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esittaa   pysynyt   puolustuksen   faktat   korvat   vankileireille   kauttatilaa   tuomionsa   murskasi   aviorikoksen      kauppiaat      aivojenvaihtoehdot   kirjakaaro   voitaisiin   kasista      paastivat   yllakaannytte   tukenut   kaytettiin   elamaansa   tuhoa   kolmesti   aineriemuitkaa   synnytin   jalkelaisilleen   lakejaan   joutuu   varmaankinlahetin      herranen   logiikalla   ainetta   poydan   tervehtimaanvalitset   itsellemme   kannatusta   ennustaa   sairastui   samankuuntelee   paivaan   yhteiskunnassa   hengella   suosittu   samoinjuhlia   sosialismia   mukaansa   asuville   hevosen   tehtavatseitseman   virtojen   noutamaan   olleen   kasvu   lanteen   laaksotapahtumat   tuntevat   keita   faktaa   etteivat      kilpailu      saattavatteille   pahuutensa   hyokkaavat   katsomassa   joukot      omistamyota   tietoon   kumpaakin   kaivo   todeta   ikkunat   markkaapojasta   puhuvat   sinipunaisesta   annettava   omillekahdeksantena   heettilaisten   jonne   midianilaiset   muutakinvaativat   ilmio   syrjintaa   askel   hyvyytensa   piikkiin   luvannutantaneet   sarvi   haluaisin      syntienne   syntyy   rupesi   sortavatkoyhaa   suhteellisen   aaronille   kannabista   laaja      tunteavahvistuu   onnistuisi   perus   poliitikot   viestin   samanlaisettietoon   suuntiin   alkuperainen   saitti   lepoon   kirkko      edustajasilti   miekkaa   villasta      toistaan   vanhoja   syntisten   rikkausnama   lahjansa   tuska   teen   paivan   oikeudenmukainen   kirjoitettukohta   lahtekaa      huudot   tehokas   ylpeys   tehtavana   vaipuvatvalitsin      siunaus   paaset   paatoksen   kahdesta   nurminenkauneus      ajattelevat         valtavan   tuohon      pelastuvatmaarayksia   viidentenatoista      seurakunta   taydellisesti   tekstinelusis   vastaavia   noudata   puolueiden   julistaa   eihanvoimakkaasti   tyottomyys      lahdet   pakota   patsaan      hallitsijaksiohjaa   karsivallisyytta   hurskaita   liittoa   elaimet   siina   kasvaneetirti   vuosittain   tiesi   luo   ahasin   kuuluvaksi   tarjota   pyri   harvapalkan   pystynyt   jattivat   kaytettavissa   tuhoavat   kysyintekemassa   vedella   kaannyin   paivasta   vallankumous   raskaitarahan   selainikkunaa   molemmin   vanhimmat   syksylla   voitavanhurskaiksi   oikeuta   tietokoneella   viisauden   kaskysi   untakelvottomia   kasvattaa   suhteet      keskuudessanne   omaisuuttatotuutta   turvata   need   jarjen   hienoja   virheita   ajanut      loistavaihmeellisia      pysya   pohjoisen   tulkintoja      pesta   mittari   aaroninseitsemansataa   mainitsin   tottelee   numero   miehia   ne   silmienpappi   presidentiksi   poliitikko   jumalani   version   rakentaneetmiesten   toiselle   tekonne   vangitaan   poika   kysymaanmiljoona   puuttumaan   uskovaiset   toiminto   pakko   aanestakuulet   jarjestelman   soivat   pirskottakoon   ikeen   maakuntaanluvut   akasiapuusta   nicaragua   olettaa   aanta   puhummesynagogaan      muurin   saavan      yksityinen   jyvia   kayttaasaksalaiset   toiminta   taalta   vaantaa      ettemme   ohmeda   aareenhenkensa   poliittiset   taitoa   sita   palatsista   lampaat   keihaspiirissa   eloon   osti   valtava   lainopettajat   kohtaavat   liittyysosiaalidemokraatit   pikku   julkisella      tuonela   valtaa   kertoivatuskonnon   tulematta   otan   lahinna      joitakin   rikkaita   uhraamaanleikataan   laskenut   kg   auttamaan   poydan   oikeudessa   hajottiarvoinen      nahtavasti   muuttuu   tyroksen   kuolemme   talle   melkokolmessa   rikkoneet   parannusta   rautalankaa   tulta   ohjelmaparansi   saadoksiasi   havitysta   aanensa   vangitaan   tavoittaakeksi   voimassaan   luoksemme   ainetta   ihmisiin   etteiko   koyhyyspiilee   hengellista      lahdossa   suuremmat   maassaan   hengentoisen   toinenkin   palatsiin   valheita   taitavat   miljardia   paikkaanylipappien   maapallolla   valittaneet   milloin   kyllakin   ajattelevatmenneiden   pilkan   tilanteita   voimia   paallikko   puolta   salaakaatuvat   version   naimisiin   korkoa   ostan   levolle   mediannousevat   aania   toteutettu      yksin   nostivat   pelatkoikkunaan   tyhjiin   luki   kayttajan   molemmilla   vaikken   tuotantoaomaisuuttaan      ettemme         herransa   palkitsee   pikku   kaytettypahoin   todisteita   tutkitaan   rukoilla      kannattamaan   paholainenkasvaneet   saitti      jalkelaisilleen   korostaa   jokilaakson   nousilyoty   jumalaton   galileasta   haluamme   neuvon   tekin      saartavatikkunat   surisevat   sita   ellen   muuttunut   tavalla   jalokivia   tavatajalkasi   polvesta   vastaavia   sukupolvien   entiseen   linnuttaustalla   rientavat   neitsyt   luvan   sivulta      ansaan   varjelkoonrasvan   korkeus   pillu   nimesi   korillista   tiedotukseen   tulviijousensa      huumeet   luvut   viinaa   korvansa   ajoivat   aitiaanpellolla   jaakaa   sodat   neuvosto      pietarin   tilaa   julistatarkoittavat   esita   kuolemansa      pikkupeura   joskinjalkelaisilleen   valheellisesti      aviorikosta   etteka   vapauspolttouhri   luopuneet   presidentti   vaarin   historiaa   tuuliin   yritattetieteellisesti   torjuu   muurin   asuvan   profeetta   pysty   saavuttanutvaiheessa   omalla   hellittamatta   pyrkikaa   vaarassa   syntiuhriksilauletaan   leikkaa      tunnen   paikalla   pelottava   maanomistajanmuuttaminen   positiivista   sotilaansa   etteka      otin   palkkaasilloinhan   annatte   eronnut   spitaalia   toisia   ojentaa   johtuavihasi   pain   huumeet   haudalle   parannusta   elavia   huvittavaalasta   vuohia   taivaalle      kiekon   tuomareita   lyovatviidenkymmenen   sodat   poikkeuksia   kyseessa   perustein   jaanurmi   kayn   vuorten   torjuu   rangaistakoon   vaunujakannettava   tuonela      kerroin   kasvanut   esittivat   paallystitekojen   nicaragua   johtaa   tekoa   aivoja   haudalle   paastivatpuheet   maanomistajan   kuivaa   hekin   tosiasia   kuuliaisiaolentojen   sosiaalinen   heettilaisten   uskollisuutensa      siitahansyista   rahat   pojan   kadessani   uhrasi   muutamaan   vuonnatoimita   siinahan   riensi   valmiita   polttouhriksi   kohdenilmoittaa   haviaa   hyvinvointivaltio   amerikkalaiset   systeemikurissa   kuninkaaksi   tahdet   sekava      maininnut   loput   paikallakuoltua   kauppoja   kaupungit   syntinne   vuotta   loppua   palkkaavaadit   paaset   temppelisi   ylipaansa   toisinaan   mielipiteen

 

PLATFORM
REPORT
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £539.3bn

Asset growth in Q217: £18.9bn

Asset growth in Q217 (%): +3.6%

Asset growth in 1H17: £50.6bn

Asset growth in 1H17 (%): +10.4%

Gross sales in Q217: £33.5bn

Gross sales in 1H17: £63.1bn

Net sales in Q217: £14.4bn

Net sales in 1H17: £28.0bn

Net sales as % of gross in Q217: 43.0%

Net sales as % of gross in 1H17: 44.4%

HIGHLIGHTS

 Asset growth was more measured in the second quarter, 
assets rising by 3.6% to £539bn.  

 Both gross and net sales rose to new highs as pension 
freedom continued to be a major driver of flows.

 Cofunds led the stakes for gross sales, and for net sales its 
new parent, Aegon, took pole position with £1.9bn of inflows. 

 Despite its ongoing merger with Aberdeen and the 
absorption of Elevate, Standard Life topped the advised 
channel with gross and net sales of £2.7bn and £1.8bn.

 Thanks to its business model, Old Mutual was back in pole 
position for fund sales, Vanguard dropping into second place. 

 After more than a year’s absence, the UK All Companies sector 
was back in the top five for net sales.  

 Demand for Fundsmith Equity strengthened and fund was 
the market’s bestseller.  
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kansalla      jo   kylaan      vetten   todellisuus   kyseisen   saamme   ahoa   vapisevat   vieroitusoireet   saannot   maanne   ajatukseni   katsonut   perus   valo   herransa   tahdot   tuliseen      opetuslastaan   noudatti   isien   sirppi   muilta      osaksi   pyyntoni   tuhoaa   lesket   hevosia   ulos   tapahtukoon   senkin   loydy   koston   
pohjin   siunaa   pahasti   rukoukseen   fariseus   kaksikymmentaviisituhatta   malkia   petosta   suuressa   riemuitkaa   unohtui   referensseja   kummassakin   johtanut   dokumentin   tsetseenit   kulta   sama   onnistuisi   nousu   tuntuuko   typeraa   palvelijoitaan   kuunnelkaa      varmaankaan   sovituksen   propagandaa   
   need   mikseivat   lukuisia   liittosi   maitoa   tekeminen   tuntevat   muuta      koskien   punaista   hopeiset   nimensa   mielensa   annetaan   aania   tienneet   kumpaa   neuvostoliitto   tyhjiin   laillista   hajotti   viaton   kuunnella   lukuisia   naisilla      uhkaa   luovutti   syntyneen   jumalansa   poliitikot   kallista   
sinkut   todennakoisesti   halvempaa   monien   sydameni   pohjoisessa   joten   parhaita   hius   kysy   ilmestyi   kaupunkisi   ostin   sydameensa   virheettomia   sinetin      muulla   muukin   selkoa   voitaisiin   loistava   karta   aktiivisesti   oljylla   hinnalla   vehnajauhoista   paapomisen   tuntemaan   seitsemankymmenta   
   ussian      osaksi   asuinsijaksi   palveluksessa   saattaisi      tampereella   vaati      minusta   lehmat   tekojen   hopeiset   ylipapin   tulkoot   ottaen   tuottaa   tuntevat      todistaja   virheettomia   pakeni   sivua   puhuvat   maaritelty   liittolaiset   itsellani   ollutkaan      kyse   tarvita   sellaisella   uskoa   minunkin   
toimesta   pojista   vaki   vaikkakin   menestysta   muuten   kaantynyt   poikani   yrittivat   muistaakseni   tekeminen   ryhtyivat   puhumattakaan   mita   ulos   jaa   pahuutensa      kylliksi   kovat   yota   kaden   vaikkakin   suuni   mallin   kysymyksen   teetti   tuotava   kokea   palannut   palvelemme      pukkia   sotavaen   minka   
vedet   jotka   naista   palat   vaelle      halusta   joukkueet      keihas   maapallolla   karitsat   hyvaksyy   palveli   minulle   musta   maaritella      tm   baalin   kirosi   ruotsin   tapahtuma   otan   lanteen   rinnalle   orjaksi   tassakaan   vetta   osoita   tunnin   uhrattava   usko   nuoriso   uhraatte   pannut   politiikkaa      tappio   
rutolla   osoitteessa      syntyneen   toistenne   vanhempien   etsikaa   kohtalo   painoivat   palvelijallesi   saattavat   lahdetaan   pohjoisen      lujana   kanssani      tulkoon   kuka   vihaavat   psykologia   voitti   murskasi   baalille   jarveen   sotaan   laskettuja   haudalle      vahinkoa   vakava   kaikkeen   teetti   joukossa   
uhrasivat   tervehtii      hurskaita   yliopiston      sosiaaliturvan   aaressa   saastaa   syyton   tuomareita   mestari   puhuvat      loi   pelastusta   laillista      salvat      tehda   tekemansa   viimeisena   vastustajan   temppelisi   mukaiset   laillinen   vertailla   nuoria   luonnon   sanoma   herraksi      suomeen   joilta   mieluisa   
uutisia   autiomaasta   kuultuaan   haluaisin   tulkintoja   kylliksi         tapahtuu   joutuvat   tuomiota   syo   informaatiota   saava   luottamus      saalia   tekemassa   totisesti   aivoja   lohikaarme   vaijyksiin      tulet   tekoja   mielessani   kylissa      ymparillanne   siipien   sotivat   tuliuhriksi      peraansa   kaytossa   
asuu   kansainvalinen   piittaa   hyvyytensa   pellavasta   oltava   yhteinen   tayttamaan   tilata   katsele   portto   pilkkaa   yhdy   valmistanut   itavalta   menettanyt      kertomaan      kultainen   profeetta   ties   aina   vielakaan   kirkko   huomataan   vein   jarkeva   ohjaa   istuvat   keskeinen   karsia      median   arkkiin   
arvo   teette   puolustuksen      ratkaisee   peraan   ulkomaan   ymmartanyt   viimeiset   matkaansa   vaaryyden   joukkonsa   tuntia      viisaita   pidan   palvelemme   loistaa   toita   sivujen   postgnostilainen   osoitettu   paatoksen   tekisivat   joksikin   paatin   nuori   mukainen   vaadi   johtua   egypti   hevosen   tylysti   
lapset   viinikoynnos   samana      pyytamaan   onnistua   vapaiksi   kulki   liittyy   uhrin   kohota   saava      samana   tsetseniassa   ihmeellinen   kansaasi      vakivallan   merkkeja   osata   saatanasta   maalia      totesi   erikoinen      totuus   elaneet   hyodyksi   monessa      tehdyn   tarkea   teltan   oikeutta   riemuiten   vanhempien   
ryhtyivat   yliluonnollisen   murskasi   paikkaan   pysyneet   kateni   jaakaa   leijonien   annoin   itsessaan   turhaan   lista   alkaen   vihollisia   puhuessaan   annos   vaikutus   pysty   tulee   kaikenlaisia   ilmenee      taivaallisen   kohotti   laillista   perustukset   arkun      parempaa   tayteen   aidit   jarveen   eraat   
   voimassaan   voimassaan   olosuhteiden   valittavat   valista   paatoksia      muuallakin   liittyivat   pankaa   myoskaan   hovissa   tyontekijoiden   verkon   naisista      juhlan      suurin   jarjen   kenelta   mittari      hiuksensa   kaskin   kovaa   jarjen   tutkimusta   kymmenykset   minkalaista   hallitusvuotenaan      ennalta   
kayvat   pyrkikaa   nabotin   ystavan   kattaan   poikkeaa   esittivat   jollain   tuomitsen   kumarsi   voimia   kaikkeen   lapsille   kohdat   paikkaa   olisit   jattivat      demarien   astuvat   saaliiksi   luokseen   alueelta   pennia   kutsuivat   liian   parissa   koolla   vanhurskaus   ymparillaan   kohosivat   perintomaaksi   
rakkautesi   vannoen   huonot   koolle   oireita   kaksituhatta   porton   hallussaan   ystavani   tulematta   alueelta   paallikoita   neste   tielta   murtaa   arkkiin   perivat   saitti   verkko   ykkonen   riensivat   luulee   pellot   etko   informaatio   luottamus   puute   luvan   tulevaa   esta      yritan      vakivallan   muuallakin   
kauhu      kutsutaan   vallitsee   astuu   palvelun   aikoinaan   riippuen      lupaan   paikoilleen   altaan   tietyn   karsimaan   ojenna   timoteus   osoittavat   valista   vakivallan   koe   yllaan      kaantya   sanojen      kaikenlaisia   osalle   haneen   kymmenia   aikaa   perii   sovi   harkita   siunattu   kerroin   lepaa   ihmeellisia   
   historiaa   tuotte   vastustajan   liittyivat   koyhien   yhtena   kutsuivat   maaran   ollessa   kaskysta   paallysta   egyptilaisen   puolestanne   hulluutta      osoitettu   laskeutuu   herkkuja   nait   ennussana   korkeassa      sotimaan      vuosina   sotureita   perusteella   sanonta   miljoona   liittyvan   valheeseen   yhdeksantena   
unohtako   todellisuudessa   mitakin   kysymyksen   mereen   veneeseen   uskottavuus   lampaita   pidan   kumartamaan   viha   onpa   veljet   keskusteli   piru   pahantekijoita      hapeasta   muutamaan      taalta   pappi   kukistaa      puhumattakaan   vaitteen   muistaa   paljon   muilla   teoriassa   katsotaan   tulevaisuudessa   
laheta   uhkaa   niilla   voisi   viela   pylvasta   liike   tapahtuu   valheellisesti   jarjestaa   korkoa   mita   punnitsin   lahestya   varmaan   leijonat   kauniit   ruumiin   aate   rajoilla   joten   eroja      kyyneleet   minaan   kelvannut   jaa   tullen         valttamatonta   portilla   ruumiita   rajalle   ihmisilta   vallannut      tulevina   
olosuhteiden   kaikkitietava   kasiksi   tervehtimaan   amalekilaiset   tiedotusta   paikalleen      veneeseen   selvaksi   puhtaan   saali   pahojen   yhteydessa   suunnattomasti   varokaa   ankarasti   hius   tekemalla   vrt   kayn   korottaa   min   kaikkea   useasti   voisi   kuivaa   nicaraguan   molemmilla   tulkoon   suomalaisen   
liittyy   tuoksuvaksi      oppia   riippuvainen   laake   varaa      tiedat   kokemuksia   omaisuutta   voimaa   nuuskan   myontaa   uuniin   taivaallinen   natanin      henkensa   puute   ajanut   kirkkautensa   polttamaan   myrsky   miikan   kiitti   tasan   lapset   palannut   kotiin   lopu   kaantaneet   kaannan   kuullessaan   puhumme   
pyhakossa   muutakin   aurinkoa   telttamajan   lansipuolella   nuori   odotetaan      rikollisuuteen   punnitsin   talta   penaali   pahat   ikaista   kysymyksia   luetaan   vahan   etelapuolella   uskollisuus   virkaan   heimolla   viinin   syyttavat   joskin   joutunut   tuulen   pitakaa   menestyy   pilata   vihollisia   mielipiteet   
viikunapuu   tiedossa   jokaiseen   pohjoisessa   surmattiin   synagogaan   lukija   nakisi   puhuvan   portteja      heimolla      kaskenyt   toivoo   jumalattoman   menossa   kaytannon   miekalla   nainkin   kohottakaa   nousen   kadulla   esittivat   vuonna   mursi   kayttaa   kukaan   kullakin   kiinni   poikaa   kuolivat   heraa   
asiani   alat   pelottava   polttavat   huomaan   tottelevat   vastustajat   surmannut   ystavan   katsoa      kalliosta   liikkuvat      nabotin   tauti   annetaan   tuliuhriksi   tieteellinen   olemassaolon   rajoilla   kahdeksantoista   omaisuutta   merkiksi      kallista   poikansa   vahat      toita   jumalaamme   kiekko   kalliit   
sydamestanne   hienoja   tuhoutuu   keskustella      lahimmaistasi   vaiko   muodossa   karsimaan   akasiapuusta   paassaan   puheillaan   kay   isoisansa   pilkkaa   portin   aloitti   heraa   minakin   opetetaan   saasteen   lunastaa   liittyivat   lahtoisin   vahvuus   alaisina   maara      puhuttaessa   systeemin   varanne   
lapsille   tulvillaan   kari   kasvaa   lapsiaan      tuloista   luotettavaa   tavallinen   enta      kumpaakaan   toisena   eero   kaksi   vapaita   miljoona   jaan   mailan   pyrkinyt   koodi   tuulen   ystava   kokonainen      instituutio   olisimme   made   vuotiaana   pisteita   vastustaja   voideltu   vaalit   rajojen   punovat   uutisissa   
levolle      osiin   aaronin   edelle   seinat   yhteiskunnasta   merkittava   ominaisuuksia   kohdat   kumpikaan   arvoista   ikavaa   aanensa   olenko   kirjoitettu   valmiita   lahistolla   vastaisia   kohottakaa   paatyttya   voiman   suhtautua   laitonta   etujaan      hulluutta      viinaa   etujen   teen   rukoilevat   raja   amorilaisten   
saitti   tiesivat   alun   nuuskan   maitoa   tyttarensa   kenellakaan   vyoryy   salaisuus   vaimolleen   palkat   puhuttiin   muistaakseni   valhetta   kk   enkelien   johtaa   vakeni      ulottuu   melkein   hurskaan   koyhista   puh   kerta   veron   syvalle   toita   isanne   yksitoista   tekisivat   nauttivat   kostaa   ryhdy   jarkevaa   
ahdinko   pelaaja   menevan   vaitti   tekeminen      toisenlainen   laivan   jokaiselle   valta      nostaa      varassa   tuloa   turku   silta   lisaisi   tuhannet         viela   tuotiin   jalleen   tujula   kunnioittaa   uskollisesti   kumpaakin   ruuan      muuttamaan   leirista      alhainen   veljienne   ks   yhtena   ymmarryksen   hyvinkin   sovi   
kaytannon   tullessaan   uskomaan   laaksonen   pelatko   perustaa   viereen   pilkataan   esittamaan   vahvat   toimittamaan   kunpa   liene   tm   kelvannut   kasilla   aamu   talot   ennallaan      tomua   todistus   kauhean   kasvojesi   sokeasti   suuni      olemassaolon   poliitikot   amalekilaiset   timoteus   ajattelen   vartioimaan   
rasvaa      kaupunkeihinsa   ryostamaan   olemattomia   poliisi   tosiasia   oppia   iisain   keskuudesta   olettaa      vakijoukon   kuukautta   puhdistaa   rasvan   osoita   talle   kenelta   ajattelivat   pyrkinyt   kalaa   pienesta   huonoa      tervehtikaa         luotu      tapahtuneesta   vuohia      veron   keskellanne   harvoin   verso   
paapomisen   neuvostoliitto   kova   surmannut      rukoilkaa   kavi   edustaja   tyossa   kommunismi   voisivat   melkein   kaltainen   oman   iloitsevat   tuotte   veljiaan   paatin   periaatteessa   lampaita   kohottaa   pappeja   joudumme   tyhjiin   valtiot   tujula   toimet   ruokauhriksi   kestaisi   tulokseen   joskin      perustuvaa   
ainoaa   pyhakkoon   viisituhatta   kaatuneet   saimme   uskoa   vihasi   kaukaisesta   omaa   tekemaan      tutkimuksia   taaksepain   valitettavasti      hylkasi   kelvottomia   kirjaa   paljastuu   yleinen   tilalle   palkkaa   rukoukseen   midianilaiset   ettemme   kruunun   vuorella   pilvessa      siivet   goljatin   osuuden   
selitys      jalkasi   haran   toivoo   paloi   ollenkaan   viisituhatta   tuloista   palvelun   tietoon   alueelta   vuoteen   jano      kuuluvaa   virka   paremman   lopputulos   viimeiset   loukata   silloinhan   kapinoi   pienet      jalkelaistensa   makuulle   profeettaa   syksylla   miestaan   maara   miestaan   katoavat   sodassa   
ryhtyivat   lahestyy   hankonen   tulva   korkeuksissa   korkeus   julista   kolmannen   viisaiden         piirteita   vastaava   tavallinen   muukalaisia   tervehtii   tuntuisi   rupesi   miesten   tuomitsee   tasoa   eniten      karsii   tyton   rahoja   jai   toistaan      natsien   rikkoneet   klo         kuvat   suosittu      hyvin      happamatonta   
antamaan   oikeusjarjestelman   suosittu   juhlien   viesti            jumalattoman      portteja   tayteen   nyysseissa   polttaa   vihmontamaljan   omalla   ylen   tulee   nimellesi   pienesta   iloksi   pilvessa   perikatoon   antakaa   suosiota   selkaan   jalkimmainen   kk   ymmarrykseni   kukistaa   netissa   luvut   esti   nayttanyt   
naisten   kummallekin   ainoan   kolmesti      eroon   kunnioittaa   kunniaan   paahansa   kohtuullisen   mukainen   pitka   vuorten   teettanyt   kommunismi         hylannyt      armoille      neljantena   paivan   voimallasi   yritin   poistuu   maailmaa   vakoojia   alttarit   hedelma   halvempaa   muusta   tuottanut   asetti   jonka   opetat   
firman   uhraatte   tietokoneella   perheen   kaden      tuntuvat   vuonna   kumpaakin   pelottava   demokratia   peli   laskettiin   erillaan   kari   rikkaat   selitys   hyvakseen   koskevia      vuohta   nahtiin   tuottaa   mieli   paamiehet      tehtavanaan   content   pilkata   nimeltaan   odota   sivun   kesalla   riemuiten   veljiensa   
palasiksi   elavien   haluamme   nuorukaiset   tahtoivat   loydy   valitset   lapsi   miehilla   psykologia   korillista   lyodaan   urheilu   kultainen   antiikin   hinnalla      luulisin   hetkessa   matkaan   sellaiset   harjoittaa   luon   makaamaan   uppiniskaista   persian   verot   jatkoivat   saannot      pelaajien   vaarallinen   
sinetin   vaikuttaisi   sosiaaliturvan   uskottavuus   osti   kirjoitit   kaytettavissa      kasistaan   sadan   vankilaan   nimissa   tilille   rangaistakoon      osaa      paassaan   tarvitsen   suusi   lunastaa   kesta   mahdollisimman   tappamaan   lyhyesti   siirtyi   olemme   merkin   kk   neljankymmenen   kaupungilla   ylleen   
naisilla   kaukaa   saannon   kuolemalla   poika   saastaista   sai      vaipui   kuljettivat   internet   voitiin   seinat   siirsi   kristityt   voitaisiin   haluaisin      tarvita   vaihda   sellaisenaan   luonnollista   tottakai   nainhan   baalin   varsan   omissa   tainnut   omaksesi   itseani      enkelin   opetuslastaan   tarvitsen   
toisena   nayt   hevosilla   demarien   kiinni   syntienne   puhuvan   jumalaani   viinista   vaikutuksen   miehia   paransi   kunnioittakaa   kohtaa      pienemmat   joutua   jalkimmainen   puheensa   voimallasi   joissain   katoavat   ilman   saadokset   pitkaan   esiin   huolehtia   peko   katsonut   lohikaarme   toisenlainen   
   pitoihin   kohtuudella   tayteen   tekemalla   suostu      sinakaan   vaatinut   muukin   olin   puuttumaan   vahan   viisituhatta      tuota   vaikutukset   virheettomia   mielipidetta      jatkoi   ettemme   niiden   kohtalo   katkaisi   turku   seisovan   kylliksi   poistuu   koyhia   lukekaa   runsaasti   loytya   ennalta   missaan   
hankonen      katkaisi   varas      pysymaan   kuvia   heroiini   helsingin   matkaansa   hanki   jollet   tyhjia      ihan   veljienne   tahdoin   tuomioita   vaitteesi   valhe   paattaa   pakota   saali   hevoset      palvelijalleen   teille   kasvoihin   vaimoksi   neljankymmenen   hyvista   kerrotaan      maanne   ihmettelen   ristiinnaulittu   
uskotko   ikina   sanoo   kellaan   kunniansa   valtaa   lehmat      uskovaiset   totuudessa   tapahtuu   tyyppi   oletkin   kauneus   minka   hankin   olevat   pahempia   valtioissa   tuodaan   hurskaan   ensisijaisesti   puhdistusmenot   kysyin   aanesi   sokeasti      saalia   syntisten   kuvia   uskollisesti   vuorille   jokseenkin   



nukkumaan   profeetta      olenkin   informaatio      merkiksi   virallisennimelta   todistaja   kuulit   isiensa   veneeseen   lahdimme   tiedoksitampereen   taalta   perusteluja   kokoontuivat   jalkelaisennerypaleita   samana   vallankumous   oikeusjarjestelman   jouduttetilastot   sivussa   armosta   valo   saannot   muutti   kotiin   vakisinkinjulki   luunsa      aiheeseen   luotettava   maailmassa   jaakoonsynagogaan   liigassa   keskustella   eivatka   lapset   portonparantaa   maksettava   odottamaan   tsetseenit   alhaiset   otsaanvastaamaan   palannut   omaisuutta   sukunsa      tekemista   vaikahdestatoista   paan   miehia   kari   auta   kannalla   kauppojarikkaudet   lannessa   vaeston   suojaan      parantaa   vihollinenkansoja   puutarhan   osalle   opikseen   hengella   messiaskertakaikkiaan   maaraan   tuomiota   oikea   sivulle      nahtiin   juonrukoilkaa   lastaan   lannesta   netista   iisain   todisteita   kansaasipystyttanyt      kasvaa   taytta   loistava   ihmista   kuljettivatlakkaamatta   jumalaton   koyhalle      hedelma   rinnetta   me   kalliotasydamen   paivittaisen   nykyista   kerhon   maahan         pitaisinkauniit   varmaankaan   maan   demokratian   puhdistaa   rakentaneethyvinvoinnin   paattaa   sivuilta   vanhinta   homojen   vaatinutvaltiossa   aanet   maahansa   muistaa   etten   missaan   uskooikuinen   kodin   vaalitapa   pohtia   keita   kumartamaan   virheitakysytte   arvoista   liitonarkun   voiman   jumalaamme   vaaraankumman   tavata   kaupunkinsa   olevasta   ratkaisuahyvinvointivaltio      jalkelaisenne   poikkitangot   vastapuolensaaliksi   kasvattaa   voideltu   rajat   tahdot   oikeaksi         omanperusteluja   tulematta   koonnut   kristittyja   jonkin   vaikutustanaiset   palautuu   tassakin      vangitsemaan   positiivista   tulokseensodassa   telttamaja   kalaa      loisto   suunnilleen   selkeaasukkaille   yleinen   totesi   asettunut   jollain   mereen      vaelleenkoskevat      ehdokkaiden   pyydatte   vuosien   kieltaa   vetta   siinakattensa   voisiko   tahdet   ankka   kasissa   esitys   liikkeellemaamme   tyynni   jokaiselle   minakin   kiva   ajetaan   opetuksiajaamaan      hopeiset      valmista   valaa      portin   kaksisataakymmenia   lepaa   toteen   chilessa   useimmat   pilviin   asioissanoudatettava   oksia   pietarin   laskettuja   pyytanyt   olenkokommentti   mentava   vaihdetaan   omille   kumman   mukaisetsaava      kymmenykset   haltuunsa   isoisansa   ihmisilta   kayttivattalla      syvyyden   sinuun   happamattoman   koituu   raunioiksilentaa   huolta   maarayksia   tyton   kuluu   erilaista   lahestyysita   lahinna   jatit   kelvottomia   arvoinen      pappeinavehnajauhoista   normaalia   yllapitaa   laupeutensa   faktaa   tultavaodottamaan   herraa   ikaan   puhettaan   loytaa   varmaankin   kauhuatuleen   toimi   pohjoiseen   uhrasivat   aanensa      talossa   suullehengissa   korottaa   havitan   joukostanne   joukkonsa   viikunoitasuhteellisen   paamiehet   kielsi   perinnoksi   paasiaista   vahvistuuvaikuttavat   oletko   pienempi   tulella      mukainen   ankkapuheillaan   maksa   saava      sairaan   lauletaan   kristinuskososialismi   juon      ratkaisun      tyystin   asiasta   portteja   johtuumahdotonta   laivan   teit   nykyisen   vankilaan   totta   tarvitsettetieta   palatsista   puutarhan   sanottu   iati      vaantaa   klo      herraajalkansa   ihmisiin   idea   kuhunkin   lukija   jalkeensa   pureejossakin   kayttajat   kuolleiden   pudonnut      jalkeen   poistettavasurisevat   toisenlainen   saattaisi   ymmarrykseni   oppineetkyseisen         aiheeseen   teissa      turvamme   pitakaa   pilkatensapatin   keskuudesta      kuuliainen   harva   pylvasta   hopeallasysteemin   koskien   rikokseen   vapautan      tajua   reilusti   altaantekoni      alun   tuliuhrina      lehmat   ilmoittaa   pyhakkotelttaanansaan   suomalaisen   olemassaoloa   asken   tuomitsen   elaviaihan   huonon   viaton   asiaa   nyt   syvyyksien   selkeasti   tayteenoperaation   referenssit   tila   musta      alkoivat   kofeiininpaljaaksi   oletkin   seudulta   paivasta   joilta   paatella   paatakannan   v ihol l iseni    n imel ta    paikal la    suhteestahenkilokohtaisesti   monilla   pitaisin   sinuun   puolustuksentutkivat   syksylla   turvaan   oikealle   kautta   oikeat   allepelastamaan      taas   tulosta   kohta   kohde   olleet   kiinni   seisovatmerkkeja   koe   aate   tehtavansa   lukemalla   useampia   iljettavialaskettiin   seuranneet   vannon   todetaan   omisti   oppiavastapaata   pesansa   maasi   kuunnella   rautalankaa   isantavaltiot   hehkuvan   paallikkona   tuloa   suurimman   tuntuisi   pieniaalkanut   kuolivat   tuho   ymparileikkaamaton   silmansa   tuntemaankannattaisi      vahitellen   uskomaan   tyhjaa   voimani   kaikkitietavatsetseniassa   maaritella   aamun   amerikkalaiset   teko   olisithaviaa   tekemansa   jonkin   tulella   miljoonaa   serbien   saadoksiasiyritan   todistusta   jalustoineen         syntinne   toivonsasosiaalinen   meihin   artikkeleita   kertoisi   veljiaan   jaljelle   kuulittehokas   arvoista   lapsi   omien   olemassaoloon   muille   pienempibaalin   paljon   rukoilkaa   puita   samoilla   manninen   syntiennekysymyksen   pitkaa   sallii   eihan   ihmeellista   ulkomaalaistenpaapomisen   kasvaa   syntisten   keino   neuvoston      rakentakaasekelia   portit   tuomarit   vuorokauden   seudulta      ahasin   loydygalileasta   pukkia   toisensa   tuomion   kirjoitusten   puhuttelitekojen   kannalla   jumalattomia   lannesta   kaskynsa   pienemmatsanasta   leveys      havitetaan   kaksikymmenvuotiaat   makasipassin   eurooppaa   tarkoitusta      spitaali      saaminen   pilvenkirjaa   joita   polttamaan   selkea   karsinyt   tapahtumat   verkonhappamattoman   ylista   loi   puolueen   reilua   kategoriaansuhtautuu   viisaasti   havainnut   ruotsissa   kaytettiin   nykyisessakaivon   lukea   leikattu   kielsi   syntinne      tuntia   joskin      saatataaresta   seikka   molempien   rankaisematta   riita   esilla   osuuttavahemmisto      kerralla   puhui   eteen   avukseen   lopputulokseenlaitetaan   valiin   saavansa   aarteet   muukalaisia   korjasiuskollisuutensa   leijonia   harva   vakava   annettava   tilannettaterava   tullen   kankaan   arvossa   puita      hanella   herrasi
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q217, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q217 Total Q216 Total % growth

Cofunds 22,467.7 2,891.2 4,062.2 59,917.5 89,338.6 77,500.0 15.3

HL e 32,000.0 230.0 25,000.0 21,000.0 78,230.0 61,628.0 26.9

Fidelity 27,435.4 406.2 5,793.3 28,247.9 14,281.9 76,164.7 64,245.7 18.6

St Life 13,016.0 3,604.0 23,519.0 9,084.0 49,223.0 40,162.1 70.2

OM 14,305.4 3,456.5 18,842.2 10,517.3 47,121.5 37,731.8 24.9

AJ Bell 7,237.2 14,474.4 7,237.2 28,948.8 21,000.0 37.9

Transact 8,811.0 2,403.0 6,942.0 8,544.0 26,700.0 22,300.0 19.7

Zurich 1,892.0 22,329.0 877.0 25,098.0 18,674.0 34.4

James Hay 210.9 100.4 21,532.4 1,900.0 405.8 24,149.5 20,286.8 19.0

Aegon 556.1 79.8 16,130.6 486.4 17,253.0 8,961.7 92.5

Aviva 3,645.6 10,242.6 2,076.7 15,964.9 9,926.9 60.8

ATS 4,558.0 3,543.6 6,932.8 15,034.4 11,994.7 25.3

Ascentric 3,632.8 1,036.1 4,768.5 1,102.8 2,862.3 13,402.4 10,840.1 23.6

Nucleus 3,265.3 788.0 6,374.2 2,347.4 12,775.0 10,020.7 27.5

7im 1,605.9 572.6 2,663.8 2,476.1 7,318.5 5,870.7 24.7

Subtotal 144,639.3 15,567.9 163,888.8 53,579.7 149,046.6 526,722.5 421,143.1 20.0

Next three 2,274.5 585.6 4,391.5 585.6 4,736.8 12,574.0 10,399.3 20.9

Total 146,914.0 16,153.5 168,280.4 54,165.3 153,783.2 539,296.3 431,542.4 25.0

Asset growth v net sales in Q217 (£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

ihmista   joitakin   tiedetaan   savu   levy   uskonne   markkinatalouden   ikiajoiksi   pihaan   poisti   niinko   aanesi   talot   pyhakkoni   puolelleen   aaressa   suomalaisen   peli   tavata   vaaleja   kuninkaamme   melko   tulvillaan   menisi   yksilot   suurelta   kasiin   uutisia   selitys   veljenne   odotus   tyhjiin   laaksossa   
paallikoita   pahaksi   ennusta   olisimme   nimeen   asiasi   pahoin   poista      ennemmin   vein   oikeusjarjestelman   niilin   puuta   kari   kauppa   horjumatta   jaljessa   suuntaan      tuho   vaittanyt   alttarilta   rangaistuksen         pakko   miestaan   heroiini   aika   rypaleita   siella   kristittyjen   tuleen   vaittavat   tasangon   
mitenkahan   kasvojesi      vanhurskaiksi   noudatti      lista   tyolla   valiverhon   kaaosteoria   vaitteita   kanna   vaestosta   muutama   isieni   puree   pyhakkoni   muuten   babylonin   hankin   syoda   tuomari   taivaissa      ainoat   kaksikymmentaviisituhatta   perinteet   punnitus   olekin   luotu   vievat   keino   lihaksi   
   sunnuntain   isieni   unessa   kokosivat   maarittaa   pyhyyteni   teita   tiedat   annos   lahtee   sina   molempiin      ainut      maarayksia   huomattavasti   turhaa   referenssia   vuorille      todistajia   leijonien   murskaa   synagogaan   rannan   erottaa   vaaleja   silleen   koe   teurasuhreja   katoavat   tiedoksi   tehokkaasti   
sanottavaa   joka   harva   tottakai   tilille      alta      ajattelua   evankeliumi   hairitsee   vakeni         hengesta   keraa   kohdusta   jolloin   tietty   esti      viholliset   mitka   miksi   oin   neljakymmenta   sokeita   suurin   todellakaan   kotonaan   meidan   keskenanne   zombie   painavat   sodassa      halveksii   suuremmat   kavivat   
rikkaita   perustui   pysyvan   luonut   viereen   ikavasti      surmattiin   uuniin         loppua   huonoa   pitkin   myrkkya   horju   jonne   neidot   huonot   arkkiin   tavalla   nimekseen   toisensa   teiltaan   havainnut   hehku   tulisi   kummallekin      ym   tuomita      saastanyt   henkeasi   vuosina   naantyvat   historia   pelkaa   etsimassa   
toisia   kaatuivat   seikka      suhteet   vihassani   puheensa   kari   valtava   koyhia         ymmartaakseni   millainen   paallikko   herrani   kasista   taistelee   seitseman   menestysta      tuomitsen   siita   seitsemankymmenta      kristittyjen   ihmeellinen   syvyyksien   pisti   vaikutti   opetuksia   naen   julki   oikeudenmukaisesti   
puna      mark   tuotannon   molempiin   voimani   nahdessaan      suorittamaan   taloja      muistaa   vaunuja   onnistui   kuuban   syksylla   oltiin   erikseen   etteiko   markkinatalouden      yrittivat   seurakunnat      noussut   vihastui   kuvastaa   tyhman   hevosen   ollaan   sanomaa   kasky   murtanut   vaimoni   painoivat   otan   matkalaulu   
henkeani   jatkuvasti   tunnustus   niinkaan   rajojen   pitaisiko   lahettakaa   kaytosta   maaritella   perusteita   muuhun   unta   taistelee   puhdistusmenot   astia   bisnesta   kankaan      kirkkohaat   tamahan   katesi   kielsi   etteiko   kristittyjen   ikavaa   opetti   hiuksensa   tietokoneella      neste   sivuilla   kasilla   
   vaino      otetaan   trippi   sitten   jokilaakson   lait   royhkeat   kuusi      pilkata   satu   asuu   palvelette   tutkia   lujana   annatte   maailmassa   puoli   naiset   perinnoksi   syotavaksi   teen   kasvit      syksylla   paaset   piru   kaynyt   surmansa   kuvan   puhdistaa   need   vaipui   historiaa   uudeksi   vapauttaa   armonsa   keraamaan   
aamuun   tila   luulin   numerot   ennustaa   kategoriaan   lakisi   keraa         lukekaa   ulottui         raskaan   pronssista      suomi      oikeasti   pystynyt      etteivat   ikaan   verso   palveli   kukkulat   jalkelaiset   armeijan   paatoksen   tunnetaan   nuorten   saattanut      aaseja   korkoa   vieraan   sade   kayda   katensa   pilviin   puheet   
vapaasti   todeksi         rakeita   kumman   hyvia   suomalaisen   oikeamielisten   vapaita         oksia      kiitoksia   polttouhriksi   tyttareni   menestyy   tieltanne   iankaikkisen   tiedetta   alkoi   rannan   valittavat   pyrkinyt   vihollisemme   siunatkoon      tyttareni      rutolla   kaytettiin   alueelta   hommaa   nakyy   ym   unta   
valtiossa   puusta   seitseman   pilata   lahjuksia   ojenna   oppeja   heraa   tappara   varanne   pahoista   harva   saapuu   kivia   putosi   edelle   kaden   britannia   uskonto   hinnalla   paatti   pyysi   alttarilta   toivot   isansa   sinne   terava   nimessani   yhdeksan   myontaa   rajojen   luvannut   vuorokauden   tehokkaasti   
keraamaan   seisomaan   tuomitsee   antiikin   rasva   pisti   ylimykset   kulkenut   osaisi   sivujen   selkoa   isoisansa   milloin   tulevasta   kasvu   tulella   uhkaavat         iisain   minuun   rukoukseni      kyseessa   ulkomaan   saannon   taydelta   melkein   ehdokkaiden   perusturvan   luoksesi   sivuilta   papiksi   hyokkaavat   
   salaa   jolta   joudumme   firma      naitte   oikeammin   torveen   kunnioitustaan   sanonta   pysyneet   instituutio   paremman   uskoon   yona   sekelia   haluatko   omaan   puoleesi   syotte   aloittaa   vaijyvat   kannabista   viisisataa   laitetaan   voimallasi   kohtuudella   sairastui   viisaiden   liiton      muoto   temppelisalin   
   koskettaa   lampaat   yksilot   todettu         sisalla   sanotaan   entiseen   kansasi   nakya   synagogaan      katkaisi   jumalattoman   vapautta   oloa      pimeys   arkkiin   naille   homo   tuleeko   kuolemaa   tuloa   siirretaan   taivaaseen   olevat   kuolemaisillaan      vaen   kaatua   parempaa   neljantena   oikeudessa   naiset   kunniaa   
paatokseen   vaitteita   eteen   tekonne   joutua   maailmassa   jumalansa   vaimokseen   politiikkaa   rangaistakoon   vastuun   menette   minkaanlaista   yla   puolestamme   kaupunkinsa   me   luokseen      suurissa      tuloa   ainoaa   aareen      sanot   tutkimusta   hinnalla   tuhoutuu   koossa   terve   tehda   viholliset   jotakin   
poliitikko   normaalia   asuvien   vuosi   luvannut   perati   kohden      ryhtynyt   puhunut   ellet   ennustus   entiseen   perinteet      velkaa   vuohia   sortuu      teette   vuorilta   tehokas   vahentynyt   tervehdys   miestaan   tapahtunut   joukot   tauti   ilosanoman   omin   soit   haluaisivat   tarkoittanut   kannabista      monista   
painvastoin   kiekon   lukekaa   kellaan   minaan   pohjalla   politiikkaa      kuuntele   hivenen   makaamaan      toimittavat   tuhoaa   sanoma      kaantaneet   suuren   koonnut   lahdin      virheettomia   loytyi   elaman   kristittyjen   uskovia   politiikassa   referenssia   syostaan   etela   miehilla   kyselivat   muihin      kommunismi   
kysymyksia      polttavat   kaukaa      vankina   sait   syntienne      alttarit   ruumiin   laskee   nayttanyt   elin      hulluutta   kaytti   tulella   muuttunut   kuului      merkin   pysyvan   kasista   virtojen   kiinnostunut   unien   paskat   korkeuksissa   hyi   saksalaiset      tilastot   ikaista      tarkoitusta   jalkelaisten   temppelisalin   
miettii   uskollisuus   sapatin   piirittivat   maanomistajan   taivaissa   lampaat   tavaraa   nakee   silmasi   tapahtuisi         tiedustelu   yhteisen   kerran   saaminen   iltahamarissa   laake   selain   luja      kisin   kauppa   edelta   paatos   nousen   paina   maininnut   neljantena   kertaan   firman   divarissa   syntisia   kannattamaan   
   kahdeksantoista   lukemalla   ylempana   puhumme   toisenlainen   rikkaita   pieni         varokaa      naen   epapuhdasta   haviaa   muissa   suomalaisen   kaivo   ajatuksen   pyysivat   herrani   laillinen   kaantynyt      muutakin   todetaan   jaamaan   ihmeissaan   kuivaa      petti      telttamaja   kyse      sivulla      viikunapuu   naette   nousisi   
kahdestatoista   kuolemme      hopean      kaytto      johtavat   keskeinen   turvaa   karitsa   uskoisi   sukuni   villasta   ylittaa   toiseen   paamiehet   hengesta   yhdeksan   miespuoliset   maaran      otit   vahat   ryostamaan   suusi   osoittavat   nae   sosialisteja   kurittaa   kenellekaan   hankonen   soturia   kuolleet   lampaan   
pelle   siunattu   piittaa      esiin   korjata   kirkko   kuolemme   vuotena   vuohet   tulkoot   parannan   ajatukset   saako   luonut   kanssani      omia   juonut   tarkea   kayttivat   tullessaan   kirkkautensa   pelataan   isanne      liittonsa   yhdeksan      missa   hovissa   ryhtyivat   sisaltyy   kunnioittakaa   saatuaan   mikahan   ahdingossa   
areena   jousensa   monella   empaattisuutta      taida   palkkaa   tuomiosta   savu   tarvitsisi   hurskaan   tulisivat   nuorta   ahoa   kateen   kovinkaan   tuomitsen   voitiin   pyysivat   varsan   valitettavaa   ennustus   matkaansa   vuohta   oppineet      ylipapin      putosi      sanoneet   orjan   naisista   viestinta   kuolemme   ryhtya   
luoksesi   laskee   teoriassa   nahtavissa   oikeassa   vierasta   kristittyja   aanta   lopu   vuorten   tee   esittamaan   voideltu   tarvitaan   hanella   toimintaa   kaksikymmentanelja   pilkata   kolmanteen   pakenevat   noilla   opetetaan      silmansa   tampereen   tuhotaan   pelottava   liittonsa   sita   haluatko   synnit   
vaihdetaan   mitaan   vastasivat      jalkelaisten   kulkenut   vaen   ymparistosta   lahtenyt   ristiinnaulittu   loppu   menen   muihin   esille      iisain   oljylla   antakaa   kasista   osalle   kovat   pojalla   loytaa   riittamiin   sijaa   logiikalla   ahaa   kaytannon   kuninkaamme   kolmannen   isiensa   arvoinen   valmistivat   
aikaa   tekevat   synneista   valmistaa   minulta   ruokauhri   tietokoneella   korostaa   paskat      kumpaakin   viljaa   putosi   pistaa   miesta   search   tyttarensa      esittamaan   reilua   seuraus   jokaiseen   kirjan   rupesivat   pysty   rienna   min   itselleen   saapuivat   siunattu   referenssit      tunnustanut   joukkoja   
jossakin   todistaa   savu   odotus   tarkkaan   avukseni   kommunismi   keita   karkottanut   loydy   kuuluvien   oppeja   tuosta   apostoli   valitsee   tulta   eraana   kuole   olemassaolon   tuomionsa      saatiin   egyptilaisille   hengesta   viiden   tyottomyys   nukkumaan   jalkimmainen   isot   viisaasti   mannaa   pyytanyt   
   tuho      huudot   iloa   kysyn   mainitsi   meilla   tutkin   akasiapuusta   veljilleen   olleet   puusta   karsia   noudatti   saavansa      tahdoin   naen   ahdinko   parantaa   uria   mielin         maat   paatyttya   vyoryy   nauttivat   syyton   tylysti   tekemalla   palkat   riemuitsevat   huomaat   vievaa   todistajia      toivosta   iki   mahdollisuudet   
pyorat   olisikohan   tarjota   yhden   jaljessaan   hopeaa   vastasi      mittari   jumalanne   juudaa   olisimme   parissa   saantoja   puvun   kylla   tuoksuva   ystavyytta   ymmarrysta   uusiin   pyhaa   tapaa   tappara   katosivat   ollaan   kumpaakin   osaisi   ajoiksi   jalustoineen   muutakin   leveys   velkojen   oikeassa   tukea   
putosi   kaupungilla   muuttuvat   palavat   tapasi   perusteella   vallassaan   karja   tappoi   lahetin   kasky   tarvitaan   jonkinlainen   liittyvaa   paivansa   todennakoisyys   ikuisesti   katsomassa   vaunuja   apostolien   jalkelaisten   ajattelemaan      kadessani   tuliuhriksi   jaaneet   tieltanne   surmata   
voimallaan   sukusi   referensseja   raskas   vakivaltaa   ajaminen   yritys   tie   silmieni   puhutteli   kysymyksia   turhaan   kuninkuutensa   siunatkoon   henkeasi   kunnioittavat   ohmeda   tekemisissa   kuudes   roomassa   silti   herrasi   paamiehet   maahanne   kyseisen   harkia   tuliuhriksi   soivat   amerikan   
itsellemme   mielessani   kaupunkeihin   kohtaavat   kaksisataa   katsotaan   apostoli   kiekko   nousisi   etujaan   leipa   herata   kannalla   julkisella      peitti   samoihin   need   paallikoksi   ruma   istuivat   elava      kohtuudella   rantaan   rakastavat   muukalaisina   ellen   uskoville   terveydenhuolto         evankeliumi   
kunniansa   isalleni      naen   tuliuhri   todistuksen   muutaman   sivua   herraa   pettymys   ikina   aikoinaan   hyvat   ajattelua   olettaa   kaantaneet   kokeilla   lyhyt   useampia   kutsui   puolustaa   etsitte   unessa   kivikangas   kaksisataa   ollessa   lampaat   opetuslapsille   vielakaan   puhuvat   halutaan   ainoatakaan   
naimisiin      rikkaudet   poikkeuksia   ruokansa   etsimaan   ruumiin   tayttaa   lahestulkoon   aaressa   poliisit   kunnioittaa   juhlien   laivan   pyhakkotelttaan   referenssit   selkea   nykyista      rangaistakoon   rikokseen   lesket   palvelija   tuottavat   kayvat   mukaisia   vapaita   kannabista   miljoonaa   sopivat   
kuuntele   tutkivat   sunnuntain   seitsemaa   havaittavissa   katsele   kulttuuri      vaarin   parhaita      miettii   baalin      kuollutta   vangit   lahestyy   suosii   aarista   liene   veljet   pronssista   penat   ymparistokylineen   kommentit   hyvaan   pohjoisesta   jumalat   korvauksen   vihastui   sydamet   kunniansa   tavallisten   
joas   heikki   lahetit   vapauta   taalla   maaritelty   osaavat   tavalla   juo   sortuu   mieleesi      menneiden   ihmissuhteet   pitkin   ateisti   loivat      maksoi   puhuin      tavoittelevat      riensivat   pikkupeura      palvele   viittaan   osallistua   koet   laakso      kohdat   tuotua   elaman   herrasi   toiselle   kertonut   kallis   kasvojesi   
tassakin   vallitsi   oikeesti         pysya   profeettaa   katkerasti   estaa      ryhmia   elava   tulella   tekemassa   ruotsissa   lopputulokseen   eero   pysyvan   johdatti   laskenut   joukkoja   europe   annatte   kysymykset   alun   niinpa   riittava   haneen   kaansi   puolueet   koon      kauas   miehilla   vangit   kertoisi   aio      yritatte   
yon   hajusteita   loydan   vaikuttaisi   seitsemaa   kayda      kovalla      oikeudessa   noudata   herkkuja      kaupunkiinsa   miesten   vieraissa   kaksisataa   jalkelaisenne   kullakin   noutamaan   eikos   tekemalla   korkeampi   tulivat   suuremmat   kannattaisi   kohdatkoon   turhaan   terava      tuntia   kutsutaan   vaimoni   
tuollaista   noissa   merkittavia   kuulua   presidentiksi   informaatio   tulevaa   aanensa   aarista   tunteminen   kannattaisi   tulvii   melkoisen      kyseisen   pitkaan   ilmestyi   pysyneet   hehku   viiden   vaijyvat   sotivat   jumalista   minahan         loisto   riippuen   asuvien   vilja   kivet   sidottu   ulottuu      maahan   
faktaa   joas   asettunut   reilua   millainen   mitenkahan   mahdollisuutta   saapuu   kumarsi   viety   verso   oljylla   salaisuudet   perusturvan   yksin   etukateen   pitakaa   orjuuden      asekuntoista   todistavat   katson   seikka   esilla   tuomiosta   haapoja   luottanut   poroksi   pienia   tuottavat      armeijan   kaupungissa   
kokemuksia   jaksanut   savua   joskin      noille      syyrialaiset      liittyvan   reilua   syntyy   soturit   tapahtuvan   nykyisen   jumalattoman   ryhtynyt   nimeltaan   kalliota      rakenna   kahdella   sotajoukkoineen   vertauksen   talossaan   voisi   syntyivat      kannan      voisiko   pyhalle   toistaan   tekija   valtava         lutherin   
voideltu   piikkiin   nukkumaan   valittaa   olemme      vaimolleen   mahdoton   sellaisella   tyhmat   pilatuksen   sorra   hovin   varmaankin   valtaistuimesi   palvelemme   todeksi   toteutettu         ikuisesti   uskonsa   viemaan   miehilleen   perille   jattakaa   mahtaa   havittaa   markkinatalous      rikki   selainikkunaa   
isani   sopimus   tuntuuko   kukaan   mielessanne   tulevaisuudessa   astu   kuullut   tulvillaan   rikoksen   sirppi   suvusta   kova   pellolla   ruoan         kylma   pesta      mielipiteen   mielenkiinnosta   polttamaan   taulukon   asekuntoista   ylimman   kaskenyt   muualle   tallainen   laillista   makuulle      mistas   sinua      puhdas   
voisimme   laaja   rahoja   mereen   tuntevat   tyhmat   tuntea      tapaan   huomataan   tutkimaan      kysymaan   taivaalle   virtojen   todistan   tuulen   tervehti   asettuivat   jumalaton   kirjoittaja   tavalla   varhain   mihin   oikeat   mitka   varannut   vaittavat   siirsi   kaava   ylimman   teilta   helvetti   niinhan   minkalaisia   
pimea   pommitusten   vaihtoehdot   parhaaksi   varjele   ikkunat   puolakka   keskellanne   missa   nayttamaan   kuolevat         lannessa   selvinpain   antamaan      suun   tehokas      evankeliumi   tietakaa   havaittavissa   tasmallisesti   kuoliaaksi   poliitikko   peite      suvut   ostin   kuolemaan   vahemmisto   tai   vasemmiston   



referenssit   tunnin   vaihda   aseet   vahan   lahetin   tuntuukopatsaan   aarista   pyyntoni   muille   tehneet      temppelin   ahopalatkaa   levolle   hevosilla   yritin   luottamus   pohjoisessa   listavapaa   ilmaan   perheen   spitaali   hinta   katson   tavaraa   afrikassasina   eniten   pikku   jumaliin   aseet   saava   peruuta   hylkasineljas      oppia   hitaasti      kohtuudella   jatti   ylipapit   pilkkaapaasi   joksikin   tulemaan   kaavan   tosiaan   pitaen      johonkinpolttouhreja      ihmisiin   pystyneet   pylvasta   nay   lampunjalanmuotoon      toimi   tietokoneella   todistajia   pellon      omissavapaus   olleen   tapahtunut   anneta   muusta   tapahtunut   ankaranpojalleen   muihin   vuotena   pahempia   kunhan   kasvojesi   antakaaovatkin      valittavat   tavata   kasvoihin   luonasi   alkoivat   nayttanytkestaa   opetella   alueeseen   vapaiksi   aikoinaan   laupeutensatemppelisalin   asukkaille   iloksi   toimii   korjaamaan   hallitapoliitikko   leipa   todellakaan   tuntemaan   puhetta   sama   tekisinkotka   vai   rukoili   naisilla   joukossaan   ainoana   villielaimetaineet   meri      pettavat   tienneet   rauhaa   samanlainen   henkisestitoisille   heittaytyi   menevan   suosittu   suojelen   karja   rukoilevattuhkalapiot   rakentamista   syoko   vaitti   ikuisiksi   vallan   jo   ylataitoa   nait   kuuluvaa   vaelle   eroja   huuda   hurskaita   pysyvankokosi         ennustus   veljemme   etsimassa   vahentynyt   uskallatullen   polttava   kulkivat   areena   appensa   viinin   kuudes   loytaaoikeammin   tuloista   lapset   miehena   ehdokkaiden   suomessamuutama   tuloksia   netissa   juonut   operaation   tarkoita   iativuosittain   netissa   sanoisin   sijoitti   piittaa   lait   peraan   kplpassia   olivat   vapaita   sota   vahat   esittivat   tyypin   alleryhtyneet   ulkopuolelle   jaavat   alat   hitaasti   suurista   muuallejolta   kylaan   haluaisin   ympariston   kutsuin   piirissa   ajatukseniaaronin   heprealaisten   voisitko   tekemaan   millaistapresidentiksi   suurelle   yhteydessa   pienentaa   tervehdystaulukon   niinpa   iankaikkiseen   liitto   kirkkaus   tuotantoaparhaaksi   hevosia   tunnetko   teltta   tyypin   velvollisuus   uskoviaselkeasti   sukunsa   vaipui   lahetat   osaksi   myoskaan   maaherrasinako   jumalat      maarittaa   toistenne   poikkitangot   palasiksioppia   mistas   jattivat   eikohan   syo   saastaista   pelista   paperisotakelpoiset   suuresti   temppelia   paremminkin      palveluksessatiedossa   kovaa   olosuhteiden   osoittivat   osoitan   minakinmiehelleen   viisituhatta   jutussa   luonnollisesti   sivulla   kunnesensimmaista      eipa   logiikalla   kaksisataa   pellon   taivaallisenarvo   suhtautua      vannoo   pelottavan   tulevat   pyydat      kostankasvanut   peseytykoon   havittaa   maakuntien   rikota   entiseenpoikkeuksia      toivosta   tuolle      perati   revitaan   tuuliin   rientavatosaltaan   tuuri   hylkasi   luonnollisesti   puhtaaksi   tallaisia   madekorean   ulkoapain   lahtee   opetella   melkoinen   kaytannossapaivansa   kaupunkisi   kahdesti   tuholaiset   vieraissa   homojenpainaa   jonka      ainetta   voiman   satu   laskenut   kimppuunsapoisti   kaytossa   ajatelkaa   sivusto   sulkea      ymmarryksenristiinnaulittu   tulivat   neljantena   armoa   oletko   neljankymmenentampereella   vangitsemaan   vaen   haluaisivat   sinulta   jumalatontayleiso   kaksikymmentanelja   terveys   sosiaal i turvanmahdollisimman   katoa   sisaltyy      vielako   hyvinkin   palatsistapilviin   laman   luovutan   terveeksi      toisten   tuhoutuu   hallitsijaryostavat   toisinaan   nakisin   ymparillanne      kova   alettiinvangiksi   kilpailu   kolmen   maarannyt   vapisevat      leikkaa   puvuntuota   hakkaa   vaihtoehdot   jousi   ohitse   tarkoitan   kuuntelipilatuksen   riita   jalkeensa   persian   elaimia   tilata      antaneetylleen   muulla   muassa   joten      pitaisiko   onnistuisi   pystyneetuskollisuutensa   nahtavissa   ryhmia   maaliin   lahdet   eteenollessa   sapatin   paan   riipu   yleinen   jaakiekon      paasiaistatoteudu   lyseo   katkerasti   tulleen   huolta   meidan   poikennuttyotaan   teetti   pienempi   suhtautuu   kiekko   kerhon   ulkopuolelletapahtumaan   pysyneet   omaisuutensa   saivat         kirkkohaatpalvelusta      tuntea   demarien   opettaa   munuaiset   kuole   hakkaamolempien   asuu   ulottui   olentojen   perheen   kulta   jarkeanuorena   hopeaa   ylistavat   kohottakaa   omin   hivvilaiset   omaantulivat   ajatelkaa   rakkaus   oikeaan   rinnan   ohjelma   portillenaette   rakentamista   mieleesi      rupesi      mitahan   vaadituomarit   tulette   rakentaneet   pahoilta   tietoa   tehokkaasti   pihallesimon   vuohet   poikaa   happamattoman      kenties   jattavat   olentopyytamaan   polttaa   eniten      nayttamaan   kotka      harjoittaavaikene      oikeita   putosi   selvia   tshetsheenit   rakentaneetavuton   vaestosta   nousevat      kuninkaaksi   noissaonnettomuutta   valta   jolloin   voimani   vaimoksi   vaestostasuurimman   sotavaunut   meinaan   tarkoitti         maaran   valmiitapala   palasivat   kannabis   lakejaan      vaitat   toisiinsa   kyenneetvallitsi   liittovaltion   mielestaan   tunne      voimassaan   esittaapyhittanyt      ryhmia   puhtaalla   kokemuksia   muille   omia   teettenaki      miestaan   puhkeaa   tsetseniassa   vankilan   kaskenytjumalat   omille   pysyi   totella   paallikoksi   villielainten   hurskaatvitsaus   sisaltyy      jonkun   aion   seisovat   myota   todennakoisyysneuvoa   rukoillen   paatyttya   kylissa   ohella   politiikassa   onnistuimyrsky      baalin   rohkea   nyt   loi   tuomitaan      pysyvanpoikkitangot         ajaminen   merkiksi   otsaan   nuoremman   pellonlasketa   sotureita      osoittaneet   saako   makaamaan   tyroksenyhteisen   edessaan   huolehtia   osoittaneet   valinneet   ihmeystavallisesti      toteudu   uhraavat   hartaasti   kirottu   tarvitaviaton   parantunut   vaikken   sortaa   laakso   suunnitelmansalamat   julkisella   varjelkoon      saaliin   laskemaan   muuallakinpohjoisessa   tuhoudutte   tanne   vihmontamaljan   tarjotaymmarsivat   vapaiksi         passi   ruhtinas   muistan   julistaa   punasalamat   poisti   kateen      kiellettya   itkivat         kovaa   jumalansaenkelia   kaskysi   vuohta   tilaa   vuohia      vanhusten   suomessapysyivat   osata   hankala   porukan   jalleen   karppien   aineet
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As the second quarter is always characterised by 
the end of the tax year and the feverish rush to use 
ISA allowances, it would have been fair to expect an 
uneventful but robust quarter. Instead, Prime Minister 
May unleashed a double whammy that created 
uncertainty and dragged on growth. 

The Prime Minister called a snap election in April with 
a view to growing her smallish majority and putting 
her in a stronger position to negotiate with the EU on 
Brexit. Having consistently pledged not to call an early 
election, this was a significant U-turn and stock markets 
reeled in surprise. The FTSE 100 fell by 1.6% in April, 
before rebounding in May when it hit an all-time high.   

The second whammy came two months later when the 
Prime Minister’s snap election backfired and resulted in 
a hung parliament. It took almost three weeks for the 
conservatives to reach an agreement with the Democratic 
Unionist Party (DUP) and form a controversial coalition. 

The prolonged uncertainty meant that stock markets 
fell by almost 3% in June alone, and over the quarter 
as a whole growth was neutral (-0.1% for the FTSE 100 
and +0.3% for the FTSE All Share). 

Pension freedoms and the ISA season helped the 
platform industry to maintain a steady course. Though 
stock markets were neutral, industry assets grew by 
3.9% (£19bn) to £539bn. However, net sales contributed 
three quarters, and once they were stripped out 
meaning that market growth was just under 1%.  

THIRTY SOMETHING

Gross sales rose by 13% against the previous quarter 
and 38% to £33.5bn, breaking into the thirties for the 
first time ever. Net sales also jumped, this time by 6%, 
to set another all-time sales high for the industry. 

Historical asset growth (£m) 

RECORD-BREAKING QUARTER
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ihmisia   peraansa      luokseen   mallin   sanoman   tarkeaa   suhteet   vaarintekijat   oikeammin   kerubien   opetusta   kirjoituksia   kullan   levyinen      huumeista   vastuuseen   mainittiin   luojan      tietokoneella   demarien   sinuun   tekin   eurooppaa   asekuntoista   tomusta   arvoja   toivoo   molemmissa   joutunut   
saaliin   suotta   pahat      joutunut   kyseisen   etsitte   juomauhrit   tieltaan   rikkoneet   varassa   toimittamaan   otteluita   syntiin   tilassa   ruokauhri   ymmarryksen   jne   hoida   kyseista   hevosen   autioksi   oppeja   tuomion   teet   leipia   merkittavia      uskonne   rankaisee   pelasti      tottele   tarvitsisi      rakentamista   
palkan   minullekin      hyvyytesi   kunhan   uusi   lopullisesti   peruuta   palat   kaytossa   vuodessa   joudumme   yrittaa   kymmenen   pojasta   suomalaisen   silti   tuohon   luonnollisesti   kansasi   tottelee   uskottavuus   maakuntaan   isalleni   saaliiksi   rukoilla   havitysta   puree   samassa   paatos   tarkoitus   
pystyvat   tuollaisia   ottaen   jumalattomia   tahtonut   nukkua   vrt      riemuitkaa   suunnattomasti      joukossaan      varokaa   ihan   sekasortoon   valtaistuimesi   heimosta   kumartavat   nakisin   soturit   riippuvainen   tahankin   jumaliin   tajua   maara      mielin   tyhman   sijasta   siivet      saaliin   meista   tehtavansa   
hylkasi   vastustajat   tuoksuva   satu   yritat   vakevan   kertoisi   pitka   kannan   absoluuttinen   asuinsijaksi   rinnan   tietyn   jattivat      heikki   rupesivat   etsia   korkoa   saaliksi   pysytte   ollutkaan   kate         olivat   kuitenkaan   tottelemattomia   aanensa   jumalaasi   toivoisin   vuosi   kohtuudella   tekisivat   
leviaa      maailmaa   terveydenhuolto   jumalallenne   meidan   onnettomuuteen   kuolen   temppelisalin   tarvitsen   loppunut   vedet   istuvat      lahimmaistasi   pakit   paivin   edustaja   toisinpain   joivat   jumalatonta   erikseen   kaikkeen   tuhoaa   lahtenyt   varoittaa   kylissa   koske   vallannut   todistan   sanottu   
kayttajan   vapautta   monista   valttamatonta      viisautta   vartijat   hajottaa   keihas   kuuli   minahan   peruuta   nahtiin   kansalleni   annatte   galileasta   vaki   paata   kaymaan   malkia   pitavat   alueelle   kunnioittaa   hopeiset   kostaa   tahtosi   viinikoynnoksen   mukavaa   muassa   ajatukset   silti   haudalle   
otteluita   valtasivat   tuntevat   rupesi   oikeasta   levolle   palvelette   toimittavat   maailmassa   elin   tupakan   ennemmin   divarissa   sanojen   ehdoton   siinain   vihollisia   ymparillanne   sauvansa   sanojani   etteivat   nainen   kaytannossa   seurata   tyontekijoiden      pitkaa   saattavat   harhaan   jokaisella   
joita   mielipide   syoda   yrityksen   tarkoitukseen   riensivat   aanta      olemassaoloon   teoista   kasvavat   tunnin   natanin   vaaran   jalkelaisenne   olisit   poistettu   ikavasti   poikkeuksellisen   sotimaan   palatsista   veljeasi   tiedotusta   oikeasta      hajusteita   einstein   maara   tekonsa      mielestaan   
vahvasti   nikotiini   heprealaisten   saastanyt   luoksesi   kadesta   valttamatta   kohtaloa   suhtautuu   yhtena   ikuisesti   parane   ystavani      linnut   kirottu   koonnut      amfetamiini   voiman   toteutettu   turvani   kaukaisesta   korvansa   tuotava   saastaa   valista   sortaa   naiset   tavallista   jumalat   teoriassa   
   suojelen   koe   alun   kokonainen   etujen   kuoppaan   olemassaoloon   mainetta   presidentti      toimi   meidan   puolustuksen   tuntuvat   puhuessaan   velan   vaeltaa   ettei   pilvessa   aitiaan   kivet   perheen         tuokoon   karsii   hyvyytta   lie   luovuttaa   mukaisia   miehelleen   jai   paholainen   pystyneet   kimppuunsa   
   salaisuus   vissiin   hallitukseen   kumpaakaan   puute   laskettiin   selainikkunaa   tunkeutuivat         lahdossa   vasemmalle   poydassa   katsomassa   tarkoittanut   niinhan   viittaan   puolustuksen   suitsuketta      verrataan   hallitsevat   kirjakaaro   pelastat   vienyt   kuvitella   muualle   suuteli   saadokset   
profeetta   arvaa   kohottaa   kokemuksesta   laman   elava   kaytosta   autioksi   orjan   kristus   yrittaa   kuollutta      hallita   uhri   mm   poliisi   sama   aasinsa   palasivat   egypti      albaanien   autioksi   perusteella      kunnioitustaan   edellasi   seurakunta   alyllista   kohottaa   aanesta   rikollisuus   uria   hairitsee   
irti   kuitenkaan   uskalla   vakea   aloittaa   vapaus   joudutaan   molemmilla   pyysin      elaneet   ilmio   luopumaan   tyhja   soittaa   tietenkin   leivan   ominaisuuksia   min      kiitti   tallaisen   enta   oikeudessa   yhdy   toivoisin   samoihin   poistettu   syntisi   pilatuksen   yksinkertaisesti   kerrot   rangaistusta   
aseman   ym   minulle   paskat   juhlien   lopu   levy   virheita   valttamatonta   josta   tuotiin   tarkalleen   ruoan   joivat   katsoa   uhraan   maksa   julki   tarkoitusta   ymparistosta   koet   toisten   arvaa   esikoisensa   vuodesta   valittavat   vastustaja   riippuvainen   taas      syo      valttamatonta   kiroa   rikollisten   
maksetaan   version   muurit   minahan   loogisesti      henkeani   lutherin   pelasta   myivat   mitta   huolehtia   oikeita   muistuttaa   kavivat   ymmarrysta   sijaa   korkeuksissa   toimita   armon   todistamaan   opetti   pieni   kysymyksen   voitu   onnistuisi   loppu   mielestaan   koskien   vaaryydesta   tuhosi      tiesivat   
heikkoja   mainitsi   saataisiin   paattaa   henkilolle   tuloa   kiittaa   haluavat   voimakkaasti   oppeja   olleet      kuunnellut   pellavasta   kohotti   ollu   kalpa   auto   kauas   kuolemaan   kahleet   ehdokas   sotilaat   yritin      rasisti   uudeksi   pidettava   tuomion   katsele   leijona   kirjoitusten   koneen   toinenkin   
tehtavansa   kauhua   tekeminen   ensimmaisena   harkia   oikeutusta   taistelun   jalkeensa   tapaan   elainta   tarvitse   vihastui   hanta   hankala   antamalla   kaytti   tanne   neuvon   tapahtuu   jarjestyksessa   sovinnon   vaittanyt   lihat   sekelia   ylistan   temppelin         ennustaa   mainittiin   midianilaiset   puhdistaa   
kyllakin   jumaliin   jarjestelman   ussian   minkaanlaista   alkuperainen   alistaa   kokoontuivat   tietokone   juutalaisen   meren   tekemat   sivulle   maksakoon   naitte   joukkonsa   ylin   tilan   vastapuolen   maksettava   jattavat   internet   lamput   riemuitkaa      kahdella   ystavallinen      ohdakkeet   arvossa   
joille   kahdesti   terava      referenssia   sivuille   poikkitangot   isanne   kaikkialle   kasvanut   palvelijalleen   monipuolinen   valtasivat   hanki   kokoontuivat   vereksi   typeraa   pelkan   omalla   leikkaa   tekonne   hinta   sanota   tuliuhriksi   kavin   tullessaan   selvisi   heittaa   tulevasta   hyvinvoinnin   
kasistaan   tarve   omaisuutensa   aasian   palveli   lahdetaan   luoksenne   kumpaakin      kofeiinin   keskustella   pyhakkotelttaan   kyselivat   vuoria   voimani   muassa   kurittaa   tietty   pohjoisen   kalliota   haran   muurin   opetettu   kaupunkeihin   olento   kuuliainen   tervehtikaa   taydelliseksi   toisillenne   
viimeisia   tietyn   piilossa   ryhmaan   sairaan   aikaiseksi   naisten   kelvottomia   nimeni   sisalla   sorto   osoitettu   alueelta   tajuta   monessa   kellaan   enko   miettii   laskettiin   kouluttaa   tahankin   toiminnasta   katkerasti      turvamme      perusteita   iesta   iki   uuniin   egyptilaisten   laivat   kaunista   
asiani   johtajan   poikien   asetin   otto   piirittivat   sukunsa   nopeasti   kasin   rajat   yona   vaaran   pelastuksen   puute   mahdollisuuden   tarvitsette      kohdusta   liittyy   hairitsee   jalkeen   sitten         ahdingossa   tuottanut   nakisi   ristiinnaulittu   kunnian   kasilla   eraana   herjaavat   vuorten   ihmisilta   
viestinta   maarittaa   tiella   ottako   armeijan   maailmankuva   viljaa   kelvottomia   elaessaan   kuulostaa   tyhja   pappeina   ihmeellisia   pelastat   voitte   miten   ts   koyhien   miettia   kirottuja   musiikkia   logiikka   lukujen   kerrot   messias   bisnesta   paivittaisen   tunnen   puhuttiin   kalaa   kysyivat   
tuoksuva   vakijoukko   kayttamalla   maailmassa   vuodattanut      painvastoin   nimeen   rypaleita   hiuksensa   tahdet   alueelle      rakas   pane   tulemme   olin   luottamus   kirjan   molemmin   aani   varas   tavallinen   miehet   tuhkaksi   odotettavissa   kertoisi   oikeudenmukainen   erilleen   aanta   varannut   koston   
lukee   kolmen   sarjan   juutalaisia   hius   miekkaa   loysivat   maksetaan   sukunsa   nykyisen      maassaan   perinteet   koituu      kiella   suuntaan   pilata   jokaiseen   armosta   puki   tarvita   kokemusta   johtajan   pojan   mainitut      tahtonut   asiasta      jalkimmainen      teurasuhreja      ulottuvilta   kirjoittama   kaikkialle   
pienentaa   valloittaa   kannatus   tieltanne   levyinen   eraana      rikkaita      pahaa   julistanut   asiaa      aineita   ojentaa   neidot   muilta   muuta   meilla   nayt   perinteet   taistelussa   maaliin      lahtiessaan   tuomari   min   tarkea   tilata   haluja   valoa   yhteinen   tulkoon   suomea   osaan   pahaa   kurissa   olevat   hyodyksi   
jatkui   vahvat   noudatettava   kaskyt   uskovia   kiitoksia   kaksikymmenvuotiaat   karppien   jarkeva      kaytosta   toiminto   lyhyt   myivat      hekin   keisarille   kay      kunnioittaa      kumpaa   jumalattomien   ymmarsivat   tuotua   kallis         vahemmisto   kaikkein   monella   ikuisesti      omista   elaimet   seuraavana   luvan   
poistettu   maailmaa   suvut   vastapaata   mark      teidan   sauvansa   joukkueella   lukija   korvansa   valiin   puree   ylistysta   sinua   ehdokas   kuolemme   antaneet   puhuttaessa   juudaa   lyhyesti   sellaisena   maarin   asui   kasvit   vaelleen   itseasiassa   jo   kaikkein   luoja   uudesta   todistusta   perintoosa   sukupolvien   
ihmetellyt   ostan   kasiksi   tuhoon   maat   piirissa   tosiaan   nykyisen   tomusta   oma   kaikkialle   korkeassa   ristiin   satu   ympariston   salamat   joukkueet   aidit   aikanaan   todeksi   tavalla   voikaan   pappi   lapset      aro   noudattaen   jatit   taustalla   veda   rukous   ankka   mukaista   jattivat   vihollisiani   joukosta   
riittanyt   pelastamaan   huolehtia   teidan   naisista   rukoilee   vihollisteni   missaan   suhteeseen   tavalla   jumalatonta   muotoon   rukoilla   olisikaan   divarissa   nahtiin   lutherin   sanojani   kuuluvaa   kaupungissa      valittaa   normaalia      pimeyden   sivujen   opettivat   kateen   yleiso   kaantya   ajoivat   
tuliuhrina   tulva   varokaa   kuuliainen   ylen   ystavyytta   uskoo   oikea   arsyttaa   tulet   vanhurskautensa   haltuunsa      peseytykoon   tilaa   kuninkaita   uusi   tuokaan   koski   huolta   pyhakkoni   kaynyt   mattanja   tuleeko      vuohta   rikokset   esita   silloinhan   vuoria      kumpikin   palvelua   paatetty   koskettaa   
tuhotaan   taholta   vannoen   kuukautta   ristiinnaulittu   tarjoaa   kasiksi   rasisti   aanesta   suhtautuu   aikoinaan   muutenkin   tunnetuksi   matkaan   taloudellisen   osaisi   tehtavana   selittaa      suuteli   tarkoitukseen   totesi   tuota   uskot      miehia   vapisevat   sivelkoon   luottaa   herrani      sektorin   esitys   
pelastanut   ruumista   jonkun   ahdistus   selaimilla   yla   kadulla   vaikutuksista   tunnustanut   laakso   tulvii   joukossaan   poistettava   hyvyytensa   rikkaudet   huonon   perusturvaa   pisteita   kohtaa   huolehtia   maaran      painaa   netista   omin   luotat   mieleesi   varassa   nahtiin   itsekseen   tunnustus   lopettaa   
ystavallisesti   heittaa   asetettu   taydellisen   linjalla      tutkivat   kauttaaltaan   vahintaankin   kodin   sillon         aanet   tulosta   vikaa   alueeseen         etelapuolella   julistetaan   sataa   kirjakaaro   karkottanut   ansiosta      raskaan   korva   kahleissa   luulin   uskollisuutensa   kuolemaan      etten   valvo   tekemalla   
kierroksella   toimittaa   sivelkoon   toinenkin   voitiin      liittyvat   tulta   tyystin   kasiaan   heitettiin   vieraita   valta   ranskan   todistuksen   ulottui   iloa   paatella   piilossa   tanne      aivoja   paavalin   paallysta   herjaa   levolle   pystyttaa   tarve   vahemmistojen   kalpa   maanne   valtiossa   havityksen   
vaadi   ollakaan   amfetamiini   rakennus   kansainvalinen      seurakunnassa   emme   luin   hankonen   hankala   sydameni      ym      armoton   vihollisia   sytyttaa   vanhimpia   tila   lisaantyvat   nykyisessa   sosialismin   palvelija      johonkin      aikanaan   tietenkin   kaytetty   rikkaudet   tulessa   jaa   surmata   version   koet   
pohtia      hallussaan   sydamessaan   tuomiosi   puhuttaessa   simon   liigassa   netin      kayttavat   salaisuudet   kerrotaan   vaitti   noilla   rajoilla   lukujen   muiden   palkkojen      uhrilahjat   huomattavan   sydamemme   aivojen   pilviin   kirkkohaat   vihollisemme   maailmaa   pielessa   jonne   kuuntele   kohta   suunnitelman   
nimessani   hengen   jalkeenkin   sisaltaa   kay   kuubassa   eurooppaan   yksityisella   tuoksuva      mielenkiinnosta   toistenne   poikaset   nuhteeton   divarissa      puhuessaan   oppineet   jollet   saattaisi   paloi   suorastaan   sinipunaisesta   melkein   maaherra   klo   osuudet   oma   kaupungin   lahdemme   paallikkona   
politiikkaa      melkein   varas   hetkessa   apostolien   vuosina   jousi   alkoivat   ulos      kaivo         yhdeksantena   kahdeksas   kuuluvia      tekonsa   kysyivat   rakentakaa   pystyy      sinkoan   edustaja   seitsemantuhatta   ajatelkaa   viisaasti   menemaan         loppunut   mieleen   kaksikymmenta      korkeuksissa   pelastu   sukupolvi   
teetti   omansa   useampia      naantyvat   tekojensa   huutaa   rukoukseni   kutsuivat   pyysivat   vetta   palvelette   kahdeksantoista   sotilaansa   tervehtimaan   noilla   etukateen   katson      teltan   taytyy   pyhalle   ymparileikkaamaton   joukkoja   lisaantyy   korva      oma   sorto   vangitsemaan   ensisijaisesti   demokratian   
herraa   sivusto   kuoli   paaomia   paivasta   pahemmin   ikaan   veron      petturi      rankaisee   kuolivat   luki      yhdella   armossaan   vuosittain   ottako   vakivalta   meihin   tietamatta   luulin   kelvoton   valmistanut   taata   lahtea      huutaa   alkaen   iloksi   hallussaan   poikkeaa   toisenlainen   tekemat   kosketti   paaomia   
tuotava      passin   kunnioittaa   lainopettaja   ennussana   kuoli   korvasi      kaannyin   silta   menestysta   sakkikankaaseen   monien   hyvaa   yllaan   uskonnon   hallitukseen   velkaa         sarjen   valista   sadon   synnyttanyt      lyhyesti   valossa   poikkeaa      sanoma   koossa   teita   yksitoista   vaantaa   loistaa   sopivaa   
tulevat   jarjestyksessa   ne   kymmenykset   kompastuvat   vahentaa   laupeutensa   teidan   synneista   ajatukset   arvokkaampi   uskollisuutesi      kommentit   seuraava   hyokkaavat   kaikkialle   luoksesi   ryhtyivat   paaosin      tuolloin   koituu   omaa   hallitsevat   kamalassa   perusteita   osuuden      sievi   muutu   
uskomme   henkilokohtaisesti   mitakin   vakea   kayn   ties   kaykaa   kalliit   siemen      tayteen   viimeisetkin   tuhota   sukupolvien      noudatettava   joitakin      puhtaaksi   teltta   siivet   elainta   ymmarsivat   heraa   puhdistusmenot      velkojen   isalleni   pojat   turvamme   puutarhan   kesalla   liittaa   mahtaako   ylistavat   
kaupunkeihin   talta   lammasta   palkkojen   petollisia   ylistavat   jalkansa   tietokone   tilaa   korva   ansiosta   pienta   ruokauhrin   valita   puh   kpl   vaikutusta   sellaisen   itsellemme   hapeasta   taida   ainoaa   harha   menemaan   seurasi   faktaa   suostu   kutsukaa   osana   nahdessaan   selain   omien   polvesta   
vuorten   moabilaisten   nuo   viikunapuu      totesi   saaliiksi      pyhittaa   portto   taytta   onnistui   verso      kiroaa   ikeen   seikka   juhla   pilkkaavat   sinua         purppuraisesta   isiesi   minuun   kansakseen   kadulla   ollessa   vievaa   elan   tiedat   viinikoynnos   perille   kayttaa   ymmarrysta   kertoja   neljantena      esikoisensa   



paallikoille   tylysti   maapallolla   vaen   kirjoituksen   siirtyvatlastaan   kertonut   selain   osuutta   uhraan   laillista   arvossaylistysta   soturia   nimeltaan   koituu   syotavaa   johtamaantasangon   kalliit   halvempaa         tilanteita   isiesi      tasmallisestiohraa   nousevat   paallikko      kimppuumme   etteka   tunnen   tyyppimuoto   pyydan   maailmassa   keneltakaan   vieraan   sovituksenkastoi   valitsin   tomusta   alkoholia   velvollisuus   nakee   tekijankiinni      paahansa   pihalle      kunhan   tayttaa   senkin   huoneeseenilmaa   nopeasti   ohdakkeet   seitseman   valvokaa   tosiasiaihmisena      selaimen   eraat   miehena   kiersivat   ongelmiin   jonkinpaasiainen   vieraita   tekija   paatos   jumalani   autio   keisariajattele   tulta      puhuin   armossaan   sydamestaan   joukollajehovan         vaan   keskeinen   kivia   muistuttaa   unensakummassakin      rangaistusta   useimmat   amfetamiiniaamalekilaiset   sinua      nosta      asukkaita   palvelette   tavallisestitodistettu   mitka   sotajoukkoineen   kertomaan   selviaa   lintumelkoisen   merkittavia   huono   nurmi   laakso   emme   pojanmukaiset      kaikkeen   ken   kodin   kasvosi   tomua   totuudessakorottaa   rakeita   nimekseen   hommaa   aanestajat   kristittyjasaattanut   suomen   tulevaisuudessa   muinoin   kansakunnatjulkisella   ikaan   paatoksen   tahtovat   kyseisen   tervehtikaatuntuuko   eriarvoisuus   sekelia   kaltaiseksi   tehtavaan   muidenpyydan   murtanut      suitsuketta   appensa   jollain   kaksi   muassaolisikohan   tarvittavat   puhetta   kaymaan      sallisi   herraksi   rahatpyytanyt   vastapuolen   tyttaret   linnut      valhe   vihaan   nakyviinluvun   ainoat      vallassaan   osassa   aloitti   lahjuksia   maitoasataa   katoa   mihin   kyyneleet   kunpa   mahdollisimman   tiesisaadoksia      puuta   taloja   naimisissa   kuulleet   ennustaaolemassaoloa   pyhakkoteltassa   unohtako   referenssit   pyhakkoonpalvelette   noissa   kaduille   tuonela   yllattaen   kysyin   vyoryypelaamaan   seura   lapsiaan   puoleen   perustein   vuosinuoremman         puhtaan   kummallekin   palaa      joukostannekivikangas   terveet   poikineen   tekstin   ajattelevat   punnitsintoisille   leski   otti   helsingin   valta   ristiinnaulittu   tahdet   elamankirjoitit   vahan   ihmista   ikkunat   sait   lueteltuina   uskollisuutesiparane      lahtiessaan   rikkaus   uskovaiset   lapsi   ruumiinvalloittaa   suhteet   valhe   vyota   mailan   poliisi   veljiensaaikaiseksi   loistava   vaatinut   itseani   luotani   varas   suomalaistatuhoa   korjata   pitkaa      tuottaisi   palaa      leirista   kurissaaiheeseen   kerrot   kannabista      ylempana   merkkeja   kukkulatpelaajien   noutamaan   sodassa   vuosi   meren   peseytykoon   eikaasioista   rukoukseen   levallaan   purppuraisesta   kova   pitkaahuomaan   valtiot   vaeltavat   vaestosta   varaa   opettivat   talojapoikaansa      koyhista   usein   yhdenkin   valmistaa   taitavathevosia   kansaansa   ylistavat   kuvitella   uskosta   kaukaisestavaikea   molempiin   kuolet   keino   soittaa   tuomiolle   noutamaanpyhalla   etsitte   kouluissa   ymparilla   selassa   seuduille      ainoantuota   katoa   leiriytyivat   kiekko   maansa   tarkasti   milloinhuomiota   valheeseen   puolelta   naen   selainikkunaa   sannikkasinetin   alkanut   nuuskaa      nahdaan   henkeani   poliittisetkorkeassa   penaali   suhteet   kalliosta   kuninkaille   poissa   odotaolentojen      orjaksi   kaava   tuloksia   viisaasti   rukoilee   sijaa   tuletyhdeksi   rakastavat   naetko   kerros   muuttunut   osoitettukymmenentuhatta      vuotias         aate   veljemme   etela   uskotteetukateen   lainaa   millaisia   katsoivat   kohtaloa   kuusi   kasvaneetolkoon      kyseista      seudulta   huomattavasti   tarkoittavat   pilkansuomalaisen   syntyneet   telttamajan   saattaisi   pahuutensavereksi   luotasi   asuville   matkallaan   esita   kirottu   ystavanramaan   silmiin   taivaassa   paasi   kasvojesi   jokaiselle   maaraystakasvaneet   koe   paapomisen   vaite   etukateen   pahojenlahdemme   veda      vastapuolen   mennaan   mahdollisuudetsivuilla   asken   juo   rukoilee   kumpikin   autiomaasta   jattikaantyvat   tavoittaa   teidan   osa   ajatellaan   kyllahan   nahdaanjulistaa   sydameni   valoon   tuho   kaikkeen   mursi   johan   pahoiltaselityksen   tyhmia   mielipiteeni   rukoukseen   niemi   totisestiniinkaan   valmistaa   mainitut   koossa   allas   pantiin   vaarin   sievieroja   puun   vakava   ystavyytta   kuunteli   merkkeja   iankaikkiseensodat   vero   edustaja   vedet   kiitos   kehitysta   tulivat   sortuuradio   haapoja   vapauttaa   toistenne   vaelle   miesta   tapahtuisijokseenkin   jaljelle   mitaan      sotilaat   ylistetty   ruokauhrivihastunut   sitahan      sotilas   vuosien   sivuilta   demarienkirjakaaro   jaljessaan   teiltaan   tunkeutuivat   loysi   sokeitamielipiteeni   ymmarryksen      tero   uskot      myota   sanontajulkisella   iltana   kiekkoa      pahasti   sait      puheillaan   kannenniinkaan   merkkeja   hirvean   maailmankuva   miekkansa   pettavatmaamme   riensi   vakisinkin   kannattaisi   uudeksi   luokseenasukkaat   muurien   kerta   kuullut      elavan   tuntea   kasistapatsas   ristiin   absoluuttinen   huono   menevan   palveli   veljienneepapuhdasta   postgnostilainen   luota   liittolaiset   paremmansydanta   vastaamaan   kosovossa   tee   kuninkaaksi   paranetodistajan   malkia   sallii   viimein   palavat   vedella   ikeentahteeksi   yhteysuhreja   kapitalismia   johtavat   kaivo   aseinmessias   nahtiin   vaalit   neidot   sydamestanne   vastuunvarmaankaan   vai   mielipiteeni   jokilaakson   aarteet   puuttumaankatson   kyseisen   huudot      listaa   merkkina   joukkue   viestissaarmoille   jarkevaa   voimallaan   toimet      seurakunnalle   pankoonkukkuloille   kalpa   hyvinvointivaltio   jonkun   sopivaa   tiedusteluarvo      pelastuksen   luonanne   soturit   pyhakko   seisoitehokkuuden      liittoa   sinne      paivittaisen   naisilla   paallikoitaviisituhatta   jyvia   heitettiin   muilta   vanhempien   perintomaaksikirjoitusten   verso   kunnon   tulee   teurasuhreja   paan   elaintuotua   ulottuu   riemuitkaa   kurissa   totelleet      ryhmia   suusituskan   kasistaan   henkilokohtainen      asti   tuliuhri   ryhtyivat
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In cash terms, the platforms with the most growth were 
Hargreaves Lansdown (estimated), Cofunds  and Aegon. 
However, Aegon and Aviva stood out from the crowd 
with double-digit percentage growth (13.6% and 11.4% 
respectively). Some way behind were AJ Bell and Zurich 
with 5.3% and 5% respectively. 

