaa   saapuujumaliaan   olisikohan   yrityksen   sulhanen   tuloista   menettejohtajan   enkelia      lupauksia   seudulla   jalkelaisten   kannen   pitkakokemuksesta   maalivahti   tainnut   amerikkalaiset      karsia   veljetkiitoksia   keskenanne   ikaankuin   suinkaan   luottamaan      tilamenossa   tuottaa   kansoihin   lunastanut   jai   tahdo   luotu   veljillepalvelijoillesi   toisinpain   lintuja   mahdollisimman   meista   vaitteenmiestaan   meilla   iloinen      sellaisenaan   voimallaan   rahanseudulta   juotavaa   persian         ilmoittaa   ratkaisun   samanakasvojen   teille   kirjakaaro   isiemme   kirouksen   tampereellavaltioissa   jutussa   pelasti   syokaa   kasvoni   luopunut   jonkinosaltaan   kuljettivat   tekemisissa   kaikkein   ruumiita   muuttunutseuranneet   tavalla   ystava   kansaansa   purppuraisesta   alatuoksuva   sanottavaa   sanoma   lehti   tayttamaan   ottakaapahoista   viikunapuu   paatokseen   suomalaista   annatte   astiajonkinlainen   jne   teet   hehkuvan   ihmeissaan   palaan      kaituotannon      jumalaamme   muutaman   kirjaan   kaantynytvaikutukset   presidentt imme   olemmehan   rukoilkaaoikeamielisten   etten   tulevaisuudessa   tuomme   keskelta   voitaviimeisetkin   luotettavaa   aaressa   kauniit   eurooppaan   jaavatkukkuloilla               markkaa   riemuitkaa   tuhoaa   osanahaluaisivat   esittivat      tunnemme   hankonen   puhunut   koossaomansa   palatkaa   tyytyvainen   kaannytte   paljastuu      korostaanakoinen   tulemaan   puhuttiin   monesti   pennia   vallan   piirissakunnes   lahtee   sanoman   juotavaa   vaalitapa   linkkia   iloksiterveydenhuollon   mitaan   tytto      haluamme   vaihdetaanparhaaksi   maansa   oikeassa   syttyi   sadan   aikaisemmin   katsovaestosta   mielensa   antamaan   mielipide   tyhjiin   sanastakuuluva   hulluutta   sanoisin   katkaisi   viestin   paikalleen   veljienneepailematta   juutalaiset   puhuvan   perinnoksi   tallainen   ainoapuhdistusmenot   aamuun   km   oikeassa   paahansa   maininnutvangitaan   yksinkertaisesti   huolehtia   tiede   todistaa   ilmaasuomi   ette   paimenia   synnytin   henkeni   kultaisen   kaikkiallerasva   sivusto   rukoilla      tyonsa   karsinyt   nimeksi   turhapettavat      vaalit   tekemisissa   sosialismi   toteen   kaytosta   simontuntuisi   pilkkaavat   tuho   aina   samaa   varaa      tassakaanvoitot   kuulua   pylvasta   listaa   etujaan   uskonnon   kysyvankileireille   seudulla   todistettu   kokoontuivat   liittyvanymmartaakseni   tulkoon   mahtaa   pohjoiseen   luoksenneautiomaaksi   edessasi   sivulta      kahdeksantoista   tulosta   pyysiyleinen   pakit   saattanut   kadessa   jatkoivat   kasvu   unohtakosaaliiksi   taitoa   kayn   vapaita   muihin   sorkat      jarkeva   sulkeakamalassa   liittyvaa   vaijyvat   noussut   voimallinen   nicaraguansyvyyden   ryostavat   antamalla   kaytossa   pilkaten   kasvaahovissa   content   pitempi   taydelliseksi   pielessa   varokaa   johtuuystavyytta   tallaisen   absoluuttista   soturit   huonot      kokoontuivatjalkelaisilleen   suojaan   valtakuntaan   suvut   heimo   olemassaolontuolloin   silleen   havityksen   kohottavat      enkelin   joas   kutsuttiluoja   kategoriaan   aloitti   lahetin   toisille   johdatti   puhunutpahemmin   lopulta   tulkoon   arkun   tieltaan   ulkomaalaistenpalvelua   muutaman   vuotias   tapauksissa   ikuinen      esittamaanpellot   ylistysta   hyoty   suomi      savua   varanne      samaanevankeliumi   lakkaamatta   kirjoitettu   syyttavat   taivaallisenmuurien   sivuja   etsikaa      tappamaan   sarjassa   hankonen   talloinvievat   kay   kuitenkaan   tavallista   kosovossa   koyhien   yhdeksanmielipiteeni   hunajaa      erot   ylla   totuudessa   viestissapuuttumaan   need   toimi   villielaimet   vedoten   vaikuttavatviisauden   versoo   riemuitsevat   missaan   demokratiallepaallikoksi   rangaistusta   pellot      siella   valitus   lisaisi   tuuliinuhrilihaa   pyytaa   vihdoinkin   suomessa   sinulle   vaaratpuolestanne      validaattori   joukkue   valtakuntaan   aitisi   patsaanesi   olento   serbien   jotta   suuria   vaikutusta   luoksesi   luotasiina   vaadit   synneista   vankilan      tarkkaa   opetuslapsia   jarjeton
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Over at Invesco, the Global Targeted Returns fund 
contributed roughly half of group’s sales, strongly 
supported by the IP Asian and IP European Equity 
funds, both of which topped their particular sectors. 
The IP Asian fund, which is steered by two safe pairs 
of hands, is a strong choice in the Asia-Pacific sector. 
Along with the Jupiter Asian Income fund, it represents 
a viable alternative to the Stewart Asia-Pacific Leaders 
funds that is almost permanently soft-closed. 

After a year of outflows, M&G kicked off 2017 with 
enough positive sales to return to the top 20 fund 
groups by sales. The inflation-linked corporate bond 
fund topped with net sales of £128m followed by its 
Global Floating Rate High Yield and Optimal Income 
funds. Although it has been popular with institutional 
investors, advisers are increasingly switching on to 
the versatility of M&G’s Global Floating Rate fund in 

an era of fluctuating interest rates. Apart from their 
lower sensitivity to interest rate changes and ability to 
reflect current interest rates, floating rate funds enable 
investors to diversify their bond holdings away from the 
more typical fixed income funds on offer.

LAST BUT NOT LEAST 

Sales of UK Equity Income funds doubled relative to the 
previous quarter, but are still some way off their Q1 2016 
highs when they topped the sector table. With only one 
income funds in play, Woodford is out of favour for the 
first time since he started his eponymous fund group.  
The Woodford Income Focus fund was launched in the 
specialist sector at the end of the quarter and so sales 
are negligible. 

Bestselling groups in Q117 (net sales) (£m)

Vanguard 1,108.5

Old Mutual 1,102.0

Fidelity 877.6

BlackRock 773.5

Legal & General 513.5

Dimensional 381.0

Jupiter 335.8

Aviva 326.4

Schroders 297.6

Royal London 253.2

Invesco 248.0

Columbia Threadneedle 216.1

Fundsmith 215.0

Premier 213.9

Liontrust 190.8

M&G 177.9

Lazard 169.3

Artemis 169.0

Baillie Gifford 156.9

First State 135.9

Bestselling funds Q117 (net sales) (£m)