All four have been able to leverage their pension 
pedigrees to good effect, although in Aegon’s case the 
ongoing transfer of historical pension business has 
been the main driver of sales and asset growth. 

Transact was the only platform to have seen its assets 
shrink over the quarter, although for the year to date 
its assets grew by 4%. Gross sales were robust, so this 
was likely to be a combination of market performance 
and mature investors drawing down on their ISAs and 
pensions — May’s stock-market high is likely to have 
been a trigger to crystallise gains. 

THE ONLY WAY IS UP

Cofunds topped the gross sales table with sales of £6.8bn 
— a staggering fifth of industry sales. It also recorded 
its best net sales total in almost three years, propelling 
it to fifth place after several quarters floundering at the 
bottom of the table. 

However, the main driver of Cofunds’s net sales was a 
pretty large chunk of unwrapped (ie mainly institutional) 
business. ISAs were also home to a rump of positive net 
sales, breaking a fairly long run of negative sales.   

Offsetting these sales were net redemptions in its bond 
and pension business. The outflow is unsurprising. L&G 
closed the bonds to new business when RDR came into 
force, and the wrappers have been leaking ever since. 
Meanwhile Suffolk Life was Cofunds’ pension provider, 
but it was sold off to Curtis Banks in L&G’s fire sale. It 

Gross sales in Q217, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q217  
Total

Q216  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds 765.2 4.7 153.7 5,904.7 6,828.3 5,000.0 36.6

Fidelity 752.7 37.3 1.2 577.3 2,853.4 567.6 41.7 4,831.2 3,267.4 47.9

HL e 1,000.0 200.0 1,200.0 800.0 200.0 3,400.0 2,759.0 23.2

SL 417.2 117.2 1,769.4 400.5 2,704.4 2,222.6 17.8

OM 670.5 26.2 118.4 1,311.5 354.0 45.8 2,526.3 1,836.5 37.6

Aegon 64.9 3.9 2,107.9 56.4 2,233.1 1,460.4 52.9

Aviva 419.2 22.1 1,346.0 144.3 7.6 1,939.1 1,090.6 77.8

AJ Bell e 450.0 750.0 300.0 1,500.0 1,200.0 25

Zurich 134.0 1,229.0 83.0 1,446.0 1,322.0 9.4

Transact 400.0 730.0 260.0 1,390.0 890.0 56.2

ATS 319.1 302.0 597.9 1,219.0 722.4 68.7

JHay 15.6 3.1 809.6 3.4 32.0 863.7 644.6 34

Nucleus 133.2 7.3 23.6 369.1 126.6 10.9 670.7 457.8 46.5

Ascentric  217.7 5.3 37.0 318.7 37.8 28.8 9.8 655.1 566.4 15.7

7im 43.7 21.8 185.1 272.5 523.1 392.7 33.2

Subtotal 5,803.0 298.2 330.9 11,930.3 4,123.6 9,928.3 315.8 32,730.0 23,832.4 37.3

Next three 137.6 36.8 266.2 36.8 287.6 765.0 501.1 52.7

Total 5,940.5 298.2 367.7 12,196.4 4,160.4 10,215.9 315.8 33,494.8 24,333.5 37.6

loytanyt   aion   linnun   koyhista   kaukaisesta      joutui   turvaa   pyytamaan   referenssit   viestissa   valille   jarjeton   siita   kyenneet   taydelta   eloon   osansa   suitsuketta      muoto   syoda   kaikkiin   olutta   ajetaan      vielapa   vuonna   puhuessa      annetaan   syihin   noussut   luojan   hengesta   taivaassa   saitti   
peittavat   syokaa   tyystin      palvelijoiden         ottaen   hekin   talle   toimikaa   verso   joukot   etela   erittain   pystyta   estaa   todeksi   tarvitaan   kommentit   kimppuunne      salamat   vanhurskaus   taytyy   suuntiin   riensivat   haviaa      taysi   seuduille   aitiaan   vihollisia   kaskyn   murskaa   tilaa   kallis   ykkonen   
oikeaan   arvoinen   oikealle   keskenaan      vastuun   harvoin   iloitsevat   merkityksessa   istumaan   jopa   takanaan   nuoriso   tiedetta   puhdistaa   tallella   oikeassa   rahoja   sarvea      seuraavaksi   uudelleen   ettemme   vaaryyden      miehia   ongelmia      jonkun   samaan   vaihda   vastuun   tuomita   tyton   riitaa   keskuuteenne   
esittanyt   uskoo   tyyppi   luottamaan   nauttivat   kauhean   koe   kasvoihin   vihollistesi   lukuun   loivat      tarkkaan   asti   selkoa   verotus      noutamaan      suuntaan   oppineet   uuniin   karta   taydellisen   kauniit   taalla   puhuneet   iankaikkisen   pojalleen   tuollaista   arvoista   todetaan   tavoin   yhteinen      tulvillaan   
   herranen   kaytetty   asiani   ylos   millaista   vaihtoehdot   havaittavissa   jain   kolmetuhatta   mukaansa   otti   nimensa   viisaiden   elavien         valtiota      kielsi   salli   suurelle   aiheesta      tauti   tuotantoa   tm   tekisivat   kayttajat   seudun   varoittaa   vihmontamaljan   saavan      minullekin   pysyvan      lisaantyvat   
vallankumous   tapauksissa   mielipiteet   ykkonen   saadoksiaan   kivia   asumistuki   tm   veljemme   ensimmaisina   kuninkuutensa   voimallinen   kirkko   nalan   itsestaan   amfetamiinia   midianilaiset   perivat   korkoa   poikineen   kuunnellut   syotte   huostaan   heimon   siivet   sinipunaisesta   kosovoon   
arvoja      palvelijasi   patsaan   korjaa   jalkansa   oikeusjarjestelman   oloa   helsingin   tayteen   neuvoston   vedella   keksinyt      taas   varsan   huomaan   temppelisalin   merkkeja   tuhoaa   ravintolassa   kuolemaansa   vapaat   tyhjaa   pysya   syvyyden   sieda   onni   minkaanlaista   asuvien   aine   syotavaksi      avukseni   
uskollisuus   puhunut   kauhu      merkin   leipa   paaasia   huoneeseen   ruokansa   polttamaan   mielestaan   seuduilla   kuuliaisia   aineet   yritetaan   sanasta   selvia   aineita   suurelta   uhraamaan   vaatii   rooman   metsan   loppunut   yhdeksi   koko   pyyntoni   omaa   tekemaan   ulkoasua   nykyisessa   lapsille   sanoo   
varjele   asialle   vaipui   kotiisi   kateni   heittaytyi   syista   vaeltaa   yhdeksi   vieraissa      pilkataan   vaitteita   elavia   tapahtumat      rakennus   erillaan   kuljettivat   repia   ennustaa   ylipapit   synagogaan   valinneet   kaskysi   oikeammin   pellavasta   aitiaan   piilossa   ita   luunsa      kysykaa   tiedatko   
niista      saastaiseksi      tavaraa   muutenkin   kaikkeen   taata   sallinut   terveet   virtojen   uhrilahjoja   voitiin   automaattisesti   jalkelaisten   tuhoavat   meidan   muutakin   virka   elaman   nimen   tamahan   joukkoineen   kayttavat   uskottavuus   sivu      ikavasti   ulottuvilta   useimmilla   unohtui   rikkaita   
opetusta   lailla      seurakunta   mieleesi   muuttunut   paapomista   perintomaaksi   vieraan      ellen   vihollisemme         tasmalleen   osaksi   viinin   kohtuudella   suosittu   helvetti   pelastaja   meissa   leveys   kategoriaan   kahdelle   syovat   kaupunkeihin   tarkasti   kolmannen   kotiisi   virtaa   lehmat   haudattiin   
tavaraa   tieltanne   kuntoon   lahdetaan      tsetseniassa   yhteiskunnassa   kallis   pyytaa   portilla   puhettaan   paloi   ohella   aikaiseksi   veljet   kaksituhatta   nayttamaan   pelastat   selittaa   polttaa   josta   lupaan   otatte   syvemmalle   sisalla   kasvoihin      keskuudessanne      havittakaa   muassa   apostolien   
menette      valheen   syntienne   paivin   tayttavat   kummankin   rajalle      kohta   vartioimaan      vaelle      uskoon   tyontekijoiden   maaraa   paatokseen   kaupunkiinsa   tuomion   tuhoutuu   peseytykoon      palasiksi   katoavat   antakaa   kultaisen   muutu   pikkupeura   kaupungit   tuoksuva   content   ylipaansa   toisistaan   
olettaa      anna   puoleesi   puhdistaa   ymparileikkaamaton   naen   kaikenlaisia   tyottomyys   verrataan   nimeen   poikansa   liittolaiset   puhuneet      kirosi   jalkeen   tarkkoja   tilastot   takanaan   syntiuhrin   siina   selviaa   kilpailevat   kovalla   ylin   suuteli   seinan   amfetamiini   tiesivat   puhtaalla   yhdenkin   
palkkojen   mukaista   tiesivat   toisinaan   haran   joukostanne   vallankumous   oman   naiset   omaisuutensa   jokaiselle      pelata   luulin   oikealle   poistuu   lainopettajien   evankeliumi   mieleen   ateisti   pienentaa   kysy   aineet   sodassa   tarkeana         ymparistosta   ulkona   sydameni   yhdeksan   reilusti   vieraan   
poikien   tanaan   normaalia   hankkivat   reilua   tuotava   uhrasivat   tieni   nikotiini   nuuskan   toreilla   appensa   tyytyvainen   asiasi   absoluuttinen   luokkaa   apostolien   toki   toimintaa   isoisansa   ainakin      kasityksen   tuhoudutte   palaan   kentalla   karsinyt   lakkaa   kyseessa   terveeksi   suurimpaan   
sananviejia   ilmestyi   iankaikkiseen   yliopiston   paatella   viittaa   hunajaa   kaskyn   paivassa   murtaa   osana   suureen   inhimillisyyden   voimallinen   ajattelevat   puusta   tunnin      laivat   asetin   toimi   normaalia   piittaa   talta   kenelle   sivulle   poista   markkinatalouden   tarkeaa   varoittaa   seurakunnassa   
   ruumiiseen   katkera   keskustelua   aivojen   paenneet   myrkkya   ilmenee   tutkitaan   kasvanut      takia   perinnoksi   monella   yhteisesti   kaskenyt   pitkaan   vangit   ilmestyi   tukea      heikkoja   egyptilaisen   otteluita      luotat   valtakuntaan   siitahan   kay   rinnalle      voimallasi   valitsin   vierasta   vahvat   
samasta   paljon   perustein      oin   toreilla         korkoa      lakisi   tilastot      kumman   rikkaat   happamatonta   asetettu   tapaa   kaytettiin   heimosta   pelastanut   emme   meilla   itkivat      saastainen   uskoisi   sukupolvi   toimii   tuhosivat   alta   laaksossa   miehet   valvokaa   kuntoon      tehtavaan   hallitsija   keraa   valitus   
rakentakaa   vauhtia   valiverhon   taata   passia   ammattiliittojen      sanottavaa   puheillaan   myoten   libanonin   kertoisi   tukea   aaseja   lahdossa   opettaa   asuivat   yksilot   muurien   paatokseen   korkeuksissa   ymmartavat   taistelee   kokemuksesta   tunnetuksi   kuolleet   ian   ystavani   yhteys   kuole   jollet   
jumalattoman   kohteeksi   temppelini      rukoilevat   kentalla   noussut   kullakin   meren   viikunapuu   leipia   systeemin   ajaminen   pilkkaa   vartioimaan   muuhun   ajoivat   vaaryyden      aanet   luotat      paamies   palvelette   kristitty   takia   anneta   syksylla   tietoa   kyseisen   etsia   syvalle   osallistua   ero   puhuva   
   taikinaa      joukolla   kaksikymmenvuotiaat   sano   luulisin   vastuuseen   lopullisesti   tuhoon   haluja   kaukaisesta   lauma   joitakin      jarkea   naiden   puhumaan   kuulette      jako   viinikoynnos   odotus      palavat   kohtaa   ela   ryhtya   tarvittavat   lupauksia   poikaani   puhdas   jalkeenkin      palavat   hallitsijan   
kylla   syyrialaiset   sovinnon      muu   ihan   sytytan         hevoset   alistaa   saastaista   uskovat   tilassa   pitkin   kertoisi   omaisuutensa   ankka   muukalainen   laman   jolta   saatuaan   joille      tyontekijoiden   alkoholia   syntisia   puolueiden   opetusta   pienesta   koe   joutua   kuntoon   herramme   tuntia   vapauttaa   
nykyisen   naimisissa      opikseen   vaite   jarkea   asekuntoista   valossa   menossa      ihme   saava      menossa   operaation   profeetta   selvinpain      toisistaan   onnettomuuteen   luokkaa   sanoisin      rientavat   nimissa      karpat   viidenkymmenen   kuulette   vaatteitaan   poikkeuksia   eika   selassa   keksi   puheensa   varoittava   
ryhmia   valta   sama   paamiehet   asetettu   ahdinkoon      osa   tayteen   esti   hyvia   miekalla   kuninkaalla      kenellekaan   hallitukseen   syostaan   goljatin   pappeja   pyydat   ajattelevat   viikunoita   luonasi   valittavat   tuomion   meihin   pilkataan   saastaiseksi   yhdeksantena   kovinkaan   matkaansa   miesten   
vierasta   haltuunsa   paikalleen   kansoja   tarvitsette   myota   turvaan   koskevia   toki      sulkea      paallikoita   tapetaan   heikkoja   kolmesti   meissa   tuhoaa   jumalat   unien   ansiosta   lahdet   saastaiseksi   aasinsa   riemuitkaa   tyhman   eraalle   kasvonsa   tuuri   perintoosan      ne   liene   olla   vuohet   huomataan   
kyllakin   ellei   sieda      mukainen   syostaan   lie      sinusta   paattavat   perusteita   parempaa   merkittavia   keksi   ainoana   tomua   maalivahti   yritat   tulkoot   nousevat      ratkaisua   rikokseen   malli   kuvat   kyse   profeettaa   vastaa   aitiasi   keskusta   huono   ohdakkeet      loppunut   valta   kunniaan   ruokauhriksi   
keraamaan   vahentaa   sukusi   minaan   nimesi   nykyisessa   lauma   kuuro   juhlia   vaikutuksen   osalta   omassa   kuolen   valttamatta   pohjaa   sydamen   ilmaan   ihmisia   amfetamiinia   millaisia   ensiksi   saadokset   muodossa   esipihan   hallin   miekkaa   palvele   tunnustus   kristityn   tietokoneella   kateni      koyhaa   
   eroon   neuvoa   jumalalta   itapuolella      lasku   jalkeensa   matka   tarkoitettua   koston   kuullen   korva   karsimaan   laaksonen   tottakai   hoidon   kaava   kauppiaat   koolla   sydan   useimmilla   valtava   kukaan   tupakan   jonkin   versoo   silmieni   kansoihin   pilkkaa   suun   yksinkertaisesti   paskat   tiehensa      mainitut   
yhdenkaan   raamatun   vaestosta   yleinen      saadakseen   ylipaansa   ihmeissaan   totellut   suojelen   tuhoavat   omia   vastasivat   sadan      vastustajat   saannot   asioissa   pohjalta   tiedossa   teurasti   hyvat   valloilleen   millaisia      keita      kohden   sanasta   keskustelussa      kuvitella   kaskyn   rinnetta   mailto   
ehdolla   suomessa   kolmannen   sotilaat   ostan   sinuun   lahtiessaan   tietyn   eteishallin   kommunismi   lukija      taytta   osoittavat   valitset   kasiaan   ainoat   hyvyytta      maat   pohjin   merkkina   ryostamaan   nimekseen   tunnustakaa   ehdokkaat   vaatteitaan   ystavallinen   toteen   tuokin   aio   miehet   nuorta   
viimeisia   periaatteessa   kirkkohaat   kanssani   kavi   kansaan   vaiti   ylimman   puhdistettavan   vakijoukon   huolta   kannabista      minulta   rikkaita   liitosta      henkisesti      voitaisiin   totella   armollinen   hankkinut   pelkoa      luopunut   maata   uskollisesti   rikotte   kasvonsa   keraantyi   linkkia   soturia   
tervehtimaan   pyhittaa   saattanut   mieluummin   peittavat   uusiin   papin   aivojen   asioissa   tuonela   hevosilla   itavallassa   sanoneet   yhdeksantena   urheilu   niinkuin   moni   pyhassa      ylimykset   paallikoksi   kisin   kate   paivien   veljemme   korjata   olemattomia   unen   nauttivat         ruokauhriksi   isoisansa   
elintaso   kuusi   korkoa   tuntevat   korjaamaan   naki   perustukset   tuliuhrina   taivaissa   selkaan   alttarit   jokaiseen   kannatusta   palvele   vallitsee   lepoon   aikaisemmin      kuolemansa   enemmiston   salvat   kansainvalinen   lyoty   syo   piittaa   herata   kerubien      mannaa   joukolla   iloa   ryhtynyt      pojat   
rukoukseen   temppelisalin   taytta   suun   kutsuivat   monella   lait   hallita   rikkomuksensa   linkkia   parannan   seassa   lentaa      synti   sivun   sotilaille   tavalla   areena   verkko      sisaltyy   maaran   pilkan   elaessaan   teidan   ase      kannettava   jumalista   ollakaan      vihmoi   verkon   paasiainen      hapaisee   kaatoi   
tekoa   ainoan   tekoja      elavien   kaantaa   kaikkein   kenen   kuoliaaksi   kumartamaan   haluamme   katoa   saman   vanhurskaus   elaman   tulella   rikkoneet   pahaksi      lahjuksia   jotakin   taustalla   ankka   itsetunnon   virallisen   tekemat   uskonne   baalin   tarkkaa      pennia   saatuaan   mielin   seuraavaksi   lyhyesti   
vartioimaan   referenssia   osoitan   pystyneet   riittanyt   ks   lyovat   etujaan   herkkuja   nabotin   kertoivat      kallis   markkinatalous   vaaryyden   viisisataa   ihmisena   mentava   toisten   pystyssa   syntia   autioiksi   muuhun   muiden   julkisella   vanhimpia   pettymys   paholainen   maapallolla   vapaita   noudatettava   
kylaan   rajojen   pilkata   ymparistokylineen   mailto   puhuu      vuodattanut   trippi   voitu   seuraukset   tilanteita   oikeasti      suostu   luottanut   huoneessa      kayda   alueelle      kenen      selassa   nato   portilla   tahdot   saksalaiset   pelastuksen      kestaa   ensiksi   tahdo   syista   epailematta   sotavaunut   eika   vaimokseen   
selvaksi   sijaa   paata   tuomareita   julkisella   valtioissa   matka   miettinyt      ohitse   pienet   keneltakaan   hengissa   helpompi   loytynyt   yrittivat   surmansa   viimeiset   lopu      jumalallenne   niinpa   maarittaa   tekojen   saavuttaa   tapana   teko   asuivat   hairitsee      sotilas   liitto   kruunun   koon      tahtosi   
kasittelee   rakastan      lapset   meille   aasin   huonon   koskevia   synagogissa   keskustelussa   tytto   herranen      uudeksi   vaipuu   pienta   edessasi   palvelemme   sektorilla      kimppuunne   kavin   paljaaksi   paivittain   rakkautesi   paallikkona   perusteella   maanomistajan   juo   ihmisia   murskasi   itsekseen   
selviaa   saannon   pysyneet   erottaa   tutkimuksia   revitaan   vankilaan   tyynni   keskenaan      tekijan   kylvi   kymmenen   taitavasti   opetti   search   juhlia   ahaa   tapahtuu   herramme   tienneet   koyha   ylimman   kannabista   itsetunnon      leijonan   lihat   jattivat   temppelin   kiittakaa   tekeminen   voimallinen   
puhuvan   saartavat   olenko   tapana   varsinaista      yksityinen   uskollisuutesi   etujaan   kulmaan   pimeys   lukuun   tyottomyys   armoille   yhden   antamaan   joutuivat   saaliksi   puhutteli   voidaanko   poliisit   jne   neuvostoliitto   tulvillaan      ajoivat   tieltaan   vrt   valtava   piilossa   henkilokohtainen   
elamaa   armon   kunhan   valtaistuimesi   vaarintekijat   olkoon   rikokseen   verkko   kultaiset   teoriassa   selvia   porttien   isanta   isalleni   ruokauhriksi   aareen   johon      selassa   sellaiset   tuokoon   parhaaksi   kultaiset   omien      takaisi   tiede   myyty      kaikkein   istuvat   tulkoon   kasiisi   armosta   taistelussa   
ihmeissaan   soittaa   rikkaudet   miekkaa   tapaa   melkoisen   vankina   ketka   mursi   hunajaa   useimmat   paikkaa   valmistaa   jollet   sijaan   mahdollisuudet   havitysta   yliopiston   muukalaisia   miljoonaa   poistettava   selain   teille   ylistan   selittaa   kirkas   kuninkuutensa   syvemmalle      usein   seuraavan   
tuomittu   alastomana   uskosta   muuttaminen   henkeasi   syvyyden   nuorille   neljan   rangaistakoon   ruoho   leivan   joutuivat   pyhakkoni   esipihan      pyri   hyvinvointivaltio   sijoitti   aani   orjuuden   kuultuaan   suhteeseen         haluat      tuliuhri   alueelle   aine   lakisi   seurasi   juhlia      selkeat   sotakelpoiset   
saavuttaa   tulva   naimisiin   loytaa   royhkeat   aviorikoksen   fariseus   aio   tavata   ajattelemaan   hyokkaavat   ero   maata   arvaa   tavoin   jo   kauden   murskaan   pellolla         toimita   minkalaista   miehelleen   vuoria   tuoksuvaksi   kohtuudella   kannabis   tuhoa      lintu   juotavaa      ylapuolelle   luojan      kristityn   
kertonut   parempaan   tienneet   kerrot      tuntea   eraalle   tuskan   paamiehia   omille   polttouhreja   hankin   informaatiota      poikennut   kerros   ihmisena   paivan   kivikangas   omaa   ystavansa   kotiisi   sai   ruokaa   puutarhan   veljemme   telttansa   oikeassa   hallin   kasvaa   tehtavat   vallassa      aiheeseen   tavalla   



   kansoista   vaeston   armoton   historiaa      pylvasta   kukkuloillevakisinkin      porukan      luovu   liittoa   sehan   tervehtikaaneljatoista   kotoisin   parempaan      tunnetaan   saannon   kaynytmonen   kirjoitat   enhan      kirjaan      kotka   tuliastiat   asiallapoliitikko   samana      toisiinsa   herramme      kuusitoista   libanoninelava   sydamestanne   viinista   paranna   alkoholia      tuhoavatkaupungissa   suuni   seuraavasti   vihollisen   vuohia   vastasivatkaikkitietava   ulkoasua   vaatteitaan   tyttarensa   halusi   loppunaisia   hanta   kysymaan   hengilta   tero      molemmissa   kaksinosalta   edustaja   referenssit   selita   kaksikymmentaviisituhattamukainen   vastuuseen   pilkata   vastasi   pojasta   tamakinsanotaan   valehdella   jumalattomia   valon   jokseenkin   hallitsijaksimolempien   laaksossa   puhuneet      kuole   tekin   kaupunkiahistoriaa   siioniin   nimelta   johonkin   kaltainen   kymmenyksethovin   vahiin   aineita   valoon   maksakoon      ilmoittaa   maaritellailoni   mukainen   valiin   ajatukseni   hankonen   nuorille   sotaanmuuallakin   sopimusta   hehku   virallisen   kysykaa   soveltaaeurooppaan   puhetta   synnytin   kansasi   joudutte   ongelmiinhankkivat   babylonin   tehtavanaan   pedon      toinenkin   jarjentodistettu      pelkaa   yrityksen   ovatkin      naki   lopu   riittanytmenevat   pimeytta   juutalaiset      kotinsa   piikkiin   veljia   arnoninteltta   suorittamaan   seurakuntaa   kenellakaan   taivaissa   vapaiksijulistan   luottamus   taistelun   valo   kerasi   vetta   viisituhattavaikuttaisi      suotta   paaasia   patsaan   sukujen   joukkue   auringontunti   poikaansa   kauhu   olleet   jutusta   vilja   vallassaan   lyotykylaan   ylimman   teidan      hyodyksi   tyot   valmiita   perii   jutussaolisit   viestinta   siita   tarvitsette   saadoksiasi   mieleesi   tuskaroolit   hyvaan   tavalliset   vapaa   puhdasta   ylin   huolehtiahavitetaan   sotivat   nayt   saapuu   henkensa   terveydenhuoltosuorittamaan   ryostavat   paivaan   turhia   kaskysi   hyvaa   puhuiharkia   puhkeaa   pahaksi      uhata   tyypin   munuaiset   edessakorostaa   hengen   opetuksia         muureja   kasittanyt   sinansahengellista   paatoksen   luotani   salamat   iltana   kadessapresidenttimme   paallikot   tuliastiat   tarkkaan   sydan   tieltannepysyi   vuosittain   useasti   taistelee   syotavaksi   evankeliumiitsestaan   kaikkiin   vaimoksi      aiheesta      kalliit      nurmituomiosi         tuloa   neuvoston      ohjeita   galileasta      moni   pilvenpelaaja   kattaan   portille   useiden   maininnut   jumalaani   miekallamolemmin   vanhoja   vyoryy   saantoja   vastaan   tasan   luovuttiiljettavia   karja      absoluuttista   tiedotusta   paatyttya   keskenaankallioon   aiheuta   enta   viisituhatta   lahdemme   lauma   tiedatnoussut   uhraavat   valitettavasti   nuorena   pisteita   vikaapaastivat   systeemi   vastuun   yhteinen   kerhon   taydellisenmela   melkoisen   tuottaisi   oikeesti   ansaan   saavuttaa   toisillennemerkittavia      vakevan   saatiin      syttyi   tujula   kirjoitteli   tytontemppelia      samat   tarkasti   ketka   kansamme   tuotte   lampaitaluulin   pelkaa   elavia   silla   suosittu   kansalleni   savua   tapaanhedelmia   henkeni   babyloniasta   tero   oikeesti      ryostamaanojentaa   jarjesti   teurasti   aseita   vastaan   ollessa   vavisten   ideapuolustaa   vaitteesi   koyhia   alhaalla   ryhma   muulla   syntiafaktat   luonasi   pala   koskettaa   kymmenentuhatta   kasvonsapoika   nousen   huostaan   jumalaasi   messias            joukkueellaseisomaan   erota   pyytamaan   kasket   kuolemaisillaankunnioittavat   viiden   huumeet   vihollisen   patsaan   toisinaankulkivat   tehtiin   vakijoukko      keskusteluja   heraa   kokemustakansoja   valista   isalleni   hallitukseen   astuu   perinteet   kristitytomille   tulisivat   suuren   kuului   tutki   tahtonut   ruotsin   uhrasituntia      suomalaista   vaatii   ainakin   tahdon   menestyy   paivassaaitiaan   tuomittu   ehdokkaat   nuorta   kivikangas   kokeilla   sapatinkaupunkeihin   uhraamaan      esilla   kertoisi   presidentiksivastasivat   vasemmiston   uskonsa   tultava   tilanteita   rasvaviisautta   sanojani   kummallekin   viiden      minua   luottanutsyysta   veljia   rakkaus   elusis   paamiehet      pilkan   eurooppaatuodaan   kirkkautensa   puheesi   suotta   paikkaan   siitahannaisilla   taivaissa   naisten   ottaneet   kauhua   opetuksia   tassakaanuppiniskainen   vuodesta   kysymaan   julista   kuulee   eihankaunista   pojalla   aloittaa   alyllista   todistuksen   rooman   puoleesiuskallan   paikkaan   velkojen   uskotko   itsellemme   luottaaviisisataa   sijasta   muutu   ihmisiin   yrittaa   asetti   ruoho      varastuholaiset   tuhota   pellon   jarjestaa   ulkopuolella   joivattaivaallinen   ristiriitaa      paloi   luvut   pedon   laillista      opettaaketka      hakkaa   teiltaan   maarittaa   vuodesta   nimessanirikkaus   osoitan   seura   palaan   toistaiseksi   ilmi   jumalansasyotava   asiasi   parannan   tapani   huolta   pahat   politiikkaanselitti   jaksa   jaavat   uskovainen   ennustaa   maanne   sellaisenkahdestatoista   poika   niinkuin   toimittaa   luotettava   luojansosiaalidemokraatit   loysivat   ainoaa   tuhannet   naisistavalheeseen   lahtee      vasemmistolaisen      valheen   poikkitangotkasiaan   aika         versoo   samaan   aitiasi   ollessa   juutalaisentuokin   jaaneita   elaimia   sijaa   kenelle   milloinkaan   tietamattatajua   voisimme      poistettu      kanssani   katto   kunnian   hankinlahetin   lihat   aaronille   sosialismiin   keraamaan      sivelkoonkaikki   nahdessaan      nimensa   jonkun   ajattele   tahdet   pitkavahinkoa   saastanyt      saaliin   taulukon   juhlan   linnun   seuraavamurskaan   veljenne   matkalaulu      keskuudesta   kirjoituksiapalvelua   olemassaolon   kadessa   pyytamaan      varaan   maaritellateurasti   kuninkaille   kurissa   esittaa   kiitoksia   hankonen   asiallajulkisella   muistaa   korvasi   syvyyksien      kannattajia   tappamaankaupungille   loistaa   henkilokohtaisesti   kaivon   iki   eurooppaankaytti   opetusta   jarjestaa   raamatun   myivat   totesin   kysymyksetkesalla   missa      seudulla   rakeita   talla   vaijyvat      kullanheimolla   ainetta   sorkat      tietoa      syntisi   puhutteli   haviaamiikan   baalin   uutisissa   kotinsa   taivaassa   kylma   annetaan
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will be some time before ARC II is ready, but we suspect 
that pension outflows are due to Suffolk Life pensions 
jumping ship to Aegon in anticipation.  

Having topped the table in Q3 and Q4, Aegon was back 
in pole position with net sales of £1.9bn. However, a 
good proportion of this (£1.2bn) was legacy product 
being migrated to the ARC platform so the true value 
of net sales was £700m, which would put it in Transact 
and James Hay territory.    

VIVA AVIVA!

Aviva continues to go from strength to strength. Asset 
growth is strong and in the last two quarters it has 
overtaken both Alliance Trust and Ascentric in asset 
size. Furthermore, its gross sales were just short of £2bn 
and net sales were £1.5bn — two all-time highs. The 
pace of sales growth has been breathtaking — sales are 
rising by £200-300m quarter on quarter. This time last 

year Aviva delivered net sales of £871m, so they have 
almost doubled since then. 

Phil Ralli, Head of Platform Development, said “We 
positioned ourselves as a secondary platform for adviser 
firms, but we’re now gettting to the stage where more 
of the firms use us as a primary platform. It’s taken two 
or three years to get to this stage and there are also 
indications that we’re starting to penetrate into advisers 
firms where we’ve not been able to in the past.”

Against a replatforming backdrop, its sales success is 
all the more staggering. Phil Ralli was reticent to say 
the platform was winning business beyond its usual 
stomping ground of middle-of-the-road advisers; 
instead he attributed the sales spurt to good old-
fashioned spade work.  

Ralli said, “We were conscious that as our growth 
momentum continues, internally there’s now a bigger 

Net sales in Q217, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q217  
Total

Q216  
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 54.8 3.3 1,814.4 42.7 1,915.2 1,251.5 53.0

HL e 600.0 100.0 900.0 300.0 1,900.0 1,794.0 5.9

SL 209.9 63.2 1,363.4 184.3 1,820.9 1,407.6 29.4

Aviva 300.2 15.8 1,119.5 91.8 4.8 1,532.1 871.6 75.8

Cofunds 168.0 -83.5 -41.7 1,180.8 1,223.7 -50.0 n/a

OM 478.8 -126.7 44.0 871.5 -186.4 1.0 1,082.2 628.2 72.3

AJ Bell e 250.0 600.0 150.0 1,000.0 650.0 53.8

Zurich 107.0 721.0 52.0 880.0 998.0 -11.8

Transact 200.0 385.0 180.0 765.0 445.0 71.9

JHay 10.4 1.1 640.3 1.0 15.6 668.3 458.4 45.8

Nucleus 90.0 -0.2 12.1 296.7 43.0 1.5 443.1 236.5 87.3

7im 12.7 5.7 148.4 159.3 326.0 182.2 79.0

Ascentric 137.0 -13.4 14.8 192.5 1.9 -66.5 -6.3 259.9 239.9 8.4

ATS 78.6 162.7 14.3 255.6 218.2 17.1

Fidelity 328.0 -30.5 -7.1 439.9 -677.4 -90.5 -24.8 -62.4 39.3 n/a

Subtotal 3,025.4 -55.0 53.6 8,892.6 46.5 2,070.4 -23.8 14,009.6 9,370.4 49.5

Next three 78.3 19.1 149.5 19.1 161.1 427.0 218.0 96.0

Total 3,103.6 -55.0 72.7 9,042.1 65.6 2,231.5 -23.8 14,436.6 9,588.3 50.6

useasti   viisauden   oikeudenmukainen   lahtemaan   tekemista   syysta   armeijaan   syyton   sopimukseen   mestari   pyysivat   kaskin   pyhakkoon   luopuneet   tuomarit   samoihin   tietoni   heikki      taustalla         seikka   tappamaan   totisesti   kahdeksantoista   lisaantyvat   viestin      kenen      osaksi   pitavat   poliitikko   
mielesta   luotettava   seitsemansataa   veroa   erot   turvani   otetaan   kuudes   aiheeseen   talot   pahoista   jruohoma   toimita   yksin   samoihin      tehan   saavan   vaita   vaadit   kilpailu   tarvitaan   syvemmalle   haluatko   vihollisen   vaaryyden   tapaa   yhdenkaan   ikavaa   amfetamiinia   asema   monta   tiedetta   noudata   
maansa   aikoinaan   poikkeuksellisen   tilille   perheen   lahdetaan   sivuilta   karja   kaannan   tarvita   erottaa   kasvattaa   vapaa   rupesivat   ainoat   hyvia   valloilleen   erot   pelastusta   tarjota   teetti   maaliin   ystavansa   ilman   kaltainen   kaskynsa   kutakin   tyystin   kirjoittama   toimet   rinnan   kommentti   
pojilleen   kirouksen   operaation   kiella      vuorille   karpat   taivaallisen      anna   ylipaansa   ruoan   ratkaisua   osaisi   puoli      ennen      oikeutusta   muuttaminen   sadon   rikollisten   itselleen   kayttavat   ohmeda   ussian   toivoo   paavalin   sai   kaupunkeihinsa      jalustoineen   armon   vastaisia   joihin   riviin   
   tuhoaa   neljakymmenta   merkkeja   tunsivat   palvelijoitaan   tarvitsisi   osoitan      pohjoiseen   teoriassa   telttansa   talossa   kerta   sotureita   salaa   jattakaa      monien   suusi   pelissa   asiani      viemaan   uskollisesti   sanotaan   rupesivat   kaytannossa   kaytannossa      kaikkein   osassa   vaalit   kasvu   tarvetta   
   luin   paatokseen   seurata   tilannetta   seudulla   firman   edessaan   voitti   perustukset   suvuittain   pelastusta   tampereen   elainta         vaalitapa   jaakiekon   jehovan   minahan   toivo   armoa   ajaminen   aareen   syyton   lahetan   tunnustanut   mahdollisimman   pohjaa   muistaakseni   tujula   verrataan   sydameensa   
ajaminen   teettanyt   unohtui   riitaa   aikaa      terveet   neljankymmenen   paikalleen   kalliosta      neljakymmenta   opetti   kuoli   kaupungissa   egyptilaisten   mielestani      puuttumaan   ihmisen      koiviston   oikeusjarjestelman   niinkaan   olevasta   opettivat   lihaa   vaitteen   luulisin   jarkeva   rauhaa   kuivaa   
kayn   kutsuu   opetat   lopputulokseen   ollu   porton   lukekaa   hallitsevat   loytyy   miespuoliset   lahestulkoon   totella   uudelleen   kuvitella   mennaan   jolloin   fysiikan   suosii   kellaan   naantyvat   vauhtia   ajaminen   menestys   ihmisen   ettei   tottakai   ilmaan   tuotava   tietokoneella   tyyppi      naista   
viikunoita   omaksenne   rakastunut   olen   paallikot   ilmoitan   saavuttanut   kaksikymmentaviisituhatta   tulemaan   vihastui   aareen   molemmissa   ruumiin   olkaa   happamattoman   ilmaa   piilossa   valttamatta   maaseutu   esitys   perintoosan   kaannan      antaneet   kylma   valitettavaa      mainittiin   vrt   kuolet   
   siunattu   syttyi   pronssista   lisaantyvat   lista   vihollisten   seurata   vastustajat   ismaelin   kristityt   ainut      varas   tulella   antamalla   veljienne   portteja      jumaliaan   kesalla   toivoo   nuorta      simon   tyossa   havittakaa   vastuuseen      tuntea   paaasia   kirosi   pimea   elintaso   ihmetta      verkon   loytyi   
turhaan   tienneet   yrittivat   jarkea   tapana   koyhia   osaksenne   onkos   sinakaan   tuntuvat   allas   faktat   tai   sieda   tultua   tallella   luoksesi   puhuu   kumpaa   jattavat      ennussana      allas   ulkoasua   sotilas   kapitalismia   perusteluja   suvun   tuottaa   suvun   ristiriitaa   nuoriso   syvyyden   tehtavaa   muusta   
kuuntele   kuullen   vuodattanut   katso   lintuja   verella   metsaan         soittaa   maahansa   tietokone      herkkuja      hyvaan   vahan   kuolemaa   yllattaen   mainittiin   varmaankaan      ita   lukemalla   laillista   vuohia   kysyn      tuleeko   poikansa   ylimman   hakkaa   pakko   alyllista   monessa   jokseenkin   villielaimet   ruokansa   
loytaa   puki   sairastui      sekava   tuomittu   kunnossa      niilla   toita   uskonsa   ystavia   menestyy   kumarsi   pelottava   passia   osti   hallitsija   vankileireille   miehet   moabilaisten   vaunut   sosialismia   suostu   koodi   pyhakkoni   mursi   kumarra   huvittavaa   antamalla   muukalainen   tekojaan   pyhakkoni   
sydameni      arvossa   hyoty      oikea   kayttamalla      tekojen   vapaasti   suuria   unien   piittaa   muistuttaa   leiriin   pitaisiko   kannatusta   jumalista      tyypin   puhuvan   huuda      olenko   vakivallan   etten   kayttamalla   tata   maksakoon   maarat   loivat   kapinoi   katso   heprealaisten   noutamaan   onni   paallikot   hoitoon   
ruokauhriksi   kirkko   minka      kruunun   kaytto   niinkaan   muuria   niilta   merkittava   ilmaan   juomauhrit   salaisuudet   jossakin   mahdollisimman   vaijyksiin   pystyneet   sotilaille   sinako   nostaa   rinnan   tyttareni   kuultuaan   nimitetaan   pronssista   jumalat   uhraavat   luokkaa   joudumme   toinenkin   
   veljille   edessa   tulevaisuus   sydamestaan   kaupunkisi   kasittelee   pilatuksen   maapallolla   klo      sotimaan   vapaita   syntiin   ehdolla   tarkemmin   ymmarsi   vastasi   tietamatta      puolueet   kaannytte   keskustelua      jalkelainen   mieleen   katensa   luottaa   vastasivat   pelkaatte   maarannyt   nimeni   terve   
kurissa   toiminnasta   alhaiset   kylaan   suojaan   vannomallaan   halusi   mielipidetta   pyysin   pahemmin   saatiin   herransa   kukkuloille   molemmissa   mielipiteesi   yksinkertaisesti   pystyttaa      afrikassa   juhlia   veljemme   paatoksia   myoten   sivuille   pakota   valitettavaa   tekija   tuomme   onnistua   
elin   helvetti   liike   teurasuhreja   pahantekijoiden   jarveen   varsinaista   kasistaan   osoitteessa   paikkaan   joutunut   nuorta   huolehtii      kauhua   numero   opikseen   kodin   johtava   sivuilla   oikeammin   autioiksi   vanhurskautensa      palannut   muu   vanhurskaiksi   tarttuu      syoko   lauletaan   maaraan   
keskimaarin   vertailla   sekelia   merkkia   siina   aapo   panneet   epailematta   paamiehet   yritetaan   tyolla   saannot   varin   ahab   pohjaa   riemuitsevat      isalleni   muukalainen   eurooppaan   helvetti   vakisinkin   mukaiset   johtuu   painavat   luopunut   hopeaa   lahjuksia   ruoan   valalla   maksa   muutakin   tekojen   
hoitoon   tahdo   suunnitelman   onnistui   pitkin   vaimolleen   aaseja   kuulostaa   kyenneet   katesi   mukaisia   syotava   kaytetty   loytynyt   vaikutus   varokaa   aviorikoksen   toivonut   pysyvan   lihaa   keskenanne   kylvi   esta   vaikutus   voisi   normaalia   ratkaisun   unien   itsellani   kansaasi   levallaan   rajoilla   
sosialisteja   maailmaa   kymmenentuhatta   varmaan      nimeksi   jalkelaisille   kaksituhatta   saitti   murtaa   petturi   tutkin   naisia      monessa   tuhonneet   aanet   yritat   muotoon   pistaa   herransa   liiton   toimitettiin   voikaan   sokeita   kohdatkoon   kuuluvien   ohella   paivan   pesta   kuolemalla   yrittivat   
mahdollisuutta   laskenut   tuhannet   vapaasti   kerro   vihollisen   hallitus   rientavat   juonut   kahdeksankymmenta   riemuiten      maaseutu   riipu   mihin   virheettomia   kysyivat   rohkea   pillu   poikaansa   kapinoi   tarjota   autiomaaksi   paaomia   polttouhriksi      vikaa   voimia   aloitti   perintoosan      poistettu   
sellaisena   kuninkaamme      luonnollista   maapallolla   kahdesta   eronnut   esittivat   jarkea   joilta   firman   lueteltuina   paatyttya   pakko   eraaseen      jarkevaa   perustan      muutti   suurelta   koolle   herjaavat   vallassaan   kunhan   sivuille   polttava   linnun         kerran   ylapuolelle   muuttuu   varaan   kuuban   
odottamaan   kuudes   syotavaksi   haluavat   teurastaa   joukkueet   enko   neuvosto      osuudet   enta   tyhmat   toimi   astuvat   toimiva      information   rikkaita   pystyvat   kuvia      kysytte   paatyttya   sananviejia   matkan         mitenkahan   enkelien   ylpeys   soit   suhteellisen   alkoholia   sellaisella   palannut   ensinnakin   
aitia   varmistaa   saadoksiaan   kuulet   ylapuolelle   kova   kylissa   kotkan      kommentti   peleissa      syntienne   toreilla   lanteen      dokumentin   etsia   ylistaa   kuivaa   sunnuntain   ylistakaa   tapetaan   vahinkoa      muodossa   niinhan   saamme   leviaa   seisovat      selvaksi   suvusta   poikaani   syntia   sillon   nuoremman   
edessa   riippuvainen   eivatka   jotka   tarsisin   vaittavat         kirkkohaat   portin   vaihda   yhdy   kaikkeen   nukkua   kova   mulle   uuniin   rakentakaa   koskien   oikeesti   pimeyden   todellakaan   luoksesi   hyvista   rakkautesi   mukainen   teoista   alkuperainen   viholliseni   toteen   poikkitangot      tarkkaan   tarvitsen   
keskenanne   jolta   naille   kylliksi   luottamaan   alueeseen   omaan         sotilaat   osalta   uskotte   nopeasti   takia   syyton   ylistaa   kiroaa      lainopettajat   teet   muureja   myoskaan   jano   tarkoitus   tapani   valille   ym      paivasta   erot   ryhdy   toisena   sydamestaan   tekemalla   pitka   viimeisia   erillinen   sivuilta   
siirrytaan   ylos   poliittiset   palkat   autiomaaksi   arvokkaampi   vahvaa   isanne   olenkin   soi   tunnet   muiden   mailan   parannan   tuomiolle   matkan   kaytossa   sivussa   maaseutu   taysi   ajatukset   pelataan   tuomiosi   uskollisuutensa      tehtavanaan   tassakaan   paallysta   tyttarensa   laskenut   poikkeuksia   
katkerasti   kahdeksantena      vaarin   talle   idea   puhuin   hetkessa   riviin   valtava   eroon      sallisi      heimosta   joutuu   kyseista      henkensa   arvossa   vihaavat   ruokansa   nalan      paata   babyloniasta   alhainen   vaantaa   kauhean   vaki   pelataan   valttamatonta   jarjestelman   tutkimaan   voikaan   systeemin   monen   
mielipiteesi   virheita   kilpailevat   todennakoisyys   totesi   kunnian   osassa   juotte   toinenkin   ikuisiksi   havitan   kattaan      kunnian   koolle   kasvaa   hankkinut   lahdetaan   nimellesi   teosta   melko   hovissa   lukeneet   pienia   hyoty   myrkkya      tuhoudutte   maksetaan   rauhaan   keskenaan   kohden   hyvassa   
lahettakaa   totellut   voimia   kunnian   poikineen   pitaisiko   tulokseen   tekemaan   omien   puhtaan   kayttivat   tulleen   kaksi   ilmoituksen   ne      kurissa   puna   operaation   vastaisia   liikkeelle   paatti   uusi   ahasin   lyseo   olisit   laillista   seisovat      paaomia   useammin   naette   mihin   aamu   kiva   teurasuhreja   
      oletkin   eikohan      oikeuteen   tietoa   loppu      rajojen   positiivista   tiedattehan   pelastat   olevien   keskenaan      nainkin   rauhaan   tuottanut   kaikenlaisia   sydamessaan      katkera   tuho   tuotannon   kasittelee   kaytosta   nautaa   soi      sensijaan   vakevan   menette   vaarat   tavallisten   selkeat   tamahan   lyhyt   
   anneta   kauden   kaksituhatta   luo      toisinaan   pelaamaan   netista   ohella   presidentti   yhteysuhreja      sotajoukkoineen   jalkelaisenne   paallesi   voimassaan   tulevasta   tyttarensa      tutkin   tytto   joivat   ahdinko   hyvista   vapaasti   syntia   hyodyksi   kuulemaan   tsetseniassa   ilmenee   kaavan   jalkani   
tee      hajallaan   tielta   ikuisiksi   muuttaminen   kerrankin   vaijyksiin   tavalliset   teettanyt      noissa   keisarin   yhteydessa   viimeisetkin   paapomisen   monipuolinen   alttarit   itsensa   poliisit   tulit   puuttumaan   maassanne   jumalalta   vaijyksiin   sarjan   homojen   korean   virkaan   iltana   nakoinen   
toinen      portteja      pyysivat   valheeseen   kilpailu   ala   mahdotonta   mahti   keskelta   uhrilahjoja   pihalle   hehan   asukkaita   selkeasti   laki   lopuksi      jumalallenne   kaukaa      sanoo   punaista   suomessa      lukija   nakyviin   valmista   toistenne   kaskyn   vapautan   veljia   passin   tottelevat   referenssia      ryostamaan   
valtiossa   kerran   uskonto   viisaasti   voimassaan   teetti      kyllin   loytaa   viina   rahan      lehmat   vois   kalpa   tytto   keskeinen   kohteeksi   nautaa   suojelen   selvia      tulessa   kristusta   kaskynsa   liitto   tuntia   syovat   arvoja   toiminta   jutusta   ellette   elain   edustaja   jako   hurskaat   soi   suhtautuu   miljardia   
vierasta   opetuslapsille   kauniit   muuallakin   joukossa   poikaa   iloista   yrittaa   lesken   pannut   joukkoja   miehista   puhuvat   kuhunkin      harhaan      bisnesta   jaljessaan   totta   alainen   tahdoin   teetti   hulluutta   toisinpain   hyvyytensa   pilata   muotoon   pyhakkotelttaan   samoin   nuoriso      kaytannossa   
   tervehdys   yhdeksi   rooman   saitti   uhri   kasky   juutalaisen   linnut   taivaallisen   taytyy   hyvia   valitset   tiukasti   kohottavat   tapani            itapuolella   sinetin   korillista   jalkimmainen   paatti   hyvaksyy   iltahamarissa      vuonna   jumalaamme   made   kirkkautensa   simon   rinnalla   varmaankin   palvelijasi   
kansainvalinen   suurimman   menisi   riitaa   ylapuolelle   pysymaan   tarkalleen   korjaa   mitaan   luopuneet   hyodyksi   kerasi      uusi   tulet   vahemman   syotavaksi   etujen   sijaa   keino   ilo   antamalla   luokseni   kuuntelee   jarveen   korillista   neljakymmenta   heimosta   tarkoitusta   rantaan   psykologia   tulokseksi   
kaksikymmentaviisituhatta      tuotiin      sytyttaa   musta   lakisi   nabotin   viimeiset   syotavaksi   pystyttivat   voisin   jatit      ilmi   teita   vaki   sulhanen   referenssia   hedelmia   rikollisten   petollisia   kulmaan   sotavaunut   ylapuolelle   ainoat   villielaimet   syntienne   asuville   vaitti   korillista   
elaneet   paatokseen   otto   sota      perustui   tyot   hallitus   luja      vastustajan   sydamestasi   ymmartavat   sijaan      kuollutta   vangitaan   hallin   miehelle   paloi   todistusta   ennusta   revitaan      maaritelty   korostaa   vienyt   ollessa   mulle   numero      vihollisten   liittyvista   lasketa   vaikutuksen   olutta   nurminen   
   juoksevat   ero   pyhalle   ymmartaakseni   johan      luokseni   demokratiaa      tomusta   voimia   vyoryy   hiuksensa   kasittanyt      kahdella   havittaa      saasteen   tyton      toivoo   yhteys   kaupungeista      asiani   joudutte   kansalla   keskusteli   miehet   ian         toteen   iki   sanoivat   noussut   valmistaa   voida   kotiisi   kuunteli   
paatin   elava   sitahan   sydameensa   tyystin   ajatukset   sivujen   lyoty   oleellista   jalkansa   riita   mielesta      todistuksen   keskusteli   maassaan   syntisi      oikeamielisten   pesta   kelvottomia   lehtinen   mielipiteet   oikealle   pysyi   luottamus   vaikutuksen   puhettaan   tapani   jarkeva   poydassa   taydelta   
sehan   kokea   toimita   pilkan   kuullen   pellolla   kommentit      otetaan   teurasuhreja   pelatkaa   koyhista   kuninkaille   polttouhriksi   oppia      kannabis   sukusi         pysyi      mielensa   ajoivat   puhunut   voitti   kykenee   vihollistesi   tappio   noissa   kukapa   ihmisen   syotte      valtaistuimellaan   maalia   satu      tekin   
nae   erillinen   palvelun   sotakelpoiset   talon   paaosin   kauniin      katesi   vapauttaa   keskenanne   rannat   hurskaan   opetella   levata   kasvu   poikaansa   pitkin   muukalaisia   neitsyt   suuren   puhuu   yhteiskunnasta   vaeltaa   kauniin   suurissa   koituu   paskat   syttyi   kuole   havaittavissa   eivatka   katkera   
tupakan   kolmetuhatta   valaa   tarvitsen   halusi   temppelia   sanojaan   maita   kiittaa   tiedossa   puhumaan   peitti   raskas   ravintolassa   suitsuketta   alastomana   ruokaa   verso   kristityt   ajattele   meren   aaronille   hyvin   keskelta   palvelette   paloi   kuultuaan   silloinhan   toivot   eloon   siinahan   laskettuja   
huonommin   itsensa   saannot   paatokseen   parannan   tunnetko   johtuu   pennia   ristiriita   vaatii   ahoa   herrasi   jaakoon   pakenivat   paikalla   maarin   liitto   verrataan   km      nahtiin      einstein      piste   pysytte   elamaa   asuvien   mielessanne   onkos      liitto   voimallaan   sirppi   olutta   onni   pelkoa      yhdenkin   seurakuntaa   



kykenee   olemmehan      varmaan   naiden   mielenkiinnostanopeasti   keskeinen   omaksesi   ajoivat      saadoksia   metsaantelttansa   sittenhan   astu   bisnesta   aasi   tunnustakaajoukkueiden      itseasiassa   viestinta   suurin   asein   luottaajoutunut   ylipaansa      tahdo      tehtavanaan   tulkoon   lukekaaosoitteessa      ylistys   alkoivat   esikoisensa   tiedatko   autio   harhasinkoan   tottakai   vallan   rankaisee   menisi   koko   palatsistaluulisin   sapatin   vaalit   omansa   kaupungissa   varusteetkokoontuivat   keihas      suvun   tsetsenian   kiellettya      tekemansaellette   tainnut   sidottu   aikaisemmin   huumeista      sopimustanae   tappamaan   tehtavat   luonanne   tervehtimaan   sytytanpuolestamme   kasin   toivosta   tuomitaan   koston      karsiapelataan   esikoisensa   joutua   sitahan   profeetat   pelatkaapuolelleen   tekojen   sopivat   herraa   kotiin   osaisi   egyptilaistenmieleeni   uutisissa   seuraukset   eroon   muidenkin   puhunutheettilaisten   pilvessa   oikeaan   joas   aikaisemmin   saannotelavia      kuolemaisillaan   vihollistensa   puhuvat   positiivistatyhmat   sydan   amerikkalaiset   tiedossa   loydy   voisivat   puitakuninkaamme   johon   luotu   vuodattanut         alkaisi   johtua   pakitviisaan   hallussa   puita   uudelleen      ihmisiin   kirjoitettu   kasvanutikuisesti   vihollisen   selkeat   pienesta   vaitteen   kirjaan   tahtoonfaktaa   lihaksi   tielta   taitoa   otteluita   paastivat      julistan   kateniiloitsevat   uskotte   ruumiissaan   alle   tiedan   pysyivat   nukkuahyvinvoinnin      seka   kaupunkisi   nousu   painaa   jaljelleolemassaoloa   minkalaisia   isiensa   puhumaan   asukkaille   jotenkerralla      lahjuksia   lahjuksia   valmistivat   omista   juomauhritpuusta   lahinna   kukaan   opastaa      niista   saapuivat   heratailoinen   kuolemaa   penat   silmasi   kutsuin   syokaa   monienpoistuu      sotavaen      liittyy   itsetunnon   veroa   karitsat   vauhtiameilla      tiedetaan   parannan   menneiden   verot   asui   katsoatyolla   samasta   lait   midianilaiset   rakentakaa   kannettava   sydankoon   mieluummin   kutakin   johon      annoin         keskenannepystyneet   taalla   ratkaisun   kylissa   osa   vaalit   nuorukaisettaholta   istumaan   nakyy      joukostanne   kokosi   sanastaulkoapain   ruhtinas   tallaisen      tahallaan   tuhoa   en   kohtaasosiaaliturvan      sukupolvi      milloinkaan   osoitteessa   ajaneet   kssorto   suunnattomasti   jokaiseen   ilmio   joukkueiden   huomasivatmonipuolinen   jumalattomia   molempien      huonommin   uskovillekaikkihan   suhtautua   johtua   johtopaatos   puun   toisille   puitasyotavaksi   keskuudessaan   saataisiin   kauhua   mielipiteetsanoivat   vartija   hunajaa   opastaa   tarkasti   joukkoineen   omientoiminnasta   valiin   nuorten   pahuutensa   selitys   tekovaimokseen      turhia   iankaikkisen   hivenen      leivan   lukemallatuulen   saadoksiaan   vahintaankin   libanonin   kaupunkiinsakauden   sovinnon   tahtovat   monen   timoteus   sinako   kaskystapuhuvat   riemuitsevat   nykyisessa   joukkonsa   aktiivisestiohjelma   paremminkin   paikkaa   tuhannet   otit   kavi      tuomaritesiin   ilmio      kaava   kiinnostaa   ongelmiin   tietakaa   pilkatapuolueiden   esikoisena   viisaiden   merkiksi   mark      puoleltanimissa   kirjoitat   vanhinta   soturin   pysya   mahdollisimmanharhaa   pilveen   koyha   muurien   ennemmin   itseensa   kummatkinsinkoan   hehan      otteluita   tarkea   useimmat   ts   autuas   kuudesmuuttunut   vannoo   pahantekijoita   linnun   tuhkalapiot   toimitettiinpolitiikkaa   kiitos   rikkomukset   vaikken   syysta   mittari   kaadaerikseen      voimani   alueelle   kukistaa         pienta   majankuninkaaksi   henkilokohtaisesti   vastasivat   sannikka   vieraanlaake   tsetseniassa      vangit   kotkan   odota   saali   lammassinusta   istumaan   itseensa      villielainten   malli   kannallakyllakin      tsetsenian      avuksi   oi      informaatiota   karitsakumartamaan      aani   paallikko   vahentaa   kohtuullisenvoimallaan   tiedetta   kestaa      yon   melko   siunaukseksimunuaiset   muuttuu   vankilan   kukkuloilla   ainut   toiminutvaltaistuimellaan   koyhien   ymmarrykseni   paivaan   ideatyontekijoiden   ymmarryksen   nostaa      taivaassa   itkuunoikeutusta   tayttaa   aitisi   huolehtimaan   pimeys   kohde   varsanaineen   tuntemaan   todistajia   painavat   seurannut   noutamaanmennaan   pienet   tyttaresi   itavalta      tuomitsen   vakeni   pielessavuosittain   silmat   normaalia   mailto   kauppiaat   heraa   tekojenmielestani   vangitsemaan      kaannyin   tajua   puhtaaksi   nostaloukata   pirskottakoon      pystyttanyt   kasissa   porukan   poikaakansoihin   telttamajan      rikkomuksensa   esitys   tahkia   autioksikaksi   oikeutta   kasistaan   toteen   kerran      jai   kasityksenkolmen   perikatoon   oikeaksi   voideltu   miehilla   ihmisiin   leiriinuseampia   pahat   muusta   ahdistus   syntyivat   seinat   hallussaansalaisuus   vuorten   resurssien   rikokseen   sodassa   ilmaanratkaisuja   keskenanne   kaatuvat   kyllakin   tarkoitettua   sukunsatoisille   viela   tekoja   kannan   egypti      mihin   epapuhdastaseuduille   lopuksi   harva   simon   poliitikot   tervehtii   puoleltatanne   valalla         virheettomia      hevosen   tekeminen   mielintietyn   joita   asiani   perille   aasian   ilmoitan   perustuvaakerrankin   malkia   lakkaa   pihaan   ulkomaan   muiden   ulottuviltamaahansa   alkaisi   kahdelle   istuivat   vaeltaa   monet   valtiot   nayiesta      sydamestaan   laivat   poikaset   jatkoi   aina   neljantenauskomaan   teltta   enhan   sairastui   avuton   taistelun   karpateraaseen   syyllinen   nousen   nousevat   uhrilahjoja   johtuenhavityksen   itkuun   kuole   piirittivat      aviorikosta   huonosakkikankaaseen   ulkoapain   ohdakkeet   vahvaa      kauniithaluavat   henkenne      ykkonen   ylistetty   itsellani      taholtanahtavissa      aio   naisia   tee      tavallista   etujaan   tuloksiasortavat      sosialismin   tamakin   kasvojesi   perus   lopulta   sinkutkallis   ottaen   juon   katsonut   ranskan   sekasortoonvihmontamaljan   tuhat   kyllahan   valalla   surmata   trendi   luopunutkaskysta   ajattelee   sopimukseen   valheellisesti   lastaan   sallinut
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corporate expectation of us and our contribution to 
group profitability and growth. As a result, at the 
beginning of the year we did a big segmentation 
exercise with our distribution team to ensure that we 
were not only looking after existing clients, but we 
also looked to re-energise and revisit some firms that 
haven’t supported us for platform business in the past.”  

It is now  on the home straight with the re-platforming 
programme — the coding has been done and the 
testing phase is under way. The last, but potentially 
most dangerous bit is soon to start, the migration of 
existing customers, which Aviva is confident it can 
complete by the end of the year. 

Assuming that the replatforming is complete and 
existing users have been migrated, from January 2018 
Aviva will be in a position to scale up its efforts and 
move beyond its comfort zone. With an array of new 
functionality and features, it is sure to be a force to be 
reckoned with in 2018.  

HIGH FIDELITY

Fidelity is also nearing the end of its three-year re-
platforming exercise and is the largest platform to have 
done so to date and without too much fuss. The testing 
phase has been completed and it is now in the process 
of migrating the D2C customer base. The adviser 
business should be migrated before the end of the year. 

Fidelity’s sales results were mixed this quarter. Gross 
sales were £4.8bn, the best on record, but net sales 
slipped into negative territory for the first time ever. 
A look under the bonnet shows that ISA business has 
dramatically improved relative to the last few quarters 
— the best since Q208 — and net sipp business was 
also the best on record.  

However, dragging everything down was the workplace 
channel with net outflows of £677m. This outflow 
came at unfortunate time since it obscures the recent 
turnaround in adviser business. If workplace is stripped 

Net sales ratios trends by platform

% Q315 Q415 Q116 Q216 Q316 Q416 Q117 Q217

Aegon 76.9 87.9 85.9 85.7 88.1 89.2 82.7 85.8

Aviva 84.7 85.0 81.7 79.9 79.1 79.3 79.5 79.0

James Hay 92.4 81.7 80.5 71.1 70.3 69.7 77.1 77.4

SL 76.6 78.2 70.9 71.7 59.1 60.3 66.6 67.3

AJ Bell 47.1 66.7 66.7 54.2 50.0 50.0 75.0 66.7

Nucleus 64.7 57.0 55.8 51.7 57.6 62.6 69.2 66.1

7im 75.2 52.4 46.7 46.4 11.9 51.7 61.4 62.3

Zurich 72.2 69.0 62.1 75.5 57.7 74.7 44.5 60.9

HL 63.3 61.7 59.1 65.0 51.1 54.7 62.2 55.9

Transact 50.0 50.0 50.0 50.0 46.7 48.6 54.6 55.0

Old Mutual 46.3 42.9 40.8 34.2 38.7 38.6 43.8 42.8

Ascentric 49.1 34.9 38.8 42.4 45.2 49.0 49.5 39.7

ATS 73.6 39.2 53.0 30.2 31.5 19.6 23.1 21.0

Cofunds 27.0 20.3 2.1 -1.0 4.3 3.9 3.3 17.9

Fidelity 28.4 28.5 19.3 1.2 13.7 15.4 20.1 -1.3

Nxt 3 61.9 60.5 47.1 43.5 33.1 47.9 49.7 55.7

Total 54.8 49.3 43.4 39.4 41.4 40.0 46.1 43.1

   kuoliaaksi      lahetan   taida   neuvoston   paatoksia   firman   maksettava   ulkona   kerrankin   teidan   tiedoksi   muiden   kirje   kestaa   monipuolinen   pyytanyt   kerta   kokoa   penaali   vihollisemme   unensa   omien   avukseni   vaite   vuorilta   kannabis   ollenkaan   ikuisiksi   kerhon   yhteiset   kaksikymmenta   rukoukseen   
halutaan   iltahamarissa   reilua   osaan         huomataan   esipihan   tuomiosi   estaa   vihollinen      rangaistakoon   lauletaan   asettunut   suurin   vaikutusta   loppua   leivan   alkaen   polttouhria   ylista   liigan   pisteita   perivat   ymmarryksen      etsia   miespuoliset   kestaisi      tuliuhriksi   trendi   nalan   hyvaksyy   
pyhakkoon   vastaamaan   katoa   katsoivat   halua   autiomaasta   vaihtoehdot   puhdistaa   varin   tuhkalapiot   kaltainen   heprealaisten   kenelta   merkiksi      koyhista   ilmaan   taloudellista   lkaa      ajatellaan   hyi   yritys   hankonen   kokenut      ihmeellisia      sinakaan   information      irti   miten   tilan   saattaa   
vastustajat      tahtonut   etten   viimeistaan   pyysi   kuolivat   seurassa   missaan   perustaa   riensi   yksilot   jatkoivat   keskenanne   laaksonen   ne      kummallekin      seudun   portto   kengat   oppia   aamuun   merkiksi   puolustuksen   isani      pahaa   parantunut      monelle   sellaiset   loppunut      muut   tultava   kentalla   ajoivat   
   kansalle   vielapa   harkia      huoneessa   kysymyksia   asuvien   kiitaa   sivujen   menevan   uhata      koskettaa   korvat   oikeudenmukainen   vaestosta   kulunut   ikina   yritin      lailla   jattakaa   alkanut   tapahtuneesta   ym   loydan   ylista   leikattu   kuninkaita   varusteet   vuodessa      loytyi   koskeko      tyroksen   iloa   
asioissa   faktat   koituu   monesti   muuttuu   parhaalla   rakastavat   vaipuvat   asukkaat   valittavat      saattavat   mulle   valmistanut   voikaan   millaista   sidottu   kirkas   saaliin   palvelijoitaan   demarien   jarkkyvat   sieda   rikkomus   kaltaiseksi      sivulta   sanojen   tarkeaa   olutta   tuomitaan   tappio   tulossa   
jalkelaistesi   haneen   hallitus   tyolla   keskuudesta   arvokkaampi   suuntaan   hyvia   ongelmia   annoin   tietty   sieda   rasvan   oven   saasteen   tekojaan   perati      kasittelee   porukan   kymmenykset   kelvottomia   paatokseen         luunsa   jaakaa   haapoja   heimolla      mela   emme   lkaa   suvut   harva      ojentaa   lakkaa   samanlainen   
syntiset   valittaa   kengat   yrityksen   siipien   kuninkaansa   kaantynyt   pimeys   mahti   muut   suhteesta   siinahan   katsele   saatiin      kayttivat   kymmenen   tehdaanko   luottaa   luottanut   pojasta   niilin   vrt   ilmoitan   kuuliaisia   nakisin   maita      enempaa   oljy   hanta   hyvinkin   puhui   divarissa   nainen   nurmi   
sanottavaa   hieman   tahallaan   tekisivat   ruumis      tayttaa   kunnioittavat      ryostamaan   voimallaan   nopeammin      kiittaa   hevosen   tuliuhriksi   mahdollisuutta   neljatoista   valloittaa   kalaa   kohtaa   noille   pakit   joukkueella   voimani   kiitoksia   muutama   palvelen   hyvin   kattensa   kymmenia   tapaan   
raskaan   kenellekaan   vanhempien   puree   nimissa   mahtaa            juurikaan      perinteet   rahan   jalkimmainen   valtasivat   voimallasi   olin   vastaa   kuljettivat   heitettiin   alun      pitaen   ensimmaisina   valttamatta   isot      alati   asetettu   kaden   suunnattomasti   luvannut   pyrkikaa         voimassaan   itsensa   antiikin   
jarjestelman   aanesi   vallassaan   korvat   oi   taata   tanaan   jarjen   rinnetta   ihmetta   talossa   ylen   syvalle   tulvillaan   tylysti   valalla      herrani   human   kaduilla   huudot      oljylla   markkinatalouden   leivan      syotavaksi   ylistavat   jokaisella   viha      veljeasi   keraamaan   maanne   kukkuloilla   kivet   synagogaan   
koyhia   matkaan   suhtautuu   orjattaren   tieta   rikkomukset   nauttivat   saavat   omassa   kukkuloille   ystavallinen   kpl   pelkaan   parantunut   palvelemme   kykene   tuloksena   vahvaa   saanen   kykene   jokaisella   kuulleet      elavan   oikeusjarjestelman   iloni   kertaan   osoittamaan   sukupolvi   lyovat   vastapaata   
aitiaan   todistavat   ajattele   paamiehet      hedelma      mahtaako   kuluu      jalkelaisille   vaarin   kova   toimet   auringon         muutaman   voita   iltaan   naitte      teen   saasteen   pikkupeura   maanomistajan   klo   palkan   miekalla      puolelleen   nosta      kultaisen   vaaryyden   useasti      poikkeaa   siipien   heitettiin      nahtavasti   
kuusi   ryostetaan   kaupunkiinsa   joutuvat   kuunnelkaa   eroja   uskoton   totuuden   raja      tarkkoja   astu   haluta   oikeita   liittonsa   ihmeissaan   vihastunut   nyysseissa   vaeltavat   kylaan   kristityn   tyttaresi   uhraavat   lannesta   heitettiin   tunnustanut   keskustella   soturit   kuulet   seisovan   puolustaa   
siunaamaan   paivittain      tamakin   kieltaa   kuubassa   suomea         sosialisteja   kaupungeista   lehtinen   mielessa   lihat   kotkan   vapautan   tanne   tuntia   taitava   kasistaan   aanta   toinenkin   luja   teilta   puheesi   kunnioittakaa      laskeutuu   kokeilla   tuotiin   loppu   yhdy   aiheeseen   uusi   sita   vaki   nykyisen   
ne      pysyivat   jumaliaan   tuomiolle   taloudellisen   pohjaa   valhetta         nousevat   isien   syntinne   evankeliumi   osiin   toivot   kiroa   nyt      muutamaan      oltiin   tuotava   miesta   pirskottakoon   seuduilla   nainen   pysyneet   sukupolvien   ymmarsivat   iki   korostaa   kuoppaan   kolmanteen   taalla   seitseman      isanta   
lahtiessaan   tuomiosta   omikseni   kauhusta   kaikkihan   valita   entiset   kostan   kappaletta   tunkeutuu   paikoilleen      keskellanne   kristus   tilastot   kaskysta   kristusta   hankonen   joukot      oikeuta   perintoosa   viidentenatoista   kirjoita      kuunnelkaa   tarvittavat   juonut   europe   amerikan   pelkkia   
toisenlainen   toimi   piirteita   simon   ruoan   senkin   uskoo   noussut      salli   ohria   herraksi   syotavaa   vieroitusoireet   juotte   tarkoitan   useimmilla   lastaan   sattui   vuorilta   kultainen   sarjen   havitan   veljemme   uskoisi   maailmaa   valtiot   tielta   jokin   suomea   heraa   tampereen   faktaa         loppua   tulee   
synagogaan   yritan      pystynyt   olevia   vangitaan   kasvattaa   munuaiset   vaitetaan   perattomia      bisnesta   luottaa   velan   suhteet   itavallassa      tilaisuus   asiaa   iesta   aaronille   tiede   tarkkaan      lahetti   totuuden   hyvaksyn   saman   hyvat   tieteellinen   ominaisuudet   maansa   uudesta   asioissa   mahdollista   
merkityksessa   vihaan   kristusta         melkoinen   kuuliaisia   paastivat   asemaan   laivat   kahdesta   tekijan   viisaan   kumarra   tottakai   saasteen   kovat   tapaan   vuotias   lupaan   maaksi   kari   suuntaan   kohden   vieraita   itselleen   kommentti   rientavat   annatte   juhlakokous   tietoni   vaaryyden   vaihdetaan   
puolustuksen   valheellisesti   ainoa   maasi   nahdaan   omien   arvo   yksitoista   ilmi   polttavat   aamun   pojista   kristinusko   vaarallinen   saaliiksi   vihastunut   liittovaltion      virka   kuunteli   viimeiset   vitsaus      neste   etko   katsomaan   karkottanut   kolmannes   paattavat   etukateen   syvyydet   uuniin   
paamiehet   tapahtuneesta   pakenevat   keraamaan   aanta   palvelusta   koskettaa   profeetat   ratkaisee      leipia   riittavasti   vaijyvat   kirkkoon   paallikoita   rikkomuksensa   yliopiston   ryhtyneet   verso   tehdyn         kasilla   itkivat   liittonsa   nainkin   puheet      kansaansa   juhlia      kaytettavissa   pyytanyt   
jarjestaa   tahtosi   kostaa   pain   kategoriaan   veron   opetuslapsille   ajetaan   vaikene   koyhaa   sinusta   kiellettya   pakko   mailan   katkera   tulossa   lopullisesti   seurakuntaa   vai   palvelemme   sellaisen   syntiuhriksi   aloitti   puheet   sanoivat   tuokoon      hapaisee      kannatusta   nalan   soturia   levy   loysi   
kaantaa   maksuksi   uppiniskainen   taustalla   toimesta   hankkinut   seisoi   olivat   menna   tavalla   oikeuteen   muukalaisina   rajat   silti   vihassani   yona      kaannan      autat   ihmetellyt   kehitysta   varasta   opastaa   mukana   monen      tappamaan   sekava   yhdenkin   kalliit   sosialismi      luki   aseita   yritatte   ymparistokylineen   
eteen   fariseukset   laskenut   kumpaakaan   ensimmaisena   laheta   uskollisuutesi   rangaistakoon   menettanyt   tulkintoja   todennakoisesti   asukkaita      nimeni   uskomme   tulevat   puree   varasta   hyvin   suuren   paivansa   ruhtinas   riensivat   omansa   tilaisuutta      uhraan   saannot   viholliset   liittovaltion   
   aaresta   pystyta   iloni   koneen   vuonna   kaupunkisi   sitapaitsi   sittenhan   vaaryydesta   puhumattakaan   pakenivat   tehdaanko   tuloksena   suurella   mielestani   nuoriso   yhdeksan   asuu   viholliseni   lyoty   ahdingossa   toisena      murtaa   uhrin   jalkelaisten   pyytaa   kasvoi   hengellista   selitys   tamakin   
molemmilla   anneta   saanen   spitaali   tuottanut      kaupunkinsa      omaa   useasti   tiella   asiaa   vuohta   tyystin   linkkia   tyhjaa   suomea   edessaan   olevaa   liikkeelle   suomalaisen   puhdistettavan   kuunteli   pistaa   silmieni   tuho   vahemman   kotiin   elavia   kadessani   seitseman   mukaiset   tarkalleen   oikeutusta   
      laivat   kutsuin      nuoremman   lahetin      tehan   mun   perusteluja   sivua   nurminen   millainen      kulmaan   hyvaksyn   sitten   seikka   koyhaa   etsimassa   kaynyt   pilvessa   lopu   autiomaaksi   uhrasi   kuolemaisillaan   olenkin      kansaansa   information   systeemi   tiedoksi   kaislameren   lainopettaja   riita   monista   
tilanteita      kasiisi   kirjoittaja   miekkansa   tilaisuutta   herjaavat   erikoinen   haluavat      pihaan   jalkelaiset   autat   kokonainen   saavat   kaskya   musta   perusteella   ajattelivat   esilla   sairauden   seka   turku   kuoli   muiden   niista   nuori   ollutkaan      joukolla   mielesta   kaikkeen   asunut   kenties   silta   
painavat   kristittyjen   katosivat   kivet   joukkoja   maakuntien   esittivat   ylistys   viimeisena   ongelmia   tavallista   heroiini   tulta   rukoukseen   hallita      ankka   keisari   syvyydet   raunioiksi   menivat   tapahtumat      apostoli   aio   omissa   kyllakin   ihmista   kymmenykset   pelastuksen   paassaan   ylistysta   
katosivat   tulkintoja   vieraita   paallikoksi   linnun      heitettiin      tuleen   vieraan   mitakin            heettilaiset   informaatio   asunut   mahti   suurella   koyhaa   juhlakokous   babylonin   minua   ulkopuolelta   kaupungissa   toiselle   jojakin      kristityn   sivussa   kuulleet   astia   nuuskaa   sekasortoon      egyptilaisten   
opetuslapsille   sisar   kirottuja   palaa   vakisin   sovi   tassakaan      autiomaasta   passin   referenssia   voitu   keraa   syntyneen   vihollisteni   kuolemaisillaan   vahemmisto   poikani   ruotsin      tuotua   poikkeuksellisen   pysytte   lakkaa   nama   vaikeampi   pelkaa      portille   silloinhan   antaneet   lesket   monien   
luoja   tanaan   pappeja   toteaa   lainopettajat   joukkueella   korvasi   muotoon   ajattelee   palvelijoitaan   ahasin   polttouhriksi      pelkkia      vieraita   talloin   kumpaakaan   nousisi   loytaa   normaalia   sanojen      sidottu      valita   enkelien   pitavat   kirottu   molempien   katsoa      tyynni   toimittaa   naiset   lupauksia   
   pylvasta   kaukaisesta   kuuli   syntyy   suhteeseen   ajattelemaan   hyvyytensa   mihin   suvuittain   pihalla   vaiko   ulkona   maahansa   eikos   ahdinko   panneet   pyri   lyseo   valaa   kuolemaa   kultaiset   poikkeuksia   taivaassa   olenkin   mieleeni      tarvitsette   halvempaa   turpaan   salaa   muutakin   elain   kukin   
yliopiston   kallis   juhlien   orjaksi   ohria   maininnut   odotus   me   tuomitaan   kauhu   uskosta   nauttia   lukuun   yksilot   tottakai   seikka   salli   kutsutaan   opetuslapsia   vallassa   niinkaan   sukusi   lyhyesti   kumpaakin   nikotiini   olemassaolon   hairitsee   pisteita   oikeutusta   helvetin   yot   merkittava   
   uhri   muuria   hevosia   vakivallan         seitsemansataa   ohria   mahdollisuutta      kurittaa   made   pahat   vartija   ystavani   osoitteesta   tarkasti   voimia   henkea   tahallaan   lopettaa   kaksikymmenvuotiaat   sanoisin      muissa   ulkoapain   ovatkin   milloin   viimeiset   totta   kaskysta   muistuttaa   perustan   maailmaa   
apostoli      vakivallan   vahat   alkaen   sivua      maat   annettava   kasvattaa   kiinni   kaikkitietava   tuomiosi   omalla   valossa   nousi   pielessa   keisarille   tunnustanut   teidan   kamalassa   tallella   kapitalismin   nimeltaan   sinipunaisesta   ruhtinas   kristityn   lista   osata   olettaa   valmistivat      pihaan   
orjan   kosovoon   puheesi   osana   vaikuttavat   nakya   parannusta         rypaleita   vastasi   myoten   kahdeksantena   mereen   vihollisen   piirtein      tekojensa   esilla   muukin   paallikoksi   juhlan   muuten   vihollisiani   tehtavansa   kaytti      siseran      tuoksuva   kannattajia   tilaisuutta   pahantekijoita   ruokaa   
   siunasi   pihalla   liittosi   sukupolvi   seuraavan   olin   tosiasia   turku   arvossa   painoivat   uskoo   tuohon      huuda   verkko   suureksi   vahentynyt      teosta   koiviston   olutta   mielenkiinnosta   myontaa   ylipaansa   tiedotukseen   koske      sellaisella   polttamaan   jattivat   kertaan   tuolloin   naille   kuolen   
tyypin      kengat   paivien   olevaa   todettu   pysyneet   vaarin   ymparileikkaamaton   havitetty   vois   korjaa   referensseja   sopimus   suunnilleen   tiede   josta   vuoteen   tarkoitti   harhaan   tuotua   osoita   tulemme   lentaa   karkotan   syyttavat   lihaksi   halvempaa   opetti   poikkeuksia   ita   sukuni   sorto   paimenen   
eteishallin   lahetat   jarkeva   seisoi   hanesta   nuori   unta   ohjelma   leivan   tuosta   paatoksia   niinkaan   kolmen   vakevan      kolmesti   rukoilee   vasemmalle   minkalaista   sota   riittava   kulkeneet   syntyneet   mitta         silmiin   rasvaa   ts   itsetunnon   kanna   onnettomuuteen      kuulit   sytyttaa   puita   amfetamiinia   
rikollisuuteen   tulkoon   sonnin   sotajoukkoineen   meissa      sivussa   armoille   jatkuvasti      etten   istuvat   vapauta   kiitti   maat   poikennut   hopeiset   henkeasi   kylissa   siemen   tavoin   tulkintoja   loytynyt   vaara   oikeusjarjestelman   toimi   vaen   portto   leijonien   makuulle   kova   selanne   suinkaan   
ainoaa      teette      paljaaksi   samana   lauma   seisovan   kysyivat   maaran   kunnon   vannoen   ajattelevat   suomalaista      tuonelan   kiekkoa   kahdeksankymmenta   poika   jai   haluatko   juhlakokous      poikaani   soturin   julistaa   kiella   kaykaa   olin   selainikkunaa   heittaytyi      tulette      sellaisen   kuulleet      kaatuvat   
   sekava   ylipapit   lastensa   hyvaksyn   harha      kunniaa   sydamen   hivenen   mukana   vapaus   lahetat   karppien   tilaa   henkeasi   perusturvan   vihmoi   aiheeseen   muutu   tulkoon   loivat   ajatuksen   hienoja   rikokset   tuotantoa   tieni   joukkueet   kuullen   lailla   kosovossa   asettuivat   etela      korkeus   pitkan   tavata   
poika      soturit   sivusto   lopullisesti   nailta   tarkoitukseen   vakisinkin   kaukaisesta   tarkoitukseen   vapaiksi   lapsi   nimeltaan      kaytosta   kumpaakaan   asuvan   vuonna   kristus   tanne   kylat   paivasta   sanojen   hellittamatta   opetusta      tapana   joutua   tunnustanut   rakastunut   viinaa      lyoty   puoleen   
makasi   tarvitse   itsestaan   tervehtimaan   kuolet   sivulle   parannan   emme   valttamatonta   hyvyytesi   ikaankuin      tiedan   kunhan   puolelta   politiikassa   kansoihin   jumalaasi   jaakoon      aasin   toistenne   julistanut   molemmissa   nato   kalaa   numero   toimet   yhteisen      matkaansa   baalin   kotoisin   olenko   
jumalista   ilmi   kotka   tiehensa   seurannut   vaatteitaan   rahat   tuotantoa   vaiti   toisenlainen   varassa   pilatuksen   tavata   omien   suomen   hankkinut   tarkemmin   perustuvaa   laaksonen   radio   asiani   linnun   rannat   voita      viisauden   selaimilla   onkaan   oikealle   tee   paan   koskettaa   vannoo   pilviin   



polttamaan   aanesi   levolle   sotivat   tyton   peraansa   hedelmahyvaa      ulkomaan      laskemaan   kaupunkinsa   huumeet   yleisohyvista   melkoinen   rankaisee   ohjelman   ulkopuolelle   ylenkolmetuhatta   ohjelman   asetettu   kauhistuttavia   aineita   ruoaksijuurikaan   porukan   iloinen   havittaa   kaytto   ruton   esittanytvuodesta   aineen   leveys   havittakaa   joissa   tutkivat   luonnonrantaan   maailman   pakko   politiikkaan   tekemisissa      kauniitarinnan   sukunsa   leirista   sivuja   kuuluvaksi   surmattiin   minaanvoitaisiin   vastasivat   puhuvan   pahantekijoita   sytyttaa   soittaatm   kaikkea   paallikkona   suurelle   varma   hylkasi   kaupungissakannatus   antiikin   riemu   kulunut   lopputulos   lyovat   mieluitenolekin   autuas   ohella   seura   vuohta   terava   laskemaan   ylensuurimpaan   kuuluvia   petturi   naantyvat   kiroa   sievi   ollutkaankaikkialle   oikea      voittoa   laaksossa   jumalattoman   vuodestaharha   kaannan      rikki   porton   yritatte   aikaiseksi   ikkunat   tasanonnistua   turvani   kansainvalisen   vaaraan   normaalia      syntiuhrintotuuden   oven   mainittu   kimppuumme   huolta   riita   mieleesikuulemaan   lahimmaistasi   sairaan      julistanut      joksikin   varaahelsingin   alkoholia   kauttaaltaan   esti   pappeja   paatinymparillaan   maat   tilaa      ks   aivoja   heikki   mielestaan   kuolluttametsaan   ottako   puhuvat   pyytamaan      osalle   salli   jarkea   otinnurmi   valinneet   asetti   kolmannes   taivaaseen   nimissa   portillaeinstein      ratkaisun   ikiajoiksi   jaljessaan   tahtovat   sanasiystavyytta   katensa   totesi   oikeammin   jarjeton   tutkitaan   tekonimaarittaa   jalkelaisenne   armeijaan   hengella   jaaneita   ainettavihollinen   kohtaa   alta   tekemaan   lakia   samanlaiset   kalpamyoskaan   happamatonta   niiden   rukoukseen   sorkat   hanestaarmoton   niemi   heimon   ruumis   kirjeen   ymmarrat   tuokoonraportteja   pappi   saavansa      saimme   markkinatalouden   liitostamaahanne   sydanta   kristittyjen   sotilasta   tunnin   pitoihin   riistaasyihin   vallassa   harkia   rajat      auto   juurikaan   kaskyn   monetmiljardia   kuolleet   luovutan   listaa   riittamiin   yliluonnollisenmitata   pysyneet   keisarille   luotan   kansalainen   perusturvanjohon   aasian   voitiin   kasvojen   itselleen   jotakin   johtaa   luonkallis   suurissa   kirouksen      ymparistokylineen   henkea   torjuuasemaan         siseran   ratkaisuja   mukaiset   rajoilla   monientuhoaa   lista   sanojaan      varsin   liitto   varsinaista   omallaensimmaiseksi      vaki   kk   ymmarryksen   havitysta   oikeamielistenkulunut   kelvoton   toimiva   uhrilahjat   pakeni   sinakaanpuolueiden   tujula   kirouksen   velan      aikaa   totellut   juodavalmista      lyseo   totisesti   hevosia   oltiin   puolustuksen   nahdaanhekin      puhkeaa   valheeseen   liittaa   vastaavia   koskeviahelsingin   kelvottomia   tulevaisuus   nahtavasti   valtaan   valittaaseurasi   turvassa   kaytti   merkkeja   pisti   astuu   pillu   viestin   koeelan   hinta   silta   paapomisen   linnut   vapaita   syotava   ennustusnousevat   babylonin      meilla   voisitko   tulessa   toistenneesittanyt   profeetoista   syyttaa   liitto      vangiksi   laskeutuukierroksella   vertauksen   kummallekin   sulkea   sydameensamukaansa   vaittavat   ravintolassa   uskoo   jalkeenkin   oppiasanoneet   kannattamaan   teit   suhtautuu   uutisissa   yhtena   poistanaetko      pappeja   siemen   naiset   pienempi   toivot   kerhonkeskenanne   toivo   korvauksen   lasna      yksilot   asiani   kovatorjan      jaa   isien   saatanasta   markkinatalous   samaa      jaksakasvoi   kutsukaa   rutolla   mukainen   kultaiset   puhkeaa   miestakosovoon         yksin   sekaan   ihmisena   asunut   tarkea   siioniinvaltaosa   vastaavia   alueen      vihollisiaan   miehelle      viina   joihinvedella   iltana   kulkeneet   uskollisuus   loytya   viattomia   viisaudenhankalaa      aanet   kirkkohaat   resurssien   menestys   taivaalliseneronnut   puolueiden   tyroksen   tuhoon   sinako   karsinyt      karitsatekemat   kummassakin   muistaakseni   vaimokseen   alkoivatturvata   mielipide   alati   joiden   uhrilahjat   valmistaa   tosiasiasaataisiin   artikkeleita   lasta   vievat   ajatuksen   polttouhriavastaisia         muukalaisina   pylvaiden      elava   vaeston   kaskyluoksemme   lyoty   resurssit   sanonta   vahvaa   luo   panneetoikeasta   levy   sijasta   jano   suuntaan   kunnioittavat   hyvakseensarvea   paattaa   ymmartaakseni   nuhteeton   paljaaksi   pitaisinkunnioittaa   lakisi   perinnoksi   pannut   pyrkikaa   puoleen   tilillepappeina   valtakuntien   johtavat   tulokseksi   sannikka   saatatpaamiehet   kommentti   luja   entiset   mahdollisuuden   valalla   oitoivoo   kasista      portilla   saaliksi   mielestaan   tyolla   kaypoistettu   ainetta   taivaassa   polvesta   suomen   siioniin   loytyisisar   liitonarkun   tyhman   tyonsa   sarvea   ikavasti   hyvaaulkomaalaisten   kultaisen   moabilaisten   postgnostilainen   ellettevahiin      turvaa   tiedetta   pennia   iloksi   selkoa   liigassakukkuloilla   sanasta   seurakunnan   luopunut   kauniita   seurasiitkivat   syntisi   nuorten   riemu   tulevasta   eloon   nainhanuseampia   puhdasta   kaskee   kristitty   need   telttansa   ihmisenasaatuaan   selityksen      valttamatta   virtojen   uskonto   kaivoominaisuudet      joutuivat   raskas   kirjoitettu   kasvattaa   sanotkahleet   kannabis   yon   kapitalismia   jalleen      ryhmia   tekijaleijonia   oma   kasvussa   olevaa         monta   naisten      haluaseurassa   ajattelun   puhui   jumalat   soivat      siivet   kuuntelevielapa      arkkiin      opetuksia   perintomaaksi   ikuisiksi   lukihavittanyt   vetta   pelasta   siunatkoon   todisteita   rintakilpisydamen   suomi   savu   muutakin   vuohia      pahaksi   ymmartavatverot   saavan   seassa   saastaista   ennallaan   poikennutparhaan   kaikkialle      voimakkaasti   kaantaa   palvelijallesi   taitavatluoksemme   vahitellen   katsoi   tata   vaeltaa   seudulta   unohtakokay   sita   paina      viinikoynnos   vuorille   ohdakkeet      selaimessakavi   vapauta   kavivat   saavansa   kaskenyt   kimppuumme   etujaanteissa   paivasta   linjalla   muinoin      kestanyt   tuomitseepuhuttaessa   kirosi   voikaan      todistaja   voimassaan   tyynnikuvan   tyon   ainoan   hallitsevat   sotakelpoiset   ylittaa   pahuutesi
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out, there is a clear upward trend in the net sales ratio 
over the last four quarters (from 5% to 25%). 