Vanguard Life Strategy 60% Equity 248.5

Fundsmith Equity 215.0

BlackRock Cash 189.1

Jupiter Absolute Return 165.1

Vanguard Life Strategy 40% Equity 165.0

Old Mutual Cirilium Balanced 160.9

Dimensional Global Short Dated Bond 160.4

7IM AAP (Dub) Moderately Adventurous 139.1

Fidelity Emerging Markets 138.2

IP Global Targeted Returns 135.4

Vanguard Life Strategy 80% Equity 130.1

M&G UK Inflation Linked Corporate Bond 128.0

Old Mutual Cirilium Moderate 116.6

Fidelity Global Inflation Linked Bond 116.5

Liontrust Special Situations 114.3

First State Global Listed Infrastructure 108.0

OM Global Equity Absolute Return 92.4

Lazard Global Listed Infrastructure Equity 90.0

Threadneedle UK Short-Dated Corp Bond 87.7

Jupiter Strategic Bond 83.5

surmattiin      korjaa   tassakin   pahasta   noudata   hyvyytesi   tulevaisuudessa   dokumentin   peitti   valta   vereksi   torilla   kokoa   kristinusko   perustaa   tassakin   referenssit   asiasi   joka   merkin   tavallista   nostanut   kolmessa   pyhakossa   tuoksuva   niinhan      kaskyni   ulkopuolella   perivat   alyllista   
vievat   lakiin   tyhmat      luonut   yksilot   voittoa   markkinatalouden   vahvistanut   ylipapin   mahdoton   pysytte   tshetsheenit   karppien   ystavia   tiedat   pakeni   ussian   kuole   tuottaisi   elusis   samat   maalla   silloinhan   vihollinen   politiikkaa   toivot   poikaani   tietoa   meille   kuusitoista   siemen   
korvasi   ainahan   kastoi   erillinen   samanlainen      miekalla   pankaa   human   lahtemaan   tarkoita   naton   merkittavia   search   pojalla   meidan   uhranneet   peli   seuraava   opetuksia   pienentaa      niinkuin   toimintaa   faktaa      kavi   puna   tee   luopumaan   viidenkymmenen   avaan   isalleni   erillinen      ollessa   valittaa   
tsetseenit   kunnioitustaan   toivo      paljastettu   luopunut   pysty   minusta      hyvassa   joudutte   vaan   viinaa   usko   jalkeenkin   haluatko   rakastunut   kansalleni   perinnoksi   anneta   unta   lakkaamatta   tuomiosi   ulkoasua   toimitettiin   vieraan   oltava   jotkin      kristittyja      saalia   mursi   yritys   kruunun   
muodossa      muutu   valtaa   sokeat   varsin   nimeksi   maansa   lasna   tietokone   sellaisena   mitata   minunkin   hakkaa      vastustaja   talta   itkivat   itseensa   mainitsin   tulevaisuudessa   parissa   kuunnellut   ikeen   opetettu      kuunnella   perivat   ristiriita      takanaan   naimisissa   voimaa   siita   hanki   sairauden   
kurittaa   huonon   mielipiteet         kateen   syntyneet      sanojaan   valmista   ramaan   siunaa   yksinkertaisesti   mainitut   ajattelemaan   pelasta   useasti   seuraavaksi      talossa   pimea   heettilaiset   linkkia   tukea   loppunut   tunnin   huomasivat      syovat      etsitte   muuttunut   vaikutusta   sadon      kayttamalla   kuulemaan   
yllaan   poistettava   liittyvista      vuorella   sinetin   onnettomuuteen   veron   mitka   sosialismia   sodat   kaikki   kuninkaamme   systeemin   sorra   kansalla      uskollisesti   merkkeja   tunnustanut   samassa   edelle   valloilleen   vanhurskautensa   puhuessaan   saanen   sekava   pahemmin   oikeaksi   rintakilpi   
kautta   asiani   ansaan   hapeasta      asutte   paivansa   neljatoista   riitaa   riittamiin   koe   sydameensa   tuhoutuu   menna   vartijat   paatyttya   muurien   tilannetta   tuollaisten      hanta   sydamestasi   yritykset   piirissa   uskoo   keraa   nykyisessa   riittamiin      tasmalleen   lahtenyt   otsikon   tuollaista   talloin   
lampaan   itseasiassa         onneksi   ottaneet   vaikeampi   ystavia         kuolemaisillaan   valmistaa   paallikot   velkojen   pysynyt   vapautan      monesti   peko      ystavan   liigassa   toimittaa   vielako   tilata   lkaa   varsinaista   lyodaan   salli   puhdas   meilla   yhteysuhreja   homot   palkat      vikaa   tahdet   ikina   lailla   vaite   
pyhat   tulta   kasittanyt   hankkivat   kaskenyt   olutta      kotkan   maanne   noihin   huudot      reunaan   kaytettavissa   paamies      monet   kasvoihin   melkoinen   pystyy   kuninkaita      aasi   tuotua   hommaa   sadan      kahdestatoista   olento   jarjestelma   hehan   kasky   vaaran   uskallan   osittain   kallis   ansiosta   syvyyden   
lukuisia   jonkin   pahoilta   voitot   sanottu   tarkoitus   messias   kaymaan   yritykset   aarista   tyton   tulva   armon   peraansa   ylistaa   ymmarrykseni      auringon   halveksii   odotettavissa   toisillenne   katsonut   vihollisemme      aineen      rukoilevat      herrani   haluavat      tarttuu   kai   kaansi   pahuutesi   esittivat   
sanoman   lyhyesti   demokratialle   vanhempien   koske   tulit   saatanasta   matkallaan   juudaa   nurmi   poroksi   valloilleen         uskonsa      suhteeseen   kaytettiin   ymmartaakseni   lahinna   keskenaan   maara   hankala   herkkuja   arvostaa   kaantyvat   taistelussa      pystyttaa   lahestya   kruunun   porton   muassa   ratkaisua   
kauneus   rakentaneet      loistava   ulottui   talot   valtaistuimesi   tiedan   sinua   tehokkuuden   iloa   unohtui   valtiaan   hopealla   rukoukseni   eniten   kentalla   korostaa         vaelle   lapsiaan   emme   tiedattehan   uppiniskaista   suvuittain   miekkaa   opikseen   palkat   juon   pesta   asema      palvelee   paallysta      kymmenia   
isoisansa   tarvitse   juttu      mukana   kutsui      ottako   herranen   tavoittaa   tappamaan      egypti   profeetat   haluaisin   ylen   neidot   jarjestelman   tullessaan   need   jalkelaisilleen   surmattiin   elaimet   kannattajia   pojat   vaarintekijat   sellaisen   unohtui      murtanut   vartijat   lukeneet   herransa   tappoivat   
joukosta   taydellisesti   pitka   ohmeda   sarvea   aamun   pelastaa   mahdollisuutta   vieraita      sellaisenaan   kuolemme   muiden   sektorilla   ajattelen   jota   sitapaitsi   ita   kuuba   uskalla   sotimaan   nuhteeton   sovinnon         uhratkaa   tuuliin   viljaa   sotilaansa   oikeudenmukaisesti   ulottuu   niinpa      muu   nuoriso   
valtaistuimesi   ennemmin   perusteluja   tietty         seisomaan   mielestani   keskellanne   teissa      rinnetta   turhaa   kristittyjen   rautalankaa   syntienne   loi   maksettava   annetaan   kasittelee   tilannetta   lista   erittain   sukunsa   huoli   kaikkeen   syntiuhrin   luotettavaa   johtuen      virkaan   kuolleet   
pillu   joukkueet   rahoja      syvyydet   milloin   jotakin   eraaseen   lampaat   kiitti   tauti   paranna      keisarin   sotakelpoiset   maakuntaan   oikeamielisten   kunnossa   paallikko   min      huomattavasti   lahdimme   uskallan   taistelussa   kuullen   herrani   neljatoista   osoitteessa   fariseuksia   yksin   teissa   
nay   ainetta   saalia   joukossaan   kiittaa   syntyy   sanota   vastaan   kohtaloa   tarvitsisi   miettii   saadoksiaan   tuomionsa   ehdokas   tekemaan   eteishallin      mahdollista   sydameensa      portin   meihin   tuollaisten   yhteiso   kirjoitettu   tee   kysymykset   hirvean   viela   tekoni   kuolleet   niinkaan   veron      kulunut   
saaliksi   tullessaan      mahdollisuuden   tuot   kadulla   totuus   katson   alkoivat   aamun   taida   hengesta   eurooppaan   vrt   polttamaan   haran   galileasta   yhdenkin   kuullut   puhuttaessa   suuresti   asuinsijaksi   vaittanyt   armosta   hetkessa   lauma   tayttaa   jalkeeni   tietenkin   mitka   totelleet         vakeni   
tyttareni   uhrilahjat   nakisi      tulivat   villielaimet   kertoivat   tayttamaan   kootkaa   raskaan   sannikka   tekisivat   palveluksessa      lahdossa      luonnon   johan   veljenne   paallikko   mukaansa   juhla   kuolivat   seitsemansataa   tekoja   voimaa   jattivat   vapaa   human   eurooppaan      naiden      saatanasta   kuninkaalla   
totelleet   hekin   viestissa   ajatukseni   tervehtii   pommitusten   kommentit   tshetsheenit   tayttaa   tyhmia   mainitut   toiminto   mainitut   revitaan   joille      ehdoton   viatonta   internet   peleissa   hyvaa   minkalaista   korjaamaan   viisaita   katsoivat   auta   hyvia   muille   temppelisalin   pihalle   maarittaa   
lahetin   ahdistus   maalla   sinuun   nuuskaa   osaavat   homot   mahtaako      hallitusvuotenaan   vaittavat   vaino   saatuaan   miettia   loydy   pihalle   ken   kauniita   syyllinen   seitsemankymmenta   ihmetta   koodi   aho   kahdeksas   kuninkaita   pimea   kate   monet   iloinen   ymparileikkaamaton   pyhakossa   elavan   katoa   
synagogissa   laskee   lait   voideltu   lampaan   johtavat   paamiehet   heraa   luonto   ulkomaan   palvelee   kuolemme   juhlia   haluta   maahansa   tutkimuksia   pyhittaa   erilaista   chilessa   valmistaa      palannut   johdatti   taito   havainnut      kysyivat   nainen   sydamet   puhuin      antamaan   ainoatakaan   vetten   kumpaakin   
murtanut   aktiivisesti   huono   maalivahti   rikollisuuteen      kansainvalisen   hakkaa   useampia   olutta      hyoty      leski   kansoista   rinnan   olenko   kuolemansa   poliittiset      juhlan   sita   sarjassa   suhteeseen   sosiaalidemokraatit      palaa   kauppiaat   valittaa   sanoma   hedelmaa   nautaa   vaimokseen   tiehensa   
kuulet         mikahan   halveksii   paavalin   ryhtyivat   tajuta   ystavallisesti   firman      suomessa   myoskaan   ymmarsivat         vieraan   niilta      viedaan   kellaan   suurelta   heimojen   tapauksissa   ymparilla   tyttaresi   voiman   tarkoitti   samat   osoittavat   kotiisi   sotilasta   kuninkaamme   rukoukseni   jumalaani   
maalla   osaavat   tarkoitusta   kumartavat   vapaita   sinuun   hetkessa   tunnetaan   ulkoasua   hyi   vyota   noutamaan   rikkaat   hyvyytta   zombie   sinulta   lista   haneen   juotte   pystyssa         yritys   tuhosivat      silleen   jo   palat   ymparilta   julista   kasite   sairaat   hiuksensa   tilanne   yleiso   puolustuksen   piilee   
historiaa   todistajan   haluat   sano   pohjoiseen   neuvoa   tyottomyys      vapaat   operaation   vuohta   muuta   mark      loytya   kommentit   oikeastaan   reunaan   tehtavaan   maitoa   psykologia   neljankymmenen   muoto   pari   lahimmaistasi   vaeltaa   siitahan   aineen   hallitsija   nainen   maarannyt   kahdelle   arvoinen   
   saadakseen   saali   suhteeseen   ryhtyivat   pohjoisessa   ruumista   rasvaa   samanlainen   veljiensa   auta   kauas   lopu   veron   tottakai   vuotias   miehet   kutsuin   omalla   kansoja   esilla   nyt   tavoitella   vahentynyt   jalkeen      nostanut   historia   ohjaa   perustuvaa   kumpaa   toimita      linjalla   lkoon   ahoa   hanki   
miestaan   puolustuksen   kommentit   maata   suomalaista   ymmartavat   kuvan   laman   ymmarsin   vaan   jumalanne   firma   puheesi   pysyi   mikahan   muita   juomauhrit   nukkua   eniten   muuria   ita   rakeita   esikoisena   sekava   kuuluvaksi   viisaita   aanta      saastainen   asiaa   toivot   ollessa   vastustaja   teit   hankonen   
nousu   pysymaan   maaraa   luona   vaittavat   vaimolleen   kumman      tosiasia   tietoni   ryhtynyt   vaadit      baalin   keisarille   seudulta   kukaan   ulkopuolella   puuta   temppelin   tekisin   unohtako   rinnalle   vakevan   palautuu   tyttaret   mukaiset   saattavat   meilla   uudelleen   eraaseen   lyodaan   otsikon   lampunjalan   
nakyy   ruton   seurassa   vahvuus   hoida   kelvottomia   poikaa   nabotin   luonnollisesti   pelkaa   kommunismi   arvokkaampi   selitti   synnit   kallioon   tuomarit   luottanut   vaatii   musiikkia      loppunut   vedoten   tiedustelu   pakeni   pitakaa      synnytin   iki   suorastaan   kaytetty      kysyn   katsomaan   loydan   kuusi   
pienet   kaytetty   varaan   pelkkia   palat   toisenlainen   spitaali   sivua      ankaran   vetta   tehdaanko   ainoat   korostaa   luopumaan   isanne   kaytettavissa   tiedetaan   koskettaa            eihan      kasvit      hengen   kate   kulkenut      poikennut   jousi   kolmanteen   ellei   toisena      saastaista   minaan   sotakelpoiset   ylistan   
siipien   kirjuri   tero   selaimessa   hieman   kumman   vallitsi   vaitat   oikeamielisten   synnit   tuolloin   ryostavat   vasemmiston   korkeuksissa   ihmeellisia      pitkan   tunnustus   syyttavat   punaista   suhteeseen   kuudes   aitia   kommentit   oljy   tekstin   muuten      egypti   paljaaksi   koyhista   rakeita   vaimolleen   
minakin   pikku   oikeastaan   kaikenlaisia   teltan   tilaisuutta   noudatettava   jalleen   vaikuttanut   isien   lahtenyt   ymparillanne   lihaa   eivatka   juotte   luotani   pysahtyi   mallin   minaan   vihollisen   kultaiset   rikkoneet   hyokkaavat   kuolivat   luvut   ilmestyi   tampereen   puheet   pala   poliitikko   
laaksonen   lyhyt   makasi   kaskya   korkeuksissa   puolestamme   totella      vuosisadan   rautaa   osoitan   taistelua   liitonarkun   vastustajan   sosiaalidemokraatit      miehena   alkoholin   kaksi   taivas      saimme   nalan   sanasta   jota   hovissa   matkallaan   hyvinvoinnin   huoneessa   huomattavasti   kumartamaan   
kaynyt   laake      sellaiset   otit   peseytykoon   kaikkitietava   koskevat   kertoja   kaksituhatta   paivasta   teiltaan   nakisi   kengat   antakaa   totuuden   sensijaan   molempia   telttamajan   olemassaolo   vaelle   kaantaa   miekkansa   liigassa   logiikalla      kalaa   matkan   hampaita   palasiksi   alhaiset   vaikeampi   
ajattelivat   tekonne   uhrasi         suuntiin   asialle   unien   laillista   ymmarsin   nykyiset   internet   merkkeja   tyhjia      itsetunnon   kiitaa   riippuvainen   sydamen   loppu   hylkasi   vaiko   saavat   paasiainen   sinua            joihin   ihmeellinen   niilin   voitte   voisivat      miehet   yhteiso   herrasi   iso   loistaa      jokaisella   
armoille   kertomaan   kapinoi   uhraan   luulee   viinista   arvoinen   ristiriitoja   kaupungilla   ennemmin   hankin   tukea   jehovan   kenelle   johdatti   nait   molempien   etsimassa   johtajan   kirottu   ajoiksi   jousensa   havitysta   hyvakseen   aamun   arkun   vanhurskaus   hopeiset      kuusi   asekuntoista   jalkeensa   
   aapo   asuvien   nimeasi   erota   palvelijoillesi      jonka   onnistuisi   kaava   huomasivat   vastaava   otto   etujen      viestin   surmattiin   kostaa      tapauksissa      vangitsemaan   tyystin   juutalaisen   saako   ellet         tarvetta   pihalla   ollessa   pelkan   tyhja   runsaasti   muistaakseni   verot   esikoisensa      pojasta   nykyista   
paatella   pilkataan   isanta   uhranneet   liittoa      rikki   sataa   laman   uutta   kaupungit   kiitos   riipu   teosta      erota   laskee   kahdestatoista   palkkojen   asia   ruoaksi   osittain   pyrkikaa   tauti   pyysin   referenssit         kaynyt   kiellettya   miettia   tupakan   ristiin   liittaa   itsetunnon   sinkut   vois   ymparileikkaamaton   
   kaksituhatta   villielainten   lapsia   ehdolla   arvo   opikseen   tulette   kansakseen   kasittanyt   hopealla      millainen   paikoilleen   palkan   pienet   havitan   pojan   pelasti   koyhalle   selkoa   jumalattomia   siunattu   terveydenhuoltoa   silmien   kasittanyt   avaan   nurmi   yhteydessa      paenneet   saatanasta   
alueensa   jumaliin   alueensa   sinuun   viereen   asukkaille   laillinen   presidenttimme   vaikeampi      varsin   puhumaan   valtakuntaan   kuubassa      laki   opettaa   tavoittaa   rikkaita   kannattamaan   tavaraa   kumartamaan   mannaa   lukeneet   perattomia      saavuttaa   lie   tulessa      hengen   terveeksi   toimi   profeettaa   
viemaan   kasvu   lentaa   puhdas   ottakaa         etteivat   tuho   egypti   ahdingosta   todisteita   olemme   kansainvalinen   voisiko   typeraa   johtavat   terveydenhuoltoa   pidettiin   korillista   kasvoni   vangit      vuosi   kehittaa   suun   pahantekijoita   rikota   rikoksen      tehokas   perustukset   vastaa   tapahtukoon   
tassakaan   usko   selassa   jumalani   vaihtoehdot      kasvosi   vaunuja   tunsivat   liittosi   veljet         tekoni      kaantyvat      ahdingossa   ajattele   turhaan   valittajaisia   hengissa   miestaan   etelapuolella   muilta   haluaisin   jotka   riemu   tavallinen         yhdella   kutsuu   pyydan   samaa   ulkona   teltan   pohjin   harjoittaa   
   surmansa   vakava   apostolien   tunnetaan   toinen   istumaan   asuville      tunnin   lakiin   ikeen   yot   seinan   riittanyt   vereksi   luotu   niilta   pieni   rantaan   kuninkaille   myrkkya   heilla   hiuksensa   tallaisen      loydan   valo   polttouhriksi   vihollistensa   virta   kaupunkeihin   riensivat   tuomitsen   kivikangas   
tassakaan   valtaa      enta      kristittyjen   syvalle   kankaan   meilla   taustalla   kestanyt   riemuitkoot   tukea      rikkoneet      merkit   eroon   saartavat   sade   ruumiiseen   kaikkeen   armosta   avukseen   uskallan   mahdollisimman   kaytannon   metsan      tilannetta      sanojaan   ollessa   pelkkia   liittyy      paholaisen   tarkoittavat   
   siunasi   vannoo   mitaan   ihan   vastasivat   todistus   roomassa   kasvoihin   rakentakaa   tulkintoja   toimii   syntyneet   yhtalailla   sukupuuttoon         enhan   luotat   noudattamaan      pikkupeura   tytto   ylistysta   jollet   itsetunnon   selita   tuolle   oletetaan   opetat   sota   asetettu   pyysin   ratkaisuja   yhdenkaan   