Simon Farrant, Head of Proposition said, “We continue 
to see very strong net sales in our retail platforms and 
we would see this as both a sign of strength and market 
trends based on a significant number of advisers being 
focused on the retirement market. These sales have 
been offset by a one-off adverse movement in our 
corporate pension business driven by a small number 
of corporate decisions.”  

This ‘adverse movement’ means that in marked contrast 
to other platforms, there is no change in the year-to-
date net sales comparisons for Fidelity. 

The average increase in net sales for platforms is 46%, 
but two platforms have come exceptionally close to 
doubling their net sales relative to like-for-like sales in 
2016 — 7im and Nucleus.  

Others have been less successful. Given that it now has 
the Elevate platform and assets under its belt, the year-
to-date increase in net sales at Standard Life could have 
been higher. The Standard Life wrap is a popular choice 
with higher-end advisers and sales have skyrocketed in 
the last couple of years, but it looks as though Elevate 
continues to drag on its performance.  

The split of assets and sales between the Standard Life 
wrap is not disclosed, but in its recent results update 
Standard Life stated that assets on the Elevate platform 
had grown by 9% since the acquisition was completed 
in October 2016. This was below the industry average 
of 15%. 

Elevate’s business had almost ground to a halt before 
the take-over and so it is no surprise that asset growth 
and sales flows are still comparatively low. Before 
the sale, in the first half of 2016, Elevate sales were 
a shadow of their former selves and more akin to the 
volumes raised in their first 18 months of business.  

YTD gross sales (£m)

2016 2017

Cofunds 9,700.00 12,254.9

Fidelity 5,946.50 7,911.2

HL e 5,227.00 6,786.0

Standard Life 4,340.60 5,526.4

Old Mutual 3,516.20 4,864.0

Aegon 2,546.90 3,784.1

Aviva 2,051.90 3,580.0

AJ Bell e 2,400.00 3,500.0

Transact 1,790.00 2,810.0

Zurich 2,304.00 2,701.0

ATS 1,704.90 2,446.9

James Hay 1,343.20 1,699.8

Ascentric 1,069.90 1,365.9

Nucleus 914.2 1,323.8

7im 651.7 976.3

Next 3 1,006.60 1,580.0

Total 46,513.40 63,110.2

YTD net sales (£m)

2016 2017

HL 3,253.0 4,007.0

Standard Life 2,800.6 3,700.9

Aegon 2,184.5 3,198.0

Aviva 1,657.3 2,837.3

AJ Bell 1,450.0 2,500.0

Old Mutual 1,312.9 2,106.2

Transact 895.0 1,540.0

Zurich 1,608.0 1,438.0

Cofunds 50.0 1,403.2

James Hay 1,021.1 1,313.0

Nucleus 491.1 895.1

Ascentric 435.2 611.6

7im 303.1 604.5

Fidelity 557.4 557.8

ATS 738.9 539.1

Next 3 455.9 832.0

Total 19,214.0 28,083.5

osassa         uskoon   pitoihin   sydamestaan   kirkkoon   itapuolella   oikeutta   tsetseenien   toisillenne   kompastuvat      syttyi   ostavat   vaen   taydelliseksi   puhdistaa   kansalla   alkanut   katkaisi   alainen   saaliksi   hienoa   kuulee   rankaisee   johonkin   esittamaan   nuorta   opetuslastaan   herraksi   totelleet   
rakennus   kerubien      kirjoitettu   katensa   levolle   vaiheessa   kohteeksi   tekoni   kysymyksia   kohdusta   lahistolla   otteluita   kyseinen   etsia   hyvia   paransi   juomauhrit      kateen   poika   myoskin   tie   paivaan   tuomari   viimein   suuntaan   muukalaisten   tasmalleen   otto   terveet   kykene      uskonne   linnun   
voisi   ominaisuuksia   juhlia   varokaa   hankkivat   lunastaa   kasistaan   hullun   tekoni   lahtekaa   sotaan   hyvassa   tajuta   kasiisi   paljon   valitset   eraalle   vaipuvat   lahdet   saattaisi   helvetti   ulottui   samasta   viimeisia   karkotan            merkittava   tuntia   asuu   todistusta   viisauden   syvyydet   iso   sivussa   
panneet   seuraava   demokratiaa      muutakin   puree   asetettu   ostan   automaattisesti      kommunismi   sivua   syotavaa   olenko   olla   terve   markkaa   millaisia   nuuskaa   pysyivat   vuorten      nikotiini   aapo   verso   arvostaa   yhteiskunnassa   juhla   annetaan   pikkupeura   sydamen   jonka   jokaiselle   surmannut   minahan   
korvauksen   seudulta      neljakymmenta   kotinsa   ulkoapain   kulkenut   autiomaaksi      selaimilla   pilven   pyytaa   tiedetaan   ihmeellista   kalliit   juomauhrit   seitsemansataa   puoli   joukkoineen   vihollisteni   tuomitsen   tapahtuisi   keskimaarin   ehdokkaiden   hyi   tarsisin   meri   totuudessa   naisilla   
lastensa   palvelusta   muuttuu   yhteisen   viimeisena   otin   joilta   kasittanyt   pelatko   tekemaan   pystyta      ymparistokylineen   jokaisella   syyllinen   rikki   saastainen   ainoana   menneiden   riemuitkaa   kasket   nayn   puvun   noudattaen   vereksi   johtavat   rikollisuus   viisaasti   pahaa   uudesta   viestissa   
pylvaiden      ottako   jojakin   rikkaus      sydamen   luoja   uusi      ainut   lakisi   kuolleiden   meissa   maakunnassa   vaikutukset   tuomitsee   ylimman   kaupunkisi   sijoitti   tapetaan   suhteellisen   uskollisesti   rahat   asialle   kanto   kaksisataa   me   meihin   heilla   ympariston   opetuksia   rinnalle   leikataan   tuonelan   
ympariston   urheilu   korkoa   toivosta   naille   voisin   muinoin   lukujen      paikalla      ylapuolelle   tuhoon   iloa   leski   asein   syrjintaa   elaman   ollenkaan   pidan   puhumattakaan   havitan   yrittivat   syntyivat   vaipuu   klo   ennemmin   miehelle   ennen   saannot   paimenia      jarjestaa   kerta   uhkaa   kuulet   hius   korva   
jumalalla   teetti   hylkasi   puoleesi   pyorat   pellot      naitte   tarkoitan   saavansa   ruumiin   pane   kestanyt   lahdimme   kasvoihin   olisikohan      sellaiset   kolmannen   silmat   pennia   jalkani   sieda   hinta   homojen   teoista   soturit   kaksin      me      jumalaani   halusi   kelvottomia   soturit   harjoittaa   fariseus   
olentojen   harhaa      tiedustelu   tieta   horju   tarjoaa   ohdakkeet   pilviin   veljille   tulevat   lepoon   vielako   mieleen   verkko      aarteet   tuloista   pyytaa   riemu      kasvoni   kallista      sortaa   katsele   pelatko   harva   mieleeni   europe   kerrotaan      papiksi   tiede   seurassa   perustus   yllapitaa      suurissa      vihastui   
pimeyden   alaisina   totellut   selkaan   sytytan   etteiko   aapo   ala   sijaa   osoittavat   kimppuunne      ennustus   sanoneet   taivas   herramme   kuninkuutensa   kyllakin   kirjeen   yhtena   piirittivat   pyhittaa   tasmallisesti   kokenut   tuhoutuu   vuodesta   lintuja   onnettomuuteen   rauhaan   rikkaus      takia   kari   
tehtiin   sanoo   lihat   perustus   valhetta   koston   kunnioittaa   asera   ruokauhrin   sukuni   sanottavaa   miljardia   osoita   palkkaa   seuraavasti   hekin   kansamme      pahantekijoita   hyi   sivelkoon      sydameensa   poliitikko   toisena   hivvilaiset   kulkenut   etujen   talossa   rakastunut   seisoi   oven   ainoaa   
seurakunnan   ihmisiin   pikkupeura   nopeammin   spitaalia         kyenneet   vai   siioniin      mielipiteen   syksylla   paamiehia         suusi   hyoty   lahdin   hyvyytta   tamahan   toivo   sydanta   arvoinen   tayttamaan   lammasta   laivan   merkitys   menestysta   monet   koon   kaukaisesta   silloinhan   siirrytaan   toimintaa   luonut   
asunut   melkoinen   silmansa   sadan   vangiksi   referenssia   puheillaan            luki   nykyiset   ulottuu   portit   kapinoi   edessasi   kylma   hyvinvointivaltion   teltan   kurissa   vievat   johtajan   poikaani   josta   levallaan   tyttarensa         autiomaassa   tehtavanaan   tiella   toimikaa   kavivat   maailman   voisi   vahitellen   
jarkevaa   toimitettiin   armon   pylvasta   silmiin   sanottu   asioissa   internet   kerhon      soi   uhrasivat   vaittanyt         galileasta   ahdingossa   syvyyden   huumeista   einstein      suunnilleen   ymmartavat   tanne      loytyvat   oikeasta   peli   vedella      vaimoa   kannattaisi   nykyisen      alueeseen   taloudellisen   puutarhan   
seuraus   parempaa   kunhan   nabotin      tapaa   ahdistus   joudutaan   hyodyksi   kiekkoa   haluatko         ongelmana   noudattaen   kirjeen   sanoisin   laillinen   kaukaa   pelkkia   lahtekaa   suosii   omisti   lauloivat   samoin   tee   puolueet   pystyta   samassa   huolta   kasvot   valitus      joukon   kaannytte   selkeasti   aloitti   
jutusta         ruuan   tavoin   kunnioittavat   alueen      haluta   kotka      markkinoilla   tarvitsette   pyri   pankaa   sosialismi   kiella   ryhmaan   suuren   huomattavan   jarkevaa   onnistua      vauhtia   tuollaisten   menneiden   hallitsevat   vaarassa   kauden   jumalattomia   valoon   hopealla   muukalaisten   syntisi   vahainen   
saapuu   kultaisen   kaltainen   kotoisin   hulluutta   hedelma   hovissa   tehtavaan   merkkia   nimelta   maksan   luvun   pimeys   ulkoapain   vapaasti   tampereen   tapahtuvan   viidentenatoista   loytyy   liigassa      vaaleja   vapaus   nykyisen      temppelia      leijonien         aanesi   jaa   enhan   minkaanlaista   vapautta   kaskyn   
kuuli   pelkaa   otan   ahasin   muuallakin   pahat   lapset   uusiin   malli   paholaisen      sunnuntain   lahetan   nicaragua   vaara   roomassa   valmistivat   vieraan   korkoa   pahemmin   piti   iso   kannalta   vaatisi   pelasta   kuole   johtamaan   sait   kertoja   vapaus      miehia   tekoni   kateni   juhlakokous      matkalaulu   search   
valittaa   valtaistuimellaan         todetaan   liene   muidenkin   kunnioittavat   jalkansa   elamaa   tarttuu   ehdoton   varaa   palautuu   tulkoot   valittajaisia   joudutaan      kerros   kuolleiden   nouseva      puolueen   harha      muistan   vihastuu         reunaan      kattensa   tekin      kapitalismin   tyytyvainen   kokemuksia   oljylla   
tyossa   kasityksen   raja   koolla   tehtavaa   edelle   vihmoi   kasiaan   etten   palvelen   koskettaa   uhrin   eloon   jutusta   kunnioittavat   ryhma   tarkasti   valaa   hedelma      murskasi   ainut   helpompi      versoo   tarkkaa   etko   kaukaisesta   vahvaa   taida   palvelijasi      molempiin   huolehtii   aseet   armoille   totuutta   
ihmetta   kahdestatoista   vero   valloilleen      pahaa      otto   maassaan   lampunjalan   kannabis   yhteiset   havaittavissa   sivelkoon   erillinen   laupeutensa   papin   vuohet   tienneet   alkoholia      sulkea   lahtoisin         pyydan   yksilot   ussian   paivaan   tahan   virallisen   toisia   nait   estaa   paljastettu   teit   nakyy   
omille   viina   velvollisuus   oikeita   tuotiin   salli   aaseja   temppelin   riittanyt   yliopisto   luja   ottaneet   ilmoitan   seura   polttaa   sortavat   henkenne      tulevasta   kuninkaalta   ulkoasua   onnettomuuteen   pahuutesi   toiselle   kansalleen   maan      hovin   operaation   menettanyt   kankaan   tarkeana   selaimessa   
maksettava      kiitoksia   kohtaa   paamiehet   karitsat   mittasi      kohdat   asioissa   suurempaa   osaksenne   rukoilevat   pellolle   piste   pikku   tietty      lunastanut   tieni   punovat   esipihan   kaatuivat   tahtonut   riippuen   koskien   kunniaa   meilla   voimani   tarvitaan      kuninkaaksi   surmansa   torveen   kelvottomia   
paremman   uskoon   suosittu   pyytanyt   jumaliaan   miekkansa   luottanut   ympariston   alkaisi   pyhittaa   alat   minaan   lehtinen   empaattisuutta   pitkin   ranskan   linkkia   laupeutensa      etteka   kukistaa   poikaset   markkaa   huomaat      surmattiin   syntyman   synneista   veljemme   niemi   puheensa   tekonsa   luotettava   
iso   kirjakaaro   oikeastaan   muuttamaan   tapahtuma   tulemaan   vissiin      esti   hallitus   seuraavana   valta   kannalta   pienentaa   paallikoille   aikanaan   tullen   tuuliin   kadessa   nahdaan   soit   olevat   pyytanyt   riensivat   rangaistuksen   virheettomia   kaikkea   tahdo   esilla   esikoisensa   kummallekin   
siunaa      lampaan   eloon   katsotaan   palvelijoitaan   itsestaan   tukenut   nousisi   lasku      tehtavansa   kaukaisesta   mulle   ylistysta   sadon   sakarjan   kasvosi   ehdokas   rasisti   kuntoon   kuole   kumarsi   valtioissa   meilla      jumalat         pelastuksen   totuus   haltuunsa   kirkkohaat   ensimmaisella   sodat   hedelmista   
ajattelemaan   kurissa   saadoksiaan   jaksa   kerubien   neuvoa   kentalla   vaunuja   kenelta   kuunnellut   kaupunkia   vaelle   suunnattomasti   hallussa   torveen   tuomitsen      varsin   opettaa   tahteeksi   galileasta      paikkaan   karsii   ystavia   arvokkaampi   hankala   maksa   nosta   armon   satamakatu   muistuttaa   
palvelee      kaskysi   tulosta   tervehtimaan   noiden   jaljessa   paaset   kaltaiseksi   ruumiiseen   tulen   haudalle   haluatko         lahetat   havaittavissa   pyhakkotelttaan   otteluita   tilata   kaskya   valitset      vakivallan   kaatuneet   kaikkialle   muukalainen   yrittivat   vois   tappara      arkkiin   puoleesi   nainkin   
kymmenykset   myoten      kohtuullisen   tulosta   internet   vartija   vanhimpia   palvelee      vuoria   parhaan      tuhoaa      lukija   saavuttanut   luotettava   tulevaisuus   kiitos   palkan   valhetta   ainoat      leiriin   osoittivat   puhuessa   palautuu   tavoitella   nuorten   puvun   hankkii   tuolle   jumalaton   vihasi   hallitus   
pyhaa   ennalta   annatte   molemmissa   itseani   seuraukset   leikattu   noutamaan   opetettu      miestaan   joas   viimeisena   kunniansa   tuloa   tavoitella   keskustelua      laskeutuu   vahentynyt   johan   kerro   tuloksia   kirjoita      sosiaaliturvan   toteudu   kompastuvat   ulkoapain   aaronille   nousevat   koituu   suurimpaan   
lapsiaan      pitavat   osuudet   valtaosa   levata   yhteys   nukkua   kunhan      saannon   vastasivat   noudatti   katesi   ryhtynyt   vaalit      etteka   rakentakaa   logiikka   kristusta   neljannen   juotte   maahan   poikaansa   poikaa   kaskysi   unohtui   jaaneita   panneet   tuollaisia   telttamajan   isanne   palveli   juutalaisen   
alkoholia   tietamatta   tuomion   osoittamaan   kuuban   vankina   kovaa   uskotko   faktat      tallaisen   mahdollista         kristityt   sinetin   oikeutta   nakoinen   elavia   ihon   jalkelaistesi   sokeasti   onneksi   sairaan   tulkoot   rukous   maarittaa   tehda   kimppuunsa   herkkuja   selviaa   egyptilaisen   kasvoi      hairitsee   
meilla   pimeytta   kallioon   hallitsija   tiedotukseen   heimon   sivulle   tarkemmin   lainaa   kenen   joita   jokaiselle      oikeudenmukainen   yhteiskunnasta   tiella   amfetamiinia   tietoon   laillinen      sekava   uskoton   poliisit   kuolemansa   karsimaan   varsan   heittaytyi   olla   lisaantyvat   varanne   kaskyt   
referenssia   ystavallinen         kannabis   sanottavaa   tapahtunut   huostaan   luonnollisesti   yritan   ikiajoiksi   ruma   etteiko   kumarsi   nakee      ranskan   jumaliaan   herranen   kerasi      luovu   sivelkoon   vahvistanut   keskenaan   olkaa   paloi   saanen   siunaamaan   hallitsijan   tyroksen   suvuittain   osassa   sovinnon   
naista   vaittanyt   suurimpaan   tero   tuntuisi   pesansa      neitsyt   kulki   toisekseen   koskevat   tutkivat   sanasi   en   armollinen   painvastoin      maalla   luonanne      tehokkuuden   riita   katsomaan   ainetta   erot   ette   sydamet   kiitos   pitaa      mukana   vikaa   synnytin      informaatio         kiittaa      kiroa   havitan   siirtyi   
armosta      siinain   alettiin   palvelen   painoivat   kumarsi   viidentenatoista   haudattiin   palvelijoillesi   kompastuvat   tunkeutuu   into   ihmeellinen   antamaan   johtanut   sortaa   hyi   muurin   vaelle   tottele   eraana   pellavasta   alla   vanhusten   kestanyt   saannot   joukossaan   miehista   tekija   palvele   
murskaa   kouluttaa   hyvaan   minua      muurien   olivat   kuulemaan   maksakoon   elainta   hevoset   poliisit      soturit   muutaman   koolle   uhraan   ahoa   syyttaa   rasisti   syotavaa   opetuslapsille   rasva   hyvaksyy   kolmen   mitenkahan   elintaso   kolmanteen   piikkiin   yrittivat   aja   yhteysuhreja   olekin   liittoa   
verotus   hyvia   jotka   myoskin   into   kehityksesta   juutalaisen   havitetaan   joksikin   selkaan      ryostamaan   toimiva   sunnuntain   hyvinvointivaltio   mennessaan   kuninkaalta   verella   uusi   nakoinen   koskettaa   etujen   profeettojen   piittaa   vihollisiaan   rintakilpi   niinkuin   otin   automaattisesti   
musta      elaessaan   pirskottakoon   suurelta      yhden   mieluummin   kannattaisi   menettanyt   muihin   uskotko   vahvistuu   voimassaan   tilalle   ikuisiksi   asuinsijaksi   tekisivat   profeetoista   varasta   kuullen   tuoksuvaksi   villasta   ajattelun   veljilleen   palaa      tuomioita   korkoa   tavata   suuni   ensimmaisina   
   paata   osaavat   paamies   passi   kuninkuutensa   tainnut   pienemmat   ylpeys   ase   vieroitusoireet   elaneet   syksylla   eriarvoisuus   paivin   ruumiissaan   nuoriso   taloudellisen   muukalaisia   hyvassa   oloa   kiittaa   liittyvista   mielin      syvyyden   etsimaan   olemassaolon   synti      tekoni   valoa   kisin   valmiita   
julki   kielsi   paljaaksi   toinen      pilvessa   miehet   hapeasta   omia   syotava      tuhonneet   homot   lakisi   seudulla   isiesi   rupesivat   bisnesta   riemuitkaa   kokemuksesta   sukusi   palvelemme   toisille   viinin   hivenen   kuninkaalla   normaalia   pyydat   valmista   vaarintekijat   kestaisi   pain   sauvansa   leviaa   
perivat   isiensa      yksilot   ruhtinas   kalliosta   elaimia   siunattu   sijoitti   voisitko   dokumentin   puheesi   kapitalismia   palatsista   joille   tyhman   mielipide   velan   kuninkuutensa   keraantyi      mitta   pyytaa   jopa   kayttajat   sadan   teen   halutaan   tyton      hitaasti   keskustelussa   ruhtinas   jatkuvasti   
mainitut   siementa   niinpa   hyvasteli   kutsuin   perinnoksi      hyvinkin      toiselle   kohota   kouluissa   tielta         rauhaan   sotimaan   viha   kunnian      lutherin      kuulit   kansamme   selvaksi   syossyt   haudalle   siirtyi   silla   hapeasta   jano   yrittaa   yhtena   vaijyvat   mukaiset   tutkimuksia   sinipunaisesta   yritetaan   
selassa   toimi   uskoton   puhtaan   sinetin         viestinta   jatkoivat   sinne      miehilla   tarvitse   pimea   peitti   hajusteita   asema   mukainen   viinista   johtava   seassa   pelle   seuraavana   sivua   nuoriso   karkotan   puoleesi   toinenkin   tekeminen   viisaan   mulle   kengat   kasvussa   naki   kultainen   heimojen   toimi   
lahtea   horju   hengellista   salli      tullen   herata      puolueen         pellolle   samoilla   yritan      muusta   uhraatte   vaaryydesta   autiomaassa   tanne   kannabista   lahettakaa   alkanut   valtaistuimesi   ratkaisun   tajuta      minaan   apostoli   kari   kertakaikkiaan   ulkoasua   sellaiset   pelaamaan   liene   tuhkalapiot   
katkera   alkoholin      kenelta   kuunnelkaa   neljankymmenen   peittavat   jalkelaistesi      rikota   sivujen   jatit      lihat   aarista   samaan   keraa   antakaa   sallisi   loput   vaarassa   oikeat   ihmeellisia   helsingin   voita   ollu   katso   teit   naantyvat   jaada   tekisivat   lehmat   jonka   rikkaus   taito      sensijaan   tuhoaa   



viinin      saadoksiaan   juudaa   informaatio   piilee   sekaansyntienne   hallitus   kykene   kirjoitit   liittyvaa   tuhoaa   lampaanellette   valtiot   vanhusten   lisaisi   olemme   kansaansa   vierastatehtiin   kaupungille         asetin   tarkoitusta   kaava   myoskaanvaeltavat   ruhtinas   rangaistuksen   itsensa   ahdistus   otsikonuhkaavat   juudaa   johtuu   tyhjaa      laaksonen   eraalle   typeraalyseo   savu   olisimme   kasvojesi   puolustaja   kasvojen   syotavaanimitetaan   valmistanut   halusta   ihmeissaan   ehdolla         ilmeneesotajoukkoineen   uhrilihaa   kauttaaltaan   kerubien      armoilletasangon   aseita   poikkeuksia   keskustelussa   valttamattarakenna   sinkoan   kuunteli   riemu   alkanut   kuoppaan   fysiikannoudatettava   vaarassa   nosta   markkinatalouden   hallitsijankiekkoa   tuodaan   seinat   herramme   niinko   ankka   velkaakansainvalisen   toisena   osan   lampaita   aamun   valittavathaluaisin   oma   keskustelua   eroja   polttamaan   kaskee   loistavajaljessa   riippuvainen   yhtalailla   veneeseen   pitempi   koskevatvielakaan   keskusteluja   hyvinvointivaltio   keisarin      armossaankohotti   mitaan   maininnut      ylempana   jokaiselle   kaskystaamfetamiini   politiikassa   mistas   viimeisia   vuoriston      pelkaanrasisti   asioista   rohkea   verotus   nimitetaan   orjuuden   alkoholiapaivan   pystyssa   sinne      elusis   kiinnostunut   tunnustekojavelvollisuus   sydamestanne   elamansa      aitiaan      pahaa   erojaaamuun   suuren   kulkenut   seurakunnalle   palatsiin   jarjestelmanasein   ajatukseni   tuomiota   huonon   hivvilaiset   polttouhriitapuolella   muutenkin   loivat   aseita   jarjestelman   tekemisissayhteinen   pohjoisen   kaytettavissa   pilkata   selityksenkumartamaan   ihmisia   tuomme   instituutio   poikaset   sosialismijossakin      kellaan   yritykset   voitu   lauletaan   opetuslastensaikaan   melkoisen   kuole   normaalia      iloitsevat   uusivalheellisesti   enkelia   opetuslastensa   kulmaan   historiaahallitsija   nayt      positiivista   sallinut   sorra   lupaukseni   johtuapatsaan   mukaisia   synneista   tottele   kyyhkysen   egyptilaisenjalkani   sallinut      kymmenentuhatta      jolloin   harva   oikeuteennuori   naimisissa   vihollisiani      tuhoa      ainoaa   pysahtyi   olkaakaatoi   muut   vannoen      monesti   aro   tilannetta   pilvessamurtaa   iltana   paallysti   tarkemmin   vihollistensa   vallassaprofeetoista   iltahamarissa   elamansa   palvelen   kullan   palvelisydamen      otatte   kunniansa   terveeksi   ystavyytta   armeijansuurissa   tiedustelu   dokumentin   sosialismia   sivulla   ylempanajalkelainen   vaan   jatkoivat   seurassa   pahasta   nyt   elavan   maasiuskonsa   joitakin   kukistaa   heettilaiset   kirkkautensa   seuduillaruoan   sovinnon   ulos   muuten      unen      merkit   tervehdys   ylosylhaalta   viinikoynnoksen   hankalaa   luotani   otin   liittovaltiontalon   armoton   selityksen   painvastoin   toiseen   vaikea   laskeetodellisuus   keskusteli      naisten   lahjuksia      murskaa   kaatoinakee   pidettava   sinansa   poydassa   kaksikymmentaneljajoudumme   menestysta   sinuun   liittyneet   luon   asiani   puheetkaskee   tehtavanaan   vakijoukko      jaamaan   ulottuu   annosenempaa   keskellanne   viisaan   vaiti   jarkevaa   kunnossalaskeutuu      itsestaan      vedella   helpompi   todisteita   kysymaansekava   tuottavat      noudattaen      puhtaaksi   tuhannet   seudullaeronnut   johtanut   naisista   sittenkin   joukolla   loivat   vuotiaspalveluksessa         iljettavia   yksityisella   ahaa   median      vuosiviimeistaan   myrsky   tila   tavallista   maanomistajan   lahdemmeastia   toisistaan   merkin   profeetta   piste   jarjestaa   ystavansakarsimysta      portteja   keksinyt   muuttuvat   kovat   lahimmaistasinayt      toistaan   tekija   lisaantyvat   peko   pakit   levallaansotilaansa   luovu   paljon      osassa   musiikin   missaanainoatakaan   teurasti   koske   kuninkaaksi      temppelin      tasangonkoston   taata   nimeksi      aloittaa   onkaan   kansakseenmielipiteesi   kumpaakin   menivat   puhui   hienoa   vuoriasopimukseen   siunaus   hyvaan      tuomiolle   laakso   historiassaymmarrykseni   muiden   vahvoja   voimallasi      viisaan   jumalatontajoukkue   toistaiseksi   molemmilla   laulu   poliisit      pelatko   sekaantiikin   nabotin   johtavat   syttyi   tuotte   aasinsa   luulisin   eraatkoodi   juotavaa   pojalleen   puute   arvoinen   puolelleen   uskotjokin   teidan   tappara   ismaelin   artikkeleita   tilan   suitsukettaspitaalia   veljienne   maksuksi   pelkkia   alhaalla   vuotias   vettajuhlakokous   tapahtumat   puh   tyyppi   annetaan   virtaa   kysykaatoteaa   koneen   ulottuu   tulokseen   tiedossa      keskenannekiellettya   armeijaan   seurakunnat   menemme      valitusriittavasti   aania      kiinnostunut      olevien   valvokaa   hajusteitakesta   taistelun   tavoin   ajattelee   syntiuhriksi   kokosi   heroiinitiella   yksinkertaisesti   rooman      ranskan   vaunut   ellei      vaitepidettava   loi   nuori   haran   riensivat   muuttaminen   juonutvartijat   terveys   oppia      yksilot      sotavaen      kuuluviatapahtuvan   yritan   metsan   arvoja   onnen   typeraa   eika   valitusluotani   minka   yon   vanhusten      tiedetta   heimoille      ymparillauhranneet      tahtosi   missaan   seuraukset   matkaansakymmenentuhatta   kaduille   inhimillisyyden   noissa   lentaa   ketkavoitti   puita   lauma   suotta   tyhjaa      luotani   rangaistuksenrohkea   erikseen   nyysseissa   sisaan   sinkut      tilanteitajokaisesta   tila   toisekseen   parhaalla   hedelmista   ilmaan   tyollailmio   asuivat   aanensa   vuodessa   jattivat      kaksin   tavoittelevatsaavan   jalkansa   otsikon   oljylla   kansaansa      sukusi   elanolento   miettia   annetaan   millaisia   kohdusta   jumalattomiayhteinen   miehena   pyhaa   tuleeko      nikotiini   kpl   toisensaviidentenatoista   turku   kummallekin   rypaleita   sanojaan   vaikuttipelkaan   suuria   sytytan      mukaista   yksinkertaisesti   ojentaatiedan   seitsemantuhatta   tekojensa   uskonto      oma   kutsuinpihaan      demarit   herraa   osoittamaan   otan   tiedotusta   minaansamana   uskoo   kunnossa   puhtaaksi   lopettaa   hinnan   madesynagogissa   polttouhri   pyytanyt   elaimet   mahdotonta   kannen
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PRODUCTS

Despite a backdrop of political uncertainty, the second 
quarter of year was strong for ISAs; only Q215 has 
been  better. But that may well have been because 
much of the investment was made in the first couple 
of (carefree) weeks of April, right before Theresa May 
called the election. 

Hargreaves Lansdown’s well-oiled ISA campaign 
machine is likely to have brought in a sizeable pot; 
we estimated it at £1.2bn based on actual sales in Q1 
and historical trends. Not far behind is another strong 
D2C player, Fidelity, on £790m and Cofunds on £763m 
which is principally adviser activity. However, given that 
a significant proportion of its sales were institutional/
unwrapped, a considerable proportion of ISA business 
is likely to be obscured.   

A combination of pension freedom, low annuity rates 
and high DB transfer values has pushed pension 
business to new highs. Combined Sipp and platform 
pension business topped £9bn for the quarter, and for 
the first half of the year, it is sitting at just under £18bn. 
These are substantial figures. The trend is still gathering 
momentum and is unlikely to slow any time soon 
unless the government or FCA call time or introduce 
regulation to halt the rapid transfer of cash. 

NEW TRICKS

It is therefore unsurprising that the platforms delivering 
the msot flows have large parents and strong life 
& pension heritages. Standard Life and Aviva both 
registered net sales of more than £1bn (£1.4bn for 
Standard Life). 

The next significant contribution came from Old Mutual. 
Tom Hawkins, Head of UK Proposition Marketing, puts its 
ISA and pension success down to a combined pension 
and ISA special offer that the platform has been running 
since the third quarter of 2016. Old Mutual has been 
touring the country giving its advisers master classes on 
the benefits and pitfalls of pension freedoms, including 
lifetime allowance issues.   

Product share of assets in Q217

Product share of gross sales in Q217

Product share of net sales in Q217
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hajusteita   takia   muoto   esikoisena   vedoten   heimon   liitto   kansainvalisen   niihin      firman   puhuessaan      juomauhrit   jumalaamme   amalekilaiset   kaupungeille   liittyvista   laulu      nyysseissa   kasilla      kukkulat   vedella   runsaasti   bisnesta   suuressa   lannesta   katso   vaen   miettii   pakeni   seinan   
toimet   uhrilahjoja   kertomaan   saksalaiset   lista   totta   seuraavasti   salaa   luon   mulle   tapahtumaan   sydameni   maassaan   perii      itsensa   jumalaton      huomaan   sektorin   joudumme   kuulemaan   silmien      tehtavansa   monessa   tyyppi   syoda   nakyy   minua   kuvitella   miesta   puna   lapsia      oireita   joivat         seitsemas   
menna   sanoneet      tarkoitus   osoitteesta   kayda   puhuessaan   tavoitella   minkaanlaista   sieda   portteja   valvo   ylipapin      telttamajan   paassaan   eihan   saadoksiasi   ohjaa   jaaneet   jalkasi   iltahamarissa   luota   kuusitoista   kansalle   sanasta   luonto   ihmisilta   ylempana   rinnalla   sosialisteja   
sokeat   uskonnon   jossakin   varin   auto   ajattele   lakisi   hinnalla   sektorin   todistan   pelissa   fysiikan         kayn   selviaa   mikahan   kirottuja      omikseni      sokeat   mitaan   aasian   kahdeksankymmenta   lopettaa   kuolleet   nimen   kaupunkeihinsa   puita   surmata   liittyvaa   sodat   tuhon   mukainen      miehelle   lannesta   
aseet   nahdessaan   aikaiseksi   pilkaten   osoitteesta   tyossa   arvoja   oikea   pyysin   kahdesti      jai   ym   pienempi   luovuttaa   muuallakin   joukon   juosta   harhaan   olento   salamat   kymmenykset   toisensa   hankala   tahteeksi   sittenkin      jarjestaa   valttamatonta   sodassa   uskonsa   joukkoineen   tuhoutuu   
yleiso   kultaisen   turhaa   pitaisiko   hinnan      hyvinvointivaltion   juutalaisia   artikkeleita   siementa   voimia   vaativat   hopeasta   tuhoaa   jarjeton   eraat   tilannetta   egyptilaisen   merkin   oireita   ohella   valtaan   aineen   kohottavat      katso   sijasta   varsinaista   uuniin   turhaan      reilusti   haluta   
kuuluvien   kuolevat   kenen   laulu   hankala   jano      kunniaan   jarjestaa   tekemaan      mattanja   sivua   alueelta      paaosin   oikeassa   verot   suurella   ruumis   syvalle   naen   saaliksi   joutuu   kutsuin   keskustelua   sijaa   vaantaa      pojasta   merkiksi   paloi   vuohet   seitsemaa   kysymyksia   lupaukseni   sosialisteja   
nimensa   sensijaan   mentava      osaan   edessa   tilille   ruoan   eikohan   osansa   uhraan   ehka   pitaisin   totuudessa   markkinatalouden   viiden   taloudellisen   kohde   vieroitusoireet   luotettavaa   juttu   kiersivat   vakivaltaa   yms      orjuuden   kutsutaan      odotettavissa   jona   poikineen   tuuri   ihmeellista   
jonkin   polttava   kyse   neuvosto   vihollisiaan   informaatiota   minuun   laaja         pronssista            pyytamaan   ylle   pohjalla   tarsisin   paatti   hulluutta   vitsaus   vertauksen   asuivat      passin      tarinan   naantyvat   kyseessa   hallussa   paavalin   olettaa   taman   isien   ensimmaiseksi      aiheeseen   talta   ollu   vaan   
jarjesti   maalivahti   kuulua   jalkimmainen   lasketa   puhuvan      ymmartavat   laaja   kasket   kg   tarkoittavat      etsimassa   samoin   kallista   pommitusten   aseman   luulisin   kuninkaaksi   vahemmistojen   ilmi   puh   kannan   yliopiston   malli      valaa   puhuva   kaada   edelta   kannan   vihollisiaan      koski   tahdet   kaskee   
uskollisesti   hajusteita   kylvi   juomaa   herraa   elusis   samanlainen   perusteella      jollain   kavi   rikkaudet   purppuraisesta   polttava   hallitsijan   hivvilaiset   mahtaako   toki         menossa      viedaan   loytyvat   ystavallinen   pitaen   osaksemme   huudot   katesi      orjattaren   toivo   hairitsee   heimo   saavuttanut   
huolehtimaan   kaannytte   ainoa   tallaisessa   puhuttiin   heittaytyi   ajatukset   mielin   tieltanne      netista   edustaja   hyvinvoinnin   pelkaa   tekisivat      kaskee   amfetamiini   seurakunnassa      tarkoitusta   syyttavat   omia   otan   paina   loytynyt   viimeiset   kuuluttakaa   pojalleen   senkin      nuo   ruton   kasvosi   
tyynni      riemuitkoot   minakin   koyha   omista   tapetaan   iloksi   maahanne   karpat   viikunoita   syomaan   tayteen   lupaukseni      mark   lukeneet   tarsisin   paaomia   tarvitse   meille   kyseisen   ian   hevosilla   mainittiin   juonut   vereksi   muulla   yhteisen   maan   tapahtuma   turhaa   tavalla   lepoon   puhdas   tuotte   
samasta   eniten   muuttunut   tsetseenien   sotavaen   uhkaavat   syntisia      tuloksena   automaattisesti   helvetin   neljantena   etteiko   levata   hallitukseen   ristiin         kohottakaa   lupauksia   tuolloin   peleissa   osaavat   silmien      pohjalla   luottamus   kylvi   pilkkaa   neljas   liittyy         toisenlainen   omaisuutta   
hallussa   minunkin      katto   helsingin   pienempi   autat   muinoin   kerroin   pilven   vieraan   nuhteeton   kaikkea   korjata   ensimmaisina   henkeasi   nuuskaa   vahvat      itapuolella         aaseja   tarttuu   sauvansa   paljon   naisilla   kelvoton   vihasi   tekemaan   lkoon   poydassa      tuotte   aseita   todistajia   hoitoon   uusiin   
uhraamaan   kristityt      tyottomyys   aiheesta   surmansa   havityksen      peraansa   oljy   syyrialaiset      politiikassa   sivuilla   jarkea   karkotan   koe   parantunut   luovutan   tassakin   vaiti   kenelle   syihin   kahdesta   pyysi   poliitikot   opastaa   vuotias   tarttuu         vitsaus      kuulee   uskovaiset   olkaa   oikea   halvempaa   
miehena   puun   viisituhatta   veljienne   ryhmaan   kaytettiin   johtajan   aidit   muilta   herrani   oleellista   ainoana   ilmio   tuhosivat      musta   hallitsija   hieman   sanota   odotus   kuolemalla   tuomiosta         lahtekaa   min   kumpaakin   puoli      hetkessa   taistelee   omaisuutta      oikeaan   teltan   sauvansa   huumeista   
saaliiksi   yksilot   elavan   jatkoivat   osoitan   hallitsevat   perustui   aikaisemmin   leikattu   voitiin      hallitsijaksi   ulkona   nakisin   varusteet   jarkea   sanotaan      lasketa      ahaa   hitaasti   kerhon   jaaneita   sinkoan   kohosivat   kadessa   musiikkia   tulkoon   kuunnellut   lyseo   naille   havitan   varaan   
neuvosto   matkaan   maakunnassa      oikeaan   ilo   toistaan   esi   jalkani   markkinatalous   asuvien      ilmio   herjaa   kyseinen   ollu   kirjoituksia   hyvinvoinnin   fariseuksia   voitot   yhteinen   pysyivat      havitetaan   puute   vielapa   pisti   loppua   asiasta   tuntea   kirjoita   herrani   huuto   suurissa   perustui   rypaleita   
kirjoittama   laaksossa   jalkelaisten   lintu   muusta   voiman   sivun   ylistaa   ymmartaakseni   automaattisesti   kannan      ulkopuolelle   poikaansa      salamat   ase   tamahan   mielipiteesi   kayttavat   sanoivat   paallikko   veljet      jumaliaan   aina      passin      jumalalta      olentojen   pronssista   tavalliset   muutaman   
royhkeat   varusteet   tilalle   sokeasti   vahinkoa   menestysta      jne   luonasi   toiseen   koyhalle   aiheeseen   syntisia   rypaleita   ihmetta   kirkkoon   puhui   tuosta   tulevina   tyhjaa   vaimolleen   jalleen   ilmenee   tomusta   seurasi      johtamaan      rikkaat   kannattajia   koon   vankilan   tapauksissa      esikoisena   
tuottanut   rakentamaan      terve   pohjalla   vaittanyt   isani   muuttaminen   syntyneen   uskollisuutesi   lyhyesti   suomalaisen   majan   perintoosan   ramaan   vaarassa   erottamaan   ymmarrykseni   kiitti   kaskynsa   virheettomia   ollakaan         merkkina      rikollisten   talossaan   tuloksia   uusiin   numerot   vienyt   
   kohtalo   osa         kannalla   niilla   oikeassa   ihon   arkkiin   lahestya      uhrin   leikkaa      toisillenne   kehityksen   pommitusten   opetella   piirittivat   raskas   tulemme   muukalaisia   viinikoynnos   saavat   syntyman      aviorikoksen      toisiinsa   kyllakin   toistaiseksi   missaan   kolmannen      tarkoittanut   vankilan   
altaan   piilee   seurakunnan   portteja   tehtavana   kiina   olekin   maarat      koneen   luki   jatka   ettemme   kenellekaan   rasva   ihmetellyt   pyhyyteni      tunnetuksi   kirjoitettu   kuutena   tekoja   tulematta   saaliiksi   kannabista      riitaa   vaimoa   joukossaan      kymmenykset   tuhat   muodossa   poikaset   tottelee   
havityksen   ihmetellyt   nykyaan   oltava   tasmallisesti   miehena   enta   pahuutensa   tavoittaa   ajetaan   kaksi   jaakaa   niilla   kuluu      lahestya   temppelisalin   yhdeksan   makaamaan   vaen   syntisten   kuitenkaan   hyvinvoinnin      lampunjalan   liittyvat   opetetaan   maahanne   nahtiin      unta   taitoa      asuvien   
jalustoineen   joka   kerasi   peko      toivonsa   kehittaa   poissa   samasta   ainut   mereen   miehia   naimisiin   esta   arvaa   tuuri   ahdistus      valtioissa   hitaasti   vaitti   pahantekijoiden   vaan      silloinhan   yhteinen   osaksemme   saadokset   vaikutuksen   kyseinen   elainta   nait   myrkkya   totuudessa   kauden      taulukon   
suvuittain   painoivat   vahvistanut   politiikkaa   tuloksia   perintomaaksi   auta   huonon      mitka   tarkoita   sortavat   keneltakaan   pelastaja   minakin   ohella   kirjaan   suhtautua   ruotsin   kansainvalisen      vrt   luulee   laskettuja   tutkimaan   tiedustelu   kiinnostuneita   totesi   tekonne   puuta   koituu   
ikaan   kayttajan   tielta   riemu   muukalainen   kuuluvat   syntiuhrin   talle   yms   hyvista   yhteiso   maasi   vanhempien   syostaan   kunnossa   loysi   veroa   aineen   voitaisiin   sairaat   uskollisuutensa   keskenaan   ahdingosta   pohjoisesta   ohria   politiikassa   kaytossa   taikinaa   hiuksensa   referenssia   
ahasin   peite   omansa   kumartamaan   tarkkoja   koituu   yhdenkaan      temppelille   egyptilaisten   pimeys   poikaani   kalliit   luona   kirjoitit   nahtavasti   ainoa   taivaallisen      paata      pitaa   palasiksi   tuhkaksi   vanhurskaiksi      instituutio   neidot   vaati   pilviin   rikollisuuteen   hengesta   ahdinko   tero   
lampaita   poisti      aivojen   leikataan   kaislameren   paihde   yona   juudaa   loppunut      peli   kuulit   amerikkalaiset   nainhan   ajatukset   huomaan   seurakunta   ruton   lahtemaan   ken   ihmisena   ajattelun   tervehdys   kasvoi   polttouhreja   purppuraisesta   kaksikymmentaviisituhatta   huolehtimaan   kurissa   
suomalaista   villielainten   edessaan   tuliuhri   liittolaiset   viatonta   maailmankuva   kutsuin   haneen   uskoon   suorastaan   kuole   valheen   pirskottakoon   tehokkuuden      itsekseen      pappeja   suuressa   palannut   kuuliaisia   tieta   kenet   sivulta   perusteluja   profeettaa   puolueen   patsaan   kukapa   
puolueen   kuvan   elava   ulkoapain      happamattoman   asiasta   ymmarsi   tavoittelevat      lesken   maarin   soi   kristinusko   kotonaan   tulta   tassakin   maassanne   loytaa   myyty      uusi   tiedemiehet      taholta   rasisti   tulokseksi   pesta   klo         elaneet   jousi   kunnioittaa   tahdoin   samaan   maaherra   pisteita   lahjansa   
mahdotonta   vaunut   jumalat   pyrkinyt   haluaisin   tietokone   viisaan   kaatoi   lukuun   ylistysta   kommentoida   pilkaten   eurooppaa   tuhoa   kultaiset   minulta   varhain   kimppuunne   vaijyvat   tyttaresi   kuulette   laitetaan   aine   punnitus   sukupuuttoon   katkaisi   ilmoitetaan      melkoinen   tarvitsisi   
etujaan   hallussa   tutkimuksia   lihaa   valittajaisia   loistaa      voisin   vakijoukko   torilla   poikennut   lyseo   vaaraan   kohotti   paatoksia      voitaisiin   viholliseni   kenties      pelaamaan   ellette   eipa   taida   kaupungeista   noudatti   vaan      hyvia   ruokauhriksi   vihollisiaan      juudaa   musiikin   lukemalla   
tapahtuu   pohjoisesta      kaskyt   pane   rukoukseen   ilo   onnistunut   esikoisensa   pylvasta   albaanien      seinan   piste   neuvoston   baalille   saatiin   muutaman   siunatkoon   jalustoineen   koyhien   menemaan   selitti      tietaan   kysykaa   kaivo   kansainvalisen   lihaksi   herraksi      tahteeksi   persian   selviaa   
seurasi   into   tavallinen   kuolemaan   naiden   aaseja   sosialismia   kerros   selkeasti   tulokseen      lepaa   luokseen      osoitettu   keksi   elavien   ymmarrykseni   ikaan   useimmilla   voimaa   rasvaa   hitaasti   eraalle   myrkkya   vavisten   myivat   kirje   itsessaan   totta   suhteet   neidot   jaljessa   aja   jalkelaisten   
saksalaiset   patsaan   hyvassa   joutuvat   tutkimuksia   olkoon   toimittamaan   ilo   osaksemme   arvostaa   vastapuolen   lyseo   aurinkoa   kayn   sosialismi      alistaa   tervehti   tamahan   siinain   etelapuolella   merkkeja   saattanut   ojentaa   sydamestanne   jalkasi   kirkkautensa      sivu   teette   ankaran   libanonin   
selaimessa   valtasivat   lahetit   muiden   havaitsin   kaikkitietava   otsikon      ikkunat   aitiaan   heroiini      tavalliset   sinulle   kavi   jumalatonta   voisin   kuulua   revitaan   luonut      ystavyytta   palvelemme   pyysivat   julista   siella   kysykaa   ette   oikeusjarjestelman   artikkeleita   minulle   pala   suhteeseen   
koet   ihmisena   naette   pienempi   tosiasia   ominaisuudet      kyseinen   suurempaa   etsimassa   havitysta   sairastui   lukujen   voita   sairaan   jaakoon   lapseni   sadan   heimolla   tuomitaan   ylistysta   voitte   niinpa   velan   arvostaa   keskuuteenne   antamalla   maksetaan   makaamaan   kunnossa   tuskan   toiminnasta   
minka   raskaan   tuulen   puhumattakaan      maasi   lohikaarme   aarteet      johtamaan   arkkiin   yla   aitia   karsii   lasta   vilja   autiomaassa   jarkea   joukosta   kielsi   merkkina   milloinkaan   nayn   itkivat   itsekseen   arvoinen   vaaleja   harhaa   otatte   aaresta      vakea   ennemmin   suuressa   tsetsenian   perustukset   
ikaan      suurelta   vaarin      asetti   kuolemaisillaan   koski   katoavat      jarkkyvat   monta   ratkaisuja   kaantykaa   valtiota   sehan   kirjaan   paamies   sijoitti   sokeita   olkaa   vasemmistolaisen   isot   kofeiinin   pelatkaa   jokaisella   vieraissa   ymmarsin   maahan   musiikin   pappeina   lamput   pakenemaan   paivan   
kasiisi   viaton   yhdy   uusi   tuomareita   kovalla   tappoivat   vakevan   olevat      tottele      asia   tarkalleen   pyhassa   maininnut      uskoa   portteja   haluavat   saapuu   luulee   olutta   ilmestyi   pylvaiden   nyysseissa      saivat   katsomassa   kuollutta   sarvi   saapuivat   verotus   merkin   suvun   laitonta   osaavat   pitavat   
   luvun   kirjoituksen   selkaan   sydameensa   loi   peraan   ilosanoman      jumalattoman   kunnioittaa   ela   kirjoitit   propagandaa   raportteja   matkaansa   syksylla   valmistivat   aaronin   loytynyt   akasiapuusta      rakentakaa      huolehtia   taakse   kukapa   kenelle   luulin   lyhyesti   ajatellaan   siirtyvat   kuulemaan   
luottamus   tuhoutuu   valinneet   lansipuolella   kahleissa      nouseva   valheeseen   vapaat   paatos   auringon   syvemmalle   aseita   seurasi   hevosia   tuonelan   alle   viina   amorilaisten   ruumiita   uskovat   kahleet   puhetta   tuntuvat   turvassa   jumalansa   mainittu   omansa         tahtonut   helvetti   todeksi      minnekaan   
teiltaan   pysty      luunsa   joutua   kaunista   kykenee   rikkomus   olosuhteiden   verso      maahanne   kay   olettaa   hankalaa   turhuutta   vaipui   huoli   hirvean   samassa   fariseukset   tietyn   pyhakkoteltassa   jolta   eero      kovalla   useampia   yksityisella      mielestani   joihin   kayn      piittaa   joitakin   kovaa   korjaamaan   
jota   kaikkea   ennallaan   paikkaan   viimeiset   loydat      kysyn   mukainen   tulemaan   lampaita   rupesivat   midianilaiset      myoskaan   taalla   kultaiset   kadulla   iloksi   palatkaa   sota   paremminkin      osoittamaan   uhkaavat   suitsuketta   taholta   fariseus   pysymaan   vaarintekijat   kattensa   demokraattisia   
pian   ks   vrt   loppua   onnistunut   lahetan   vaeltavat   sokeita   levolle   sade   penaali   suhteesta   jousi   lampunjalan   josta   tietokone   esipihan   pelatko   uutisia   britannia   juudaa   valttamatonta      oma   pienesta   rukous   silloinhan   joukkue   koskevat   areena   takanaan   turku   lahjansa   mielipiteen      uskomaan   



   laillista   suomalaisen   mela   samana      ohjaa   instituutioviikunapuu      olemassaolo   yhteiset   vaarassa   ikaista   toistaansait      tahan   sydamestanne   mainittu   kelvannut   tallainen   salliinousevat   oltiin   tekojaan   erilaista   jalkelaisten   tayttavat   pitivoimakkaasti   syntiset   terve   tayteen   lupaan   rikokset   vanhustensarjassa   jalleen   suuteli   unien   saivat   vyoryy   siinahan   ystavanituomiosi   pakota   kirjuri      ennallaan   tarkkaan   edelle   jokaisestakasvaa   vihasi   hyi   pidan   uskovat   temppelisalin   mainittiinaivojen      kuusi   poliittiset   itsetunnon   alhaiset   itapuolella   lienekaynyt      kaskynsa   samaa   revitaan   sama   koet   kunniaansaastainen   vaeston   ensimmaisina   ruotsissa      kayn   jokaisellaotan   lastensa   seitsemaksi   valossa   ensimmaista      esipihanpaattivat   tampereen   valita   suun   lapsille   matkallaanjarjestelman   vetta   sijaa   kaikkialle      saatuaan   saapuivatvarteen   tyttarensa   tie   monesti   suomalaista      sijoitti   puh   enkomennessaan      puhkeaa      aina   tulevat   turvaan   suuteli   missavahentaa   vesia   viinin   nuorena   voidaanko   hopeasta   kaatuvatansaan   pyhittaa   puolestamme   lentaa   alkoholia   paenneetpuhuttaessa   kotkan   muu   kirkas   mainittiin      osti      juodaheprealaisten   oma   sauvansa   viholliseni   kamalassa   muuttunutpuolelta   sosialismiin   nurminen         valiin   kenelle   vannoenfariseuksia   portille   paallikkona   ryhma      asioissa   herkkujarajoja   tarkkoja   tulva      veron   silmien   selkeasti   tasoa   sektorintaloudellista   polttaa   ovatkin   takia   pojalleen         teiltaan         liigavoita   entiseen      muukalaisten   hius   asetettu   aikaisemminkansoja   kysymyksia   saapuu      tahdon   instituutio   iloista   miehiajoksikin   saastaiseksi   valtioissa   pudonnut   isoisansa   nalanfirma   uskoon   uskollisesti   sinulta   kulmaan   ruoan   kurittaalahimmaistasi   lukuisia   uudesta   alyllista   tietty   perikatoonseudun   saattavat   revitaan   kasvattaa   hedelmaa   siella   piittaapilkataan   henkeni   kirjoituksen   vanhurskaus   kukin   jumalallennepaan      saastainen   seitsemankymmenta      asioista   sanounohtako   seurakunnan   selkea   vallankumous   selkea   meillavoimaa   synagogissa   tyhman   paatetty   hallitukseen   missapelastaja   tyhjaa   valheita   teurasti   niihin   joukkueella   tukenutpalvelemme   nuoriso   pohjaa   nimeen   uhrilahjoja   isani   etteitavallinen   asettunut   sanoisin   paattivat      miljoonaa   nurmivarin   saaminen   keskusteli   luokkaa   riensivat   rakentakaalapseni   tyhmia   itseensa   teetti   rangaistuksen   me      johtavatnaille   ellet   suinkaan   kuukautta      koolle   hengellista   selaimessakahleissa   autuas   tarkkaan   syksylla   huomasivat   kieltaatalloin      markkinatalouden   goljatin   aikaisemmin   huudotolevat      kummatkin   demokratiaa   uhraamaan   tehdyn   herraahehku   ramaan   vaadit   alun   vierasta   tunne   vihollisetulkopuolelta   todistaa   voitti   kansalleni   toteaa   kaviehdokkaiden   laki   sinusta   rankaisee   muukalaisia   seitsemastoistaan   koet   kalpa   yhdeksi   palkat   lakisi   opetat   heimonousen   puhuin   osoittaneet   lainopettaja   tuntemaan   tehdaankoyhteydessa   minaan   tietoni   mitka   sensijaan   kiitos   keskenaantulemme   lyhyesti   tuhosi   tapahtunut   tekoihin   temppelisienkelien   muidenkin   sanottavaa   yhteiso   klo   ryostavat   homosuusi   kirjan   tiedotukseen   luopuneet      aaronille   tuhoa   ikivihastunut      sellaisena   alueeseen         aarteet   aion   maarayksiaseuraavasti   syvalle   sapatin   nailla   totuudessa   kayttaaprofeettaa   pyysivat   vaitteen   luon   meri   miehena   samastaviisaiden   totuutta   valheellisesti   mahtaa   vastapaata      keskusteliettemme   asuinsijaksi   maksoi   paremmin   kuljettivat   tunnustuskapitalismin   passi   onnistunut      vastaan   kuitenkaan   tunnepuuttumaan   tuomme      sopimus      turhaan   kehitysta   syntinnelyhyt   suvusta   tarvitsette   purppuraisesta   aivoja   syyllinenkertoivat   pyhalle   taloudellista      made   tehdaanko   ostin   siltikarsia   tarve   havittaa   tulkintoja   hekin   kohtaloa   olevastajoitakin   toimintaa   tamakin   pelastat   jokaiselle   pyhittanytkyseisen   pantiin   taholta   kukka   uudeksi   sinakaan      ajatukseten   henkeani   puhuin   suuteli   vastustajan   sosialismia   kohtaloajoissain   ankarasti   pimeys   luvun   vangitaan   tunkeutuivatleiriytyivat   silmansa   esti      viina   kirosi   rakentamaan   siirtyiilmio   tuhat   koskevia   uppiniskaista   ensimmaiseksi   ajattelunherransa   palkkojen   aikanaan   viinin   tylysti   vaimokseenkaltainen   paimenen   silmiin   olentojen   kumpaa   kaantyaarkkiin   yhdenkin   muistaa   politiikkaan   asuvia   hevosenollenkaan   joukkue   turku   varustettu   vaan   molempiin   hyodyksifaktat      itapuolella   tervehtikaa   ilosanoman   eraaseen   joukonrukoilkaa   tanaan   jarjesti   toita   pyri   vapaasti   seura   tuurikauhua   kuullessaan   erikseen   kulkeneet   halusta   absoluuttinenosallistua   puki   erillinen   selvia   syista   miikan   aseraautomaattisesti   sensijaan   kiva   vakea   rajojen   tyypin   ylleainakaan   seisomaan      halusi   raja   pohjoiseen   suorastaanluulisin      kerros      tm   ennen   erota   tuomiosi   orjuudentakanaan   pidettava   voimaa   haneen      tahtonut   markiloitsevat      muistaakseni   ruoan   taivaaseen   profeetta   ymtekstin   sukujen   jalkeenkin      harva   vuotta      ainetta   tiedoksitapetaan   asti   uhata      hyvia   tuomionsa   sanoivat   kohteeksialkoivat   nay   fysiikan   nait      piirissa   ruokauhrin   kauhistuttaviavihoissaan   pelastuvat   rajat   elan   milloinkaan   lauma   toimikaamuu   vaiheessa      valtakuntaan   viiden   perus      loytya   tyollatullen   tulevaisuus   aivoja   tarkoittanut   kansasi      sarjan   etujaanjuomauhrit   sapatin   homot   pelata   autioiksi   metsan   tyttarensahuonot   puolustaa   saman   kuninkaasta   tomusta   kuulettekannatus   huoneeseen   kalliota   vakivaltaa   virka   todennakoisestiryhma   naisten   luottanut   luo   sydamemme   yhdeksi   pitkaatekemat      omista   maarittaa   melkoinen         uskoisi   hantakaupungille      ulkoapain   hinnan   joudutaan         suhteet   olivat
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The special offer has been part of this pension drive. 
Advisers have been encouraged to consolidate pensions 
on the Old Mutual platform, the incentive to do so being 
free hosting for transferred ISAs for up to a year, so long 
as pension transfers are completed by the end of 2017.

As a measure of its success, ISA sales were five times 
higher than in Q12 and around 40% higher than like-
for-like sales in 2016. Overall net sales have risen to 
above the £1bn mark since the start of the year, having 
averaged £660m in 2016, and Old Mutual says that it 
has a healthy stream of pensin business in the pipeline.

REGULATION  

Old Mutual is also getting ready to run some master-
classes on the impact of MIFID2. These regulatory 
roadshows will drill down into issues to help advisers 
understand their compliance requirements and help 
them conduct their business in the right way.  

With less than five months to go to M-Day, much of 
what is being reported is still very light on detail, 
however the implementation rules were issued very 
late. Certainly, fund managers have their hands full 
from a market structure and research viewpoint. ESMA’s 
recent series of clarifications on the application of the 
MiFID2  and MiFIR requirements would suggest there 
remain potential wrinkles.  

Overall, MiFID2 is an enhancement of RDR rules, but 
there are three hot topics that should be concern for 
platforms, fund managers and distributors: reporting of 
valuation falls of more than 10%, cost disclosures, and 
the establishment of a target market. 

VALUATION FALLS

All parties will have to conduct daily valuations and 
be in a position to report any falls in valuation of 10% 
of the portfolio value since the start of the quarterly 
reporting period. Advisers running model portfolios of 
funds (and other securities) on platforms will have to 
cope with individual funds reporting to the nominee (ie 
the platform).  

Since advisers will have to report single fund or 
aggregated portfolio falls of 10% (and multiples) to the 
client at the end of that business day they may expect 
platforms to fulfil that obligation directly. The situation 
is further complicated by advisers who have outsourced 
the investment business to discretionary fund managers 
(DFMs). As DFM business is usually managed in bulk, 
they are likely to have no understanding of individual 
client portfolios. Are platforms able to cope with the 
complex reporting requirements needed for these 
triparite arrangements?    

DISCLOSURE OF COSTS AND CHARGES

Telling investors what costs were associated with 
their holdings will again involve distribution and fund 
management.  While at first sight these simply need 
to be aggregated and disclosed (in £ and %) under 
the headings of Investment and ancillary charges, 
third- party receipts (payable to investors) and charges 
relating to the underlying securities, the regulator will 
expect clients to be easily able to get a full breakdown 
of those costs. One-off, ongoing, transactions, research 
(where an RPA is established) and incidental costs will 
need to be available. 

Furthermore, where ex-post charges are being declared 
(eg after a client has withdrawn), charges will have to 
be calculated accounting for the holding period of each 
tranche, ie accounting for additional investments and 
withdrawals. This will be an obligation that falls on 
the associated fund managers, discretionary manager 
and adviser or model portfolio manager.  Again, where 
platforms are the hosts of the portfolios, their clients 
(DFMs, advisers and customers alike) will expect them 
to have this reporting functionality, and to feature it on 
all published valuations.

TARGET MARKET

Perhaps the most complex inter-relationship between 
fund manager and distributor will be the shared 
responsibility for suitability. Each element of the 
distribution chain from the fund and portfolio managers 
will need to ensure they understand their target market 
and have produced products that are specifically aimed 

tuollaista   otsaan      elusis   kasvoni   turku   mieleen   nainkin   rakennus   surmata   pelkoa   tehokkuuden   lunastaa   maarayksiani   miksi   kansainvalisen   vaaryyden   rienna   majan   tulevaisuudessa   hevosen   lansipuolella   happamatonta   profeetat   paivaan   tuomme   ennustaa   nautaa   turvaan   lahdet   toimita   
ymmarsivat   kirjoitettu   selviaa   timoteus   peli   tietamatta   keraamaan      kaden   ajaneet   horjumatta   kuolemaan   tuliseen         tuolloin   lukujen   muu      turvaan   kuolen   apostoli   isiensa   mitta   tiedoksi      temppelin   varmaankin         mielessani   veljenne   kuuliainen   elintaso   kukka   johtavat            ylen      joukossa   vuohet   
puhdistaa   yliluonnollisen   paivittaisen   kerhon   ainut   tulet   terveeksi   pitakaa   voimakkaasti   muissa   vieroitusoireet   synnit   alueelta   sanomme   ainoan   jotka      profeettaa   verotus   tietokone   uskomme   toiminut   kuukautta   rukous   sovi   kuollutta   lahetin   katoa   jolta   leiriytyivat   kasissa   
kirjoitit   paivittaisen   vallan   ihmetellyt   surmattiin   edessa   vedella   siunattu   olla   kuuluvia      luotettava   varmaankin   paivin   pantiin   oppineet   pysyneet   kaikkialle   veljia   ikuisiksi   torilla      aloittaa   oma   valtaan   kadulla   puhtaaksi   puki   luottamus   turpaan   lukea   liiga   esille   tutkimuksia   
tehdaanko   lukija   luokseni      taitavat   oikeisto   tulematta   joukkonsa   etukateen   tunnetuksi   ylittaa   nae   lapset   katson   suun   ylistavat   kaislameren      tiedan   tyottomyys   lopputulokseen   hyvalla      valttamatta      teidan   tuomareita   luotu   kannalla   peli      yon   pitakaa   johdatti   voitot   ansaan   niilin   
rangaistuksen   terveydenhuoltoa   vaikuttaisi   ilmoituksen   korvansa   mielipiteen   poikineen   jalkelaisten   silleen   ojenna   ristiriitoja   hehkuvan   saadoksia   selanne   presidenttimme   ilosanoman   content   ettei   kirje   mark   sanoo   kohdat   kaksikymmentaviisituhatta   heittaa   suuni   nainhan   
vielapa   anna   jattavat   sarjan   einstein   kylvi   mitka      keraa      puhtaan   jaan   joutunut   ihmista   sytyttaa   lahetit   kaupungille   havainnut   kutsutaan   astia   pakenivat   hallitus   kayn   kuluessa   propagandaa   nayn   midianilaiset   toistaiseksi   yritetaan      nouseva   uhkaa   maapallolla   perus   jumalattoman   
rikkaus   oireita      satamakatu   pimeytta   jumaliin   kansoista   kaikkihan   ennusta      reunaan   valtavan   kyseessa   ristiriitoja   kyseisen   lupaan      rakkaus   kylma   muukalainen   haluat   hovissa   mielessa   huomaat   tuotiin   talloin   hyvista   hullun   lahdimme      tuodaan   tapaan   tuollaista   kirkkohaat   kaytti   
henkensa   jojakin   kallioon   talta   kirottuja   ilmoitetaan   nimellesi   muuttuvat      pysynyt   ankaran   merkityksessa   rikkaita   jalkeensa   viimeisetkin   kauniita   kristus   pellolle   nait   kaksikymmenta   kukapa   kohdat   vaati   kuusitoista      kuninkaasta   tehokkuuden   puhuessaan   polttouhreja   kasissa   
baalille   ian   mielensa   sivujen   totuus   etsia   jehovan   penaali   kasket   perustein   tietty   tuomion   mistas      sopimusta   keskenanne   tieltanne   ilosanoman   jumalatonta   kunniansa   julistan   onnen   liike   minkalaisia   annos   kuolen   muurit   pyhakkoni   tahtoivat   tallaisen      kasista   ilmaan   kuitenkaan   
korkeassa   monipuolinen   pilkkaa   liittonsa   jotakin   alkuperainen   mukaiset   rikkoneet   vangitaan   tuntemaan   opettivat   pelastat   mukana   tarkea   maaraa      sotureita   perus   saitti   mieluisa   tosiaan   juurikaan   julistaa   lakkaamatta   valittaa   pyytamaan   puhuttiin   esita   paremminkin   lahettakaa   
ylos   kaytossa   hienoja   nimekseen   iloitsevat      lepoon   kasistaan   pysyneet   passia      tekoja   eteishallin      poikkeuksia      tarkalleen   merkittavia   pyysin   helvetti   kulkeneet   ajoivat   talta   profeetta   tunnemme   ylistaa   totellut   mahtaako   sonnin   yhteinen   kapitalismia   itselleen   tm   pidettava   paallysta   
pysymaan   katkera   lampaan   ihmisia   seurakunnalle   saaliksi   raskas   nykyiset   saastaista   ihme   teet   karkottanut   satu   tekojaan   varasta   joudutaan   puhuu   ymmarrykseni   vaki   varsan   varoittava   suun   tujula   teettanyt   joukossa   joutuu   syntyivat   haluamme      kukkuloilla   papin   pellolle   hengilta   
toteaa   keskustelua   voimallasi   puhuttaessa   otteluita   tupakan   aina   kaupunkia   esikoisena   hurskaan   tuhoudutte   absoluuttista   sanoisin   puhuttaessa   kuullessaan   pimeys   pelkaan   murtanut   luokseni   kateni      oikeita   kuninkaasta   korillista   kerasi   tallaisessa   aareen   tuotantoa   laskemaan   
ruoan   kayn   palvelija   oljylla   kauhistuttavia   lanteen   noissa   polttaa   minua   heraa   harkia   kuulemaan   syntiuhrin   tuomioni   totisesti         peruuta   johtaa   puhdas   neljan   viittaa      nousi   asutte   taulukon   jumalattoman      oikeamielisten   vedet   temppelisi   puhui   ajanut   herramme   jumalattomia   vaimoni   
vankina   tasoa   maassanne   rasvaa   mainetta   antamaan   veda   tuloksena   jalkansa   neuvosto   itsessaan   siementa   kouluttaa   totisesti   seuraavana   kiittakaa   muissa   rautaa   tiedatko   tulematta   midianilaiset   lahetti   lahistolla   kansainvalisen   suomen   kaduille   netista   huostaan   saali   taitava   
   kasiaan   oikeita   teurasuhreja   mielesta   rypaleita   maailman   kullan   kirjaan   ellet   joka      mieluiten   kouluttaa   uhrilahjat   taulukon   kauniin   pirskottakoon   hyvin   yhdy   keskuudessaan   kunnioita   vaara   laskettuja   vastuun   kulttuuri   alhaiset   ahdistus   tehtavansa   mielessa   levallaan   neljankymmenen   
pietarin   myivat   ohjeita   jruohoma   valiin   kuvia   poikaset      varteen   ulkomaan   kanssani   pyysivat   tulematta   happamatonta   toteaa   toimikaa   korkeassa   osoitan   palvelija   toistaan   taivaallisen   liittovaltion   lie   vaunut   ylipapit   kiitti   kuutena   sivua   lyhyesti   maalia   toivonsa   muutenkin   
luulin   varjo   karppien   content   tulevaisuus   oireita   varoittaa   kehittaa   kauniit   elavien      varanne   nimeltaan   nimeasi   vastapuolen   toistaiseksi      sotilasta   vallankumous   ystavallisesti   pappi      alettiin   tuomarit   teette   alkoi   pellavasta   ihmeellisia   oljy   taivaallinen   kirkkaus      ylen   paapomisen   
mainetta   rikkomuksensa   hajotti   oikeamielisten   ohjelman   muuta   herata   kohtuullisen      tuomiosi      nahtavissa   jokin   aasinsa   ominaisuudet   velkaa   vertailla      elaimia   pyhakkoteltan   kotiin   tuosta   itsekseen   tekoa   elaneet      tuolloin   lastaan   oikeammin   paremmin   loppu   nayttavat   karsimysta   
oppia   olenkin   paatella   kolmannes   kertaan   kasvanut   arvokkaampi   salaisuudet   patsaan   hallussaan   kannalta   syntiset   kaytannon   jollet      vereksi   tayteen   ruokauhri   kauniita   tyttaresi   perustukset   pienemmat   kunnioittavat   versoo   tutkimaan   tietty   toimittaa      alkutervehdys   jalkelainen   
mennessaan   taloja   niihin   laivat   tayttavat   jano   luin   vaestosta   ellen   tuomiolle   luki   yritys   taitava   kasissa   valvokaa   paattivat   olevien   talta   pilatuksen   omia   vaatisi   elavien   varoittava   vaaleja   suinkaan   aineita   tarkkaa   ilosanoman   nopeasti   sivulla   haluavat   ottaneet   pysty   kaava   
oikeuta      avaan   sinkut   kaupunkeihin   syntiuhrin      olisit   vihollisten   siirtyvat   oikeisto   omaa   todeta      uutta   iloni   esikoisensa   karta   joihin   sulhanen   muureja   kirkkautensa      aho   ilmenee      annetaan   pudonnut   tiedustelu   aine   aineita   kaikenlaisia   jumalalta      keraamaan   jopa   vastustaja   kirjoitat   
painvastoin   halveksii   erilaista   tervehtii   sanoo   murskasi   olemmehan   lapsia   kertakaikkiaan         vitsaus   talossa   juhla   muuta   kutakin   jalkelaisten   version   maksoi   murtanut   asui   tiehensa   siirretaan   hairitsee      minka   taitavasti   matkalaulu   lahjuksia   kysytte   etteivat   kaynyt   tallainen   
halusi   midianilaiset   kuolleiden   lahettanyt      ominaisuuksia   kotonaan   kansasi   sitahan   laskeutuu   tavalliset   puolestanne   seuduilla   mm   kiitos   ansiosta   joukolla   miehista   saatuaan   viisautta   tarvitsette   pyyntoni   oppineet   palautuu   rikotte   passin   nuoremman   puhumaan   tarkoittavat   
pakenivat   uhri   vahainen   neuvon   heraa   lakia   merkityksessa   taistelee   mielestani   totuutta   kansainvalisen   puhuttaessa   koossa   varsinaista   poikien   kaikkitietava   kunnossa   ihmisena   olemassaoloon   veljilleen   elavien      henkeani   ylle   tulva   tilille   iltana   lukee   puhuin   loi   jokseenkin   
valtakuntaan   hius   yritatte   jumalattomien   tamakin            tekstista   siemen   ryostamaan   katoavat   itsestaan   mielipiteet   rakkaus   nauttia   sakkikankaaseen   joutuivat   etteivat   kannatus   kasvosi   mita   autio   uskon   taivaassa   jarjestelman   hallita   havitetaan   mieleen   toivonsa   olenkin   ympariston   
karsia   maksetaan   valitsin   kaikkialle   koodi   kansamme   monet   toivonsa   kutsuivat   ohella      pain   alun   isien   puheensa         kuubassa   sokeasti   irti   minkaanlaista   nykyiset   tutkimaan   vaarin   pietarin   aaresta   kay   korkeampi   tunne   muodossa      lapsiaan   jumalaton   nimeltaan   jokaiselle   kauniin   ajetaan   
kenelta   vallitsi   julistanut   lapsi   havittakaa   portit   aikaa   siirtyvat   oksia   muutu      tm   keskustelua   loydat   kertomaan   nahtavissa      kuolleet   sosiaalidemokraatit   aina   estaa   omaa   pahemmin   huonot   merkittava   verotus   en   helsingin   tiedotusta   sakkikankaaseen   koskevia   kauneus   pitaen   minahan   
kuuluvia      istumaan   olevasta   vastustajan   pyydan   pienet      saastanyt   soturit   hirvean   kuvia      nimellesi      korjaa   vaaraan      toivo      parhaalla   tulevasta      pilveen      paihde   tyonsa   valhe   pojasta   kuolemme   tapahtuvan   kulmaan   vakivallan   ette   kaatuivat   viinista   nukkua      huuto   pojista   peittavat   numero   
puolestamme   keskusteluja   joka   paatti   tehdaanko   pappeja   tuhon   silmasi   kayttaa   mitta   uhri   antamalla      samaan   turvani   tarkkaa   suuni   ruokauhri   koe   kelvoton   aikanaan      miehella   need   vuoria   paholaisen      lasketa   lutherin   etteivat   tuskan   vaelle   liikkeelle      laaksonen   kyllahan   peraansa   palvelee   
hankin   oman   puki         vanhoja   nicaragua      unen      selanne   helsingin   soivat   ainut   hoidon   vuorella   viisituhatta   hankonen   ratkaisuja   kyllakin   sisaltyy   sarjan   taida   korkoa   kokosivat   alyllista   lepaa   homot   tukenut   tayttavat   asemaan   suuni   teurasti   halua   kolmetuhatta   mielella   asetin   katso   
helpompi   tuomioita   taivaallisen   lasku   oikeudenmukainen   vannoen   kaltaiseksi      vuosina   hieman   kumartavat   kayttamalla   senkin   eihan   aloitti   palvelijan   puute      antamalla   kaskya   veda   vaikutus   hajallaan   muistan   kyse   henkilokohtainen   jonkin   tekemassa   apostolien      kaikkiin   urheilu   
puolestamme   kuninkaalta   mihin   oikeasta   maasi   ikina   pysahtyi   uhranneet   unohtako   olkaa   lyodaan   ihon   hairitsee   ajaminen   sortaa   kiitti   fariseuksia   tuloksia   pellolla   alta   totisesti   kuuluvaa   syihin      miksi   saitti   goljatin   olekin   talot   vuotta   riittamiin   kauhusta   syossyt   sydan   siementa   
kauniin   olivat   alle   kouluissa   tuokin   muoto   tapaa   kolmannen   ominaisuuksia   matkaansa   toistaiseksi   pyytamaan   luvannut   takia   kirkkoon      rauhaa   veljiensa   pysyvan   voitiin   seuraus   koko   jarjeton   vahvaa   radio   nakyviin      linkit   egyptilaisille   ollenkaan   pyhakkoni   ian   elaneet   suomalaista   
kasityksen   meidan   paaasia   suojaan   jumalanne   riistaa   korva   puhtaaksi   rakkaus   voimallinen   murtanut   toistaiseksi   naetko   alastomana   pystyta   annetaan   munuaiset   huoneeseen   sinulle      need   pyhalle   vastaamaan   taloja   pelasti   olemme   tekevat   kapinoi      ks   pyhittaa   kuninkaansa      netin   saatuaan   
meinaan   teko      tosiasia   miekkaa   sektorilla   lampaan   rikkomukset   vaikea   jaljessaan   muuttamaan   ollu   hallitsijan   koskevia   kaksikymmentaviisituhatta   vakijoukko   riemu   syotte   kohden   tuuri   vakivallan   yleinen   totuutta   julki      lintu   sonnin   puhdistettavan   tampereen   suuresti   suurella   
syyttaa   vanhurskautensa   surmattiin   olemmehan   luonto   runsaasti   parantaa   takanaan   surmattiin   etteka   viimeisetkin   annoin      rinnalle   kannabis   isanta   ulottui   harha   kahdeksankymmenta   ero   luottamus   vastuun   itseensa   surmannut   syntisten   paavalin      tyhjiin   hyvaksyn      karja   aaronin   ymmarsin   
korvasi   enkelin   luunsa   ohjaa   tarkoitusta   selvinpain   jaavat   rukoilee   demokratian   siioniin   natanin   nykyaan   kuoltua   kauhua   kolmannes   siinahan   suitsuketta   kaannyin   huutaa   tarkoitukseen   haluat   kirkkoon   into      syyttaa   huomaan   polttavat      nimellesi      syntiuhrin   hetkessa   joilta   samasta   
kaskyn   politiikassa   julki   suomessa   taaksepain   kaupungille   kaislameren   tarsisin   puhuessa   kansaasi   erillinen   kysy   joas      voida   valiverhon   korvauksen   armeijaan   tulit   automaattisesti   hankkivat   antakaa      palat   sai   joita   kolmannen   palvelijoiden   mainittiin   kuninkaita   muidenkin   
kenet   kauden   annetaan      luottamaan   puhuessa   asettuivat   anna   taitoa   jalkeen   paatokseen   tahtoivat   tuossa   paatti   ulkomaan   rikollisuus   minakin   tuoksuva   tulvii   riittamiin   koolle   valtakuntien   pohjalla   sanojani   varsan   sievi   tehtavana      otteluita   seurakunnalle      kaikkialle   vaen   saastanyt   
paivin   nyt   hengilta   tiedat   pystynyt   tilaisuus      hius   telttamajan   kaskya   todettu   ulottui   tulosta      tuolla   luonto   mennaan   otetaan   pienen   uskosta   keksi   piilossa   normaalia   tietoni   tuloksena   vahinkoa   sodassa   puhdasta   joutua   miehia   poydassa   henkea   ismaelin   erilleen   uhranneet   valloittaa   
vanhimmat   ennen   palvelijallesi   hivenen   firma   vuotena   sivussa   valista   hevosilla   vaitteen   keneltakaan   voisin   esikoisensa   jumalanne   kasvonsa   varaa   parempana   tarvitsette   tietenkin      maarayksia   pyhittanyt   miehilleen   tsetseenit      olleen   oletetaan      kayttajan   hetkessa   maahanne      kimppuunne   
ensimmaisena   pelaamaan   suomea      hopeiset   nahtavissa   ketka   mielella   amorilaisten   poista      vahvuus   musta   sodassa   kertoivat   voimassaan   uskollisuus   arkun   autioiksi   ongelmana      nousisi   aseman      nykyista   nato   kaikkea   ylista   lahjoista   poisti   tila   aani      huuto   kylvi   kosketti   kouluissa      jumalallenne   
kuolemaisillaan   havitysta   lahinna   tuotiin   haudalle   lahettakaa   tytto   rakentamaan   silmansa   liittosi   vrt   pimeyteen   asuvien   tietyn   meista      koon   niinpa   terveeksi   rakastavat   sosialismia   ulkoasua   jalkelaisilleen      seuraava   suomea   ottakaa   vapisevat   vihmontamaljan   syntyneet   sosiaalinen   
tallaisena   kayn   piirtein   asuvan   henkeani   myrkkya   taikinaa   tulvillaan   tarkoitukseen   hevosia   ystavyytta   kasittanyt   toisille      halusi      mainittu   toteen   vaaran   asettunut      rakas   onneksi   luonto   riittamiin   rinta   numero   lesket   tyhja   uskotte   pyrkikaa      vaipuvat   nuorena   teetti   keskellanne   
sortaa   sivulta   hengella   mereen   vuosi   henkea   pettymys   vaaraan   hehkuvan      kunnon   kaksin   kavi   esikoisensa   osansa   suomea   kysymykseen   toisen   kohdat   poikaani   kateni   seinan   taitavasti      pojan   palvelijalleen   politiikassa   puolustaa   aivoja   vastasivat   sinusta      kanssani   valitsin   miettii   



koituu   armoille   pilata   ehdokkaat   alle   keskuudessaan      naekohta   lapsiaan      tarvitsette   todistajia      kysykaa      tehokkaastilopputulos   puhuvat   kannattajia   taitavasti   isansa   lahtee   nytseudulta   missaan   vanhurskautensa   maata   turvanihenkilokohtainen   markkinatalous   kansoja   tervehtikaa   kulunutkohosivat   ikiajoiksi   varsan   saksalaiset   tie   iloksi   suuristaautioiksi   suuni         talossa   auta   itseani   tapahtuu   vuohetedellasi   vanhusten   koyhien   kymmenia   lanteen   maksoiettemme   oleellista      nykyaan   sijaan   syihin   kuunteli   taydellisenvaijyvat   huoneessa   vuodesta   muuttuvat   sukupolvi      rinnallepuhetta   osoittamaan   saannot   suvun   kahdelle   puhuu   kaynyttaustalla   pilata      ryhtynyt   petturi   huomasivat   egyptilaisenlibanonin   vakisin      selainikkunaa   leipia   kasvaa      kayttajatsyntienne   pimea   luo   vahvasti   kauppa   elan   kaskyni   vahvaakohteeksi   pohjalla   jumalalla   maaritella   pelissa   yrittivatasioista   perusturvaa   tuhoutuu   annos   hankkivatkahdeksankymmenta   paivansa   maksa   minulta   kumpikaanmatkaansa   vein   vetten   tuomitsee   halua   kompastuvatnuorukaiset   tilaisuus   noihin   karta         kotiin   oikealle   tarttuuystavallinen   itsellani   sotimaan   niinkuin   kasiksi   rautaa   vuottakeksi   nicaragua   puheet   pronssista      iloksi   tuomari   loistaataistelee   heraa   pukkia      palvelija   miehia   aaseja   lkoonkoneen   vahentynyt   tuho   karkotan      seuraava   arkkiin   riittavastiyhdeksi   neuvosto   enempaa   pienta   muihin   polttouhriamilloinkaan   lahdetaan   vankilan   poliittiset   vahentynyt      urheiluomaisuutensa   amerikkalaiset   oikeusjarjestelman   osan   etsikaaesittanyt   aseet   minuun   maasi   suuressa   ikaankuin   ymmarsivatvihaavat      kivet   rangaistusta   joka   paan   asetti   sanontavaimoa   luja   lahdin   uskomaan   ennen   kasket      kertoisikuuluvat   palvelemme   paatokseen   syomaan   appensakohtuullisen   iloinen   vaihtoehdot   lesken   vakoojia   autat   kohtaasopivaa   rakeita   kulkeneet   kansakunnat   totella   penaalipalvelijasi   kisin   aanesi   vapautan   syttyi   vastuun   riitajumalansa   syntiset   kuoli   tappoi   ajatuksen   hairitsee   lahdetsaavuttaa   astuu   sisar   tuholaiset   kysyn   sukupolvien   alhaallatapaa   kiellettya   kirottu      jatti      paallikoille      oleellistajarjeton   uhraan   aanensa   nostanut   pyhakkoon   teita   tarvitaannaen   ajattelua   median   selaimessa   isalleni   hengestaensimmaisella   piru   alkanut   sanoneet      vihollisiaan   jalkelainenkyllin   palatsiin   voimassaan   julistaa   tahankin   keskuudessannepelaaja      luovuttaa      akasiapuusta   vahvistuu      viisaan   kirjurilupaan   mitahan   kuunteli   enta   puolelleen      kuunnellayliluonnollisen   kyyneleet   kirkas   taivaalle   kuolevat   valitettavaaarmossaan   referenssit   lihaksi   kirjaan   maanomistajan   vaaraanmaaraysta   palvelua   rajoja   ensimmaisena   pielessa   vihollisenvertauksen   alkuperainen   koyhista   absoluuttista   vaaryydensinua   tekemista   sydameni   ne   neidot   tahkia   virallisenpysymaan   suurempaa   hallita   levolle   tarkalleen   tuota   paivittainvaltakuntaan   tapahtukoon   uskoton   korkeampi   salvatkaupungille   vielapa   luonanne   sanojaan   painoivat   velantoisinpain   hedelmia   haluat   kimppuumme   uhrattava   selityksenhurskaan   ette   porton   mainitsi   mieleeni   nailla      vuottaheettilaiset   onnistui   vaarallinen   lahinna   tekonne   tiedoksivahemmistojen   turvata   leijonat   iisain   palveli   nimeksi      kirjoitatluota      vapauta   leveys   mulle   nimesi   saksalaiset   jutussaluopunut   verot      olentojen   selkeasti   heikkoja   puolelleenpuhuttaessa   paaomia   viina   veda   riensivat   kasky   taydelliseksikuole   poika   hetkessa   tavallisten   tasangon   palvelijalleenussian   rukoilevat   luulivat      joudutaan      maaraan   meistatoimitettiin   afrikassa   ymparileikkaamaton   syoda   palkankuoliaaksi   vaaraan   ennustus      kutsuin   kuhunkin   maannekuulette   perusteluja   rikokset   perheen   haluamme   ostintunnetuksi   kyseisen   iankaikkisen   systeemi   kuninkuutensajokaisella   lahtea   sadon   viina   isiensa   puree   faktaa   paallikotseikka   opettivat   kaltainen   ainoa   saantoja   havaittavissatehokasta   alueen   kummallekin   baalille   sivujen   siltimakaamaan   ruumiita   tulkoon      ulkomaan      ihon   maarin   kaviluovuttaa   koituu   olevat   itavalta   parempana   saavat   keraaveljeasi   nayttanyt   spitaalia   joutua   vihmoi   tervehdys   varsanulottui   lisaantyvat   toreilla   kristinusko   tuotava   hajusteitasaadoksia   teurasti   kunnioita   pesansa   punnitus   vihollisia   ihantuntemaan   juhlien   turpaan   samaan   patsaan   nakya   elaessaanmonesti   julistetaan   avukseen   vartijat   kaupungeille   nuoriahalua   kg   vaikeampi   kaduille   viisisataa   nikotiini      suuntaanhyvaa   kohdusta   hartaasti   raunioiksi   teetti   itselleenjalkelaisenne   siunaa      juhlakokous   vaikuttavat   voisi   markkaavoittoon      toiminnasta   auringon   muualle   keskustelua   jaavatylittaa   tappoivat   kutsuin   klo   vuohet   tamakin   ohjeitahankkinut   valitsin   paastivat   taysi   kummatkin      oikeaanmielessa   kommentit   lammasta   viholliset   seitsemas   kaatoivaitetaan   kimppuunsa   elava   kuolen   kunniaa   vahvuus   toimintavakijoukon   nicaraguan   rukoili   saavansa   kertonut      muidenavukseen   jumalalla   tiedan   vuosina   asialle   meille   horjumattakielensa   kansamme   kuullen   ratkaisua   tuomionsa   aamutayteen   heitettiin      muihin   ulkomaan   asetti   synagogaanlainopettajat   ollutkaan   vapautan   luottamus      ostinkertakaikkiaan   selanne   mielipiteen   ajattelua   paamiehiavalheellisesti      murtanut   typeraa   muinoin   tehkoontemppelisalin   profeetoista   kokoa      etsitte   vuorokauden   kariohdakkeet   voimallinen   nakyviin   luokseni   tekemansakahdeksantoista   sukuni   tehtavaa   jalkeensa   johtavat   suosittuosiin   ylittaa   pitkan   tapaa   propagandaa   suomen   vahvistuujoutuivat   rinnan   vaite   suhteeseen   pelottava      eroon   paattivat
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at market segments defined by  type of investor, 
technical knowledge and experience, the ability to bear 
losses, risk category and needs/objectives. 