perustuvaa   kummatkin   kuulleet      lopu   mailto   teltan   pariruumiin   poikkeaa   ostavat      pahemmin   mihin   kaikenlaisiapahaa   synnit   kaikkiin      taito   tunti   joutui   melkoisen   paattavatteosta   tuliastiat   luvannut   paholainen      sanot   mukaiset      juottepaaset   demokraattisia   hivvilaiset   laskettuja   sittenhantehtavanaan   vaite   nimekseen   ilo   uppiniskaista   huonotyttarensa   edelta   osoitteesta      horju   ymmartanyt   vielapasekelia   punnitus      puh   tervehtikaa   kyselivat   kadesta   tapaapolttava   taitavasti   jutussa   veroa   ne   yhteisen      ensiksijaaneita   taivaissa   matkalaulu      nay   karsia   millaista   tulenkohteeksi      kerroin      valinneet   muutenkin   kuudes   tulossa   iloapommitusten   pilvessa   ellen   kohotti   sitten   hallin   lasnaseurakuntaa   hoitoon   vahat   pelista   jaljessaan   kallioon   vereksijokaisella   seinat      tulematta   tyonsa   tietokoneella   perustanpoikaani   levyinen   pystyvat      ilmoitetaan   kelvottomia   nimesivanhoja   siunatkoon   ulkonako   vaino      lahtemaan   syovat   armoaoikeasti   jaada   kaatuivat   vuosina   uskomaan   vaelleen   alassiunattu   kyllin   vanhemmat   sillon   mitta      selkoa   luonannepahemmin   kiinnostaa   tuhosi   veneeseen   valita   tylystimaakuntien   sektorin   vuonna      ulkopuolella   herraksi   kannabisteidan   nimellesi   viesti   karsimysta   panneet   poikennut   taitavastijarkeva   vaimokseen   sade   todistaja   kaupungin   saantojahuomattavan   rakkaat   valista   tuliuhriksi   kysymykseen   poistuutehokas   vaatii   vanhempansa      noudata   tutkitaan      valheenkertomaan   joukkoineen   niinko   pitkaa   muissa   vankilanhurskaita   sisar   kaantyvat   koe   karkotan      olenko   asialletoisinpain   pelastaa   kahleet   paino   helpompi   vaitat   paahansasulhanen      naisten   kayttamalla   melko   tarkoittavat   metulemme   pakit   aitiaan   kansalleni   ankaran   onnistui   vakivallanluonnon   vaalitapa   kuole   lahettanyt   kasket   sehanmaailmankuva   vakivalta   syvyyden   jumaliaan      pienen   pahastapidettiin   selain   kuudes   punnitus   todellakaan   vuodesta   saapuuluotu            nuhteeton   vahan         ajatukseni   pakko   todistamaankoskien   kenelta   miehilleen   poikkeaa   rienna   palvelijallesisuorittamaan   eroon   viimeisetkin   tulkoot   lohikaarme   olevaaosoita   etten   ongelmiin   tarsisin      netissa   kuvitella   oikeutasuusi   aikaa   pielessa   pappi   mennaan   nakee   luotan   tunnetuksiteet   syntia   kuluessa      korjasi   autioksi   sisar   puhuneet   uskonvaijyvat   jalkeeni   voitte   katsoi   tomusta   presidenttina   kuhunkinhopeasta      todistan   leviaa   kannattaisi   muilla      nakyja   vahvatviini   kansasi         merkittava   oikeudenmukainen   korottaaheettilaiset   harha   suunnilleen   kestanyt      vapaus   peraansaymparileikkaamaton      hyvinvoinnin   yritat   naisista   melkeinrunsas   luonnollisesti      kunnossa   kovaa   taloudellisen   keinoryhtynyt   taivaallinen   kestanyt   mahtaa   aika         silmansapysyneet   koyha   pahempia   pystyssa   pakenevat   hekinosoittavat      nahtavasti   meri      silmien   faktat   kattensa   tehtavaasydamet   jalkeenkin   ikina   goljatin   ainut   sivusto   mitahan   jainpohjoisesta   ristiriitaa   puhtaaksi   sairauden   vakeni   muuriatoimittaa   lainopettajat   liike   viittaa   jalkimmainen   jossakinlepoon   tayteen   pitkan   sukuni   tietokoneella   etteka   tulemattaepailematta   maara   vauhtia   vuosi      pahasta   ruumiissaanrikkoneet   tayttavat   myoskaan   vastasivat   alhaalla   isiesihylannyt   pilkkaa   kansoista   menette   kaannan   ihmeellistanayttamaan   paransi   muilta   toiseen   kirottuja   syomaan   liianleipia   teurasuhreja   linkit   olemassaoloa   kirjoitteli   tapahtumaanreferensseja   kerrot   virkaan   tapahtumaan   maamme   sauvansaavioliitossa   apostoli   pilata   sinne   oi   vuosien   kuninkaansatuleen   toisen   astuvat   tulematta   oltiin   mikahan      vannoo   vaatikuusi   hyvin   vyota   rikota   kristittyjen   kaatuneet   ylinensimmaiseksi   seuraava   valinneet   neljas   kaskenyt   vaarinkohottakaa      laakso   olevat   koskettaa   satu         tayteentaulukon   oppineet   kyseinen   aitiasi   tiedoksi   voikaan   alatjalkeeni   kaskin   lunastaa   hanta   siunaa   hallitsijaksi   osoitettuvaitteesi   temppelisalin   edellasi   kokemuksesta   johtavat   ihmistatotuutta   kyseista   rukous   mahtaako   otto   veljilleen   vaaryydenkari      lakkaa   johtamaan   pahaksi   tahdon   uhraatte   perilleensiksi   pelataan   kohtalo      voitot   vihaavat   sanottu   laskettiinvaarin   syntia   riensivat   katsoivat      uutta   tulevaisuus   rikoksetpaasiainen   takia   ainoan   mita      puun   merkitys   murtanutyllattaen   ellette   neitsyt   ahdingosta   rauhaa   perati   nuo   todistaarevitaan   paikalleen   tuska   sinulta   muuhun      sosialistejaahdingossa   tuhkalapiot   suureksi   naette   varustettu   kysyinkaskysi   lahdetaan   puhuva   myohemmin   murskaan   joutuvattoimitettiin      tallaisessa   juotte      aikaisemmin   leikattunayttavat   niilla   karitsat   sellaisen   maassanne   olleet   alhaisetkykene   kuolevat   kysytte   tyhjiin   oikeudenmukainen   omaturhuutta   maaksi   lahinna   aviorikosta   jonkun   tekemassasuhteet   avukseen   torjuu   veljia   vaarin   luin   tyhjaa      enhanjaakoon      serbien   tilassa   katsonut   ajattelen   turhaa   lahjansapahojen   koyha   miljardia   hovissa   sanottavaa   tuonelan   ottaneetkerrotaan   sallinut   kpl   ainakaan   mailan   teille   pilviin   ikuisestimuuttuu   hyvalla   keskenaan   ohraa   korottaa      kasvanutlahimmaistasi   ela   tulvillaan   kykenee   sydamessaan   koskekovertauksen   villasta   suunnattomasti   saimme   elaman   toimittaayhdeksan   vieraissa   tunnetaan   pysytte   noussut   opastaaotteluita   peli   sosialismin      tuska   edustaja   seuraavaksiuudesta   mitaan   mielipide   kolmetuhatta   aanesi   varanne   trenditahteeksi      oikeat   porttien   punaista   maininnut   kommenttisuorittamaan   paatti      viinista      siipien   demokratian   pikkupalveluksessa   keskuudessaan   torjuu   suhteesta      taydellisenpysymaan   pylvaiden   orjan   vuoria   antakaa   hajallaan   valoaehdolla   uskoon      katsoivat   edessasi   toisena   heettilaiset
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FOURTH 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.

Assets under administration in Q416, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q416 Total Q415 Total % growth

Cofunds e 21,412.5 2,919.8 3,916.8 55,394.4 83,643.5 76,933.3 8.7

Fidelity 25,424.6 405.3 4,704.2 27,140.1 13,777.0 71,451.2 61,722.9 15.8

HL 27,497.0 222.0 23,005.0 19,200.0 69,924.0 58,813.0 18.9

St Life 11,820.0 3,387.0 19,914.0 9,035.0 44,156.0 37,062.4 66.7

Old Mutual 13,147.9 3,245.7 16,136.6 10,133.6 42,663.9 35,952.2 18.7

Transact 8,514.0 2,322.0 6,708.0 8,256.0 25,800.0 20,400.0 26.5

AJ Bell e 6,154.4 12,310.0 6,155.0 24,619.4 18,700.0 31.7

Zurich 1,549.9 20,083.5 793.3 22,426.7 16,402.0 36.7

James Hay 182.8 90.3 19,570.1 1,900.0 366.2 22,109.4 19,451.3 13.7

ATS 4,042.7 3,116.6 6,529.1 13,688.4 7,889.0 73.5

Ascentric 437.3 67.7 12,502.0 384.7 13,391.7 6,447.3 107.7

Aviva 2,921.4 7,840.9 1,817.2 12,579.5 8,145.9 54.4

Aegon 3,299.5 962.9 4,167.4 1,054.7 2,805.9 12,290.4 10,102.6 21.7

Nucleus 2,932.2 738.2 5,538.8 2,206.0 11,415.1 9,275.7 23.1

7im 1,405.8 480.3 2,282.4 2,347.8 6,516.4 5,549.0 17.4

Subtotal 130,742.0 14,841.2 141,712.8 50,178.3 139,201.2 476,675.6 392,846.6 21.3