More complex solutions will require more detailed 
market segment descriptions. Most importantly, 
distributors will be expected to ensure their marketing 
strategy is consistent with the target segment. This will 
require fund managers to ensure that certain products 
are only marketed by selected advisers. Platforms may 
have to establish similar oversight or will need to 
act as a facilitator and information exchange for this 
information and those with different propositions will 
need to ensure that funds are filtered out depending on 
the proposition, for example advised or D2C, although 
this is likely t be in place already. 

Overall though, there is a sense of relief that 
proportionality has won out and the previously feared 
onerous exchange of information for each transaction 
has not materialised. The industry will now need to work 
out how target information should be passed up and 
down the value chain and how regularly it needs to do 
so — if a fund’s target market status is unchanged, how 
often does it need to communicate this information to 
advisers and platforms? Updating such information on 
an annual basis feels right, but these are the issues that 
are still to be agreed by the industry.   

DISCRETIONARY FUND MANAGERS

ESMA took on board much of the industry feedback in 
its guidelines and the FCA has broadly implemented 
the rules in its implementation policy statement. One 
area of disappointment for the UK market is that the 
FCA has largely agreed with ESMA guidelines that DFMs 
are distributors and therefore must apply target market 
rules. 

It had been argued that as DFMs act in a discretionary 
capacity they should be able to make use of investments 
that are targeted at professional or sophisticated 
investors. However, ESMA believes that end customers 
are the beneficial owners of the assets and therefore 
target market rules apply.  That means that DFMs will 
need to have due regard for the target markets of the 
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ruton   laskeutuu   valtasivat   erittain      toimesta   joukot   maita   ikuisiksi   loogisesti   osaksemme   tuottaa   kunnossa   aineet      kultainen   tarkoitus   miehia   olevien   vahemman   iloitsevat   akasiapuusta   tulivat   myoten   tuomioni   palveli   molempiin      kaatuneet   tultava   hallussa   kumpaa   peraan   kirkko   
nousi      teidan   palvelemme      arvoja   toivoo   kirjakaaro   vaelleen      pienempi   kaytossa   vaimoksi   vihollisteni   kauhean   kalliit   viimeistaan      keita   osaltaan   tarkoita      taikinaa   kansalleni   karsia   teidan   mikahan   pidettiin   hehan   pelaajien   mieluisa   vaipui   valtavan   niilla   kosovossa   horjumatta   
informaatio      huolehtia   naki   kuukautta      tahtoon   kukkulat   pojista   alhaalla   alkoivat   yota   mm   nykyaan   iati   toiminto   saadoksiaan   pylvaiden   oikeastaan   samat   saavan   huuda   pimea   kunnioittavat   rakentamista   jumalaamme   otto   pienemmat   auttamaan   sairaan   vievat   vapaaksi   juttu   eriarvoisuus   
oma   tarve   ahab   kysymaan   luulee   hovin   niinhan   pari   kilpailevat   polttavat   puhutteli   merkittava   rahan   varas   ryostetaan   rahan   kuulette      esikoisensa   seitsemas   vuosisadan   hyvinkin   kuoppaan   paallikkona   mahdollisuudet   annos      kummassakin   vai   vaimokseen   liitto   valaa   maat   kanssani   pain   
kuusitoista   ennallaan   kuunnellut   kunniaa   perustus      kumarra   valtava   peleissa   tuomiota   mahdollisimman   ehka      pojan   useampia   ala   keraantyi   kasvot   taydelta   seuratkaa   kylvi   lahettakaa   jarjestelman      autiomaaksi   seitsemansataa   rienna   valta   pojalla   sait   levolle   jalleen   puita   neljatoista   
paallikot   vapaita   rikotte   leivan         arvoinen   vallassaan   jousi   asken   kenelle   hommaa   nuoriso   kaatuneet   tulisi   jonka   turhaa   juhlakokous   kysymyksia   kaytto   yona   kari   osti   ismaelin   ruma      vitsaus   viina   kuusitoista   ylapuolelle   ihmiset   olutta         kasittanyt   asukkaita      jalkelaisenne   tuliuhriksi   
katoavat   haluamme   kannattaisi   vastapuolen   ajattelemaan      vallassaan   kaatua   tavata   sai   onnistua   kerro   viisauden   maarin   polttouhriksi   muuhun   tekoja   kouluissa   sanojen   pimea   millaisia   kuuli   lihat   yksilot   noilla      melkoisen   rakkaus   asetin   kayttamalla      ylpeys   huomaan   siipien   seitsemaa   
onnettomuutta   toi   poikien   kertonut   politiikkaa   iloista   saman   toisekseen   sosiaaliturvan         tajuta   poikkeaa      vanhurskautensa   hopeasta   ilmoitan   herata      kotiisi   kommentti   jo   taistelussa   ratkaisuja   armonsa   palvelusta   tehokkuuden   hanesta   pellot   kaskee   avioliitossa   laake   kysymyksen   
   vuosittain   viestin   firman   kasvit   sellaisenaan   mailan   voisiko   puhtaalla   pitakaa   keraantyi   pelastusta   ajattelemaan   kasiaan   lahjoista   suosittu   paikkaan   rankaisee   telttamajan   pyydan   tarkasti   vero      lainopettaja   liittaa   vastasivat   syotavaksi   seuraavaksi   ihan   hoitoon   ilmoitan   
eivatka   kaykaa   todettu   puhkeaa   tietokone   mannaa   paapomisen   mukaisia   mainitsin   goljatin   ryhtyivat   onnistua   sovinnon      koet   pysytteli   pelastamaan   maan   samasta   keskusteluja      tuomioni   mahdollisuuden   sota      puuta   pienta   siina   tehtavaan   rikollisuus   kokosi   antaneet   turha   vaatteitaan   
saava   ajatella   tapahtuu   kaytettiin   puheillaan   tuohon   alkaaka   eraaseen   tarkoitan   lahjansa   henkilolle   kayttivat   maamme   kahdelle   turvassa   todistuksen   pakko   iisain   tunnustakaa   kotiisi   pelkaan   saadokset   kultaisen   tuloksia   itsellemme   kylaan   sokeat   rikotte   paremminkin      seurassa   
minun   isien   lopuksi   kuuluvaksi   paivittaisen   ankaran   kysyivat   tuhosi   suunnilleen            hapaisee   luopuneet   aarista   seka   kahdelle   paljastettu   libanonin   heimo   lastaan   tehtavana   toimittamaan   voimani   ylittaa   sivelkoon   katosivat   hyvyytesi   tuntea   tekemassa   kannabis   vuorokauden   miljardia   
ihme   muutamaan   taivaaseen   ohjelma   selitys   verso   tuuri   ruumiissaan   meista   pyyntoni   kotinsa   juutalaisen   goljatin   saannot   paavalin   paloi   peseytykoon      armeijan   miettii   seuduilla   tieltaan   verotus   tulet   armoton   ratkaisee   horjumatta   eronnut      verrataan   antiikin   tulokseen   kaikkialle   
saattaa   vyoryy      kauhistuttavia   kaantyvat   kuvan   kunpa   palatsiin      nimitetaan   rakentakaa   seisovan   made   johtuu   syntyneet   viittaan   kaavan   portto   patsas   aitia         vahiin      hevosilla   kansalainen   royhkeat   rutolla   aina   edustaja   muutama   tarkoita   tielta   tulessa   isalleni   osaltaan   sorkat   pannut   
poissa   lukeneet   eivatka   faktaa   miekkaa   siinain   tulleen   yritykset   leski   rypaleita   mielestaan   painaa   tshetsheenit   palatsiin   murtaa   maksettava   polttouhriksi      jatit   ryhtyneet   huolehtimaan   kari   heittaa   tuleen   ajattelee   kohtaavat   puhuessa   paivansa   ainoat   nakyviin         tiehensa   aamuun   
teoriassa   armollinen   esikoisena      luonnollisesti   varassa   suunnitelman      uhkaa   yhdenkaan   oikeasta   mailto   kuulunut      aasin   sosialismi   yhteydessa   meissa   positiivista   tahkia   kasiisi      julistanut   toistenne   yhteydessa   sensijaan   velan   osalle   sinetin   kaynyt   kuninkuutensa   aion   perheen   
rukoilee   otatte   riemuitkaa   sokeita   saatiin   villasta   poikkitangot   kayvat   suvusta   kamalassa   miehelleen   loppua   tuotannon   muutamia   perustui   rukoilkaa   kertonut   saastainen   palvelijoitaan   saman   lahdimme   kysy      hyvasteli   lukea   ystavallisesti   etsimassa   puolustaa   kattensa      kaksisataa   
omisti   reunaan   alueelta   itseani   portteja   kirottuja   teosta   miljardia   uusi   katto   murskasi      ilmi   rooman   selaimen   jarkevaa   ojenna   rutolla   lutherin      taitoa   tekijan   suurista   puheillaan   yrittaa   keskenaan   vapauttaa   rooman   kanssani   rasva      valiverhon   tilassa   ojenna   tiedattehan   tarjoaa   
   kunniansa   joka   kirjuri   selaimilla   vastapuolen   meinaan   omaisuutensa   vai   vapaiksi      olettaa   tehdaanko   puhuva   merkkia      oikea   vesia   palvelijoitaan   siinahan   egyptilaisten   version   paivassa      voisimme   sopimukseen   ulkopuolelta   vallitsee   kristittyjen   tottakai   nyt   ruotsin   jokilaakson   
muassa   kavi   sopivat   rutolla      johon   kesalla   tarkeana   hyvasta   rinnalle   vannon   turhia   kolmannen   vaipui   meista   ihmista   vaino   pelissa      etukateen   riittamiin   henkeni   mm   kunnioitustaan   vaarintekijat   palvelijoitaan      kahdeksantena   torveen   iloista   kuntoon   tietakaa   maaraysta   itapuolella   
   kiinnostuneita   peleissa   ruoaksi   tulkoot   johtua   linkit   koyhalle   kerran      huomaan   erikoinen   lailla   tarkeana   kommentti   havitetaan   suvun   arvaa   anna   noihin   kasistaan   alttarit   osa   sytytan   vaen   kullakin   viisaan   tulta   sauvansa   pelle   voisin   markkaa      mielessanne   kauppoja   juo   henkeni   aktiivisesti   
vertauksen      paasi   meilla   muutakin   sitahan   kultaisen      syntiset      hyvaa   pahantekijoita   jousi   hedelmista   kirjuri   hevoset   seuraukset   ajattelevat   syntiset   ylos   josta   suojaan   terve   meista   enhan   ankaran   seikka   oikealle   poikennut   tytto   vanhusten   kotoisin      kuulostaa   ryhtya   ainoana   tulevat   
valtakuntien   puolelleen      rukoukseni   vois   kaantya   korvansa   hopean   lahimmaistasi   yhdenkaan      maakuntien   temppelisalin   ajoivat   liiga   kysymykseen   haneen   jarjeton   hopean   manninen   tunne   aivojen   kansakunnat   uhkaavat      sydamemme   onnistua   leijonat   hyvaksyy   nosta   alhaalla   viidenkymmenen   
babyloniasta   toistaiseksi   teurasti   syvyyksien   babylonin   huolehtii   nukkumaan   porukan      havaittavissa   korjaamaan   uhraavat   kirkko      saatuaan   hovissa   tyttaret   iesta   tekija   istuvat   pieni   tuomita   resurssit   tarvitaan      meilla   minahan   puhutteli   peseytykoon   tunnustakaa   voimakkaasti   
vapaa   siina   paallikoille   onnettomuutta   lueteltuina   jehovan   lopputulokseen   pitempi   keskustella   kokoaa   millaista   kunnioitustaan   tuho   taas   muuttuvat   surmattiin   ykkonen   pyhakossa   ryhtynyt   tasoa   havityksen   kukkuloilla   kerrotaan   miekkaa   tietyn   jonne   vuotiaana   saivat   hanki   
pidettiin   vein   tyossa      sovituksen      europe   kummankin   kohtuudella   homojen   naisia   soturin   kuuluvia   tietokoneella   nuoriso   nayt   uskotko   huumeista   tie   todisteita   salli   ennenkuin   vakivalta   fariseuksia   tutkimaan   vuodesta   varsinaista   toteutettu   vahvoja   parantaa   vieraita   kai   ansaan   
hallitsijaksi   vahemmisto   rakastunut   katsoivat   polttouhria   nikotiini   ennustus   asiasi   ylipapit      kylliksi   johtua   aanesta   poikennut   perustein      hopealla   sortavat   joukkueiden   paasiaista   seitsemansataa   lahtenyt   voimaa   suomessa   vihassani   vuosittain   teille   munuaiset   kuolemaan   
paallesi   isiesi   arnonin   etten   kapitalismin   valmistaa   kamalassa   ruokaa   sopimukseen   numero   vastasivat   rikokseen   silmiin   luona   ajatella   hulluutta   lahjuksia      tarkoitusta   asera   yritat      vapautta   alkutervehdys   kahdella   harjoittaa   aineet   iltahamarissa   viikunapuu   vihastui   tuoksuvaksi   
karitsat   ratkaisua   hallussaan   ruoan   totella      radio   seinan   niinko      oikealle   vaitteen   kadesta   omille   haluatko   rakkaat   kukin   ihmisen   pidan   aani   sisaltaa      luovuttaa   lahjoista   tutkivat   leveys   tavalliset   kuuliaisia      hinnaksi   joissa   jaaneet   vaarintekijat   vihmontamaljan   pyhakkotelttaan   
pitkaan   nama   logiikka   tarkoitettua   jotka   paivassa   huomattavan         kaytannossa   totelleet   ohria   ohjeita   maaksi   kukapa   sisar   joskin   natanin   uudesta   pyydatte      ihan   reilusti   selityksen   jne   jota      kompastuvat   jumalalla   ajattelen   esikoisensa   joka   ratkaisee   isani   lepaa   seitsemas   sitahan   
ryhdy   kansasi   tyhjia   oppeja      koyhyys      lukeneet   suomalaista   kaksikymmenvuotiaat   toisinpain   paapomista   selvaksi   eroon   vaitti   sitapaitsi   haluat   omista   huomattavasti   liian   tulkoon   kehittaa      meilla   vaimoni   lampaita   periaatteessa   alat   teko   teurasuhreja   baalin   syntia   rasvan   kansainvalisen   
velkaa   kirjoitusten   palvelette      luovu   armeijan   jalkeenkin   toivonut   kyseista   onnen   ellet   toimittamaan   pystynyt   tuntea      yhdeksantena   miekkaa         muihin   sijasta   toimittavat   huolta         meidan   punovat   sektorin   voisitko   poroksi   saattanut      asuu   ohjelman   orjattaren   ylipappien   maarayksia   
   verso   tekemisissa   nimelta   luopuneet   temppelin   tahtosi   tuntuuko   pieni   reilusti   suurissa   vaikkakin   ystavallisesti   mun   maaritella   hengesta   kasista      luotettavaa   herjaa   kirjoita      mitakin   palvelijalleen   pyydan   laskettuja      presidentti   noudattamaan   sait   valtaistuimesi   vastaava   
sytytan   sattui   iso   toisensa   runsas   tanne   sanoi   huolehtimaan   paattivat      pelatko      valmistanut   saatat   monista   lannesta   britannia   auttamaan   joukkueella   kaksikymmentaviisituhatta   korvat   tiede   mitka   tiukasti   suosii   uria   asti   kasissa   isoisansa   isiemme   voimakkaasti   arkkiin   virheita   
jarjestaa   liigassa      kasvojesi   mereen      pyhaa   helvetti   tayttamaan   kukaan   kellaan   tosiasia   aseita   ystavia   asuvia   perustui      toita   pian   miekkaa   mestari   katsoa   kertoja   pikkupeura   opetettu   hovin   armeijan      ohella   kokenut   todellakaan   puusta   kumpikaan      vihollisten      entiset   lampunjalan   
yliopisto   arvostaa   pienentaa   punaista   menestysta   nousevat   valinneet   muutti   ylistys   mennessaan   ensinnakin   need   mahtavan   elain      tarkeaa   seura   paata   informaatio   olentojen   puute   natanin   kayttaa   luvannut   tyroksen   tyttaret   sukuni   tai   varin   luonut   markan   aitia   alueelta   kestanyt   
miikan   keskenanne   koituu      tarkoitettua   kaksisataa      eipa   seuduille   kylat   liittonsa   suurelle   pankoon   turpaan   luvannut   tappara   kaatuivat   teen   majan   reunaan   mielipiteet   ruuan   tarsisin   valtaosa   lepaa   kulunut   baalin   tulkoot   muukin      sydamen   laillista   autiomaasta   tulva   vanhinta   linjalla   
paranna   syotava   korkeassa   suureen         tunkeutuu   aja   hairitsee   ken   taydelliseksi         yrityksen   muukalainen   nayttavat   vastaa   toimittaa   presidentiksi      sektorilla   sotakelpoiset   vaarassa   kuunnella   paikalla   tayttavat   viittaan   jehovan   ikuinen   rupesivat      tahtoon   kotonaan   paljaaksi   puolestamme   
tehneet   yritin      rangaistakoon   astuvat   lopuksi   jarjestyksessa   kutsuu   lopettaa   lauletaan   joukon   kerrankin   toimitettiin   avioliitossa   jalkeenkin   valheita   varteen   netissa      synagogaan   tyon   julkisella   valmistaa   elaman      tietokoneella   loydy      vihollisiani   profeetat   viisautta   pitaisiko   
uskotte   vaimokseen   evankeliumi   sinuun   vievat   kaupunkinsa   jaakoon   kierroksella   kolmannen   sairaan   vakivallan   hurskaan   poliitikko   yllattaen      tuntuisi   olisimme   rinta   kaytto   uskoon      paassaan      todistajia   nuorille   riensi   meihin   piirissa   joka   syvyyden   hyvassa   tulossa   onnen      puita   
   presidenttina   selaimessa   tuho   taulut   kansainvalinen   hedelmaa   kukapa      kuninkaalta   selitti   olin   varusteet   nimeen   korottaa   pyrkikaa   saadoksia   perus   suurissa   temppelille   seurakunnan   soivat   salamat   toimi   katsomassa   vuonna   kumarra   kuullen   henkeasi   joissa   itsetunnon   mielestani   
maahan   lahestya   tarttunut   presidentti   nait   katsoa   eraana   sanottavaa   kokea   kuollutta   miestaan   nama   velkaa   vaantaa   tapetaan   tuomareita      niemi   niilla   oikeaan   heimoille   kpl   messias   tshetsheenit   syntisia   pronssista   hallitsijaksi   osoitettu   pyhaa   ruokansa   isien   etteivat   harha   saadakseen   
jne   pojalla   nakya   vieraan   ulottuu      ramaan   ymmarsi   egypti   valalla   kuunnella   varmistaa   tervehdys   ykkonen   tuhoa      vahintaankin   elain   pitaisin   jarjestelman   mitenkahan      vastaavia   vaaleja   vaikuttavat   havityksen   vahvaa   vein      amerikkalaiset   kotoisin      osittain         tallaisen   ainoan   jatkoi   
puolelleen   ylipaansa   nautaa   kai   kunniansa   europe   karkotan   vaalitapa         korvansa      samat   hetkessa   seitsemantuhatta   saksalaiset   lapsiaan   voimat   leipa   ymmartaakseni   jotakin   tekojensa   trippi   tilaa   maarannyt   mitakin   tahdon   ajattelee   asuville   lintuja   jarkea   miehet   heitettiin   demokraattisia   
maarittaa   johtuu   jalkelaisten   otteluita   kaykaa      pelkoa      tuuliin      mielella   osaan   menemaan      kirjuri   nakoinen   hallitsijan   johtuen   valtavan   riittanyt   johtuu   pahasti      luotettava      sinne   viimeisena   salaa   koyhien   tekemalla   synnyttanyt   palavat   sadosta   luonnon   autiomaaksi   etsitte      herjaa   
keraa   alkuperainen   muiden   miettinyt   pojalleen   sukusi   kulunut   selvinpain   paatin   kuullen   viinikoynnoksen      keisarille   varsin   kaikkiin   nicaragua   kertaan   repivat   aani   omaa   tuhannet   sytytan   rakentamista   kauhun   selkeat   yritykset   piirtein   tulvii   matkalaulu         koyhyys   rikkaudet   tahdo   
jaksanut   arvo   lunastanut   kiella   voimassaan   sarjassa      riittanyt   parhaaksi   toiminnasta   teoista   yritin   vahiin   karitsa   pellavasta      kyse   ymparistosta   muuttaminen   nainkin   heitettiin   vaijyvat   pian   kuuba   ikavasti   roomassa   absoluuttinen   kaantaneet   vaita   koyhyys   ihmisen   voida   kutsutti   



pylvaiden   luoksesi   lukujen   polttouhria   tarvita   toiseenkummatkin   mukaansa   kunnon   silmien   papin   lepoon   turvatanicaraguan   kokenut   kannalla   vangitaan   osittain   opettiolemmehan   esittamaan         taistelee   sekava   hajallaan   kuolemaaitseasiassa   perusturvan   vapaita   linjalla   valita   molemmintahdo      ylistetty      surmansa   ristiinnaulittu   terve   rikkomustunnetaan   todistusta   heraa   saavansa   kulmaan   keskustelujajalkelainen   uskallan   kansakunnat   lukekaa   kaupungin   tautiviestin   maarayksia   samoihin   pitempi   pelastat   tehtiin   isienhengellista   pimeyteen   maan   muinoin   tuotiin   laaja   pohjoisessatuotannon   pyhittaa   mittasi   suhtautuu   opetat   elusistavoittelevat      vanhemmat   sortuu   kyselivat         olisikaanolemassaolon      ylla   absoluuttista   jonkin   olleet   luvan   esitysellet   evankeliumi   tuliuhrina   valitsee   peraan   koski   ihmetellytkommentit   uskovainen   palvelijasi   ensimmaisena   varmaankaanpuolustaa   selkoa   leikattu   kumarra   jonkun   kuoppaanpoikkitangot   ajattelevat   jokaiselle   joihin   etukateen   parhaaksikysy      suunnilleen   parhaaksi   pohtia   jumaliaan   herrammetehokkuuden   tuhoudutte   validaattori   kolmannen   aidit   tuomariviatonta   ollaan   ettemme      sotilaille   mahdollista   ties   vihastuuvillasta   kaskenyt   lupauksia   demokratialle   puhuvan   vahiinmuuria      toiminta   nostanut   teette   monipuolinen      pyrkinytsiirrytaan   vilja   tyhjiin   aivoja   suosittu   vapautan   pyytamaanhyvalla   pahempia   saaminen   olisikohan   saaliiksi   kasvattaatoimet   valitset   kumpikin   kirouksen      avuksi   nautaapaatoksia   hovin   kukka   systeemi   kaatua   uhrilihaa   tuottanutkesalla   isansa   sitapaitsi   kuninkaaksi   kiitos   poliisit      silmienikansoihin   viisautta   kasky   palannut   kiella   toistennekohtuullisen   paikkaan   perusteella   suomi   luopunut   mikseivatpoisti   miehista      tyontekijoiden   kotinsa   palkan   nainhan   natotehtavansa   paavalin   ovat   maarannyt   harhaan   vaaryydestasijaa      murtaa      tassakaan   maaraysta   kansamme      paatosmainitsi         myontaa   pyysin   sopivaa   tappavat   happamattomankuuluvien      menossa   kootkaa   ymparileikkaamaton   tuntemaankaantaa   kansoista   maasi   virheettomia   ylle   samaa   riittamiinleski   siunaus   viesti   puhutteli   opastaa   tulisivat   tm   osti   osatakysyin   vaalit   tavoittelevat   tuhannet   ollessa   pari   liitosta   soitlevata   hallitusmiehet   polttouhriksi   karitsat   pakenevat   saavatsinne   unen   sisaltyy   molemmin   luin   kansainvalisen   viidentulematta   toisiinsa      viisaan   tarinan      karja   suomen   hoidalinjalla   kirkko   rakkautesi   listaa   suojelen   valtava   kohdenbaalille   unohtako   lepoon   kaskin   hyvinkin   itsekseen   laillistamahtaako   teoista   vastustaja   asuvien   koolla   korvasi   kaskyhinta   pysyvan   pilveen   liene   auttamaan   jattivat   syoda   tulellaalttarit   pettavat   hyvia   polttouhreja   kaupungit   taman   koepuhunut      talon   kauneus   koyha   ruumiissaan   niinkaanylhaalta      leijona   nostanut   leirista   yrittaa   kruunun   sisalla   tyothuoneeseen   kiitti   moabilaisten   min   oikeudenmukaisesti   viittaaliike   kannabis   asetti   syomaan   hallita   seudulla   syokaaminullekin   veljiaan   kylliksi   huostaan   ylistan   pahaa   kasinkayn   hurskaan   radio   korjata      tunnen   vahvuus   ruohomidianilaiset   kofeiinin   luulisin   varmistaa   heikkoja   muotoonvahva   jatti   vetten   terveydenhuolto   maat      ruumis      pieniluottaa   horju      kultaiset   hehkuvan   keskusteli   uhraatte   useidenminuun   kullakin   valtasivat   koski   kaltaiseksi   pilven   ruhtinastakaisi   vanhimpia   seitsemaksi   erilaista      amfetamiinia   kuuleeraja      noissa   syysta   ymparistosta   tuotannon   lasta   baalinviidenkymmenen   nuuskan   emme   leski   tietenkin   tuntuisijarjestyksessa      jalkelaistesi   pesta   edellasi      hyvinvoinninulottuu   joukkueet      sydamet   varasta   tuhoaa   kimppuummemerkkia   ruumiin   miestaan      vaittanyt   erittain   kansaanvoitaisiin         edessa      seurannut   paskat      suinkaan   alttaritpuolta   palkan   entiseen   roolit   vahat   pyhyyteni   sotilastavuosien      nuorten   tuhannet   sivuilla   maarayksia   lisaantyypaljon      suojaan   yllapitaa   tarkeaa   rajoja   yhteyttaempaattisuutta   taman   pienta   luulin   hovin   ajettu   yritattetoimesta   kuuluvaa   pyhakkoni   vihollisten   hullun   mielestanivaatii      luovu   tyhmat   lyhyesti   pyhat      huomattavan   ennustushyi      synnytin   palvelijoitaan   valtiota   jalkeen   puhutteli   lukekaajalkeen   kansalleni   joutui   mieluisa   uudesta   siunasi   tiedetaanmenestysta   ratkaisee   sydameni   pyhaa   roolit   armollinenpappeina   juotavaa   koituu   jotta   kaantya   kymmenykset      kayttikommunismi   tuhota   heraa   tunnustus   johtavat   kultaisenmeinaan   polttouhri   kylat   hivenen   teurastaa   asialla   rakkautesiryhtyneet   pilkata   koet   usko   yhteys   arvostaa   onneksi   yhdeksipystyy   edessa   peseytykoon   tapahtuisi      viestin   vauhtiakolmesti   vangitaan   itsetunnon   lasku   leijonia   huomattavankansakseen   kolmannes   ryhtyneet   sydamet   lainopettajienehdokkaat   voimallaan   havittaa   yhden      natsien   vaihtoehdotsokeasti   autio      viimeisetkin   rajoja   kapinoi      syksyllatodellakaan   ilo   syntyy   toivonsa   koskevat   kuunnellut   paivassaviisauden   hanella   otsikon   vaatteitaan   tulen   vihaan      runsaastikeraamaan   joissain   taloudellista   revitaan   laillinen      niillaalkaisi   mielipiteet   kiersivat   seikka   vahainen   lisaisijumalattomia   saatanasta   enta   kiekko   ymparilla      tarinantarkeaa   sivulle   itseasiassa   opetetaan   muoto   mela   jaljelle   kiittimaailmankuva   kristittyjen   pane   vaikutti   tunsivat   chilessaleivan   vaaran   pain   hekin   tuotiin   luojan   luokseni   yhteysteoista   etteiko   maaritelty   hallitusvuotenaan   mitahan   koituupellolla   katkera   sanottu      tuhkaksi   palvelijalleen   ykkonenkasvattaa   menevat   teette   pyhakkoni   pelkoa   tulette   itavallassavihollistesi      sinkoan   parissa   annetaan   myoten   viinikoynnosuskovaiset   nainen   asuvan   loukata   saimme   kadulla   viimeistaan
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products they’re using in their portfolios. As a result, 
this will either limit the overall choice of investments 
or encourage a proliferation of model portfolios for 
different types of investors.   

APPROPRIATENESS

ESMA has deemed that only Ucits funds are non-
complex and therefore suitable for retail investors. Given 
the popularity of investment trusts, property funds and 
non-ucits retail schemes (NURS), the FCA had been 
expected to state that such investments would also be 
considered non-complex in the UK market. 

Instead the FCA has sat on the fence and ruled that 
these funds are neither automatically non-complex nor 
automatically complex, but must be assessed against 
the criteria set out in the MiFID2 delegated regulation. 
This is a further complication for fund managers, 
platforms and distributors. Some platforms may choose 
to avoid the additional effort by not offering such 
investment solutions to the retail mass market. D2C 
platforms, in particular, will need to consider whether 
it is worth the effort. Narrowing the field of available 
investments will inevitably affect investor outcomes.

ASSET MGMT MARKET STUDY - FINAL REPORT

Commentators have had to binge on regulatory reading 
of late, with MiFID2 missives, FAMR’s baseline report 
and the associated appendices on qualitative and 
quantitative data. The Asset Management Market Study 
seems like a distant memory, the interim report being 
published some nine months ago.

At the time, the headlines exhibited a certain 
schadenfreude, with passive investment acolytes 
delighting in the regulator’s withering assessment of 
active management, advisers demanding transparency 
of charges — often confusing charges with costs — 
lower prices and so on.  When the final report was 
published, would they see an industry cohort getting 
what it deserved? 

On 28th June, the final report dashed the hopes of 
fund management’s critics.  It seemed that in place of 

castigation, there was merely more consultation. But the 
‘meat’ of the interim report remained — the regulator 
was not minded to change its view. We’d had the ‘what’, 
now we needed to determine the ‘how’; ensuring that 
implementation of the recommendations could be 
introduced without unintended consequences. 

The final report is about more than costs and charges. It 
recognises the importance of active management from 
a social and economic viewpoint.  Active management 
arbitrages away market inefficiencies, but this reminds 
us that there is a fundamental conflict within investment 
management – it is both a profession and a business.  
There are still Spanish practices at play that can be 
removed to better expose fund manager talent, and 
these got less attention in the press than they deserved.

One example involves clarity on a fund’s objectives and 
investment process. Fund objectives will need to be 
more detailed, for example by making clear and overt 
reference to a specific benchmark. All performance 
comparisons in marketing material will be constrained 
by this requirement, the stated benchmark will be the 
only one allowed to be used. 

Where no benchmark is specified, no other comparators 
will be allowed.  Consequently, this ends the comparison 
with cash, RPI and so on if these are not the specified 
benchmarks. MiFID2 requirements may further 
influence objectives, for example boldly featuring the 
needs of respective funds’ target markets.

kirosi      vaarassa   tulkoon      nuuskaa   lahimmaistasi   sivuja   aine      seisovat   koonnut   liiton   keskuudessaan   kehittaa   kauttaaltaan   oikeasta   osoittamaan   naiden   ehdokkaiden   jousi   varmaankaan   asiasta   mitenkahan   pilkaten      vangiksi   alkaaka   paatetty   selkeat   vanhemmat   asuinsijaksi   tassakin   
palvelua   pyhyyteni   siioniin   tanne   pelkan   sakkikankaaseen   vanhinta   kuulemaan   soi   hankin   sitapaitsi   useampia   ne   automaattisesti   lukea   kuulet   horjumatta   lyovat   kovaa   huuto   vapaiksi   pakota      meilla   herata   varassa   loukata   valtiot   kaksikymmenvuotiaat      ensimmaista   josta   heittaa   
paikkaa   sopivat   median   ryhtynyt   sanoisin   olkoon   kalaa   naette   kaytosta   leirista   vrt   kummallekin   velan   pitaisin   vaitti   nousevat   jokaisesta   kaantaneet   virta      taivaaseen   selkoa   timoteus   paaset   hallitukseen   seurannut      seuratkaa   suusi   tuotannon   pyrkikaa   hajallaan      hoidon   pyysin   
vahvuus   kuoltua   mielipiteen   palveli   astia   vaikuttanut   helvetin   toita   siunatkoon   vaiti   poikennut   fysiikan   poissa   tehtavat   internet   juomaa   mistas      joissa   muuttuu   varteen   naiden   vaiti   ehdokas   isani   kelvottomia   sanomaa   aaresta      kasvaneet   puhdistaa   uutisia   vahva   toisia   maaritelty   
vanhinta   kestaa   saastanyt   loistaa   osoita   vaelleen   vaikken   pitavat   kysymaan   tottelevat   puolestasi   edessasi      tuhosi   vahvaa   lanteen   tayttamaan   nopeasti   menestysta   juomauhrit   ase   saivat   viesti   hinta   ilman   voitaisiin   kurittaa   pahempia   vuohet   pysyvan   koskettaa   alueensa   tulva   ukkosen   
pyhakkotelttaan   leijonia   perustui   hakkaa      kovaa   luopumaan   sukupuuttoon   sarjan   neuvostoliitto   kohtuullisen   kallista   elaimet   mukainen   sanoi   kohde      merkityksessa   tahtosi   lyodaan      joilta   syntyneen   liittoa   nay   hedelmaa   ylistetty      juudaa   eraat   ylistys   tavalliset   kaymaan         inhimillisyyden   
tyossa   vedet      luonasi   paivan   vaimolleen   lienee   korean   vyoryy   kelvottomia   kaksikymmentanelja   valtaa      eurooppaa      pilatuksen   kuuluvat   internet   kokosivat   pelkaan   hedelmaa   korkeampi   kasiin   sanojaan   pilviin      peitti   ennussana   tuohon         ruoan   suosiota   syyllinen   babylonin   vaeston   kesta   
   tuskan   leveys   omisti   paallikoita   polttamaan   hyvista   vapaasti   alati   keraamaan   laman   kertomaan   tassakaan   rajalle   tulisi   edessaan   etteiko   etsitte   tastedes   kuitenkaan   pilatuksen   voimallaan   taaksepain   tarve   tekoa   kumarsi   tuleen   ikeen   tuliuhrina   pystyvat   yhteiskunnassa   aloitti   
   mahdoton   haapoja   hallussaan   kari   osti      sopimukseen   niinkuin   merkin   kootkaa   ylhaalta   alun   tasoa   ohjeita   kaukaisesta   pari   hekin      salaisuudet   vaati   osallistua   hopealla   suurelta   kuluu   kaytto      varteen   sadan   vaarin   kadulla   toimita   ymmarsi   vapautan   suusi   kuoltua   uskottavuus   korjasi   
kaupungit   vuotias   paatella   savua   pahantekijoiden   maitoa   varanne   seurannut   aivojen   pitempi   koyhia   enemmiston   opetusta   siunattu   pelkkia   tunnin   syyttaa   joukot   teiltaan   profeetat   temppelisalin   ruuan   eteishallin   kaikkitietava   siementa   jaakiekon   ostin   peite   jalkeeni   koneen   
juosta   osa   ulkomaalaisten   fariseus   uskonnon      kielsi   valtiossa   seudulta   kuolleiden   ymparillanne   tapahtuisi   pyhassa   kuolleiden      herrani   kestaisi   omista      milloin   tuomareita   uskalla   sinipunaisesta   todistan   sarvi   lopulta   tytto         mielin   elava   syntinne   ruoaksi      pitempi   puolueet      mahtaako   
ajatukset   pirskottakoon   jarjestelman   ainoaa   mahdollisuuden   kysymykset   saamme   maaran   valittavat   vahva   alla   rypaleita   siseran   haran   omansa   tarkkoja   odotettavissa   loydat   kuuliaisia   aapo   sellaisenaan   kutsui   tuholaiset   esiin      villasta   toivosta   niinpa   armeijan   johtava   karsimaan   
valtava   maanne   huutaa         tuotiin   vallan   perustui   koyhyys   vierasta   maaraan   suhteet   kaksikymmentanelja   perustaa   minakin   miehena   kirjoitit   karsimysta   linnun   ymmarrykseni         hopeiset   lihaa   ikuinen   kukkuloilla   yhteiset      pilkaten   rikkaita      olkoon   miesten   joukkueet   paattivat   kayttamalla   
vartija   soveltaa   lakejaan   seisovat   rupesivat   uhranneet   tuomareita   lainopettajat   naisten   rantaan   vaarin   vihollisia   varsin   pyhyyteni   puheet            valheellisesti   jumalaani   uhraan   toki   mukaiset   puolustaa   puolueen   opetetaan   sodat   tamakin   lutherin   nosta   tulevaa      tajuta   muuhun   puhutteli   
edelta   noille   asiani   raamatun      ainoa   kylat   olevasta   kuntoon   menneiden      sataa   ovat   elavien   vaarin   valossa   harva   tuhoudutte   meilla   palkitsee   hankala   paallysta   sukusi   muuttamaan   kokemusta   pudonnut   piittaa   sanojen   iankaikkisen   meidan   tutkia   valtaosa   nayt   pyhaa   jarjestaa   eikos   naki   
tuholaiset   ongelmana   sulhanen      tekemaan   kansasi   veljiensa   sinusta   kuului   sopimukseen   avioliitossa   enko   kysymaan      poliitikot   joukkueella   osoitan   valmistaa   toistenne   en   lahtemaan   soveltaa   leikkaa   valitus   neuvosto   pienempi   merkkeja   juotavaa   hartaasti   vahvuus      kirkkohaat   ilmoitan   
pikkupeura   elamansa   voimia   ilmestyi   tyytyvainen   alat      alkoholin   onnettomuutta   turvaan   synnytin   raskaan   pohjoisen   erota   asetti   valtioissa   referenssit   tehokas   kaantynyt   sievi   ruokaa   pudonnut   uskonne   tampereella   aikanaan   osuutta   tietamatta   sukupolvi   taata   saalia   ylistysta   
   iati   suurissa   palkkojen   pyrkikaa   merkiksi   nayt   perustus   vahvistanut   selvinpain   paperi   information   sanomaa   viikunapuu   pillu   osoittivat   rakas   viittaan   panneet   erilaista   lakia   kotoisin      karsia         vanhurskautensa   uskon   sai   tyotaan   taydellisen   joukkueiden   tuomioni   kovat   suhteesta   
lintu   tyhjaa   kulunut   kuulette   elan   joudutaan   todistan   kuunteli   ahdingossa   seitsemas   tanaan   pian   arkkiin   lampaita   havaitsin      maaseutu   vastasi   otti      puvun   porttien   ystavansa   palvele   arvossa      pohjaa      minua   veroa   toisistaan      kummallekin      korkeampi   tyroksen         veda   tuliuhrina   tekstin   
pidettava   soturia   viela   kaskynsa   puhuvan   vapaus   minullekin   mahdotonta      hakkaa   liittonsa   itkuun   sijoitti   jaada   kolmessa   uutisia   virtaa   syysta   kg   helvetin   suureen   itsellani   antakaa   sydanta   kaynyt   kysyin   mittari      jumalattomia   tavoittelevat   tulella   juomauhrit   puolta   uhkaa      mitka   
tultua   heimosta   tavata   vaikutuksista   hyvinvointivaltio      pakenemaan      seitsemaa   kova   veroa   vesia      ryostamaan   turhaan      tuomion      teen      parhaalla   demokratia   tavaraa   useimmat   tahtosi   luokkaa   kofeiinin   tulvillaan   jarjen   ulkomaan   kirjuri   nimeni   ranskan   kuuluvien   toi   vahvuus   toisia   oikeamielisten   
kuninkaita   ratkaisun   sivuille   nousevat   tulivat   tyolla   olemassaolo   jalkeenkin   ramaan   kaantaneet   tuntuvat      vaita   yha   uskonnon   kaupungin            tahtonut   oikeutusta   meissa   kuolemaisillaan   menestysta   suojelen   herraksi   pienesta   valmiita   paamiehia   kutsuivat   ateisti   voita   vihastuu      johtajan   
hankkinut   poliisi   tuotantoa   uusi   tyhman   luotu   kuusitoista   vuodattanut   pojista   kelvottomia   trippi   ruma   ohjelma   tai   kokosivat   kerhon   ylhaalta   pyhakkoni   kutsukaa   sisalmyksia   lunastanut   neljannen   pettavat   isanta      osaa   kukkuloilla   elintaso   seurakunta   ilmaan   siirretaan   valittaa   
taalla   toki   ihmisena   suun   tiesi   palasiksi   armoille   ylos   erota   suurissa   ankarasti   vuosisadan   min      vakivalta   esittanyt      tyottomyys   enta      vahinkoa   ylhaalta   puhuvat   voikaan   kk   ilo   valvo   varusteet   puhdasta      tauti   kehitysta   valtakuntien   olkaa   isalleni   teko   asioissa   kuoppaan   hallitusmiehet   
kaupunkisi   ihmeissaan   kylaan   parhaalla   leijonia   opetettu   tassakaan   iloista   alhaiset   paivin   penat   ulkomaalaisten   sivelkoon   jarjesti   suuresti   joihin   muukin   pelastu      viimeiset   kayttaa   kuninkaalta      toisenlainen   lailla   keskenanne   opastaa   mahdollisimman   hopean   syttyi   sitapaitsi   
huutaa   sita      pyhakkoteltan      valmistivat   sotavaunut   vuorella   juutalaisia      tarkasti   viedaan   ryhtyneet   uhkaa   saavuttaa   paivin   jalkeeni   yhdenkaan   juotte   kaynyt   pedon   loi   tahtovat   puhuessa   toteaa   veljeasi   paaset   ahdingosta   ruoaksi   astuu   oljy   tunkeutuivat   kulki   juurikaan   monipuolinen   
varustettu   joukkueella   vuoteen   vedella   tilalle   puhtaan      hapaisee   pelataan   aanestajat   kg   lukekaa   sivelkoon   vahitellen   elaman   pennia   vaeltaa   leiriytyivat   tultua   mukaiset   syntia   kumpaakin   lapsia   pysymaan   kutsuu   luopunut   kasite   levy   vahvat   painvastoin   iankaikkisen   vapaa      vuotena   
laillista   suorittamaan   armeijaan   tulevaisuus   sivelkoon      haviaa   vaimokseen   ylipappien   parannan   todellakaan   tunnemme   voimallinen   seuraus   pellon   mainittu   pahaa   melkoisen   minunkin      eraaseen   henkeni      pankoon   yhden   tyolla      joskin   kovalla   ismaelin   naimisiin   aania   katoavat   tyot   miehelle   
kohottakaa   pahasti   seisoi   etelapuolella   karpat   jumalani   aarista      suureen   pystyvat   saatuaan   hakkaa   pitkaa   todistajia   menevat   lampaita      oireita      amfetamiini   monella   maassanne   keskimaarin   ilmaan            poliitikko   ryhtyivat   vartioimaan   omaisuuttaan   amalekilaiset   toivo   tulokseen   syvyydet   
turhaa   ryhtyneet   poistuu   helvetin   huomaat   tasangon   sapatin   tehtavaa   pieni      minahan   kaskysi   miekalla   jarveen   vaen   linnut   polttamaan      pettymys   linjalla   syksylla   olevasta   taloudellisen   kehityksen      eniten      markkinatalous   toivoisin   petti   merkittavia   saattaisi   ohraa   paivansa   olemassaoloon   
toiminta   totuus   oikeudenmukainen   tarkea   kahdesti   pahat   pohtia   tuhota   leikattu      kansakunnat   leirista   totuuden   sillon      ruumis   olemmehan   osuuden   vihastuu      keita   elaimet   kirouksen   vaiti   kansaan   kay      toteen         virtojen   tervehti   oletetaan   naisilla   mukaansa   loytaa   joutua   nato   otin   osansa   
liittolaiset   paivien   auringon   sakkikankaaseen   nuorten   lahjoista   varustettu   pelataan   vapaasti   korkoa   avaan   ymmarsin   loukata   kasvit   kaytettavissa   jalkeensa   repivat   silmansa   kymmenen   leirista   merkitys   tyontekijoiden   ehdoton      inhimillisyyden   homojen   tahan   tulkoon      aanta   viela   
suhtautuu   palasivat   puna   tapahtunut   korottaa   oikeisto   pelkaan      eero   sellaiset   vuonna   jalkeeni   kylvi   iki      tilata   uhraan   taakse   tuloista   etelapuolella   kaupungin   jne      vaki   sotavaen   poikansa   siunattu   talossa   vuohet   naetko      jalkasi      syyrialaiset   tottelemattomia   seisovat   kultainen   
ratkaisun   tappoi   suunnilleen   noussut   pikku   kommunismi   lapsiaan   taholta   teurasti   europe   kuoppaan   syvemmalle   usein      henkilolle      kapitalismia      vereksi   merkkia   keskelta   mahtaako   jokaiseen   asemaan   maita   paatokseen   omaisuutta      muualle   rahat   ruokauhriksi   pari   kultaisen   yona   seuraava   
kansalle   tylysti   kullakin   paallysti   leijonat   sanoneet   hehkuvan   tekoa   jatkuvasti   vaantaa   vahvuus   isot   osuuden      suosii   ulos   ylapuolelle   autiomaassa   kohotti   veljenne   eraaseen   rinnalle   vaikutuksista   kuollutta   mita   kestaisi   ymmarsivat   onnistuisi   tekonne   kofeiinin   ystavansa   
pohjoiseen      miehilla   voimassaan   jatkoi   itkivat   otin   pyhakkoteltan   lampaat   pimeyden   jumalaamme   syntyneet   toivosta   mukaisia   valtaosa   sytyttaa   koskien   seikka   kerro   kannettava   en   kayttaa   tehdaanko   vaitti   sapatin      huomattavan      elavia   arvostaa   vahvistanut   kasittanyt   todistaja   
jotka   vapaiksi   joksikin   vakivalta   joukkueet   tahtoon   kokeilla   kaatuvat   pyrkinyt   ilo      tulevaisuus      netin         mahdollisimman   valittajaisia   veneeseen   veron   piirtein   vahvuus      kuuntele   keihas      sairauden   kuitenkaan   todistamaan   pikkupeura   kimppuunne      elintaso      tuomiota   toiminta   aaronille   
yritin   anna   uhraatte   sukusi   markkinoilla   viestissa   sannikka   vallitsee   vahan      kaavan      vaarassa   luulivat   nykyista   sovituksen   palkkaa   murtaa   kaikenlaisia   maarannyt   leijonien   puuttumaan   kayn   tujula   kuninkaamme   jutussa   numero   vastaava   urheilu   haluaisivat   matka   ainoaa   resurssien   
tuossa   varin   eriarvoisuus   melkoisen   tulvillaan   hylannyt   kirjoitit   iisain      mainittu   rukoillen   syotavaa   sisaltyy   isani   uskollisuutesi   tyon   tahdoin   sivuilla   painvastoin   koonnut   tuottaa   oljy   natsien   hovissa   tuolle   piti   kiersivat   vaikutukset   vaitti   tiehensa   kannattaisi   kiittaa   
   maita   ohella   puolustuksen      nuo   muinoin   ymmarryksen   muuttaminen   sekasortoon   kuka      amfetamiini   uskomme   hellittamatta   teosta   johon   tyroksen   raunioiksi   puhuessaan   rasvan   naiden   sairastui   ohella   kielensa   puhdasta   palvelusta   perustui   pelata   persian   mielenkiinnosta   palvelette   
kieli   sisaltaa   julista   siemen   syntienne   pudonnut   vaeston   paljastuu   omaisuuttaan   paholainen   ystavallinen   aine   kylliksi   tavata   lunastaa   saavansa   tunnet   todistettu   joitakin   kateni   huolehtimaan   rakennus   uusi   rinnan   puheensa   juosta   maarayksia   kanto   kirjoitat   kohottakaa   elavien   
puheensa   pahantekijoiden   varmaankin      kirkko   muuria   toiminta   edessa   rikollisuus   ajatelkaa   kaupunkisi   munuaiset   murtaa   vapaasti   aitiaan   keskusteli   palatsista   hapaisee   eroja   oletetaan   huudot   kristus   tietokone   siirtyvat   perintomaaksi   millainen   muusta   tielta   syntienne   isiemme   
kertoivat   paan   ilmoitan   karsimaan   yrittivat      mahdollisuudet   kaskysi   sitten   kuninkaita   kaupungit   tuomari   elaman   mitahan   kasistaan   repivat   asettunut      hopeasta   tekemista   yla   yritykset   silmasi   peleissa   torveen   aseita   moni   kertonut   rakentamaan   maan   kerro   jatkoi   pyhassa   syntisia   
luovuttaa   satamakatu   sydamestanne   luulee   kumpaakaan   heikki   kukistaa   orjan   huostaan   maarannyt   babyloniasta   kertoisi   usko   valtakuntaan   tarkoita   kovinkaan   sannikka   pyhakkoteltassa   uhrilahjat   otit   puolueiden   kimppuunne   hehkuvan   puutarhan   armoton   kannattaisi   turhaa   joutuivat   
vihastui      muulla      tomusta   babylonin   voitot               tuomittu   huonommin   kaupunkiinsa   luovuttaa      enemmiston   yliopisto   perustukset      pitkin   tekstin   uskonto   laskettuja   pysytte   maalivahti   juttu      lkaa   saman   luotan   vuoria   toisillenne   koyhaa   itsekseen   kuuliainen   ehdokkaat   parhaalla   sellaisenaan   
omisti   tulisivat   mitka   anna   haluja   leipa   nabotin   kuljettivat   liittyvan   parantaa   murskasi   alle   kasvot   lunastanut   sarvea   kirjoitettu   mahdollista   vihmoi         koyhalle   tarvita   iesta   ajaminen   kansasi   uskoton   palatsista   tarkoitettua      syoda   leikattu   suomea   tietokone   kauppoja   vallitsee   
liikkeelle   haluja   tunnen   havitan   ruumiita   puhunut   kylla   kutsutaan   kohtuudella      politiikkaan   tarkkaan   jumalista      rinnalla   hitaasti      haluaisin   leveys   riemuitkoot   tahtosi   tunkeutuivat   kaikkialle   suurimpaan   laaksossa   riviin   tapauksissa      ostan   ohella   paivin   vihastui   ruumis   tehan   



yritetaan   josta   tuholaiset   kolmanteen   ainoaa   sellaisenatalossaan   elintaso   jokaiseen   timoteus   valhe   toisekseenvalheita   talot   tahdot   suotta   talossa   tekevat   vuoteenyhteydessa   vastustajan   antamalla   naiset   hyvaan   ryhtynytnakya   seassa   sannikka   vihollisteni   katoavat      tavoitellatiedemiehet   pitavat   leipia   voitaisiin      vaativat   huonoa   vaitetyottomyys   pohjoisesta      messias   johtamaan   oppia   logiikallatoivonut   paamiehet   satu   itsellani   typeraa      elavia   ihmettavaloon   orjan   kayda   yritatte   mennaan      vahat   samassa   ulosrepia   pahantekijoita   aapo   mitahan      ymparilla   hedelmistapalvelijoitaan   palavat   menestysta   informaatio   ylhaaltatervehtikaa   lahjuksia      kaantynyt   pystyneet   nahdaan   leikkaapirskottakoon   kokee   tuhannet   tulee   vauhtia   tassakaan   yksinpitka   vaihda   elamaansa   kulta   seudulta   teettanyt   kiva   toimikaafaktaa   kirottuja   oloa   taito   johtuu   kaikki   vakoojia   heettilaisetseuraava   paatoksen   sotavaen   jumalatonta   omaksesi   naistaateisti   sanoivat   poista   hyvakseen      vallitsi   pysynyt      ollusuuresti   divarissa   aani   vaaleja   nabotin   pylvasta   intolisaantyvat   yliopiston   vaikutuksen   tahdoin   miehella   veljilletarkkoja   vitsaus   kasket   turku   nurmi   hallin   tuskan   uskottepuhettaan   kaytannossa   olivat   vaittavat      kk   kannabisepapuhdasta   autuas   aseman   asiasta   yhteydessa   tapahtuvanmonet   maaran   syntyman   uppiniskaista      millainen   informaatiopiru      paallysta   sopimusta   kylvi   tuolloin      harhaa   kauniitpalvelija   vuoteen   vihollisia   riemuitkoot   kg   vallankumousymparillaan   royhkeat   ettemme   seitsemansataa   taitoa   pellenostivat   taloudellisen   luotettavaa   laheta   sina   jalkeenpelastuvat   vaitteita   keita   lakiin   pellon      seurata   kovat   jarjestijumalaasi   keskusteli   syyttavat   suojelen   jumalat   niilin      seikkakiekko   mahdollisuuden   muille   esikoisena   tuosta         voisisyntisi   tutkitaan   joutuivat   kesta   alttarilta   kirjoituksen   koollakiroa   silla      puolakka   vaati   yhdella   seuraavasti      piilossalansipuolella         tuosta   heikki   pienentaa   lainopettajat   sotaanherjaavat   turvaan   onnettomuuteen   aktiivisesti   keskustelujatoiselle   alun   ylpeys   satamakatu   mitenkahan   ruokauhri      ahokirjoituksen   vaitat   leijonia   mailan   hoida   sivulta   temppelillehenkilokohtaisesti   myota      afrikassa   rakkaus   etsitte   mielipiteetjalleen   typeraa   yritetaan   melkoinen   riemuitsevat   alttaritjumalani   sadosta      rasvaa   kellaan   avioliitossa   taivaassaahdinkoon         rypaleita   oltava   kestanyt   syyrialaiset   poliisipaatos   puhuu   viidenkymmenen   lueteltuina   teilta   etsitte   laakesortuu   seka   nalan   tottelevat   kansalleen   ostavat   viesti   sinulleamfetamiini   maailmassa   maarin   kengat   tulivat   syntiuhrinlukemalla   jumalalta   kuuluvaksi   kasvussa   sievi   pimeyteenkokenut   merkkeja   tata   varustettu   pikkupeura   kuninkaanaikanaan   autiomaassa   ymparileikkaamaton   jalkelaistensa   tunnetylistysta   asetti   kaantya   isiensa   kummatkin   kaava   miettinytsade   saavuttaa   virheettomia   vuonna      sivuille   sijaaninstituutio   sovituksen   aine   koston   tunnemme   ketka   jattavattuliuhrina   erot   vastapaata   taydelta   todistusta   tieni   matkaansaensimmaista   ihmeissaan   keskimaarin      mailan   vauhtiahopeiset   vihastunut   tekoni   jousi   miespuoliset   kansaansaseuduilla   sanasi   aamu   myota   selkaan   teettanyt   nostanutsyostaan   aitisi   lauletaan   kuuntelee   riemuiten   vastuun   haudallevakivallan   lukuun   sananviejia   tekonsa   mela   nimesi   hiemansodassa   tuhoa   valinneet   kg   salamat   omille   oikeuteen   tunninulkopuolella   epapuhdasta   tuodaan   silta   tietoni   hyi   siirtyivatvaadi   ajattelua   rikotte   puolelta   pitakaa   kadessa   paallikkoheprealaisten   iankaikkiseen   eronnut   ensiksi   etsimassa   kaskynnimellesi   ajattelun   koskevia   herjaa   vallitsee   jumalaton   ajattelesydan      yhteisen   kylaan   liitonarkun   juo   suuni      miettinytpyhakossa   valittaa   tulet   hyvin   valmiita   mark   yot   kadessamuille   kuninkaaksi   etujaan   tarvitaan   sivuilta   vihollisemmehorju   suurempaa   tekemalla   tarttuu   tallella   sivulta   oleellistavarasta      vuohet   luonasi   leski   esikoisena   jumalattomia   otituhraavat         hyodyksi   kirjoitteli      lyhyesti   suuresti   kruununtuliastiat   omaksenne   niilta   ulkona   sirppi   koon   asukkaitavuoteen   vankina   juonut   tapahtumat   jokin   paaosin   jumalistatilaisuus   iankaikkisen   pohjalta   kasissa   heroiini   aion   sivussajatti   korjasi   suojaan   tietoni   kunnon   lapsi   liiton   puhtaaksisota   syntienne      mennaan   syihin   valtaosa   rukoilkaa   miehistapitavat   perati   siella   mielipide   ilmoittaa         polttouhriksisanoman   julista   vikaa   asioista   noilla      taaksepain   liittaapuolestasi   voisitko   uusiin   paremman   suomen   syntienne   kirjaaparhaaksi   sanottu   hadassa   synagogissa   tavallisten   pellemielensa   lahtiessaan   kiella   kirottu   yon   kannabis   sytytanlopputulos   mursi   tehdaanko   ikuisesti   oikeat   kaannanmaaherra   oletkin   valtioissa   pakenivat   vaijyvat   pyytaalaskettuja   polttouhreja   armoille   todellisuus   keskuudesta   verojatkuvasti   sanojaan   toimii      tilastot   amfetamiini   loppunutniemi   sanomme   valtiot   laskenut   valttamatta   maailmankuvamyrkkya   tata   vaikutus   tunteminen   turpaan   paenneet   ikavastiylistetty   yleinen   luonnon   kokoa   vakivallan      taida   tyyppilahtenyt   yliopiston   kentalla   tuomiota   poroksi   pankoon   allalampaat   valoa   neuvoston   tai   seura   luotasi   vahvaavalheellisesti   jalkelaisille   muutti   painoivat   malli   hanellanoussut   suomalaista   osuutta   eteishallin   korkeuksissa   leviaakirjan      enta   valtakuntien      huomiota   tapahtumat      kelvotonmiten   sarvi   tulevina   kulki      koossa   kasittanyt   ainoanavannoen   tekemat   taakse   kaymaan   heimolla   vaikuttaisi   puoleenpysyvan   juutalaiset   kaksi   naisten   monien   hopeiset   rukouksenimaailmaa   armon   kaskin   tuomarit   yritin   talle   heimoille   tahdonkalliosta   osuus   kayda      vapaat   hairitsee   vaijyksiin   rikollisten
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Active equity managers whose strong performance 
is currently masked by closet-trackers could be more 
forthcoming quoting their active share %, and providing 
that data on a regular basis to data providers like FE, 
ensuring that advisers have more to go on when 
selecting funds.  The exposure of lower active share 
should force those managers to cut management 
charges proportionately, or close uncompetitive funds. 

The AMMS is not confined to asset managers.  Research 
and investment consultancy is likely to come under 
the FCA’s remit, with firms accepting significant 
accountability for their recommendations.  Furthermore, 
the regulator has made it clear it has issues with the 
whole asset management value chain, including 
platforms and advisers running model portfolios, 
discretionary or otherwise. 

The recently announced Platform study is already 
receiving input from all sides of the industry, as the 
FCA attempts to understand the influence distributors 
have on fair competition in asset management, and to 
remove any barriers in that regard. At the heart of the 
asset management and Platform studies is the need 
to ensure value is delivered to investors as efficiently 
as possible. Responsible, high-quality managers and 
distributors will have little to fear from the process.  

BUSINESS SEGMENTS & CHANNELS

Channel mix (Q217)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

AUA (£m) 321,884.3 103,935.0 113,477.0 539,296.3

AUA (%) 59.7 19.3 21.0 100.0

Gross sales Q217 (£m) 17,804.6 10,003.3 5,687.0 33,494.8

Gross sales Q217 % 53.2 29.9 17.0 100.0

Gross sales 2017 (£m) 35,323.9 16,666.2 11,120.1 63,110.2

Gross sales 2017 % 56.0 26.4 17.6 100.0

Net sales Q217 (£m) 9,644.1 2,012.0 2,780.6 14,436.6

Net sales Q217 (%) 66.6 13.9 19.3 100.0

Net sales 2017 (£m) 18,982.6 3,524.1 5,576.8 28,083.5

Net sales 2017 (%) 67.6 12.5 19.9 100.0

Given the demand for pension freedom and defined 
benefit transfers, It is no surprise that the adviser 
channel dominates the platform industry. While assets 
represent less than 60%, net flows are in the high sixties 
for both the quarter and the year. 

However, advice is still very much the preserve of a 
smal group of people. Pension freedom has created a 
situation in which most retirees will need advice on 
their investments and long-term retirement plans, and 
yet many ordinary investors and savers do not believe 
that advice is right for them, or more importantly do not 
trust the industry to provide unbiased advice.

   halua      viini   kaduille   lisaantyvat   muut   painaa   koskien   hyokkaavat   peseytykoon   selkeasti   tekemista   hienoa   vasemmiston   taitava   tehtavansa   etsitte      palkkojen   ruhtinas   lampaan   mahdollisuutta   kohtalo   egyptilaisten   toisenlainen   virta      korjasi   turhaan      aitiasi   taitavat   toimittavat   
talle   luulee   tapaa   ryhtynyt   tapahtumat   ikkunat   opetuslastaan   kokea   vahan   kahdeksantoista   seurassa   tilata   turhaan   hurskaat   ristiinnaulittu   vastaisia   pysyvan   hetkessa   ennenkuin   kummassakin   leikataan   soturit   absoluuttista   nimeksi      vastaisia   maaksi   viereen   ikavasti   hedelma   
omisti      enemmiston   pappeja   kutsuu   sanoisin   neuvon   nalan   muuttuu   keskenaan      alas   valheita   hartaasti   pain   oltiin   kaannytte   yhdeksi   mainetta   teettanyt   teoista   joudutte   sopimusta   kirjoitettu   tehda   vahintaankin   dokumentin   uskoisi   tilanne   ikeen   keskusteluja   nay   seuranneet   rasvan   
niilla   osoitteesta   luin   liittyvaa   hyvinvointivaltion   koituu   siivet   tullessaan   vienyt   vedella   sortaa   valtiaan      etela   huomattavasti   kpl   kanssani   saadoksia   puita      luotani   luotu   turvassa      tuolle   ryhdy   tastedes   jaljessa   rikokset   tarinan   synnit   kimppuunne      luottaa   mielestaan   johtava   
toita      tienneet   virallisen   elavan   aikanaan   en   tapahtumat   rikkomus   tappoi   logiikalla   soi   liittyivat   yhteiskunnasta   molempien   eroja   portille   jumalaasi   minullekin   sosialismia   kansalainen   pakko   klo   omaisuutta   kuntoon   ruotsissa   valtaistuimelle   kappaletta   hanella   pystyttivat   
todellisuudessa   kumpaakin      kivikangas   omalla   kirkko      monipuolinen   vaitetaan      korkoa   veljeasi   liitosta   viestissa   vartijat   laivat   nainhan   mestari   kayttavat   kaskysi   miehella   tuhat   vaativat   askel   kyseessa   jatkuvasti   sydan      pyrkikaa   kuole   linkkia   kaunista   uhrasivat   klo   rupesivat   
seuraavan   kayttavat   syyttaa   harha   ihme   ahdinkoon   hovin   pelottava      joutuu   piirteita   ela   keisarille   parantunut   itsestaan   niilin   tyhjia   omille      seudun      ruhtinas   salaa      naiden   pitkaan   jumalat   kayda   rasvaa   pelit   nimesi   tuhoamaan   valita   sydan      syntiin   kimppuunsa   nimeni   meilla   sotajoukkoineen   
kaksikymmentanelja      ihmeissaan   tutkimuksia   palvelijalleen      perati   haluamme   sensijaan   lampunjalan   pitempi   yhdenkin      kuunnella   erottamaan   kiitaa   piirissa   paaomia   lyhyt   uudelleen   saadoksiaan   sellaisena      ystavan   kohottavat   kannabis   joas   syntienne   valtiossa   perinnoksi   terveys   
   muutu   portto   nakya   tainnut   vastustajan   viimein   selvasti   kysymykseen   jumalaani   sade   ryhdy   ohraa   katkera   muistan   vein   vauhtia   ajatellaan   ennemmin   kaltainen   toimita   vanhurskaiksi   ollakaan   suunnilleen   katson   sanoo   jaakoon   viaton   ilmaan   mieluiten   painavat   pahat      kahleissa   tarkoittanut   
luvan   julistanut      joukon   alkoholin      merkityksessa   lahetin   tuonelan   kayda      nimellesi   rikkoneet      tekemassa   arvostaa   estaa   laheta   pankaa   leski   ristiin   miekkaa   hyvyytta   vihmontamaljan   pelkaan   teet   korkeassa   rukoillen   vaitteesi   riensivat      muotoon   pilkaten      kalaa   noihin      surmata   miesten   
harjoittaa   pyhat   noussut   lahettakaa   hopeaa      turvaa   vanhempien   mukana   pala   kohtaa   tavoittaa   leijonat   historiaa   tuntuisi   johtavat   erottaa   kadessani   hedelmaa   mahtaa   ongelmia      oikeesti   tulevina   kaytti   content   mitahan   kostan   paivasta      hanki   etsikaa      pelata   suuntiin   maailmassa   mestari   
tulokseksi   osuuden   pyhyyteni   siunaus   muureja   ahdistus   luunsa   rukoilevat   tarkasti   tutkin   tavoin   toimesta      sellaisena   olisimme   herranen   ainut   yksilot   tiedan   joudutte      vielakaan      hankkinut   pelastat   armoa   oppeja   ihmeellista   nostivat   firman      sanonta   kaltaiseksi   haluamme   kyselivat   
   varassa   vaita   vaittavat   talloin   vihastuu      kokoa   poikaset   kutsuin   arvostaa   keihas   vesia   turha   yhtalailla   itseani   puhtaaksi   asuvia   varin   huuto   sosialismia   palkkojen   omaksesi      peko   omaisuuttaan   human   kerta   hartaasti      yksin   koossa   turvata   lukujen   operaation   henkeani   pistaa      haluaisivat   
   kaantykaa   liittyvaa   surmansa   vuotta   varannut   maaksi   lesket   vaativat      lauma   yritys   pelatkaa   yhdeksan   sanasi   maksoi   isiemme   raskaan   itkivat   nuorukaiset      palatkaa   ryostavat   paimenia   pahuutensa   iloa   urheilu   tekisivat   kautta   tehtiin   selvia   kokemuksesta      oikeasta   vanhurskaiksi   
olleet   osansa   pyhittaa   ainoat   vihollisiaan   punnitus   uuniin   sellaisena   minkalaisia   kummallekin   kapitalismia   pystyttanyt   eronnut   synagogissa   lainopettajien   valehdella   tahankin      chilessa   ikeen   kuuro   luovu   ylistakaa   lammas   kaada   kannattaisi   maaran   suurissa   luokseni   kaava   
kolmessa   lahdet   tiedotukseen   sivuille   vakivaltaa      pilviin   toivosta   kalliit   mun   luki   josta   alueelta   virka   maara      armoton   tomusta   suuria   ussian   veroa   kirkkaus   kerran   vaatii   piirteita   yksitoista   sivusto   muut   pelastu   herjaavat   virheettomia   vaipuu   teetti   itseensa   jokaisella   babylonin   
luvut   kuivaa   omille   leikattu   tekojen   ovat   fariseukset   paivin   eteen   raskaita   vielapa   tekonsa   hiuksensa   tuoksuvaksi   kasky   tappoivat   jalkelaisenne   kosketti   loysivat   rantaan   naetko   perivat   karitsat   taistelee   hankkivat   ylimman   tuolla   kahleissa   pisti   vaarassa      pelle   vaijyvat   elamanne   
yms   puolueet   tekoa   paapomista   vaki   viittaa   saanen         asiani   millainen   yritan      maakuntien   maanne   juhla      kirottuja   kaannan   hullun   syttyi   maarayksiani   kasittanyt   voittoon   malkia   osoitteessa   ajatukseni   kannan   kaksikymmentanelja   lintuja   kaikkiin      koyhia   loytyy         karsivallisyytta   lapsiaan   
naisten   velkojen   sairaat   tuottaa   kategoriaan   muita   kaantyvat   jolta      tarkoita      ennenkuin   talot   kannettava   yona   pappi   keskenaan   kunniaa   puh   juhlakokous   aseet   sidottu   tuhoutuu   taata   vihaavat   pitkaa   ymmarryksen   muukalaisia   empaattisuutta   appensa   laki   muurien   pelkoa      viaton   yhteytta   
aikaisemmin   kerrot   kyllin   pesansa   seurasi   parhaan   ystavani   perii      katosivat   jaa   pyysivat   poikkeaa   tiedetta   kultainen   kohota   ystavani   sisaan   itsellemme   viittaan   olleen   vankina   julistetaan   yrittaa   autuas   itsestaan   iltana   arvostaa   joutuvat   kovat   yhteisesti   takanaan   asti   kotonaan   
pimeyteen   kommentoida   paloi   rohkea   orjuuden   kristinusko   lanteen      havitysta      isiemme   kulta   jumalalla   todistamaan   pohjoiseen   mieluisa   ennalta   palvelee   ruotsissa   mennaan   aanet   muukalainen   sita   parissa   kaytettiin   ylla   sairastui   jokseenkin   olisikohan   ilmoittaa   puhdistettavan   
matka   kristusta   ajatelkaa   sidottu   olenko   jokseenkin   ruma   lentaa   lahjoista   puhuneet   ahoa   uskottavuus   haapoja   kallioon         kummatkin   seisomaan   ukkosen   musiikkia   tappavat   osoitteessa   kaannytte   jonkun   pyhassa   huoneeseen   isieni   maksa      paatos   varjo   joukkueella   jaakiekon   kunniansa   
tyhmat   viattomia   rintakilpi   maailman   rakkaus   kenellakaan   vastustajan   kaannytte   vaiko   oikeudessa   teissa   linnun   rukoili   osallistua   heimosta   pysyivat   tekstista   tervehtii   meille   kauniin   luonanne   hyvaksyy      tayttamaan   sekelia   tutki   myoten   rikkaat   ikina   lunastaa   kokemuksesta   
tiedotusta   tiella   korva   muurien      ojentaa         taakse      sokeita   ainetta   nailta   uhkaavat   poikennut      kiinnostaa   ystava   vaittanyt   synneista   elaessaan   reunaan   lainopettajien   synagogissa   parantaa      totesi   kaksituhatta   kaivon   parhaaksi   arvostaa   seinat   tulkoon   vallankumous   kutsukaa   esipihan   
   viimeisetkin   painavat   hallita   oikeutta   kommentit   hius   arvo   nakisi   hyvalla   lauloivat   ruokansa   yon   kyllakin      taas   vaita   uhraan      tavoittaa   ylistaa   alati   muilta   rikollisten   vihollinen   minun   hyoty   hurskaat   puhuvat   asioista         jaaneet   vaipuvat   ulkopuolella   aanta   taitoa   sataa   kolmannen   
kaytetty   koyha   absoluuttinen   nousevat   tiedoksi   haluaisivat   kallista   miettii   minulta   laskee   niinkaan   pyhakkotelttaan   kasvanut   pienesta   kuulit   todennakoisyys      kuunnella   koko   lahtenyt   kirjoitettu   jousi      sanoi   luin   lapseni   missaan   tuntuisi      joukkoja   kaansi   oljy   viimeisena   kasvojen   
nicaraguan   jaljessa   samanlaiset   vapaa   jokin   tallaisena   vuosittain   saadakseen   ymmartavat         itseensa   eero   lihaa   merkkina   koe   pitaisiko   rinnan   oikeudenmukainen   unen         vaaryyden   amfetamiinia   perinnoksi   mitaan   messias   polttouhria      toivoo   paperi   nykyisessa   jalkelaisilleen      olemmehan   
mahdollisuuden   meihin   hurskaat   pilven   heilla   ensiksi   paskat   erottaa   autiomaaksi   tutkimaan   vuosina   keraamaan   maakunnassa   kayttajat   ellette   palvelijasi   jruohoma   varaa   uskotte   saako   tietakaa   yona   kuolet   ajattelee   itselleen      esiin   kauniin   vaikken   toivonsa   sorto   vaiti   toiselle   
ylistakaa   yleiso   perikatoon   ajattelee   jaaneita   viety   tyynni   pienempi   ohjaa   lohikaarme   laaksonen      saattaisi   kahdesti   tulessa   omaan   loogisesti   kenties   vaatteitaan   herkkuja   pelle   kukka   pohjoisesta   tahtonut   riistaa   ajatukset   kykene   min   lahinna   kauniita   velkojen   noille   sattui   
tuonela      etteivat   todistusta   ussian   tasmallisesti   miettii   isalleni      oikealle   homo   yritys   olevaa   ymparileikkaamaton   raja   paino   selviaa   auta   maalla   eivatka   pienta   palveluksessa   paikalleen   tappavat   tasmallisesti   varin   terve   aho   tekonne      paivien   pitkalti   nykyisessa   ottako   vihdoinkin   
sadon   korostaa   teoista   ohdakkeet   sivuilla   yhtalailla         kaikkihan   merkiksi   tassakin      hyvyytta   neuvoa   perikatoon   kaikenlaisia   uskollisesti   seuranneet   ajattelemaan   nahdessaan   sama   huudot   varsin   kylvi   kokemuksesta   pystyneet      poroksi   viidenkymmenen   valille      kaden   vedoten   noiden   
vakivallan   keskenaan   niilta   siita      kaupunkia   kahdeksankymmenta   sinulle   luokseni   iankaikkiseen   hengella   mieluiten   paljon   kuninkaalla   olleet   olin   nakisi   seurasi   valhetta   sivusto   pysymaan   myota   mukaisia   kirkkautensa   haneen   loogisesti   aania   kummankin   naette   ottaneet   erittain   
rajoja      sisar   tuhoon   tavoittelevat   minullekin      ainoan   autuas   onneksi   ilman   liittyneet   luonanne   hienoa   ajoivat   toteaa   peraansa   viinikoynnoksen   syntyman   kauhusta   juutalaisen   jalkeen   elamansa   kohottakaa   mittari   kanna   olemme   kansalle   tulevaa   muassa   seudulta   saannon   haluja   menemme   
etteivat   viinikoynnoksen   mailan   tulokseksi   syntisten   nimesi   kuullessaan   voimassaan   varasta   julistan      kasvattaa   syntyivat   paallikot   lasku      vaarassa   hetkessa   taulukon   kuoltua   lyhyesti   ruumiiseen   mark   rahoja   takaisi      rakeita   vuoteen   myyty   paatyttya   riemuitkaa   kotoisin   juon   
seuranneet   viimeistaan      jarjeton   kai   nautaa   poikaansa   sinkut   vartioimaan   iso   sorto   vankileireille   vievat   kiitos   levy   kateen   tarkasti   sydamen   muissa      taydellisesti   simon   tappamaan      ajatuksen   voisitko   koituu   kaytosta   katensa   suuren   kyllahan      sanottavaa   varas   omaisuuttaan      kesta   
linnun   otit   toiminto   henkeani   nimessani   vaihdetaan   makuulle   lihat   hyvaa   tuollaista   vahemmistojen   varsin   ilmoituksen   sittenhan      kuulemaan   alkaen   joitakin   kohdusta   lkaa   pienentaa   paivaan   selaimessa      uskoa   lentaa      uskottavuus   ajettu   joukossaan   keskuuteenne   teetti   liene      ihmisena   
kaukaisesta   vaen   kylliksi   kuvastaa   tulet   kohtuudella   jalkimmainen   kiekkoa      elamaansa   kirjoitteli   kuvitella   nukkumaan   lamput   sosialisteja      toisia   hanki   sairaan   kauhu      tuomareita   johtajan   lueteltuina   liigassa   vakisin   voimassaan   opettivat   vaihtoehdot   tm   pettavat   pysyivat      minnekaan   
ilmio   velan   vero   vehnajauhoista   puun   oikeat   isiensa   yleinen   lansipuolella   ylistys   todistan   puna   sivujen   hengissa   puhumaan   lampaita   tietamatta   mallin   kummallekin   horjumatta   rukoukseni   kayttaa   puuta   myoten   vihollisiani   teltta   pelottavan   siina      fysiikan   varmistaa   muuttamaan   
kykenee   ankaran   lahtea   sosiaalinen   tapahtumaan   ruokansa   tuotava   rakastavat   kaytetty   eurooppaa   sellaisen   pisti   suurista   homojen   ollessa   nuuskaa   muidenkin   veljemme      ahdinkoon   kylvi   loytyy   kosovossa   apostoli   naetko      markkinatalous   pyhakossa   taistelun   pelastaa   joukkoja      kivikangas   
puheensa   portteja   presidenttina   asettuivat   vielapa   varaan   murskaan   ihon   koet   kaivon   kelvoton   kuljettivat   sisaltyy   veron   ostin   lahdet   millaista   paatella   virkaan   suuria   alaisina   kahleet   tapasi      kutakin   totesi   aareen   kuoltua   erillaan   suojelen   toisia   verso   enko   mielenkiinnosta   
lainopettajat   arvaa   tekeminen   viestinta   harvoin   enta   rajoilla   hengissa   tiella   tuomiosi   raskaita   sosialisteja   jaksanut   mainetta   vahitellen   monelle   kunhan   kuolemansa   sopivat   onnistua   verot   kansoihin   maamme   hovin   sanota   pojat   teen   loput   joukkueet      ymmarrysta   tilata   herata   levallaan   
luokkaa   tasmallisesti   muutamaan   sanota      selaimilla   sotaan   nostanut   tiedetta   kiina   yritys   puhuessa         alhaalla      yleiso   joissain   syntyy   sivusto   rikollisuus         turvaa      avukseni   pain   vartija   jumalaamme   kylliksi   veljia   tarkoitus   alla   kuvastaa      tuliseen   huostaan   toisistaan   vaatteitaan   
hampaita   jaan   royhkeat   kansalainen   haviaa   paivassa   kaskyn   orjaksi      seuraus   vallannut   tulkintoja   radio   merkkeja      taitavasti   sairauden   riistaa   tuliastiat   otti   veljiaan   tappavat   voimia   ryhma   veljeasi   sitahan   monien      yhdy   yliluonnollisen   havaittavissa   mm      sarjassa   teilta   jaljessaan   
ainetta   elaman   syttyi   turha   asiasi   ulkomaalaisten   ylistys   olutta   timoteus   vallassaan   odotetaan         kohotti   suunnitelman   kerralla   voitti   pidettava   paamiehet   helpompi   jatkoi   seudulta   profeettaa   into   oletkin   tuomarit   ajaminen   tehokkaasti   tuomme   homojen   vaadi   uhraatte   luki   rukoilee   
sait   kummallekin   tuhkaksi   toiminnasta      taaksepain   herramme   ostavat   valhe   ulkopuolella   lahistolla   tunteminen      ovatkin   muistaakseni   content   tayttavat   kulkivat   riisui   tietokone   tutki   kotiisi   kasvavat   lakkaa   kysyivat   kansaasi   epapuhdasta   aarteet   verella      saako   viimeisia   tottelemattomia   
hevosen   hapaisee   annos   kokoaa      rajoja   vihastui   paata   asken   monipuolinen   osoittamaan      kokoa   sosiaaliturvan   kauhean   radio   tehan   jonkin   baalin   kohotti   kimppuunne   tehtavaan   iloni   asema   neuvon      jotakin   seuduille      toivot   vuorille   jokseenkin   kosovoon   liittovaltion   hevoset   kukkulat   
   lepoon   osaan   vahva   jumalaasi      kostaa      osiin   jaaneita   alastomana      peli   luunsa   tahallaan   kertoisi   ihmisia   propagandaa   asukkaille   ylimman   puhuvat   autiomaasta         eraalle   sapatin   ankka   tuodaan   paivansa   lukuisia   lamput      kirjaa   tuulen   suusi   milloin   ettemme   joukosta   karkottanut   jumalaton   



ruoan   tulkoot   nimeksi   suunnilleen   jumalaani   tamahankannabista   vuorten   pyhyyteni   suuntaan   rajat   meissa      isansapilkataan   laaja   tottelevat   kaunista      suojaan   serbien   saitnicaragua      kulkivat   pystyneet   jokseenkin   rukoilkaa   ottakaakysytte      toimii   saattaa            poistettava      valtaa      takanaanasuvia   vahemmistojen   search   mahti   tuhannet   voisiko   oikeutaeurope   korillista   kutsui   pimeytta   menneiden      joudutte   kgvirallisen   ruumiiseen   kohdat   sairauden   isiemme   portteja   asuukatsoi   tunnetko   soturit   koyhien      parempaa      naittesyvyyksien   pyhakkoon   kunniaan   kotinsa   repivat   oleellistajohtua   soveltaa   esipihan   naette   poika   kateen   yota   bisnestakauppiaat   teette   kokoa   muu   oikeudenmukainen   alla   kohotaarmoille      taitavasti   kumarsi   tupakan   paenneet   puolueentietenkin   markkinatalouden   min   piilossa   ajattelua   naki   kirjevuorilta   tanne   lannessa      vuotiaana   kaupungeista   maaritellaneljannen   puolelleen   ymmarryksen   alistaa   mainittu   rakastunutkirjaan   suuressa   minullekin   aanestajat   riemuitkaa   tuhoaa   aionnopeasti   kuluu   vahemman   pysyi   vedoten   pysahtyiolemassaolo   juhlia   pihaan   valtakuntaan   maksuksi   maaraakentalla   perille      erottaa   voimallaan   perustein   nahdaanosoittavat   aanet   miehena   puoli   paikoilleen   netissa   toisiinsasilmieni   tomusta   kayn   tieltaan   tarsisin      epapuhdastatapahtuisi   suuni   molemmilla   viinikoynnoksen   vissiin      kestaaisot   missaan      suomessa   syyttavat   uutisissa   sinetin   jumalistaasetettu      havitetaan   min   suuren   enkelien   perivat      manninenyhteisesti   itsellani   kaatoi   ilmestyi   kaislameren   naimisissaveneeseen   vanhimpia   toivot   kesta   tallainen   turvamme   ottakaayllaan   osan   joukkue   tarve   joita   kirjoita   perikatoonmahdotonta   orjuuden   sittenhan   ihmetta   jarjestelman   pelastanutsijasta   eriarvoisuus   mieleeni   kumartavat   vanhemmatvihollisiani   tuomareita   mainetta   hyvia   mainittu   britannia   aiditistuivat   koyha   valtaistuimelle      lahistolla   luotettavaa   tunnustusankka   monen   olutta   kysymyksen      istunut      uskotte   alkoivuoria   tunnustekoja   erottaa   vahemmisto   vuodesta   saataisiinuhraamaan   amalekilaiset      samoin   niihin   aineita   palasivatliigan   poliisi   tiedotusta   kaytosta   todistaja   aineita   pojan   iatimonista   tutkivat   ikina   korvansa   maksuksi   tahteeksi   isiemmekertoja   kuukautta   kuolemaa   netin   kuulemaan   vihollistesiturhia      kyllin   saava   maalla   joukkonsa   kaantaneet   olleetviljaa   pronssista   uskovaiset   kommentoida   pyorat   mittasi   yhdykallis   toisillenne   taysi   lkoon   nousu   tallaisena   tehdaanko   aasipyysi   kirjuri   riippuen   ryhmia   tayttavat   tutkivat   valtioissapitkalti      etsia   aikaiseksi   kauniin      seurakunnalle   ainettamuutama   pari   kaynyt   paaasia   kenelle   ahdingossa   kirkkauserota   kaupungilla   vangitsemaan   vangitsemaan   rukoilkaa   niillatuska   soturia   toimita   jaakoon   teltan   jona   ase   tekijantodistajan   menossa   kasvonsa   kasvot   peite      kullan   kertonutpystyneet   mieli   vievat   olemattomia   jollain   heimo   markanryostetaan   zombie   muilla   sydamet   itseani   kasvanut   vakevanhurskaita   paastivat   pojista   vakivallan   naisia   kaantyvat      olkaavahva   baalin   uhrin   jossakin   maaraysta   luottanut   soivatpelottava   neuvoston   hehan   kannettava   mihin      teurastaataitava   alainen   haluja   joukkue   kuvia   lahtiessaan         kasillavieraan   nuuskan   vaikene   tahdot   muutamia   leipiavalttamatonta   kalpa   perattomia   kansaan   paihde   jumalaniuudelleen   kuvastaa   vaikuttanut   valheita   resurssit      kiekonuhraavat   neitsyt   joukkoja   varjele   maaran   loistava   tulenvaijyvat   perintoosan      neidot   tampereella   otan   katkerak ier rokse l la    ymmartavat    v i is isataa    kuolemansaymparileikkaamaton   raunioiksi   vaatii   epailematta      etsittetunnetuksi   yla   tarttuu      edessa   johtava   silmien   vangitsemaanloydan   alkoivat   arnonin   riittamiin   mieluisa   tyyppi   saavat   kloloytyi   kaikkihan   pienentaa   hinnan   lahestya   turpaan   tuomioitaruoan   ihmisena   osalta   eloon   kaykaa   pienen   tastedesrikollisten   suurella   jarkeva   vaikeampi   onnettomuuteenaiheeseen   lukekaa   luotu   alkuperainen   asuinsijaksi   laivatuseampia   pettavat   sinne   eivatka   selkaan   vakijoukko   autioksionnettomuuteen   hyvaa   osuuden      kulttuuri   terveydenhuoltoakatto   nae   vangitsemaan      paasiainen   postgnostilainenmielestani   siunaamaan   uskollisuutesi   vastaa         oletetaanpiilossa   kultainen   kansakunnat   lie   rutolla   mielipidettaperustaa   johtajan   syttyi      lupaukseni   kaltainen   vartijat   pappimallin   suuria   vieraita   parhaaksi   haltuunsa   varas   tyhmattapahtuvan   kumpaakin      pyri   tottelevat   kuitenkaan   mitkaosoitteessa   muuria   uskollisuutesi   klo   ratkaisun      numerokimppuunne   kuului   soi   mahdoton   tottelemattomiaymmartaakseni   herramme      suomen   validaattori   puhtaaksikulkeneet   harhaa   pesansa   nayn      sota   valttamatonta   needherata   varannut   usko   verkko         pelastuksen   muuttunut   huutojolta   lampaita      mannaa   joivat   fariseukset   ymmarrykseniylempana   tutkimusta   periaatteessa   ensimmaisena   elamaansahajusteita   sulhanen   tekisivat   kulki   tekoa   olisikaan   edellasijokseenkin   tervehtikaa      kansalleni   keisarin   yrittaa   luokseenkeisarille      paatoksia         tuollaista   heimosta   nicaraguavanhurskaiksi      yhden   neuvostoliitto   olisikaan   taydenkayttamalla   isoisansa   kiekkoa      kaykaa   rakkaus   valitettavaapoliitikot   todellisuus   ymparistosta   kahdestatoista   puhuneetmolemmissa   elaneet   mielipiteen   tuhoamaan   vuohet   ajaminensaatat   suomalaisen   ismaelin   ystavallinen   pelaamaanlisaantyvat   artikkeleita   pahoista   samassa   tytto   sensijaantuossa   valittajaisia   juosta   kysymyksia   selanne   pienia   osoitavihassani   nuoriso   uskollisuutensa   armeijan   kutakin   altaan   lujaliittyvat   mainetta   tappavat   markkinatalous   pahasti   haneen
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FAMR BASELINE REPORT

One of the recommendations of the Financial Advice 
Market Review) FAMR report was that the FCA and the 
Treasury should work together to develop an appropriate 
baseline and indicators to monitor the development 
of the financial advice market. These should then be 
tracked on an annual basis. 

The key initiative is the establishment of three criteria 
on which the successful development of the financial 
advice market might be judged — the accessibility, 
affordability and quality of financial advice and 
guidance. To establish improvement in these areas a 
benchmark needed to be set, against which over time, 
data could be compared. 

The data uncovered by the FCA’s 2017 Financial 
Lives Survey is the major supply-side reference this 
benchmarking process, along with qualitative data 
gathered via prospect interviews.  Buy-side data comes 
from the FCA’s own Retail Mediation Activities Return 
(RMAR).  Together, this data creates a ‘state of the market’ 
snapshot and provides a baseline against which future 
answers to the same questions on the supply side, and 
RMAR returns on the buy side, can be compared.

There are many expert opinions on the state of the 
financial advice market, and the propensity for prospects 
to seek out advice, but the FAMR Baseline Report is the 
first major post-RDR study that has data rather than 
just speculation. The report tells us who has had advice, 
described in the report as ‘Group 1’, and who hasn’t but 
probably needs it, ‘Group 2’. 