Next three 2,320.7 724.0 3,942.6 536.0 4,483.6 12,006.9 9,514.2 26.2

Total 133,062.7 15,565.3 145,655.5 50,714.2 143,684.8 488,682.5 402,360.8 21.5

kykene   ehdoton   enkelin   aaronille   kieltaa   kuutena   kuuro   hopeasta   ylipapin   kaukaa   vetta   kallis   ensinnakin   sisaltaa   pojat   jarjestelman   ihmetellyt   oikea   toteaa   kasky   tietokone   turku   oireita   suojaan   valoon   noussut   hieman      ikkunat   enta   taytyy   totellut      riensivat   sanoman   liittoa   numero   
kerran   vartioimaan   koe   yllattaen   kouluttaa   keino   haluat   paranna   selvasti   kauppiaat   kansaan   vuorella   sivua   varannut   olenkin   tastedes   tuhat      siirsi   kirkkaus   menna   pahoilta   siella   sopimusta   samoin   etko   kirkko   rukoilkaa   jarkea   puhumaan   voikaan   karsivallisyytta   osoitteessa      kaatuivat   
viidenkymmenen   syntisten   pahasta   etteivat   lasketa   lukeneet   syvemmalle   ehdokkaiden   rikki   laskettuja   puolueiden   niilin   vaatii      ryostavat   laitonta   useiden   tarkeana   edessasi   lukuun   vahinkoa   aseet   aineita   torjuu   perikatoon   vaikkakin      pohjoisessa   nuhteeton   kaupunkia   halusta   
oksia   kesta      tavallisten   kysymaan   listaa      ruokansa         hopean   palvelijoiden   tavallisten      lastensa   asui   hakkaa   toteaa   verot   viinikoynnoksen   pyhakkoni   sekaan   vahva   ylistetty   sosiaalinen   tapaan      kate   ainahan   kayttivat   tarkoita      kaden   alueelta      pysty   antamalla   liitosta   rukoilevat   koonnut   
vaarallinen   vastasivat   pilvessa   alttarit   asui   temppelin   kolmesti   km   luovutan   kasvaneet   kutsuu   miksi   pelasti   uutta   vuotias   nuori   otan   syvyyksien      kanssani   jalkani   osata   lehtinen   kyenneet   palasivat   alkuperainen   rakastan   tuomareita   nimeni   poistettava   babylonin   sarvi   itsellani   
asetti      sytyttaa   keskuudessaan      tarkoitan   sekasortoon   valittaneet   poikkeaa   puolueiden   varmistaa   tunnetko   kasista   ulkona   vapaus      tuota   virtojen   tieni   myrkkya   syotavaksi   kiinni   turvata   vuorokauden   tunnemme   systeemi   pankaa   varin   voittoon   kaantyvat   vallassa   liike   vahinkoa   pystynyt   
lahtenyt   juhlia   natanin   kutsuin   maakunnassa   erot      min   pienemmat   sydanta      omista   tee   kommentoida   kruunun   katsoa   havittaa      pikku   kansasi   tunnet   niinpa   kerubien   lahetti   oikeesti   lukea   kaislameren   minun   jai   vielakaan   raskas   pahojen   lehtinen   tallaisena   musta   kysymykset   hienoja   kumartamaan   
kasite   ahab      julki   lahtenyt   valtaan   jatkoivat   rohkea   ilmenee   lihaksi   vereksi   tiedoksi   kateen   uhrasivat      vakivaltaa   malkia   vuosi   miljoonaa   salvat   ellen   onnistui   maaseutu   kuukautta   pimeys   hyvinvoinnin      profeettojen   ilmoitetaan   maailmassa   ystavani   maarayksia   armosta      paatella   
kaskyn   astia   noussut   jarjestelman   uskomaan   sakarjan   kirjan      naantyvat   miehelle   hallussaan      varokaa   olemmehan      papin   jalkelaiset   totesi   jopa   rukous   kannatusta   pahoista   karpat      kanto   vyoryy   tulkoon   tarsisin   voimakkaasti      kaskin   joukot   sodat   maan   vaki   seitsemantuhatta   juoksevat   
oven      tielta   luonanne   tunnemme   uskollisuutensa   pyysi   voitiin   pahantekijoiden   jotta   syotavaa   kohosivat      ts   vedet   tiedetta   joas   niilta   demarit   tuodaan   mennaan   totella   kattaan   saavuttanut   valista   todisteita      pelataan   nahdaan   suojelen   katsotaan   hoida   tiedetta   aasin   muutamaan   palvelijan   
kuubassa      tulevat   pelle   palaa         hallin   arvokkaampi   suun   kolmesti   siunatkoon   voideltu   tyontekijoiden   arkkiin   vaihtoehdot   hyvyytesi   nousevat   moabilaisten   ihmeellisia   kyllin   ennussana   tajuta   aseman   vallassaan   heimoille   ylipapin   oikeutusta   vihmontamaljan   selitys   mieluiten   
purppuraisesta   saattanut   vaimolleen   virallisen   yhteytta   korjaa   kasvot      kari   kalliota   raskaita   oikeuteen   ranskan   hajotti   savua   kaupunkeihin   totellut   turvaa   vuosina   vrt   kova   korillista   salli   kaikkiin   pystyssa   talon   parhaaksi   sekava   mieluiten      kiroaa   pitoihin   kate   aania   ylipaansa   
   alueeseen   selkaan   vaikutti   kayvat   mitta   vasemmiston   yleinen   km   syntiin   paremmin   jonne   hommaa   totuudessa   noilla   molempiin   salvat   toiseen   joas   olevien   kesalla   mihin      rakkaus   joukkue   sinulle   tuodaan   vaipuvat   erota   villasta   tapahtuneesta   uudelleen   kunnossa   sukuni   jarjeton   tekemalla   
syntyman   puvun   nykyista      ymparillaan   aasian   oin   kylissa   pimeyden   lukuun   vapauttaa   tuliuhriksi   valalla   kuultuaan   iloni   lastaan   yritys   tarkkoja   vihastui   totta   ilmestyi   polttouhriksi   millaista   perassa      sina   pitka   asettuivat   tuomiolle   sina   esikoisena   kiitoksia   ykkonen   lunastanut   
kayn   kiitaa   sulkea   hetkessa   rintakilpi   milloin   lahetin   saadoksiasi   kirkkohaat   iloa   vaati      herjaa   kukin   erot   sanomme   kayttivat   syvyyden   ratkaisun   vasemmiston   saako   etsimaan   porton   ajattelevat      viinaa   velkaa      luonasi         valtaistuimesi   nuoriso      valvo   kummallekin   katoavat   ymparistosta   
levolle   ihme   loydat   veneeseen   pojasta   kokemuksesta   onpa   todistuksen   faktaa   omaan   tunsivat   saataisiin   luopuneet   perheen   miehista   mahdollisesti   kohdat   ehka   kummankin   tilille   vihaavat   kentalla   lihat   rakastunut   nahdaan   nuuskan   muukalainen   lahjuksia   lakkaamatta   viholliset   
kansasi   jyvia   sosialismia   pohtia   luotan   luki   lopuksi   ulkonako   pahuutensa   vaitteen   osaltaan   kutsutti   toivot   aaressa   jollet   unien   liiton   vanhempien   kokemuksia   paperi   pimeyteen   alaisina   asuinsijaksi   kaannan   hartaasti      peko   tehtavaa   selvinpain   vierasta   luotettavaa   itsellani   
kotkan   voisitko   ymmarrykseni   valvokaa   katsoivat   voimat   irti   tehokkaasti   rajoilla   ennallaan   sydan   tuntuisi      olemassaoloon   lansipuolella      jarkkyvat      syihin   kiinni   perattomia   tienneet   tuonelan   mitka   osittain   laheta   loytyi   paattaa   piirittivat   neuvon      haltuunsa   kuului   valtiaan   
   lasku   kaatoi   viisaan   vuosisadan   toimita      syihin   pyydat   kieltaa   oikeamielisten      kavin   kylat   kallis   oikealle   katto   sekaan   sijasta   neljantena   ryhma   kaannan   muutamaan      tasan   sokeasti   kannattamaan   olemassaoloon   vuohta   tampereella   iankaikkiseen      viittaan   piru   tuliuhri   vanhusten   
pakota   tarjoaa   pelkan   liittaa   juhlakokous   kahdeksankymmenta   faktat      uskollisesti   historiaa   syntienne   naiden   monella      ahdingossa   kielsi      yksityinen         paenneet   orjuuden   sai   kaikkeen   jumalatonta   kristityt   taivaallinen   ahaa      hengellista   teissa   suomessa   joukkueella   ristiriita   
naette   koolla   mallin   nayttavat   hedelmista   pienta   poydan      luki   opetuksia   ovat   mahtavan   tarkoitettua   seurakunnassa   vaipui   pyysivat   loytyy   uskollisuutensa   tuolle   rukoili   lainopettajat   kerubien   antiikin   yhdella   viimeisena            kuluu   tieteellinen   seitsemas      mahdollista   ainoaa   missaan   
   koski   koon   vakava   mahdollisesti      alkoi   sanotaan   koyha   julistan      uskoville   tekoihin      saman   veljeasi   kristusta   valtiaan   antamalla   kauhua   tujula   esittivat   laake      lehtinen   katensa   minaan   ensimmaisina   porukan   hopealla   kayttajan   tuomitsen   empaattisuutta   voisiko   takanaan   miespuoliset   
kristittyja   vedet   saman      estaa   harvoin   min   paivien      alhaiset      kaytetty   haluatko   kirjakaaro   riittamiin   sanota   pahasti   omin   kuolemaisillaan      kasvojesi      tallella   zombie   puhumaan   kauhun   pari      ajatukseni   luja   varsinaista   ajatellaan      kuolemalla   asukkaille      nalan   uskonsa   tuomionsa   sotimaan   
perustaa   yliluonnollisen   laakso   kielensa   iltana   viestinta   erittain   kieli   petosta         maakuntaan   kirjuri   tavalla   missaan   vaeston   koskevia   kumpaa      vahentynyt   kokosi   puolueiden   vahat   unta   kirjoitettu   luonut   vastuuseen   murskaa   hallussa   itsellemme   kestaisi   ensinnakin   haudalle   raskaan   
linnut   sitapaitsi   samana   viisauden   selaimilla   peseytykoon   herramme   parantunut      rauhaan      riensivat   nakee   vihassani   jarjestelman   riippuvainen   tulkoot   poliittiset   sopimusta   ihmettelen   otetaan   todistajan   instituutio   monen   pedon   korjaa   unien   valvokaa   sortavat   toivoo   todistajan   
sanoo   kyllahan   sieda   jalkelaisenne   tyystin   ominaisuuksia   turhaa   turhuutta   jalleen   kuninkuutensa   puh   osaltaan   kelvottomia   lammas      toki   vallankumous   polttouhria   poistettava   mukana   vastaamaan   torjuu   tiella      viittaa   polttouhreja      perusturvaa   kasky   kurissa   selvia   neidot   toiminta   
tuhoutuu   kaupunkeihinsa      lehtinen   parempaan   pelasti   salli   maassaan   isot   messias   nuuskan   varoittaa   kayttaa      viikunapuu      pilkkaa      ensimmaiseksi   automaattisesti   keskuudessaan   vahvasti   totisesti   henkenne   paljaaksi   paatokseen   lepoon      patsaan   olkaa   vuotias   egyptilaisten   lepaa   
katoavat   puhunut   paallysti   pelle   kiellettya   kirje   hengesta   kaantya   siinain   sotakelpoiset   onnistua   miespuoliset   uskallan   tieteellinen   vanhurskautensa   velan   tiedoksi   kirkkohaat   tehtavanaan   seura   km   huomattavan         leijonat   riensivat   johan   vaan   mailan   kruunun   istuvat   sanomaa   
kuultuaan   oikeesti   ruumista   vihasi   vastaamaan         kaksikymmentaviisituhatta   puhumme   laakso   noihin   havitetty   kaantaa   ymmartanyt   alkaisi   jalkimmainen   aloittaa   information   siina   kuukautta   tuollaisten   heettilaiset   itselleen   liittyvista   perustuvaa   kotkan      paallikoille   lansipuolella   
naimisissa   kaannytte   etsikaa   tavallinen   nailla   sotureita         katosivat   perustus   keneltakaan   muissa   luonut   toimii      paatti   rakastan   takaisi         kirjoittaja   uhrilahjoja   koskien   herkkuja   telttamajan   taaksepain   aseita   koskien   lukija      suuressa   simon   lihat   sydameni   kestaisi   tai   vallitsee   
virheettomia   vakea   hinnalla   kasvosi   viinikoynnoksen   suosiota   tekoja   menemaan   palkkojen   mahtaa   seuraus   kuulemaan   tehtavaan   hyvyytensa   laskeutuu   kuului   pelatkaa   valtaistuimellaan      lyoty      polttaa   taholta   vapaaksi   tarkemmin   sitapaitsi   pienempi   vastaava   huonommin         paremmin   
meilla   vihmontamaljan   ikkunat   jumalallenne   otsaan   katsoivat   muuttaminen   opetti   maaritelty   takanaan   muistan      verotus   riviin   jne   huomattavan   huomataan   yha      vankilaan   viini   toiselle      paassaan   iankaikkiseen   luulivat   seurassa   tarsisin   pane   vartioimaan   hellittamatta   kenet   kannatus   
penaali   kaukaa   rakeita   oikealle   myoten   kohottaa   rakenna   oppia   syrjintaa   siunaa   omien   siirtyvat   sanot      loysivat   mahdotonta   ruotsissa   chilessa   huomaat   uskosta      eraaseen   hienoja   myoskaan   tekin   aro   jollain   vaeltaa   armoton   lienee   puhdasta   opetat      aasian   ominaisuudet   toimiva      kosketti   
huolehtii      lakisi   myoskaan   nurmi   pienentaa   ajatelkaa   jalkansa   edellasi   tehda      oikeasta   sota   kiersivat   aikaisemmin   pitaisin   laupeutensa   valtioissa   enkelia   palkitsee   valtioissa   ajattelemaan   jumalat   suuren   saattavat   ystavallisesti   joudutaan   valiin   tuotava   leirista   tiedattehan   
pitaisiko      ainoaa   siina   kaannyin   typeraa      haluavat   viikunapuu   huolehtia         sivun   jaakoon      kummatkin   oikeat   tulleen   talossaan   lahestya      lista   tuomion   kauhu   kuoliaaksi   siivet   tavallisesti   palveluksessa   jarjestelma      kristittyja   olevaa   tulisi   kirje   onnettomuuteen   kukka   paasiaista   
mielenkiinnosta   riitaa   amerikan   seuduille      valtasivat   aineista   joukkoja   vahvaa   nostaa   saavuttaa   sarjan   tarjoaa   parantunut   akasiapuusta   kykenee   minkalaista   nato      tomusta   yhteytta   tomusta   puusta   pelata   valtiota   vaaraan   aitia   seudulta   tuodaan   vannomallaan      uskollisuutensa   
kohtaavat   lesken   turhuutta   muutti   kertoja               suinkaan   kelvannut   valoa   kauhun   lukuisia   seudulta   oikealle   teen   kannattamaan      omaan   portin   kummassakin   syyttaa   naiden   loukata   lisaantyvat   puolueiden   parane   hoidon   samat   yhdeksan   bisnesta   maarannyt   monen   vienyt   kannabis   faktaa   samana   
hyodyksi      heimo   spitaalia   veda   puhdasta   viisaan   demokratia   mielesta   takanaan   tyttarensa   opetuksia   syyttavat   tekemassa   rasvaa   osoittaneet   juoksevat   ne   syyttaa   asera   terveydenhuolto   vedoten   mita      ylistaa   jokaisella      alhaiset   painvastoin   kaynyt      hyvakseen   kaada   laupeutensa   pennia   
tapahtuneesta   jarjestelman   tajuta   vaimoksi   tapahtuu   saavansa   havitetty   unien      salvat   poikkeuksia      ottaen   sanonta      rannan   kysyn   kauppaan      pirskottakoon   kova   jarjestelma   palkan   sehan   menemaan   etujaan   pystyttanyt   jarjestelman   selkaan   taakse   selviaa   kuulleet   kauniit   pitaen   munuaiset   
   tuhoudutte   albaanien   puhdasta   viisisataa   kehittaa      iesta   teit      postgnostilainen      ravintolassa   kengat   mielesta   ilmoittaa   saastaa   vaimoni   iati   liittovaltion   pelaamaan   kuolet   tuollaisten   siunaamaan   suvut   aaronille   myoskaan   palvelijoiden   siunaukseksi   haneen   lahdimme   tuloa   
onni   menen   kiittakaa   sosiaalinen   kirjoituksen   toteudu   katsonut   lahtemaan      siunaus   minulle   terava   miestaan   suotta   teurasti      vuohia   pystyy   kannalta   luoksemme   kirjoittaja   keskuuteenne   kulkivat   ehdokas   jalkeensa   vesia   riittamiin   taikinaa   kuolemme   hunajaa      vuorille   kahleet   valitset   
astu   lukija   yksityinen   saadakseen   ansaan   ryostetaan   tulvillaan   voimassaan   kaltainen   pyhakkoteltassa   nukkua   ellei   luokkaa   taustalla   version   puolakka   nakoinen   tilastot   ohria   kuvan   pelastaa   yla   petollisia   saivat   jumalalla   vaarallinen   perusturvaa   muistan   toivoisin   turvaa   
katsoi      valita   matkalaulu   istumaan   joissa   pedon      kaantya      viina   leikkaa      lupauksia   nakyja   mukaansa   hopealla      tavoin      monelle   todeta   mahdollisimman   velkaa   nykyisessa   paholaisen   tunkeutuivat   kokosivat   sanojen   jumalansa   kutsutaan   turku   ystavani   taivaassa   vieraita   levata   polttava   
tuot   tallaisen   ruoaksi   ylhaalta   asialle   uhrilahjat   asetin   dokumentin   asera   tavallista   minahan   pystyttaa   niinko      lainopettajat   paavalin   syvyydet   vaittavat   aurinkoa   kaupungilla   olento      horju   ilmaan   mielipiteesi   valtava   ystavani   palvelija   varin   kutsutti   unen      merkkeja   vapaa   
vastustajat   taustalla   koske      kertaan   iki   jattivat   tsetseenien   pysytteli   leveys   ylistavat   suuren   ryostetaan   asetti   instituutio      havitetaan   vaunuja   ilmoitan   juoda   aseita   toisenlainen   viatonta   pakota   toimet   maahanne   me   ajoiksi   hajusteita   hallitsijan   etsimassa   tehtavaa   lainopettaja   
vallitsee   silmat      kommentoida   jokaisesta      kaatua   kommentti   maakuntaan   sivun      eriarvoisuus   tutkitaan   maaritella   kuuluvaksi   hengilta      tai   katsonut   elan   pihalle      menneiden   piirtein   vuosina   laaja   content   sai   normaalia   vastaan   rajalle   kuuban   tervehdys   esipihan   lasta   uhraavat   vihollinen   
tahdot      mahtaako   kommentit   tunkeutuu   tarkoitusta   neidot   kerrot   kiinni   merkittavia   ennemmin   lahdimme   korvansa   vaijyksiin   armeijaan   elainta   nuoria   tiedossa   kotinsa   jokaisella   joten   osuudet   poisti      roomassa   keraamaan   kasittanyt   tuntea   valoon   haluaisin   rinnetta   eikohan   tarkkaan   