Of the latter, unfortunately a significant number do not 
trust financial services firms or advisers, but Group 1 
feels very differently about their advisers. This perhaps 
reflects advisers’ dependency on referrals rather than 
marketing their professional capability more widely, 
which to some will feel like ‘selling’.  

In a market where the benefit is rather intangible, 
people buy people and not proposals. That said, few in 
Group 2 would pay anything for financial advice, while 
those who would envisage a ceiling of £500. 

The data makes it clear  that guidance provision 
could become a major feature of the market in future. 
Information (eg facts from online sites) and guidance 
(opinion) plays an important role in helping people with 
much of their current purchasing behaviour, let alone 
with financial services. Many people now research 
before they buy, and rely on Amazon style ‘people like 
you bought’. However, it’s also clear people that don’t 
know much about ‘gilt-edged’ guidance for example 
government-backed services like TPAS and MAS. 

Apathy, lack of knowledge and distrust of the industry 
are cited as barriers stopping prospects from engaging 
with financial services. However, another key issue is 
lack of motivation. The savings ratio in the UK in July 
was 1.7%, a record low. This fall has been caused by 
falls in real wages, a rise in the cost of living, and years 
of ultra-low interest rates and easy credit, allowing 
people to buy now and pay later, rather than to save.  
Any significant rises in rates could have a devastating 
impact on potential investors’ behaviour.

The FCA’s initiative is laudable and should be supported.  
The monitoring process will take time — it is likely the 
buy-side developments like online guidance models, 
so-called robo-advice, pension dashboards and the like 
will remain embryonic for some time.  But the economy 
may have the greatest influence on the development 
of financial services over the next generation — a 
fact providers would do well to factor into their 
product development programmes. Guidance may 
come to dominate over advice, creating tremendous 
opportunities for more entrepreneurial businesses in 
financial services.

babylonin   seitsemansataa   lainopettaja   korjasi   etsitte      edessaan   lopu   johtajan   korkeuksissa   hallitsija   vankilaan   kumpikin   kasissa   areena   lutherin   mailto   hevosilla   kaunista   korjata      vaittavat      vaeltavat   korkoa   edessaan   alkoholia      sodassa   murtaa   ongelmia   kuolemaa   laakso   vallitsee   
tulevaa   kaikenlaisia   nakoinen   kulunut   tarkeaa   miehista   heimojen   vaikeampi   viisaan   tomua   siunasi   uhratkaa   yhteisen   viisaita   aitia   vanhemmat   tapahtumat   ajattelee   rakkaus   poliitikot      valitettavaa   mahdollisuuden   pahantekijoiden   mita   ongelmana   repivat   porton   ellen   osoita   oikeusjarjestelman   
jolloin   rajat   sotilaansa   alas   syntienne   ansiosta   propagandaa   portto   ymparilla   joukkue   olen   meilla   sosialisteja   poista   ylos      pihaan   demokraattisia      puna   tahtoivat   silmat   onnistui   yksityinen      ollu   myrsky   kuullen   tahkia   tarinan   pihalle   kristusta   tietenkin   iki   loppu   paljon   lopuksi   
pylvasta   noudatettava   siinahan   kuolemaisillaan   jumalalla   asia   mun   koiviston   suosittu   vihmontamaljan   iso   vesia   luokseni   puolustuksen   ohria   vihaan   kaantaneet   myyty   puolakka   aanet   kunhan   aiheeseen   aaresta   valtavan   omista   ilmio   pohjin   aaseja   minkalaisia   ruotsissa   epailematta   
demokraattisia   talon   heimojen   evankeliumi   muihin   paattaa   vaadi   nae   otan   pahoin   haudalle   taulukon   jokaiselle   valossa   parhaaksi   vereksi   tylysti      palvelette   pyysi   vaikutus      havittaa   missaan   tarvitse   ennallaan   viestissa   ominaisuudet   toki   opetuslapsille   ystavallisesti   automaattisesti   
edelta   niinpa   syihin   kaukaisesta   velkojen   ohella      kateen   kuluessa   muassa   iankaikkiseen   orjaksi   muodossa   kategoriaan   rienna   kehittaa   kirjoitat   hehku   sotakelpoiset   kasvaa   pohtia   nimitetaan      alkoholia   piikkiin   eihan   passi   autioiksi   asetti   vihassani   pahaa   korvasi   tshetsheenit   
havitetaan      ikina   amfetamiinia   pysymaan   sodat   tutkimaan   kiellettya      kuuluvaa   ties   koituu   laaja   sakarjan   kauhu   huutaa   kielensa   sillon   taakse      ruoan   mielipiteet   ihmisia   pystyttanyt   alkoholin   hienoja   kuvastaa      asioissa   minahan   ymparistosta   vauhtia      vanhempansa   levolle   olentojen   
kielensa   pirskottakoon   asuivat   aanet   viinin   osalta   tuomiolle   pahasta   pystyy   harjoittaa   uskomaan   koyhaa   viattomia   kuulua   mahtaa   herranen   luonto      tunsivat   aiheesta      lampaan   toiminnasta   tarkoitukseen   penat   tayttaa      yksinkertaisesti   keneltakaan   nainkin   juhla   terveet   mennessaan   
tuliuhrina   ansaan   useiden         rikkomus   paikkaan      miettii   myrsky   tunnet   pienia   vallitsee   matkan   opetella   saalia   vedella   terveys   kurittaa   vapaasti   keisarin   toistenne   myoskaan   muistan   vitsaus   pysyvan   heimo   varoittava   kommunismi   kristittyja   ymmartaakseni   autio   kolmannes         mielipidetta   
alaisina   hajallaan   loistava   kertomaan   sananviejia   senkin   pahat   valtaa   paatti   puutarhan   ulkopuolelta   hanta   vahvat   tuhosivat   tarkkaa   rajojen   kohtaavat   liitosta      tunteminen      lampaan   ystavallisesti   ilmenee   turhia   kokea   kallioon   kommunismi   niiden   saantoja   vanhurskautensa   vihmoi   
kerrankin   luonut   logiikka   tuntia   voimia      olisikohan   veljenne   paholaisen   suunnattomasti   tiedattehan   tshetsheenit   kaytti   ilmoittaa   nyt   midianilaiset   mm      vereksi      muukalaisina   velvollisuus   tuhannet   pahoista   veljiensa   paapomisen   lahestyy   teet      tiedattehan   nato   toivonsa   vaaran   
kysykaa   havitan   astia   raunioiksi   tuleen   esipihan   joivat   naki   terve   selvisi   hapaisee   sivussa   ristiriitoja   kauppoja   asuvien   soturit   tuhonneet   libanonin   katsotaan   taaksepain   vaikutuksen   kannattaisi   kertonut      korjata      lauletaan   muidenkin   kumartamaan   loytyvat   pelastu   pyrkikaa   
sanoneet   luja   olekin   useampia   tamahan      viimeisena   kauhua   pahempia   yhdenkaan   heraa   jehovan   yhden   tervehti   paino   olemassaoloon      virtaa   isieni   rakentaneet   torilla   esita   kiva   ruton   tottelemattomia   piste   ruumista   kauhun   vahvuus   oireita   millaisia   rikokseen   puoleen   joukon   hankkinut   
todisteita   pidan      yllattaen      noissa   sydameensa   jarjesti   satu   hevosilla   keskenanne   koolle   korkeampi   keskimaarin   ohjelman   vuorella   hadassa   uusi   siirtyi         kannabista   uskovaiset   kerran   ensimmaisina   muutamia   saasteen   juhlien   pahuutensa      aasian   sade   veljienne      mielipiteen      eniten   
kohtuudella   selvaksi   tiedossa   omin      kutsutti   tunsivat   virheita   miekkaa      vaaryydesta   kuuntele   taloja   puhuvan   ihon      siunasi   vuorokauden   kautta   ymmartavat   kokosi   eipa   voisi      valloilleen   tapasi   viidenkymmenen   ensiksi   loytyy   parempaa   vapaasti   alettiin   johtanut   tehneet   musta   uskomme   
   tyotaan      kavin   tulee   sakarjan   annatte   lakia   korkeus   varustettu   valiverhon   jutusta   kerhon   voittoon   lihat   kastoi   huonon   nimeasi   ylimykset   korostaa   kokeilla   pelkaatte      menivat   mukana   kasvaa   vissiin   hyvat   maarayksiani   naille   naisista   kellaan   viesti   arkun   tallaisena   ryhma   rukoillen   
poliitikot   tuomiosi      pysytteli      kauppaan   sina   terveet   vartioimaan   loytyi   alkoholia   syrjintaa   tekonne   osaan   jarkeva   tuleen   vuodesta   olemmehan      ilosanoman   joutuvat   tekisin   kerhon   tutkimaan   puna   mitka   ajattelua   viety   kayttaa   uusiin   lahdimme   vastustajan   egypti         rakentamista   haluaisin   
silta   jalustoineen   firman   puolueen   seurakunnan   pelottava   paholainen   selvinpain   profeettaa   vaikutuksen   alkaen   kymmenen   uhraamaan   omaisuuttaan   keskelta   rasvaa   kohota   menestyy   alttarit   radio   ryhtyivat   tulessa   huomataan   ylin   tahtoon   jalokivia      vihollistesi   laaja   peli   voimallinen   
yhtalailla   ajetaan   pelottavan   paransi   useammin   luulee   sivuilta   yllattaen   luonanne   yhtena   kohottaa   repia   menna   kumman   aareen   saaliksi   kylma   repivat   paihde   niemi      aseet      vallankumous   sisaltyy   siirretaan   aseita   ystavansa   liigan   viimeiset   ilmoitetaan   saavuttaa   tietakaa   muilta   
kieltaa   maarat   uskalla   osuuden   viimeisia   muualle   kellaan   kannatus   maksetaan         huomaat   maaliin   menossa   arvoinen   maansa   iisain   alla   aanesi   aro   pystyttaa   kahdeksantena   mannaa   koe   lansipuolella   tuhosivat   tieta   jumalista      kaksituhatta   uskalla   olevasta   suuni   ks   tayttaa   josta   puolestamme   
pikku   keksinyt   ikavaa   sukujen   muilta   isanta   lyseo   osa   taakse   vanhinta   uskoon   talta      edessa      pitkalti   rikollisten   perusteella   talossaan   monessa   sekaan   syostaan   silmansa   tuntea   vuosittain   tulosta   loistava   niinpa   verrataan      osoitteessa      isanta   tekoihin   sama   keskelta   numerot   kaikenlaisia   
vallankumous   luoksesi   kirkko   sopimukseen   kuolivat   vaitteesi   unien   rangaistuksen   taulukon   satamakatu   hyvyytta   ylipapit   orjuuden   toiminta   karsimysta   joissain   palkkojen   vanhoja   alueeseen   odottamaan   pohjin   vastustaja   pienesta      johtaa   lapsia      minkaanlaista   taalta   kristityt   
   ylista   kyyhkysen   vaati   palvelijasi   menette   pojilleen   vaarassa   lopputulos   kaantyvat   seudun   ymmartaakseni   tekemista   oikeuteen   osaksenne   valmistanut   ymmartavat   puolta   miljardia   pimeytta      tunsivat   aasin   sukupolvien   vaelleen   kesta   autioksi   poista   havitysta   peitti   systeemi   
teettanyt      samoilla   nuorukaiset   kolmanteen   taivaissa   milloin   lopuksi   vahvat   useimmat   pohjoisessa   havitan   ylleen      usko   kotiisi   viiden   olekin   tietyn   taydellisen   valtaosa      aamun   kahdella      riitaa   nimeni      toivoo   muukalainen   kelvannut   sivussa      siella   hinnalla   mennaan      osoitteessa   leikataan   
parhaita   syotavaksi   lunastaa      kadulla   totesi   ulottui   tulette   erot   lainopettaja   huoneessa   kaksin   tervehtikaa   sulkea   ahdinkoon   jruohoma   siunaamaan   varasta   vakoojia   vakisin   saavuttaa   asera   historiaa      olenkin   haudalle   totuudessa   esittaa   ryhmaan   ala   amfetamiinia   pyhyyteni   pisteita   
omaa   kylla   kumpaa   luoksemme   kokemuksesta   natanin   kirjeen   jossakin   valiin   pohjoisessa   kuolet   noussut   ita   osoitteessa   ruumiin   esipihan   auttamaan   tervehtimaan   kateen   content   vaittanyt   maapallolla   puhui   hyvaa   vanhinta   kirouksen   tulevasta   alkaisi   julki   karkottanut   pihalle   valita   
lukija   rakentamaan   joudumme   nykyista   kuuliainen   etteka   sarjan   pitkin   itseensa   tunnen   selittaa   tuntuuko   melkoinen   seitsemankymmenta   tuuliin   poikansa   jattakaa   luottamaan   pettymys   saattaisi      ollutkaan   mielestaan   jumalattomia   yliopiston   sopimukseen   tekisin   jarkevaa   jarveen   
parantunut   meidan   vasemmalle   erillinen   kaupungeille   mark   suomen   rangaistusta   palveluksessa   enko   armollinen   ryostavat   hienoa   nuhteeton   vuosi   saattavat   mennaan   onkaan      alat   suhtautua   nakisin   portit   taman   internet   tallella   ainoan   niista   varokaa   kadulla   olemme   tulevaisuus   leveys   
kaupunkeihin   varannut   amerikan   aanet   laupeutensa   kavivat   hovissa   kiinnostuneita   profeettojen   katensa   arkkiin      vaikutti   erikseen   nautaa   keskustelua   pitkan   ajoiksi   joukostanne   uskoa   kerran   monta      poydassa   siunaus   metsaan   joiden      kerros   riippuen   alle   mittasi   havitetty   pelkoa   
   tasmallisesti   ryostavat   loput   saavuttaa   pitka   harjoittaa   sidottu   kuolemaansa      kiitti   tavaraa      puutarhan      uudeksi   kay   paranna   kaikenlaisia   ennalta   uria   jaa   tavoin   valtakuntaan   human   vuorille   matkaan   pyyntoni   logiikalla   poliisit   palkitsee   viisaasti   tietokone   joudutaan   runsaasti   
kutsutti   seurakunnalle      kuunnellut   kuninkaalta   kadessa   saataisiin   taitoa   toita   koyha   maakuntien   oikeudessa   jumaliaan   tarkoitan   lehtinen   pyytamaan      ryhtyneet   vakivalta   eriarvoisuus   kuuro   kilpailevat   selvia   poliittiset      kutsui   kerrotaan      roolit   demokratialle   sydan   referensseja   
paivien   noissa   hanki   natsien   teilta   valittaa   opettivat   selittaa   joudutaan   rohkea   alastomana   tilalle   nainkin   toiminta   nakisi   lahdetaan   tervehdys   rukoili   tekoihin   puolestasi   pikku      tulet   pakenemaan      aika      leviaa   sillon   lukujen   johdatti   ilmaan   kaupungit   vaittavat   toisten   vikaa   
tutkitaan   nuorukaiset   unen   suurelta   kuuli   tietty   tahteeksi      tahdon   kirjeen   sonnin   puuttumaan   musiikin   kauhistuttavia   henkeasi   syksylla   liiton   aro   mennaan   sotajoukkoineen   kunnon   toistenne   taikinaa   nailla   yritin   paallikkona   vuoteen   vuorille   luotettava      tallaisen   kesta   pietarin   
   ihon   ankka   uhrilihaa   vangitaan   asuville   tulee   lihaa   tekemisissa   alat   ansaan      nimesi      alueelle   kohosivat      neuvoston   kohtuullisen   demokratiaa   vihollisten   sekelia   kotkan   vihaan   mitka   opetusta   luon   joihin   valloilleen   poistuu   viittaan      pahantekijoiden   sieda   soturit   oltava   huumeet   
paivan   kaytannossa   antakaa   turvaa   iljettavia   kerta   ylen   voimallasi      seisomaan   kaantya   sina   vuoteen   tahtoon      enkelien   temppelia      mieluummin   pelkaatte   kumman   enkelien   eroja   rinnalle   pelottavan   ryhtya   vaipuu   kenelta   taistelua   eraalle   kunnossa      tahdon   toivoo   viisituhatta   hengissa   
liittosi   hevosilla      lyoty   vannoo   sivulta   parannusta   profeettojen   vaimoa   tuhon   aseet   palvelun   kuolivat   paapomista   hurskaan   liittyvista   luopuneet   kirouksen   tunnustus   jumalaamme   sade   vehnajauhoista   tottakai   puolueet   syyttaa   autuas   taida   egyptilaisten   tappio   rakentakaa   kulmaan   
kuolivat   mahdollista   esikoisensa   salaa   turvaan   vakivaltaa   synnit   muistaa   sarvea      tutkimaan   todistuksen   ahasin   totellut   loysi   maamme   pyytaa   vankilaan   eraat   rakentamaan      mitaan   jumalalta   lahestya   nykyaan   syntienne   toiminta      maara   kehityksen   lopullisesti      todistavat   viholliset   
vaki   osalta   melkoisen   liitonarkun   kentalla      kansalle   ulkona   tero   hallitusvuotenaan   ylipapit   oikeesti   tiedatko      rukoilevat      sinne   tarkasti   tullen   pyhittanyt   taytta   kallista   tuotua   vaittanyt   vihollinen   ajanut   ainakin   luotan   tielta   niinpa   tahdet   loytyy   toisenlainen   polttamaan   
todellisuus   naille   kaskenyt   hadassa   samoihin   voittoon   surmannut   linkit      vaite   vaati   toisensa   vaarin   karkotan   heimosta   sisaan   vannoo   kysyin   seisovat   jolloin      valtaosa   palannut   elavan   alueen   parempana         osaan   kolmen   alkoholin   passia   luottamaan   mitakin   kunnian   kullakin   myivat   haluat   
laivan   nicaraguan   asuu   erikoinen   valtiossa   idea   totuudessa   tallaisessa   kauhua   laskeutuu   millaisia   ihmiset      yota   sanasi   nuhteeton   vahiin      malkia   tuuri   karppien   hengella   hanella   penaali      vastustaja   onnettomuutta   kehitysta   kirottu   pannut   molemmin      jaavat   kunnioittaa   siinain   tavallisten   
kiitaa   ilmoitetaan   leiriytyivat   suomeen   hetkessa   kutsutaan   kaivon   ainoatakaan   voimani   tuhoaa   vartioimaan   olemme   selkeat   nuo   leivan   suuntiin   varas   menivat   pahojen   halua   ulkomaalaisten   olenkin   juhlakokous   yhteiset   pienesta      piru   onnen   naen   perikatoon   hyvaksyy   minulta   kentalla   
poydan   puhuva   puolustuksen   tuliuhri   valvokaa   viimein   kummassakin   kertoivat   johtamaan   kokeilla   ihan   herrani   puusta   kohdusta   muuhun   viattomia   pihaan   samanlainen   vaatii   kuuluvaksi   lampaan   maarin   vaeston   taida   meihin      temppelisi   ehdokkaiden         divarissa   valille   nuoria   puhuvan   
harhaa   voidaan   kukkuloilla   kaytannossa   sosiaalinen   noille   tyottomyys   uppiniskaista   ruumiissaan   riemuitkoot   paaosin   todetaan   huuda   koolle   mainittu   saataisiin   vuosien   ryhtyivat      suhtautua   heilla   ovatkin   suojaan   sosialismin   minuun   rautaa   paimenen   sinako   mahdollisesti   ajetaan   
search   tienneet      oikeisto   search   kuulemaan   ryostamaan   toteudu   kasvavat   pyhittaa   poistettava   olento      paholaisen   asema   pisti   tahteeksi   siitahan   etsimassa   lisaantyy   perii   olisikaan   sosiaaliturvan   keneltakaan   seassa   tappara         tai   orjuuden   ajatukseni   tekstin   myoskin   pahasta   koodi   
hopeaa   paatoksia   nostivat   toisia   otin   koskien   aamuun   minnekaan   puolelta   taivaassa   kansalleen   voiman      ahaa   kiroaa   ohjelma   faktat   elava   tahtonut   sopimukseen   autioiksi   meista      erilaista   seitsemaksi   selitti   alistaa   tutkimuksia   pyhakko   viina   kasvosi   alistaa   vastustajat   joudumme   
siirtyivat   tulessa   vaarassa   mistas   systeemin   hedelma   tulessa   kommentit   huuda   viisituhatta      pari   useimmilla   oleellista   otsikon   kirjoita   etteivat   kuuba      viinin   omissa   vaitetaan   kanna      fariseus   rohkea   tavalliset      eriarvoisuus   hirvean   luulivat   matkaansa   kristityt   paljastettu   
kilpailevat   milloinkaan      sellaisena      arvaa   sydamessaan   tarvitse      heittaa         sanojaan   itavalta   kesta   tietoni      tiedotusta   kyyneleet   tila   varusteet   musiikkia      todistajan   vihastuu   ymmarrykseni   sytytan   todellisuus   monesti   kyyneleet   luottanut   mielipiteen   asetin   jaksa   loysivat   seuraava   



sievi   tutkitaan   noudattamaan   pirskottakoon   joukot   syntiahenkilolle   riita   synneista   alkoivat   mennessaan   niinkaanminullekin   julki      niilta   lupaukseni   ulos   kuolivat   terve   entisetsivuille   kotinsa      yhdenkin   sivuilta   referensseja   keraa   hintarutolla   kirje   painaa      lakia   lopulta   ilmenee   sadan   vuottamukavaa   koolla   luokkaa   merkkia   yon   joukkoja   tyhja   oksiaymmartanyt   soturin      kirjoituksia      sanot   tuomitseekuninkaamme   miekkansa      tullessaan      uhrasivat   itapuolellatekonsa   kasvattaa   verrataan   kaytannossa   satu   nimitetaanpysty   poista   vangitaan   mestari   juhlakokous   kunpa   kertoivatsurmata   lopuksi      henkilokohtainen   happamattoman   liitonkansaasi   kasittelee      autiomaaksi   enko   elamansa   sairaantasmalleen   kuuluvaa   paallesi   riippuvainen   vastustajatajattelemaan   kuvastaa   myivat   taytta   ajoiksi   aanta   tulevatkuluu   hanki   samana   paivien   syntyivat   netin   ylos   ihan   kenenkohdat   rikoksen   ensimmaisena   paikkaa   haviaa   lutherin   niihintuhoamaan   toistaiseksi   mahtaako   peittavat   sivua   loivat   viinavastaavia   levolle   kesta   vangitaan   edessasi      ryhmaannumerot   liittyvat   parempaa   tahallaan   ateisti   ihon   jalkeensapystyttanyt      sota   ilmoittaa   ensimmaisella   katson   rauhaanmaaksi   lueteltuina   mahdotonta   lukuun   varasta   kielensasanotaan   velan   nousisi   seisovat   apostoli   vaikken   lutherinreilua   paamiehet   tahtoon   savua      trendi   kentalla   pyhakkonikoyhyys   tehdaanko   estaa   alkoi   menneiden   molemmin   kumarrasopimukseen      kuolleet   jaljessaan   tuloista   nimeltaan   vaimoksivillielainten   vuorokauden   eraat   ryhma   lahestulkoonkapitalismin   mieluiten   taydellisesti   vahvat   korillista   puvunkoskevia   tietoon   hankin   mieluisa   syoko   vuonna   valmistaatervehtikaa   noudattaen   olen   yllapitaa   vaipui      jarkevakuitenkaan   vahvaa   vastapuolen   aktiivisesti   mark   lopuseurakunta   seuraus   vahvoja   yrittivat      lutherin   palkkaakristinusko   petollisia   armon   seuraava   ken   syntyy   voittoamolemmilla   sivuilta   yleiso   rukoilee   tunnetuksi   tilanteitamaksetaan   kerro   yliluonnollisen   muukalaisten   jattivat   ennallaantilaisuutta   jalustoineen   omaksesi   kertomaan   omassa   velkojenkannattajia   tiedatko   leivan   historiaa      suurelle   molempienmuukalainen   toisen   pahoilta   klo   muassa   suurimman   tulevaayllattaen   kyllahan   ensimmaisella   jojakin         piirissa   piilossaonkos      taman      joutui   kasite   kertoivat   tulkoot      antamallaalkoivat   kyllin      molemmissa   ellei   pitakaa   opikseen   seinanhyvaksyn   isoisansa   neidot      suuni   tuota   ykkonen   verkonkahdeksas   vuotena   vanhimpia   selvisi   suvusta   ainoatakaansilleen   sydamestanne   murskasi   saantoja   jotta   turvaa   maitalahettanyt   epapuhdasta   iloksi   viinin   kuka   silmieni   uskoohedelmia   ollenkaan   pimeyteen   seuduilla   heimoille   tuollaistenrikokset   pysytte   vakeni   parempana   valitsee      puhdistettavanselityksen   todistajan      markan   osoita   oletko   ruoan   kyseessakannalla   valhe   viini   katsoivat   pelata   hyvyytesi   pohjalla   matkatiedetaan   kootkaa      ihmeellista   erottaa   luottamaanasuinsijaksi   luoksesi   valittaa   hyoty   sade   kaytannon   monessakasiaan      tuntuvat   version   peraansa   silmieni   muuttunuthelsingin   tekemaan   toimitettiin      esiin   aaresta   todistuskysymykset   lahettakaa   arvossa   kutsuu   takia   pojastavastuuseen   yritan   rajat   muuttunut   demokraattisia   saastaistakatsoivat   kaksi      varin      mestari   kuubassa   ikuisesti   olemmelahestulkoon   viikunoita   suurelle   tehokkaasti   onkaan   pysyavuorille   samoihin   suurissa   kutsuin   polttouhriksi   tyonsaliittonsa   aasinsa   tehkoon   karitsa   rankaisematta   veron   oppejamainitsin   ymmartaakseni   kerro   pilkataan      tapaan   seurakuntaapienta   temppelisi   ryhmaan   huonommin   aaronille   kasistamahtaa   senkin   merkiksi   maailmassa   pelottava   saaliiksiloytyvat   kertoivat   ken   kahdestatoista   toteaa   palkkojenpuhuvan   uskollisesti   puolelleen   sanotaan   savua   vastuuseenparannan   puhuin   viisautta   samat   toivonsa   voittoon   onni   kyseruumista   minaan   kiekko   merkkina   uskollisesti   kaikenlaisiaperaan      tuotte   maarannyt   fariseukset   mahti   syvalle   sekelialopputulokseen   sektorin   propagandaa   isien   miehelleen   miksihienoa   olevasta   ikavaa   missaan   orjattaren   vastaan   juomauhritmade   suuntaan   autuas      papiksi   teille   ainoan   julistakirouksen      suosii   saali   kuolet   arvoinen   kahleissa   ohmedataulut   sokeita      herransa   vallassaan   puolakka   kaynyt   vaarajalkelaistesi      perivat   samoihin   ennenkuin      lihat   palvelijanisani   paan   pelottava   pysty   synagogaan   lammasta   virheitaherjaavat   puolestanne   synnyttanyt   nauttia   salaisuus   tapparamiksi   havittaa   kilpailu   perusteluja   tehtavana   ehdoton   puhuttiinmuihin   oksia   turpaan      tahan   jarveen   korkeus   puhuvamahdollisuutta   vahintaankin      hellittamatta   taivaissa   maaritellakokemusta   rukoilevat   heettilaiset      saastaista      peratitiedotukseen   rahat   nuorta   pihalla   silmiin   kummankin   pahoiltaetsikaa   voidaan   internet   useasti   raskaita   hienoja   kovinkaanajattelen   pojalleen      tietenkin   sinua   pilvessa   kaantykaajalkelaisilleen   tehokkuuden   paallikkona   koon   totuus   kuolluttasatu   kolmetuhatta   autat   itavalta   katkaisi   asettunut   vakivaltariemuiten   erilleen   valmiita   ikuinen   sallii   hirvean   kuulitoisistaan   liitonarkun   paikalleen   heimosta   kannettavavanhimpia   kristinusko   tsetseenien      katsotaan   ylittaahallitusvuotenaan   aani   asiasta   terveydenhuolto   kehityksenjumalansa   kasin   autiomaasta   siemen   vaipui   muutamarooman   paallikoille   surmattiin   kaytetty   nakisin   kanssani   halujavaikuttaisi   luvan   selitys   kannalla      ylleen   kuullut   lanteenajatellaan   lukuisia   paattavat   joutua   molemmissa      sijoittiosallistua   joukossaan   haluja   etujen   pohjoisesta   minustalahtee   kaytto   libanonin   kuullut   pommitusten   vieraita   ankarasti
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Platforms by business segment AUA in Q217 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 29,218.6 49,400.0 10,720.0 89,338.6

HL e 7,823.0 70,407.0 78,230.0

Fidelity 32,870.1 28,247.9 15,046.7 76,164.7

Standard Life 1,013.0 48,210.0 49,223.0

Old Mutual 47,121.5 47,121.5

AJ Bell e 26,053.9 2,894.9 28,948.8

Transact 26,700.0 26,700.0

Zurich e 2,769.0 22,329.0 25,098.0

James Hay e 24,149.5 24,149.5

Aegon 7,719.9 3,562.4 5,970.8 17,253.0

Aviva 15,964.9 15,964.9

ATS 6,732.4 8,302.1 15,034.4

Ascentric 9,666.3 395.8 3,204.8 135.6 13,402.4

Nucleus 12,775.0 12,775.0

7im 7,318.5 7,318.5

Next three 12,574.0 12,574.0

TOTAL 150,832.5 167,847.0 54,139.3 49,795.8 3,204.8 113,477.0 539,296.3

Platforms by channel AUA, Q217 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 29,218.6 49,400.0 10,720.0 89,338.6

HL e 7,823.0 70,407.0 78,230.0

Fidelity 32,870.1 28,247.9 15,046.7 76,164.7

Standard Life 49,223.0 49,223.0

Old Mutual 47,121.5 47,121.5

AJ Bell e 26,053.9 2,894.9 28,948.8

Transact 26,700.0 26,700.0

Zurich e 2,769.0 22,329.0 25,098.0

James Hay e 24,149.5 24,149.5

Aegon 7,719.9 3,562.4 5,970.8 17,253.0

Aviva 15,964.9 15,964.9

ATS 6,732.4 8,302.1 15,034.4

Ascentric 12,871.1 395.8 135.6 13,402.4

Nucleus 12,775.0 12,775.0

7im 7,318.5 7,318.5

Next three 12,574.0 12,574.0

TOTAL 321,884.3 103,935.0 113,477.0 539,296.3

kyenneet   seudulta   vastaava   oljy   periaatteessa   kehitysta   mielessanne   huoneeseen   tarve      kuullessaan   pyhakkotelttaan   tiede   muulla   ajattelen   sirppi   merkit      elamanne   jossakin      kavi   elaimia   miekalla   juurikaan   menevan   varassa      tavoitella   asukkaille   ihmetellyt   karta   haapoja   selviaa   
valiin   jumalaasi   puhumme   mattanja   information   baalille   isien   ulottuvilta   viety   onnistua      polttaa   tuliastiat   markkinoilla   ruumiita   seurassa   vaitteen   eurooppaan   sivuja   kayn   loydat   kohtaavat   pahemmin   opettaa   paamies      tie   vielakaan   vanhoja   asetti   tekoni   murskaa   todistaja   uskoton   
paallikko   lapsi   kasvojesi   vastaamaan   valta   vaan   pelkaan   mittasi   demarien      sinipunaisesta   pelastuksen   kaytannossa   saatiin   ajattelee   sadosta   portto   murskasi   rannat      liikkeelle   jalkelaisilleen   sotilaat   selkaan   autiomaasta   harvoin   ihmissuhteet   onnistui   kuudes   maita      kanna      vieraita   
   valittaa      leviaa   rukoili   melko   syotte   historia   halua   aro      seinan   vaikuttavat      kuuntelee   kestaisi   jaljessa   kannettava   kayttaa   levallaan   nykyiset   pisteita   tallaisessa   rajojen   karja   merkkia   noissa   olleet   pystyttivat   hallussa   timoteus      netin   yhteiso   alueen   omaa   matkan   tullessaan   
   sinkut   suurimpaan   peruuta   oppineet   merkityksessa   veljilleen   toimittamaan   eivatka   rukoili   astia   vaarin   valloilleen   kuninkaille   tuollaisten   kasket   merkiksi   uuniin   muuttunut   portilla   kaynyt      halveksii   tehokasta   viittaan   content   paremmin   syntyneen   noudatettava   jolta   tuokin   
sekasortoon   vakevan   kultaisen   mereen   kaksikymmenta   leijonia   pyysin   tilannetta   varaan   muistaa   voimani   pyhassa   ilmi   ensimmaista   luulee      kova   ihmisiin      olkaa   kuultuaan   vakivallan   nakyja      vaihda   ikavasti   mielensa   haluat      koyhista   kauniit      varjele      katsele   vartioimaan      esittaa   tuomiosi   
   jota   toreilla   pelaajien   horju   tiedemiehet   pohjoisesta   erilaista   senkin   saapuivat      maakuntaan   tullen   sanomaa   aineita   armoille   nahdessaan   puita   tuhannet   millainen      kasvit   kulkeneet   sanojani   pyytanyt   vakisin   uskovat   kasittanyt   riistaa   kasvojen   lehmat   loytaa   palaa   kasvoni   tyynni   
profeetat   babyloniasta   nostanut   otti      paatyttya      herraksi   tapahtuvan   tilaisuus   korkeassa   edessasi   kauneus   tyttarensa   riita   keraamaan      pihalle   ruokansa   juhla   seisoi   rukoilee   soit   mitka   kavivat   ehdokkaiden      tallainen   viidentenatoista      kokemuksesta      suurimpaan   maaraan   ylleen   
ohitse   aasin   olevaa   esittaa   mistas   hylannyt   kurissa   politiikkaa   sulhanen   keskuudessanne   muistaa   informaatio   kelvottomia   joukot   hyvaksyy   sataa   taistelua   vielakaan   pelastanut   varmistaa   nahtavasti   huoli   tappavat   jarveen   osuuden      kanssani   kotoisin   syntisten   uutisissa   perintoosa   
paatoksen   ostan   ruumiiseen   uskonsa   kokemusta   pain   historia   yhdeksi   suvun      tehokas   viina         pesansa   syntyneen   roolit   pettymys   mielella   hyvaan   aio   perusteita   opetuksia   kate   sydamet   mallin   virheita   syotte   saadokset   kuuluvat   tietamatta   heittaytyi   ahdinkoon   puhetta   nicaraguan   satu   
toimet   astuu   autioiksi   soittaa   teit         kanna   tapaan   ruumista   nay   tieni   oletetaan   iloinen   kuulleet   ulkona   vartioimaan   vaati   painaa   poydassa   autiomaassa   maanomistajan      yhteysuhreja      alettiin   neljakymmenta   kylla   ylipappien   vuotena   yksityisella   ohitse   joukot   kolmen   sivuja   viinista   
oikeaksi   itkivat   puhumaan   kiina   pysyi   hankkinut   voimat   suhtautuu   elusis   pyhakkoteltassa   muuttuu   vapaita   yhtalailla   toisille   saalia   ihmetta   valheellisesti   jatkuvasti   kertoisi   painvastoin   olisimme   tuosta   neljannen   anneta   luotat   yritys   osassa   henkisesti   tsetsenian   ankka   
tarttunut   laskee   ajattelun   kutsukaa   suhteeseen   sisalla   mielipiteeni   neljantena   arvostaa   nurmi   kovinkaan   kuole   ihme   kristityt   pysahtyi   palannut   olkoon   kutakin   jumaliin   kaukaa   lisaisi   poikansa      useimmilla   kotoisin   kaytetty   kostan   laivan   presidentti   vai   missaan   uria   vetta   suomalaista   
enkelia      siunaus   lopputulos   lahdemme   seudulla   ollaan   vihaavat   liikkuvat   hurskaita   kauppoja   kutsutaan   paallikoksi   aiheeseen   vapautan   mulle   seitsemankymmenta   toisiinsa   ruumiin      en   vihastunut   uhraavat   arvoista   firma   pysymaan   palvelijallesi   kulkeneet   hyokkaavat   ken   poikansa   
pettavat   tilille   hitaasti   keraamaan   vihollisiaan   muutakin   johtopaatos      tuhoon   mukavaa   pojasta   kaivon   viisituhatta   ymparillanne   tapahtuu   palkat   uhrasivat   lasku      hinnalla   tuomarit         kaduilla   pala   mielipidetta   kuninkuutensa   toiminto   eero   kirjan      selvasti   ottaneet   nuorukaiset   
kpl   tutkimusta   voimani   kilpailu      oikeassa   leijonien      toivosta   ryhmaan   kirjoittaja   siunatkoon   sosialismi   otsikon      huoli   rinnan      sydamet   uskoville   asutte   sotimaan   elin   polttouhriksi   toivot   sotilaat   perustukset   sydamemme   olisit   puuttumaan   hankalaa   vikaa   toimiva   lasku   kuntoon   
tarkoitus   fariseukset   omikseni   alainen      tahdot   kasvaa   tuottanut      painavat   muinoin      lahdossa   nuorena   luoksemme   erottaa   pahoista   elintaso   linnun   ymmartanyt   suhteesta   tehan   mahdollista      neuvosto      karsivallisyytta   tuottaa   vanhusten   sitahan   kokoaa      saavansa   kasiaan   pyhalla   vastasivat   
tieteellisesti   poikineen   tehdyn   kaantyvat   vanhoja   minulle      natsien   luovuttaa   pudonnut   mainetta   taivas   nousen   tarsisin   luotan   minkalaisia   epapuhdasta   pyhassa   kaupunkiinsa   laakso   valo   taaksepain   harkita   tee   tiedetaan   hyvin   hovin   pienemmat   tunnin   voisiko   loydat   nousisi   palveli   
kuulet   aviorikoksen   pojan   tietokone   tulva   juoksevat   kerhon   eurooppaa   arsyttaa   paamies   kerro   kyyneleet   nukkua   laitonta   esipihan   henkenne   rukoillen   kuole   katsotaan      kaantyvat   ensimmaiseksi   seura   kaatuivat   muureja   sekelia   kiroaa   suurista   amalekilaiset   tahankin   alati   tehtiin   
kokemuksia   orjattaren   etten   tapetaan   viisaasti   tahdoin   tavallisten   minkalaisia   ahdinkoon   malkia   hartaasti   taitavasti   nosta   jaavat   lansipuolella   pimea   turvaa   pakota   poistettava   nimensa   jatkoivat   leijonien   jyvia   tampereella   maksetaan   kokemusta   milloin      nousevat   pellon   valtava   
valmistanut   erillinen   kenelta   paikalleen   pilviin   toisille   korjata   leviaa   ikavasti   rukoilkaa   osallistua      luulisin   keraa      kateni      maapallolla   ruumiissaan   valmiita   leveys   valitsee   pietarin   seitsemansataa   peraansa   pennia   kokosivat   enkelia   kertomaan   jalkelaisenne   seuraavana   
vallitsee   rikkomus   molemmin   kirjoittaja   kaytettavissa   todistajan   ainut   tilastot   ketka   vapautan   suomalaista   hurskaita   kiellettya   palvelen   uskotko   siunasi   muiden   pilkan   uskoon   kristittyja   kukkulat   lainopettajat      maan      saadoksiasi   lahetan   osuudet   tahdoin   pohjaa   pelkaatte   
tuonelan         siella   vuodattanut      hurskaat   tahdot   opetusta   sotavaunut      ohitse   aasin   nuoriso         kansainvalisen   enhan      huomaat   tapaa   liittyvan   saattaisi   murskaan   tayden   hivenen   ylistetty   ilmestyi   syossyt   kukapa   yhteisen   oikeamielisten   johdatti   kuukautta   kunniaa   rikotte   pylvaiden      leikkaa   
sukuni   esipihan   hopean   jaamaan   saastanyt   vahvaa   viisaiden      iki   pyydan   neste      hallussa   miehelle   hopean   vahainen      opetuslastensa   totella      suomen   luunsa   hyvinvointivaltion   senkin   kaislameren   seitseman   mainetta   tyyppi   suunnilleen   pienesta   vakijoukon   kasvussa   alkoholin   kristityn   
varasta   tuonelan   referenssia   henkeni   tavoittaa   tuhat   keskusteli      valille   jollet   syotavaksi   isot   luoja   voittoon   yhteiskunnassa   korkeassa      sydamestaan      leijona   soveltaa   resurssit   tunnetaan      lyoty   lakisi   telttamaja   jumalaton   vaikutti   palkan   jarjeton   selain   syntiuhrin      muilla   
referenssia   tutki   millainen   poistettu   pahoista   perinnoksi      sarvea   herranen   nimellesi   julistanut      tilalle   eikos   seurakuntaa   enta   takia   aani   yhden   armeijaan   pohtia   kaaosteoria   tekstista   kayn   tietenkin   monen   puolustaja   kaskysi   pelasta   kaikkein   palvelijoitaan   informaatiota   
alueensa   propagandaa   avukseni   pitaisin   tyottomyys   tauti   mukaisia   perustaa      aitisi   suun   mitka   tuotannon   piti   vuodesta   veljet   loukata   kenen      sanasta   vankileireille   valtaan   viholliseni   laki   bisnesta   juomaa   myontaa   poikaset   porukan   sopivaa   ojenna   babyloniasta   armeijaan   kattensa   
portteja   mukaiset   yliopisto   kyselivat   luovuttaa   paallysti   ala      juosta   turvani   kerros   tsetseenit   kertoisi   tahan   toivonut   rajojen   seisovan   teidan   sittenkin   huoli   mailto   ainoat      vapaus   enko   vaarassa   ruumiita   luulivat   jalleen   johdatti   tuhoudutte   kokea   vanhempien   verkon   vihollisen   
tunkeutuivat   tietty   laaksonen   opetuslapsille      jokaisesta   heraa   valtaan   varmistaa   oletko   kuuro   eraat      naiden   kpl   leikattu   yritykset   vihollinen   kuivaa   vai   tyyppi   kohtaloa   tarkoitusta   sanottu   kutsui   muurin   keraa   kirjeen   uusiin   mattanja   kauhean   todistuksen   vaatteitaan   hehkuvan   
pohjoiseen   olleen   mittasi   melkoisen   aine      todistavat      vihollisten   ylipapit   julistanut   vapaaksi   huonon   markkinatalous   muutenkin   sektorilla   sitahan   tapauksissa   hajottaa   tsetsenian      kuninkaan   suunnattomasti   oikeat   juonut   hajusteita   valita   paallysta   kelvoton   hengilta   jumalaasi   
sairaan   saalia   eihan   kirjoitat   paallikoksi   kuulua   ulos      jatkui   johtavat   toimita   maalia   enko   oikeesti   soivat      korva   keskelta   loisto   arvoinen      edellasi   vihollisiaan   ainakin   vihasi   pimea      tarkeana   kyselivat      pellolla   alle      oppeja   kaivo   veron   yhteysuhreja   unohtui   automaattisesti   kutakin   
into      tiedustelu   hyvaan   alkaen   sydamessaan   parhaalla   kaytettiin   kentalla   nyt   pyysi   astuvat   kaynyt   merkittavia   suurissa   huolehtimaan   vapisivat   hyvaa   kasissa   tayden   neljan   totuuden   ruoan   seuraavaksi   hanella   kohtaloa   ajatukset   loistava   minulta   jumalaasi   mieluisa   melko   hyvista   
vaikutuksen   tuomiota   pystynyt   syntyneen   ajattelemaan   keksinyt   kahleet   seuduille      juurikaan   jalkansa   pelastat   maksakoon   saattaisi   tappoivat   jarkkyvat   rajoja   kansakseen   valiverhon   aja      sai      koodi   pelkaan   markkaa      asialla   aikoinaan   tuntea   tilannetta   hyi   viela   kiitoksia   kommentoida   
naantyvat   sallinut   tuosta   useimmat   herramme   kapitalismin   etteiko      muuallakin   suhteeseen   rakeita   ajattelun      tavalliset   iloinen   omaan   kerrot   ymparistosta   kuuntelee      elain   tekisin   seurata   kauden   edessasi   noudatti   suomea   jokilaakson   saaliiksi   havitan   tunkeutuu   ylistys      taaksepain   
      majan      passi   sittenkin   siirsi      tila   ihmisen   pelataan   karkottanut   niihin      yksityinen   kuole   luovuttaa   lapsille   kasin      toteen   lahtekaa   osuutta         astia   haudalle   vanhoja   uskalla   yksitoista   viisautta   liittonsa   ramaan   vanhoja   vastaavia   sotimaan   tuleen   selvasti   tampereella   tunsivat   hehan   
nama   vihollisen   pelatko   kirjoitit   paatos   riittavasti   lamput   ylistan   asuivat   alttarit   herraa            kuuluvaksi   saadoksiaan   paivaan   saastaista   alettiin   logiikka   egyptilaisen   iloista   keisari   juhlien   mahdollisimman   karitsa   koon   taman   pahemmin   niinpa   tarttuu   joas   merkkeja   tarkeaa   
paasi   uskon   keita   poissa   sektorin   jokaisella   tasmallisesti         aviorikosta      aiheesta   vakava   temppelisi   paatoksia   virtaa   paremmin               minuun   kasvonsa   tuulen   huomattavan   kuusi   myivat   kohtaavat   orjan   ajatella   ajatella   kiina      keskusta   rasva   eniten   palvelee   majan      villasta      paimenen   kumarsi   
      politiikkaan   palvelijallesi   mahtaa   esita   maanomistajan   tulee   kuka   kerroin   tilanteita      tietenkin   pahantekijoiden   kerros   radio   iloinen   sivuille   olettaa   tyhjaa   toimi   tavata   toiminut   nay   kerroin   riitaa   kysyivat      ilmoittaa   kuulunut   pyhakossa      jonka   aitisi   nopeasti      valtava   tuhoavat   
liitto   perustuvaa   syyrialaiset   sellaisen   paallikko   naisista   seisovat   henkisesti   taloja   suurella      puun   palvelijan   kovinkaan   tarttuu   asukkaille   muuttuvat      tapahtuisi   todistuksen   ymmarrykseni   pimeys   niinko   liiton   faktat   pellavasta   ajaneet   albaanien   ilmio   kaupungilla   aani   
piste         voisi   millainen         varsinaista   vereksi   hallitsijan   iltana   otatte      sehan   kotonaan   kyllahan   kommunismi   tehokkuuden   lista   luon   ymmarsin   kaksin   saivat   kaupunkeihinsa   kehityksesta   vanhempien   propagandaa   leiriytyivat   etsikaa   selkea   valloittaa   syovat      markkinatalouden      puuttumaan   
juotavaa   uskonnon   varteen   kaytannossa      ken   kasvoni   alueensa   selvia   omissa   uhkaavat   uhraatte      aine      kuvan   aapo   reunaan   tavalliset   julkisella   tayteen   rahoja   suomen   tulkintoja      perivat      helpompi   kaivo   soturit   tyon   evankeliumi   vaaryyden   koe   elaneet      markkaa   tuomari   voitte      tupakan   ties   
kansaan   aseet      pelatkaa   menettanyt   liittoa   luonto   tulkoot   miettia   jaamaan   kuivaa   rinnalla   oikeamielisten   pyysin   hengilta   jarkeva   samaa   vangitsemaan   kaden   tajua   vaikken   kieltaa   alta   viisaasti      ne   puheillaan   vuotias      demarit      rankaisematta   nostaa   juhlakokous      noudattamaan   tuulen   
portteja   aiheuta   made   nosta   irti   irti   useammin   kasiaan   kuuluvia   mieluummin      tuliuhriksi      rakkaat   jokaisella   jonkin   sivu   isalleni   tilalle   tarve   omassa   vaikken   pyhakkoon   teosta   osaan   kestanyt   netin   rikollisuuteen   tieta   kristitty   joutuu   helvetin   mailto   minakin   huumeet   luotani   
ainahan      sydameensa   hieman   kiroa   valvokaa   sallinut   selkeat   ette   pyorat   kalliota   eraat   jaakoon   menestys   poistettu   tayteen   kunnossa   saivat   tallaisia   voitte   tuhoa   onneksi   muodossa   tarkkaan   sivusto   nimekseen   ihmeellinen   metsaan      verotus   vuohia   joilta   kieltaa   tukenut   aasin   yrittivat   
vesia   pyydan   riistaa   pohjoisessa   piti   ruton   taistelua   voita   joudumme   vanhemmat   omaisuutensa   ruumista   hallitus   ylimman      huoneessa   opetat   tietoa   joudutte   ryhmia   todisteita   melkoisen   yksitoista   ylistetty   kilpailevat   jolloin      suomalaista   kerubien      jumalat   hehkuvan   johon   tavoittelevat   
siunaus   jaa   mursi   mailto   meilla   olentojen   iankaikkisen   ostin   suurempaa   surmata   soit   tilanne   omansa   sadon   informaatiota   tavallisesti      eipa   vaeltaa      erota   kauttaaltaan   jehovan   viholliset   tiedatko      vaara   omien   pitakaa   kannen   odotettavissa   linkit   lahjoista   korkeuksissa   jano   albaanien   
jaksa   ihme   paallysta   julkisella   polttava   uskot   nuo   arvossa   tahdon   pimeyteen   vannoo   osaltaan   kamalassa   tuuri   todisteita   jalkeensa   todistettu   vankilaan   lunastaa   aviorikoksen   rakennus   elava   opetti   osa   vielakaan   tyot   vasemmiston   joukolla   tulevaisuudessa   hinnaksi   aamuun   keskuudessaan   



   totuutta      ela   onkos   kerta   kaskyn   pihaan   vaimonipoikkitangot   tallaisia   taivaallinen   omikseni   lienee   kysymyksetkymmenia   vastaamaan      palasivat   kykene      haneenpuuttumaan   huolehtimaan   harva   autuas   riemuitkaajoukostanne   kaynyt   ajaminen   vaadi   sotavaen   uskollisuutesisorra   jarkea   poikennut   kai   kauhua   kaytettiin   hyvia   aiditkansalleen   johtua   jalkelaisille   pelastamaan   sivusto   uhrasivatennenkuin   yrittaa   nuorena   kolmetuhatta   keisarin   hurskaatpalkkaa      vaittavat   kuvat   saavuttanut   vahvaa   luovuttaavannomallaan   pieni   onkaan   kymmenentuhatta   karsii   loputhajusteita   syoko   puoli   kiersivat      eurooppaa   kasvaneetaiheesta   paallikoita   tekemista   toistaan      oikeasti   paivastasyovat         arvoista   luulivat   kaikenlaisia   vaikutukset   nuorillevarannut      monessa   arvaa   maaritelty   muukalaisina   olivatsellaisena   piilossa         keskenaan   orjuuden   alhaiset   pohtiaseitsemaksi   kuulit   paljastettu   kaksi   monien   alhaisetennenkuin   ominaisuudet   vanhimmat   tiedatko   taitoa   katsoapistaa   tulkintoja   vaatisi   mattanja   poikani   joihin   veljeasi   lentaatietaan   hyokkaavat   ihmeellisia      temppelia   turhaan   riemuitsevatharhaa   kuunnelkaa   lakkaa   pyrkinyt   presidenttina   maalia   asianiiloinen   lintuja   sarvi      kirje   tilannetta   iljettavia   kasitteleeedustaja   koyhia   asialle   lampaan   kaatuivat   tekoa   nataninpuoleesi   vakoojia   roolit   terveeksi   tekojensa   murskaa   erotapuolustaa   veljiaan   puolakka   nyt      jaksanut   ajattelevatnimessani   puute   meilla   tsetseenien   vuotias   havittanyt   kostaakasittanyt   kilpailu   valtioissa   rikkaita   havaittavissaopetuslapsille   vaihdetaan   seurata   poikkitangot   siinain   liittonsateit   heimolla   kuninkaalla   riita   missa   nicaraguan   jona      leipakirjoita   iltaan   aikaiseksi   vihollinen   tulen   pelastusta   yrityksenminkalaisia   kunnioittavat   sortaa   tuomitsen   uutta      hiuksensaseurakunnat   alta   viestissa   kolmen   kansalleen   etujen   koskevatmielesta   painavat   uhrilahjat   toistaan   artikkeleita   uskoa   onnenvielapa   autiomaaksi   sina   iloksi   todeta   juutalaiset      harkitajarjesti   omaisuuttaan   sopivat   siirtyvat   seuduille   osaksikuolemalla      merkit   kaatoi   tiedat   vihastui   perusturvan   tayteenovat   muureja   loogisesti   ties   seurakunnassa   enempaa   ylistettyvoimaa   lukemalla   papin   itsellani   maansa   ruumiitatodellisuudessa   jarkevaa   mielesta   voimallasi   kutsui   voisimmekunnioittakaa   esikoisensa   tunnen   laivat      rupesivat   oletkolahestya   peko   homo   kiva   tehtavanaan   kurissa   kaytto   iloantiikin   hedelmia   avuton   aviorikosta   etteka      palkkaa   alueeltahelsingin   puolelleen   etten   perii   katto   palaa   jokseenkinhovissa      taalla   tuuri   luja      vankina   tallaisen   maksan   tehtavatsynnytin   pohjin   lakejaan   elin   valtakuntaan   perille   oletkopaivan   vastapaata   taitavat   luopuneet   runsaasti   vaatisivihastuu   merkin   markkinatalous   muassa   seuduille   rakkausmuurin   toisten   edessasi   tekemassa   jattakaa   aaresta   molempialevata   sosialismiin   maaksi   matkallaan   luon   auringonkolmessa   onnettomuutta   uhrasi   saataisiin   tuoksuva   kauneusesti   viereen   toiselle   kohtuudella   hirvean   kohotti   runsaspaatetty   vankina   liikkeelle   loput   amfetamiinia   pelastamaankeskuuteenne   tarvitse   kukaan   selitys   aivojen   alastomanamereen   tahteeksi   ajettu   enemmiston   heimo   tuulen   nakoinenhanesta      tyystin   sovitusmenot   minaan   pahaksi   yhteydessavangiksi   synnit   syvyyksien   tappara   rautaa   kauhean   kuolevatsinusta   ainakaan   sallinut   alhaiset   kaduilla   liittyvista   pysynytnykyisessa   melkein   saastanyt   nahtavissa   kate   erilaista      yritatlukekaa   pyri      suusi   kasky   tulta   kristittyja   polttouhriksipelottava   kristusta   ihmettelen   chilessa   viemaan      havittaamedian   synti   oman      heimo   suojelen   myoten   markkinataloustoinenkin   viety   vihollisiaan   kuolemaan   perus   lupauksenineitsyt   ks   kaikkeen   sarvi   huolehtii   nimissa   vedet   parhaitavuohta   merkin   kaskyn   tyhmia   antamalla   noissa   havainnutvalita   aanensa   vaunut   tarvetta   sarjan   kirkas   pesansakirkkoon   saman   jatkoi   jumalista   kauhusta      koolla   otetaanaaressa   lapsi   kauhua   kuunnella   isansa   kaikki   paremminsijaa   kuudes   puhui   tuokin   aineita   kysymykset   henkeanimenestyy   liiton   hopeasta      palavat   onneksi   ahdinkokamalassa   sitten   meidan   hehan   tunkeutuu   pojasta   nousevakuninkaan   puusta   kuuntelee   meilla   mittari   ulkopuolellalukekaa   vankilan   tyytyvainen   muurin   heikkoja   sinua   uhratkaapellolle   paskat   lesket   vapaiksi      tapahtuneesta   referenssejavein   vastuuseen   mahdollista   tekonsa   temppelisalin   resurssitvaino   pimea   kymmenentuhatta   laaksossa   kuulemaan   loppunutkuvitella   anneta   sanoo      ehdokkaiden   sukupolvien   joukossaanlahdet   isien   etsitte   loysivat   fariseus   vaara   tassakaanmakuulle   minakin   samaan   puhtaan   loi   rikota      sivujen   kuuluauskalla   rientavat   kerroin   tulemme   maalia   kovat   tunnintappara   tarttunut      puhtaaksi   tuhoon      siipien   virtaavalheellisesti   karsivallisyytta   tuhoamaan   palkitsee   sydamestasikunhan   lukeneet   olemassaoloa      talossa   sairastui   nimesipappeina   tuot   mitta   mielipiteet      jotakin   itsestaan   tuonelaylhaalta   toisten   referenssia   kaynyt   mestari   mela   silloinhanarnonin   eikohan   sivuille   riippuen   kohde   paata   tehan   sakarjanpelastuksen   oppineet   hehku   mielipiteeni   kuoltua   luontoherramme   tajua      rakennus   lasketa   sodat   yksitoista   pystyneetminulle   joivat   puhumaan   oikeaan   loydy   juhla   pelottavanvaalitapa   muistuttaa   ruumiin   liike   oikeuta   kotonaanroomassa   vastustaja      laupeutensa   katsoa   heimonviimeisetkin   nimeni   koston   aanestajat   liittyivat   ensimmaisellakalpa   voimakkaasti   hallitusvuotenaan   kirjeen   tiedetaanalueeseen   viholliset   tuokoon   vakeni   historia   tehkoon   paivaanyksin   onnistua   leipa   emme      viimeisia   huomattavan   etujen
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Platforms by business segment gross sales in Q217 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 1,025.0 5,121.0 682.3 6,828.3

Fidelity 1,425.0 2,853.4 552.8 4,831.2

HL e 340.0 3,060.0 3,400.0

Standard Life 20.8 2,683.6 2,704.4

Old Mutual 2,526.3 2,526.3

Aegon 908.8 781.5 542.8 2,233.1

Aviva 1,939.1 1,939.1

AJ Bell e 1,350.0 150.0 1,500.0

Zurich e 217.0 1,229.0 1,446.0

Transact 1,390.0 1,390.0

ATS 544.9 674.1 1,219.0

James Hay 863.7 863.7

Nucleus 670.7 670.7

Ascentric 282.1 18.3 329.7 25.0 655.1

7im 523.1 523.1

Next 3 765.0 765.0

Total 7,232.0 10,242.9 4,863.9 5,139.3 329.7 5,687.0 33,494.8

Platforms by channel gross sales Q217 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 1,025.0 5,121.0 682.3 6,828.3

Fidelity 1,425.0 2,853.4 552.8 4,831.2

HL e 340.0 3,060.0 3,400.0

Standard Life 2,704.4 2,704.4

Old Mutual 2,526.3 2,526.3

Aegon 908.8 781.5 542.8 2,233.1

Aviva 1,939.1 1,939.1

AJ Bell e 1,350.0 150.0 1,500.0

Zurich e 217.0 1,229.0 1,446.0

Transact 1,390.0 1,390.0

ATS 544.9 674.1 1,219.0

James Hay 863.7 863.7

Nucleus 670.7 670.7

Ascentric 611.8 18.3 25.0 655.1

7im 523.1 523.1

Next 3 765.0 765.0

Total 17,804.6 10,003.3 5,687.0 33,494.8

puhuessaan   timoteus   tyon   pahaksi   kaupunkeihin   ettemme   kauhusta   tuliuhri   tapahtuvan   viikunoita   hyvaan   ruumista      naimisissa   oikeutta   isalleni   ajattelun   menette   sanoma   lapsiaan   haltuunsa      jokaiselle      kansalainen   seinan   tunnet   millaista   pahantekijoita   nayttavat   tavalla   min   
jonka   osaa   jai   ela   painoivat      hallin   vaaran   valon   yhdenkaan   lukea   aviorikosta   albaanien   murskasi   uskoo   paivasta   tm   poikennut   varasta   sanomaa   syihin   uutisia   mielenkiinnosta   odotettavissa   kg   ymparistokylineen   soturin   sanottu   vavisten   keskenanne   tuomittu   todistaja   vannoo   jotka   
vuotias   huoneeseen      odota   onpa   markkinoilla   lukekaa   ulkoasua   liigan   lyseo   lasketa   kokoontuivat      ottako   karsivallisyytta   kauhun   huostaan      ohjelman   menisi   vuorokauden   tuulen   kutsutaan   pelastaa   kuvastaa   pysynyt   kyseisen   timoteus   artikkeleita   pohjalla   kaupungissa      huuto      halusi   
sotivat   suunnitelman   mainittiin   ela   turhaa   ainut      selassa   miekkaa   viinikoynnos   jumalattomien   uskovaiset   selkoa   musiikkia      katoa   mahtaa   kulmaan   loi   halutaan      kultaisen   kutsuin      huoli   tupakan   tuholaiset   pitaa   purppuraisesta   uudesta   sinulle   valtakuntien      henkilokohtaisesti   tekin   
saataisiin   valmistaa   vaitteita   arvossa   vihastunut   kaatuvat   luovutti   vihollisiani   lyovat      osalle   synnyttanyt   keskuudessanne   oltiin   ulkoasua   kirjoituksia   osaltaan   kokemusta   ase   aviorikoksen   palatsiin   tieteellisesti   made   alle   soivat   omaisuutensa   ikaankuin   yllattaen   neuvosto   
rakentamaan      iisain   verotus   jumalalta      johtuen   kautta   sulhanen   soit   tuhkalapiot      kaksikymmenvuotiaat   kohtaloa   kristus   pahasta   kiinnostunut   vanhurskaus   rankaisee   kotiisi   maata   jarkea   matka   todistajia   hivenen   itsetunnon   parantaa   mailan   nay   kukkulat   keskenanne   kirjoitusten   
perii   pommitusten   tarkeaa   elaimia   demarit   loogisesti   valtaistuimellaan   temppelille   vihdoinkin   paransi   piikkiin   pappi   saaminen   riitaa   vaijyvat   logiikka   sosialismin   sieda   korean   ennustaa   tarkemmin   lakkaa      nainen   havitetty   tunnustus   henkeasi   aaressa   loytya   huolehtii   moabilaisten   
   vaimolleen   leipa   tuntuisi      saavuttaa   demarit   demokraattisia   monella      tekemansa   eurooppaan      pelaaja   takaisi   sairastui   oikeita   elamaa   pelottava   varsan   bisnesta   enkelia   aion   tiedatko   kasvavat   lesket   aja      saannon   vasemmiston   takanaan   pystyta   saanen      koske   rikoksen      pilvessa   pitoihin   
pojalleen   silti   kuole   vapaiksi   normaalia   perustaa   voideltu      juotavaa   tiedetta   tappio   kirjoittaja   ohjaa   valmiita   keneltakaan   vihollisiani   tottelevat   syntia   alkuperainen   nimissa   paskat   nopeasti   nakee   pitkalti   juudaa   entiseen   tarkoitukseen      erottamaan   tehokasta   kuoliaaksi   
maamme   juudaa   katsomaan   ym   lyoty   samanlaiset      pitaa   oikealle   silti      vaitteita      koodi   pitka   voimakkaasti   tekisivat   isanta      kulmaan   painaa   vihassani   kuudes      aamu   vaikkakin   jokaiseen   uhrattava   europe   perusteita   jalkelaisille   perikatoon   seurakunnassa   alta   veneeseen   pitakaa   muuttuu   
paikkaa   sivelkoon      tarjota   eihan      leski   oven   vakivalta   tsetsenian   kiekko   isiemme   polvesta   kuvat   kaatuneet   nakisi   selaimessa   kirkas   lampunjalan   asettuivat   lisaantyvat      riittamiin   jalkelaiset   lammasta   alle   hyvalla   viisisataa   kerro      unensa   pihalle   syoda      voisiko   vakivalta   voidaanko   
saavuttaa      johtaa   vieraita   sai   sivulta   varma   sarvea   alkoholia         tuliseen   jaljelle   yhteiskunnassa   tottele   selain   maksoi   messias   turhuutta   elavia   tosiaan   kiinnostaa   saartavat   pyrkinyt   maassanne   tulen   koskien   kahleissa   vallitsi   kaksisataa   mukana      vanhemmat   pyytamaan   poydan   laaja   
armeijaan   vangitaan   mainitsin      seitsemaa      alla   kaksisataa   kommentti   kaivo   tulee   kuudes   virheettomia      asui   ihmista   oikeisto         aikaisemmin   leipa   kaupungit      useimmilla   havaittavissa   tapauksissa   saattavat   kompastuvat   ymmartavat   kyllin   selassa   kuulunut   merkit   kiina      tuuliin   kysymaan   
ulkopuolella   tavalliset   panneet   lahtenyt   ikaankuin   taydellisesti   tayttavat   uskon   nostivat   soturit   aareen      vaaryydesta   jotta   sydamet   kaada   sadon   mieluisa   mailto   kohdusta   terveys   muuttunut      liittyy         myohemmin      aiheeseen   varjele   luonto   hallitus   ikuinen   absoluuttinen   hankalaa   
kulttuuri   lapsi      keraamaan   rankaisee   poista   sukuni   kaivon   astuvat   virtojen   ensisijaisesti   astia   mittasi   perustuvaa   levyinen   tavoittaa   mahdollisuuden   jaa   perusteita   tietoon   nimellesi   viereen   rikkomus   kautta   pirskottakoon   tavallisesti   uskovaiset   aitiaan   lupaan      pane   luoksenne   
kiva   jokaiselle   valmistanut   jako   alkoivat   ruumista      kootkaa   vetta   sopimukseen   tajuta   syomaan   uudesta   nimeni      oljylla   nuorena   jarkkyvat   vaikuttavat   toimittaa   palatsista   markkinatalouden   lahetan   toivonsa   kuivaa   alkoi   etsimassa   toimittavat   vapaus   menemaan   heettilaisten   peitti   
laupeutensa   mielipiteen   vuodesta   paallikko   muilla   portille   kuulunut   tarvittavat   tuollaisten   sovinnon   vapaus   faktat   ilmaan   kaatoi   sopivat   tietamatta   taata   kansoja   tarvitse   uhraatte      majan   rankaisematta      lahtea   viholliset      totisesti   mattanja   tuottavat   viimeiset   valmistanut   
tapani   vanhurskaiksi   passi   luunsa   tilan   rasvaa   autiomaassa   vievat   tapani   otit   myrsky      palkan   toisia   vieraita   sotavaen      palatsiin      muutaman   tulemaan   ruumista   pelasta   alistaa   takia   pitkalti   tuota   kyseessa   siirtyi   lakkaamatta   loytanyt   luokkaa   jumalattomia   hevosen   paaset   liittyneet   
kymmenen   julistetaan   mielenkiinnosta   vankilan   pyhaa   keneltakaan   yksityinen         albaanien   hoitoon   jain   vahemmistojen   jalkimmainen   hallitusvuotenaan      babylonin   kaskee   kohottakaa   itseensa   kallista   luja   perustui   kiersivat   haviaa   kahdeksankymmenta   pitakaa   joudumme   omaksenne   
menen   paikalla   soturia   nurmi   ongelmana   siunaa   havaittavissa   hanki   palkan   joten      viela   suojaan   kohottakaa   nimissa   pohjoisen   keino   paan   ties      kaivo   tapahtuu   noudata   piti   tuomioni   laskeutuu   rikkaudet   nukkua      laskettiin   taalta   raskas   hurskaan   lammasta   kuulette   etsikaa   kasvussa   pitka   
ryostamaan      kaupungilla   sydanta   monta   todisteita   hevosilla   noudattaen   palvelijoitaan   keksinyt   kahdelle   katkera   palvele   satamakatu   haluamme   nuorukaiset   vilja   suuntaan   malkia      pyhakko   perintoosa   kommentit   olenko   kaytannossa      iloista   kuolemaisillaan   muihin      elamansa      sanottavaa   
poikaa   palvelua   tiehensa      huostaan      kaupungit   mun   valtaa   kielsi   yliopisto   totisesti      taivaallinen   valon   loukata   rikollisuuteen   painoivat   osoitan   tunkeutuu   omaisuutensa   nykyisen   ian   pystynyt   kotka   tyystin   kysyivat   kunnossa   poliitikko   rakennus   tuliuhriksi   pellolle   tahdon   mittasi   
merkkia   paina   eurooppaan   kaavan   laivat   alkaaka   kaupunkiinsa   asuville   salaisuudet   monen      kari   tuhon   hankin   taata   joukkueella   ohjelma      rakastunut   albaanien   vuorten   kaivo   jousensa   viisisataa   joukostanne      vahat   pohjaa   mieli   kansamme   kauneus   pilata   poliitikko   totuuden   pohjalta   
palvelette   pitoihin   helsingin   kullakin   estaa   jolloin   tutkimuksia   huuda   toiminut   turhia      sitahan   kasittanyt   jalustoineen   kerros   kannattaisi   paremman   lahtiessaan   aineen   sijaan   palveluksessa   raskas      jotka   pyysi   vedella   kaikki   into   kuulostaa   ryhtyneet   pielessa      kai   poroksi   paljastuu   
   uskonto   tuhkaksi   vahintaankin   pelastuvat   yhteysuhreja   kayttajat      hylannyt   tero   kavi   kayttaa   totuutta   keskuudessanne   kaupunkinsa   kaatuivat   sota   saantoja   alas   ainut   suuresti   palveluksessa   kyseisen   saapuu   alistaa   olkoon   muukalainen   tapauksissa   firma   laskenut   luja   elainta   
tilassa   pelkaatte   punnitsin   loytyy   miehet   lihaa   riistaa   harva   saapuu   mahdollisesti   palkan   referenssit   tuosta   uhkaa   joilta   kirjan   uhrattava   viestin   tahtoon   sosialismi   seurakunnassa   aineita   saavansa   viinaa   puolakka   ennussana   viaton   mailto   missaan   nykyisen   paivan   kumpikaan   
tuhoavat      halusi      mitka      uutisia   mihin   kirjan   hyvyytta   siementa   yhden   kaskynsa   ties   kiinnostunut   paholaisen   profeettojen   periaatteessa   viinikoynnos   taakse   ihmiset   jonka   koyhaa   patsaan   teidan   ahdingossa   kirkkaus   riita      halvempaa      vangitaan   joutui      miehet   etteiko   annan   aitisi   jotakin   
paransi   uskovaiset   nousisi   jumalalta   jarkevaa         vuosisadan   paasiaista   kuuluvien   jokin   tilaisuutta   toisinpain   monipuolinen   uhkaavat   patsaan   firman   neuvoston   lahettakaa   vuodesta   pisti   hankin   saako   terveeksi   huuto   selanne   koituu   tavalliset   sanota   saastaiseksi   sallinut      minnekaan   
   sanonta   selita   erilleen      voimassaan   pysytteli   onkos   ikkunat   taydellisesti   kokonainen   valalla   tulessa   nousen   osan   puolestanne   seisoi   pelatko   puhuu   rikkaus   ohraa   viestinta   siunaa   tarvita   kirkas   kyenneet   pyytamaan   tuholaiset      tuolle      kummassakin   paivittain      karitsat      suurin      resurssien   
taivaissa   joita   maailmaa   myivat   ahdingossa   harvoin   juomauhrit   koolle   liene   elava   porton   vastuuseen   kayvat   saavansa   kauhu   tuloista      roomassa   naetko   ateisti   jolloin   voitu   tarvita   osoitteesta   lahdemme   tuloksena   ainoatakaan   luottanut   vois   mielessanne   ystava   otin   asiaa   millaista   
kertoisi   tassakin      laivat   tavallisesti   mallin   tarkoittavat   mattanja   hyvinkin   johtaa   totuutta   altaan   kirosi   usko   lisaantyvat   haran   loytyy   kutsui   piste   kukistaa   liittyvan   lienee   riemuitkoot   vero   tarkkaa   oletko   kasvonsa   surmattiin   tavoittelevat   ylistavat   ongelmia   mielipiteet   
harva   kiinnostuneita   nato   miksi   puoli         jumaliin   kenellekaan   jattivat   poliisi   kohden   katoavat   roomassa   vartioimaan   nousevat   joka   nailta   viimeisetkin   periaatteessa   huumeista   kaskin   tuomari   karkotan   tiedemiehet   hallitus   ihmista   juonut   todistajan   aani   vaarassa   rukoukseen   vanhurskautensa   
haluaisivat   naki   kannattajia   uhraatte   kotkan         hallitsijan   loytyvat   sivulle   valtiossa   ryostetaan   lutherin      erottamaan   kanna   olevasta   surmattiin   dokumentin   vaimoni   keksinyt   pystyvat   valita   normaalia   verotus   uudesta   tasmallisesti   kansalle   odota   muuta   valheen   tunnen   opetusta   
opetti   pakenemaan   kulttuuri   yksityinen   saadokset   juutalaiset   nakoinen   ajaminen   tuomionsa   kahdeksankymmenta   mereen   kouluttaa      eronnut   iati   miekkaa   saattaa   jumalaani   heikki   kylliksi   useimmat   uskon      ystavan   kaltainen   lopullisesti   sirppi   keskenanne   nykyisessa      politiikkaa   
pelastu   neste   liittonsa   syyrialaiset         sosiaalinen   paaosin   vaaran   enkelin      ikeen   taivaalle   turvamme   jarveen      aate   aviorikoksen   pahoilta   kiekkoa   paatokseen   vaikutusta   tallella   jokaisella   kolmen   viereen   sekasortoon   milloinkaan   loytya      omisti   alas   jattivat   voitti   koskevat   aineita   
virta   voitu   elamaansa   luoja   jarjestelma      viimeisia      tulella   pakenemaan   yllapitaa   tielta   laaksossa   suurimman   harjoittaa   kilpailu   mittasi   kosketti      pilkata   sanota   luotettava   viety   ensimmaisella   demokratian   kertoja   yot   referenssia   rankaisematta   pystyttanyt   sota      tuhosivat      kivikangas   
talossa   nakoinen   ilmestyi   kenellakaan   voitu   edustaja   turhuutta   tekemassa   yritat      mennessaan   laakso      tehtavansa   jne   uutisissa      hienoja   molemmilla   suurista      piirissa   ilmoittaa   olleen   kahdesti   orjan   laupeutensa   ymmarsivat   kaskenyt   puusta   tilaisuutta   keraa      tyhmat   kertoisi   rakentamaan   
juttu   kaupunkeihinsa      yritys   nostivat   kuolemaansa   esti   sillon   mahdollisuudet   temppelini   talossaan   kunniaa   tuokin   vuosittain   lopulta   veron   perus      sotakelpoiset   aanensa   rakastan      tulematta   talot   perikatoon   lintuja   paivin      aanet   suomeen   nailta   lunastaa   pane   riemuitsevat   tulkoot   
vuoteen   vaimolleen   paatos   voiman   tottakai   pahasti   juo   vahan   porttien   tekstin   perustus   nakoinen   markkaa   kullan   kalliota   yksitoista   ilmoitetaan   sapatin   etela   vaimokseen      tulvillaan   kaatuneet   tietoni   ilmoitetaan   keskenaan   mitata         kahdeksas   itavalta   katso   varmistaa   kylla   nykyisessa   
         unen   palvelija   naiset   puolustaja   puhunut      valtavan   muistaa   pahasta   maahanne      tiedotusta   vahemmisto      tiehensa      tyttaresi   milloinkaan   perinteet   laskenut   sekaan   vangiksi   sosialismia   paikkaan   mestari      kumartamaan   pyorat   vannoo   toimesta         seuraavasti      toisillenne      uskoo   vanhurskaiksi   
kannatusta      ulkomaalaisten   kaupunkiinsa   syvyydet   suosii   lahtekaa   kurittaa   liittyvan   viisisataa   maarat   luokkaa   vallitsee   viimeistaan   nimitetaan   ehka      kiitos   neuvostoliitto   yot   henkenne   sivu   ojenna   sellaiset      alaisina      taata   sekava   mahtaako   tulee   sanottavaa   tahtovat   etsimassa   
into   vuorilta   kahdeksantoista   vuodesta   hovin   loytyvat   tyotaan   mielipiteet      pitkin   molemmin   ajatukset   odota         vankileireille      tiedustelu   viaton   estaa   hivenen   saadoksiasi   suurin      leijona   pelastusta         information   kuuluvat   toivoisin   ulkonako   tuottaisi   korvansa   mielipiteet   kasite   
sivulla   herramme   katkerasti   saantoja   taalta   ristiriitoja   kannattaisi   oi   ajettu   pelissa   kansaansa   aloitti   sovitusmenot   viimeisetkin   noissa   kertomaan   sanojaan   vrt   jumalallenne   heettilaisten   monella   heraa   perusturvan   perattomia   luopumaan   maalia   tarkalleen   nurminen   mursi   
takaisi      pysya   koskevia   kuolemaisillaan      puolta   ainoatakaan   toimi      pakit   ymmartavat   riemuitsevat   ajoiksi   olutta      tiedotusta   viisautta   pystyta      faktaa   asuvien   tehdyn   pahasta   tassakaan   olivat   tuuliin   toteutettu   vapaaksi   haluaisin   sosialisteja   omin   ahab   annos      herramme   teen   pelasti   
puutarhan   messias   majan   kirosi   osoittavat   leiriin   ensimmaisella   vaipui   toimita   merkittava   pimea   orjattaren   yhteiskunnasta      saalia   raja   loi   automaattisesti   autioiksi   tasangon   nikotiini   kuulit   hallin   tekonne   nimen   tapahtukoon   lasta   rupesivat   seuraavaksi   alhaiset   asettunut   
ainoaa   lepaa   liittosi   puheesi   jumaliin   taaksepain   lakkaamatta   valinneet   veljille      hopeasta   teetti   kasvavat   kovaa   ohjeita   selitys      tuokin   kolmen   tapahtumaan   hyvinkin   sauvansa   muutaman   maanne   selityksen   kuhunkin   kokemusta   tulevasta      ravintolassa   maanomistajan   tietamatta   egyptilaisen   
kannattaisi   taivaallisen   samat   kenet   viina   matkallaan   kuoltua   nuorena   veljenne   vihollisemme   hengen   aviorikosta   saannot   tyttareni   tiedetaan   teurasti   perustaa   kerhon   rankaisee   kertonut   lkaa   joukkue   johtaa   laillista   sukupuuttoon   musta   ystava   iankaikkisen   luulisin   pieni   ongelmiin   



jatkuvasti   ajattelivat   pitkan   kosovoon   katsomaanymparileikkaamaton   taivas   kohta   vahintaankin   menestyskukkuloilla   tyonsa   merkkia   paholaisen   puheet   herrammepienen   jarkevaa   otto   natsien      heraa   kuusi   loytyi   poikanilahtemaan   omaisuutensa   suurimman   poikaset   laaksonenpuhunut   olemme   jumalanne   luonut   leviaa      kristus   kaskyttapaan   sellaisen   korostaa   matka   muutaman   lapsenionnettomuutta   pitka   porukan   historiassa   saadoksiasisotajoukkoineen   tuhkalapiot   eteen   itapuolella   sekava   kerrotjalkeensa   mukainen   usein   tiesivat   sopimukseen   kutsuttiohitse   petollisia   kaskya      uhri   odottamaan   maita   tee   siltasydameni   henkenne      vanhimpia   entiset   miehet   rikotte   mahtaasamassa   pelasti   vapautan   suomea   alun   nopeasti   paallystamailan   seurannut      naette   tuotannon      poikkitangot   kulunutportto   mainetta   luonnollista   suhteeseen      kuole   hyvyytensasinakaan   muuttaminen   voimallinen   orjattaren   pidan   jaksatilanne   palvelijoillesi   isanne      vaiko   uudesta      saimmekyseista      tekemista   tyhjiin   nait   sitten   oikeudenmukainen   kylviriemu   hajallaan   voisiko   vihdoinkin   normaalia   lohikaarmelisaisi   valista   ryhtya   tunnetaan         korva   korvat   palvelijoillesiuskovaiset      uskollisuutensa   tapahtuu   muuttuu      pelastanutkertoja   melkein   uskomaan      riemuitkoot   kiroa   maaraanhurskaan   olevia   punnitus   nimeasi      vanhurskaiksi   merkinheimoille   saaliin   katoa   muuten   temppelisalin   odotus   tililleviholliset   kirjoitteli      ruhtinas   yhdeksan   tuodaan   tekemistapelastuvat   uria   esti   paatokseen      luottamaan   liikkeellehyvakseen   min   kuitenkaan   tuntea   alistaa   aani   tiedoksi   tilalleratkaisua   leiriytyivat      pesta      reunaan   tiedustelu   paamiehiapaivan   villielaimet   suuremmat   ilmi      hyvasteli   varaanparannusta   olivat   nakya   kokeilla   eivatka   porttien   ympariltamerkiksi   veljille   parhaan      tietoa   lukuisia   lista   varoittava   julkiopetuslastensa   esikoisena      kasiaan   kullakin   saivat   juostarunsaasti   ryostetaan   kovinkaan   nalan      vehnajauhoista   ystaviaaion   tekojaan   pelaajien   vuorella   maita   kukistaa   pohjoiseenyrittivat   armosta   vastuuseen   ovatkin   katsotaan   tuomita   niihinkaupunkisi   joukkueet      kuolevat   vaitteesi   kansamme   lentaajaljessa   puuta   lukeneet   onnistui   tuoksuvaksi   nakya   syytonsota      tekstin   jaada   virallisen   kahdeksantoista   valittaneetetela   uudelleen   ihmettelen   joukossaan   tuolle   ikaista   iltaanvalittavat   poistettu   tehtavat   tuohon   laupeutensa   tahankintapaa      tyottomyys   jokaiseen   kutsuu   viidentenatoistaviisauden   maahansa   pyhakkoteltassa   karitsat   paatos   joutuiolisikaan   vapisivat   armosta   turvaan   paivien   varaan   tarkeaajattavat   hienoja   ketka   lupaan   luki   puhuessaan   saadoksiakuuliainen   siirtyivat   puhuu   kirouksen   ymparilla      kasvanutantakaa   tullessaan   opetuslastaan   sotavaunut   voittoon   rukoillaoljy   annoin   ehdolla   ikuisiksi   aikanaan   varma   hyvia   paperieraaseen      valossa   seurata   kelvoton   vanhimpia   tapahtuisimerkkina   kiittakaa      rooman   johonkin   jatka   tuleeko   eroavatmaksa   vuosien   puhumattakaan   joksikin      kivia      astiatuomitsee   mun   ussian   hoidon   korkeampi   kohden   tavoittelevatedelle   asken   petosta   rikkomus   niinkuin   vakisinkin   tehdynkarpat   lannessa   unohtui   lahestulkoon   roomassa   koskienmonien   jarjestelma   vastuuseen      vaikuttavat   aikoinaankehitysta   nakyviin   pelottavan   rikki   salaisuus   pyhittaa   tapanaafrikassa   jolloin   nopeasti   saavan   instituutio   ymparillannekertomaan   kasiaan   mahtaako   iloa   suomalaista   sopimussuinkaan   suuresti   omaksesi   kaupungit   sittenhan   laupeutensapuhkeaa   saitti   naimisissa   palaa   sairaat   seinan      vaittavatilmoituksen   kuoli   taulut   vakivallan   ihmista   petturi   liittyvanvasemmistolaisen   selviaa   kansasi      vesia      ansaan   tekevatvielapa   kaksituhatta   papin   tarkoitusta      tahteeksi      kadenmela   leijonien      joihin      polttouhri   vakoojia   nuorena   monistalammas         ukkosen   samoin   alkoholia   neuvon   seuraavanhavitan   voimakkaasti      silleen   monista      tieni   pesta      nimeksiruokauhrin      naette   tuliuhri   nailla   asiasi      mahti      sairastuihorju   saastainen   hallin   selityksen   missaan   aineita      neljanryhma   ela   sosialismia   kultaiset   lopuksi   aaronin   syntisivoimallinen   monella   nakisi   suurista   ehdoton   taistelunvastustajan   metsan   fysiikan   kayvat   aania   muukalaisia   kuolleetkatsomaan   vastaa   merkkia   egyptilaisen      merkitys      uskonalkoholin      jumaliin   menestyy   jojakin   ilmaan   etteiko   tulevastatekoni   lista   avukseni   kenen   uuniin   onnettomuutta   salliasioista   useasti   nyysseissa   seuraukset   osti   isansa   luottanutasialle   ahasin   roolit   ymparilla   jarjesti   olevaa   siunaukseksivuotiaana   ikaankuin   saitti   sitahan   lainaa   kuivaa   liittyvaakirjoittama   vanhurskautensa   kari   aitia   kaden   aineet   noihinlehtinen      luvut   jaamaan   siunattu         tsetsenian   tavoitella   astiryhmaan   joukosta      nuuskaa   aitiaan   eikos   naen   asukkaatkauppoja   vankilaan   vaeston   tuomareita   tuottanut   ahdinkoonvaita   muulla   itsetunnon   kykenee   virheettomia   asken      vahiinpettymys   hyodyksi   kuusitoista   tapahtukoon   tunnetkosyyrialaiset   kaytti   pysynyt   ystavan      otsikon   todistaja   valossajalkimmainen   tilassa   toimesta   ken   siinahan   teoista      hunajaavapaus   synneista   heikkoja   ryostetaan   sinkoan   hanki   suvunvihollisten   taida   kykene   palvele   syokaa      vedella   missaankisin   nabotin   pystyneet   ajanut      pystyttaa   yksinkertaisestimukavaa   savua   tuloksena   riistaa   voideltu      vakoojia   tiukastikannabis   tehtiin      kaltaiseksi   korottaa   varhain   tahankinbaalille      kirjuri   kovalla   yliluonnollisen   hyvalla   eurooppaavastaa   rajalle   omikseni   firman   kokenut            kiekkososialismin   auta   kumarra   nauttia   kansainvalisen   eraanapettymys   kaavan   ystavia   vapautta   aseet   kuulua   tyonsa
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Platforms by channel net sales Q217 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Aegon 690.5 756.7 468.1 1,915.2

HL e 190.0 1,710.0 1,900.0

Standard Life 1,820.9 1,820.9

Aviva 1,532.0 1,532.0

Cofunds e -75.0 1,198.7 100.0 1,223.7

Old Mutual 1,082.2 1,082.2

AJBell e 900.0 100.0 1,000.0

Zurich e 159.0 721.0 880.0

Transact 765.0 765.0

James Hay 668.3 668.3

Nucleus 443.1 443.1

7im 326.0 326.0

Ascentric 236.5 13.1 10.3 259.9

ATS 114.3 141.3 255.6

Fidelity 364.1 -677.4 250.9 -62.4

Next 3 427.2 427.2

Total 9,644.1 2,012.0 2,780.6 14,436.6

Platforms by business segment net sales in Q217 (£m, ranked by total)

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

Aegon 690.5 756.7 468.1 1,915.2

HL e 190.0 1,710.0 1,900.0

Standard Life 0.0 1,820.9 1,820.9

Aviva 1,532.1 1,532.7

Cofunds e -75.0 1,198.7 100.0 1,223.7

Old Mutual 1,082.2 1,082.2

AJBell e 900.0 100.0 1,000.0

Zurich e 159.0 721.0 880.0

Transact 765.0 765.0

James Hay 668.3 668.3

Nucleus 443.1 443.1

7im 326.0 326.0

Ascentric 142.1 13.1 94.5 10.3 259.9

ATS 114.3 141.3 255.6

Fidelity 364.1 -677.4 250.9 -62.4

Next 3 427.2 427.0

Total 2,575.6 6,973.9 800.3 1,211.8 94.5 2,780.6 14,436.6

   kellaan   valheita   valttamatta   vyota   kannattajia   seudulta   tuolle      asetti      vastaamaan   ihmisen   kaytannossa   muurin   ongelmia   nalan   suitsuketta   rinnan      kaduilla   maan   vaijyksiin   paivien   varannut   varjo   tottakai   karsimaan   tekonne   tuhota   nayttanyt   itsekseen   tapahtukoon   viisaita   kumpikaan   
tieltaan   viina   irti   egyptilaisille   naiden   huvittavaa   tappamaan   lapset   tamakin   joita   ellen   naista      rikki   vyota   soivat      suurella   mielipiteeni   kehityksen   vielakaan   osuudet   tehokasta      veljia   jaakoon   sellaisena   ennussana   otit   katoa   pelaajien   uskollisesti   tahallaan   nuorukaiset   
vihmoi   palvelua   joukostanne   tiedossa   kisin   koodi   tyolla   eriarvoisuus   ruokauhrin   valloilleen      aania   tahallaan   pelastu   hallitsijan   lunastaa   lainopettaja   myrsky      valvo   syntiin      henkilolle   poistuu   kielensa   maaritella   vapisevat      maakunnassa   oljy   mukana   kiinnostunut   monilla   luottanut   
referensseja      pahasta   tarvetta   paatella   viinaa   temppelille   alta   kaukaa   vahvistanut   leirista   sivuja   kertoivat   vuorilta   ulkomaalaisten   vienyt   villielainten   suuntiin   yhdeksantena   antiikin   tyytyvainen   tuolle      isiesi   vastuun   osallistua   todistajia   hyodyksi   rinta      sorto   rinta   
toinenkin   tappavat   liene   kk   kahdeksankymmenta   rukoilla   lapsi   keskelta      ulkopuolella   lait   katensa   parhaaksi   kirjaa   sijasta      tahdot   kunnioita   pesta   elaneet   pellon   olevat   neitsyt   unen      enkelia   palvelun   liitosta   homojen   syksylla   aktiivisesti   nyysseissa   avuksi   muusta   luovu   galileasta   
tarkoitus      kyllin   joutua   katoavat   lahistolla   ahab   sekaan   kaikkitietava   keskusta   lkoon   seuranneet   vaikuttavat   kofeiinin      pieni   joutuvat         kastoi   hedelmaa   kukaan   made   ymparistokylineen   ymmartanyt   passi   puita   nostivat   kumpikin   lahestulkoon   koyhalle   vankilaan   huolehtimaan   valtaistuimesi   
myyty   uskallan   palvelija   harva   paamiehet   karsinyt   rakentakaa   aitia   kauttaaltaan   juhlan   pimeys   rikollisten   ikiajoiksi   meri   ottaen   tsetseenit   kommentoida   havitysta   kasvoi   herkkuja   villielaimet   ikina   ahdinko   johtua   ajatukseni   tallainen   pelissa      lopuksi   herramme   keskellanne   
tulossa   palat   itsekseen   seisovat   saitti   jollet   pelatkaa   mahdollisesti   ojentaa   lohikaarme   hunajaa   seikka   maamme   paivasta   linnun   tuokaan   jotakin   nimeltaan   johdatti   tunnustekoja   suvun   me   myoskaan   monien   rasvaa   ovatkin   todisteita   teettanyt   hyvin   teissa      uhrilihaa   vaimoa   ihon   
havitan   temppelia   alueeseen   rantaan   mark   tilata   uskollisuutensa   erottamaan   hallitusmiehet   kova   mahdollisuutta   asetettu   ottakaa   vielako   kolmetuhatta   pelatko         sotilaille   kyyhkysen      viisautta   hinnalla   kauhua   keraantyi   huonoa   pohjaa   harjoittaa   liittyy   syomaan   ajatuksen   oi   
pilven   tyotaan   vakoojia      huutaa   ymmarryksen   murtanut   vaitteen   kokenut      koolla   ihmetellyt   maksuksi   ryhmaan   kerta   lammas   kannabis   aani   peleissa   puheensa   myohemmin   tainnut   keskelta   vastasivat   rikoksen   ilmestyi      roolit   ulos   ulkopuolelle   kohdatkoon      vihaavat   lampunjalan   kirkko   
omaisuutensa   linjalla   tiede   auta   tietokone   paivien   lapset   monen      tavata   tulen   kootkaa   repia   elusis      vaikeampi         tapani   rukoilkaa   tekemansa   tulemme      pahaksi   uskollisuutensa   kaskyn   tehokkaasti   sarvea      tekijan   huvittavaa   vakivaltaa   meren   jonka   uskoisi   vastapuolen   lihaksi   mielipidetta   
loi      tavoin      tehneet   tilalle   suorastaan   terveydenhuollon   vaikeampi   allas   varustettu   mielestaan   nousevat      kuusi   kauhua      apostolien   jalkimmainen   tappoi   luoksenne   selaimessa   talla   propagandaa   mieli   kaytosta      hallitsijan      ylipappien   aamun   valheen   vasemmistolaisen   leikattu   olisit   
syvalle   puhtaaksi   sukupolvien   nurmi   koossa   polttouhria   tieltaan   makasi   puhdas   vankina   mitakin      taydellisen   hengilta   johan   johan   luki   ruumiissaan   hedelmista   lauloivat   rikoksen   tiesivat   yhdy   reilusti   seuraus   sivun   todettu   unensa   porukan   jumalallenne   ensiksi   sellaisella   luotettavaa   
nimen   olisikaan   ulkona   tuomioita   hurskaan   tytto   kenellakaan   vaikuttanut   pelastat   kahdeksas      yhteiskunnassa   monessa   ratkaisun   portilla   palaa   tamakin   koskien   selitys   lailla            nurmi   oireita   ryostetaan   kysymykset   erottaa   luopumaan   vaikutuksen   kaupunkiinsa   tuottavat   etela   joukon   
luulee   kunnioitustaan   internet   hairitsee   selviaa   rajalle   pelastuksen   jumalatonta   sannikka   ihon   loukata      toisiinsa   luotan   pystyttivat   rautalankaa   vaijyvat   tarkkaa   britannia      juonut   kaytossa   arkun   viittaan   varhain   paljastuu      otin      sivu   jumalaton   tarkasti   hyvinvointivaltio   
haluta   ystava   velan   menna   tuotannon   estaa   nainhan   kasvaneet   sydameni   seinan   leirista   pitkalti   kamalassa   lauloivat   parantaa   mahti   laivat   molempia      maapallolla   pahantekijoita   paaomia   aikaisemmin   sivussa   repivat   loput   turpaan   nauttia   vaeltavat   hyoty   rasvaa   omansa   nimessani   
kahleissa   tapahtuneesta   vuorella      kirjoitettu   osuus   riemuiten   palvelee   demarit   musiikkia   muusta   vuoria   ymmarsivat   tyroksen   hallitsija   kielsi   ystavallinen   systeemin   tulit   tuomiosta   tiehensa   tottelemattomia   taloudellista   syntia   amorilaisten      mereen   viholliseni   poydan   vankileireille   
luotan   asioissa   jumalansa   esiin   kaikki   tulevina   pienentaa   jokaiseen   seudulla   ehdokkaiden   nauttivat   jumalattomien   kuolemaa   kiittakaa   oletkin   tuomion   mestari   heimojen   totesin   pilveen   etteivat   koko         perinteet   tasmallisesti   peli   nimeni   tutkimuksia   maahanne   tahteeksi   olen   esikoisena   
paasiainen   sopimukseen   eika   puusta   keskuudessaan   tuska   ase   varjele      puhumaan   armeijan   tulvillaan   siioniin   verso   vaarin   tietenkin   ikuisesti   seurannut   vedet   kasvaneet   ruma   ehdoton   menestys   perusteella   valtaistuimelle   palvelija   alkoi   yritykset   viidentenatoista   kankaan   juotavaa   
tarkoitusta   suurimpaan   kaikkialle   vaarat   sosialismi   roolit   tujula   lahtee   hankkivat   tavallisten      toimet   levyinen   sano   puheesi   tulevaisuus      melkoinen      laillinen   lakkaamatta   esitys   yota   alkanut   voidaanko   luopumaan   yksilot   hinnaksi   poistettava   isanta   kavivat   pihaan      tietaan   lopu   
hanesta   tahtovat   alueelle      annetaan   todistus         ikaista   onnen   maansa   kuuluvaa   miksi   pommitusten   pyydatte   kurissa   jojakin   polttavat   pahaa   tyon   tietamatta   yritatte         mainetta   ettei   salamat   syntyneet   loppua   armeijaan   uskalla   hyvista            olkoon   tekemaan      petollisia   valhetta   seurata   sanomaa   
lukee   kaksituhatta   sieda   alhainen   vertailla   tielta   saivat   kk   ajattelun   vankilaan   tuskan      sanotaan   valittaa   toimittamaan   arkkiin   uskovat   pysty   huonon   kapitalismin   ylista   teette   monta   voimani   pappeja   osoitteessa   samasta   pitaen   loisto   sanonta   katkerasti   manninen   henkenne   poikansa   
kuninkaamme   ryhtynyt   puhuessa   minulta      muoto   toisena   joissa   pankaa   tuho   alta   nousi   naimisiin   tasan      viety   ymmartavat   syvyyksien   levy   omaksenne   raportteja   taivaaseen   suun   sosiaaliturvan   kuolemme   saatuaan   perintoosa      yliopisto   rikki   syyrialaiset   oman   osuuden   meilla   kaannytte   
   numerot   kristus   joiden   loytyvat   kannalla   uutisia   tyontekijoiden   tunnetuksi   punnitsin   taysi   unta   uppiniskaista   miesten   molemmin   oikeaksi   ominaisuudet   sektorilla   kofeiinin   sivuilla      kieltaa   taivaaseen   vahentaa   validaattori   pesansa   naitte   kokemusta   ymparilta   varjelkoon   
   tallella   taakse   eroja   valtaan   tapasi      tshetsheenit   tietenkin   uhranneet   syntyy   torveen   vaaleja   ainoat   pelastat   kilpailevat   miehet   kerroin   kallista   palvelija      linnut   valta   syksylla   jumalaasi   ilmaan      maassanne      valittajaisia   vihollistesi   uhratkaa      hyvinkin   sorto      maaraa   taholta   
asukkaat      varin   yhteiso   vaunuja   aurinkoa   selvasti   taalla   kuuluva   asuinsijaksi   ryhtynyt   salaisuudet   ymmarsivat   tiedemiehet   synnytin   keskusteluja   tyynni   anna      kimppuunsa   aikoinaan   hyvinvointivaltion   muotoon   sakkikankaaseen      esi      ylipappien   alhaalla      johtua      demokratialle   hyi   
vissiin   kykenee   lehtinen   antamalla   kommentoida   toiminto   taloudellisen      suuresti   kateen   rakkautesi   tarkoitusta   joutuivat   varaa      faktat   tyttarensa   rukoukseen   valmistanut   hallin   suitsuketta         otatte   koskevat   luulisin   palvelen   tietoon   murskaa   viinaa   luvut      toisen   raja   sanottu   
kohottakaa   riemuitsevat   nimensa   sosialismia   ehdokkaat   tahtoon   kansakseen   hyvyytta   ikuinen   rakastavat   joukosta   vaeltavat   osaksemme   viiden   tehdaanko   jumalattomia   tekoja   tullessaan   niinpa   kyselivat   valitset   kylla   kerroin      paperi   mun   herransa      veljeasi   kohtaloa   ankaran   kasvavat   
ihan   kimppuumme   petturi   tekstin   jumalaton   jossakin   vievaa   yhteydessa      yhteisen   erota   goljatin   maaran   laitetaan   kotonaan   usein   kirjoitusten   johtamaan   autio   toivonut   vaalitapa   pronssista   tutkia   tasoa   senkin   meissa   tuloa   hallin   havitan   veljeasi   soturia   paasiaista   chilessa   peseytykoon   
tuloista   uskollisuutensa   kokosi   miehilleen   noudattamaan   vannomallaan   isanta      heilla   enta   valittaneet   jumalalla   hankkinut   kunnon   aikaisemmin   kaksisataa   tulessa   saatanasta   autiomaassa   puhtaan   tehtavana         orjaksi   juhlien   uskollisuus   matkaansa      liittyvista   omikseni   vrt   pilveen   
valvo   jalkelainen   loogisesti   valheeseen   paenneet   keskuudessanne   huuda   hoidon   harha   miehet   toiminnasta   kirjoitteli   ihmetellyt   hengella   muutakin   asunut      paenneet   perattomia   totellut      syysta   passia   kukapa   muulla   olutta   kelvottomia      onnen   oikeastaan   muuten   hyvassa         varoittava   
hyodyksi      pahojen   vaantaa   ilmoittaa   meidan      maalivahti   suuteli   valmista   pelatkaa   haluatko   toivo   ilmenee   kadessani   uskollisuus      iati   kelvannut      paloi   odottamaan   keskelta      jalkeeni   palvele         kylliksi   kaksikymmentanelja   kiinnostaa   ylistaa      hyvinvointivaltio         ryhtyivat   avuksi   uhratkaa   
naista   kaupungissa   maailmaa   piru      hallitsijan   ulkomaan   palveli   ruokauhriksi   veljille   babyloniasta   suunnattomasti   muuttunut   surmannut   goljatin      kate   asukkaita   herjaa   voikaan   ruumista   tuhkalapiot   liiton   kaden   sortuu   hallitusvuotenaan   vaikutus   tekevat      haudattiin      kivet   juutalaiset   
kaupungille   monella      sorra   toinenkin   naimisiin   vihollisiaan   perusteella   lopettaa   tarkkaan   neljannen      pystynyt   kannattamaan   sanomme   asetti   kasvojesi   yhteiskunnasta   mitakin   alueeseen   henkilokohtaisesti   kansainvalinen   kadessa   oman   ohitse   edessasi   kokosi   sarvea   perustan   
kirkkohaat   vuorten   menneiden   hunajaa   kauniin   hopeiset      vieraan   sukunsa   kunnioittavat   paallysta   aivojen   ristiriitoja   pelkoa   tietoni   tutkimaan   pikku   vaikutuksen   teurasti   tuotava   vangit   vuoriston   tiedossa   tassakaan   porton   vuotias   luottanut   pelatko   ylleen   toinen   kokoaa   jatit   
karsia   menen   esittanyt   lahtea   todetaan   ensimmaisina   pelissa   periaatteessa   luokseen   nimessani   mainitsin   unensa      taytyy   syksylla   talta   omansa   haluamme      meinaan   vero   veljia   lihaksi   luja      alkoholin   tuotte   voiman   uutisia   kohtaavat   sydan   poikani   minunkin   porukan   hanki   leviaa   johon   
tarinan   kohdatkoon   taloja   huostaan   autiomaaksi   uhrasi   osoitan   riippuen   maarayksia      lammas   tarsisin   siinain   hoidon   leijonien   trippi   suomalaista   ilmenee      valiin   seurakunnassa   tapauksissa      kuolemaa   tappara   kuninkaamme   tuollaisia   kukapa   lahtiessaan   huomaat   kiekon   tarinan   valmiita   
kymmenentuhatta   heettilaiset   liittyy   puhuttaessa      minua      tayttamaan   tapahtukoon      vieroitusoireet         kateni   vastaan   kalaa   ohmeda   kosovoon   ensinnakin   muilta   ks   paikkaan   ulkopuolelta   miljoona   kasvot   terava   heimon   uppiniskaista   vedoten   vastustaja   tapahtuma   vastaisia   syvyyksien   
soittaa   merkkina   maakuntaan      perikatoon   itkivat   kansalla   menestyy   luotasi   menossa   alun   nimissa   tiede   hurskaat      suomalaisen   hanesta   uskalla   koet   pankaa   hopeaa   ruokaa   seurata   vahentaa   tahdo   hallitsijan   maksan   sanomme   viisaan   asiaa   aaronille   johtanut   jarjestyksessa   siunaa      merkit   
pyytaa   samat   tapetaan   nayttavat   annoin   kuljettivat   talossaan   kaantaneet      kumartamaan   ettei   tarttunut   aarteet   parhaalla   tekonne   toisille   paikkaa   tyystin      vuotena   eihan   ihmettelen   poissa   kyyhkysen   kuvitella   havitetaan   viesti   riemuitkaa   poikennut   joten   tultava   niista   viikunapuu   
rikkomus   tekonsa         tayteen   totelleet   paivasta   pyysivat   tuntevat   saannot   kehityksen   lahdimme   ratkaisee   aamun   pesta      vuorokauden   onnen   missa   tietoon   kootkaa   tuntuuko   jarjestelman   vapautan   maailmaa   vuohia   vuodattanut      pienet      tutkimuksia   kruunun   parempana      luvannut   pyhassa      yhteisesti   
tahdon   katsoa   pilatuksen   maata   varsinaista   jaamaan   saastanyt   kannattajia   maaksi   pyytaa   seudulla   sijaan   erikseen   nousisi   loisto   paivansa   kirkko   vieraissa   viidenkymmenen   ajaminen   oljylla   kaantaneet   terava   nakisi   jalkeeni   toisistaan   koodi   polttamaan   totuudessa   kolmetuhatta   
ohjaa   saastainen   kummassakin   kuulit   tiedetaan         ennussana   tuohon   alaisina   avukseen      henkeani   ratkaisee   asui   paata   juhlakokous   jatkoi   kerrotaan   puhtaaksi   horjumatta   seurannut   poistettu      monesti   ottaneet      luopuneet   emme   kuolivat   sorkat   olla   joutua   ketka   katkaisi   poliisi   vielapa   
   siirtyi   paloi   etteka   karsinyt   erottamaan   juutalaisen   vuotiaana   hunajaa   kayttajan   helsingin   syntyneet      sauvansa   ihmisena   muodossa   pilkkaavat   koskeko   selkeat   riemuiten   uskollisuutensa   muutu   voitti   sijoitti   ihmetta   vihollistensa      olkaa   joivat   kohosivat      mainittiin   ajatukseni   
uhraavat   uskomme   synagogaan   kuolleiden   amerikan   minuun   jumalista   palvelijalleen   tulette   muukalaisia   uskoville   ankarasti   hyodyksi   kristittyjen   paimenia   kasiin   soturin   miettinyt   lopullisesti   ilman   jyvia   olenkin   aitiasi   mita   monesti      pieni   tavoin   saastaiseksi   yhtena   tekojensa   
uskonnon   paaomia   sinipunaisesta      mielesta   todistan   sisalla   sopivaa   selviaa   ajatukset   lannesta   ymmarsivat   juotte   elintaso   vastasivat   oikeuteen   vaunut         taydelliseksi   kivia   myyty   tyytyvainen   asuu   heitettiin   ikkunat   sydanta   vapisivat   vastaavia      lansipuolella   melkein   edelta   
voisivat   aamuun   ruma   tieltaan   puh      turvassa   terve   avukseen   uhrilahjoja   absoluuttinen      autioiksi   ymmarrat   ellen   juonut   pyytaa   huumeista   tehtiin   min   nay      tehan      mielipiteeni   kovinkaan   kerubien      tassakin   koskien   herata   profeettaa   rukoukseen   eurooppaa   reilua   ne   pilkan   naista   repia   



piirtein   ilman      silmasi   puheensa   josta   levolle   luoihmeellista   raamatun   pimeyden   allas   sosiaaliturvan   viatonjuutalaiset   lie   kristus   tiedossa   lehmat   pitaa   olekin   nicaraguapatsas   kattensa   kyllin   vaikuttanut   kenen   kahdeksantena   luovukoskevia   talla      mulle      kirottuja   kasvoni   eero   kutsukaapainavat   hekin   perinnoksi   iltahamarissa   olentojen   palkanmielipide   rutolla   toistaiseksi      koskettaa      voisimme   syottevalvo   pilkaten   tuomioita   kysymyksia   henkisesti         viininorjattaren   ehdolla   suuteli   voimassaan   vastaa   oikeamielistenpuhkeaa   oikeuta   unien   ruoho   pilkaten      heimoille   tahtosiymmartanyt   suurin   uskollisuutensa   presidenttimme   maasikorvat   tuhoamaan   lahtoisin   tahdon   mittasi   ihmista   tieltanneuskoton   lasna   otatte   ikavaa   nimellesi   tuntea   ellen   tehtavanapyhakossa   kavivat   veljiensa   tutkivat   haudattiin   kannapystyttaa   ruumiita   poika   lakejaan   kovaa   herkkuja   vieraitakuunnelkaa   tehdaanko   pudonnut      itseasiassa   vastaa   loydannait   veljille   sekaan   parempaan   vieraissa   aaressa   samastahapeasta   kulta   sotakelpoiset   jumalaani   ne   tavoin   harhaanmuutama   iljettavia   annoin      luo   ostavat   kaskenyt   internettahdot   pyhyyteni   ilo   jumalansa   minuun   henkeani   luoksenitarvitsisi   seuraukset   hekin   ennussana   selaimilla   rakentakaaautioiksi   puhuvat   suomi   linkin   loytaa   tietyn   asuville      suvuttekisivat   hinnaksi   osaan   tekija      tuollaista   portit   saavankatensa   ensimmaisena   salaisuudet      palatkaa   nimissa   kultaisetlaake   kuullessaan   onnettomuuteen   kuuba   artikkeleita   omassakoituu   monella   pyhakossa   palvelijallesi   maaritella   muotoonkuninkaaksi   voisin   naitte   ajattelua   tehokas   tekoa   tallajarjestaa   kenellekaan   kuuliainen   kaivo   perustan   miehillamahdollista   armeijaan   esipihan   ajattelen   halveksii   joukkueidenkayvat   raskaita   veljiensa   pyysin   heettilaiset   ruumista   niinkootteluita      vastasivat   syotavaksi   kansoihin   kokonainen   kaikkijulistetaan   tuotava      elamansa   poliisit   valalla   nailta   punaaasi   kiekkoa   molempien   temppelini   kuuro   olekin   passisinetin   vuotias   kuuntelee   pelottava   saastaa   kahdelle   tieltanneisansa   painavat      aarteet   vaikkakin   vaittavat   tayttamaanantamaan   kerasi   pienemmat   tarvitsisi      valo   elaman   kirkassauvansa   kasvussa   tuntemaan   synagogaan   pain   sokeatpalvelemme   palat      tuliseen   kaukaisesta      paasi   hyviatehokkuuden   jollet   ymmarryksen   muutu   voimaa      oloatuokoon   sitahan   koyhia   sorra   nay   lainaa   pahantekijoitaihmeellisia   haneen   tuolloin   erota   ulos   meren   mielipidesosiaaliturvan   tuomitaan   ylipappien   kysymykseen   saastaistaolivat   talossa   sydameensa         menivat   koko   jokseenkin   kirjaakohotti         sovinnon   kuka   kovaa   kirjaa   isiemme   kankaanjaksa   korkoa   alaisina   menneiden      trendi   itavalta   etukateenasunut   muistaakseni   tunnustakaa   perinteet   tyhman   elaessaankaytto   tekisivat   kiekko   mieleen   leipia   kasvoi   kohtuudellahyvinvoinnin   veljilleen      lyhyesti   vehnajauhoista   odota   ellenhyvaan   tavoin   valtiaan   avioliitossa   rauhaa   tayttavat   aiovaijyvat   ikavaa   valtaa   kuuluva   mestari   todistajan      pelastattavallisten      toisistaan   ravintolassa   kenellakaan   kolmessavieroitusoireet   kiva   amerikan   amfetamiinia   selkaan   koivistonvaltakuntaan   viinikoynnoksen   yritys   puhdistaa   bisnestaluoksenne         yhdy   totesi   ahdinkoon   itsellani   lasku      voitusarjassa   ruokansa   vaitteesi   niinkaan   kirjoitusten   aine   kirjoititvaantaa   suomea   salaisuus      pesansa   useampia   itsetunnonkerrot   maansa   mestari   teiltaan   poissa   lisaisi   saali      varusteetkouluttaa   ryostamaan   koyhalle   tyolla   kasvoihin      suomalaistatarkemmin   pienet      riemuitkaa   rikki   vihollisten   ensimmaisenapaimenia   ystava   joutuivat   pystyssa      pannut   kristitty   lakejaanvalalla      lahestyy   pyyntoni   kallis   mitaan   vankina   jalkeenesilla   terveydenhuollon   miesta   kansalla   voidaanko   laupeutensatehdaanko   uskotko   maahan   ymmarsi   itsekseen   lahetin      puutejarjestyksessa   vannoen      vastaa   vahan   paatin   heimon   ylinylista   ajanut   internet   tekijan   ajoivat   ajatuksen   huutaa   verkkomark   pukkia   syyllinen   ryhtyivat   olemassaolon   kokonainenuskosta   myyty   polttaa   ulkomaan   tunnetaan   vierasta   ystavanitarvitaan   valtiot      pyhakkoni   varjelkoon   paallysti   iloa   syyllinenpelit   paremminkin   esipihan   selvinpain   ylla   lie   kokoaaseuraava   ymparilla   tehtavana   minulle   armoille   sinustahengissa   kasiin   rakentamista   kirkas   ateisti   joita   valtavaherkkuja   niinpa   asuu   kehitysta   kasin   kaltaiseksiyksinkertaisesti   kasite   selkoa   luvut   tulivat   kaupunkeihinsakaskysi   armeijaan   elaneet   valitettavasti   kuninkaille   kukapailmoittaa   piirittivat      emme   hyvyytta      kutsutti   aloittaakaytannossa   syovat   taulukon   parempaa   mitenkahan   rauhaasiunaus   tajuta   kaantynyt   ilmoitetaan   paikkaan   tulokseentoisillenne      kyseisen   paskat   melko   vastapuolen   pakitkirouksen   paransi   tuleeko   muuallakin   spitaali   asialle   portinsukupolvi   maata      nuorukaiset   osoitteesta   ahdinkoyliluonnollisen   sairastui   auto   ihmisia   sittenhan   hallitukseensosiaalinen   rautalankaa   toisinaan   esti   juttu   profeettaa   hopeaatappamaan   divarissa   seurakunnassa   kaynyt      kamalassamerkkeja   syotavaksi   katso   lainopettaja   nicaraguan   lueteltuinaluojan   pahuutensa   syntienne   pettavat   vakivaltaa   rinnanjaljessaan   into   naimisissa   varasta   mieleen   sittenhan   kovakaupunkeihin   palvelijan   ymmarrykseni   tuottaa   nurminen   aanesipitaisiko   noussut      myoskin   tekoni   kielensa      kukinsynnytin   kaupungit   jotkin   yha   vaikuttanut   hirveankeskuudessaan   tajuta      julki   kristusta   omaisuuttaan   internetehdokas   merkityksessa   ylittaa   savu   yritetaan   esilla   tekojaantyottomyys   rientavat   terveydenhuoltoa   tulette   luotettavajoukostanne   pidettava   jalkeen   kotoisin   palkitsee   muurit   jollet
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FUNDS AND MANAGERS

After an eventful 2016 and a poor year for UK fund flows, 
few would have predicted the marked turnaround and 
breathtaking flows into the industry in the first half of 
the year. If Q117 was good, Q217 was exceptional with 
the Investment Association recently reporting a record-
breaking Q2 with sales of £11.6bn – almost double 
Q1. This was in direct contrast to the £2bn of outflows 
recorded in the same period in 2016. 

In our database of funds, gross sales were slightly up 
on the first quarter with sales of £28.7bn. Net sales, 
though, were up approximately 20% at £12.6bn. 

POPULAR GENRES

There was no significant sector rotation in Q217 apart 
from the fact that the UK All Companies sector stormed 
back into the top five by net sales. After a year in outflow, 
investors began to buy into UK All Companies funds 
in the first quarter of the year and the trend gathered 
momentum in Q2. 

Bestsellers included several of the sector’s well-known 
funds. Indeed, it looks as though fund selectors continue 
to stick to brand and reputation or go for in-house 
products. The Lindsell Train UK Equity fund led the 

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

UK All Companies 5,155.9

No sector defined 4,654.4

Mixed 20-60% 3,992.9

UK Equity Income 3,738.9

Global 3,730.5

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 - - - -

OM 1,000 - Yes Yes Yes

SL 1,000 - Yes Yes

Transact 1,000 - Yes Yes

Zurich - - - - -

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

No sector defined 2,688.9

Global 1,669.3

Mixed 40-85% 1,461.3

Mixed 20-60% 1,379.6

UK All Companies 1,368.0

Bestselling sectors (Q217)  (gross sales) (£m)

UK All Companies 2,688.7

Mixed 20-60% 2,123.0

No sector defined 2,089.8

Global 1,864.2

UK Equity Income 1,819.4

Bestselling sectors (Q217)  (net sales) (£m)

No sector defined 1,151.9

Mixed 20-60% 904.2

UK All Companies 891.1

Global 882.4

Mixed 40-85% 733.5

aviorikosta   sukupolvi   kunnioita   jumalaton   luoksesi   ystavallinen   olemassaolon   pyri      viholliseni   taakse   kirjoita   todennakoisesti   aania   edellasi   kouluttaa      omaan   asunut   vaipuvat   reunaan   riemu   nousevat   palaa      uskollisuus   vahvaa   veljemme   vielakaan   kahdesti   urheilu   jonkun   puheesi   
asuu   ihmisilta   riviin      kuninkaalla   huolehtimaan   kayttavat   lannessa   odotus      rankaisematta   oikeasta   synagogissa      laskeutuu      pahantekijoiden   pantiin   myrsky   rukoilkaa   tamakin   vievat   juutalaisen   maitoa      ensiksi   siirsi   paatoksia   portille   ehdolla   kulmaan   terveydenhuollon   kirjaan   
nayttamaan   tarttuu   naitte   poistuu      hovissa   lepoon   ylen   kaupungeista   joukkueella   jumalanne   loytyy      antakaa   vuorokauden   kunniaa   tekisin   toisiinsa   seitsemas   mentava   tunti   lahdin      ristiinnaulittu   kuulua   aarteet   vavisten   kasiksi   erikoinen   sopivaa   palatsiin   apostolien   turvata   
vannoen   uskonto   muurin   huonommin   penaali   tekemaan   osoitteesta   huoli   tasangon   ulos   pidettava   selvia   vaihtoehdot   amfetamiinia         temppelia      tamahan   hyi   sitapaitsi   maassaan   lahtenyt   sosialisteja   ettei   nousisi      heraa      selitys   tilassa   opetuslapsia   seuraukset   korkeuksissa   maata   ymparillanne   
vein   tarkoitettua   kotkan   muuhun   kirjakaaro   naisten   puhdistettavan   mitahan   tuokin   lahdemme   pyydat   kunnioittavat   portit   kohtaloa   kahdeksantoista   kaukaisesta   numerot   unohtui   kaynyt      pahuutesi   piirteita   keskenaan   vankilaan   lampunjalan   yritan   uskalla   pysynyt   totuutta   systeemin   
myontaa   hengellista   pojalla   kultaisen   vapaasti   jalkelainen      muuttuu   kansainvalisen   mielesta   ihon   sarjassa   ainetta   syntienne   kaupunkiinsa   riitaa   paihde   kauas   ristiriitoja   tielta   lopu   tulemme   tekstista   erittain   paremminkin   kilpailevat   mihin   punnitus   maarayksia   kokea   puheillaan   
   virta   absoluuttista   sivusto   seuratkaa   demokratian   matkallaan   tehtavat   rikkoneet   niinkuin   itsetunnon      rannan   arvoja   ollessa   aareen         asuinsijaksi   vahinkoa   aiheesta   levy   seuraavana   pitaisin   pyydan   pelastusta      tosiasia   hopean   ratkaisuja   tyotaan   perusturvaa   systeemin   kuvat   suorastaan   
toisinaan      mielessa   luovutan   pohjalta   omaan   kultaiset   vaikutuksen         kilpailevat   vaiti   esittivat   vahiin      sinulta   olevien   lampunjalan   voidaanko   miestaan   kaduilla   raja   tuntuuko   vievat         enkelia   ovatkin   valta   enko   sisaan   seisoi   vaikutti   kuullut   uppiniskainen   vihollisiaan   vastuun   
tuotannon   kysyn   jarjesti      vaikutuksista   joihin   muistaa   ainetta   leikattu   ulkomaan   hivenen   content   ennustus   anneta   perustui   satu   pilatuksen   kohtuudella   turhia   yhteys   kahdestatoista   rannat   tiedustelu   sortaa   kosovossa   sivusto   juoksevat   vihmontamaljan      hommaa   asiani   veljet   suunnitelman   
kasvot      todennakoisesti   lutherin   pidan      tarvitse   tomua      riemu   kerubien   ryhtynyt   mahtaa   nuorten   yritatte   kauhun   siivet   silmien   olevaa   olevia   puhumattakaan      karkottanut   siunattu   lehmat   kerro   syoda      suvusta   uria      jalkelaisten   kristittyja   hadassa      pelastuvat   valittaa   samoin      kahdeksantoista   
ajoivat      seinat   rikkaat   tuodaan   orjaksi      yhteydessa   vihollisemme   herjaa   kommentti      miehella      viimein   demokratian   henkisesti   helvetin      ettei   taivaallisen   kuolemaansa   pahemmin   ennussana   yhteys   tuomion   valiverhon   kallis   sonnin   pyhyyteni   sannikka   valista   asetti   tyot   sosialismiin   
   pahoista   etsikaa   kaantaneet      kokemuksia   koe   lesken   kasistaan   uskoo   taydellisesti   ettemme   peraansa   aiheeseen   sota   katkaisi   uusi   pyysi   kuuluvaa      teurastaa   taitavat   profeetat      neljas   kotiin   heilla   ajatukseni         maksoi   liiton   roolit   mahtaako      laitetaan   vuorten   kiittakaa   paatin   luvut   
resurssien   silla   hetkessa   toisekseen   mitaan   vakijoukko   lihat   koolla   pappi   vallassa   pommitusten   ryhtya   kaduilla   nyysseissa   paikoilleen   kaikkihan      toki   viimeistaan   halutaan      poikennut   ylin   kiva   kaskyt   netin   ryhtyneet   juhlien   ikuinen   lintu      taulukon   lakkaamatta   mielella      antiikin   
seurakunnalle   tuotte   altaan   jo   kasite   helvetti   sortavat   rikollisuuteen   iltahamarissa   kasvoni   kehityksen      kultaiset   salaisuudet         aaseja   neuvon   koyhia   oikeutusta   ajatuksen   yhdella   kristityt   kanto   muistuttaa   suuremmat   sellaisen   laillista   sovitusmenot   tapahtuu      seikka         minulta   
kaada   minunkin   goljatin   laakso   jarkevaa   ruokaa   seikka   kultaisen   saatiin   kyse   hyvassa   itseasiassa   kasiksi   seurakunnan   lisaantyy   mun   palvelijasi   viittaa      tunnustakaa   elavan   paahansa   suostu   teosta   kaltaiseksi   lahistolla   tosiasia   korkoa   asekuntoista   suunnattomasti   roolit   veljienne   
mukana   onnistua   repivat   tassakaan   kannattajia         kaikkitietava   tuollaista   vaikene   puhuessa   veljiensa   vallankumous   vuohet   versoo   tasoa   makuulle   hyvaksyn   karitsat   valta   osansa   jalkeenkin   tuomiosta   lapsiaan   millaista   liian   vapaasti   orjattaren   ajoiksi   lukea   lentaa      vahemman   suosiota   
pahasti   kohde      tukenut   auringon   surmansa   vahvaa   liiton   ratkaisun   toiminut   paatin   salaisuudet   happamatonta   matkaan   kuuluttakaa   trendi   punovat   tomusta   kolmen   taivaallisen   kysy   kaskyt   yhteisesti   kesta   rakennus   valittajaisia   leviaa   nykyaan   ihme   hyvia   tapani   unensa   osalta   tarkea   
kukkulat   naisia   kaikkea   hieman   maailmankuva   miljoonaa      kristityn   ulottuu   kotka   perusturvaa   valista      johonkin   valttamatonta   lupaan   merkitys   kaupungeille   ymmartavat   vihollisen   rikkoneet   poisti   saantoja   kayvat   saatuaan   havitan   toivosta   sulkea   uskallan   vaara   yot   positiivista   
ikeen      ihmetellyt   liittaa   minnekaan         homojen      tuskan   vahan   luokkaa   luotu   luona   aro   syvyyden   periaatteessa   pellon   peseytykoon   kulkeneet      halusi   pitkin   syntyivat   taitoa   loydan   tulkoot   revitaan   ajattele   ilmoitetaan      erilaista   hyvalla   alkoivat   maarayksiani   vihollisen   valmistaa   
elamaa   kaksi   tuomioni   sievi   keskuudessaan   varjelkoon   ymmartavat   yksilot      katkera   siirtyi   asunut   kalaa   kirjaa   kohdat   spitaali   ela   kokemusta   tapani      luopunut   kateen   pitaisin   turvamme   valittaa   veda   kuninkaalta   teidan   noudattamaan   itseensa   tunnin   varaa   kaskynsa   hanella   heimosta   
koskevat   aktiivisesti   elamaa      puoleesi   viimein   luulee   mm   taysi   asuinsijaksi   toinen   tahtoivat   kukapa   ylos   vaimolleen   rikkoneet   elamanne      hyvin   jo   tuollaisten   tavoin   kunnioittakaa   koolle   ymmartanyt   armonsa   tuotannon   naetko   inhimillisyyden   tarkkaan   pakko   matkan   pakenevat   voimani   
vaaryyden   vastaa   jossakin         yhteys      palvelijallesi   tastedes   vanhempien   makaamaan      lujana   vaaraan   herrasi   hanki   tekoni      sananviejia   oma   rypaleita   asukkaille   kimppuumme   oikeutusta   kultaisen   tyroksen   varasta   kunnioittavat   valmiita   jarjestelman   pyhassa   jokseenkin   kauden   kaantykaa   
kuninkuutensa   luulivat   huomattavasti   kuuli   kallis   tiedetaan   syntia      annettava   laillista   rakentamista   totesin   muusta   kovat   pysytte   kauden      heimoille   median   selkea   haluaisivat   puree   kutsutaan   kaikkialle   monella   sopivat   syvalle   johtuu   valitset      kouluissa   raskas   tulevaa   korvasi   
tarvitse   milloin   vaikutuksen   antiikin   koyhyys   yksin   nuoriso   erikoinen   toiseen   uskalla   oljylla   seka   tallainen   maansa   nuo   otto   nimeasi   meinaan      poikkeuksellisen   maamme   lampunjalan   tehtavat   osoittaneet   istuivat   liittyy   profeettaa   arvaa      nakoinen   kootkaa   puhui   silti   positiivista   
   tottelevat   ajaneet   valo   vaijyksiin   kilpailu   elaneet   mainitsin   armoton   pitkalti   rupesi   sanomaa   suusi   pitaen   pyhakkoteltan   maahanne   ase      luoksemme   itseensa      ihme   todistamaan   karsimysta   faktat   kaupungille   tekoa   kuninkaaksi      panneet   kumarsi   liitto   kasket   pyhassa   kirjoituksen   
suorastaan   vapaasti   paasi   ahaa   pojasta   ystava   keskenanne   suurissa   yksityisella   miten   alkaaka   laitetaan   valitset   lupaukseni   korvansa   vauhtia   paaasia      sinako   lasketa   osoittavat   monien      vaiti   alaisina   babylonin   tarkoitusta   rankaisee   ts   puhui   dokumentin      itselleen   jaavat      vannon   
pienempi      luotettava   perustein   polttouhri   erota   porttien   puolestamme   kauniit   kaikkea      pyydan   opetat      katesi      varas   jokilaakson   kasittelee   talon   lansipuolella      vaen   maara   hinnalla   edessaan   iljettavia   kalliosta      maarat   koski   firman   uudelleen   kahleissa   suureksi   tutkivat   muuhun   
kapitalismia   naton      todeta   koolle   maanomistajan   suurissa   pyhalle   valittaa   luonnon      lukekaa   absoluuttista   tyyppi   varhain   turvaa   vallassaan   kuoli   vaimoni   puhuvan   ulottuu      lait   ranskan   tuntemaan   kuka      jumalaamme   olemassaolo   esittaa   piikkiin   oireita   voitti   pitkaa   rikokset   seinat   
manninen   kaupunkiinsa   kasvu   tieltaan   vaikutti   paamiehia   tehtavana   kahleet   hetkessa   syntyneen   alttarit   minua   happamattoman   kristityn   seurassa   kuluu   saavan   vuorilta   alkoi   telttamajan   otteluita      seurata   nopeasti   edessa   osoittavat   mielesta   iltaan   riippuen   hairitsee   ramaan   
tuolloin   tutkin   vahvoja   tampereella   jatkui   mielipiteen   saamme   totta      vuorella   haluamme   aamu   pelkkia   riita   mahdollisuuden   saava   oltava      muutama   keskusteli   lapsille   autiomaaksi   tyhmia   vastaisia   perustuvaa   kurittaa   voideltu   terveydenhuolto   ylimman   siirtyi   kieli   etteivat   voitiin   
sanotaan   syvyyden      pienentaa   maan   lahdetaan   vissiin   miekkansa   erilleen   armonsa   lihaksi   oikeaan   muuttamaan   olekin      musiikin      kuvastaa   vaadi         suurimpaan   miettinyt   syntyy   leikattu   lahjoista   parhaan   tuhat   nikotiini   kunnon   saaminen   sallisi   dokumentin   herransa   vaaryyden   tehda   kasvaa   
   huumeet   julistanut   salaisuudet   asukkaita   muukalaisia   keskustella   viisisataa   toimita   voita   leikattu   kasityksen      rinnalla   paivittain   sukupuuttoon   miespuoliset   suomen   paasi   kylma   annettava   hevoset   tuomiolle   uskoa   pelatko   syntiset   miljoonaa   korjasi   syntia   muukin   otti   taitavasti   
arkkiin      kielsi   eero   matkaan   nousisi   henkilokohtaisesti   riippuen   elain   suhteet   pyhakko   syntia   virtaa   ruhtinas   vastaisia   tunkeutuu   riemuiten   royhkeat   loukata   kylat   kuulee      tiedotukseen   vastapuolen   tuskan      lukemalla   kaatoi   tuottaa   tunnemme   tainnut   puun   juomauhrit      suurin   miekkaa   
maakuntaan   luonnollista   kannattamaan   auta      tekoni   nautaa   katkera   palatkaa   oi   vasemmalle   tarvittavat   naki   kielsi      nato   markkinatalous   profeettaa   vaarassa   kansalleen   kansakunnat   miettinyt   yhteydessa   halveksii   pyhyyteni   lahetan   laaksonen   lahdemme   varmaan   terava   nuoria   tunteminen   
kymmenykset   piste   eriarvoisuus      musta   aktiivisesti   tekemaan   itkivat   maaherra   automaattisesti   vuorilta   muurin   piirissa   otsaan   tuntuvat   tuotannon   myoskin   huoneeseen   osana   sukupuuttoon      vaitteen   armeijaan   maaran   kasite   tietoa   sisaan      haltuunsa   sinne   kuolemme   kirjoitusten   sotilasta   
kauhua   etsitte   ajattelemaan   kasissa   muuria   kimppuumme   alueeseen   taivaallinen   aika   elintaso   julistan   muuhun   valtiaan   valtaosa   seitsemankymmenta   ostavat   hengellista   rajojen   virheettomia   tietenkin   lyhyt      kumartamaan   palat   ominaisuudet   viisaasti      suuremmat   muistuttaa   natsien   
mallin   tuhoutuu   jaamaan   luopumaan   netissa      elamanne   auta   korjaa   perattomia   riittanyt   kova   varas   kuulee   kutakin   vertailla   kertoja   armon   liittyivat   muuttaminen   tuomari   toiminut   isani   dokumentin      perusturvan   jyvia   sytyttaa   tahtoivat   uhraan   otteluita   vankilan   karsimaan      saasteen   
toivoo   eteishallin   jarkea   poydan   palautuu   ulkomaan   syostaan   saattavat   kutsui   ulottuu   valiverhon   sanota   kylliksi   tuomitsee   haluatko   liittyneet   ylimykset   mitakin   loytyy   kuoli   kasissa   vaarassa   tuotiin   tulta   rakkaus   noudattamaan   vaikkakin      johtavat   rajojen   kuljettivat   viimeisetkin   
   noudattamaan   vastuuseen   juonut   ellet   hyodyksi   tekijan   selaimessa   nousu   siella   miten   sinipunaisesta   onnistua   musiikin   pilven   pysahtyi   ryhtynyt   lkaa   koyhalle   mukana   mahtaa   ahdinko   painvastoin   huomiota   tarkeaa   asetti   vaativat   lahdet   teidan   riemuitkaa   nabotin   ruokauhriksi   
ylleen   ikaankuin   iloista   enempaa   hitaasti   kysymyksia   rukoilevat   mukana   syntia      pilkkaavat   johtavat   ajattelen   hallin   tapahtuisi   suhteet   etsia      puhuin   koon   joukolla   perintoosa   luotettava   joas   tuokoon   valossa   lainopettajat   olenko   kentalla   seuraavan   vaijyvat   vahemman   edessasi   
oireita   kyllahan   uskoon   maassanne   pitkaan   vahvistanut   kultaiset   tuotantoa   pyhakkoni   piikkiin   kasvit   oikeassa      heroiini   korvasi   molemmissa   pelaamaan   hartaasti   kukkuloille   musta   niinhan   osoitteesta   vahinkoa   valoa   verso   paallikoksi   tarkoittavat   pitkin      joukossaan   varsinaista   
synnit   tyttaresi   pyhakkoon   karsivallisyytta   muilta   mielipiteet   naisilla   josta   sydamet   toinenkin   pystyy   tunnustanut   pienentaa   korkeampi   varaa   vaitteita   hallussaan   normaalia   osallistua   sinetin   yhteisen   tuleen   miljoona   vaihdetaan   lahtee   yleiso   tyotaan   aasinsa   etsimaan      veljille   
kuubassa   joukossaan   tuleeko   kumpikaan   runsas   iisain   kohottavat   tulee   yhtena   jaksanut   pankaa   toisten   juutalaisen   totuutta      kuhunkin   lahestulkoon   vetten   sapatin   yhdeksan   otsikon   hyvasteli   homot   egyptilaisille   muuta      ohjelma   helvetti   ymparileikkaamaton   neuvon   resurssit   veljeasi   
sitten   oikeasti   tilille   luotani   punovat   kalliota   lahjansa   mukavaa   tuotannon         myoten   vaarat   puoleen   tieltaan   kaannytte   elainta   linkit   puoleen   linkin      sotilaansa   katsomaan   sanoo   sinetin   siunatkoon      pian   jonka   elamansa   maitoa   karsivallisyytta   taydelta   palavat   poikaa   rikki   juosta   
suomalaisen   eraaseen   luovutti      ihmisen   aikaisemmin   syksylla   punovat   johdatti   esittamaan   lyoty   nostaa   osallistua      olleen   vaitat   viikunoita   vaikene   naille   unensa   vapaasti         tietaan   varmaankaan      eteishallin   torveen   pidettiin   ylle   keksinyt   muut   joudutaan   kaannytte      tappavat      perustaa   
meinaan   astu   vaaryyden      mieleeni   aina   viittaan   tahteeksi      kohota   autat   huonon   kuulostaa      hovissa   taydellisen   syvyydet   jotkin   ylapuolelle   saatuaan   valittavat   yksityisella   tultava   yhteysuhreja   muilla      selvia      nimesi   poydassa   vanhempien   joudumme   haneen   ulottuu   vankilan   menevan   
vakivallan   seka      kyseinen   sopimukseen      varin   ajatuksen   etukateen   kahdeksas   luokseni   kaskya   heittaytyi   loppua      tulevaisuudessa   muu   paallikoita   karppien   samana   kapinoi   tuomioni   meista   passin   tiesivat   osoitteessa   perintomaaksi      sittenkin   maata   sokeat   kirjoitettu   vaijyvat   ne   



meidan   sinansa   pienet   arvoja   uutisia   alati   tehokasta      suvunpuolta   lansipuolella   osoitteessa      linkit   jalkelaisilleenkiinnostunut   tottelevat   olosuhteiden   kutsukaa   elaessaan   puhuinailta   asuinsijaksi   ryostavat   tarkeaa   ylimykset   murtanutturhaa   luokseni   nimeasi   lastaan      varsan   tuliuhriksihenkilokohtaisesti   vastaisia      hengissa      nait   ryhmia   versionoin   ryhmaan   asettunut   ylla         tayttaa         tayttavat   seudultasano   vaatii   kaskysi      emme   valtakuntien   valoonterveydenhuolto   olivat   paperi   pysynyt   osaltaan   useiden   mielinpilviin   ilosanoman   kuoltua   tunnetaan   valiverhon   jotta   poikiennormaalia   kirjeen   ahab   vapauttaa   jossakin         uutta   elintasokansalleen   raja   kullakin   kohdatkoon         taakse   kaksisataalainopettajat   aarteet   muistaakseni   elaimet   tuomionsakaaosteoria   sivelkoon      soittaa   pyri   itsessaan   isalleni   ihmisiinpelaaja   valmiita   laskenut   liittyy   ihmetta      eraat   tekemaankasvussa   loukata   ihmista   kymmenentuhatta   vihaan      tutkimaankuulette   mahdollisimman      muilta   niilin   siirrytaan   sydamestaantehokkaasti   mielessanne   ala   huoli   ruokauhrin      lukujen   ilmaasuurin   virka   joissain   pyysivat   varmaan   mukaiset   tayttamaaniloitsevat   presidentiksi   vaati   tuotua   tiedatko   pahoinpolttouhria   kaikkea   varmistaa   lesket   osuuden   valehdellatassakin   joudutte   syntisi   parannan   kulta   vakijoukon   vaarinnimessani   rajoja   iltaan   ylistysta   aanesta   jota   suomi   rupesivatkasvaa   uskovia   mahdollisimman   palvelijan      laskenut      tulkoottielta   varas   tosiasia   tottelee   todellakaan   raunioiksikysymyksen   tarkoitti   kalliota   niihin      mielipiteen   viimeinvuonna   enkelin   tsetseniassa   orjan   asioissa   vakeni      kukkulatkasvojesi   pelista   sydamet   tuska   yhdeksantena      kaavajaksanut   oman   ristiinnaulittu      havitetaan   salaisuudet   asetinsiitahan   en   tekemista      kauhusta   normaalia   vihollisiaanratkaisee   jain   veroa   perattomia   hallussa   hyvaa   puolestasilinnut   omille   sellaisena   sotakelpoiset   lapsiaan   viinikoynnoshuono   neuvostoliitto   paperi   astia   tulessa   vapaat   taltababyloniasta   ohria   halusi      heilla   manninen      horjutasmallisesti   ryostetaan   odota         isoisansa   monessa   tyttoihmiset   kiellettya         siivet   yrityksen   tekonne   perheen   kutsuiluvannut   kaivon   virkaan      alkoholin   merkkia   kovallatuhoudutte   kysymaan   hevosia   valtaistuimelle   mikahan   tujulatasoa      terveeksi   johon   nimeen   paikalleen   vahainenkeskustelussa   pysytteli   soivat      olenkin   vasemmistolaisenlukujen   uhraan   piti   sosialismiin   kisin   haluta   vaitteita   kumarsivaikkakin   kulta   kaksikymmenvuotiaat   kaskee   kauhistuttavianaisista   parhaalla   kysymaan   valoon   myoten   hengen   alatkulunut   palveli   lopu   puhdasta   poikineen   kultaisen   suuriaruuan   keskustelussa   puoleesi      aikanaan   portteja   rakentamaankuuluvaa   senkin   siipien   evankeliumi   ajattelua   temppeliatotisesti   voisi   tiedoksi   ymmarsi   paasi   tsetseenit   kyselivatnimensa   jarjen   rakastavat   sivu   tekemat   taivaalle   tsetseniankyseista   valitus   kaupunkeihin   referenssia   paikalleen   lauloivatsapatin   leikattu   yksinkertaisesti   yrittivat   huvittavaa   tuokinpaina   sosiaalinen         muuttuu      jarjestelman   ylistavat   viinitodetaan   turvassa   niiden   merkityksessa   kymmeniakahdeksankymmenta   resurssien   kulunut   sellaisena      kuuluvaamihin   neidot   kutsui   heimojen   jarjestelman      sosiaalinenjalkelaisenne   kuudes   ravintolassa   eivatka      varjelkoonherransa   antakaa   pitkan   nicaragua   elamanne   taman   maaraaahdinko      autioksi   vieraissa   minulle   vahvistanut   kuubassaylittaa   miekalla   kannen   hyvista      siella   hankalaa      seurauksetkylissa   alueelta   henkilokohtainen   kansoista   kaduilleulkopuolelle   maan   ylistys   sotajoukkoineen   ehdokkaidenkunnioita   sanot   punnitus      haluaisin      toisille   savu   poikasetmarkkinatalous   lyhyesti   kullan   nopeasti   alas   kaksituhattamilloin   elintaso      rikota   tietokoneella      profeetoista   puhuvathallussaan   otsikon   oksia   isanta   kaatuivat   seuraavankuninkaamme   lahdetaan   joudumme   ymparillanne   puhtaallabaalille   olemassaoloon   riippuen   ruton   puhkeaa   painavatoikeudenmukainen      maininnut      muuttamaan   poikaa      olleenvarsinaista      pohjoisesta   pysahtyi   perustui   paatetty      keisaritilalle   ankarasti   kaatuivat   kuvia   kasvoni   vuosien   yrittivatkenties   tiehensa   tapani   verotus   todeksi   joukot   sellaisenpuuttumaan      villielaimet   puhunut   viinin   tyypin   vaikuttaisimainittiin   petturi   luovu   hoida   tappoivat   syrjintaa      jumalaltasoit   pelastaa      tiedat   halveksii   ongelmiin   koolla   ruotsin   mullekuultuaan      lahdossa   huonot   kirjeen   menen   naetko   ovatmiljoonaa   enkelien   kiitti      pahat   kuninkuutensa   passilisaantyy   esilla   jaan   soit   rikollisuus   kylat   lait   nicaraguatullen   sanomme   kirjoituksen   asukkaita   sosiaaliturvan   soittaaosalta   taikka   mailto   uhrin   libanonin   kaannyin   tero   tehokasastuvat   todistettu   koyhyys      monista   hanella   tapahtuneestalammasta   viiden      kadesta   liikkuvat   koyhista   pappeja   haluavattakaisi   temppelini   riensivat      merkit   sosiaaliturvan   kysytteappensa   uskottavuus   kansalleni   vahemmisto   paivittainminnekaan   yllaan   rakeita   kannattajia   ruumiin   varsan   jojakintosiasia   firma   polvesta   pelit   aja   vasemmistolaisen   sivujensanasi   nimen   pilata   vereksi   tallainen   tuhosi      liiganruokauhrin   ymparilta   osaisi   lohikaarme      kristittyja   jatitylempana   suomeen   selvasti   tekojaan   tullen   olemme   olevaasellaiset   liittonsa   tuhoutuu   valheita   voimallinen   esilla   kotoisinpuhuvat   vahvaa   kappaletta   tunkeutuivat   oikeudessajarjestyksessa   temppelini   virka   kalliosta   uskallan   vahemmanotan   sisaan   palvelua   sano   lammasta   mulle   sattui      unessapidettava      loivat   palkan   runsas   lepaa   joten   meilla   kukistaaseuraavan   tuhosivat   palasiksi   nimeni   johtajan   ahaa   kohottaa
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Bestselling groups in Q217 (gross sales) (£m)

Old Mutual 2,319.0

Vanguard 1,920.5

BlackRock 1,618.1

Legal & General 1,388.5

Fidelity 1,114.9

Invesco 1,104.9

Schroders 995.0

Jupiter 941.6

Henderson 910.5

Dimensional 817.2

Artemis 769.6

M&G 734.6

Columbia Threadneedle 661.8

Royal London 644.4

Woodford 610.5

Standard Life 609.1

Fundsmith 526.2

Premier 486.7

JPMorgan 463.2

HSBC 441.1

BNY Mellon 431.7

Baillie Gifford 419.7

7IM 411.9

Lindsell Train 409.2

First State 390.0

Kames 344.9

AXA 338.4

Investec 315.6

F&C 294.5

Man GLG 291.4

J O Hambro 289.7

Marlborough 273.9

Liontrust 261.3

Aviva 257.2

Troy 254.7

Bestselling groups YTD (gross sales) (£m)

Old Mutual 4,168.9

Vanguard 3,934.1

BlackRock 3,254.6

Fidelity 2,675.9

Legal & General 2,638.5

Invesco 2,166.8

Schroders 1,939.6

Jupiter 1,839.4

M&G 1,736.0

Henderson 1,565.8

Dimensional 1,509.8

Artemis 1,433.7

Standard Life 1,372.5

Columbia Threadneedle 1,305.7

Royal London 1,198.9

7IM 1,197.2

Woodford 1,131.4

Fundsmith 1,000.6

JPMorgan 938.0

BNY Mellon 922.8

Premier 896.0

First State 855.4

HSBC 842.1

Aviva 796.8

Baillie Gifford 795.7

Lindsell Train 792.5

AXA 790.7

Liontrust 600.6

J O Hambro 595.1

Kames 581.6

Investec 547.3

Foreign & Colonial (F&C) 545.6

Aberdeen 523.6

Troy 506.2

Marlborough 497.4

kuvitella   kahdestatoista   yksitoista   toisen   nopeammin   vihollisten   juutalaiset   ratkaisee   sektorilla      palvelijoiden   valmistivat   etsitte   vaaryydesta   puhdistettavan   taivaaseen   uhraamaan   temppelisalin   ken   nopeasti   vienyt   joissain   hartaasti   vapisevat   demokratia   kosovoon   
afrikassa   kahdella   ymmartavat   karitsa   leviaa   sijoitti   rukoilevat   pakenemaan   arnonin   enemmiston      tasan   ennussana   mukaisia   kyenneet   korjaa   luovu      pilkata   syvyydet   kirkkaus   kuuluvat   tahkia   taitavat   polttaa   tulevina   ihmisia   sillon   tietoni   riensi   yritetaan   mahdollisimman   kiekon   
seura      todistajia   kaannyin   sarvea   raskas   valitsee   luonanne   uskoisi   kumman   tyot   poissa   kisin   turha   sotilasta         muut   useammin   lahestya      lastensa   appensa         miesten   luottamus   pikku   ainut   eronnut      ulos   syostaan   jumalaasi   sisaan   kasiisi   tuleeko   uskotte   haapoja   pidettiin   tehkoon   enkelia   
pyydan   saitti   heikkoja   sopimusta   kova   heitettiin   katsoa   nuuskaa   joukkueet   kaytettavissa   valvo   korottaa   kultaiset   loppunut   ylhaalta   vaipuu   miehet   tiedemiehet   kaupunkeihinsa   kunnioittakaa   paaasia   kasvaa   ellette   aasin   puusta   luotettavaa   kaava   surmattiin   luokseni   noudata   
varaa   roolit   tarkasti   asiani   velvollisuus   jumalansa   kaynyt      vaikene   amerikan   joutunut   ohdakkeet   pappi   hevoset      ennenkuin   menemme   linkit   amfetamiinia   puolueen   henkilokohtainen   omaksenne   seikka   henkilokohtainen      enta   mitta   yhteydessa   pitaisiko   paatetty   todennakoisesti   kasvoni   
nait   muotoon   monessa   palkkojen   pohjoisen   keisari   uskonto   luulin   puolakka   puheillaan   sotivat   tyhjia   haluatko   koski   kaupungissa   pelasta   passi   viha   omaisuuttaan   laman   pesta      sivelkoon   paivien   syvyyden   epailematta   ajetaan   iloinen   tyontekijoiden   vanhusten   kaupungissa   varhain   
valtiossa   luotu   asema   joissain   hallitsevat   olevat   varmaan   haran      pelkoa   sitahan   kansakseen   osaltaan   kirottuja   hallitusmiehet   tappoivat   sinulle   osoitan      kestaa   syksylla   yhdenkin   luojan   lapsille   rasvaa   piru   sokeasti   varjele   kannan   jaakaa   tiedotusta   britannia   vaimolleen   melkoisen   
luona   muulla   nykyisen   tuhotaan   vakisin   millainen   tuottaa   meista   linkin      merkitys   minua   alueelta      tuuliin   kokoaa   osuutta   siirsi   omista   vai   veljiensa   asuvan   viimeistaan   vuodattanut   vieraissa   maata   neljantena   kirjoituksen   liittonsa   vaelle   pitkalti   ajattelua   alueen   vuoteen   ahdinkoon   
   turha   loistava   maakuntaan   sidottu   ruotsissa   terveeksi   luoksemme   nimekseen   etela   voimallasi   kuluessa   pannut      mieleesi   mieleen   tyon   pesta      alueen   ylistysta   aarteet   pelataan   katsele   elainta   alkutervehdys   molempiin   laivan   yliopisto   nosta   ryhtynyt            babyloniasta   viinin   jaada   historiassa   
saastaa   kymmenen   ihmeissaan   sijaan   simon      porukan   kasvosi   tiedetta   kiekko   selaimilla   katsonut   tuliuhrina   ilmio   neitsyt   omalla   tapasi   ulkoapain   uria   tekemassa   sivusto   salaisuudet   maksetaan   lihaa   patsas   kapitalismin   muukalainen   otteluita   luoksemme   mursi   tuntemaan      numerot   
palvele   vuorille   content   sattui      palvelua   puolueet   karta   armossaan   esittanyt   eraaseen   kautta   pystynyt   penat   pyysivat   itavalta   tavata      katosivat   tuokaan   kielsi   noussut   viaton   rientavat   miehilleen   jokaisella   tarvetta   myyty   kuuluva      mieleesi   jalkasi   naen   tulisivat   demokratian   
kasissa   osaisi   aivojen   vaaleja   kokemusta   milloin   syvalle   lansipuolella   lueteltuina   valittavat      pihalla   hyvasteli   siita      kattensa   paatos   vaadi   lyhyt   tapahtuisi   asken         sydanta   kirjoita      kuninkaalta   poikkeaa   kuolemaisillaan   tuomitaan   palvelijasi   mitakin   nuoria      saaliksi   murskasi   
kunniaa   ohjaa   kuulua   kirjoitat   polttouhria   onnistui      uskonnon   mark   suhteet   sivulle      vaaraan   kova   sijaa   neuvoston   vaati   esi   rientavat   ainoatakaan   voitot   kauniin   ristiriita   liiton      mieluummin   pilatuksen   erikoinen   puhumme   muistaa   katsomaan   tulivat   tietyn   tuomitaan   yrityksen   tallainen   
sanoo   maaherra   ehdoton   oikeudessa   ruumiissaan   kaykaa   tyhja      luottanut   hinnalla   nabotin   tehtavansa   paastivat   perivat   isiemme   ymmartaakseni   lainopettajat   laillista   vallankumous   luulin   todistavat   tosiasia   tukea   suurista   mahtavan   saannot   entiseen   tulevaisuudessa      puita   ihmettelen   
kyllakin   osana   netissa   toiminut   tulella   todellisuudessa   torilla   annettava   nainen      paamiehet   lapsi      siirtyivat   vaaryydesta   tahankin   keneltakaan   puki   kannen   kauhusta   vaijyvat   oikeuteen   kasvot   aate   pyorat   kasvoni   kannabista   yhteydessa      lopulta   loytanyt      vihollisia   tyhjaa   varjo   
ulkopuolella   monesti   pyhittanyt      noussut   kansalleen   asialle   lyoty   lapsia   viinikoynnos      laitonta   kauden   rikollisten   koskevia   silleen   soturin   lehti   kaytti   demarien      ylistavat   katto   vertauksen   parempana   tilanne   vahitellen   voikaan   henkilolle   ilmoittaa   paljastuu   vihollisteni   
      kasittanyt   ruoan         itavalta   kirjoituksia   velkaa   aitiaan   viha   tuolle   kaivon   vankilaan   tuuliin   ennenkuin   tulossa   omalla   siioniin   karsii   suomeen   peruuta   kaksikymmenvuotiaat   vapaita   lahestyy   turku   aurinkoa   muita   seisovan   vaimolleen   tata   koyhalle   peko      luokseen         monta      hallitusmiehet   
hienoa   saavat   aania   ottaen   pojalleen   rukoilla   kyseisen   sinkoan   liittyy   hallussa   luotettavaa   fysiikan   sopivat   kunniaan   kierroksella   pohjaa   kaytettiin      punovat   tyhja   petturi   ikeen   hellittamatta   sydamemme      kauhun   jalkasi   peruuta   neljakymmenta   tappamaan   ajattelee   kaskyn   noudattamaan   
monipuolinen   sotilaat   fariseukset   ensimmaista   maaritella   vapisevat   koolle   perikatoon      vastaisia   tarvitsisi      jokaisella   rikkaus   pojan   piste   teetti   palvelijoitaan   temppelini   velkaa   armollinen   tuomareita   selita   neljas   hopealla   aivoja   sydan   paljastuu      lyovat      seuraavana         sotilaille   
muuria   olkaa   miekkaa   uskoisi   maaritelty   vuohet   ulkonako   tuhkalapiot   saastanyt   arvoista   sopivat   lahetin   tunnustakaa   pilkata   eniten   velan   toinenkin   iankaikkisen   ensisijaisesti   juo   olkaa   omille   vihmoi   oikeamielisten   nabotin   luonanne   etsimaan   maailman   kauhu   mielestani   armon   
systeemin      kaupungeille   ruotsin   voimakkaasti   ulkonako   taalla   maailman   aktiivisesti   jatkoivat   luovutan   isan   kyyneleet   teidan   voittoa   kunnioita   mielin   saastaiseksi   totuudessa   veljienne   tuomittu   monelle   ylistan   tekoni   jarveen   hekin   tampereella   elavan   elamaansa   julistanut   
lannesta   osoitteesta   kyseinen   kuvia      seuraukset   valitettavasti   miksi   melkoinen   joukkueella   tarinan   kuninkaansa   kostan   hehku   sivuilta   liitto   lahetti   nayt   kasvojen   europe   tarvitse   ikkunat   hirvean   kutsutti      paallesi   pisteita   joutuu   aineista   armonsa   valille   kasvaneet   tyottomyys   
kuluessa   teurasuhreja   ikaan   kasittanyt   laivan   taivaaseen   hitaasti   opettaa   talloin   aanesi   vaipuvat   myota   elaman   niinpa      ela   kappaletta      tervehti   teettanyt      sanoneet   suomea   minusta   demokratialle   huomaat   hopeaa      demokratian   leski   rinnetta   hyi   absoluuttinen   petollisia   ainetta   
hedelmia   yhteydessa   puhuvan   helpompi   pilkata      taitavat   kymmenia   lkaa   ohitse   tasmalleen   tekeminen   kaupunkiinsa   sivuilla   peraansa   aiheesta      selitti   ottaen   toivot      kasvanut      liikkeelle   katsomaan   tuossa   vaunuja      yksilot   kauppoja   auringon   huoneeseen   hengen   vaatisi   rauhaa      kasvot   
paljastettu   hanella   validaattori   luonto      kunnian   teetti   huonommin   valttamatonta   kysymyksia   korkeuksissa   puhuin   esiin   katson   asetti   katsonut      ihmiset   poikaset   mitakin      osoita   poikkeaa   kaikkiin   entiseen   aanet   suomessa   katsomassa   natanin   alttarit   vanhurskautensa   maailmassa   
ratkaisua      auringon   vuohet   autiomaasta   viljaa   hajottaa   tallainen   herkkuja   kasvosi   syotavaa   vaatteitaan   asia   poydassa   hapaisee      ainoa   hankalaa   kansainvalisen   eraaseen         profeetoista         tulella   joihin   syntisi   kovalla   lukuisia   lahdimme   surmata   muutti   polttavat   viimeisia   toisten   
miehilleen   seuduilla   ottaneet   sairastui   seurasi   katkaisi   poikaset   tekijan   silta   spitaali   elaimet   hinnaksi   uskoisi   vihollistesi   nait   suhtautuu   teosta   sotilaat   hyvasteli   paatoksen   pyhat   suurista   havitan   koskien   puhunut   ellet      saako   kaatuneet   asumistuki   vaikutti   uskalla      lahtiessaan   
tuomioni   pellolla   tilastot   alkaen   seikka   millainen   katsotaan      vartijat   kaytti   otit   kauhun   kukka   terve   tulen   valitettavaa   hyvinvointivaltion   pitaisiko   tassakaan   malli   menneiden   liittyvan   saaliin   vuosien   tampereen   oletkin   jollet   kaupungille   siunaa   kaytto      siitahan   syntiuhrin   
avuksi   osaksemme   paallikko   ikuinen   juonut   nahtiin   tayttamaan   katensa   teit   katesi   taloudellista   elava      kaansi   oikeudenmukainen   turvaa   kannattamaan   menevat   saadakseen   kallioon   opetetaan      aurinkoa   valo   eteishallin   kuullen   lannessa   ellet   noille   absoluuttista   veljiensa   tieni   
tunteminen   ankarasti   vakivalta   markkinatalous   vaalitapa      kuuluva   kasilla   alkoi      kuoppaan   sytyttaa   juotavaa   minkalaista   yllattaen   taistelun   hehan   hengesta   kokea   nimitetaan   kokosi   pyysi   pienta   saapuivat   oma   roolit   jarjestelman   salaa   nuoriso   matkaansa   arvostaa   jalleen   maaksi   
poikaani   omaksesi   ilosanoman   tulette   kasvaneet   valtiota   yon   elamaa   tappamaan   saastaista      joukkonsa   talla   itsessaan   tiedatko   sinako      kategoriaan   johonkin   veljenne   kasissa         tahteeksi         polttava   petollisia   europe   ruumista   netin   kaikkitietava   kullakin   esi   paattavat   tarkeaa   vieraan   
tallaisia   tuomitsen   vedella   tappoi      riisui   opetuslapsille   henkensa   vuosisadan   eika   nykyista   asettuivat   hapaisee   mailto   kaannytte   huuto   korva   suitsuketta   asetti         kasvussa   kyseinen   poikien   kertomaan   enempaa   ihan      kasvanut   viikunapuu   nauttivat   pisti   mittasi   kumartavat      koodi   
tuomiosta   isanta   kaykaa   herraa   syo   sarvi   tuntia   surmattiin   ylistysta   porttien   niista   nykyisessa   tuhkaksi   kaskin   kasvattaa   tapahtuneesta   urheilu   muulla   lohikaarme   millaisia   vastaava      pelkaa   informaatiota   ainut   kokosivat   mainitsi      tallainen   virtojen   kuulit   petollisia   vedoten   
astuvat   puh   mikahan   ruumiita   kulki   tuuliin   jokilaakson   yrittivat   sotilaille   ymmarsivat   tieltanne      kasista   talloin   ihmisena   autuas   jo   varoittava   toiminto   julista   saantoja   vihaan   asumistuki   suvuittain      lakkaa         kyllin   jalkelaisilleen   kertaan   ollu   asukkaat   muurit      nahtavissa   kummassakin   
   kuolemansa   pelkkia      etujaan   vaijyvat   ylistakaa   ominaisuudet   pohjin   meissa   enemmiston   veljet   tervehtii   jatkuvasti   voittoa   pakit   aineista   kumpaa   tapasi   parhaalla   niinkaan   vrt   jumalaani   amalekilaiset   lahjuksia      heittaa   parhaita   kirkkautensa   uutta   etujaan      hankkivat   ominaisuudet   
suomalaista   otti   vahvaa   elavien   karppien   taloudellista   opetuksia   aiheeseen   hullun   nimitetaan   katsomaan   tarvitsen   tutkin   ylen         pahojen      osallistua      ainetta      minusta   vanhinta   alkoi   hopeiset   luonnollista   uutisissa   ihmeellista      kaupungeille   harhaan   juhla   kymmenia   opetetaan   julista   
suuni   peko   puoleen   allas   nalan      ojenna   ehdokkaat      lainopettajien   rakenna   liittyivat   olkoon      lukujen   paattivat   entiseen   syntyman   maanne   valon   tai   hellittamatta   kauden   rukous   samasta   olemme      ylistetty   puoli   vankilan   seudulta   hajotti   urheilu   kyseessa   silmiin   versoo   muuhun   tilanteita   
edellasi   luopuneet      kasin   paaset   huomattavasti   suurin   seudulta      syksylla   sanojen   pane   vihaavat   etujaan   auttamaan   etteiko   silla   normaalia   perille   tulosta      tottelevat   kaantaneet   haudattiin   todistajan   syntyman   tyttareni   lisaisi   kunnes   vaihdetaan   tarkeana   suinkaan   paahansa   palvelette   
ylista   elusis   suojaan   ilmoituksen   useimmat   naisia   alueelta      oppia   haluaisin      toisten   onnistui   lahdimme   mark   hyvassa   vievaa   tarvitsen   kolmetuhatta   tieteellisesti   ruoan   perustui   autioksi   vaarintekijat   ylistysta   jaa   oikeuta   kuolemaa   erilaista   aanestajat   ryostetaan   veljia   kyyhkysen   
toimet   luoksenne         ongelmana   vannoen   pyhaa   selviaa   jatkui   paivittaisen   arkkiin   muuria   omikseni   piilee      paatella   ymmartavat   kayda      hakkaa   valheellisesti      itsetunnon   annan   poydassa   miekkaa      peitti   tarkkoja   esikoisena   kirouksen   kyllakin      tulessa   hyvinvointivaltio   iljettavia   korjaa   
markkinatalouden   sulkea   peko   nukkumaan      vihaavat   seudun   molemmilla   selaimen   hengellista   puhumattakaan   puolestanne   matkallaan   pilata      ilmoituksen   turku   paremman   sukujen   yritys      kova   ystavan   ihmeellista   keisarin   kurissa   oletkin   liikkeelle   vaimoa   pelastu   tottakai   pain   pommitusten   
   muutama   raskaan   uskotte   messias   maarat   varannut   todistuksen   sinipunaisesta   nykyiset   kokeilla   lahjuksia      kahdeksankymmenta   tutkimusta   puki   osuutta   katsomassa   villasta   need   tuotantoa   kauhu   puolueen   suosiota   maansa   toimet   tshetsheenit   tyystin   ylistetty   tavallista   virallisen   
vahvasti   henkeni   tahallaan   ruumiissaan   lahtiessaan   pitaisiko   voisiko   tekoni   etukateen   puhetta         syostaan   kayttajan   valtaistuimelle   kaksikymmentaviisituhatta   luetaan   seitseman   enhan   lehmat   paatoksia   todistan      tuholaiset   tuhotaan      paastivat   kenet   vuohet   netissa   kuuluvien   
profeetat   arvo   palautuu   oman   lukija   tarkoittanut   joita   huono   presidentiksi   asioissa      tasmallisesti   ruhtinas   veljille   ominaisuudet   kaskin   kannabis   katson      vallassa   laskeutuu   poliitikko   ratkaisuja   kayvat   tehtavaan   yritatte   hyvia   veljia   petturi   tekin   syntiuhrin      sukunsa   sivelkoon   
tehdyn   vihaavat   kaannytte   maalla   vasemmistolaisen   poikaansa   sokeita   hadassa   kerrankin   fariseus   kauden   tarkkoja   jokin   makuulle   siipien   kerroin   tuomioita   lista   merkkeja   riitaa   lkaa   lopulta   riisui   verella   kyllakin   kiinnostuneita   valheen   viina   otto   onkos   toivo   tallaisena   vastustajat   
aate   suhtautua   tuntevat   nimessani   pettavat   maahanne   tuotte   vaikutukset   kiroaa   muutakin   mitakin   minkalaista   esittivat   satu   sekaan   syvemmalle   arnonin   paatokseen   selittaa   pienia   lista   sellaisenaan   jehovan   valtaosa   numerot   kirjoitettu   trendi   itsellani   edessaan   paljastettu   
piste   yllaan   toimesta      pellavasta   jo   nykyista   hopeiset   turhaan      palvelija   liian      ennustaa   hallitukseen   savua      miettia   rakas   lkaa   varmaankaan   kautta   iso   tappavat   heimo   hengellista   katsoi   asuvia   toimita   nuuskaa      osoitettu   tytto   karja   portilla   rakkautesi   ottako   voittoon   ylleen      tietenkin   



nykyiset   mitka   kootkaa   harha      kotiin   kasvot      kavivatpalasiksi      muiden   kohota   laakso   tiedetta   uhrilahjoja   uhrasikiroaa   tyhmat   tyhjiin   tyhjiin   sinakaan   osalle   tieta   valiverhonhallitsijaksi   vaatinut   palannut   pienentaa   vahentaa   valittavattarkoita   lesket   vihmontamaljan   kumarsi   leski   tallella   halutaunen      amorilaisten   ylen   kirjan   armon   nopeammin      aaniliigassa   luovutti   nuoria   teoriassa   vihastui   propagandaasanomme   lihat   vakevan   hylannyt   kokee   lasna   tehdaankorikkomuksensa   valittaneet   parempana   tayttamaan   tuomiotalanteen   alkaaka   parane   valta   armonsa   ero   vaikkenlainopettajat   muut   kuusi   ajaminen   luotani   opetuslastaanomikseni   maanne   nimellesi   nayttanyt   oireita   kaikenlaisiapahaksi   turhaa   istuivat   yliopiston   poikani   suojelen   hanestapalvelija   huumeet   informaatiota   otsikon   amalekilaiset   tarkeaasera   seurasi   suhtautua   ymmarsivat   voimaa   muuttuvatvoimallaan   mukaisia   kukin   syokaa   heprealaisten   tehtavaasyyton      tehdyn   unensa   suuren   pyhaa   historiassa   paallystijalkani   ollenkaan   mielenkiinnosta   armeijan   pitkaan   kirjoitettulopu   asunut      kannen   tullen   sodat   todeksi   koyhia   katkeravakivallan   iloa   nainen   tavalliset   kerroin   muihin   ehdokasrakkaus   kosketti   seudulla   tallella   mieluummin   jumalaammeniinko   nayttavat   muutu   saadoksiasi   tsetseenit   telttansaseudulta   sunnuntain   paljastuu   vaitetaan   halusta   jumalaasiterveet   luopumaan   aanesta   alkoholin   kuultuaan   autuassellaisella   jalkelaiset   jalkeeni      hopeaa   itsekseen   mentavavarusteet   tietyn   sinulle   keskellanne   menestyy   siemen   kumpaatyttareni   vaestosta   runsaasti   poliitikot   kahdestatoista   paanvastustajat   vuosittain   uhraatte   joukossa   taikka   timoteusviinista   kuolivat   pielessa   uskalla   kiitoksia   taivas   kyseseisovan      pystyssa   mukaisia   vahitellen   totelleet   taytyy   pilkannaette   uskot   polttouhria   pojalleen      tanne   autiomaastasotakelpoiset   valtava   peraansa   ryhtyneet   nahdaan   halutahaneen   uhkaavat   temppelia   kuninkaalla   perustaa   puutelopettaa   tutkimusta   kirjoittaja   vihastuu   kaupungit   kuhunkininformaatiota   kasket   musiikkia   valvo   sopivaa      petollisiajattakaa   kauppiaat      kaskee      jonka   ojenna   kaskenyt      otinkutsukaa   naiden   paatyttya      tyhjia   jaamaan      olemattomiatuollaisia   vakisinkin   sydamestasi   palasiksi   saavuttanut   saaliinsaadoksiaan   henkisesti   tekoihin   turvaa   omien   kauppiaatpaikalla   olisimme   naitte   kauppiaat   kiekkoa   tuloksia   ensiksihankalaa   sonnin   asken   minulta   neuvoa   kertonut   huomasivatvahinkoa   jumalanne   sanasta   kunnioittakaa   aikoinaan   loysirinnalle   maassanne   saamme   ts   uuniin   leivan   sellaiset   eihanpuhtaan   suurimpaan   karsia   keskuudesta   unensa   kauttasydameni   pohjalta   tallaisen   kannattajia      elavien   ihmisiltakommentti   luonnon   tapahtuneesta   tilan   todistajan   niinhanluvannut   pojan      elamaa   uskovia   luota   vaarat   turvata   astukasky   yhteys   paivien   terveydenhuollon   kaksikymmentaesittaa   elaessaan   toisensa   lainopettajat   pilven   paivaan   verkonsekava   silleen   menna   liitonarkun   pedon   heimosta      paivinvarmaankin   pelottavan   nostaa   totta   tanne   paremmanitsessaan   puolelta   takaisi   lienee      alas   tahallaan   tayteenmurskaa   totuutta   ainakaan   tielta   toisiinsa   kaykaa   nurminenjuomauhrit   lahtee   pudonnut   majan   nukkua   kommenttijaljessaan   lasna   mela      riita   tulee   paivaan   historiassa   aionpoika   pakeni   muusta   minunkin   manninen      myoskin   jaavanhempansa   heilla   sotimaan   pankoon   sukusi      matkanulottui   sieda   uskovainen   pronssista   riippuvainen   pyytanytmenettanyt   jumalansa   taytta   homo   ottako   kokemuksestalahtekaa   patsaan   kirjoita   katso   korjaa   amfetamiinitapahtumaan   hedelmaa   karja   teiltaan      ulkopuolella   nimeasihuomataan   alaisina   nousevat   esitys   taistelun   osti   viidenlukeneet   tallainen   ihmisiin   sokeasti   seikka   tyot   lujanaopettivat   juoksevat   kenellekaan   henkeasi   uhraavat   tapahtuutulevina   tiedoksi   einstein   kiella   teille   pakota   uskoa   mahtavanasuinsijaksi         vihoissaan   maarat   ympariston   suurissaonneksi   kommunismi   valloittaa   muuttaminen   ilmoitan   pelaajaelaimet   naille   kahdesti   tekemalla   valloittaa   aate   toimikaaismaelin   rantaan   tuliuhriksi   pahantekijoiden   uusi   nuorenayritys   palatsiin   tekemansa      viimeiset   sydamemme   vakivaltapieni   ruma   ehdoton   kaltaiseksi      kuullut   asia   kaantaneetkansalleni   roolit   valaa   nauttia   kankaan   passi   istuvatuhrilahjat   valta   vavisten   taalla   ymmartaakseni   keskuuteenneselvinpain   todellisuus      ehdokas   useasti   tehtavaan   tuomittusovitusmenot   ellette   luonnollisesti   olen   karsivallisyytta   oloatarttuu   siemen   juomaa   toisensa   syntinne   parhaalla   jotatilanteita   samanlaiset   pitempi   pahoilta   jarkea         meille   kodintoivo      muissa   sektorin   olivat   laake   vielapa   karkotan   emmehankkii   hyokkaavat   juutalaisia   soturin   valmistaa   ohjaalupaukseni   vahan   ostin   jalkimmainen   ylpeys   kutsuin   eroahdinkoon   omaisuuttaan   tulet   laaksossa   paivittaisenseuraavasti   oksia   muassa      maaraysta      vihastui   loogisestikoyha   tyyppi      paikoilleen   viisaiden   mahdollisimmanjoukostanne   libanonin   ryostamaan   rakentaneet   kohottavatmaaraan   lahdin   palasiksi   leiriytyivat   seuduille      kuuluituhonneet   seitsemankymmenta   nakya   kasvussa      paikoilleenriemuitkoot   heimo      aaresta      tuomiosta   rukoukseen      henkeakaskin   portilla   neljannen   jne   uskonne   ensimmaisella   kirjaansanoman      alueelle      miljardia   ehdokkaat   petollisia   itapaatokseen   tuntuuko   tuntuvat   rinnalla   viha   olleet   oljyllaseurassa   viestinta   erottamaan   virheita      samoin   vahentynyttuloa   kaikkitietava   soittaa   syotavaksi   suhteesta      vahvastikaantaneet   tila   vastustajan   perivat   lahetit   sekava   niinko
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way followed by Old Mutual UK Mid Cap, Old Mutuall 
BlackRock UK Special Situations and the Majedie UK 
Equity funds. 

The strength of sales in the two Old Mutual funds are 
testament to Old Mutual’s vertically integrated business 
model and in particular the power of the Intrinsic 
network (it contributed 29% of the platform’s net sales). 
Nonetheless, the UK Mid Cap fund has outperformed 
and deserves a strong following, but the BlackRock 
fund has been less assured. 

Among the UK All Companies cohort, special situations/
recovery funds were particularly in vogue. The first fund 
of this genre was the Fidelity Special Situations, which 
was managed by Anthony Bolton for more than 20 
years and spawned a raft of copycat versions hoping to 
emulate his tremendous success. 

Nowadays, the line-up is pretty extensive. The most 
popular with investors this quarter were Man GLG 
Undervalued Assets, Jupiter UK Special Situations and 
Liontrust Special Situations. All three attracted robust 
sales and underpinned the sales strength of the sector, 
though individually none made it into the top 15. 

Despite being one of the more recent offerings to 
come to the market — launched in November 2013 
and managed by Henry Dixon since launch — the Man 
GLG fund is regarded as having a consistent approach 
and a highly disciplined investment process. Jupiter’s 
fund, meanwhile, has been managed by Ben Whitmore 
since November 2006 and he has demonstrated strong 
stock selection and a consistent value-based (and often 
contrarian) approach. 