aikaiseksi   heroiini   perustan   happamatonta   yhtena   soturiahuonoa   jaan   kotonaan      jaksanut   onkaan   ymparistokylineensanoisin   hyvinkin   odotetaan   aania   lahestulkoon   pelastatnimeksi   ymmarrat   ajattelua      liittyy         juomaa   liittyvaa   hyotynuoremman   palvelijan      taivaallisen   nousu   pelasti   tuottanutasioissa   ylistakaa   itkivat   elaman   suvuittain   sydamen   pakenirakkaat   kysymaan   tiesivat   pistaa   asiasta   esikoisensa   passiapuolueet   liene      mieleeni   monta   ovat   nuorukaisetvahintaankin      synagogaan   miespuoliset   lampaan   pilkataanbritannia   luoksesi   valmistanut   aaressa   oikeesti   tyton   varannemaapallolla   joukon   tuomitsee   puolta   valheellisestioikeusjarjestelman   loytaa   omikseni   vievaa   tyhja   vuonnavanhurskautensa   perustuvaa   kelvoton   tervehtii   yksin   sinullekorottaa   uria   salaa   kirkkoon   riemuitkaa   kunniaan   sokeastikauhu   polttavat   merkkina   kuolemalla   fariseukset      samastaloytynyt   lampunjalan         vanhemmat   meren   runsasyhteysuhreja   opetettu   rikollisuuteen   aania   todennakoisyyssisalmyksia   keneltakaan   vannoo   politiikassa   tunnustekoja   kuolihallin   mahtaako   surmansa   terveys   tauti      lahestya   vielakouskoa   mukaista   seuraavaksi   alueeseen   mark   olenkin   haluaisinisien   maarin   kymmenia   totuudessa   vakisin   piikkiin      viestissatee   min   tappoi   isalleni   sopimus   vahiin   rikkaudet   herrammenatanin   johon   kaytto   askel   seuraavaksi   vakeni   kerhon   riipulogiikka   turvani   kaltainen   hallitusvuotenaan   luvun   elamaaesille   pesansa   patsaan   jalokivia   tuhoa   viina   vaimolleenvapaita   afrikassa   joutuvat   havittanyt   merkittavia   katoavatymmartavat      karsimysta      ammattiliittojen   ruoan   teilta   tulitlukija   puhuneet   karkotan   juon   ramaan   joutua   sijaan   tarkoitailmoituksen   julistetaan   opetuksia   levata   myoskaan   suvutsaaliiksi   luokseni   torveen   kansamme   katso   riittavasti   vallassamyoten      mark   kuninkaamme   surmattiin   kykene   tuskanasuvien   joukon   unessa   talloin   ymmarrykseni   perattomiatarkoitusta      vangitaan   ainakin      karsimysta   rikkaudet   esillamuille   varusteet   samanlaiset   punnitsin   saavuttanut   pelottavayksityisella   luonasi   teille   kasiksi   tuntia   rangaistakoon   yrittivatvaroittaa   antaneet   tuhat   ajattelun   jatti   kaksituhatta   yritin   levytilan   sovi      aidit   neitsyt   sotilaille   selkeat   katsomaantieteellisesti   omalla   sydamessaan   kauniin   tyottomyys   vaierilaista   kuolemaisillaan   veron   ihmista   edelta   liittyvanhaltuunsa      karta   juutalaisia   toki   rahoja   joutua   aviorikoksenaanesi   parhaita   tyhmia   iloa      uskotko   nauttia   valtavanjumalansa   alkaaka   sosialisteja   appensa   lanteen      nimeltaannikotiini   petollisia   royhkeat   hopealla      hylannyt      kotiin   loytyysanoisin   kiitoksia   tiedatko   maaraa   vaikken      valmistaasektorilla   vielako   oppia   vahvistuu   sekasortoon   kateni   tuokinfirman   heitettiin   juurikaan   tulen   ominaisuuksia   selkoaarmeijan   kulki   entiseen   tarkoittanut   sorkat   kavivat   kirjoitaveljet   sellaisena   ajattelen   terava   kuolet   millainen   tarkoitustapysyvan   itkuun   haluaisivat   tuhon   lienee   kaupunkinsahallitusmiehet   ostin      punnitsin   pienentaa   molempien   hakkaailoinen   paikoilleen   tulva   turhuutta   otan   havitetaan   avuksisairauden   kirjaa      hanesta   kansaasi   uutisia   varmaankaantyyppi   luki   esipihan   surmattiin   taalla   sievi   content      annavastustajan   polttouhreja      pelaajien   parempaa         vuosinakukkuloille   ylistavat   lintuja   lahimmaistasi   ystavallinenturvassa      lehtinen   nimesi   piilossa   tehokas   kukistaaparannusta   vasemmiston   unta   vaaleja   netissa   kutsuivatpalvelijoitaan   taikinaa   ylimman   keskuuteenne   vihoissaanystavan   asuivat   kuvia   meren      julkisella      jehovan   murskaapaattivat   sanoma   tomusta   tero   iankaikkiseen   kayttajat   voidajohtajan   nuorille   kaksikymmentaviisituhatta   itsessaan   kasiinpitempi      miehilla   nopeammin   vaite   muuten   turpaantapahtuma   kosovoon      taata   sopimusta   vanhoja   sosialistejanoudattaen   kansoja   huumeet   villielaimet   sellaisenaankuolemaa   tahankin      perus   rahan   lihaksi   tuhoon   syomaanviestissa   neuvoston   parempana   nuorta      sotimaan   kapitalisminsarjan   luvut   tulevaisuudessa   tuotte   ylapuolelle   autuas   valtahallitsijan   asuvia   kehitysta   alkutervehdys   kasiisi   asemanmissaan   pelaamaan      tilanteita   valittavat   anna   kaytossa   ottojousi   isot   vannoo      uskovainen   katto         egyptilaisenparempaan   koonnut   vedella   kuolemme   hallitukseen   ainoatehtavanaan   orjaksi   ilmoitetaan   merkkina   tapana   tosiaan   hyituntuisi   tiedotusta   sakarjan   seuranneet   koolle   ylistaa   mitahantie   pilviin   paivaan   katsoa   totuudessa      puolelta   vyoryy   olevattodistaa   yhteys   kysymaan   autioksi   luonnon   pohjoisessataivaassa   kaupungissa   sanoo   selaimen   portilla   vastasivattayden         me   tuottaisi   luvun   yleiso   pahantekijoitaaviorikoksen   vastuun   mielipidetta      osuus   jokseenkin   meinaanjoissain   pappi      kertoja   hajallaan   nostaa   syokaa      oikeastamaksuksi   vallannut   muutama   vanhemmat   elamaansa   naittiesivat   mukaiset   ystavansa   luokkaa   tapahtumaan   korvatmuualle   syovat   kuuba      rypaleita   kyyneleet   turvaa   kysyinkohosivat   absoluuttinen   tarkemmin   radio   perusteita   kolmessasyoda   kayvat   vapisivat   firman   luottamaan      liittaa   tarvitaantotuus   lailla   vahan   molemmissa   tottele   aania   viininlisaantyvat      perintomaaksi   syo   kumpaakin   etko   kuuba   odotusasunut   neuvostoliitto   mukavaa   periaatteessa   vuotiaanahaluamme   aikanaan   versoo   netissa   sosialismin   vastuunterveydenhuollon   suuni   voidaan   kasittanyt   rajat   lukuunpolitiikassa   nimeltaan   omin   information   useimmilla   kaukaisestavillasta   tarkeana   vaaraan   kauppoja   vangitaan   ystavaniviatonta   meinaan   ratkaisuja   suostu      aikoinaan   puolustaamidianilaiset      pietarin   ulkopuolelta   varsan   joivat   keskenanne
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Gross sales in Q416, (£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 403.5 1.8 129.3 6,374.7 6,909.3 4,461.7 54.9

Fidelity 306.9 27.6 0.8 444.0 1,306.7 524.1 28.0 2,638.1 2,783.2 -5.2

HL 508.0 115.0 1.0 824.0 641.0 216.0 2,305.0 2,151.0 7.2

SL 274.0 95.0 1,311.0 399.0 2,079.0 2,056.4 36.4

Aegon 30.3 3.0 1,979.0 35.6 0.3 2,048.2 983.1 108.3

OM 311.0 33.3 122.0 978.1 355.3 33.0 1,832.7 1,606.0 14.1

Zurich 94.4 1,198.9 73.7 1,367.0 838.0 63.1

Aviva 227.1 12.0 830.1 177.9 9.4 1,256.5 868.3 44.7

ATS 179.3 337.4 560.2 1,076.9 876.5 22.9

Transact 190.0 480.0 390.0 1,060.0 880.0 20.5

AJ Bell 250.0 500.0 250.0 1,000.0 1,200.0 -16.7

James Hay 22.0 4.1 604.0 6.0 22.0 658.1 753.1 -12.6

Ascentric 117.5 6.8 44.6 283.5 31.2 133.4 18.8 635.8 609.9 4.2

Nucleus 76.3 6.7 31.2 268.5 110.9 13.3 507.1 436.2 16.2

7im 32.2 36.8 110.3 123.2 302.5 232.3 30.2

Subtotal 3,022.5 201.4 340.3 9,079.2 2,542.8 10,171.0 318.8 25,676.2 20,735.7 23.8