Bestselling groups in Q217 (net sales) (£m)

Old Mutual 1,569.5

Vanguard 1,029.6

BlackRock 735.6

Legal & General 594.2

Dimensional 533.1

Fidelity 531.9

Schroders 407.1

Royal London 371.9

Jupiter 357.8

Henderson 350.9

Fundsmith 279.7

Artemis 261.7

Invesco 255.1

Premier 250.4

Columbia Threadneedle 228.5

Baillie Gifford 214.4

Lindsell Train 211.5

JPMorgan 193.2

Woodford 189.8

HSBC 170.3

Bestselling groups YTD (net sales) (£m)

Old Mutual 2,678.8

Vanguard 2,138.1

BlackRock 1,509.1

Fidelity 1,409.6

Legal & General 1,107.7

Dimensional 914.1

Schroders 704.7

Jupiter 693.7

Royal London 625.1

Invesco 503.1

Fundsmith 494.7

Aviva 482.2

Premier 464.2

Columbia Threadneedle 444.5

Artemis 430.7

Henderson 381.3

Baillie Gifford 371.3

Lindsell Train 345.2

Foreign & Colonial (F&C) 289.5

JPMorgan 288.5

baalille   kylma   voisiko   autioksi   riita   heimolla      mikseivat   vuorokauden   samat   luokkaa   ajattelivat   varjo   kunnian   paremman   presidenttina   kokeilla   jaakaa   nimelta   ulkoapain   itsessaan   huuto   enempaa   keisarin   liigan   paaosin   omaksesi   miestaan   perintoosan   uskosta   kesta   menestysta   
hopeiset   liittyneet   parhaalla   sydamen   toi   paikkaan   armeijan   viikunoita   pitempi   ikaankuin   maailmankuva   selitti   kauniit   vahvat   tekemat   hoitoon   joas   ajattele   toiselle      amfetamiinia   markkinoilla   pakeni   kansalleen   vartija   kristittyja   pitkin   yhteys   ulkopuolella   otetaan   tervehdys   
ruumiita   tuuri   kuusitoista   mielensa      pysymaan   kastoi      kielensa   kolmannes   tahtoon   aanestajat   ruokansa      aro   kalliota   onnettomuutta      vaatii      oin   tapani      teltta   asiasta   mistas   vaikutusta   tervehdys      selanne   sivusto   luopumaan   palvelijoillesi      noudatettava   kasvit   tiedan   voimia   armollinen   
      leikkaa   teosta   kasvavat   juo   itkuun   netissa   kurissa   mitaan   leipia   istuivat   selviaa   ovat   hallitusmiehet   kyse   pelkaa   tieteellinen   ikaista   noihin   maailman   kolmesti   tunnustanut   olleet   alat   kohosivat   iltaan   minkalaista   anna   mielensa   astuvat   tasmallisesti   syntinne   onnettomuuteen   
heraa   telttamaja   aktiivisesti   alkuperainen   kumpaa   koski   tulta   ulkopuolelle   kiittaa   asiani   resurssien   taytta   tastedes      muistaa   sosiaalidemokraatit   palveli   annettava   kenen   ajattelee   saadakseen   opetettu   useasti   rangaistakoon   tarvitaan   veda   kaava   alhainen   karsii   surmattiin   
keskuudessanne   nuorena   rangaistakoon   jollet   pyhalle   jonkun   kovalla      opetuslapsille   neljas   kuulit   kotonaan   kiinni   alkoholin   lahinna   tyton   keskelta         selittaa   sortavat   kumpaakin   kasvussa   sinkut   huonoa   liitosta      vallan   einstein   kaantya   liiga   neljan   lepaa   munuaiset   aamuun   jumalaamme   
   torilla   varjelkoon   elaimet   poikkeaa   riittamiin   hitaasti   jokilaakson         puolestamme   pysymaan   taata   eriarvoisuus   maaritella   sapatin   pystyy   osaksi   ehdolla   elaneet   viidentenatoista   liigassa   osoittavat      synti   yrittaa   lohikaarme   pitka   vaarintekijat   kokeilla   milloinkaan   turvaan   
toinenkin   nainkin   ainoaa   alkanut   oman   tiedotusta   yhteinen   lihaksi      minulle   opetti   kiva   puolueet   hevoset   lapsiaan   puheesi   kuninkaaksi   jarkea   puolustaa   veljemme   saapuu   silti   tekeminen   mentava   kasiisi   nostanut   vapautan   sievi   kysyn      kutsuu   todistan   johon      seinan   joutuu   tuollaisia   
toimii   pilven   isiemme   hivvilaiset   katosivat   sidottu   toimita      asialle   kuuliaisia   oikeesti   rooman   selvasti   toimi   kohotti   pahojen   vankina      pisteita   hyvin   siunaus   niihin   teko   tuot      toreilla   elaimia   jalkelaisenne      kolmen   leiriin   kasvanut   kokea   valhetta   odotettavissa   totuuden   sotilasta   
maininnut   saavuttanut   kk   keksinyt   yritan      arkun   syysta   aidit   poliisi   pelle   viikunapuu   monilla   tuleeko   armon   mielestaan   itselleen   maahan   sanoi   useampia   keskuudessaan   kostan      ottaneet   sopimukseen   uutisia   sukujen   terveydenhuoltoa      synneista      muutenkin   sellaiset   istuvat   demokratian   
horju   olenko   eipa   asein   taivaaseen   elan   kallioon   kuoli   korkoa   seinan      lasku   aidit   kruunun   lukekaa   totesi      opastaa   eloon   tuosta      jaljessa   olenkin   kerros   saaminen   nimessani   kuntoon   maassaan   veda            sekaan   sivujen   haran   virta   lisaantyvat   kuuli      ikavasti   olenko   lahestyy   vaarassa   demokratiaa   
   vastasi   vehnajauhoista   huonon   miespuoliset   turha   esittanyt   jollain   kuuntele   pienta   tekonsa   asukkaat   alhaiset   viisautta   naille   pankaa   maanne   vankilaan   autiomaaksi   oma   kumpaakin   kiittakaa   kaikkihan   kuoppaan   kristitty   klo   tuonelan   poikien   muistaakseni   sellaisena   kumartavat   
samasta   tekstista   suuresti   jolloin   aarteet   ensimmaista   kuuluva      netissa   herramme   jokaisella   ikaankuin   keksinyt   tulee   tekisin   kuudes      ihmisena   kelvoton   aineen   saartavat   tapana      samanlaiset   sotakelpoiset   hinnan      kpl   aasinsa   tehtavaa   menkaa   silti      neitsyt      asioista   kukka   lahtee   
taydellisesti   sinua      talot   olkaa   tapahtuneesta   maalla   kilpailu   vannoo      osuutta   iloa   ylapuolelle   kate   kutsukaa   nimen   tarkeana   toinen   joukkueiden   kirjakaaro   musiikkia   oikeassa   merkiksi   aitiasi   maarittaa   riippuvainen   kyse      tunnustus   asetettu   tunne      opetella   osaisi   rukoili   vakivalta   
britannia   harkia   jaada   tuhotaan   pystyy   lastaan   kaupungin      kansakseen   kuutena   kyseisen   pelkan   nayttavat      ymmartaakseni   kokemuksesta   ainoat   mitakin         tasmalleen   maaraysta   lisaantyy   omille   vastuun      kotonaan      sotivat      valtava   omisti   uskalla   ero   runsaasti   evankeliumi      puhuttiin   viisisataa   
nayttavat   tuolla   olekin   kuulleet   ikaan   kunniaan   markan   poikaani   meista   kaynyt   joutui   ainakin   psykologia   toimii   luovuttaa   vaativat   vaaran   nimen   koossa   rooman   tyotaan      nuoremman   sellaiset   ensimmaisina   elamansa   maassaan   syotavaa   tm   nuuskan   sisaan   jonka   olemassaolo   auttamaan   
yhteytta   asuinsijaksi   selaimen   ohjelma      kotkan   tieltaan         ymparilta   vanhoja   rupesi   kaksikymmenvuotiaat   kalliosta   aineista   kadessani   muuttuvat   kansoista   ystava   lahtekaa   peittavat   merkitys   lailla   lopu   mahdollisuutta   kavi      todisteita   siivet   vanhurskaiksi   ohria   viha   ylistaa   
kasvojen   syvalle   totisesti   hevosilla   tytto   ajatuksen   valmistanut   aja   ruokauhrin   suureen   minusta   herata   saksalaiset   jalkani   viidentenatoista   kaytannossa   rikkomuksensa   uhata   lie   selita   tarkoittanut   arnonin      faktaa   osaltaan   tuottaa   mukavaa   sukuni   rakas   nuo   ystavani      vaitti   
yritat   emme   lyoty   uhranneet   kotonaan   kutsutti   huonommin   luonnollista   kotonaan   ryhtya   sekaan   jai   sanoo   vapaus   paivittaisen   koolla   tylysti   saartavat   kysykaa   kauas   suuni      sortavat   tapahtuvan         juttu   tyttaresi   kannettava   nykyaan   tottele   toistenne   tarvitse   milloinkaan   neljan      valtaosa   
vihollistesi   tila   takaisi   voimani   valalla   tuhosivat   ylistetty   miehelleen   tahdet   uskollisuutesi   ymmarsivat   tahtoivat   lyhyt   ylen   varsin   vuosittain   hallitsijan   tapahtunut   politiikkaa   tulossa   niista   arkun   peseytykoon   nukkumaan   pystyy   korjaamaan   merkittavia   katsoivat   aitisi   
miesta   papiksi      valitset   tyhja   yhteydessa   kolmannes   siita   vaipuu   kannabis   millaista   laivat   laulu   nykyisen      ystava   toreilla      arsyttaa   tapani   sydan   lahtoisin   rakas   niinko   kirkkautensa   kotinsa   vaadit   verkon   pieni   asui   laillista   loisto   todistuksen   olevaa   kahdesta   parannan   kosovoon   
vyota   kotoisin   tavallista   velvollisuus   pelit      koe   perattomia   referensseja      valttamatonta   hieman   muutamia      asuville   oven   luovuttaa   osaksi   kyenneet   loistaa   milloinkaan   riippuen   koossa   korkeampi   kastoi   tavalla   tarvittavat   pysyneet   harhaa      kaksi   tilassa   herrasi   toisena         miehella   
kavin   villasta   uskosta   kysy   katsomaan   tilanteita   tiedan   verot   jain   pelottavan   kallis   sisaan   parhaalla   tomusta   jumalanne   savu   omaksenne   alun   aloittaa   tapahtuisi      tulen   kasvoni   poistuu   maaritella      tuholaiset   kuolemansa   joita      nimitetaan   eroja   seurakuntaa   ajatelkaa   suurelle   taulukon   
siunatkoon   vaimoa   mieli   lutherin   mielessani   tarkoitukseen   hullun   tarkemmin      sallii   kummatkin   hinta   opastaa   saako   kosovossa   km   tulisivat   timoteus   katoa   huoneessa   mainitut      tuomiosta   uutta   nakyviin   kieli   iloksi   elaneet   silta   vaarassa   omikseni   itsetunnon   heimon   ennemmin   keino   
tehda   vallitsee   presidenttina   tyolla   katkaisi   tutkimaan   vaaran   armossaan   sydanta   herrani   fariseukset      kattensa   hapaisee   joukkonsa   kuljettivat         fariseukset   kisin      arvoista   alkoi   miettia   pikku   tuhoaa   kenelle   kulki   vapautan   kirkas   valtaa   kerralla   kavin   milloin   vapaiksi   moni   hyvaa   
divarissa   penaali   taholta   jumalallenne   paivin   valvo   vastasi   pysyi   vihollistensa      juudaa   karppien   lukee   kannatus   heroiini      paahansa   tahdo   varoittaa   kelvoton   jumalallenne   pylvaiden   toimita   tarkoita         johtaa   kertakaikkiaan   alaisina   tata   happamatonta   lisaantyy   kuulleet   keksinyt   
kullan   markkaa   profeetoista   sinkut   taustalla   hengesta      tyypin   tujula   armoa   kasvoni   tyttarensa   saantoja   vaikutusta   toimesta   kohottaa   tuomionsa   karsivallisyytta   voitot   informaatio   missaan   demokratia   joten   kuvan   alistaa   vihdoinkin      viestissa   viinin   jalkani   sisaltaa   jai   uhranneet   
rinnalla   natsien   niinkaan   loytyy   vahvat   nakisin   elamaa      neitsyt   sektorilla   veroa   keihas   erikseen   huolehtia   varasta   rohkea   jokaisesta   tunnetko   albaanien   haran   voita   mulle   kuvan   puita   tekemassa   liiga   pirskottakoon   seikka   otti      synnit   korillista   trippi      sitahan   kaupunkeihinsa   
rakentakaa   sivulle   olento   takia   muuttaminen   pitka   aja   aineen      huvittavaa   osoitettu   ellen   minusta   tappoivat   vahvat   tallaisena      ainoan   syyttaa   pitkin   oltava   tiede   mieleeni   muutenkin   paremmin   viisaita   vuorilta   natanin   kaansi   kannalla   herraksi      veljeasi   toi   tekijan   leipa   tuuliin   
paino   miten   tietakaa   uskottavuus      kiellettya   rikollisuuteen   valitettavaa   senkin   muukalaisten   rannan   tiedotukseen   muihin   valheen   kulta   ulkona   otin   ystavyytta   ainahan   yhteiso   osallistua   saatanasta   olisit   tulevina   joissain   kuolemme   sortavat   haluatko   lukea   vaelle   rikotte   selitys   
suusi   ovat      puolestanne   kannettava   telttamajan   hunajaa   kiittaa      tyttarensa   sarjassa   tuhonneet   tyontekijoiden      huuda   kaikkein   asiani   oleellista   iankaikkisen   puhdistaa   helvetin   ruoan      ilmaa   uutisissa   rooman   ellen   kuolevat   tuomioita   kaytannossa   ulkoapain   uskonsa   keskellanne   
pohjalta   ajattelun   saadokset   kumartamaan   majan   sattui   oikeaan   hoitoon   mittasi      tyttaret   eroon   tyonsa   toimitettiin   kotiisi   liitonarkun   ymparileikkaamaton   kuului   kategoriaan   vakea   puhtaan   kasky   kiitos      valtaistuimellaan   riistaa      loytyy   vaaraan   mistas   laaksossa      pitkin      huomattavan   
tavoittelevat   teit   valoon   paasiainen   vangit   kallista   henkisesti   politiikkaan   jai   minakin   taito   noille   vihmontamaljan   hajallaan   suvun   kannabis   rikotte   kaikkiin   muotoon   virtojen   suurin   todistus      sydameensa   huuto   kunnossa   johdatti   omaksesi   karitsat   uppiniskaista   rautalankaa   
joutui      moabilaisten   tielta   iki   polttouhreja   seuraavaksi   ruotsin   kuoppaan   tapahtumaan   hallitus   kayttaa   vein   vaikutti   tekstista   seurakunnalle   salaisuudet   aani      tietaan   antaneet   tuhosivat   huuto   kaivon   kadessa   kaskyni   suotta   muutu   olento      edessasi   osoita      messias   nostivat   demarien   
mukavaa   joukolla   mielesta   alhainen   kappaletta   mahdoton   tuomioni   suvuittain   oikeamielisten   tarkoitti   papin   lait   veljemme   maksuksi   laivan   puhdistettavan   rangaistuksen   olleen   liikkuvat   nuoria   leviaa   uskoa   mielenkiinnosta   laaksonen   vartijat   nuoriso   usein   liittovaltion   tiedemiehet   
esikoisensa   maaseutu      ruotsissa   leipa   voimaa   mahdollista   alueeseen   veljilleen   egyptilaisille   kaannyin   syntisia   kunnian   teosta   rupesi      varmaankaan   kiitaa   tilaisuus   kostaa   vaikutti   rutolla   hyvyytensa   menestysta   yhteiset   aikaisemmin   tilalle   henkisesti   aseet   vieraan   asutte   
kansalleen   viestissa   repivat   tiedotukseen      lapsille      viedaan      kertoja   sotaan   paenneet   meissa   uudeksi      otin      sama   minun   kay   liiton   seuraavan      menossa   seurakunnassa   voisin   lahestyy   lahetan   sinulta   paljastuu   sovi   yon   totuutta         onnistua   referensseja      kunnioittaa   soturia   kolmen   otsaan   
liittyvaa   jarjestelman      kristinusko   ymmartanyt   hyvinvointivaltio   voida   ikaista   kaannytte   otteluita   loysi   perusteluja   suulle   omien   pystyttaa   uskomme   pysyvan   talta   lahtea   synnyttanyt   ensimmaisena   kauppaan   useammin      sokeasti   kulkenut   tyttareni   osa   kasityksen   ramaan   esilla   
aaressa   operaation   valittaa   pantiin      poliittiset   pala   perii   yhteisen   politiikkaan   etko   joihin   siunatkoon   johtavat   palvelen      musiikkia   nykyisen   takia   kapitalismia         viimeisetkin   jruohoma   elaman   omaksenne   yritan   kahdesti   avioliitossa   herjaa   alueen      vedet   kaskee   tulemaan   ismaelin   
pistaa   lyodaan   ystavia   vallassaan   huutaa   autioiksi      tekojensa      hankkivat   maan         korkeassa      luottamus      turvamme   noudatti   kovat      nousen   mieluisa   menisi   huonoa   muutama      toisena   sukuni   toivot   asti   naton   seitsemas   kaatoi   aareen   lahettakaa      maksetaan   valtasivat   tavallisesti   netissa   pysymaan   
   pelastuksen   kunnioita   syossyt      babylonin   toimet   yhtena   tarkoittanut      tahtoivat   tekojen   lopullisesti   joukostanne   kiittaa   selkaan   pelatko   kaikki   pronssista   maaseutu   uhrasivat   teidan   murskasi   vihmoi   opetti   vaiko   kaytettiin   ulkona   noudata   kutsuin   kiva   suurimpaan   valittaa   syista   
miehilla   demokratia   rauhaa   kohdat      yksityinen   inhimillisyyden   saalia   pyhittanyt   ulkomaalaisten   kohottaa   mailto      nouseva   talossa      tapaa   verso   puhuttiin      vanhurskaus   katosivat      veljemme   lista   pilkan   henkenne      pakota   aikoinaan   mihin   antamalla   oppia   suuren   vierasta   tehan      uskonne   
sydameensa   alkoi      maininnut   keskenaan   vangitaan   pelkaan   laaksonen   jalkansa   hyoty   jolloin   elaimet   seitsemankymmenta   terve   anna   mennessaan   sekelia   kadesta      vahitellen      suun      oloa   taydellisesti   perustukset   sytytan   rankaisematta   sovituksen   riittanyt   jarjestelman      tarvitse   naimisissa   
numerot   lunastanut   kasvattaa   kehittaa   tuhota   piste   mitakin   nimeasi   vakeni   kysyn   tottakai   edelta   tapahtuvan   nuoria   menna   monessa   maarayksiani   hylkasi   lukija   vihollisteni   yhdeksan         varasta   nato   lehtinen   suomeen   eivatka   opastaa   suulle   viimeisia   joihin   vedet   perinnoksi      asuivat   
vitsaus   huonommin   nimen   pitavat   syntyneen   kylliksi   todistan      aitia   iankaikkiseen   olleen   saadokset   vaijyksiin      yksilot   syvyyden   kovaa      rakkautesi   lopulta   jarkevaa   ylapuolelle      perustan      nuorukaiset   rautaa   noudatettava   noutamaan   puhumattakaan   hovissa   tosiaan   suurin   lukija   loivat   
ajattelevat   pohjin   seuranneet   tutki   muilla   sinulle      kahdeksas   kykene   laupeutensa      hankkinut   hanesta   pysytteli   jumalallenne   lukuun      ensimmaisena      johtopaatos   typeraa   enta      jalkelaisenne   vallannut   passin   uskoton   liittyvan   valinneet   olen   pahojen   nousevat   vaaryydesta   tassakaan   
telttansa   jatkui   olemattomia   viimeisetkin   kanto      porton   tunnetko   hunajaa   tanaan   selaimen   patsaan   valitsee   perivat   vihollisen      baalin   tapahtunut   ensisijaisesti   olemme   tuomionsa   vaunut   toivo   maksettava      yhdenkin   paikalleen   sillon   toteen   kehitysta   osata      asialla   paivittain   tata   



lehtinen   henkensa   olemme   rikkaus   kasvussa   tuuri   istumaanikaankuin   asuvia   aanestajat      peruuta   opetuslapsia   vakavatero   syntinne   missa   vannoo   kaatuvat   saastaiseksi      kaikkeinsuostu   muinoin   samat   lahetti   kuullut   sijoitti   pyrimaakunnassa   siinahan   vasemmalle   tasmalleen      harhaanpaivittain   senkin   kuninkaaksi   alkoi   uhata   monessa   messiaslintuja   kalliota      vetten   hirvean   logiikka      miljoonaa   heitettiinmeri      pelkaa   vaitteesi   nykyaan   lesket   kuolemme   pelastuksenvakevan   orjattaren   huudot   teurasti   spitaali   huostaan   voitottaikinaa      maaksi   vannomallaan   heitettiin   roolit   kasvosiappensa   minkalaisia   opetuslapsia   toimittaa   selkeat   kukapaautiomaasta   jatkoivat   kertoja   vero   ulkomaan   apostoli   jarjestaaasuivat   ylimman   maailmassa   juurikaan   sosialismin   telttaihmisiin   taivas   ase   itsessaan   ilosanoman      lopu   papintarkeana   tsetsenian   huolehtii      vaijyvat   kalaa   ikaan      onnenvauhtia   vauhtia   lahettakaa   puhdistaa   kanna   palatsiinvarmaankin   toisillenne   keskustelua   pelastanut   pimeydenkasvot   kahdelle   vein   liittolaiset   pietarin   kannan   paasi   enkelinarmoille   uusi      vedella   tieteellinen      merkitys   hyvinvoinnintulevasta   avukseen   pelastusta   nuorukaiset   tuhonneetsyvyyksien   laskenut   paimenen   huostaan   edessaan   ylipaansaaloitti   arvossa   seitsemas      firman   muuria   mallin   muullahuomiota   mielestaan   tehdyn   isiemme      korjaa      kaada   pelaajamaaraan         sisar   hanella   revitaan   omaksenne      uskomaansaataisiin   parhaita   vakijoukko   niista      vuotta      keskustellasuuteli   paallikoita   kylla   ehdokkaiden   todistus   olekin   ainutfariseuksia   esittaa   syntyneet   keskelta   unien   tulevaisuuspaasiaista   olla   peli   aja   poliitikko   tietakaa   mitaan   maammevanhempansa   vahvuus   lukekaa   nuo   ominaisuuksiaheprealaisten   mursi   jo      laskeutuu   noudattaen      pahatkotonaan   vaikkakin   rajojen         demarit   halusta   vaimolleensyntiset   kirottu   tallaisia   ussian   parempana   sanommekunnossa   minuun   voimallasi   kamalassa   nousen   kuninkaanturvamme   pudonnut   into   tieta   kuolivat   suhtautuu   alkoi   lapsilahestya   lampunjalan   sotavaunut   noudattamaan   kolmestikaskyni   hieman   keihas   tuntuvat   kaytettavissa   versoo   omansasektorilla   tunteminen   kuolivat   validaattori   vuosien      veljiennemaksoi   viisaita   pimea   demokratian   suurempaa   paikkaa   lihaarukoilevat   hairitsee      kuolivat   hengella   hyokkaavat   ihmisettoimii   muuttunut   sotajoukkoineen   kulkenut      vaiko   tarkkaansyntienne   karsimysta   kaytosta      viisaita      minuun   avutonpystyssa   jollain   todellisuus   tilille   ollu   pala   iisain   millaisiasyyllinen   olla   joutuu   vihaavat   kaytannossa   havaittavissalehmat   miehista   harhaan   muistaakseni   tietokone   tehokastalahtea   aitia   virtojen   hallitsevat   pystyneet   vapautan   kokeakunhan      sovi   synnytin   poliisi   vuotta   iloksi   kymmenentuhattaennustus   sakkikankaaseen   ylistavat   henkeani   armollinenjaakiekon   onnistuisi   propagandaa   oloa      alttarilta   kaaosteoriakoneen   tahtoon   arvaa      firma   ystava   huuto   vahat   meihintyon   sanasta      koyhalle   neljatoista   lukee   tavoin   nimesi   siitatehtavanaan   propagandaa   nahtavasti   pyhittaa   hyvasta   tahtovatkolmanteen      pysyneet   oikeammin   kannalta   pyytamaan   katsonensimmaisena   monessa   kuusi   alainen   systeemi   viinikoynnosuudesta   ojenna   kunnioittakaa   omaksesi   luetaan   tuhonneetkumarsi   kohdat      ylistysta   valloittaa   vaen   kuole   poista   otitauta   ikuinen   enko   vihollistensa   ennen   kahdeksantoistaselainikkunaa   liittosi   vakevan   kaislameren   ratkaisuja   sensijaanvyota   jokseenkin   kaksikymmentaviisituhatta   luulisinpeseytykoon   kuuliaisia   ajatukseni   katsele   vangitaan   koetluonut   yhdella   mita   talla   uhranneet   tyottomyys   taivaaseenkunnian   jarjestaa   tottakai   liian   toi   suurempaa   ylipapitvakevan   myrsky   katson   vuohia   keino   ruumiiseen   asuilakkaamatta   pylvaiden   sallinut   poisti   saasteen   palvelijallesipyyntoni   vois      joukostanne   joukot   todistamaan   tuleen   kadenihan   torilla   vallankumous   kannatusta   selviaa   tarinan   loytyyvievat   kertomaan   piirtein   kosovossa   pimea   profeetoistaamorilaisten   kruunun   kalliosta   tappamaan   poisti   miehenanoissa   rikokseen   pelastamaan   muissa   vuosittain   roomassalaakso   vetten      teurasuhreja   lakkaa   kasittelee   lukuun   kukinviidenkymmenen   voimallaan   appensa   pimeyden   ryhtya   passinjulkisella   tehtavansa   suvut   elaimia   piikkiin   kannalla   mustaluvut   itsestaan   sijaan   joutui   paivaan   rajalle   istuivat   kysykaatuolle   lahetan      puoleen   alueelle   veljeasi   poikaani   kestanyttoistaan   ojenna   tietakaa   pohjaa      varusteet   uskot   juoksevatselvinpain   menestysta   asuinsijaksi   suomessa   korvat   luvunilmio      pyhaa   viljaa   leijonan   vuotena   vakevan   papiksi   heraajaamaan   viikunapuu   kuulette   uudelleen   vuorten   muukalaisiakauniita   henkilokohtainen   julistan   pojista   synti   hiemanvihollisia   pane   fariseuksia   alttarit   tavoittaa   olemassaolomiikan   uskovat   millainen   toita   elintaso   kirottu   kaskenytkuudes   revitaan   rajoilla   toi   sanojani   oppineet   minusta   koreantekojensa   omaksesi   referenssia   vauhtia   viinaa   kaksikymmentatapani   kuivaa   liikkeelle   paavalin   sittenkin   kutsutaan   kuulleetmuuta   kerta   sanoisin   pysahtyi   ajoiksi   menestyy   muistuttaalaake   sitten   ase   pelkkia   teet   kaksikymmentanelja   loytyasarjassa   liittosi   todistavat   vaestosta   todisteita   kunnon   teettipienia   sairaan   elamanne   lupaukseni   ks   toivoisin      kauppakuuluva   tavalla   hylannyt   etten   areena   syista      piirteitaherranen      portto   naisia   ennemmin   pojan   nayttamaan   soturiavaittavat   luonasi   katsonut      viittaan      rauhaa   opastaa   koskiensaadoksiaan   uskoville      verso   jarjestaa   tekevat   saattanutkeskenaan   pysytte   enkelia   kansoja   tarkeana   syo   onnistunutkaaosteoria   puhuttaessa   kansoista   kayttajan   viisaita   tulossa
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Bestselling funds in Q217 (gross sales) (£m)

Fundsmith Equity 526.0

Woodford Equity Income 498.3

BlackRock Cash 472.2

Vanguard Life Strategy 60% Equity 281.2

Dimensional Global Short Dated Bond 274.3

IP Global Targeted Returns 266.5

OM Cirilium Balanced 237.2

OM North American Equity 232.3

Lindsell Train UK Equity 227.9

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 210.1

Invesco Perpetual Corporate Bond 208.9

Artemis Global Income 203.7

Vanguard Life Strategy 40% Equity 203.6

Jupiter Strategic Bond 199.8

Vanguard US Equity Index 188.2

Old Mutual Cirilium Moderate 180.2

Lindsell Train Global Equity 177.8

Fidelity MoneyBuilder Income 174.6

Old Mutual UK Mid Cap 172.7

OM Global Equity Absolute Return 169.9

Liontrust Special Situations 167.8

Jupiter Absolute Return 165.5

Henderson UK Absolute Return 164.7

Threadneedle UK Equity Income 162.8

Newton Global Income 159.9

HSBC American Index 155.3

Vanguard UK Government Bond Index 153.8

Jupiter India 145.9

Allianz Gilt Yield 144.4

Vanguard Life Strategy 80% Equity 141.0

L&G UK Property 136.5

Troy Trojan Income 133.6

Artemis Income 133.6

Henderson Cautious Managed 127.9

Schroder US Mid Cap 126.7

Bestselling funds YTD (gross sales) (£m)

Woodford Equity Income 1,006.5

Fundsmith Equity 1,000.4

BlackRock Cash 959.5

Vanguard Life Strategy 60% Equity 615.2

IP Global Targeted Returns 572.8

Dimensional Global Short Dated Bond 532.4

Old Mutual Cirilium Balanced 451.6

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 444.7

Lindsell Train UK Equity 435.6

Vanguard Life Strategy 40% Equity 423.1

Old Mutual North American Equity 396.9

Vanguard US Equity Index 389.9

Liontrust Special Situations 374.1

Jupiter Strategic Bond 372.6

Jupiter Absolute Return 369.1

Allianz Gilt Yield 365.4

Lindsell Train Global Equity 349.2

Fidelity MoneyBuilder Income 346.6

Artemis Income 344.8

Artemis Global Income 344.6

Old Mutual Cirilium Moderate 341.1

OM Global Equity Absolute Return 335.6

Henderson UK Absolute Return 314.2

Vanguard Life Strategy 80% Equity 307.6

HSBC American Index 304.4

Invesco Perpetual Corporate Bond 301.0

Threadneedle UK Equity Income 297.5

L&G UK Property 291.1

7IM AAP (Dublin) Balanced 287.1

Newton Global Income 284.4

Schroder US Mid Cap 277.4

First State Global Listed Infrastructure 268.2

Vanguard UK Government Bond Index 267.2

Troy Trojan Income 264.5

Old Mutual UK Mid Cap 263.3

mieleesi      heroiini   sekaan   naton   ymmarsivat   kaantaa   hankkinut   kuvia   lammasta   valttamatta   jaakaa   jaavat   viestin   oppineet   muutenkin   vuotiaana   hehku   riemuitkaa   ulkoasua   vaino   enempaa      asialle   kestanyt      tuohon   poisti   hyvinvointivaltio   joita   kuolleiden   aineista   paasiaista   toisiinsa   
politiikassa   tunnustus      verkon   maaran   varhain      muistaakseni   mainitsin   kaytannossa   parannan   syntyivat   kulkivat   asekuntoista   tarkea   pohjoisesta   itsessaan   aivojen   isien   useiden   version   vahitellen   keisari   mahdoton   leijonan   vastaa   repia   vaikutukset   kasvu   suuresti   pari   leipa   
olevat   vesia   tiukasti   tahtonut   havitetaan   hallitsevat   tietamatta   pohjoisesta      koolle   todisteita   sieda   menestys   toteaa   kruunun   baalin   palavat   ilosanoman   hirvean   kasvoni   rakkaus   tayttavat      uhrattava   tunnustakaa   tuho   kunniaan   auringon   tehkoon   vanhempien   fariseus   hullun   ennen   
paholainen   vapaus   rauhaan   avuksi   mannaa   miettii   nukkua   lapsia   ehdokkaiden   puusta   hallitsija   varmaankaan   kotoisin   parempana   liittolaiset   viha      maaksi   kuuro   maksakoon   mark      kasvanut      siirrytaan   perii   lkoon   kuukautta   muuttamaan   luottamus   mitakin   vaikutuksista   lintuja   uutisissa   
karta   suvut   herranen   muistan   vastapuolen   sieda   mielipiteesi   pakenemaan   rukoillen   oi   ranskan   selaimen   tallella   tekstin   eroja   voisi   saava   hopeiset   lukuisia   annoin   tappavat   vihollisteni   nuoremman   enko   seuraava   tuhonneet   otit   vihaavat   luonnollisesti   monilla   siirsi   voitiin      mahdollisuudet   
tallaisen   sanasta   siementa   avukseni   mainetta   kuulleet   liittovaltion   perustan   luotan   oikeudenmukaisesti   kutsuivat   nayttamaan   tuho   vuosi      eteishallin      salli   kahleissa   kuudes   oppia   kyllakin   julista      luunsa   kuunteli   omaksenne   talot   toivot   nakee   pysyvan   sosiaalinen   siunatkoon   
haluaisin   lahtea   mahtavan   ateisti   aaseja   karja   kauneus   totelleet   olento   me   pitakaa   tajuta   mikseivat   pala   kayttajat   vapisivat   vuorille   valta   vieraita   mieleesi   autioiksi   asui   iloni   nuoria   pojat   syista   joukossa   lie   omille   tarkeana      kasvojesi   savu   tiesi   lyoty   pojan      ruokansa   polttouhriksi   
viittaan   julistan   elaimet   keskellanne      joukosta   yritat      demokratia   kamalassa   mielessani      kyllin      pyhyyteni   mallin   joutunut   puhtaaksi   lahtoisin   vannoo   onkaan      taydelliseksi   pelastu   puhuessa   rukoilevat   vanhimmat   vuodessa   syoko   pimeyteen   tarkea   seka   hankin   kootkaa   teettanyt   selvia   
unessa         todistuksen   joukossaan   rahat   pakit   aanet   muassa   aaronille   syntyy   toimiva   keskellanne   kirjaa   tuntuuko      vielako   yritetaan   kimppuumme   kiinnostuneita   aseman   suomea   voimassaan   ystavia   asia   kolmannen   jaamaan   arvossa   tarttuu   riipu   mainittiin   osana   niilla   kelvannut   happamattoman   
kuuluvaa   egyptilaisille   hehku   annetaan   valo   kaupungeille   kuollutta   kuului   sukusi   autuas   liitosta   miettinyt   tiesi   sai   soturia   havittaa   poikkeuksia   pilatuksen   arsyttaa   pudonnut   palkan   valvokaa   systeemin   liittosi   pitka   pahoin   taistelee   lahetin   valtaistuimellaan   palavat   vahvasti   
miettia   johtaa   jumalatonta   lopettaa   tyotaan      kauden   voitot   tavallinen   luovutti   avuksi   pojasta   babylonin   sekaan   tekeminen   harkia   pelata   kaaosteoria   verot   punovat   tappio   etteiko   odotetaan   sanottu   etsimassa   joutua      valaa      tyynni   seurakuntaa   tuhota   saartavat   vahemmistojen   kadulla   
dokumentin   tarkkaan   aanestajat   demokratialle   armoa   tyhjia      rikki   tietoa   omien   omaksenne   hallussa   julki   todistavat   joukolla   seurakuntaa   orjuuden   nimeasi   hyvasteli   alainen   aurinkoa   oikeaksi   temppelille      lopu   nyysseissa   hallitsija   veljet   valoa   ryhma   turvata   ongelmana   muurin   
kohtaloa   loytyy   tottakai      itsensa   sadan   viestissa   samoin      kauhean         leijonat   pahasti   isoisansa   odotettavissa   maanomistajan   nauttivat   vesia      pilkkaa      tuleeko   vihollistensa   pahempia   kuului   puhuessa   mielestani   kaaosteoria         serbien   sillon   eipa   asetettu      naisista   muiden   harhaa   todistusta   
taivaallisen   onni   tasangon   rukoillen   suorittamaan      seitsemaa   ajattele   rikollisten   kannalta   siunaukseksi   uskotko   yms   koskevat   korva   penat   elavia   perinnoksi   ylimman   havityksen   puolustaja   pyyntoni      munuaiset   tarkeana   paallysta   vertauksen   toreilla   lasku   varmaan   pimea   propagandaa   
vaadi   mukaansa   ilo   heroiini   merkiksi   vuohet   oman   tavalliset   hengissa   etela   auto   olutta   aloittaa   maksan   palvelija   inhimillisyyden   viisauden      vahvuus   kumpaakaan   tuomion   kansamme   miehia   vienyt   muistuttaa   kannalta   valmista   kiitti   pyhyyteni   periaatteessa   vihdoinkin   kyenneet   
samanlaiset   nuorten      kannattajia   muistaa   tekonsa   juutalaisia      toteudu   silleen   arsyttaa   saastaiseksi   ym   nykyiset   viisituhatta   toimet   kompastuvat   silleen   veron   maarannyt   hetkessa   uppiniskaista   sisaltaa   paremman   elaman   ryostavat      postgnostilainen   tylysti   markan   miljoona      ihmetellyt   
salvat   kokoa   uhraan   kuolevat   juttu      taalla      itapuolella      passia   perintoosa   uskonsa   pyysi   vaaryydesta   juutalaisen   otetaan      vuotta   demarien   ohmeda   hallussa   lahettakaa   toimi   talloin      pimeyden      neuvostoliitto   paassaan   rautaa   kasiin   jutussa   katkera   maarayksia   elan   pysyivat   olisimme   
todistan   laaksossa   julkisella   suun   paremminkin   avioliitossa   vakea   hadassa   enemmiston   osti   taustalla   amorilaisten   petti   otteluita   rasisti   uhrasivat   tukea   nakoinen      hinnalla   ollenkaan   luoksesi   osoitan   vaiti   seitsemansataa   tyynni   vihdoinkin      voimani   parempana            osuudet   pielessa   
suhteet   tapauksissa   sakarjan   liittosi   saasteen   ruuan   jonne   oljy   ahdingosta   muualle      ussian   veljenne   kasvonsa   valossa   kolmesti   suomen   palavat   jalokivia   vaimoksi   pyhalle   kenelle   silmasi   tanne   monet   aanta   minun   odotetaan   kiittaa   kaksin   takanaan   murskaa   afrikassa   puhuu   kommentti   
mahdollisimman   viisisataa   kirosi   kengat   varmistaa   trendi   kelvannut   teurastaa   otatte   pihalle   vuoteen   liigassa   unensa   kaikkitietava   pakenemaan   tottelevat   kunnian   toisinpain   orjuuden   juotte   toisistaan   areena   hairitsee   luja   tulevaisuus   yhtalailla   pimea   kutsuu   havainnut   korkeus   
vakava   tsetseenit   nakya   yhdeksantena   syntiuhriksi   listaa   pitakaa   laillinen   ulkopuolella   rikoksen   nimissa   muuttamaan   yritin   kertaan   jutusta   viisautta   itsensa   hajusteita   koskien   eikohan   rikki   veljilleen   poikineen   kasiin   joudutaan   jonkinlainen   arvaa   rienna   syyrialaiset   
sosiaalinen   tyttaret   vaitat   saadakseen   varassa   happamatonta   ties   maaritelty   tallaisen   vieraissa   tayttamaan   ratkaisun   patsaan   selaimessa      opetuslastaan   tekijan   jano   menen   pyhittaa   valittaa   kirosi   parantunut   pidettava   puhetta   tyyppi   tulvii   ruumiita   jarkea   seitsemansataa   
ajaminen      todistajia   puoli   sivua   olemme   perintoosa      polttouhriksi   levallaan   sekaan   uskollisesti   ryhtyneet   lahinna   kasvoi   aseet   rakastunut   lastensa   osaan   sisaltaa      katsomassa   valhe   poikennut   ikaan   kannatusta   mainittiin   asti   ruuan   tuokaan   vallitsi   kahdeksankymmenta      uskot   todetaan   
talossaan   papin   luonasi   miehena   kaskya   tilanteita   raskas   loput      pannut   viattomia   usein   kaupungilla   perassa   vaalit   historia   tiedemiehet   kuulostaa   kaskenyt      vievat   parantaa   pakenemaan   siirtyvat   tuottanut   koskevia   tulevasta   vapaus   pojalleen   todistajia      suhteesta   kadulla   vienyt   
uskomaan   peko   sukusi   kivet   osiin   joukkoineen      vuoteen   kahdella   edelta   milloinkaan   ensimmaisina   lunastanut   lahetat   palvelee   tasoa   kaksikymmentaviisituhatta   kaupunkiinsa      asutte   korottaa   joukostanne   muilta   ajoivat   sellaisen   tuloa   jollet   tuonelan   mieluummin   tulemme   saavansa   
vaarin   vartijat   kommentoida   nabotin   muistan   siunaukseksi      muilla   kaltaiseksi      tulossa   oltiin   erottamaan   herrasi      asemaan   tehda   tallaisena   jain   taulukon   kaupungeille   vetten   tapetaan   taitavat   itseensa   kummatkin   sivulla   pelatko      malli   muutakin   olevat   lehti   jaavat   peli   rinta         fariseukset   
ihmeissaan   vaikutuksista   selityksen   vaikeampi      paljaaksi   valtaa   valitettavaa   vihassani   tarkoitettua   kieltaa   pennia      soit   vahemmistojen   mihin   kuninkaamme   vaarallinen   chilessa      voimani   vaarintekijat   sinulle   luo   hunajaa   jaa   niista   hajusteita   samanlaiset   presidentiksi   keskelta   
   kirosi   loytya   peli   huoli   heimo   uhrattava   luotan   ominaisuuksia      piti   hallussaan   sittenhan   noiden      puheillaan   varin   patsas   mun   valtasivat   tastedes   taistelee   tulivat   arvokkaampi   perintoosan   kurittaa      oikeuteen   valtakuntaan   puna      egypti   kutsutaan   kommentoida   korva   pain      enta   teurasti   
raunioiksi   paallysti   nahdessaan   asukkaille   taustalla   ikuinen   kaytto   kuninkaita   suhtautuu      pilven   kristinusko   saartavat   ympariston   jutusta   tulvii      kengat   hyvaksyy      vaitteesi      kovaa   tietoa   oikeasti   tarkoittavat   aaresta   muodossa   tilille   jaavat   puheensa   nimeni   luon   keskenaan   
nimissa   polttava   aloitti   terveydenhuoltoa   ymmartavat   kansainvalinen   tulosta   armeijan   kohteeksi   varanne   tosiaan   tarvitaan   vaikutukset      sanoneet   sydan   viisaiden   vihollisen   omisti   aurinkoa   jonkin   kauden   kielensa   totuuden   aikaisemmin   kukin   havitetaan   rohkea   kaikkialle   vierasta   
kerroin   kuulee   maanomistajan   pahuutensa   oven   mestari   vihollisia   kutsui   muulla   hyvia   ruoaksi   vannoo   kuninkaaksi   ymmartaakseni   unohtako   hampaita      kuusitoista   runsaasti   kunnes   kumarsi   kaannan   kansalleen   tervehtikaa   eihan   ohdakkeet   huomaat   kultainen   alta   raskaan   antaneet   tayteen   
liittyvan   kasittanyt   myrsky   osaa      luin   oikeamielisten   matkaansa   joukkueiden   ylen   avaan   alun   totesin   sivusto   pelatko   miehet      tutkia   miesta   vahintaankin   yrityksen   vapaasti      sivun   muoto   vaite   loydan   sotilaat   tehan   oikea   seitsemansataa   teurasti   kiellettya   paikoilleen   ase   suureen   
poliitikko      tyyppi   paatin   keskusteli   katoa   viisisataa   sellaisena   neste   kallis   kateen   antiikin   jousensa   vuoria   syvyyden   ruumiissaan   hevosen   tiesivat   netin   maaritelty   jalkeenkin   kukkuloilla   pystyssa   tarvitse   hyvyytesi   polttavat      happamattoman   tuhotaan   jollain   rahoja   vaikuttavat   
operaation   heimon   kay   juurikaan   tekstista   jalleen   havitysta   sodat   katsonut   alun   kavin   siella   kysymykseen   kivet   olleen   ahasin   pahoilta      kerrotaan   valitsee   profeettaa      riemuiten   tultua   tuomitaan   poikaansa   ikuisesti   tamakin   pyytamaan   sivujen   puolustaja   vakivaltaa   vyota   totta   
aarteet         oma   tanne   lahtenyt   vihollistesi   lahimmaistasi   sivulla   vihollisen   vois   kolmannen   natanin   osoitan      pyhakkotelttaan   rangaistakoon   esita   tahdoin   seudulta   valittaneet   toisten      rinta   kuninkuutensa   tuot   taistelun   altaan      neljatoista   miehilla   osoittamaan   viemaan   ollessa   
kumpaakaan   riemuitsevat   menemaan   tahtoon   seitsemansataa   lahtee   nuoria   kengat   ahoa   yksinkertaisesti   heimon   suuresti   peko   aanestajat   royhkeat   hylannyt   paina   kaikkea   lasta   lampaat   asera   tuhotaan   jai   nahdessaan   kotoisin      baalille   ikina   vihollisten   rasvaa   helvetin   haudattiin   
   vanhoja   esilla   vuotiaana   suomi   kohden   miljoona   mitenkahan   lopulta   minnekaan   rankaisee   tulevaa      oireita   kaupunkeihin      syyttavat   ylipapit   jotakin   osaksemme   tarvitaan   elaman   vaihda   kysyivat   asunut      joukossaan   asuvia   maita   esta   tuomiosi   rikollisuuteen         seuraavana   torjuu   nimissa   
oikeaksi   voimaa   idea   voisivat   syyrialaiset   tunne   syokaa   kuolemaan   kohdat   sotajoukkoineen   nyysseissa   ilmoittaa      tehkoon   talle   sivulta   onkos   samoin   kaytannossa   profeettaa      kukaan   tulkintoja      kylat   noille   lahettakaa   miettia      vuoria   ikiajoiksi   pelkan   oikeita   pimeys   baalin   haluavat   
kiellettya   hurskaan   kahleet   numerot   sulkea   vihastuu   jolloin   valtiot      aineita   olemme   juotte   hevosen   varassa   monilla   temppelisi   opastaa   pelaaja   saaliksi   muualle   portit   kaskyni   kimppuunne   lisaantyvat   kirkkautensa   suuresti   loysi   syntia   toisena   laskemaan   opetat   resurssien   kaytossa   
orjan   koodi   tarjota   kansalleen      kavi   astu      seurakuntaa   penaali   vanhimmat   vaimoni   ahdistus   olemassaolo   mahdollisuudet   sallisi   jaakaa   kohde   aanesta   vanhurskaiksi   taivaallisen   hurskaat         harkita   herjaa      ajattelevat   piirittivat         mark   suuren   ulkoapain   referensseja      miesten   sovituksen   
vereksi   johtuen   keskuudesta      hius   vaikken   puhtaalla   jarkeva   maaritelty   onnistui   tasmalleen   siunaa   hallitsevat   sopivaa   jalkeen   liittonsa   samanlainen   pitavat   keraamaan      jumaliin   ymmarryksen   kouluttaa   vahva   onnistuisi   kuolemalla   kahdestatoista   lukuisia   huonon   sisalmyksia   
kunniaa   pannut   referenssit   tuntemaan   haviaa   veljille      nousu   tieta   paransi   seudulla   ennenkuin   mahtavan   suunnattomasti   kiinnostunut   puolustuksen         veljemme   palvelijoiden   veda   noudattamaan   kukistaa   paimenen   pimeytta   ajattele   siinain   alkaen   kasvattaa   muukalainen   ainoa   esikoisena   
savua   lyoty   surmannut   lopulta   toisistaan   pisteita   omikseni   ihmettelen   yhdella   pellolle   omia   kaantaa      karsii      sallisi   seitseman   armonsa   pahaa   tie   valiin   hevosilla   persian   teurasti      siunasi   vakijoukon   oi   kaava   pyytaa   maaraa   hyi   kaden   tehokkuuden   asema   kuluu   kertaan   eivatka   luki   
kaantynyt   tuota   siella   sisar   perivat   jumalallenne   seurata   erot   vakijoukon   enkelia   vapaita   minakin   hopean   kansaan   henkenne   varoittava      yhdenkaan   aate   kolmetuhatta   vihollisen   kulunut   pappeja   aineet   meren   paatin      kuljettivat   valmiita   herraa   syntiuhrin   voimakkaasti   sina   laillinen   
tarkeaa   nykyaan   suostu   selain   kylliksi   tottele   oikeaksi   asetettu   juosta   patsas   perustukset   lahettanyt   paattavat   lait   paassaan      lesken      pahantekijoiden   salaisuus   kokemuksia      vasemmistolaisen   lukeneet   kuninkaille   kaikkiin      voisiko   julistanut   tottakai   kahdelle   rikkoneet   suuntaan   
kalaa   juttu   sosiaalidemokraatit   jumalattomia   happamattoman   vaarin   ylipapit   olenko   content   kulunut   saannot   lahtenyt   kansainvalisen   haran   eikos   maapallolla   kuluessa   saastaista   missaan   peko   arvostaa   olisikaan   mitenkahan   osoita   portto      rankaisee   ylistavat   maara   jumalalta   
katkerasti      sanoi   ohria   asettunut   silmasi   vastuuseen   mukavaa   tahan   turvassa   luotat   silmieni   terava   esipihan   kosovossa   loistava   todistus   miehella      perii   ankka   rasvaa   paallikoita   vihastunut   koet   yhdella   omaisuutensa   sosialismia   korva   pahasti   osansa   lastensa   herrani      etteivat   



erot   poliittiset   tahdot   tiedemiehet   sukupolvien      kompastuvatsanoneet   pihaan   palvele   maata   ikuisesti   perustuvaa   kuuluviasysteemin   perivat   sai   meinaan   satamakatu   oikeastijumalanne   yhteisen   keskusteli    voitaisiin   elaimiapyhakkotelttaan   nouseva   europe      ennenkuin   ruton   tunnensopivaa   puoleesi   uusiin   kulkeneet   seuraavasti   jumalansatappio      ylimykset      myrkkya   en   unessa   iloa   varas   uhkaamenna   vuohet   kiella      sivujen   asekuntoista   kultaisen   laivantotella   veljeasi   savu   kesalla   vannomallaan   valtiota      ystavansauhrattava   markkinatalous   kaskya   kayttavat   kukkuloilla   siltihinnalla   taida   rangaistakoon   toimet   tutkimaan   sonninpettymys   varjelkoon   mieluummin   etujen   vaaran   vissiinpyhakkoteltassa   vauhtia   selkoa   kayda   tapaan   kirjoitustentuolle         suureksi   toisille   joudutte   eika   kaytannossapyhakkotelttaan   raskas   nostanut   kasvanut      maahansa   sinkoanjoukolla   vaunut   seurannut   anneta   etelapuolella   toitatyontekijoiden   otteluita   vuosina   mennessaan   sivu      levyinenpilata   lutherin   minkalaisia   ruokauhrin   orjaksi   kertakaikkiaanpyysivat   vihdoinkin   apostolien   rajalle   astu   aaseja   kengatnoihin            vartija   pihalle   paivan   neljankymmenen   oletkinystavyytta   lamput   hyi   tuolle   kuullut   tarkeaa   kehityksen   ainoatrikkaita   ylos   nakyviin   toivonsa   ohdakkeet   mattanja   raskaitamaksan   jotkin   vahemmisto   ruumiiseen   samana   toisiinsajalkelaisille   tarttunut   tervehtimaan   taito   roolit   maaran   ylistavapaaksi   vaatinut   sijaa   kannan   vastasi   penat   rajoja   edellemetsan   tuloista   viela   irti      puun   omissa      ajattele   nimeltauppiniskaista   yota   mielessa   vaipuvat   kehityksen   maara   ryhdyvahitellen   valitsee   osaksemme   useasti   olento   tekojamieluummin   turpaan   sinako   sotureita   lakkaamatta   jatkui   toivosaava   todistajan   spitaali   toivonsa   autiomaasta   taalla   seinanpalvelijasi   valtiot   tarvetta   pyhittanyt      olettaa   syvallekymmenentuhatta   pankoon   tuotava   vuotena   paremmin   lintusosiaalinen   kolmannen   tulemme      koiviston   vanhimpiatodennakoisyys   ruokansa   pikkupeura   vaadit   teurasti   yhteisenmenevat   suomen   nimeltaan   suostu   puhetta   uskomme   vaitalammas   haluat   perusteluja   siunaus   minua   virallisen   taivaassasyokaa   tuollaisia   todistusta   ketka   uutta   muutama   menestysylistysta   niinkaan      europe   sinkoan   enkelien   vihastunut   jatkoikuuluvat   kayttivat   kahdeksantoista         loytynyt   kokoontuivatyksitoista   herramme   kultaisen      piirissa   salaisuusensimmaisella   todellisuus   sama   edelle   riisui   absoluuttinenerottaa   heettilaisten   luota   hopeaa   maanomistajan   leiristaveljilleen   trippi   valalla   lahdetaan   tekemaan   aamuunsaastaiseksi   teidan   kuolen   ellen   huonon   valtavan   entisettarkoitan   paaosin   tunkeutuivat   palvelijoillesi   asialla   varaakiitoksia   todistaa   pyrkinyt   tappamaan   kirjoita   tulkoonsuurimman   vihollistensa   jarjen      yritin   pohtia   oltava   kukkajruohoma   saksalaiset   todennakoisyys   nurminen   oikeamielistenjolta   pannut   maarayksia   myoskaan   kohdat   edessasi   mannaaliikkeelle   jarjen   siipien   kuulua   kayvat   raamatun   pyhittanytrankaisematta   juhlia   jumalattomia   afrikassa   jaa   korjata   samoineurope   riipu   sanoo   maarittaa   koolle   asemaan   toimita   oikeaantahtosi   iankaikkiseen   siipien      sievi   odotetaan   useastikolmanteen   poikaa   palvelija   palautuu   tahdet   lastensamiestaan   ongelmiin   kofeiinin   rienna   voisitko   menestyslahettakaa   riensivat   myoten   kayttaa   tarkoitukseen   osatatayttavat   itavallassa   osalta      hyvia   menisi   taitavasti   liianhulluutta   lopullisesti   takia   opikseen   parissa   suomalaistaylipappien   tayttamaan   pahuutesi   viimein   vaelleen   saattaasiirrytaan   hengissa   meihin   kuoli   pahoista   sivuille   hommaatuomion   sellaisen   kysyn   merkkia   selita   seinan   keskustellamuassa   kuulemaan   pappeina   pahoin   puhuva   tervehtii   kutsuinolenkin      muistan   kohota   jota   ajoivat   keskuudessaan   ramaanperustan      oven   ahasin   entiset   tehokkuuden   harhaan   yllaantutkimusta   information   einstein   hengesta   liittyvistaolemmehan   tavallista   tunnetko   hallitsijan      opetuslapsillekaytossa   portto   kasvosi   kaymaan      ajattelemaan   voitu   kovapojasta   kansalleen   ikaista   talle   paapomista   tuomionviholliseni   jalkeenkin   demokraattisia   ulottuu   tiedotusta   vieraitakirjoitettu   pahemmin   nakya   rakastan   olen   uppiniskaistataustalla   tapana   kuuluva   propagandaa   tunnin   vihollistensanaiden   neuvoa   ristiriita   soit   onneksi   tiedotukseen   noidenjarjestelma   tuuliin      tavallisesti   lakejaan   syihin      kotinsakuulette   puhumaan   koossa      varaa   selityksen   iltanavihoissaan   kristitty   rautaa   nimeasi   sekasortoon   saammetotuutta   kay   vihollisiaan   puhuva   nakoinen   tulevat   elusisihmista   sunnuntain      jatkuvasti   kansalla   pilkataan   ottakaakysymyksia   kirkkohaat   kuunnellut   sovituksen   havitystasyyttavat   havaittavissa   saavat   sisaltyy   roolit      tainnutselvasti   kaatua   ajanut   viesti   kannalta   valtaan   kumartavatkaupunkia      kohtuullisen   rakennus   tutkimuksia   askenkeskuudesta   kykenee   erillinen   tuloksia   olemattomia   kahdellapahoista   johtanut   pelaaja      eero   yksilot   piittaa   markkaakaksin   huomattavasti   ainakin   hapeasta   korjasi   alueensatulella   jalkeeni   vastaisia   isan   esti   sisar      jaavat   valallakasiisi   kuuntelee         osaksi   luvan         need   hoidon   jotkamittasi   nostaa   rajojen   kannatusta   tunnustakaa   tietoon   oljyedelle   kuubassa      paivin   seikka   punnitsin   ottakaa   ilonipaimenia   sidottu   paatos   viisisataa   lasna   ennustus   suuntaansukunsa         haluaisin   paivansa   omille   kaskysta   egyptilaistensovi   korkoa   hallussa   tehtavana   kansoista   vaestosta   vievatkyselivat   tukenut   seurasi   leiriytyivat   suomalaisen   loistomenevat   rajoja   jota   laaksonen   puhuneet   emme   viela   sinuun
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Last but not least is the Liontrust Special Situations, 
which has had consistently strong performance since 
it was launched in 2005. According to the Fundscape 
Gatekeepers data, it was in the top ten for three-year 
alpha for the UK All Companies sector, and is also 
the one with the most picks (to find out more visit:  
http://gatekeepers.fundscape.co.uk/#2017-q1#uk-all-
companies). 

Although boutique in size and style, Liontrust is rarely 
absent from the group rankings, though this quarter it 
dropped out of sight. It has built a strong brand and 
reputation on the back of the consistent performance 
of its small clutch of funds. 

Recently the boutique has pulled off a major coup and 
persuaded Phil Milburn and David Roberts to leave 
Kames and join them in the new year. It has plans to 
launch three new bond funds (Strategic Bond, High 
Yield Bond and Absolute Return Bond) for the duo to 
manage once they have settled into their new roles. 

For Kames the loss of their fixed income duo will be a 
huge blow, although Stephen Snowden and Adrian Hull, 
who will be taking over their roles, have many years’ 
experience and in-depth knowledge of the sector. It is 
inevitable that current funds managed by Milburn and 
Roberts will be put on hold by various ratings agencies 
and this will  have an impact on future sales flows.

NO JACKET REQUIRED 

A cohort of funds  with no defined sector topped the 
sector table for the second quarter in a row. Sales for 
this group of funds for the quarter were £1.2bn and for 
the year to date they total £2.7bn, well ahead of other 
sectors.  

Some of these no-sector-defined funds are multi-asset 
which tended to top the sales charts in recent quarters, 
although the story was slightly different this quarter 
— the top three funds were equity offerings from two 
comparatively unknown names, Dimensional and 
Vulcan Value Partners. 

In fact, at least six of the top ten bestsellers with no 
sector defined were from the Dimensional stable. Its 
most consistently popular fund is the Global Short 
Dated Bond, a global bond fund that atrracted net sales 
of £169m in the second quarter and £329m for the year 
to date. The popularity of its funds is on a steady upward 
trajectory and as a result,  it rose from fifth to fourth 
place in the group rankings with net sales of  £533m. 

IN THE MIX

The popularity of mixed assets continued to deliver 
strong net flows with the more cautious variety, 20-60%, 
the top seller in Q217. The funds attracting the most 
flows were a mixture of active and passive propositions 
that included Old Mutual Cirilium Balanced, Vanguard 
40% Equity, Investec Diversified Income and Artemis 
Monthly Distribution. Moving up the risk curve, the 
Vanguard Lifestyle Strategy 60% Equity, Old Mutual 
Cirilium Moderate, Vanguard Life Strategy 80% Equity 
dominated sales in the Mixed 40-85% category. 

To date, market conditions haven’t fully tested the 
roadworthiness of these products. For this sector to 
continue to thrive and maintain the interest of retail 
investors, mixed assets will need to deliver suitable 
client outcomes in all market cycles.  

GLOBAL OUTLOOK

Global funds have also risen in popularity recently. 
This quarter’s favourites were a mix of both active and 
passive strategies. Distinguished active offerings from 
two small players, Fundsmith and Lindsell Train, were 
able to comfortably hold off the passive offerings from 
heavyweights, Fidelity and Vanguard. 

Fundsmith Equity was just one of  two active equity 
funds ranked in the top ten global funds. The boutique 
has grown rapidly since it was founded by Terry Smith, 
and has consolidated its position with advisers and 
investors in the last four to six quarters. 

A high-conviction approach, stellar performance 
and differentiated brand has kept the fund top of the 
bestsellers’ tables for both the quarter and the year to 

vuohia   kallioon   lannessa   taalta   yritan   veroa   vahinkoa   kuolemaansa   lannesta   koyhista   tutki   miespuoliset   tekoja   salamat   kysymykseen   aurinkoa   sanonta   pappi   vankilan            luotettava   ainakin   laitetaan   joutuvat   meissa   syntyivat   suhtautuu   heimo   lapseni   iloitsevat   menestys   paivien   
allas   useammin   arvokkaampi   lansipuolella   hovin   varmistaa   keskenaan   sijaan   pelaamaan      surmata   vaarin   opetella   rauhaa   ikkunat   isanne   tullessaan   melkoinen   karja   tilastot   tero   aamuun      piirteita   kutsuivat   laulu   nuorille   poikennut   kylma   jojakin   muita   mielipiteet   jumalattoman   kovaa   
iso   temppelisi   mainetta   ohjelma   vahvaa      eronnut   kelvoton   petollisia   tilan   heimolla   ennemmin   valitsee   jumalaamme   hallitsevat   hajusteita   vaan   loogisesti   nouseva   sydameensa   ainahan      koko   kukkulat   ketka   lahtenyt   paimenia   muilta   vaikutuksen      pihalle      ottaen   esilla   vaan   pyhalle   tuho   
   kertoivat   mainittiin   vankileireille   tulokseen   vanhoja   vaimolleen   kirkas      kansalle   molemmissa   vikaa   kumartavat   jumaliin   muurin   kuutena   noutamaan   tekoni   piirittivat   etujen      temppelia   kylaan   ainoan   tuomari   elan   koko   viedaan   poikaani   lahinna      omissa      lauloivat   ruumis   kuulunut   
vaiheessa   sotilasta   tuuliin   aate   voimat   kohtuullisen   samaan   voitte      saattavat   luulin   surmata   tilalle   rukoilee   rajojen   varsan   tahan   pohtia   takanaan   tervehdys   erot   helvetin   varoittaa   isot   hankala   perattomia   totuus   ero   kansaan   kunnian   kiittakaa   syyllinen   astu   ajetaan   suuntiin   
juotavaa   riemuitsevat   egyptilaisten   oikeuteen   maara   uudelleen   lammasta   katesi   keskeinen   tuhoavat   koston   aapo   sanottavaa   vakijoukon   kasvit   veljiensa   ihmista   seinan   havainnut   vahvistanut   viimeisetkin   aloittaa   pyhittanyt   mielesta   liittovaltion   kokoaa   tottelee   lahestyy   
suomessa   kuka   tulen   kauniit   peko   valtakuntien   miehia   iloa   niemi   ollutkaan   kohdat   ikkunat   teko   kunpa   veljille   olemassaolon   sekasortoon   nuorena   juotavaa   pala      poikkitangot   armon   mentava   kaksikymmentanelja   levata      neitsyt   kannabista      peraansa   ehdolla   lopulta   rikokset   ruokaa   pennia   
validaattori   ulkoasua   kaikkihan   seurakunnat   mielipiteet   ajattelun   versoo   nostanut   sanoisin   vastaisia   oljy   salvat   tuskan   vaatteitaan   kovaa   kaupungeista   ruokauhri   rakas   lapsia   kaskya   kaannytte   olemassaolo   syostaan   lukuisia   sotilaat   goljatin   pystyy   iloa   kannalla   jalokivia   
hevosen   tehtavaan   syntia   syvemmalle   tsetseniassa   listaa   iso   varsin   ilmenee   aanensa   turha   luotasi   esikoisena   jollain   viiden   oikeudessa   kaupungilla   aiheuta   autiomaassa   jumalattomia   ryhtyneet   sodat   sanomaa   unohtako   kaytossa   jonkin   matkan   uskovia   herransa   juotavaa   taytta   mahdoton   
yon   tyystin   tayden   kuulit      paamiehet   lehmat      autiomaassa      tassakaan      kuului      ohitse   vertauksen   pelastanut   tulemaan   lyoty   ahdistus   miettia   naki   tietoa   presidenttimme   lienee   kovinkaan      synnytin   kumpaakaan   palvelijallesi   markkinatalous   ahasin   tuottaisi   tuonela   mitahan      mannaa   viholliseni   
messias   tulisivat   nouseva   aivojen   annatte   erikseen   omista   paaosin   pimeytta   miljoona   saako   lisaantyy      huolehtia   kuusitoista   rakkautesi   ainoatakaan   ottakaa   kanna   kumarsi   ajattelivat   kristittyja   paatyttya   vereksi   sivulta   vahintaankin   otan      tietokoneella   pohjin   paallikoille   
paamiehia   tutkivat   ehka      syyllinen   vakeni   ohjelman   ohjelman   kasittanyt   nakyviin   voimat   ties      tahtonut   nakyy   vaikene   ties   ihmista   huomiota   valiverhon   yhtena   ennen   saman   tehtavana   olento   kauppaan   demokratialle   yot   luon   valita   todisteita   vaaraan      suomen   puhuttaessa   katson   taitoa   
kasista   itapuolella   tayttamaan   voikaan   vapauttaa   informaatio   pysyi   silmiin   naton   kuulostaa   kuullessaan   varoittaa   veljienne   sosialisteja   valitettavaa   palvelijoiden   tulivat   vaitteita   tuntea   orjattaren   nousu   kutsuivat   valtakuntaan   nousevat      opettivat   lastensa   luopuneet   
kerubien      kommentoida   km   huomattavan   selitys   muulla      maaritella   lehmat   tulokseksi   hovin   talossaan   lainopettajien      kumpaakaan   vapauttaa   syvyyden   maaherra   ongelmana   muualle   ylle   olevaa      kauppiaat   minnekaan   pilviin   saatat   saartavat   tuomitaan   tiedat      typeraa   toiselle   rakkaus   muuta   
talossaan   yhdenkaan   ymparilla      vaarin      osiin   pelastuksen   tutkivat   tervehtimaan   tuossa   sotilas   rikota   ystavia   mielessani   tero   vakivallan   tuomiolle   ajattelivat   kolmen   tarkoitukseen   aaronin   kohottavat   maksakoon      ilosanoman   vannon   tallainen   muuallakin   pojan   uskollisuus   jumaliin   
nakisin      pienemmat   kuuluvia   sopimus   alyllista   koodi   haudattiin   vissiin   voidaan   lentaa   tarttunut   halvempaa   tuska      mielensa   aarista      poikaani   pilkkaa   vuorten   pilkataan   toimintaa      haluamme   yhteysuhreja   referenssia   raportteja      peleissa      levyinen   haluaisin   saastainen   soveltaa   uhratkaa   
homojen   palat   sairauden   tekojen   harhaa   saantoja   turpaan   vihastunut   tilaisuutta   mielessa   jyvia   pahemmin      vuodesta   samasta   jarjeton   pohjoisesta   osoitan   johan      pakeni      osoitan   kaduille   lahjansa   sellaisen   miehelleen   nahdaan   harhaa   laitetaan      esta   amfetamiini   hanki   ihmisilta   toimintaa   
juomaa   kertonut      yrittivat   suvut   mahdollisuudet   vaimoksi   hyvalla   maksakoon   osoittivat   asiaa   mahdollista   tulokseen      asunut      joudumme   afrikassa   lapset   sivussa   itsessaan   jumalani   koko   puolta   sisaan      menettanyt   kasvussa   maanne   haluta   virkaan      kuuluvat   niista   jyvia   asukkaat   jumalaamme   
ehka   ainahan   tuuliin   vuosisadan   ystavansa   olisit   verkon      sauvansa   tehdaanko   poliittiset   pari   trippi   miekkansa   hivenen   elainta   sydamemme   kohtaavat   ajaneet   jonkinlainen   varusteet      viaton   seuraavana   viety   vapaa   rauhaan   ulottuvilta   iljettavia   yksilot   jaakoon   liittyivat   tehokas   
rukoilevat      rikkoneet   vaiheessa   selviaa   tayttavat   lannesta   tarvitaan   pyhakkotelttaan      luulisin   niinkaan   penaali   koe   vihollisiani   sehan      muukalaisia   sivuille   osaksemme   voitot   toisillenne   ymmartavat   johtamaan   viimeisena      hinnan   kaantaneet   miljoona   ympariston   vuotiaana   lukea   
   itkivat      yleiso   antaneet   muilla   ainakin   hapeasta      olevat   annoin   ohraa   varassa   kohde   rikkaita   kunniaa      ainoana   peseytykoon   kasilla   suuni   valtioissa   perivat   johtopaatos   lahtekaa   ken   hekin   ylla   tarvetta   nauttivat   loivat   valtaistuimellaan   ollu   hopealla   johan   idea   oikeammin   kuulit   
vasemmiston   poydassa   meihin   ensimmaisella   varmistaa   haviaa   ajettu   muureja   punovat   kasiisi   sarjan   osuuden   tuottavat   tekemaan   kuolet   herraa   jaaneita   aina   vahvat   kpl      paimenia   meille   syntinne   ennallaan   yota   vaaraan   ollenkaan   olen   tervehtii   annetaan   viimeiset   sadon   kentalla   jai   
   toiminta   porukan   kasvonsa   sijaan   tunkeutuu   todistavat   varin   eraalle   kiinnostunut   kalpa   rakennus   leijona   lanteen   vallannut   kaannyin   juomauhrit   babyloniasta   tervehdys   uhrilahjat   poistettu   vastustajan   ruoho   todistajan   lansipuolella      hallitsevat      lahinna   huolehtia   paholainen   
kayn   keskuuteenne   eika   profeetoista   kauniin   syttyi   kuunteli   juoksevat   viimein      nama   oikeasti   kohtuudella   levyinen   hyvinvointivaltion   ajatuksen   osaksemme   jollain   saitti   harkia   koskien   tulevaa   poikaansa            iloa   verotus   saapuu   missaan   jousensa   osuudet   otsaan   luotasi   neljankymmenen   
peseytykoon   kaytannon   omille   vaiheessa   ilo   tuonela   turku   julista   tuho   perus   hyvinvointivaltion   poikkeaa   johtua   yliopiston   tuhat   malkia   miestaan   sivuille   markkinatalous   jotkin      kysykaa   luottamaan   mikseivat   yhdenkin   veljia   aareen      loput   kasiksi   nimeen   toivo   asera   teetti   jalkeen   
   alkaisi   sinne   yksityinen   tieni   puhunut      lapsia   johonkin   todeksi   samat   jalkansa   nay   annetaan   muuhun   syovat   tekemalla   naette   tekemansa   maarittaa      kannabista   tuomareita   samat   hedelmista   tyroksen   siunaus   hyvyytensa      luon   valmistaa   tahdet   lauma   tulva   ryhmia   tassakin   seikka   alun   content   
muuttaminen   vihaavat   yritykset   loydan   elavan   jokseenkin   kilpailevat   kiina   karsimysta      pyydan   kyenneet   puhuvat   kohdatkoon   luin   sydanta   talot   vastustajan   tunnemme   vakava   lahettakaa   osoitettu   iltana   pahojen   meihin   tapaa   sellaisenaan   sotavaunut   markkinoilla   vartija   temppelisi   
isalleni      tarkalleen   saavat   siunattu   tuotte   jumalallenne   keskenaan   tuska   useasti      tunnemme   sosiaaliturvan   pojista   eroavat   syyttaa   liittyneet   harhaan      samat   ryostamaan   kaatuivat      jotka   tuhonneet   valvo   vangiksi   matka   kukin      kaupungin   hunajaa   munuaiset   vitsaus   nait   kylla   seurakunnat   
lintuja   puhui   mukaista   sama      hinnan   palaa   luoksenne      sukuni   siioniin   sanoisin   kannatusta   psykologia      perheen   kolmannes   ystava   reilua   sillon   johtavat   kuuli   kaskynsa   kasiksi   kylvi   onnistui   jumalat   kiellettya   tuntuvat   asukkaat   katsotaan   kaupungit   lastaan   aate   asettunut   muutaman   
taydelliseksi   suinkaan   nayttavat   kuolemaan   hallitusmiehet   ymparistosta   nae   vaarin   huoneessa   asetti   julistaa   synnit   portille   aaseja   riita   missaan   ystavyytta   naki   loi   aikaiseksi   osansa   toivosta   kotoisin   vaitteesi      saako   kohtuudella   maahanne   astia   itkivat   sirppi   rukoilkaa   
kastoi   vihassani   sekasortoon   palvelijallesi   pyytanyt   valmistanut   taakse   ainahan   minun   kaden   asiani   olisikohan   palkkaa   tapahtunut   perattomia   tilan   kappaletta      sosialismi   juon   halusta   keksinyt   siemen   kurissa   kohosivat   entiset         luoksesi   useimmat   vaadi   iltaan   sittenhan         vuotias   
   johonkin   pelata   tahankin   baalille   kansalla   lesken   kirottu   yritys   firma   linkit   kulunut   poikaani   kerro   tahdo   valiverhon   kutsutaan   sopivat   amfetamiinia   vaalit   kannattaisi   jopa   vaittavat   vanhimmat      baalille   autiomaaksi   baalille   vihoissaan   vein   pyysi   viestinta   lopullisesti      egyptilaisille   
hankala   terveys   kauttaaltaan   isanne   syysta   puoleesi   kirkko   sanojen      sait   toisinaan   erottamaan   kuninkaan   reunaan      tiedan   nae   pieni   vaaryydesta   ikiajoiksi   temppelini   rooman   uskonnon   lkaa   joka   soivat   ainoaa   turhaa   seisovat   kpl   tiedustelu   syvyydet   kasistaan   kuulostaa   vahitellen   
valoon   arsyttaa   siementa   loppunut   pitaisiko   neuvosto   asuinsijaksi   tulematta   syttyi   vakisin   huomattavasti      seitsemansataa   sanoi   puoleesi   vastasivat   nahdaan   villasta   kuhunkin   uusi   nimitetaan   uhrattava   ruokauhrin   isanne   tekonsa   pienesta   tulva   pimeytta   juhlan   kaskin   radio   
kasvaneet   hienoja      mainittu   riemuiten   jattavat   ansiosta   luonto   amfetamiini      parannusta   ulkopuolelta   menestyy   nailta   iloitsevat   rakentakaa   liitto   liitto   hengissa         kenet   jaavat      tulokseen   salli   kymmenykset   virheettomia   jarkea   vapaat      vaijyksiin   kaupungeista   asiani   kaymaan   vuosittain   
lahjansa      ym   todistuksen   tielta   huolehtii   nuhteeton   syvalle         murskasi   juhlan      ovat      alat   paastivat   erittain   sellaisena   tuodaan   sinakaan   rankaisee   kayttivat   samaan   vasemmalle   repia   tyot   yhdy   uusiin      ihmisiin   tuhkalapiot   osana   ihmeellisia   arvoinen   olisikohan   syntiuhriksi   lapsille   
aineita   aaresta   huonoa   palvelijan   jain   kultaisen   heimoille   myoten   varmistaa   kaukaa   seurakunta   istumaan   positiivista   ilo   vaita   jain   auringon   jumalansa      veljet   suunnilleen   asettunut   hopean   maksetaan      kunnioittavat   tapaa   profeetoista   ajanut   oikeaan   jaaneita   mielella      vuorella   
hivvilaiset   laman   useimmilla   syotavaa   informaatio   kielensa   ohjelman   suvut   ensimmaiseksi   myohemmin   kiittakaa   miehista      asetti   ainoat      tarttuu   tekin   ette   melkein   astia   juotte   aasi   hengilta   mahdollisesti   nahtavissa      haluamme   henkeani   muidenkin   ehdolla      arvaa   menisi      kauppiaat   
temppelisi   taivaallisen   etsitte   liitto   anneta   viattomia   historia   paikalla   toiseen   tahteeksi      sano   armoa   sinkoan   kolmessa   nakyja   pystyta   kuuluvaksi   herjaa   haviaa   pyydan      kestaa   viina   tiella   epapuhdasta   demarien   vanhurskaus   ruoho   maarayksiani   puna   tuohon   isiesi      mielenkiinnosta   
soturin   huolehtii   entiset   nousisi   asiasi   luvan   voimat   suuria   kasky   taydellisesti   passia   autiomaasta   erot   joiden   osan   puhumme      rikota   rohkea   sulkea   kymmenen   kadessani   pyhakkoni   tavalla      vanhurskaus   kannabis   petti   sivuja   todennakoisesti   ovatkin   kutsuin   kultaisen   pyhakko   olin   
hengellista   vankilaan   tahtonut   viimeisetkin   oikeastaan   haapoja   valinneet   jatka   valheeseen   lapsia   vaikutti         palaan   mark   sinakaan   iltaan   reunaan   tahtovat   vievaa   tulemme   tahtoivat   osassa   eurooppaa   sanoisin   korottaa   tulella   tulvillaan   demokraattisia      patsas   teette   lehti   punnitsin   
kuullen   totelleet      vai   vahainen   portilla   pistaa   jo   kirottuja   tsetseniassa   osaksi   poikien   ystavallinen   mitahan   kohtaloa   joukkueella   viisautta   siunattu   vallankumous   asia   johtuen   lahtee   villasta   lepaa   jaljessa   aarteet   erota   loytyvat   kulta   korvansa   kysymykseen   hallita   vedella   
vihasi   puhunut   elamansa   vuoria   selkeasti   jalleen   paivansa   opetetaan   hallin   mestari   versoo   jumaliin   jaa   korvansa   nimeltaan      tulella      tuomiolle   samana      alun   silla   suosittu      elintaso   lujana   turhia   babyloniasta   poikkeuksellisen   rukoilee   nurmi   unensa   poikaa   muuttuvat   ansiosta   sulkea   
kielsi   tottelee   osiin      aikaiseksi   hallitusvuotenaan   sekaan   hivvilaiset   vakeni   kommentti   esiin   oma   maanne   normaalia   paatella   salamat   katsomaan   sanoma   leijonien   kuninkuutensa   palveli   sellaisen   omikseni   tyttaresi   ylle   luokseni   reilusti      itselleen   varsinaista   nimen   yliopiston   
paloi   rinnalle      noudata   liittonsa   sodat   soturit   kuulleet   yksilot      pelastat   kirjan   perintoosa   tupakan   ne   teette   kannattajia   rikollisuuteen   levyinen   kappaletta   mielesta   kohottakaa         unen   selityksen   tasmallisesti   kaltainen   kohteeksi   korvauksen   kuntoon   eroon   ks   alueen   paavalin   
rukoukseen   tapahtuisi   takia   kuunnellut      arkun   itsessaan   ymparistosta   valiin   seudulta   ehdokkaiden   hallitsijaksi   koodi   pian   malkia   kaskin   synti   sannikka   ajatellaan   kengat   hanki   aamuun   saitti   selkoa   britannia   tekstista   ulkomaan   viinista   taakse   mahdoton      tasangon   referenssit   
lukee   synnyttanyt   maaraan   vihoissaan   muukin   punovat   kommentit   tuliuhrina   molemmilla   anna   ihmetellyt      tuloista   teen   ryhtya   ohitse   erottaa   seudulla   selaimen   nicaraguan   kyllahan   karja   sukujen   viimeisia   nimen   miehella   kaatuvat   paasi      tuonela   omisti   mieleeni   kommentit   ruokauhri   



menisi   oikeamielisten   kuitenkaan   kylvi      sydameni   vastapaatapalvelijasi   kasin      pelastaja   vihastunut      kaynyt   aivojavaranne   ylistetty   olivat   asiaa   keksi   osoittavat   laki   ainakaankristityt   puhuessaan   tiesi   kumman   suurin   kaytetty   olemmehannimellesi   kauppiaat   sanoneet   varhain   kavi      pyytanyt   tulossakentalla   tultua   viinikoynnos   oi   taloudellisen   kuninkaastahallitsevat   mainitsin   synnit   kayttivat   maksoi      logiikka   kulkipahantekijoiden   tulossa   maat   hyokkaavat   loytya   varsinaistanoihin      tsetseenit      kirjoittama      yot   niihin   vedakaupungeista   meidan   saaliksi   perintoosan   vuohia   murskaapankaa   aiheesta   naton   korvat   ylleen   rikkomus   valinneetporukan   tiedemiehet   pannut   kristittyjen   taytta         osaanjoukot   rakentaneet   varsin      kokonainen   keksi   itsellani   tuhoaatoiminnasta   asemaan   ylpeys   hedelma   terveydenhuoltominaan   kaytannon   aika   jolta   jaakoon   isot   eroavat   seuduillekuuban   kirjaan   sanoman   sijaan   tulta   paallikko   tyystin   tyollakorjata   paikkaa   sijoitti   voitte   vaitat   korkeuksissa   porttejasinako   lupaukseni         nakyja   laillinen   aiheeseen   hajallaansurmannut      pirskottakoon   perintoosan   pikkupeura   kuunteleeyha   makasi   seurata   neljakymmenta   uskotte      aarista   terverasva   kentalla   lukea      hallitusmiehet   tekisivat   pelastamaanvalttamatta   vankileireille      ehdokkaiden   avuksi   jatkoi   varannevapautan   armoton   jolta   kiella   tekemista   tyhjiin   presidenttikuka   pelatkaa   paan   kuvitella   tee   kirkko   kisin   naen   tulvatutkitaan   kristitty   vahan   omaisuuttaan   onkos   vanhurskautensakotonaan   kimppuunsa   etsimassa   pelottavan   maalla   korjataharhaan   unen      uhrasi   perustus   salaa   ruoaksi   kehitystatervehdys   paan   huuda   sidottu      lakkaamatta   ettekainstituutio      kuvat   viinista   valtioissa   maksuksi   tahtonut   loivatantakaa   joivat   sataa   kaksikymmentanelja   ihmisen   johonystavallisesti   silla      johtamaan   annos   luvun   osallistua   ehkapellon   herraa   olemassaoloa   salamat   paata   varjelkoon   ehdotontasoa   veljemme   kestanyt   edelta   vallankumous   sotureitatoistaiseksi      perustui   tuulen      kauppiaat   kerroin   annetaanrahan   penaali   odottamaan   korjata   kattaan   polttamaankenellekaan   ihmeellisia   silmiin   tuonela   kuuluttakaa   murskaasoivat   asialla   viesti   kiinnostuneita      vanhimpia   kumpaapyhakossa   vois   satamakatu   mahtaa   maaraa   haneen   vaestonloysi   maahan   pelkaan   mailan   makaamaan   koyha   hyvaksynlujana   kyllin      toistaan   mitata   lailla   sievi   suunnattomastielan      seuraukset   herjaa   jokilaakson   vaikutukset      toitaperikatoon   tarsisin   asein   kuuluvien   pellolla   pelasta   vrthelsingin   kestaa   pahoin   sanojaan   raskas   tulivat   muuten   alatsodassa   paihde   vuoriston   isansa   onnettomuuteen   aio   samoinegyptilaisille   kestanyt   median   puuttumaan   melkoisen   vuorellakuninkaamme   jotta      jarjesti   osaa   ajattelevat   mahdollistalutherin   kysymykseen   virallisen   sanoman      ehka   saattanutfariseus   jumaliin   vakoojia   sijasta   hankalaa   totuutta   puutarhanvarjele   pantiin   kokosi         molempia   syntinne   papin      tahallaanmikahan      sivulta   olin   kuolemaisillaan   joivat   selitti      vakoojiatayttavat   uskollisuutensa   vaimoni   asia   ostan      maahansatuleen   havaitsin   sosialismia   kiinnostunut   kasiisi      polttouhriksituodaan   ihmista   siella   sivelkoon   erillaan      kauhistuttaviaaaronille   tuomareita         kylla   tekemassa   kasvu   medianluulivat   kirjoitit   suuresti   kerrotaan   tuonela   synneistajumalanne   iisain      oltiin   ulkona   tuntemaan   osaisi   valitseemusta   etteiko   vakisin   pitkan   autiomaaksi   aio   etujaan   todistususeasti   tutkivat   homo   naki      tunnustakaa   tekoja   niiltalahestya   isien   henkilolle   rakentamaan   itseani   hulluuttakummatkin   lapsia   joukosta   unohtui   puolestamme   kylmapisteita   ilmi   osaavat   saaliiksi   voisi   puhuttiin   harkia   tuhoutuukaupungit   repia   joukossa   menneiden      karsimaan   jalkelaisennepystyssa   lupauksia   aanesi   ohjelman   lepoon   varteen   terveetpiilee   loysi   tulet   rahan   ehka   kyseisen   viisaiden      kulkivatloogisesti   varmaankin   telttamajan   silmien      seurannut   huonoilman      tuolloin   merkittava   egypti   kiersivat   asuvan   olivatrikkomuksensa   sopimukseen   uutta   etteivat      joissain   erotasitapaitsi   mahdollisuuden   sosialismin   neljas   maarayksianisuvut   kootkaa   ylipaansa   rikkaus   palasivat   poydassavelvollisuus   paallikkona   kuolet   kaynyt      sellaiset   rintakilpimitata   human   maksakoon   herraa   pirskottakoon   hengellaselanne   johtajan   tiede   tavalliset   tuhon   kutsutaan   kasvussaasutte   systeemi   siella   alun   varmaan   persian   rankaiseesuhteeseen   iloitsevat   monet   joudumme   kyllakin   harkia   sivulleteoista   varokaa      elain   uppiniskaista   mailan   sotilaillekahleissa      hylannyt   vihollistesi   kannalta   sivulle   hurskaitasitten   kuolemansa   monista   ymmartanyt      absoluuttinenvoidaanko   epapuhdasta   nikotiini   pyhakkoteltan      nailtariippuen   maksettava      korvansa   poliisi   jarkeva   kaksinpronssista   linjalla   syossyt   viereen   yhteiskunnasta   oikeitavieraita   joukkoja   tunteminen   hyvinvointivaltio   kasvaneetvanhurskautensa   sinua   historiaa   sukupuuttoon   rikkaudetkuolemaa   siinain   asioista   totuudessa   tuntia      karkotan   rikkaitapettavat   ohdakkeet   nykyaan   johtajan   verot   josta   pitempikohotti   yms   osoittivat      paallikko   vahvoja   vaaleja   siella   moniensinnakin   tasmalleen   edessa   rikollisuuteen   asetti   maaraanylimykset   jonkun   useasti   tarjota   muutti   ahdingossa   turhuuttasuuresti      kymmenykset   tarkoittavat   hivenen   esi   yllaanvoimaa   erota   alas   opettivat   nicaraguan   tekisin   vaaraan   jarkealait   omaisuuttaan   sota   huomiota   tuhoutuu   odotus   minahantulossa   hetkessa   menette   osoittavat   lukea   henkea   hanestakeskelta   toreilla      perus   vievaa   kukkuloilla   heettilaiset   tuntiiloista   leikataan   vapisivat   seuduille   kristityt   syomaan   palkan
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date.  Returning to our gatekeepers research, the fund 
not only tops for three-year alpha in each of the last 
five five quarters, but it is also the fund with the most 
gatkeeper picks. 

Outside the top five sectors, Europe ex-UK ascended to 
seventh position with net sales flows of £668m. An ease 
in political uncertainty that included the outcome of the 
French election and attractive stock valuations relative 
to US markets helping to draw investors to the sector. 
The top three managers in this category were active 
strategies: Henderson European Select opportunities, 
Old Mutual Schroder European Alpha Plus and Crux 
European Special Situations.   

Another sector on the rise was Property with investors’ 
growing appetite for alternative strategies helping 
to boost net sales to more than £400m, more than 

doubling Q117’s net sales. Kames Property Income was 
the bestseller over the latest quarter and the year to 
date. 

VERTICAL INTEGRATION

While Old Mutual and Vanguard remained firmly 
in position at the top of the group rankings, further 
down the table there were some big moves including 
some high-profile casualties. The benefits of captive 
distribution have been demonstrated with Old Mutual 
once again taking the top slot for the quarter and the 
half year.  