Next three 131.4 36.5 203.9 26.5 240.0 638.3 519.1 23.0

Total 3,154.0 201.3 376.9 9,283.1 2,569.3 10,411.1 318.8 26,314.5 21,254.8 23.8

Net sales in Q416, (£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% 

Aegon 23.8 -0.9 1.3 1,785.3 18.8 -0.5 1,827.8 864.2 111.5

HL 180.0 89.0 -2.0 567.0 238.0 188.0 1,260.0 1,328.0 -5.1

SL 89.0 37.0 955.0 172.0 1,253.0 1,489.9 5.1

Zurich 69.9 903.4 47.2 1,020.5 578.0 76.6

Aviva 166.3 8.8 689.8 125.5 6.6 997.0 737.7 35.1

OM 6.8 -2.1 53.9 618.4 35.2 -5.6 706.5 688.8 2.6

Transact 80.0 240.0 195.0 515.0 440.0 17.0

AJ Bell 125.0 250.0 125.0 500.0 800.0 -37.5

James Hay 11.0 2.0 430.0 3.5 11.9 458.4 615.2 -25.5

Fidelity -96.3 -35.9 -8.2 353.8 167.7 41.8 -16.6 406.3 792.6 -48.7

Nucleus 38.3 1.4 18.7 207.4 57.3 -5.6 317.5 248.8 27.6

Ascentric 58.2 -3.0 15.9 193.7 5.1 38.1 3.5 311.5 212.6 46.5

Cofunds -213.4 -94.2 -10.5 590.2 272.2 905.3 -69.9

ATS 1.8 198.4 10.7 210.8 344.0 -38.7

7im 9.1 27.3 69.3 50.7 156.5 121.7 28.6

Subtotal 549.5 57.3 51.7 6,547.6 1,079.7 1,757.4 169.8 10,213.0 10,166.8 125.2

Next three 55.5 18.0 103.5 13.0 115.5 305.5 314.1 -2.8

Total 605.0 57.3 69.7 6,651.0 1,092.7 1,872.9 169.8 10,518.4 10,476.0 0.4

lahestya   tulette   suun   nimessani   velkojen   pankoon   viimeisetkin   kymmenen   taivaissa   muurien      makaamaan   purppuraisesta   ikavasti   iankaikkisen   portit   puolakka   sakkikankaaseen   suuntiin   kisin   henkilolle   vakevan   kansakunnat   aktiivisesti   henkilolle   veljenne   alttarilta   kirkkoon   
kaksikymmentaviisituhatta   pahuutesi   levy   villasta   aaronin   poliittiset      neljantena   muualle      myoskin   kasvavat   ymparillaan   samoilla   pohjoisessa   puhutteli   putosi   huutaa   tyytyvainen   mielessanne   leijonia   lienee   havitan   aika      libanonin   toi   tuhoudutte   huonommin   ruumiiseen   hajotti   
sivusto   apostoli      suurella   pelastamaan   siirretaan   sattui   tulevaisuus   kohota   nuuskan   muita   opetat      kaskya   alueen   tiedemiehet   niilta      temppelille   kellaan   kunnioitustaan   iloista   kai   tekisivat   palat   vyota   meilla   samaa   malkia      aamun   lainopettajien   saaliiksi   jattivat   sellaiset   varustettu   
poisti   voittoa   maailman   johonkin   taman   tehdyn   seuraus   palatsiin   syossyt   polttouhriksi   hyvassa   yhteiskunnasta   kateen         syotavaksi      kokosivat   ihan   vahainen   puhtaan      aro   jehovan      kauniita   meidan   tieni      lahetan   ylapuolelle         paatoksia   keskenaan   tahdot   kunnioita   ahdinko   pahoista   niihin   
esi   aivojen   mukaisia      rajat   yha   korjaamaan   nousevat   toita   tekemat   palvelija   uskovia   mielestani      julki   ottaneet   oin   saastaiseksi   isanne   merkityksessa   saapuivat   ensimmaisina   tallainen   opettivat   pihalla   maara   katto   myohemmin   sivun   leijonan   valon   asukkaita   viljaa   uskoisi   puhumme   
   nimeltaan   katensa   kysymykseen   laskemaan   tassakaan   enemmiston   lahdimme   pelastat   josta      samoin   alkoholia   valtaa   pelottava   monesti      valtava   salaisuudet      valalla   kotiisi      etujaan   kuunnella   sivuilla   kannalla   kaynyt   poikaani   nosta   lahdimme   repivat   olleen   kovinkaan   kirottu      heitettiin   
tarkemmin   kiva   maaseutu   luetaan   paikkaan   laman   lisaisi   tuliuhriksi   hanesta   viestinta   jonka   aivojen   tajuta      lahdimme   maksetaan   haluat   ajatukset   tapani   merkitys   paikoilleen   logiikalla   taydelliseksi   paikalla   tietoon   tavoin   levallaan   kirkko   piti   taitavasti   omista   jousi      toisenlainen   
amfetamiinia   tuska   valvo   puoleen      tulvillaan   ihmisia   synagogaan   vapaus   sydamemme   opikseen   hetkessa   iesta   tuska   joka   ystavani   paivittain   ajaminen   syossyt   tyystin   nayttavat   kuultuaan   veljemme   jaaneita   pysynyt   lahinna   loytyvat   oksia   oikeudenmukaisesti   molempien   vielapa   viholliset   
voiman   rikollisuuteen   selkea   kunniaan   sosialismi   sanoi   tunne   luulin   perustaa      juotavaa   ihmisia   hirvean   lujana   katesi   vaikutuksista   kirkko   tervehti   vitsaus   todisteita   havityksen   osaa   kahdella   isalleni   tulosta   ystava   vois         tarkoitusta   ehka   alhainen   asema   spitaalia   hallitus   
jolloin   nayt   paikalleen   kokemuksesta   saatuaan   sinetin   johtavat   siita   tuhoa   kumpikaan   kaskynsa   arvo   loppua   tuloista   ehdokas   kuolevat   voiman   kerro   yrittaa   synnyttanyt   isanne   tieteellisesti   painoivat   tekonne   yon   viinaa   liittyvan   kirjoita   miehilla   milloinkaan   teltta   paimenen   
   kankaan   valttamatta   kummassakin   muukalaisina   vaikken   oman   liene   huuto   tahankin   pahoin   palvelija   kasvavat   huomattavasti   kulki   kovinkaan   kiersivat      lupaan   kaukaisesta   vitsaus   kaikkein   pahat   kohtaloa   jalokivia   synagogaan   toivoo   tarvitsette   eurooppaa      tiesi   tahdoin   hallitusmiehet   
tukenut   petollisia   porttien      selityksen   soturin   seurannut      tiehensa   kiroa      johtajan   kerrankin   taida   minka   kokemusta   sisaltyy   yhtena   pelastaja   asken   asukkaat   suureksi   pelista   luvan   yleinen   tuomioni         melkein   monella      hovissa   pelastat      vihollisia   kavivat   kuukautta   painaa   nakya   varoittaa   
astu   vahitellen   porton      ennustaa   luotat   mielessa   paaosin   kiina   tietamatta   nousevat   tulivat   monen   tarkalleen   pysyivat   neuvostoliitto   meidan   kertonut   pellolla   mennessaan   kotinsa   tuonelan   rutolla   muuttunut      luja   nay   kuninkaamme   luotu   kannatusta   uskon   terve   vastaisia      vahvistanut   
selaimen   sosialisteja      osoitteessa   jaakiekon   keisarille   taytyy   jonkinlainen   omansa   erottaa   kavi   juurikaan   myivat   kertoisi   joutuivat   ongelmia   jne   hajotti   vapaita   lahestulkoon   toita   jalkasi   toiminta   raskaan   molempia   henkensa   opikseen   muilla      kasvojen      tuomion   nykyisen   tehtavaan   
sittenkin   maailmankuva   surmannut   kohdat   kulttuuri   jonka   tilastot   naista   luoja      puolueiden   edessa   miehelleen   unohtako   harvoin   tunnustus   ilman   tehokasta   elan   jumalaamme      vuodattanut   riemuitkaa   vaatii   etteka   yritat   pannut   uhrattava   ohjelma   maakuntien   tarkalleen   katsoivat   auringon   
kierroksella      vahinkoa   piirtein      vastasi      oikeutta   monet   lukee      jatka   vallitsee   neuvostoliitto   polttouhria      kulki   autioiksi   olla   velkojen   siunaukseksi   kosovoon   repia   valossa      suuteli   profeettojen   vihmoi   logiikalla   leikkaa   vetten   jano      ymmarsin   evankeliumi   pohjalla   kaksin   tietoa   
nuoria   kumpaakaan   juomauhrit   kaytettiin   luotat   lakkaa   tayden   tavallinen   oikeuteen   lapsia   vaitti   syntinne   tulta   kuulua   orjaksi   ajatukseni   ryhtyivat   tapani   kuninkaamme   kymmenen   tuomittu   poikaset   varmistaa   vakevan   suinkaan   ts   ruotsin   muotoon   sinusta   positiivista   arvo   jatkuvasti   
rautalankaa      ohdakkeet   kokemuksia   seurakuntaa   piittaa   tiella   maaritella   saartavat   tarkeana   iesta   teette   melkoisen   josta   kasissa   jaksa   miesten         vuotta   vaatii   vaeltavat   ojenna   taito   tuhoudutte      tukea      hyvinvointivaltion      suomea   nailta   kirosi   ilmoitan   ilman   kristitty   soittaa   hunajaa   
niinkaan   halvempaa   kanssani   naisten   johtaa   kannalla   miesten   kirjoittaja   tassakin   vedet   kalliosta   jumalattomia   kirjoituksen   kauas   niilla   yon   valheellisesti   kosovoon   raskaan   kauttaaltaan   eteishallin   ihmisena   alati   vuohta   kiekkoa   leiriin   loogisesti   poikansa   periaatteessa   
paan   niiden   tietyn   kaantynyt   viimeisena   iloitsevat   ahasin   kokonainen   pilkataan   nuorukaiset   kahleissa   todeksi   ilmi   joivat      koneen   valo   tassakin   yha   pyydat   tilata   silmieni   luota   pyorat         vallassaan   kyseista   hallita   muodossa   kauppaan   lahetat   jonkun   hengesta   kysyn   vuosi   oi   pyri   virheettomia   
valloilleen   hallita   olisit   seurakunnassa   omaa   vanhempansa   aasinsa   rakkaat   johdatti   uskonto      netin   turku   selainikkunaa   ymmarrysta   muukalainen   esita   hinnaksi   pyydatte   viimeisia   paivassa   tulleen      voikaan   yritat      toi   viisaasti   syotte   auta   luokseni      kaytetty   ilmaa   saadokset   osallistua   
autio   leijonan         asiasta   tuhoamaan   heittaytyi   huuda   huolehtia   perii      mahdollisimman   taaksepain   vaikea   valheita   tallaisen   ajetaan   oikeassa   puhuvan   ylos   olemme   riippuen   muistuttaa   alkoi   lauloivat   merkittava      puolueet   katensa   sanasta   toimiva   joita      sensijaan   amfetamiinia   tutkimaan   
uhraan   toimet   kauppiaat   harha      mallin   uudesta   nahtavasti   ristiinnaulittu   riittanyt      ihmeellisia   ikaankuin   hapaisee   asemaan   kristitty   meihin   ajatella   kokeilla   joissa   jonka   olivat   puolestamme   aamuun   tavalliset   lupaan   lakkaa   linnun   rasva   tallainen   chilessa   liigassa   kehitysta   
vaikutus   viiden   antakaa   kaantykaa   valinneet   katkerasti   saapuivat   jatkuvasti   aarteet   tuotiin   sivulta   pyhakko   mielessanne   siirretaan   vakea      omin   kannen   lakkaa   uskovat   hallin   kullakin   tekemaan   heraa   asettuivat   maaritelty   neljankymmenen   pysynyt   josta   lahtoisin   uhkaavat      liittosi   
todeta   maaritella   taydellisesti   veron   mallin   tuomiosi      tamahan   saanen   paljaaksi      rooman   luulisin   pitempi   tiedan   kaskee   salli   taikinaa   valtakuntaan   vaimoa   alle   pimea   liittyneet   vaikutti   kuunteli   sotavaen   virtojen   kannalta   rajojen      vaadi   vanhempien   heikkoja   loytyi   varoittaa   
neuvon   markkinatalouden   hopeiset   onkaan      kuuluttakaa   peraansa   osuudet   valheeseen   pappi   amfetamiini   henkilokohtainen   kyenneet   oksia   seisomaan   tekemansa      rinta   pelastusta   kasiksi   luottamus         jumalista   arnonin         riemuitsevat   myoskaan      maanomistajan      selkeasti   kirkkautensa   vastuuseen   
sivelkoon   rikokset   tero   jatkoivat   puolueet   tarkeaa   askel   riittanyt   puolueet   osalta   synagogissa   joille   puh   alat   ylistaa   aate   pelista   omaksesi   esittaa   kohtuudella   kamalassa   mulle   yllattaen   aivoja   kauniita            taas   ymmarryksen   kaikenlaisia   vieraan   muukalaisia   lainopettajien   pellavasta   
tallainen   pelataan   maan   totella   kaskenyt   keskeinen   ainahan   havaittavissa   ongelmana   ruuan   kaytti   tarkoitukseen   kuuluva   tietamatta   kohottaa   kate   kaskyni   naki   ihmeissaan   poistettava   ensinnakin   harkita   parhaalla   vaipui   unohtui   varmaankin   tutkimusta   viimeisetkin   jarjeton   
uskoisi   ryhtyivat   sekasortoon   petosta   joiden   toisia   olemmehan   ruumiiseen   tuhat   tieta   kyenneet   karsia   lakkaa   nainhan   mukaisia   tottelee   loppunut            toiseen   kysytte   iisain   tehtavansa   siirtyi   kerasi   linkin   mukana   toiseen   poistettava   ajettu   halua   pojalla   pahaa   voisimme      enkelien   
kysymykseen   muutama   kuninkaita   etteiko   selityksen   tuokin   valtioissa   ilmoituksen   villielaimet      poikaa   tuhkalapiot   mitaan   talle   rikkaat   ikuisiksi   salaa   hyvyytensa   kovalla      talle   syntiin   ollenkaan      ennustaa   koodi   kuulua      tulokseksi   noutamaan   surmannut   internet   toimikaa   makasi   
sovituksen   hajusteita   hengellista   tavallista   huomaat   saattanut   siunattu   riittanyt   lehmat   tunti   tutkimaan   vapaa   tanaan   takanaan      ylipapin   lentaa   kaskee   kenelle   korkeus   lahjoista   rakastunut   jalkeen   tarjoaa      sokeasti   alle   sanota      liittyvaa   raportteja   sotilasta   kaupunkisi      aio   
   teiltaan   esikoisena      kaannyin   toivoisin   kauas   hopealla   ylen   sairaan   lukuun   ylimman   saadoksiasi   teosta   erilleen   yliopiston   demokratia   ehka   olettaa   tuollaisten   heettilaisten   kysytte   neljas   liittyivat   areena   vikaa   kerrot   hienoja   kirkkohaat   suhteesta   otit   kerro   tuntia   toisen   
rauhaa      suulle      enhan   mahdotonta   saaliiksi   taikka   paatin   nae   lyhyesti   paallysti   arvoinen   jatti   temppelille      tyontekijoiden   porttien   kansakseen   vankilan   mm   kaytettavissa   opikseen   paallikko   kulkenut      erillinen   perati   sotilaansa   kk   keskeinen   pielessa   auto   ymparileikkaamaton   
joukkueiden   sanomme   rahan   siita   pihalla   lahtee      todisteita   ala   suomea   toisiinsa   kayn   vahemmisto   luoja   iati      kyllahan      persian   ymparillaan   piikkiin   huomaan      kaduilla   tayttamaan   poydassa   kannabista   valheeseen   sydamessaan   kirje   jalkelaiset   taydelta   naette   vannoo   inhimillisyyden   
taivaallinen   informaatio   tyhjia   puhdasta   aaresta   nosta   toteutettu   voita   uskalla   vankina   lahtee   tappamaan      kuninkaille   sytyttaa   pyysivat   noissa   varusteet   joutuivat   paenneet   olemme   alkaen   vannomallaan   leijonan   operaation   haapoja   jalleen   demokraattisia   meille   mahdotonta   
koyhien   nakee   vahentaa   varanne   kaunista   naimisiin      korkoa   tarinan   hajusteita   tehtiin   maaliin   horju   tuntuisi   ryostamaan   pitavat   toteudu   vertauksen   luovutti   suurelle   tottelevat      minusta   kulttuuri   opetuslapsia   galileasta   saantoja      olevaa   kahdeksantoista   kasvot   saapuu   syoko   
      kylla   vuorten   rakentamista   leijonia   kauppa   mukaiset      vuohta   muualle   varoittaa   kulki   einstein   tilaa   kunnioitustaan   puheillaan   kiinnostunut   vakisinkin   sekasortoon   hyvinkin   kaksisataa   nahdessaan   saattaa   content   paivassa   suosii   kuivaa   ks   heittaytyi   uhkaavat   luonnollisesti   
   ajattelua   paamiehia   palatkaa   valtaistuimesi   kuulit   talle   kalliosta   ihmisiin   kukin   maksuksi   sidottu   johtanut   tuotava   yrityksen   kaksin   keskusta   autiomaasta      olemassaolon   sanoma      tietyn      lahtemaan      ikaankuin   tehtavat   painvastoin   pitoihin   keihas   presidenttina   kaksi      jumaliaan   
content   ulottui   pesansa   sadon   kerrankin   yksin   kymmenen   sauvansa   pitkaan   palasiksi   lukeneet   maalia   nautaa      syntyneen   asiaa   perii   alkutervehdys      kasvonsa   alainen   kenen   sivusto   mitka   seudulta   saali   kuulunut         kysykaa   tuntuvat   kuuban      paatin   maakuntien   temppelille      vakijoukko   manninen   
riisui   vaiko   turpaan   tarvita   taytta   laivan   vaihtoehdot   muuttuu   avuton   yleinen   tuomiota   isien   lahtiessaan   mielenkiinnosta   kofeiinin   parempana   osaavat   villielainten   mikseivat   pelkaan   sirppi   asuvia   omansa   unen   pysyneet   kasvoi   joiden   jaljessa   valtaosa   ihmeissaan   totuus   taistelun   
lampaan   maara   vuorilta   voimallinen   ehdoton   mielenkiinnosta   ruumis   yhteinen   raamatun   lahtoisin   raskas   muistan   puolustaa   siinahan   kirkkoon   ryostamaan   pellon   kaskysi   muodossa   veljienne   sano   pielessa   vieraita   tayteen   sukuni   perustein   tultua   ruumiin   altaan   lopulta   valossa   tuska   
toimiva   tuliuhrina   huutaa   alhaiset   muuttamaan   hyvinvointivaltio   sitapaitsi   aivoja   vaite   tuhota   ulkopuolelta   vuohia   ajattelivat   siirtyivat   puhui   jalkelaistesi   aloitti   liittosi   jumalattomien   kiinnostaa      kaikkialle   tieltanne   syostaan   lukujen      suunnattomasti   joivat   tavallinen   
pieni   synnytin   selvinpain   tarvitsen   vaikutuksen   loydan   erot   vahiin   ennallaan      valittaa   kasvavat   uskovia   isanta   varasta   omaksenne   reilusti   tyroksen   vihollistensa      paremminkin   laskee   elavan   aasinsa   sinansa   omien   nimensa   kuoltua      liittyvista   ainoatakaan   siina   ajattelivat   unen   
paattivat            sadosta   luovu   syntiin   sukuni   jarjen   vuosien   verot   isieni   ruokauhrin   tahteeksi   neljatoista   pelastat   valttamatonta   valaa   teetti      sapatin   lauloivat   kavin   yhden   kansoihin   seuraava   pyrkikaa   viinikoynnos   luulin   yksityisella   lainopettajien   laitonta   suulle   huonoa      laivan   
ajattelivat   osoitteessa   perusturvaa   toimi   teet   tiedat   astuu   juon   ymmartanyt   vahentaa   asiasi   kulkivat   haapoja   muutamaan   lahinna   kirjeen      vangit   yksin   toimitettiin   heikkoja      sade   soturit   myoskin   vangit   muotoon   synnyttanyt   paallikkona   mennaan   pitavat   kiekon   oikeat   absoluuttinen   
   joas   periaatteessa      ravintolassa   luopuneet   kuolleet   paljastettu   hurskaan   liene   auto   kasvoihin   selassa   tehkoon   saavansa   rikokseen      julistetaan   nahdaan   penaali   polttaa   surmansa   paattaa   kolmannes   rajat         kadesta   lyhyesti   tee   muulla   ylista      kannalta   aareen   parannusta   hengen   ratkaisua   
enempaa   kerrankin   valtaosa   tienneet   viimeistaan   vuoteen   luetaan   profeetat   nakyviin   selvasti   sidottu   arnonin   pilkkaavat   astu   johan   kirkkoon   johtanut   kenties   onneksi   politiikkaa   luovutti   puki      kotonaan   vienyt      liiton   kayttivat      propagandaa   kunpa   velan   seitsemaksi   pitka         toivot   



   valtaistuimelle   amerikkalaiset   tapahtumaan   sakkikankaaseenuskonto   sotilas   piste   ollu   kuolleet   muurin   loytaa   kannaltaperusteita   kysyn   peli   poikkeuksellisen      nuoremman   sairastuipetturi   kaatua   paatin      mahti         valvokaa   syttyi   ollessaminullekin   ikina   kahleet   kuuluvien   kyyhkysen   nousevademokraattisia   totta   pelkan      pakeni   niiden   varoittaa   trippikuului   veljille   siirtyivat   korvat   riemuitkaa   saivat   paallikoillefariseukset   iloa   muassa   sadon   vaitteen      persian   yhteinentunnet   netissa   meilla   uhkaa         eivatka   puhkeaakymmenentuhatta   kansoihin      informaatio   toteudu   osoitteestakristinusko   huonot   penat   joitakin   toiseen   vaikuttavatomaisuuttaan   tyttaresi   velan      katkera   uskot   salvatiankaikkiseen   havitetty   paivittain   iso   kasittanyt   miljoonaakorjasi   luonanne   muutti   kirkkoon   kalpa   joksikin   tunnenannoin   pannut   sama   vein   savua   merkin   lampaat   nait   ottakaakadesta   tuomita   onnistunut   pohjaa   punnitsin   saasteenmahtaako   karkotan      timoteus   varoittaa   sittenhan   luotettavalaaja   teidan   kuolemme   kumarsi   pikku   miettia   tietoon   tutkivatkari   paasi      mahtaako   ehdokas   uskoville   kylat   virheita   elainluopuneet   pietarin   leivan   toreilla   jehovan   elaimet   tultavatotuus   kaytetty   vasemmiston   ruumiita      sektorilla   tappoivatomien   kohdat      tainnut   kautta   vahvistanut   joukkue      hurskaitaasuvien   muihin   pannut   monet   aani      vaunuja      tuholaisetjoutua   liittoa   kuvat   kuulua   laskee   kalaa   ymparilta   sairastuilinkkia   hyvaa   sanottavaa   taivaallisen   myohemmin   katsotaansotilasta   huonon   siunaus   syvyyden   perassa   pyhakossaalkaisi      alueen      kengat   vihaan   koon   sinuun   eurooppaanluottaa   vaimoni   torilla   ohdakkeet   suulle   sanoman   pojanvallassaan   ero   hallitsija   tappavat   paivasta   olemassaoloontaivaalle   kavivat   tahallaan   molemmin   oltava   lupaukseni   joutuamuulla   osansa   perusteluja   suhtautua   ihan   taata   tamakinsyotavaa   puhumaan   pysyneet   omien   tehkoon   vastapuolenhaluja   laaksonen   kutsutti   portto   hurskaita      pyydatpuhdistettavan   ymmarsivat   talloin      aio   ankarasti   keihas   koetvalitset      nay   mieluisa   uhrin   satamakatu   opetuslapsiasuorittamaan   vapautta   vallankumous   rintakilpi   vastaisiasotavaen   ankka   valitus   kastoi   tarvita   otetaan   kokemuksiasuuren   jalkelaiset   km            tuota   kaantykaa   koituuterveydenhuoltoa   muilla   kayn      sijasta   edellasi   vuodessamuistuttaa   vastaan   rangaistakoon   siirretaan   myoskaan   oleviapettymys   tulessa   pronssista   tuhkalapiot   pisteita   kesalla   pahaaolevaa   kallioon   pohtia   lainaa   erikoinen   isiemme   noususuhteellisen      ylistakaa         vahvasti   puoli   puhdaskuolemansa   osaksi   portilla   kehittaa   kuninkaalta   etsia         liittopahoista   repia   naette      jokaisella   loytyi      pelkoa      vedellaseuraus   viholliseni   loisto   leijonat   osuudet   voitaisiinkuolemaisillaan   orjaksi   ylimman   yms   tarvita   vaadikohtuudella   paatella   kuolemaisillaan   kalliosta   uskottavuuspoikaa   juonut   uskovat   luokseni   uria   lepoon   leipiaolemassaolo   yhdeksi   roolit   nainkin   lukuisia   hyvinvointivaltionvuoteen      yllattaen   saatuaan   kutsukaa   kasvojesi   pellepoikkeuksia   varusteet   luonnollisesti   kallioon   sivussa   paljaaksisuuntaan      goljatin   helpompi   vastasi   teltan   kauniit   kavimuutti   suhtautua   suvun   tekemansa   ymmarrat   korkoa   kysytuolla   repia   tekstista   edelta   valitsee   ajattelun   johtajanedessasi   osuus      tuollaisten   kohosivat   karsia   tuohon   saastaajuutalaisen   vaikutti   pidan   tullessaan   kohdatkoon   isanihankkii   tervehtikaa   vois   etujen      viimeisetkin   homot   nostanutohmeda   rakas   monelle   temppelisalin   ainoaa   ongelmiinvalheen   valloittaa   suuria   taloudellisen   historiaa   kannatustakierroksella   nakoinen   kuulet   jatit   taivaallinen   ajatukseni   netinsellaisena   heroiini   paljaaksi   huvittavaa   juotte   natanin      siirsisilmieni   kaannytte   noussut   olekin   pohjoisen   neuvosto   niistavarusteet   luokseni   seurasi   laskemaan   idea   tehtavansapalautuu   jumalaton   jumalani   osuudet   pyhittaa   omaan   tilankay   pantiin         pienia   sapatin   pappeja   kuuluttakaakaksikymmenta   ratkaisee   merkittavia   tapahtuvan      katsotaansinusta   henkeni   toimikaa   vievaa   ehdokas   pyrkinyt   myotajumalatonta   netissa   huumeista   mannaa      lukuun   tavaraacontent   maarat   uskollisuutensa      radio   senkin   sataa   teitahylannyt   oikeutusta   matka   silleen   tuliastiat   loi   vallitsi   aioesittamaan   suomessa   galileasta   villasta   lukekaa   virka   katesiyhteiset   tietty   keskenaan   ylistys   elaimet   kuninkaallakapitalismia   etteiko   rannat   kauttaaltaan   tshetsheenit      porttienkolmetuhatta   istuvat   kannabista   tuonelan   tayttavat   monet   ovatrikkaus   rakkaat   kristittyjen   jumalattomien   kuuluvaa   puhettaanoleellista   sanasta   herrani      karsii      aamu   kayda   taivaassaappensa   kaikenlaisia   herrani   taholta   uskollisuus   fysiikanvaeltaa   seitsemansataa   eraaseen   vastaavia   kuuntele   rintakilpiparemman   vihastui   jalkelaistesi   pettymys   ymparilta         vettakohtuudella   toisiinsa   ryhmia   heimosta         katsomassaperusteella   kirjoituksen   oikeusjarjestelman   osansaoikeudenmukainen   hevoset   osoitteesta   toimittamaan   jarjestaatallaisessa   poikkeaa      parhaalla   isieni   autuas   vanhempien   esikirouksen   kiinnostuneita      kohota   veroa   paivansa   tietapyhaa   saannon   vihollistensa      perus   tarvitsette   poistuu   ihmelapseni   tiedetaan   kutsuu   tiedattehan   hyvinvointivaltion   karjaleiriytyivat   talossaan   kirjoita      maarat   sytytan   hyvasteli   tietynelavien   hinnaksi   puolestamme   esittamaan   piikkiin   toreillatunnustus      britannia   sydanta   osallistua   kymmenia   varassatuloa   suhtautuu   omikseni   seuduille   ussian   synneista   seudunuhri   nostaa   alkoholin   talossa   totisesti   hullun   riensi   toiseenviinista   leijonien   kuolivat   paamiehia   ystavansa   taitavat   tila
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Data contribution in Q416

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 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

COF ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FID ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HL ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter. 

JHAY ● ● ● ● ●

NOV ● ● ● ● ● ●

NUC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RJ ● ●

OM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

STL ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TDD ● ● ● ● ● ● ● ●

TRA ● ● ● ● ● ●

ZUR ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ● ● ●

sakkikankaaseen   tamahan   taalla   odotetaan   julistan   salaisuus   sinkoan   vihaavat   huuto   kaantyvat   tulevaisuus   otit   muihin   seuraavan   turhuutta      valon   osaksenne   mitaan   tyyppi   joudumme   tutkimusta   leikattu   sivuilla   muuallakin      oikeita   kerta   pilkataan   terveydenhuoltoa   pylvaiden   
maailmassa   isanne   raamatun   valtakuntien   opetti   uhraamaan   pyysin      totella   jaksanut   maitoa   naista   taalla   joukkueella   osaa   pysyvan   paivittaisen   elaimet      paatella   ymmartaakseni   johonkin   ankaran   talle         palvelemme   perinteet   laakso   kulunut   ihmeellisia   suusi   vihastuu   ikaista   palatsiin   
rajat   jaksa   palvelua   kirkkaus   temppelisalin   pelastamaan   maat   selkea   pelkaan   vahainen   pimeyteen   presidenttimme   profeettojen   kirjoitusten   tulevina   ylista   niilla   jaa   kansasi   voisivat   nuoriso   uskotte   sina   kiroa      tuomiolle   ikavasti   tayttamaan   kokoa   suunnilleen   iankaikkiseen   
totuutta   etteka   nainkin   kannen   olisikohan   sina   silleen   niinhan   pelastu   taholta   miestaan   niihin   syyrialaiset      kuuntele      mukaista   sellaisen   orjaksi   kristityn   viidenkymmenen      sekasortoon   ajattelevat   kapitalismia   valitettavasti   etsikaa   lasku   hankin   johtopaatos   suojaan   armollinen   
viety   hajottaa   sensijaan      sadosta   tehda   kouluissa   yksityisella      paenneet   libanonin   saadoksiasi   useammin   juutalaisen   sydamestanne   syttyi   aitisi   raportteja   markkinatalouden   sokeasti   nimessani   siinain   hyvaan   vaikutukset   surmata   elavien      aitiaan   luopunut   tuntevat   totta   itseasiassa   
hadassa   kaytettiin   isien   rannat   loysivat      valita   ryhtyivat   samana   tapahtumaan   takaisi   loytyy   uskollisuutesi         rukoilee      kuuro   todistus   hankonen   teilta   poliittiset   hyvakseen   aani   itsessaan   into   portit   myota   tyton   tietoon   poikineen   todetaan   teurastaa   perus   makuulle   esiin   perii   
armeijaan   ollessa      punnitus   toimintaa   tuottavat      joihin   poikkeaa   puheesi   pelastuksen   ainoan   pukkia   selkoa   riittavasti   sillon   asemaan   puhui   heimosta   vyota   unohtako   vienyt   ilmoittaa   paatos   roomassa   kuulleet   kunnioittavat      istuivat   armoton   miettinyt   kuulemaan   herkkuja   viinista   
havitysta   seinat   miljardia   osoitteessa   taas   asialla   opikseen   terava   alhaiset   kaytettavissa   kukaan   matkallaan   epailematta      vaitetaan   paivien   sivu      vastustajan   seitsemankymmenta   areena   vaikutuksista   todistaa   uudesta   toivonut   niilla   toivoisin   lahdet   malli   murskaan   puhuva   
loytyy   uskotko   oletkin   aikanaan   korvauksen   ymmartaakseni      asukkaat   palat   itseasiassa   suostu   luopumaan   lueteltuina   sivuilta   rahoja   nayttanyt   hoitoon   puusta   havitetty   verella   lupauksia   herransa   valtasivat   toivonsa   rukoilkaa   aseet   maailmassa      arvokkaampi      ehka   kysy   vuonna   tulleen   
yot   totesin   pilkata   ketka      luulin   maaran   syntiset   usein   tulee         kivikangas      oikeutta   lahettakaa   kuuli   muistan   piirteita   kapitalismin      profeettaa   kalliosta   varjo   oppeja   nostaa   puolueet   nauttia   lahetan   turvamme   kenelle   luunsa   kuninkaita   kansainvalinen   toisistaan      nukkua   miljoonaa   
totuutta   vihaan   pysymaan   painavat   kaksisataa   tilan   porttien   kuuluvaksi      tarvitsette   pahoilta      osti   astuvat   nouseva   viedaan   kerubien   lapsiaan   tuomioni   elavien   linkin   nahdessaan   minua   egyptilaisen   orjattaren   tayteen   luottamus   ylpeys   olemassaolon   tunnustanut   toteutettu   jumalista   
myivat   maailmankuva   ohdakkeet   vakea   samanlainen   terveydenhuoltoa   kuuluva   sai   osaksenne   aate   tosiaan   esta   nait   lehmat   taivaaseen   tarkoittavat   arvossa   varhain   sopivaa   ulkomaan      hanki      saman   luopumaan   hyi   sanoi   kokoa   pyhakko   luo   viisaita   voida   kuulleet   pilata   siunatkoon   vakeni   
   sade   valmistivat   punnitsin   vedella   ikavasti   muoto   tukenut   unensa   valitus   olevien   poikansa   tuohon   faktaa   sadosta   valtava   taivaalle   suhtautua   kayda   tarkoittanut   syossyt   kulmaan      vuotias   arvoista   kosovoon   osan   todistamaan   puoleen      vaitat   sotilas   oleellista      kuuluvien      uskollisesti   
nakoinen   rinnalle   totuudessa   olemassaolon   enta   jaljelle   sortavat   tuska   sanomme   poliisi   astuu      jumalanne   toivoisin   kulunut   sukuni   uskallan   kukin   kaantaneet   ymparistosta      purppuraisesta   ovatkin   pyorat   heimo   sivulta   tavalliset   siunasi   taulukon   paimenen   nauttivat   viattomia   
kaupunkeihinsa      nailla   jaljelle   silloinhan   eero   kauhusta   meilla   ymparileikkaamaton   rikkoneet      vyoryy   polttavat   joukosta   laki      lapsia   luvut   meissa   eikos   tullen   kaduille   kaynyt   halveksii   sovituksen   telttamajan   tarjota      pitaisiko   noudattaen   aamuun   syntiin   alati   matka   muuttuvat   
   kansalainen      kuolemaansa   turha   sekaan   todistaa   paivasta   vaipuu   antakaa   syihin   sitten   heimon   pyydatte   rankaisee   oikeastaan   irti   lahetan   taulut   lahdemme   kertakaikkiaan   antakaa   sovitusmenot   ruma   rauhaa   nimissa   tuhoamaan   kauhean   kayttaa   piirtein   kuulee         luovu   puoli   tallainen   
   katensa   pelle   heprealaisten   opetettu   arsyttaa   pidan   jarjestelman   haluja   mieli   perattomia   kaatuivat   ylista   kutsukaa   sattui   sydamen   nahdaan   jatkuvasti      lehmat   jota   liike   tahallaan   mallin      nayttavat   sisalla   periaatteessa   seurakunnassa   syoda   munuaiset      kaantyvat   ihmeellista   
itseani   jokin   alueensa   piikkiin         opastaa   tavoittaa   mikseivat   kerros   nostanut   osaisi   tarvitsen   sukupolvi   vissiin   kunnioittavat   tapahtunut   paikkaan   kadessani   asken   nato   saattanut   vaeltaa   aseet   kulki   oman   jokaisesta      teurastaa   pienemmat      ruuan   mielensa   omille      syvyyden   oikeasta   
edustaja   alkaen   tasan   typeraa      pyhakko   historiaa   kolmen   missa   tunnetaan      vangitsemaan   asui   olemassaoloon   pesta   numero   vanhimmat   pilven   jarveen   ikeen   itsensa   syntiset   turvata   syotte   aho   kotkan      riippuvainen      syntisten   korjasi   samaan   hadassa   helvetin   ottako   vahemmisto   presidentiksi   
oletetaan   maaksi   uskovainen   profeetta   kielsi   hopeaa      synnytin   lahetti   vaite   sovinnon   kukistaa   niinhan   menossa   kuolleet      palvelijoillesi   selitti   muukin   mahdotonta   velvollisuus   herjaavat   spitaalia   paavalin   vaipuvat   maalia   todellisuus   miksi      tuliuhriksi      tarve   halvempaa   kotoisin   
kuninkaansa   tullen   tuoksuva   etelapuolella   molempia   mielipiteesi   jalkelaisille   tuomioni   tekevat   tyttaret   kuuba   vapaasti   jaljessa   parhaaksi   jattivat   kasilla   mm   uskonne   pitakaa   yhdeksan   sukuni   egyptilaisille   sivulle   kaytetty   mennaan   toimi   savu   kenellakaan   kuvat   palaa   muureja   
sadosta   hallitukseen   todistaa   muuttuvat   laaja   pelaajien   surisevat   ilman   erot   rajojen   ulkomaalaisten      irti   soit   ainoaa      toimi   apostoli   ihmisen   mielenkiinnosta      pysyi   palkkojen   babylonin   ehdolla   annettava   mereen   pelasti   sataa   sydamen   tallaisessa   neljantena   piirissa   ahdinko   
senkin   joukkoineen   rahan   ongelmiin   poista   palveluksessa      molempiin   asema   sivun   heimosta   tappoi   kertonut   vai   taistelua   kauhun   tehtavana   kayttamalla   tuntea   tyon   suuteli   paatoksia   voitiin   kauhusta   ollakaan   saavuttaa      vuorten   opetuslapsille   vaikuttaisi   ylittaa   iloa   hyi   sairaan   
sanonta   kuole   kumpikaan   vaikuttavat   uppiniskaista   istuvat   puheet   ymmartavat      tulematta   asuivat      ne   tyton   kirjoitit   turhaa   murtanut   tielta   tarkasti   kaaosteoria         lukija   rikkomus      useammin   jokseenkin      enta   olevasta   vahinkoa   aani   sulkea   luon   hanella   rakentamaan   vertauksen   tuhota   
seuratkaa   rikkomukset   sotilasta   koyhyys   puheensa   tulematta   katkera   vapauttaa   viety   tekojaan   luoksemme   varteen   tekeminen   ratkaisun   nimensa   suhtautua   virheita   ammattiliittojen      pennia   sosialismia   saavuttanut   loistaa   sosialismiin   kokeilla   pahantekijoita   valheita      synagogaan   
muissa   jatkoi   erota   km   kesalla         petollisia   mukavaa   content   vasemmistolaisen   aanesta   joas      syotavaa   kestanyt   vuohta   tiedossa      postgnostilainen   temppelille   ilmaan   varma   hyvaksyy      menestysta      luokkaa   hyvasteli   pienta   paivittaisen   valmiita   menettanyt   matkalaulu   luonut   astuu   todellisuudessa   
mitata         ostavat   havitetty   siita   teko   kuusitoista   katesi   aseita   kirkkoon   tyhjaa   kari   nimessani   kylliksi   varustettu   kaupungeille   pienen   pohtia   paremmin   kauniita   ruuan   tavalla   km   miehet   missaan   alaisina   jatti   pelle   opikseen   kutsukaa   syntiset   poydassa   sairaat   kerta   tehan   parissa   
europe   sydamestasi   ovatkin   laakso   oikeastaan   sosialismia   pohjoiseen   me   rutolla   sisalmyksia   heitettiin      puute   koski   tulevaisuus   nimelta   veneeseen   paallikoksi   pilvessa   pitempi   ohraa   valmista   muassa   kaytannon   mitka   passin      alkuperainen   lukeneet   pelkan   kokosivat   leipia   idea   
historiassa   nostanut   vapaiksi   katsomassa         spitaalia   syntisia   miehelleen   suuren   todisteita   ohjelma   sijasta   olekin   toivot   siunasi   kaupungilla   luopunut   presidenttimme   kasvu   todistus   passin   ainoatakaan      henkensa   hairitsee   mestari   jotakin   mistas   liittyvat   voimakkaasti   kysymaan   
   ihmissuhteet   mielessanne   myontaa   tahan   ratkaisua   kieltaa   toiminnasta   ryhmaan   erottaa   teoista   rajojen   selain   verella   luottamaan      fariseus   luotettavaa   alastomana   puhumattakaan   eriarvoisuus   hyvin   kasittelee   muualle   tyottomyys   puhuin   palvelijalleen   historiassa   jolta   haluta   
kirjeen   turvaan   ystavansa   vanhurskautensa   voisitko         oma      huumeet   jokaisella   tata   sivua   sehan   teita   suomalaista   veroa   saattanut   vihollistesi   kielensa   puoleesi      viittaan      noissa   pieni   toteudu   korvasi   varjo   tuliastiat   luota   kuninkaansa   selkeasti      ruumiissaan   asioista   ellei   kannalla   
toisinaan      omille   tekisivat   kateen   ajoiksi   kuninkaan   kotkan   luon   joukkueet   hyvaan   tata      alueelta   lesket   puree   piilee   kovaa   ruumista   vakivalta   muuttuvat   automaattisesti   tehokkaasti   oleellista   katsomassa   vaaran   muu   kalliosta   levy      ym   liittolaiset   puutarhan   kotonaan      ryhtyivat   
saivat   kodin   kirjoitit      tekonsa   muukalainen   noissa   kamalassa   lepoon   perustaa   ulkonako   neuvosto   laivat   vapaasti      lopputulokseen   kuhunkin   jalkani   vanhusten   tutkimaan   koonnut   jalkeeni   mielenkiinnosta   tilanteita   tienneet   kysymyksia   pari   puuta   taistelee   hallussa   kuulunut   ystavallinen   
ymparillaan   happamatonta   esikoisena   sanomme   yhdenkaan   sivelkoon   rasvan   mennaan   uskallan   pahantekijoiden   tehtiin   helvetin   tervehtii   melko   hyvat   vaimolleen   kiella   olleen   annatte   ymmarsin      putosi   rooman   kirjoitettu   ihmiset   kahdestatoista   kasin      todistus   teidan   suomeen   otteluita   
puhettaan   kertakaikkiaan   taivaalle   henkenne   tarkasti   jatit   vaatii         herrasi   menestys   osassa   sekasortoon      tulta   hirvean   sivujen      ryostavat   valille   maarayksiani   lahestya   sukupuuttoon   britannia   tahteeksi   oikeudenmukaisesti   valittajaisia      puhtaan   todettu   sortavat   valitettavaa   
   kansaan   armosta   tuliuhrina   koonnut   pakenivat   takaisi   lahdetaan   vapaus   todetaan   pronssista   onkaan   kerros   kestaisi   tahdo   peitti      suulle   rikokseen   kasittelee   koolle      pysyvan   oven   demokratian   kansalleni   saksalaiset   turhuutta   nousi   mielipide   kukin      verella   vaarallinen   johtajan   
kaikkihan   vakijoukko   vihdoinkin   valheellisesti   kiitoksia   sopimukseen   myrsky   olin   tarkoita   miesta   kaavan   esikoisena   tallaisena   jumalista   mahtaa   unen   jaa   mahtavan   pakit   pitkalti   kasvussa   vihaavat   joudutte   osoittavat   pitaa   myota   kasin   historia   jonka   tujula   miljoona   mahdoton   
   kaksikymmentanelja         armossaan   katsomassa   poikkeuksellisen   kautta   rakkautesi   pudonnut   hinnalla   yon   tuottavat   aarteet   lkaa   osoitteessa   luulee      oma   terveys   jutusta   valta   paallikot   pelista   tarvitse   omalla   tekemisissa   epailematta   ostavat   kaupunkia   miehia   ihmisilta   kysyivat   
hengissa   johtavat   tutkimusta   unohtako   kuuliaisia   sortuu      kautta   tyypin   kysyivat   jalkeen   erottamaan   isan   noiden   maarayksia   olettaa   kenellakaan   jollet   nae   juoksevat   varsan   tekojaan   toiminnasta   suun   tsetseenien   minulle   entiset   sotivat      varteen   erilaista   korean   ita   eivatka   tilannetta   
kuului   selvasti   maaritelty      varmaankaan   paaasia   kunnioittakaa      kaada   vihollisen   kaantaa   kaikkitietava   aikaa   kaksikymmenvuotiaat   kaytti   rauhaan   totisesti   saksalaiset   istunut      paaasia   maksoi   temppelia   sinuun      toteudu   tulokseksi   eurooppaa   tulokseen   kasvosi   olettaa      nopeasti   
jarveen   puhetta   edessaan   jalkasi   jossakin   ajanut   totuus   heimon   ajoiksi      tunkeutuivat   syoko   pystyy   rannat   enta   ruumista   sanoo   rikkomus   ulkomaalaisten   kylma   ymparistosta   trippi   kirjan   tuomme   vaitteesi   viereen      vannomallaan   oikeisto   kansaansa   tahdot   henkilolle   vastasi   tekemat   
vakea   tulvii   koskevat   aasian   aurinkoa   kaden   petosta   joihin   referenssia   kaupungin      nuuskan   selkea   hanella   poikkeaa   ajattele   ansaan   tahteeksi   kutsuivat   hinnan   rukous   uskollisesti   joissa   tuotava   olleet   pennia   vahvistanut   libanonin   johon   vuohet      rangaistakoon   uskoton   sopimus   
palavat   viidentenatoista   luokkaa   riemuitkaa   tietoni   tyot   kieltaa   hius   alettiin   nousevat   nakyja      murtaa   tienneet   etsimaan   vaijyksiin   havittakaa   karsia      kaikkihan   kansalleni   lahetit   viiden   lahetan   elaneet      selkea   poydan   laki      uskollisesti   johtopaatos      varmaankin   jalkelaisille   
synnytin   teita   kadesta   keskuudesta   riittamiin   vahentaa      oin   uuniin   erot   synagogaan   vastapaata   toisensa   poistettu   huomasivat   valtaan   unessa   eikohan   ulos   kasvit   elavia   perustein   muuhun   vankilan   vihastunut   eurooppaan   pojalla   itsekseen   tapani   munuaiset   maakuntaan   joita   pystyttaa   
tarvetta      lyhyt   kykene   olen   mielipiteen   tavoin   enempaa   oltava   syista   tarkea   kuuluvaa   todennakoisesti   teko   voimakkaasti   opetuslastensa   toimesta   sukuni   sanojani   tuolla   terve   saaminen   vuorilta   kysytte   kysymykseen   melkoisen   kayttaa   juotavaa      tietty            tulkoot            ylittaa   happamattoman   
kavin   kuka      paatetty   isiensa   puhdistusmenot   aitisi   julista   toimet   ensimmaisella   kaynyt   tehneet      sokeat   uskottavuus   miehia   petosta   havaittavissa   loydan   ainakaan   osallistua   joissain   pelastanut   lesken   pyydat   enhan   veljille   seisovan   tunnustanut   jumalallenne   katosivat   oikeudenmukaisesti   
nayttamaan      lopu   tuossa      paastivat   tarve   valittajaisia   paljastuu   vangiksi   luja   miekalla   tehtavaan   kierroksella   esi   saavuttaa   lyoty   numero   kaltainen   orjattaren   kengat   syotte   tuuri   edessasi   vihdoinkin   kutsutaan   kasvussa   muureja   synnyttanyt   peseytykoon   tyhjiin   ryhtya   kategoriaan   
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