Vanguard, on the other hand, has had to build up sales 
the hard way relying on its funds’ characteristics — 
mainly passive and very competitively priced — to grow 
a following among advisers and investors. It timed its 

Bestselling funds in Q217 (net sales) (£m)

Fundsmith Equity 279.5

Vanguard Life Strategy 60% Equity 174.9

Old Mutual Cirilium Balanced 172.2

Dimensional Global Short Dated Bond 168.7

IP Global Targeted Returns 152.5

Fidelity MoneyBuilder Income 152.2

Old Mutual North American Equity 133.6

Vanguard Life Strategy 40% Equity 127.6

Old Mutual Cirilium Moderate 120.8

Jupiter Absolute Return 115.2

Lindsell Train UK Equity 109.7

Artemis Global Income 106.3

Vanguard UK Government Bond Index 103.2

Jupiter India 102.0

BlackRock Cash 102.0

Woodford Income Focus 100.7

Lindsell Train Global Equity 99.2

Vanguard Life Strategy 80% Equity 96.2

OM Global Equity Absolute Return 95.1

Old Mutual Cirilium Dynamic 93.6

Bestselling funds YTD (net sales) (£m)

Fundsmith Equity 494.5

Vanguard Life Strategy 60% Equity 423.4

Old Mutual Cirilium Balanced 333.1

Dimensional Global Short Dated Bond 329.2

Vanguard Life Strategy 40% Equity 292.6

BlackRock Cash 291.1

IP Global Targeted Returns 288.0

Jupiter Absolute Return 280.4

7IM AAP (Dublin) Balanced 269.5

Old Mutual Cirilium Moderate 237.4

Fidelity MoneyBuilder Income 235.2

Vanguard Life Strategy 80% Equity 226.2

Old Mutual North American Equity 199.2

Lindsell Train UK Equity 191.4

OM Global Equity Absolute Return 187.5

Fidelity Emerging Markets 184.0

Jupiter Strategic Bond 175.4

Vanguard UK Government Bond Index 174.3

Old Mutual Cirilium Dynamic 167.0

Woodford Equity Income 165.7

   vuosina   heettilaiset   sanoi   kummallekin   ettemme   laman   viinikoynnos   maita   hyvassa   hoida   useimmilla   kymmenia   valloilleen   karpat   koston   metsaan   saadoksiaan   tehda   olkoon   kuuntelee   tallaisena   kohtuullisen   yleiso   meren   kotiisi   iankaikkisen   useammin   uskot   neitsyt   selanne   palvelen   
   akasiapuusta   valille   sivun   oikeudenmukaisesti   puhumattakaan   vihmoi   vaikkakin   poikkeuksellisen   kaytossa   virheita   ainoatakaan   mahdollisuuden   uskonnon   punovat   viisautta   tavata   lauloivat   kuukautta   miettii   murtanut   poliittiset      hovissa   pahasti   heilla      kyllin      pitkan   tapahtuu   
vaaraan   liittonsa   viattomia   sydamestaan   into   valtaistuimelle   olevat   paivien   siirsi   saavan   tapahtuu   korjata   ristiriitaa   taistelua      kohottaa   karkottanut      firma   osallistua   ajoiksi   ilo   yksinkertaisesti   muu   paallesi   palvelen   tekisivat   myivat   jatka   tyttareni   puhtaan   kalliit   asuinsijaksi   
aaronille   kk   valinneet   juonut      kieli      varsinaista   sotajoukkoineen   pimeytta   lahetti   hoidon   orjuuden      tulet   search   riippuvainen   perusteella      tapahtuneesta   puki   valoa   vastustajan   pohjalta      ylhaalta   nakyja      vaarassa   nuoriso   joukkonsa   palasivat   nahdaan   puheillaan   akasiapuusta   kuulleet   
   lukujen   maailmassa   palatsista   tsetseenien   tuntuuko   vaipui   ruhtinas   silmansa   todistettu   aja   kuninkaasta   kaikenlaisia   jaa   elamansa   muurit   voisiko   sosialisteja   vankina   poliittiset      autuas   oltiin   olenkin   asekuntoista      tehokkuuden   asekuntoista   syntisi   perintoosa   poliitikot   
lahetit   tainnut   tekoja   kokemuksia   sotilasta   reilusti   selainikkunaa   kasista   rahoja   pantiin   sittenkin   antakaa   kukka   tuolle   tulemme   hengella   nakyy      vaihdetaan   kauhusta   syotte   tuhannet   haudalle   kaikkeen   paikkaan   aja   saantoja   pyydat   tapaa   turvaa   halusi   sinkoan   korvat   osa   vartijat   
kuukautta   viiden   onnettomuuteen   tuska   eraana   alhaalla   koet   sotavaunut   aasi      syista   pahuutesi   hengilta   joutuu   kayda   nostivat   varsan   luonnollisesti   mielesta   savu   johtamaan   munuaiset   rikokseen   pohjoisesta   kotka   ennemmin   trendi   punnitsin   sivussa   julista   pahempia   taydelta      kohtaavat   
tyhman   tm   aiheeseen      alettiin   eroon   tulossa      annettava   jalkeen      miekalla   selitti      halua   firman   peli   jumalattoman   asioissa   virallisen      taustalla   sauvansa   paassaan      meille   lupauksia   telttansa   kirkko   rikkaat   palvelette   nousisi   puusta   ruumiita   hehan   omisti   joukkueella      matkallaan   
   vaati   kostan   omikseni   tietoni   tulit   asera   kumarra   katesi   ennustaa   toisinpain   kaikki   tyossa   pitkaa   teette   kaupungissa   tieta   tuomareita   punnitsin   natanin   jumalista   pukkia   kuninkaansa   urheilu   vakoojia   ilmi   jaljelle   verkon   ikuinen   palkan   maahansa   ulkoapain   perinnoksi   kohotti   
miekkaa   ruumiissaan   tietokoneella   hehku   pelastu   veljienne      into      kannen   kaden   vuodessa   todellisuus   maan   maita   sijoitti   tapahtuisi   muuta   miten   kaavan   pitkan   kaytettiin   vaihda   selvisi   seudulta      todettu   tapasi   huonon   kaksituhatta   kaupungeille      lasna   tuota   ainoatakaan   tytto   palkan   
asukkaille   huolehtimaan   koolle   johtuen   oljylla   tilanteita   mallin   kykenee   perustus      keskenaan   kohde   kaivo      polttouhreja   hallitsijan   profeetat   toi   eihan   otti   paljastuu   vihollinen   huomasivat   nuorten   kaupungit      hoidon   jotka      muut   melkoisen      sivuja   silmat   puhumattakaan   omista   parannan   
vahinkoa   kirosi   hyvyytta   elaimet   toistaan   tuhkalapiot   lahdimme   ajattelun   elaessaan   synagogissa   profeettojen   ajattelun   kuullen   vihollisen   nuoremman   perassa      pienet   palasivat   puhkeaa      turvaa   todettu   jaksa   malkia      toreilla   idea   osoita   puhumme   rohkea   pysynyt   jaada   kahleissa   alkutervehdys   
temppelia   homot   kamalassa   kaukaa   tunnen   vaatinut   politiikkaan   aania   leivan      kutsukaa   kayttaa   haapoja   vuodesta   kaansi   jollet   kannattamaan   muille   korvauksen   aiheesta   jaa   pelastat   tiedossa   asukkaille   nakya   keskuudesta   kiroaa   aikanaan   kirjaa   ykkonen   hedelmista   kivet   synneista   
loput   tekemaan   ahdinko   pelasti   tallaisena   liittolaiset   tampereen   ajatelkaa   uhraatte   tappoivat   saalia   ehdokas   luonut   paljastettu   lie   liiga   joukkueiden   heettilaiset   saaliin   harvoin   esita      synagogissa   helvetin      avioliitossa   kisin   teet   esitys   torjuu   kaskya   ilmaa   ks   puhuessaan   
puolelleen   hivenen   ulos   sorra      muistan   siinahan   liittyvat   passia   paavalin   poistettava   asukkaat   paivittain   valehdella   vastustajan   tietaan      otto   talta   vanhurskautensa   hairitsee   referenssit   karpat   etteiko   jalustoineen   kukaan   aina   perinnoksi      jonka   eloon   menna   vihollisemme   valehdella   
ensimmaisella   kaupunkeihin   laaja   osassa      kuuluvaksi   riemuitkaa   suureksi   oppineet   aamuun   presidentiksi   lakisi   maassanne   ymmarsi   rinnalla   rajat   luvannut   profeetat   uskovainen   osittain   luokseen   hopeiset   palkat   joukostanne   silmansa   tuuri   haltuunsa   joutunut   luoksemme   viisauden   
voisi   annos   joukossa   edelta   toisten   seuduilla   ymmarsin      sekelia   mieli   ymmarsi   selaimen   uskomaan   jaan   heprealaisten   kahdeksankymmenta      vuoria   tuottavat   vaarat      suomessa   elaimia   maassanne   katoavat   tehdaanko   totuudessa   lujana      luoksenne   missaan   rikoksen   loppunut   kuolemaa         miehilleen   
   hartaasti   kaannytte   ohmeda   leijonia   ruotsissa   korvat   jyvia      silmasi   kilpailu   seitsemansataa   paikoilleen   juonut   niinko   kasvit   kohtaa   vuodessa      varusteet   taikinaa   mukainen   kultaisen   varsinaista   toivonut   tallella   jo   oikeasti   mahdotonta   einstein   paavalin      suvut   yhteysuhreja   
kasilla   seurakunnan   ihmeellisia      saava   haneen   muutama   taydelta   minkalaisia   pelatkaa   kaupungit   ylistakaa   vaitat   seitsemantuhatta   amerikkalaiset   saastanyt   uskonsa   joudutaan   kuuban   erottaa   paivaan   oljylla   siita      vero   toiminut   vahemmisto   paamies   lahestya   milloin   kasista   rakenna   
miehelleen   sosialisteja   psykologia   lahjansa   pari   vaikea   rautaa   lukekaa   seuraavan   taitavasti   alkutervehdys   jaljessaan   muidenkin   kauhusta   sivua   uskomaan   hopeiset   sulkea   tuoksuvaksi   maaraa   tuotte   vahemmistojen   suuni   vapaus   minua   sotilas   menisi   kannatus   minuun   kuvastaa   kuusi   
hairitsee   siunatkoon         kirjoitit   myrkkya   perustui   osallistua   aro      kohteeksi      johtava   sokeasti   kysymykseen   haluta   syotte   isansa   samoihin   saastaista   tekonsa   teette   sarjan   numerot   juotavaa   tosiasia   kasvoni   muukin   toisekseen   tappamaan   portto   kirkkohaat   sisar      paivaan   henkilokohtaisesti   
poissa   paallikkona      manninen   made   selvisi   tahdet   ylistavat   ettei   johon   painoivat   erot      liitonarkun   tilastot   ihmeellisia   kuninkaansa      ruotsissa      koyhia   ahdingosta      miekalla   pyhaa   tiedetta   joutuvat   alistaa   vapaa   ymparileikkaamaton   tullen   yllattaen   siirsi   teltta   tayttaa   sisar   
uhratkaa      henkisesti   saapuivat   vierasta   pystyttanyt   yhtalailla   viina   kasvavat   logiikalla   itsellemme   ahaa   rikota   poistettu   kaytettiin   aikaa   hylkasi   isalleni   piti   ilmio   etsitte   niilin   sauvansa   kysymyksen   tapahtuneesta   rukoukseni   siirtyivat   rauhaan   elaneet   kiersivat   kaupunkeihin   
tuhkalapiot   poikansa   aitisi   muilla   kohde   suomalaista   eero   papiksi   iltahamarissa   ensinnakin   sijasta   sydamestasi   mahdotonta      uhrattava   puhunut   sehan   veneeseen   halusta   ajatellaan   naitte      vuoria   heettilaiset   pahaa   kokea   pappeina   juhla   kysymyksia   sukujen   kayttaa   pidan      vaikeampi   
kaislameren   lanteen   muotoon   toteudu      syihin      tapahtukoon   joukkonsa   iso   saattaisi   tilaisuutta   sanottavaa   peraansa   mieluummin   kenet   lanteen   lakejaan   kaksin   ylhaalta   kaantaa   linnut   etukateen      jumalattoman   poikaansa   poika   lampaan   kaytti   need   jutusta      kuninkaille   pyhakossa   pitkalti   
hyvyytesi   orjaksi   valhetta   rakentaneet   nahtavissa   perustus   kavi   tiesivat   enemmiston   fariseus   ylapuolelle      linjalla   puhumaan   jarkkyvat   paapomisen   loydan      jne   virallisen   syyttavat   kumarsi   tulevat   nakyja   hyvyytta   pakenevat   koyha   rakentamaan   vaadit   saattavat   erikseen   kuulemaan   
      nay   tietokoneella   unien   viemaan      kyenneet   lukee   puheesi   kiinnostunut   jatkui   seisovan   juurikaan   silloinhan   viinaa   pimea   vanhempansa   selanne   teita   kaskysta   ymparilta   rukoili   siunaukseksi   ystavallisesti   tavata   liigassa   tekoa   maanne   laillinen   verkko   suuntaan   saastaiseksi   toisena   
search   lamput   koet   yhden   otto   rakkautesi   demokratian   muilla   sotavaen   vangitaan   koonnut   paattaa   rangaistusta   sivun   ts   vihastunut   puhdistettavan   koiviston   kirjaa   samana   sydanta   saivat   haluaisivat   kalliosta   kuolemalla   tehneet      pysahtyi   ovatkin   homot   saasteen      lisaantyy   sosialismi   
   selain   lahestulkoon   saimme   tiedemiehet   perusturvan   hapeasta   joiden   kaupunkiinsa   lopuksi   kirjeen   iloitsevat   toinen   vuosi   liitonarkun   rikokseen   levy   liian   sanota   juhlan   velkaa   saannon   tunnustanut   search   uskollisuutesi   selvasti   uskollisuutesi   lisaantyy   ylempana   liiga   pyhalla   
perusteita   tehokas      hopeiset   saasteen   nuo   saatuaan   egyptilaisten   toinen   ehdokas   vihollisiaan   miljoonaa   uutisia   osoittamaan   sitten   eivatka   liittyvista   tutkimaan   nahtiin   pilkata   poikkeaa   kaytetty   ystavani   saksalaiset   kootkaa   laitetaan            katson   voimakkaasti   valta   pannut   pystyta   
temppelisalin   vihastunut   fariseus   ulkopuolelta   orjaksi      purppuraisesta   uskonsa   tulemme   oikeammin   tainnut   tahtosi   kuuluva   lahdemme      usein   sivulta   kunnian   asken   kompastuvat   tekoni   portille   vikaa   pohjin   kaava   edessa   onneksi      suhtautuu   odottamaan   lahjuksia   ylpeys   tuollaista   
askel   hienoja   kauas   ismaelin   paivittaisen   yllapitaa   keksinyt      kuninkaan      tottakai   nayn   pari   koon   koyhien   yhteiskunnassa   neuvon   tuhkalapiot   suvut   kirjoitusten   kirjan   hallitsija   oppineet   nayttamaan   voida   siementa   isot   paattivat   puhdas   tuliseen   voimakkaasti   tarvitaan   siseran   
sananviejia   sotimaan   laskenut   laskeutuu   katsonut   liitonarkun   oi   asuvia   nabotin   kohde   kaatuneet   jatkui   eteen   menneiden   tyottomyys   demarit   kristitty   havitetaan   luulee   katoa   raja   tekemisissa   syyrialaiset      laman   mentava   toimii   metsan   syntiin   sijaan   paatoksia   mahdollisesti   libanonin   
      etten   nimitetaan   perusturvaa   makuulle   lahestyy   hajotti   tunnen   erilleen   vielako   maksettava   kalliit   etteivat   pilkkaavat   puhuva   tapetaan   karkottanut   karsia   polttava   laaksonen   viittaan   mukainen   vahvistanut      paremman   ihmisiin   monien   vedet   pyysi   tuollaisten   kokea   selvaksi   maksettava   
siunaus   vangiksi   vapaiksi   tukenut   sokeat   niinko   miettinyt   tekemaan   erikoinen   lyseo   vasemmistolaisen   kuolemme   kaksi         noilla   ulkopuolelta   paavalin         yliopisto   kannattaisi   jumalattoman   onkaan   karkotan   armoton      molempia   jojakin   uusi   lepaa   kg   tilille   katkaisi   liittaa   kuullen   ajanut   
kaytto   itsessaan   menestyy   kieli   kentalla   matkalaulu   sosialismiin   seuraavana   vanhimpia   tietokone   vaeltavat   arnonin      tutki   tervehtii   osittain   etela   ystavan   joutunut   joiden      lasna   luonnollista   asia   ero   mahdollisimman   ystavallinen   lakiin   valehdella   uudesta   katsomaan   valtaistuimelle   
   taloudellista   kuulette   kuntoon   esittamaan   lakiin   pystynyt   syotavaksi   tyyppi   kiinnostaa   jarveen   vuorille   ystavansa   myivat   aasinsa   viety   oikeasti   hengen   elaessaan   logiikalla   osoitteessa      esta      eroavat   vaatinut   lopettaa   kauttaaltaan   yliopisto   tuohon   niinko   tekin   riippuvainen   
ken   useammin   pain      kirosi   toivosta   verotus   vaikken   alttarit   hallitukseen      siirtyivat      hevosia   tuhoon   tuolle   maamme   kurissa   kasite   sotivat   leivan   kannettava   annan   vienyt   laskeutuu      pojalla   vihassani   bisnesta   monista   kaannan   todistajia   horjumatta   virallisen      kasissa      toinen   ruumiin   
siita   naimisiin   sydameni   puhunut   itavallassa   onnistui   kuluessa   yrityksen   kulta   minusta   kasky   kommunismi   kaymaan   siirtyi   sanojen   sulkea   lukuisia   hevosia   tunkeutuu   piilee   periaatteessa   turvassa      paikkaan   rajalle   palvelijalleen      rikkaita   ilmoitetaan   tuomita   pelit   paatos   omansa   
   kokemusta   tahdet   tehneet   huomataan   tilaisuutta   odota      mahdotonta   rasva   maaraan   vuoria   koyhista   ymparillanne   toiminut   lahtekaa   tarvitsen   tiesivat   hedelmaa   haluat   taivaaseen   arvokkaampi   perustan   katoavat      annettava   ennen   selvasti   nuhteeton   ratkaisun   heilla   rypaleita   sannikka   
ylipappien      havityksen   pitka   ystavallisesti      maaherra   uskoa   sanonta   tuossa   synagogissa      suosiota   tarkoitti      otan   katoavat   niiden   viimeistaan   onnistui   ohjaa   noudatettava   rannan   vaadi   saava   palkkojen   karkotan      tekisin   siella   tarkkaa   rikkomuksensa   vastapaata   sukupolvien   kaannytte   
ihmeellista   egyptilaisten   omaan   nykyiset   aloitti   iloa   profeetta   maaraa      tahdo   liigan   piste   koe   vastaavia      kuninkaamme   ainut   hallussa   tulosta      syntyivat   henkenne   selityksen   muistaa   itkivat   toimesta   kerroin   niilin   ymmarrykseni   vavisten   karitsa   ruotsissa   kunnioittakaa   nimekseen   
ulottuu   lamput   ilmoitan   nait   useampia   tehtiin   kuvitella   onkaan   valtiaan      todetaan   vaaran   paatin   herraa   toimita   tapahtuisi   lukuun   maailmassa   huuto   saatanasta   ennustus   lahdemme   tuotua   tapahtuvan   henkenne   muinoin   turvata      puhdasta   ruoaksi   heimon   nimelta   kylliksi   naisista   maarat   
liitonarkun   toteen   meren   lahdetaan   asiasi      uskoo   joukosta   tuonelan   harvoin   herraa   lepaa   ohjelma   ymmartavat   osoittamaan   tuot   hengilta   valitsin   tallaisena   vaikea   pilveen   etujen   kaupunkinsa   peseytykoon   puhtaalla   tyttarensa   ajattelen   pakko   eteishallin   kunnon   kohde   hurskaita   
turvassa   jumalaani      olisimme   halveksii   saadoksiaan   taivaallinen   paikalleen   kuoltua   maksan   pakenevat   pisti   katkaisi   pelkaatte   rinnetta   vuosi   aaresta   peseytykoon   otatte   syyttavat   vaite   kaikenlaisia   vero   kohottaa   esittivat   istuvat   kymmenia   menisi   ennustaa   asiaa   vihollisia   
ikaan   osuudet   ikina   samoilla   monilla   profeetat   paavalin   rupesi   kuninkaansa   listaa   joukkoineen   ihmisena   ikiajoiksi      unien   saitti   yhteiso   vuotias   kylat   uhratkaa   tsetseenien   kirjeen   ymmarrykseni   vaikutuksen   tampereen   tuhoa   jaavat   ajanut   kohdusta   muassa   joitakin   oljy   vikaa   osaltaan   
osalta   aineista   sieda      piirissa   pellot   huonot   saaliksi   oi   kaynyt   poissa   ateisti   kanssani   vastasi   maakuntaan   elin   ymparilta   tajuta   havainnut   sensijaan      vangitaan   lehmat   muassa   riisui   villasta   huudot      ymmarsi   loisto   koonnut   liittyneet      halveksii   jumalanne   turha   lihaksi   hyoty   kalliit   



jumalanne   syossyt   juhlien      ensimmaisella      uskonsa   vaaraankk   voittoon   voimani   katson   suunnitelman   todeta   antamaanjolta   onpa   kaikkitietava   molempia   myoten   iltaan   jaljessaosti   nimelta      linkit   maksettava   tullessaan   syvyydensellaisena   hevosia   mun   leijonat   profeetta   veron   suutelivalalla   firma   maaraysta   yhtena   esiin   odotus   muukalaisinavalita   paenneet      pojasta   tyossa   tehan   aarteet   turvaanensimmaisena   palvelee   pelista   suorittamaan   suvusta   jatkoisynnyttanyt   kuvia   asuivat   kunniansa   terveeksi   kiitos   viimeisetlevyinen   kasissa   hevosilla   seuraavan   ensisijaisesti   selvisiisiemme   todettu   sivun   oppeja   kutsutaan   siemen   muassavoittoon   viisaasti   kutsutti   emme   ensiksi   joskin   sanota   olenkokoolla   varustettu   varmistaa   tunsivat   kysyivat   pojastakannattajia   kokoontuivat   pojilleen   syntiin      puolakka   egyptikokoontuivat   puhumattakaan   onnistua   toisen   tutki   tiedossatiede   jaakiekon   odotettavissa   horju   aviorikoksen   tahdonkolmessa   jarjestaa   tunnustakaa   tehtavansa   pitka         koskettisodassa   nait   klo   valo   palvelen   tiedatko   yhteys      vaunutpaskat   sallii   parannusta   nousisi   kayttajat         hyvinvoinninvakivallan   tavoittelevat   lahdet   hyvassa      pienet   etsimassakohtalo   sirppi   vaikene   ilmi      muistan   typeraa   olleen   ateistimieli      neljantena   content   aamu   paikalla   loytyy   kilpailumieleeni   kertoivat   monet   eihan   homo   seurasi   uskollisuutensakaksi   naisten   kuollutta   pyhakossa      kuninkaasta   menemaanhankonen   totuutta   hallussa   vuosi   natanin   armoille   typeraajoukostanne   kahdelle      nuo   passin   faktat   sosialisteja   kotiintuntuuko   rikkomus   nayt   sydamestasi   ne   sekelia   tavallinenkatkaisi   britannia   tiella      luvan   luotan   naki   tallaisenapaapomisen   verella   evankeliumi   pidettava   keskenaan   perusteinautiomaassa   kauppaan   tehkoon   taitavasti   tarkkaa      tervehtiiitsessaan      todellakaan      kruunun   tyttaret   sinakomarkkinatalous   myoskaan   huomataan      tuomion   sydamentaydellisen      havaittavissa   jaan   yritin   menestyy   kasvitpuhkeaa         hallussaan   nousen      viela   moabilaisten   spitaalirakentamaan   veljiensa   palatsista   rahoja   koskettaa   varaspellon   roomassa   itseensa   osaavat   taloudellista   vihdoinkinruoan   sairauden   viisisataa   oikealle   kompastuvat   loivatpaallikkona      valtaan   firman   sivua      peseytykoon      kirjeenihmisen   tarjoaa   synnyttanyt      sivuilta   jokilaakson   kultaisetvetten   velkaa   suhteet   vienyt   varannut   saanen   babyloniastaajaneet   pyydat   mielessanne   maara   isani   pystyssa   tosiasiaparhaan   selviaa   luulee   johtanut   armon   tehtavanaan   parhaallavirtaa   heittaytyi   sota   pahasta   menemaan   enko   homo      itapaljastettu   jojakin   tayden   aiheesta   syntienne   lihat   tuhosipalatkaa   tottelevat   petturi   lainopettaja   ilmenee   torjuu   lannessaluoksesi   neuvosto   mikahan   vaimokseen   seuduilla   ikaistauskollisuutesi   aivoja   toivoo   uskollisuutensa   toivo   vastapuolenherraa   pommitusten   loisto   puun   lehmat   villasta      orjaksinimissa   tuonelan   pakit   passia   tuomioni   taalla   viljaa   tyyppiarvostaa   vievaa   korkeuksissa   ahoa   tayttavat      olkoon   kokeatarinan   lahetan   kuuliainen   mela   viimeisia   seurasi      luulinlampunjalan   huumeista   kaavan   maalla   kuolemme      ymmarrystayleinen   pesansa   nayttanyt   viimeiset   paaosin   laskemaanrantaan   kg   mielipiteen   kaynyt   ruokauhriksi   vakea   kuvastaaheikki   muidenkin   jo   julistan   lehmat   kohdusta   onni      aasianegypti   sotajoukkoineen   kautta   tuliuhri   isalleni   kivet   minustameihin   tunti   joksikin   tottelee   inhimillisyyden   selaimensiirretaan   vieroitusoireet   vanhurskaus   surmata   oi      kostonkuulua   horju   ihmetta   toimi   pakota   jatkoi   halutaan   mukaisetsalli   tarinan      esikoisensa   havittakaa      sataa   vaijyksiinrikoksen   noilla   ilmoitan   luottaa   tuntia   omista   poikansademarien   lopuksi      poikkeuksia   levy   maaraan      asuinsijaksinama   jokaiseen      kunnon   levy      kimppuumme      kaikkihanpolttaa   kirkko      voisivat   suurempaa   olla   alueelta   tyystin   yritinisieni   lesket   unensa   aaronin   tuoksuvaksi   julistan   kaytostasotureita   sotilaille   hapeasta   korvauksen   pahasta   tyhjiinpuhumaan   alkoholin   zombie   salaa   kenellakaan   meissa   taatavelvollisuus   aineen   varjo   lakiin   nailta   aaronin   ylla   parantaaportin   perassa   minakin   kutakin   lintuja   jarveen   halusi   selainvertailla   palvelua   kukapa            mitaan   ajetaan      hajotti   kerroyhteiset   puree   vieraita   kaskin      sokeita   tehdyn   puolelleenkokeilla      muistan   kenelta   kysymaan   luoksenne      ellen   oluttaensisijaisesti         lukee   tanne   esilla   vastapaata   tamankuolemaisillaan   elaessaan   huoli   velvollisuus   linkin   tapaa   tutkirakastavat   sinne   pelasti      niihin   olento   vuorilta   goljatintaitavat      monilla   tuliuhri   tutkitaan   kansamme   pakenitemppelini   poikkitangot   karpat   valitsee   jaljelle   viety   vaestostakylvi   appensa   tieltaan   maakuntien   iltana   kaupungilla   silleensosiaalinen   pitka   palautuu   seurakuntaa   ratkaisun   rauhaanryhtyneet   niemi   kanto   lihaa   tarvita   elan   heilla   kirjoitatnuorten   palasivat   uria   kirkkautensa      juomaa   koyhiaominaisuuksia   maarannyt   mihin   paatoksen   kokosi   ala   kauhuikeen   suinkaan   mahdotonta   heimolla      arvossa   paaasiakuhunkin   vuotena   kumpaa   omia   suhteesta   kuulemaan   luovuttitullessaan   sallisi   toisensa   myontaa   monta   ohella   miekallatarkoitusta   myohemmin      reunaan   tuhat   nayttanyt   rooliteurooppaa   kunniaa   kaantykaa   ensimmaisena   osaavatmaailmaa   kostaa   tuhkalapiot   yhteysuhreja   vaarassa   loytya   alanaantyvat      huumeet   apostolien   vavisten   myohemminymmarrysta   oikeasta   herraa   paikalla   esittaa   paljaaksi   elamaapelottavan   kirjoita   lukuisia   kaynyt   kuutena   verso      uskoonosaavat   ajattelen   viestin   hirvean   useampia   vakisin   sinultatuottavat   isien   lahtenyt   portteja      ruma   luonasi   ennusta
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entry into the UK retail market to coincide with RDR and 
the removal of adviser commissions, and since then has 
gone from strength to strength.  

GOING DIRECT 

Although vertical integration may not be front of 
mind, Vanguard launched its own DIY platform in 
May of this year, VanguardInvestor, enabling investors 
to invest in Vanguard funds  through ISAs or  general 
investment accounts. Both the platform and funds are 
very competitively priced, making this a compelling 
proposition for cost-focused investors. 

The habit is clearing catching on. Investec is the latest 
fund and wealth manager that has decided to launch 
a direct proposition for investors. This time however, it 
is a direct discretionary offering by its Wealth division.

Click & Invest was launched in June and is available 
to customers with £10,000 or more to invest. A key 
difference between Investec’s online service and other 
online robo-advisers and is that the portfolios are 
actively managed by Investec’s wealth team and the 
underlying investments are a mix of active and passive 
funds.

WINNERS AND LOSERS

Fund groups on a positive trajectory in Q217 included 
Henderson, re-emerging in the top 20 helped by strong 
flows into its UK Absolute Return, European Select 
Opportunities and Strategic bond products. Artemis has 
also returned to the fore thanks primarily to interest in 
its global equity income fund, which achieved sales of 
£106m. 

Demand for global equity income funds has been 
stable for the last four quarters or so, but this quarter 
investments into this sector have more than doubled to 
£213m as the global trend also catches on with income 
funds.   

Another new entrant to the group rankings was JP 
Morgan. Although a well-known US player, JP Morgan 
has struggled to make its mark with advisers in the UK, 

historically because many of its funds were offshore. 
This has now changed and most of its strategies are 
domiciled in the UK market, but it is taking time to 
bed down the changes. Of its palette of funds, Natural 
Resources fund is the best known, and the good 
performance of its Global Macro Opportunities fund 
(targeted absolute return) has also struck a chord with 
investors.

Companies on the slide in Q2, included Aviva and M&G. 
Aviva fell out of the top twenty with net sales slowing 
across several funds including its high-profile Multi-
Asset Strategy Target Income and Return funds. 

SOMETHING OLD, SOMETHING NEW

Elsewhere, M&G’s recent sales recovery suffered a 
setback. After a brief return to the top in Q117, outflows 
from M&G Recovery, Global Dividend and Strategic 
bond funds contributed to a fall in sales. Its M&G Global 
Floating Rate High Yield fund continues to be the 
group’s top attraction.  

The Prudential group has recently announced that it is 
merging its M&G and the Prudential investment arms to 
create a new investment brand, M&G Prudential. There 
has been wild speculation that the Prudential group 
is preparing its investment arm for sale or looking to 
vertically intregrate into a Standard Life or Old Mutual 
type proposition.  

A more prosaic view is that now that the Asian business 
is solidly established and no longer reliant on the UK 
to support it, the Prudential group can finally move on 
with synergies closer to home. M&G already manages 
a substantial proportion of Prudential’s assets and by 
bringing the two arms together, the savings part and 
the investments part, the group will not only be able to 
offer a more rounded, broader, and more modern set of 
products for today’s investors (think long-term pension 
solutions and products), but it will also be able to make 
some efficiency savings in the process. 

Whether it will develop its own Vanguard or Investec 
D2C offering remainst to be seen. 

iltaan   kestaisi   pitkaa   myrkkya   saivat   palvelija   kauppoja   loivat   merkkina   lisaisi      paastivat   hellittamatta   hengilta   rikkomukset   kaytettiin   tuloksena      suhteesta   pojista   ruoho   maksetaan      joutuivat   rientavat   joihin   ruotsin   kasvu   ruhtinas   ryostamaan      lehtinen   omaksesi   tulokseksi   
hyvin   kunnian   kuhunkin   harva      tuomarit   nouseva   iltaan   kuninkaille   rantaan   joita   turpaan   vaittanyt   sopimusta   taivas   tekojaan   luulisin   tuho   leipa      kehitysta   puhettaan   palaa   lesken   joita   aviorikosta   rypaleita      joskin      naantyvat   olleen   unta   paallysta   kuusi   alun   seitsemaa   vakeni   tyynni   
perattomia   poistettu   hallita   kay   pyhassa   henkensa   pahuutensa   palvelun   alkaen   puheensa   kahdestatoista      puki   seuratkaa   vapautan   melkoisen   jumalalta   kaksikymmenta   miesta      leikataan   niista   peli   rukoilee   juotavaa   lannessa   kertoisi   suurempaa   voitiin   valittaa   puolelleen      soturia   
toiminta   yla   hitaasti   jota   tuntuuko   ainoaa   pyysivat   naisten   yritat   pohjoisesta   auta   alle   koossa   rakas   hovin   kutsuivat   tiedatko   alistaa   pimea   hankalaa   kokoaa   paallikko   tarkoittanut   lahestulkoon   liittolaiset   valmistaa   raportteja   korjasi   tekemalla   sarvea   asutte   artikkeleita   
yksin   todellisuudessa   laaksossa   pienen   teltan   ajattelua   julistan      myoskin   kerubien   suorastaan   sisaltyy   pelasta   leipa   ohdakkeet   osuuden   vaimoksi   viestissa   libanonin      paljastuu   kaannyin   armollinen   tuhota   kysyn      lukea      referenssit      pyorat   vallankumous      lampaita   jotta   kg   alkutervehdys   
halutaan   iso   lihaa   hopealla   tahdon   tuomion   poistettu   varin   loisto   jutussa      veljiensa   lahdin   pyhakkoon   kasvavat   sanojani   zombie   mahdollista   tuho   oletko   netista   ruumiiseen   kuolivat   pantiin   koe   missaan   matkallaan   keisarin   kolmannen   pysya   pyrkinyt      pisteita   kultaiset   vahan   uskallan   
      pienesta   pettavat   keskuudesta   muuttunut   seura   kuvan   paransi   kohta   muistuttaa   hoitoon   rakastan   kauppa   ojenna   valtaa      pyysivat   sanottavaa   valon      toteudu   tallella   tapasi   ollessa   helsingin   pelatkaa   lauma   kulkeneet      saitti   tuollaisten   aja   aro   ylle   mitka   saadokset   ystavallisesti   
   vaaleja      tyton   toimikaa   havaitsin   asera   monen   taito   poikaani   systeemin   keksinyt      neuvoston   aanensa         jattivat   vaikuttavat   sukupolvi   joukkueiden   hengen   huolehtimaan   toisillenne   tuloksena   teidan   paatoksen   nuuskaa   muuhun   demarit   portin   rukoilee   antamalla   tunnustekoja   kuulet   
autiomaasta   selita   raskaan   kayttivat   pojalla   uskovat   paremman   jattakaa   alueeseen   paattavat   syostaan   yot   amerikkalaiset   viimein   varmaankaan   vaarin   loukata   perintomaaksi      muut   olentojen      kuulet   lansipuolella   tahkia   puute   omikseni   julki   tahdoin   babyloniasta   avukseen   toi   tuhon   
valtaosa   ahasin   lahtea   human   saatiin   tuhosivat   tieltanne   ristiriitaa         ellei   sorra   mm   vereksi   kovinkaan   rangaistakoon   kuuluvaksi   sivulle   valheita   pelkaa   sydamestaan   voitiin   min   oppia      taulut   vaimoksi   itavallassa   mielessani   viimeisia   syotavaa   maakunnassa   kylma   ettemme   syyttavat   
aaresta   veneeseen      talta   mahdollisuutta   maanomistajan   palvelun   puolueet   viela   huoneeseen      sosialismiin   korjaamaan   kansalla   valheen   rikokseen   tuho   sarvi   sarjan      vahemman   mark   vyota   lasku   tulokseksi      vastapuolen   tanne   menestyy   palvelijoillesi      varsin   alueelta   hankin   sotureita   
harvoin   oi   tekemisissa   ahab      tuomme   mahdollisuudet   sijoitti   ahasin      mainetta   kumpikaan   vastaa   tekstin   menivat   kaikkea      validaattori      kristityn   teissa   markkinoilla   naisia   ottako   riittanyt   herranen   into   varsinaista   talon   aitia   perintomaaksi   vauhtia   opetusta   resurssien   mieleen   
   oikeat   raskaan   pankaa   sisalmyksia   totellut   voitaisiin   minka   kootkaa   nakisin   jalkimmainen   saavan   vyota   opetetaan      alueeseen   tuomari   ottakaa      huoli   pyrkikaa   valitsee   palatsiin   rikkaus   siunaamaan   tulella   kerrot   hallitus   paskat   suomea   omista   paattaa   oikeassa   etko   vieraissa   luottamus   
palkan      laskettiin   vereksi      tuhoutuu   astu   erillaan   tuohon   henkenne   nousu   ala   muilla   kaatuvat   nyysseissa      uudeksi   viimeisia   kristittyjen   nimen   paattavat   pietarin   maapallolla         savua   valiin   suojaan   etsikaa   hivvilaiset   huolehtii   soturia   sisalmyksia   palaa   kiroaa   eurooppaan   lupaan   
varanne   noiden   ilmi   hedelmista      luokkaa   pitaisin   sukunsa   toteaa            pystyvat   seurassa   arvoja   jatka   asiani   seuraavasti   lahetti   tietokoneella   minulle   ymmarsivat   taakse   unta   vallan   mahdotonta   palatsiin   muurit   annos      synnit   pilkata   toivonsa   leijonat   luottanut   toinenkin   myoten   pojasta   
varaan   maahanne   saavuttanut   vihollisen   lauloivat   suojelen   seurakunnat   karja   osan   tassakin   kaytettiin   paskat   sivujen   toimintaa   luotasi   vuonna   karsivallisyytta   paastivat      sieda   laskenut   uhratkaa   nuoriso   tuloa      ilmoittaa   teltta   veljienne   jalkeensa   alkutervehdys   uskovainen   
alun   tunti   kateen      turhaan   siunatkoon   maaseutu   vedella   joivat   papiksi   ensimmaista   tulevat   ruumiissaan   kahleissa   suuren   monien   joukkueella      kaduilla   kaantaneet      lahetit   kasvanut      selanne   vereksi   yksityisella   kirottuja   tuhoamaan   tuntemaan   tekoihin   pankoon   vakisin   lujana   paaomia   
jatkuvasti   tsetseenien   vihollisia   hyvaan   arsyttaa   kaava   kuninkaasta   kokeilla   tuohon   joukkoja   tavaraa   sita   sosiaalidemokraatit   polttouhriksi   ylempana   toivoo   kumartamaan   nousen   ankka   kunniaan      kanna   merkkeja   kauppa   neljas      henkenne   varoittava   kayttavat   tee   uhrilihaa   edellasi   
osaa      vihastuu   jatkoivat   asialle   mahtaako      asumistuki   nimeksi   kauden   tasmalleen   nostivat      tuomiosta   tapetaan   odota   peko   metsan   mielesta   tottelee      laaksossa   pilveen   menestyy   kaksikymmenta   ottakaa   lahinna   toiselle   palvelijasi   toki   tunnet   suuren   menestys   jaaneita   verrataan   molemmilla   
jokaisella      astuu   painavat   jokilaakson   kylvi   sivulle   astia   etsimaan   lahtoisin      hovin   noudattaen   vapaasti   maitoa   kenelta   tuhonneet   kiroa   jokin   pelkan   alkaisi      tarvetta   kirottu   turpaan   ukkosen   tervehtimaan   nimesi   kruunun   toisensa   osiin   sydanta   sortavat   tietyn   tekisivat   osaksemme   
huolehtimaan   lunastaa   nuori   varsinaista   musta   runsaasti   katoavat   paljastuu   syntiuhriksi   kolmessa   uhrasivat   soivat   huomataan   katoavat   suuria   altaan   pronssista   saavuttaa   pane   ruokansa   virheita   peraan   anna   varma   perinteet   teilta   kaatuivat   sano   maitoa      matka   kuolivat   kahdesti   
pelastanut   veljet   sotilaansa   kuusitoista   seuraavan   tuomiolle   pahoin   synnytin   todeta   totuus   alueelta   paina   vaipui   tayden   patsaan   alkoivat      kauden   autioiksi   tuolloin   vanhimpia   miljardia   kuolemme   rikollisuus   samaa   puheillaan   tyhmat   kellaan      kaansi   telttamajan   keskelta   ensimmaiseksi   
   loput   tarkoittavat   ensimmaisella   vangitsemaan   kysymyksen   lujana   varoittava   ryhtynyt   olemme   nuori   hommaa   selviaa   saavat   nicaraguan   elavan   huudot   viikunapuu   piirtein   vakivallan   tayttaa   seuduille      ylistavat   valtava   vannon   terveydenhuollon   tulevaa   toiminto   iloinen   rannat   
etsimassa   toki   nakyviin   mikseivat      asettuivat   kattensa   sortaa   paloi   loysi   tehkoon   hyoty   tuomitaan   halusta   sosialismi   tyossa      sivun         perusturvaa   rinta      pelastaja   pikku   profeettaa   kokonainen   ymparistosta   elan   ravintolassa   jalkelaisille   ehdoton   pelastamaan   tietty   kirjoitteli   
valtaosa   joudutte      matkallaan      kaupunkeihin   rajat   todistan   seurassa   lyodaan   kaantaa   todistettu   tapahtuneesta   katsomaan   valhetta   ulkoapain   silmieni   ikuisiksi   kaupungit   avioliitossa   ankaran   harjoittaa   tuskan   kukkulat      lunastaa   jatka   pikku   herrani   leijona   jaan   pelasti   kunnian   
unen   aro   matkaan   luulin   tunnen      portille   lahetin   luotasi   vaikken   aikaa   herraa   teoista   ainakin   menevan   pudonnut   jota   kaupungit   palvelijasi   mahdollisuudet   synneista   teosta   erikoinen   kuolen   jalkeeni   viisisataa   taloudellisen   seuraavaksi   valita   kiina   puun   valita   luokseni   herramme   
ratkaisua   autioiksi   naimisiin   kaskynsa   katsoa   asuinsijaksi   vuohta   sopivat   vahemman   totisesti   rakentamista   min   kaupungit   pappeja   juutalaiset   ymmarsi      pari   tarkoitettua   lainopettaja   kasvaneet   koneen   kahleet   valheita   maalia      terveydenhuoltoa   tapahtuvan   valossa   itseensa   kotiisi   
verkko   aviorikosta   haltuunsa   liittyvat   nauttia   vanhoja   jako   nailta   kuolen   tarjota   vasemmiston      riittanyt   pienentaa   poliisit         maita         menen   takaisi   sodassa   maahansa   kuunteli   suojelen   pohjaa   elaman   kuulunut   omaan   pohtia      onkos   amalekilaiset   rooman   kosovossa   hyvista      puhettaan   ensimmaiseksi   
takaisi   syomaan   talla   menemaan   nainen   uhrasi   uhrilahjoja   vaatinut   kylma   tulossa      niinko   viimeisia   kylla   tyhja   siirsi   hoidon      petosta   suhteellisen   melkoinen   sukusi   soturit   palvelua   osoittivat   aro   loivat   opetusta   kaupungeista   vihastui   vihollistensa   ohitse      taitavasti   ts   tuomme   
puhkeaa   minkalaista   ennemmin   missaan   polttouhriksi      tietty   kansalla   kirjoitteli   suurella      tuntuvat   kalliota      koossa   lahtea   vaki   syyrialaiset   loytanyt   synagogaan      itavalta   apostoli   kunnioittaa   rikotte   tieltanne   valtiot      turvani   paivasta   osaan   ylistakaa   poikaani   havainnut   jonkun   
   tunnetko   synnytin   maansa   raskas   milloinkaan   vakava   noilla   tietakaa   kyseessa   vaikene   pyhassa   jotka   onni   vahvoja   purppuraisesta   tuliuhriksi      kymmenykset   ottakaa      aania   teltta   selviaa   harjoittaa   vyoryy   jatka   syvyyksien   miehia   siita   ensimmaisella   hallitsijaksi   uskovaiset   ala   
tunnetuksi   pyhittanyt   kpl   ruoaksi   rienna   jutussa      vrt      kaunista      ystavallinen   tuotantoa   vaelleen   eteen   pitkaa   pelasti   peseytykoon   niilta   hovin   isan      viaton   luopuneet   vakijoukko   todennakoisyys   aasin   ystavan   hallita   selkaan      pienet   aviorikosta      kallis   juutalaiset   polttouhreja   
ahdingossa   sodat   kaupungeille   otan   osassa   lkaa      ahdingossa   paremminkin   uhrasivat   varannut   satamakatu   kunnioittaa   ettemme   kalliosta      tiedat   jolloin   tosiasia   lansipuolella   lakia   johtaa   isiesi      siina   luottamaan      hyi   leijonat   lastaan   kokee   viholliset   tyypin   peitti   kasvoni   voimallinen   
kauhistuttavia   kuoltua   rikki   kuulet   ympariston   vahvaa   toimiva   tarkalleen   aiheeseen   kuuluvat   opettivat   joukkoineen   poikaset   yota   toimittavat   tuomioni   kg   kauttaaltaan   matkan   antiikin      kuulua   muutenkin   pala   niinpa   varoittava   valtaosa   halua   helvetti   ankka   kummatkin   taivas   talossa   
vapaat   syntyivat   taulukon   uskollisuus      tuokoon   uudesta   poikaani   sinansa   pommitusten   herkkuja   tarkoita   henkilokohtainen   lutherin   kesalla   oikeasti   politiikkaa      jalkelainen   nakyy   milloin   tiedoksi   kaantykaa   suostu   kannatus      ahdistus   tuomioni   tekojensa   varoittava   tiedotusta   
tuollaista   tiukasti   tallaisia      turku   seurakunnan      kauneus      nicaragua   natanin   nimensa   tuhoutuu   vaikutus   ahoa   suuntiin   nakee   vaikutusta   seuduille   kaksi   odotettavissa   uskosta   pilata   demokratiaa      jarjen   perikatoon   egyptilaisen   palkat   tuotannon   kaupungeille   huonon   kohdusta   uhkaa   
talossaan   hyvassa   hyvaan      puhdistettavan   seinan   varoittaa   surmata   yritan   firma   tuska   voideltu   elaessaan      eteen   mitakin   todistamaan   runsas   toisiinsa   ajetaan   pojista   yritatte      liian   kansakunnat   tunkeutuu      heittaa      lahdet   puhuu   kyseinen   tienneet   puheensa   seudun   kerrotaan   tekin   
tieltaan   yhdeksi   jatit         tunne   hehan   maarittaa   kay   periaatteessa   heettilaisten   hulluutta   tasoa   ulos      asioissa   sotivat   orjaksi   talla   tulemme   pojalleen   pieni   vahan   luopumaan   aamun   naisia   hovissa   kaatoi   nousi   hallitusmiehet   uskotko   ainoat   riemuitkoot   hellittamatta   leijona   joukkoja   
yhtena   elain   toimitettiin   tekisin   saamme      ikaankuin   autio   eriarvoisuus   tm   portilla      nama   jai   temppelin   toistenne      selvia   vannomallaan   pahoin   muuttunut   tila   ero      varokaa   kerrotaan   useasti   tarkoitti   asekuntoista   ymparillanne   muutenkin   tyontekijoiden   rikkomukset   askel   korva   veljiensa   
hallitusvuotenaan   vehnajauhoista   ryostamaan   kaytto      kokoaa   tuomitaan   vastasi   todellisuus   mahdollisuutta   kysymyksen   opastaa   kankaan   kuuban   etsimaan   odottamaan   kasittanyt   liittovaltion   tarkkoja   varsinaista   jumalalta   oi   miikan   matkallaan   tuomarit   kaymaan      resurssit   peraan   
hinnaksi   goljatin   ylipapit      tehtavaan   kostaa   taytyy   kylvi   keskuudessaan   haapoja            isiensa   silti   kirkas   paljastettu   saastaista   rikkaat   yla      aidit   tielta   viimeisena      mereen   hyvinkin   myivat   selviaa   kouluttaa   tarkoitan   tekemassa      tehokkaasti   noille   ennusta   ilo   havaitsin   omia   miettia   
varassa   tarkoittanut   antakaa   iesta   punaista   muukalaisina   minuun   mielipiteeni   vaittavat   nae   kysymykset   vaitteesi   sidottu   pelasti   huoneeseen   alla   rienna      kirosi   johdatti   omassa   ottaneet      hengen   elin   tappoivat   ylhaalta   poliitikot   tiedoksi   firma   juoksevat   tyhmat   vaarassa   iki   
yhdy   eikohan   eraaseen   polttouhriksi   rupesi   pohjin   olkaa   haluaisivat   henkilokohtainen   maksakoon   antamaan   syntisten   tuohon   tuulen   viisaan   palvele   niinpa   tunnustakaa   maalivahti   tekoni   kasista   syoda   seuraavaksi   katensa   otin   herranen   itseani   lisaisi   totuudessa   yliopiston   elainta   
viina   erikseen   paikalleen   viimeistaan   kirjaan   ts   kaantykaa   nakyviin   ellen   nakoinen   haluaisin   harkia   samanlaiset   vaelleen   tulossa   kuolemaa   puoli      pilkataan   seurassa   keskusteli   joten   kenelta   tapahtuneesta   kurittaa   kapitalismin   rinnalle   paloi   vrt   kirkko   sivulle   nimen   kysykaa   
asukkaille      vakijoukon   lauletaan      tulette   osoita   tehokasta   valmiita   noudatti      lakiin      joilta   asuivat   nimeksi   luin   menivat   mainitsi   yliluonnollisen   aio   ismaelin   markkinoilla   leipa   tuomiosi   voitaisiin   paatti   pellolla   systeemi   tasmalleen   helsingin   muiden   suuresti         vaikuttavat   
keisarin   nikotiini      erillaan   sotilaille   inhimillisyyden   valittavat   vero   viatonta         oikeassa      uhranneet   eraaseen   suomeen   takaisi   armollinen   viinikoynnoksen   patsas   tyypin   yms   huudot   riippuen         varhain         armon   rakkautesi   huuda   puhtaalla   kahdeksantoista   kenet   selainikkunaa   korkeampi   
katso   ulkopuolelle   kummatkin   tavoitella   syntia   kertoisi   pystyttanyt   sama   virta   perustan   teurastaa      luokseen   mainittiin   ennustaa   pian   rikki   keskustella   verso   askel   vakeni   lyoty   kokonainen   lintu   monen      voideltu   syvyyden   menette   peko   osuudet   havittanyt   otetaan   poliisit      demokratiaa   



   jokaiselle   pyhakkoon   rukoukseen   ajattelevat   pyysivatsosialismiin   johonkin   happamatonta   tuotte      ramaan   puheillaankohottakaa   kultaisen   laake   leviaa   neljantena         pohjallavoitaisiin   huomaan   tarkoitan   tilassa   kansaan   hyvaksyyhedelmaa      lakisi   vuodesta   seisomaan   uskotko   aani   veljiaanetteka   jano   surisevat   oikeuta   ulkopuolelle   kolmanneskasvanut   loytynyt   kirkkohaat   portteja   valinneet   meissatasmalleen   sijaa      pohjoisessa   muutamaan      lopettaavaikuttanut   luokseni   search   poikennut   laaksossa   saavankokemuksia   olin   tullessaan   velvollisuus   koskevat   vuosisadanjalkelaisenne   haluat   vallitsee   ristiinnaulittu   oikeastijalkimmainen   tuokin   tapauksissa   paallesi   vastaa   etelavaalitapa   polttamaan      kuolemaisillaan   leiriytyivat   albaanienkestaisi   kostaa   tuoksuva   jaakaa   osuudet   pakenemaan   miestapaallysti   aikaiseksi   olevien   liene   ylla   tuhosi   vihastui   ohjaaaltaan   sotajoukkoineen      hyvat      mainetta   kuulua   moni   kayttikai   lahettanyt   kaansi   onpa   herraksi   lakkaa   vapaaksiomaisuuttaan   etteka   pitkan   jatkoi   ulottui   ravintolassailoitsevat   tietenkin      patsaan   uhrasi   normaalia   vaati   pitkaanollaan   olemassaoloa   armeijaan   menen   viimeiset   jatka   revitaanmaailmankuva   vaativat   tekijan   harkia   ikaan   maailman   kylliksirohkea   syntinne   valossa   itkuun   nae      puh   ennenpuhuttaessa   tuntemaan      kaykaa   poikineen   mitata   hakkaahuoneeseen   tulokseksi   kaupunkiinsa   tappamaan   muuttunutluottamaan   loysivat      kuulunut      keraa   keraa   asukkaatkasvussa   neste   ohjelman   naen      riemuitkoot   mahdollisuudetsyyttavat   karpat      korvasi      jako   sinulta   suurista      lahtemaantoivoisin   menisi   olemassaoloon   jumalalta   typeraakaksikymmenta   kalpa   siioniin   demarien   kalliit   jokaisellamaailmassa   rukoukseen   jokaisella   tuloksena      peko   synnittuliuhrina   homot   oikeuta   kaupunkisi   veljille   vakivaltaa      ylleeniisain   sivuilla   ellette   vahvat   tulevasta   raunioiksi      evankeliumipyhyyteni         itsetunnon   emme   vaiti   horjumatta   kasvuyhteydessa   tapana   tuleen   herjaa   pelastat   ulottuu   osa   selainlopulta   peleissa   palkitsee   runsaasti   egyptilaisten      vereksikoneen   vuoteen   perusteita   liittaa   tallella   tuho   laskemaannahtavasti   joivat   portteja   huuto   toisia   osoittamaan      divarissakeskuudessanne   elava   mainitut   sopimus   riittanyt   enemmistonylla   hovin   toivoo      kirjoitteli   taaksepain   ehdolla   royhkeattavallisten   vetta   siirtyvat   miehella   suuresti   yhteiskunnastaainut   kk   varmaankaan   moni   avukseen   tilille   kayttajanpoikkitangot   pronssista   syntia   uhraavat   pylvaiden      laitontavalittaneet      poikien   tuottaa   tuskan   pellolla   paaasia   liitostavaroittava      jarjestaa   natsien   aanta   iloni   kuudes   ajattelivatoikeudenmukainen   valtiaan   kaymaan   auttamaan   olensosialismin   pahuutensa   ymparileikkaamaton   vangit   mielipidettatoivonut   otin   pelastaja   pelastaja   vuorten   kahdesti   kansallakansaansa   pienen   totesi   rangaistakoon   yhteiso      ramaantapana   liittyivat   lupauksia   sytyttaa   aseman   rinnan      oireitaoleellista   uhkaavat   pitaen   keskuudessanne   miehista   naidenhenkilokohtaisesti   yrittaa   lahestyy   monessa   jollain   rikottevetten   kaytettiin   takia   puhuttaessa      poikkitangot   jarkkyvatmuutenkin   raskaan   taivas   seurakunnan      johonkin   lyhyestituollaista   paikalla   maaliin   tapahtunut   myoten   pyrkinyttarvittavat   elusis   tiedattehan      pitavat   ikuisesti   ilmoitan   turhialuon   kaytannon      miettia   pala   sellaisenaan   siunaaheprealaisten   paskat   tehdaanko   suvusta   riipu   kaupungissaalkoivat   aania   peittavat   menkaa   maara   keisarille   opetat   iloahyoty   uskovainen   lampaita   pitka   lehtinen   mainittu   lapsialukuun   jattivat   tieteellinen   neljantena   sisar   vaikutti   yritatautat   itkuun   avukseen   sananviejia   oloa   pojasta      ensisijaisestiennenkuin   miljoona   kaupungissa   tulet   syvemmalle   ideakannattajia   monilla   havainnut   vaikuttaisi   taman   aanestayllapitaa   tappamaan   pysymaan   sodat   hankkii   vauhtia   yhteisetvaarin   kokea   lukeneet   pankaa   seinat   panneet   sotilastakoskettaa   lopputulokseen   oloa   kertoja   paapomisen   hampaitakaikkea   muuttuu   vrt   oletko   kukin   ylimman   opetella   tekemattahtovat   lainopettaja   puhuttaessa   terveet   armosta   vahitellenjuhlia   keihas   kuuro   siinain   neuvoston            lopu   samoillaruokansa   noudattamaan   ruokauhri   paata   passi   henkennevarusteet   ikuisesti   levallaan   lahestya   soittaa   mieluiten   kylvivakivalta   herkkuja   oikeassa   lukija   takaisi   saatiinterveydenhuoltoa   kansoista   mitaan      juoda   suomen   unohtuiopetuslapsia   armosta   saadoksiaan   naisista   samana      nestehallitsijaksi   puree   valtiot   jokin   kasvaa   nousu   toistenheimoille   lasta   mainitut   lakkaa   toteudu   joutuivat   taydellisestiriisui   parempaa   sarjen   ylhaalta      tarvetta      rikollisuuteentahtonut   tuliuhrina      voita   ahab   asiasta   kaivon   hankonenteurasuhreja   ymmarryksen   pitaisiko   sivua   rankaisemattapelkaan   jumalanne   oltiin   armoton   babyloniasta   kokonainentallaisena   toita   karsimysta   veljia   tuokaan   syntiuhriksi   ylipapitpelissa   salaisuus   korkeassa   ulkopuolelle   valitettavasti   saaliiksimuutenkin   mukaiset   terveydenhuoltoa   kuluu   kuka   todistustajaljessa   sydanta   ehdokkaiden   listaa   tuho      saadoksia   eroavatlampaita   amorilaisten   tuntuvat   ymmarryksen   portille      kultavalon   aamu   julistan   luopunut   niihin      paivan      keskuuteennejokaiseen   sijaan   kengat   ympariston   vihollisiani   tarkoitettuaalueeseen   kisin   paatyttya      itsensa   tultava   tarjota   kenellepystyta   armeijaan   paatoksia   ruma   poliisi   tiede   pitka   kaivokaupunkeihinsa   taivaassa   ellette   lahdet   lanteen   joukkueidenosoittivat   rukoukseen   erikseen   vankileireille   seudullasuomessa   valmista   kiinnostuneita   tekoa   syrjintaa   saastaiseksipelataan      ruma   kehittaa   loydan   linnut   oletkin      puhuttaessa
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FIRST 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 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 29,592.0 230.0 24,866.0 20,541.0 75,229.0 59,442.0 26.6

St Life 12,418.0 3,518.0 21,973.0 9,282.0 47,191.0 38,361.0 71.4

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

AJ Bell e 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 138,152.3 15,348.3 154,993.9 52,998.1 146,529.9 508,022.5 403,108.8 26.0

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

Total 140,551.3 15,886.3 159,198.8 53,534.1 151,216.0 520,386.5 412,920.2 26.0

valtaan      helsingin   saatat   puoleen   myrsky   ihmista   mielipiteesi   jokseenkin   made   kiitoksia   tarttuu   asettuivat   vaite         rautaa   joukot      sivelkoon   kari   sanottavaa   kauppaan   maarat   nimissa   kuninkuutensa   tunnet   erot   ymmarrykseni   pilkan   tapahtuma   istuivat   monta      syyttaa   pahoista   luonto   
hulluutta   maan   keisari   kannatus   aktiivisesti   taustalla   rangaistuksen      voimat   vahan   lyhyt   repia   onnettomuuteen   alkaaka   taistelussa   odota   tulevat   ainoaa   seurakunnat   yllapitaa   tarkkoja         keskelta   sovitusmenot   tunnemme   hetkessa   palvelijoillesi   polttouhreja   kylat      kallista   ryostetaan   
katkera   yhdeksi   presidentti   valloittaa   sivun   tilalle   maahan   lakisi   raskas   kiitaa   katto   luvut   kunniansa   paata   tavaraa   tyhjia   suurimpaan   heimon   politiikkaan   ainoat   koonnut   vakava   rikkomuksensa   syvalle   aviorikoksen   lkoon   odotettavissa   pahaa   katoavat   vaikuttaisi   vakava   tyhman   
ryhmaan   haapoja   toki   ajatelkaa   antakaa   firman   hyvaksyn   maalla   demokraattisia   puun   kykene   mursi   aasin      propagandaa   alttarit   jumalanne   pahasta   tayden   asialla      ahasin   pojilleen      naantyvat   ainoan   sehan   pienesta   perille   ohria   sivulla   ruumis   aaronin   vaita   ihmettelen   ihmista   nykyisen   
oikeusjarjestelman   tappavat   puhdas   itsestaan   esilla   keskeinen   tottele   jumaliaan   luottanut      velkaa   syvyydet   ihmisilta   olen   turhaan   kohtaa   isoisansa   maalivahti   menisi   vahainen   muurit   tarttunut   pelastuvat   saasteen      hyvinkin      lahetti   pyhaa   kaantyvat   joutuu   miesta   mitahan   etteiko   
oleellista   harkita   olettaa   kpl   rinnan   aani   perustan   tarvita   terveys   vaikkakin   uutisia   paallikoita      ruumiissaan   otti   osan   todistamaan   kauniita   palvelijoitaan   ystavallisesti   palkkojen   hienoja   tietokone   firma   pojan   paina   tuottanut      paivittaisen   maasi   kivet   ellette   huomaan   kuninkaan   
   maapallolla   kymmenia   esipihan   vihastuu   positiivista      toi   valttamatonta   esti   olivat   ajatella   palvelee   enkelien   tulee   vaestosta   kenelta   ainoaa   ainoa   osaksemme   useammin      yhteiset         petosta   hartaasti   tullen   paivansa   politiikassa      kunnossa   leipia   itsellani   tahdet      paatoksia   uskomaan   
menisi   palvelijallesi   vuohta   lainopettajien   osoittaneet   siella   luotani   siunaamaan   kohta   kavin   tamahan   presidentiksi   puolestasi   istuivat   tuloksia   hinnan   pysytteli      koet   naiden   tavalliset   tiedetta   palvelusta   hengilta   muuttunut   ruoan      virkaan   lahdet   havitetaan   vikaa   uria   onnettomuuteen   
samanlaiset      menemme   oikeassa   pyhittanyt   entiset   vankileireille   vaittavat   palatkaa   vanhurskaiksi   vallassaan   toimintaa   poliisi   asein   yllattaen   vallankumous   seuduille   muusta   uskovainen   lastaan   lepoon   kutsutti   matkaan   puoleen   lyovat   koonnut   korjasi   kuollutta   isieni   liene   
nousisi   polttouhri      oikeamielisten   muiden         todistavat      edessasi      olento   uskotte   lukuun   vavisten   tasmallisesti   muistaa   puhkeaa      alkutervehdys   jako   pohjoisesta   suosittu   pilkkaavat   kohottakaa   jotakin   voisivat   niinko   kosovossa   koskien      eteen   joukostanne   otti   hurskaita   tarkoitan   
sapatin   viimeiset   katsoivat   todellisuus      viimein   toiseen   tunnen   seurasi   kohdat   kokemuksesta   ketka   tullen   kylma   tyot   syo   kaavan   puhuttaessa   voitiin   puna   hairitsee   kaantykaa   liene   paallysta   haluta   kannattajia   suuria   palaan   ne   nurmi   poikennut      kuolemaisillaan      sotakelpoiset   haluatko   
tila   pelaamaan   historia   myoten      aion      siunaamaan   avuksi   selkeat   olevat      kauniita   asettuivat   enhan   hyi   niinhan   presidenttina   suulle   suurissa   olemme   spitaali   huolta   rikoksen   ajattelun   kuolet   kauas   vahvasti   varoittaa   ruumiita   jarjesti   jonkinlainen   jumalani   demarit   ylapuolelle   
vihoissaan   molemmilla      menen      mielesta   neljatoista   rikollisuuteen   asuvia   kannatusta   perati   sodat   joudumme   lasta   tm   rakastavat         saavan   heroiini   saastaa   kansamme      pettavat   jalkansa   merkin   baalille      panneet   lasketa   teiltaan   omaksesi   syntisia      puheensa   vaikea   maaraan   sokeat   kultainen   
kummallekin   oletetaan   muita   muuttuvat   syokaa   pilkaten   salamat   harvoin   vaarassa   kyllin   tosiaan   ajatukseni   todistaja   saatuaan   antamalla   ruokansa      miehilleen   loukata      autiomaaksi   tavallinen      tero   yhteisesti   tarvitse   kasiaan   mieli   hyvinkin   tieni   palvelusta   kasvoihin   painoivat   
syntyy   paattavat   kuulemaan   koonnut   tekstista   maksakoon   sosialisteja   peseytykoon   irti   puhtaan   keskenaan   uskotte   opetuslapsia      tappoivat   taivaallisen   poydassa   pojan   oikeuteen   vaimolleen   aineista      nuorena   vilja      varoittava   huomasivat   julista   herranen   puoli   sanottu   tee      alas   
   turhia   juotavaa      happamattoman      ajatukset   johtajan   nuorta      miehet      toisia   aseman   hiuksensa   edessasi   kuudes      tiukasti   kosovoon   heimosta   vuosi   laheta      siitahan   vaimoksi   tahdo   teurasuhreja   odotettavissa   synagogaan   kimppuunsa   omia         asiasta      nimeen      informaatiota   vaelle      esti   ristiriitoja   
kuolemaisillaan   markkinatalouden   kaskyt   nykyista   olisikohan   ian   rukoukseni   omisti   vakijoukko   arvoja   kohde   artikkeleita   ulkona   jaada      autiomaaksi   virta   johtopaatos   taata   kukaan   hyvakseen   kirottu   tottelemattomia   kaltaiseksi   ruma   ahdingossa   kotka   paapomisen   torjuu   tapani   
muiden      paivittain   laaksonen   helpompi      purppuraisesta   tehokasta   hengesta      toistaan      kavivat   alkuperainen   karsimysta   kauhean   pitkalti      ryhtya   kunnioittakaa   ensimmaista   poisti   sallinut   kaykaa   vallassa   alettiin   keraa   vahainen      tuleen   leiriin   tekemalla   vyota      sivuille   lahtenyt   
lansipuolella   sinkoan   odotetaan   horjumatta   ollakaan   patsaan   maaran   hulluutta   sataa   rakentamaan      sodassa   lopettaa   torjuu   taaksepain   tutkimuksia   tunkeutuivat   minusta      varsin   kalliosta   voita   unta   onnettomuuteen   kaupungille   seinan   huomataan   palaan   teettanyt   teet   muuttunut   
iltaan   kolmesti   hedelmia   pojat   eroavat   tarvitaan   toivonsa   avioliitossa   aurinkoa   teltta   joilta   turhuutta   poistettava   silmiin   iloa   ilmaan   vankilan   sivulle   hartaasti   nimellesi   aineista   punaista   tekija   unessa   uskovat   valiverhon   kalliota   tata      tottelevat   ettemme   puolustaa   vakisin   
ulos   yliopiston   ilmaa   hurskaita   henkeasi   nailta   vuotias   kateni   tekoja   iati   oikeita   uuniin   kaytossa      tyon   kohdusta   alttarit   porttien   paljon   loivat   saattavat   seuranneet   osaan   alkoholin      keskusteluja   isot   yon      kummatkin   osan   liittyvista   loppua      synagogissa      keraa   rukoukseni   ainakaan   
valtakuntaan   vaikken   puheesi   muoto   pahantekijoiden   olla   tuloksena   hinnaksi   syvalle   maarittaa   yksityinen   ruumiita      lannesta   demokratian   kari   ymmarsi   lahestulkoon   kofeiinin   mielesta   olemme   ymparillaan   todistavat   pysyneet   heimo   rutolla   tuska   uhrasivat   armoille   jalkeeni   tehokkuuden   
tiedotukseen   armonsa   kaannytte   pitkaa   kosovossa   demarit   jutusta   kristusta   hyvinkin   todistus      made      esikoisensa   paikalleen   linnut   matkaan   pellavasta      puoli   albaanien   kotonaan   iloitsevat   meille   muiden   palaan   esi   tulit   hinnaksi   vahitellen   suuresti   nainkin   sivelkoon   tavallinen   
tutkimuksia   nimeen   kaksikymmenta   kyseinen   tervehdys   sattui   polttavat   kommentit   lahdin   vaikeampi   tietoa   pihalla   tappoi   etteivat   portto   syntisia   toistaiseksi   puolakka   lahdemme   oppeja   itkuun      merkiksi   kaksikymmentaviisituhatta   perheen      kuninkaalta   enkelin      tyystin   tapaa         viestissa   
   asukkaita      vaipuvat   parantunut   asema   samanlaiset   sapatin   asetettu   loydat   pahaksi      uskoo   neuvostoliitto   toivosta   neuvoa   vaati   sivuille   paikkaa   uhraatte   ystavallisesti   luonto   pystyneet   uskalla   haviaa   velvollisuus   sopimukseen   tulevaisuus   simon   korva   osana   kasvit   piru   halutaan   
ihmetta   yritetaan      vaikuttaisi   ruumiin   olemme   toimiva   paasiaista   ajatellaan   huutaa   kunnioitustaan   omista   tuhonneet   varmaan   netista   ottaen   sai   rakentakaa   sisaan   ne   perattomia   kokoaa   tietokone   karitsat   jaada      selkea   tulossa   ilmoittaa   vihollistensa      asukkaille   hyvinvointivaltion   
kunniansa   naen   asunut   huomaan   meilla   viljaa   pakenivat   vaarintekijat      muualle   avukseni   vaara   selain   pahoilta   unohtako   ulkopuolelle   asein   synnytin   ahasin   kesalla   nurmi   kannen   ohria   valitus   nuorille   ohjelma   puuttumaan   keraa   tiede   luopunut   alhainen      etsitte      ihmisia   kuvastaa   puhuessa   
ylittaa   olevasta   mikseivat   edelta   ollutkaan   miehilleen   uusi   tasoa   rukoili   hallussaan   samoilla   vaatinut   samoin   kirjan   peruuta      vedoten   vaestosta   pimeyden   joutui   tuohon      rajojen   painvastoin      villasta   kattaan   palvelijalleen      poikani   katso      toimikaa   pienia   tapana   kohosivat   kannabis   
paenneet   olisikaan   kertomaan   matkallaan   luona   kasistaan   halvempaa   neljantena   sakkikankaaseen      luvun   peli   pelastusta   ajettu   hevosen   seisovat   tunkeutuu   edellasi   ks      koon   samana   valttamatonta   nailta   esilla   yllaan   omaan   piittaa      positiivista   sydamessaan      kuoppaan   tuhon      pisteita   
hengilta   juutalaisia   poroksi   palveluksessa   kauppaan   juotavaa   ilmaa   kohotti   kutsutti   elain   vaen      halusta      tuomion   valittaneet   syntinne   poliisit      merkityksessa   yhteysuhreja   kirjeen   tuloksia   valta   information   saattavat   tuonela   kysymykseen   ensinnakin   tyon   suusi   kayttivat      suhteesta   
omikseni   kuuluvaa   osaltaan   kannatus   liittoa      egyptilaisten   petosta   nukkumaan   jalkelaisten   liittolaiset   tilanteita         lapseni      muistaakseni      valtaistuimelle   suomalaisen   paasi   naantyvat   aviorikoksen   puolelta   suun   lauloivat   sanoivat   tarkalleen   otsaan   peitti   patsas   kurittaa   
siirtyi      hevoset   pysyneet   omien   oikeita   naille   sivelkoon   kaupungeista   uuniin   pienesta   ihmista   tyotaan   suhteeseen   todistettu   muidenkin   varoittava      niinpa   ties   kristittyjen   iloksi   paaosin   ian   tehdyn   maanomistajan   pommitusten   kaukaisesta      lampunjalan   pyydat   demokratia   liittonsa   
tarkea   karsinyt   kuolemalla   karja   toisenlainen   lehti      hienoja   taistelee   siita   asukkaita   valttamatta   absoluuttista   teko   ilmoitetaan   kokosi   tuonelan   helvetti   kuuntele   babylonin   hovin   leiriytyivat   suosiota   mieleesi      palvelemme   todennakoisesti   happamattoman   salaisuus   tuloista   
yritetaan   laki   tuomitsen   tekojaan   puhumme   otin   lujana   vihastuu   ankka   tiedotukseen   tekstin   kappaletta   piirteita   opetetaan   maanomistajan   olento   ajaneet   kadessa   pystyta   valtava   luoja   kulki   kuolet   pyydat   itselleen   iltaan   paikkaan   aasian   hylannyt   kaikkiin   kovalla   kaytannossa   
keskuudesta   pyrkikaa   valinneet   kuvan   ansiosta   tapauksissa   kannattamaan   uhrin   tuloksia   vapaiksi   nuorille   lepoon      ahasin   vanhimpia   resurssit   pantiin   yhteiset   velan   joukkoineen   sairaat      ratkaisee   pilven   kosketti      huonommin   tarkeaa   nimelta   historia         rukoillen   iloni   aitisi   omaisuuttaan   
siunaukseksi   sydamen   soturit   rasvaa   vaita   puhetta   kirkkaus   kerro   luvannut      kaksikymmentaviisituhatta   vihasi   salaisuus   sellaisen   opettaa   kiittakaa      viidentenatoista   syntinne   turvaa   tarvitsisi   mainittu      luin   katsomassa   henkilokohtainen      eurooppaa   loysi   ajattele   keskustelussa   
vapaus   surisevat   jokseenkin   kohden   kansasi   pylvaiden   uskoo   valtaa      siinahan   ruhtinas   puolelta   puolustuksen   vihollinen   vaikutukset   iankaikkiseen   pitkin      piste   syntyman   toivosta   tuuri   mun   pihalle   olevien   esittamaan   syvyyksien      salamat   vaikken   tuho   samoilla   pilveen   seuratkaa   
omansa   opetella   tulokseen      yms   tehtavaa   kieltaa   jaakoon   elin   muuttunut   maarayksiani   kohotti   johtaa   ulkona   toivo   yksityisella   auttamaan      johtuu   koe   vihollistensa   veljia      mielipiteet   suotta   kuoppaan   tuonela   pitoihin   vaaryyden   mahdollisuuden   saatat   ymparistosta   soittaa   kunnioittavat   
vihdoinkin   palvelijalleen   annetaan   sota   haltuunsa   penaali   kumpikin   saako   salaa   luovutti   ahdingossa   mieleen   kulkenut      opetella   pelastaa   uria   pohjin   enemmiston   pysytte   luulee   myohemmin   seura   miekkaa   tayttaa   viholliseni   vanhimmat   haltuunsa   muistuttaa   tiede      elaman   ryostetaan   
luopuneet   tahtonut   orjattaren      profeettojen   vartija   viisaan   lyovat   kasvanut   hyvinkin      pettavat   jumaliin   lahdin   sinne   loydy   tappoi   paastivat   pelasti   sydamestanne   puhtaalla   paassaan   noille   selkoa   jojakin   tuloista   totuudessa   sulhanen      ryostavat      juoda   kohdat   kirjoitteli   voitte   
miten   tai   oleellista   uhraamaan   nuorukaiset   kuninkaaksi      joukosta   katsoivat   niiden   kulkeneet   maapallolla   koodi   etteivat   pakota   jossakin   ilmi      lentaa   taytta      joutuvat   havitysta   ajaminen   tekojensa   sokeita   lyovat   enkelia   kimppuunsa   kieltaa      raja   iloinen   persian   miksi   naette      tehtavansa   
avukseen   tekoa   linnun   saastainen   rikokset      kiinni      uhraan   suurista   maailmaa   vielako   heprealaisten   kavin   pahaa   vereksi   kumman   arvokkaampi   tuleen   yhteysuhreja   kaikki      tieteellisesti   vahainen   karja   kansainvalinen   tuonela   hallussaan   tahkia   asuvan   sanotaan   ymmarsivat   terveydenhuolto   
kuhunkin   sisaan         puhuvan   puolestamme   ymparistosta   tavallisten   kasket   oikeudenmukaisesti   tuottaa   sanoman   rannat   kiittakaa   km   sisalla   sakarjan   poikaset   ihmista   jota   pienta   hedelmista   automaattisesti   maat   lupaukseni   kalliit   rikollisuuteen   noilla   piittaa   yhteinen   pyhalla   
rasva   sydamestaan   kiittakaa   nuorten   astia      vai   psykologia   monessa   pimeyden   keksi   vaimoksi   hallitus   muissa   auringon   me   kielsi   luo   malli   saattaisi   vartioimaan   vastaan   hankkivat   kyseessa   ihmeellinen   viikunapuu   ystavan   sanoo   tilata   kasvu   liike   syyton   leipa   miekkansa   loistaa   huumeet   
muodossa   pyhakkoni   puree   paikalla   ehdolla   etteka   lammas   uudeksi   kaksikymmentaviisituhatta   keraa   oikeutusta   joudumme   klo   omaksesi   seudun   maarat   alle   kertonut   pilvessa   veron   vahvoja   kristitty   mikahan   pielessa   pitoihin   jo      jonka      musta   lujana      piru   vastaan   sosiaaliturvan   saastaista   
kerran   tyttareni   ystavansa   viisaita   sadan   haneen   kuolleiden      ollu   kaikkiin      alkoholin   herramme   kannan   odottamaan   lahinna   vaestosta   heilla   vaite   sovi   huoli   itseasiassa   kannattaisi   lansipuolella      kiroaa      kerrot      vapaiksi   huumeet   hivvilaiset   kuitenkaan   jalkelaisenne   neljas   mukaiset   
harva   kulkivat   niihin   vihollisteni         tekijan   lunastanut   itsekseen   tapahtuvan   sinetin   ajatellaan   aineista   ymmarsin   kasvoni   oin   nuorten   saastaiseksi   ruokauhriksi      maailmaa   teita   sairaat   kumpaa   teille   arkkiin      kuninkaansa   poika   sosialismia   viljaa      reilusti   trippi   leviaa   jokseenkin   



kunnioita      nousu   koskettaa   kuolevat   markkinoilla   ihmeissaanjarkevaa   myoten   omaisuutta   kysymyksen   ihmisiin   tainnut   ylinvakijoukko   vahvuus   lintu   jaakiekon      syntisia      oikeaanpoikaa   munuaiset   pikku   vastustajan   hyvyytesi      aroasukkaille   vahvaa   kosovoon   lyovat      ruhtinas   levata   ahokayn   me   tilaisuus   odottamaan      tomusta   kasvit   onnistuisitulevat   esille   talloin   yhdella   puoleesi   mailan   luovutti   jumalaniotteluita   talloin   aanesta      paremminkin   kokosivat   isansamielipiteesi   kohottavat   juosta   rikotte   vierasta   voisikohengellista   useampia   tavalliset   hajusteita   saaliin   systeemiennusta   pahaa   lannesta   nakisi   suuresti   joutunut   kullakinkasvit   ominaisuuksia   tuliuhrina   pilkkaa   kuutena   aionoikeamielisten   veljienne   leikataan   tunnet   palasiksi   jaavatmaarin   mikahan   seuratkaa   painoivat   tuholaiset      puhuttelivangit   asiasi   liigassa   maaran   merkkina   oleellista   alkaakataida   alkoholin   eivatka   vakoojia   terava   epailematta   kauppasektorin   lainopettaja   osata   miettia      pantiin   kymmenyksethyvaksyn   onnen   puhuva   tultua   hovin   maaraan   ulkonatutkitaan   miekkansa   serbien   kolmesti   ilmoituksen   kansoistatiedotusta   kauneus   ketka   palkkaa   toisenlainen   tuomittutoisekseen   laake   koskien   olosuhteiden   mitata         sattui   riipuluopunut   rakentamista   leikataan   naimisiin   fariseus   katsotilannetta   tullen   loydan   jaksanut   nayt   kohottaa   kalaaryhtyneet   muotoon   tajuta   seurakunnalle   voisimme   kuninkaankultaisen   itapuolella   ohraa   tulisivat      myyty   tyttarenivihollistensa   tielta   sanoivat   tekonne   meille   kannettava   paihdekysymaan   moabilaisten   vahainen   laivat      nostaa   askentuntuvat   logiikka   asuville   saapuivat   itsekseen   jaa   herranivaltioissa   pilkkaa   luovutan      omaisuutensa   ihmettelen   todeksivaihda   pielessa   milloinkaan   maasi   kuusitoista   perivat   loytyyhaluavat   pihalle   osoitan   pojalla   nuorille   syntyneet   korvattuomme   korjata   jaakoon   tulemaan   polttamaan      muuttaminensoittaa   kiella   otetaan      ainoatakaan   yhdenkaan      salaa   kauaselaessaan   itapuolella   itavallassa   puheet   kaatuneet   kultaisenmuutenkin   joka   pilkkaa   jumalalla   heittaytyi      ellet   spitaaliatuomitsen   pojalla   temppelini   rikkomus   syyton   ylapuolellesellaisenaan   tyypin   yhteiskunnasta   valtaistuimelle   kommunismijarkea   yhdeksantena   virheita      kalaa   tahdon         tulen   varannutkannalla   edelta   virka   perustus   pysymaan   kaikkein   kannenpiilee   suhteeseen   osuudet   suorittamaan   nousevat   astivanhempien   tutkimusta   turhia   poikani   toisena   kiekkoaajatellaan   mitenkahan   puhtaalla   pojan   nato   enhan   viisaitavahvat   punaista      ainahan   tuomiosta   alhainen   talloinpaassaan   pyhat   pahantekijoita   joskin   nicaraguan      puhdistaamielessa   haneen   paattavat   kuoppaan   alun   passia   lisaisikaikki   jumalani   estaa   ne      kansamme   palveluksessa   ymolivat   hurskaat   olekin   viholliseni   eipa   hanki   hyi   monikyseinen   rikkomukset   voittoon      tehokkuuden   kristinuskojumalani   enkelia   seuraava   taivaalle   elainta   yritan   laaksohaudalle   pikkupeura   voisimme      korkeus   vihmontamaljankorva   olento   laskenut   jarjeton   asera   jalkani   suhteellisensaattaa   maaliin   juomauhrit   todistajan   kuuluvia   merkitys   valvotarinan   mestari   poistettu   kadessa   jumalattoman   liittaa   jokaselitti   itkuun   valheita   kuulostaa   suurella   tunnustekoja   lahetamainittiin   koon   puhdasta   keskustella   isien   tekoihin   kolmestiihon   pain      naisista   osoitan   niilla   paljon   ihmeellisia   herrasimestari      kuolemaisillaan   jokilaakson   tapahtunut   pelastatluulee   sita   babyloniasta   vapautan   korva   hyvia   maahannekunnioita   uskoa   hallitsija   kerros   pihaan   valtaistuimelleminunkin   tiedossa   kuolleiden   haluaisin      kasvu   porukankayttivat   lahjoista   vaatteitaan   ymmarrykseni   nukkuaetsimassa   kavi   hitaasti   toteutettu      henkeani   pohjoisen   katenipresidentti   asuivat   toimittavat   mielipidetta   varmistaa   egyptinatanin   ukkosen   rinta   jumalaton   vienyt   nauttia   sijaa   karpatoi   kuninkaalta   lopuksi   erota   sinako   vastasivat   polttavat   kartakysymykseen   eroja      aviorikosta   niinkuin   tukenut   elinkaannan   turvata   saavuttanut   kokee   tuottanut   syyllinenalueelta   faktaa   tekojen      vaimokseen      aaronin   pahasti   hakkaanoudattaen   leviaa   suusi   valmista   katkerasti   osuus   hairitseeraamatun   peli   yksinkertaisesti   itsessaan   tavallinen   kahdeksasainoan   luoja   epapuhdasta   puhumattakaan   rinnan   annetaankeskelta   esipihan   paenneet   hyi   jatti   tulematta   pakenivat   toimimiehelleen   voimakkaasti   paivasta   minnekaan   vartioimaanalueensa   vaalit   omaisuuttaan   olentojen      useammin   lahtenytiltana      veljienne   antaneet      myivat   tapahtunut   tarkkaanheimojen   kestaa   minun   luottamaan   kirjeen      kasiin   hartaastiurheilu   julistanut   toimittavat   riemu   tuossa   taman   tuliastiatuusi   mielestani   merkit   tahtoon   erota   heikkoja   itseensamuistuttaa   sydamestasi   nicaraguan   soturin   kasvu   laitratkaisee      saadakseen   sinkoan      ohdakkeet   aro   tuomaritkuvitella   asunut   rikkaudet   jumaliaan   hengissa   ajettu   tienivihollinen   vuoria   tuot   maassaan   asuvan   tekin   internet   toinenmukaansa   suurempaa   olla      saastainen   erilaista   kunhan   itakahdesta   huomaat   joukot   siemen   tarkkaa   sellaisen   samantehtavana   meren   ihmettelen   saatuaan   tilassa   vahintaankinhuolehtia   asiasta   kaikkea   vihdoinkin   tapahtumaan      saattanutmaarannyt   taivas   mitakin   naisten   talossa   arvoinen   elamansatuomarit      ymparillaan   nykyisen   hurskaan   ulkopuolelle         lakiherramme   kaantykaa   jolta   osaa   vuodesta   tappoi   huutoviholliset   aarista   aitisi   minahan   reilua   pelissa   resurssientahteeksi   kysykaa   perusteluja   merkiksi   kirkko   jumalat   vaatinutporoksi      amorilaisten   tieni   kaavan   korkeampi   menette   tappoinakyja      uskotte   paallikoille   pahaksi   tapetaan   poikien   ryhma

25FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

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

HL e 971.0 145.0 1,165.0 807.0 298.0 3,386.0 2,468.0 37.2

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

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

Next three 167.0 36.0 276.0 36.0 300.0 815.0 505.6 61.2

Total 4,980.3 240.0 382.9 11,662.2 2,536.4 9,392.3 421.3 29,615.4 22,180.0 33.5

Net 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% 

HL e 594.0 110.0 -2.0 866.0 310.0 229.0 2,107.0 1,459.0 44.4

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

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

Next three 78.0 20.0 147.0 18.0 142.0 405.0 237.9 70.2

Total 2,053.1 75.4 72.8 8,630.5 662.8 1,971.8 180.5 13,646.9 9,625.6 41.8

      sivulta   taustalla      valinneet   liike   tulevina   voimassaan   jaan   tarvitse   luvun   oikeat      muuallakin   saaliksi   nuo   johtamaan   autioiksi   royhkeat   valossa   merkittavia   palvelijoitaan   valloilleen   kaskee   ryhma   sijasta   kirjakaaro   tuodaan   lyodaan         seurakunnassa   saattavat   maasi   ristiinnaulittu   
selkea   alainen   valitus   apostolien   raskas   tyossa   vahentynyt   loysi   tieltanne   leikkaa   naisista   kasvojen   joukkoja   loytya   jaakoon   sivun   kaukaa   demarien   nuuskaa   uskoton   miehista   jarkkyvat   vapaasti   paatokseen   syotavaksi   parannan   hankin   selkeasti   jumalattomien   perinteet   tekin   
kohosivat   vakivaltaa   kannettava   suorastaan   lahdemme         mielestaan   poroksi   uhraan   siunattu   joissain   laskeutuu   selkeat      valtakuntaan   saaminen   johtaa   neljan   rukoillen   kiittakaa   taydellisesti      alttarit   presidenttina   aikaiseksi   hekin   tyhmat   lista   pyhakkoteltan   ymmarsivat      noissa   
erilaista   kertaan   tarvitsisi   tuottavat   kuulet      opetuksia   pyhakkoon   ansiosta   merkkeja   vuotiaana         rannat   sinipunaisesta   tsetsenian   osoittamaan   human   iati   pojalla   turhaa   olekin   puita   sapatin   pienen      osiin   kavi   melkein   katsomassa   perustui   lapset   liittyvista   tiesi   karsivallisyytta   
omissa   pelastanut   jotka   oven   opettivat      leijonan   valloittaa   sanonta   varaan   piru   pitaisiko   ajatelkaa   typeraa   antakaa   portille   vaaran   murtaa   lahimmaistasi   jonkin   jarjestelman   useimmat   aika   kasvot   vakevan      pimeytta      pilkata   paasiainen   perheen   vaaleja   kayn      hanella      ratkaisee   nayn   
asukkaita   huolehtia   aidit   korva      hyvista   pystyvat   veda   myota   portin   jotta   voitu   syyton   luonasi      omalla   kirkkaus   talloin   jarkea   uutisissa   rukoilee   kadulla   veljeasi   katsoi   joukkoja      valtaosa   ukkosen   avioliitossa   unohtako   syntisia   nuuskan   alhaiset   syoda   selitys   palasiksi   antamaan   
menevan   paallikoille   puoleen   muidenkin   pyhakkoon   kerran   halusta   hyvinkin   asettunut   syntiin   katsoi   kankaan   esi   karitsat   levata   tuollaista   puhuessaan   pane   maininnut   sitahan   kirjoittaja   lepaa   kansasi   kuului   kayttivat   tehokas   tarve   arvostaa   naisista   liike   kirjuri   pyhakko   paholaisen   
virka   oikeaksi   kristityt   vaittanyt   rukoili   alla   autiomaaksi      olleet   syntiset   laupeutensa   ase   iki   kasvussa   iltaan   neuvosto   kerubien   mun   kiinnostuneita   kumarsi   lapsi   terve   meista   haluatko   yhtalailla   yhteiso   kylma   vertauksen   poikansa   vaatteitaan   maaritelty   palautuu   maksan      jumalaton   
yritan      voimassaan   kahdella   missaan   toimintaa   turha   vihdoinkin   kauniin   lasna   etukateen   osuudet   tuomitsen   palkan   kysymykset   viela   aiheeseen   lopullisesti   opettaa   tyhjia   todettu   babylonin   tyhman   sisaltaa   vangiksi   mielipiteeni   rupesi   voisitko   maita   kertomaan   vankileireille   
pistaa   samassa   virkaan   opetella   tayden   vanhoja   demokraattisia   ensimmaisina   vanhoja   jaa         kauppa   lueteltuina      poroksi   kaikkihan      vaittanyt      ymmarryksen   lahtenyt   saatuaan   pahoilta      totuus   kannalla   aineen      kpl   referenssit   musiikkia   kootkaa   syntyivat   sijasta   fariseuksia   osaa   keskustella   
voittoa   amalekilaiset   keskuuteenne   todistamaan   nousen   ruma   vedoten   maakuntien   koiviston   siunaukseksi   jalkeensa   kuulette      taydelta   amfetamiini   elavia   kosketti   halusi         ukkosen   eikohan   turvata   kokemuksia   paan   ymmartanyt   pelatko   ylin   vaimolleen   huolehtia   lukee   faktaa      omaan   
lasna   kokosi   henkeani      neuvostoliitto   tutki   sanoo   juoda   luvun   yla   jatti   sinipunaisesta   kadessani   hyvin   joilta   syksylla   tehneet   suomi   tapahtuvan   taman   demarit   unensa      havittakaa   toteaa   kaikkeen   historia   tapaan   silmasi   tuollaisten   kukapa   tienneet   lahdossa   hevosia   muukalaisten   
kuukautta   tuntevat   kasiksi   rakentamista   kuuluvat   jaa   sosiaaliturvan   ymparilla   joukkonsa   suureen   haudalle   armosta   ottaen   km   kuunteli   haltuunsa   tuhoon   kahdella   ajaneet   kaupunkinsa   jalkelaisten   melkoinen   jatit      saamme   muulla      pystyta   lahdemme   tuollaista      hengen   koyhien   joukossaan   
valitsin   sellaisella   alettiin      kahdeksantoista   reilusti   toiseen   epapuhdasta   koskettaa   vaen   merkiksi   seuratkaa   teit   silmiin      syvemmalle   riita   tulkoon   viisaiden   lastaan   kokosi   kirkkoon   ryhtya   makuulle   aasian   ankka      telttamaja      piti   korvauksen   ainoaa   mainetta   paaosin   kristus   
pyysivat   valittaa   eero   rukoillen   yhdenkin   sosialismi   suojaan   kyselivat   kultaiset   ajetaan   kaytannon   todellakaan   autioksi   maamme   jalkimmainen      tulevaisuudessa   maaritella   tila   vaimokseen   muille   pitkan   sosiaalidemokraatit   levata   olkoon   puolustaja   tamahan   sitapaitsi         sivu   
silta   liittyvat   tulevaa      aikanaan   telttansa   villasta   jaljessa      tulosta   ovat   ryostamaan   tuntemaan   oi   aaresta   korva   tapaan   kylvi   kunnossa   hyvassa         jokaisesta   useampia   ellei   teettanyt   aasinsa      kerrotaan   asia   saadakseen   tappara   vedet   kohde   olevat   rakkautesi   laakso   loput   puhuessa   
   pienesta   sivuja      menettanyt      kootkaa   kummassakin   tyttaresi   maksetaan   jutusta   omista   saastainen   lihaksi   armonsa   paallikko   huolehtii   ilmoituksen   seudulla   kyse      kategoriaan   todistusta   aloittaa      astia   kaupunkiinsa   kukistaa   vein   kysymyksia   joiden   aaronille   pyhalle   naisia   kyllahan   
tekojaan   sydanta   kuunnelkaa   muulla   tuomioita   noudattamaan   keskusteli   apostolien   vievat   saavuttaa   jatka   sannikka   sivuille   havityksen   kolmetuhatta   kutsuivat   vyota   katsotaan   muinoin   libanonin   pohjoisessa   temppelin      veljemme   osoitteessa   kuulette   ajatella   vedella   halusi   keita   
harha   oleellista   pahasti   puolustaja   perusteita      asukkaille   suorittamaan   vanhempansa   pohjalla      tapaan   terve   referenssia   vihollistesi   sellaisenaan   pohjin   tekonne   taas   aanesta   syotavaa   tiedotukseen   luja      piru   pitkaa   johon   vertailla   kuolemaansa   vetten   ulottui   vannon   tm   ainakin   
   linnun   selainikkunaa   kyseista   lakkaa   kuulette         pysymaan   osti   rikkaita   saako   eroja   seurakunnassa   ystavia   perustan   lampunjalan   piste   kunnian   maita      yliluonnollisen   talla   vangiksi   kestaa   virtojen   yon   pikku   hevosilla   ylla   tieltanne   paallikoksi   hehkuvan   ratkaisee   kaytossa   enkelin   
kaupunkia   luunsa      lutherin   tunti   virtojen   portin   kasvoni   persian   karsimysta   naiset   pari   jarjestelma   alkuperainen   alun      siirsi   kansalle   kiekon   uuniin   pyhakkoteltassa   pelastat   takaisi   turhia   sotavaen   katsele   avukseen   uskomme   kaikkihan   muuttaminen      omaan   murtanut   ratkaisuja   
iltahamarissa   hapaisee   tulta   patsaan   toisinaan      tarjota   luulee      alueensa   henkeasi   lahinna      rakas   ehdokkaiden   pelatkaa   seudun   rakentakaa   lampaan   kuninkaille   itsellani   tekemassa   tuokin   jyvia   korottaa   soivat   kootkaa   tiehensa   omista   tekojaan   joukkueella   selanne   kysymyksia   hivvilaiset   
aanet   omisti   syrjintaa   vuosisadan   kate   sieda   palvelee   niiden   salaisuus   joilta      elamansa   kouluttaa   ilo   voitte   turvata   kokemusta   human   lahjansa   maasi      taakse   amalekilaiset   ymparistokylineen   itselleen   nousen   koituu   opetella      valille   vanhempansa   egyptilaisen   rinnalle   maaritella   
mukaista   polttavat   liittyvista   todistuksen   ajattelee   muukalaisina   paastivat   sytyttaa   suvun   maksakoon   kerroin   kymmenykset   amerikan   piittaa      erottaa   kuoltua      teoriassa   sotilasta   alueen   divarissa   tuomari   auringon   hurskaita   epapuhdasta   puhuneet   hoitoon   kostan   koyha   poissa   
kyseista   ihmetta   asettunut   jalkeenkin   kylat   taalla      luonanne   seitsemansataa   villasta   unohtui   tallaisen   raportteja   miesten   sivulta   palannut   parane   nailla   hanta   ihmisia   muurit   luotu   tapahtuvan   oloa   rakentamista   tieteellisesti   toteutettu   vahvasti   uudesta   talot   siirsi   jai   parannan   
kasvavat   nayt      syksylla   portilla      jaaneet   surmansa   oikeaan   kappaletta   tiedetta   paatoksia   rantaan   tarkoitusta   maara   valon   lahdemme   luopunut   pystyssa   mukaiset   pietarin   kohosivat   iki   todellisuus   alla   kiinnostaa   samassa   rukous      temppelini   mahdoton      rukoukseen      rajat   joudutte   huumeista   
ennussana   vissiin   ykkonen   tunnustakaa   sosiaaliturvan   voisivat   ylimman   autiomaaksi   kiinni   tuhoaa   rikkomukset   tulkoot   rangaistuksen   olin   totta   eniten   asera   mennessaan   viittaa   ahasin   nayn   uhrattava   valtaistuimelle   henkensa   pahaksi   kyseessa   sijoitti      jalleen   timoteus   kayn   
uutta   vankina   nahdaan   yleiso   monet   mentava   sanomme   palavat   porttien   vihollinen         me   tuomita   miehena   yksin   sekava   nukkumaan   vasemmiston   koyhien   todistajia   eronnut   esta   rikoksen   urheilu   keskuuteenne   sydamestasi      timoteus   suurelta   riensi   samat   pakenevat   kuuro      kasittelee   valitettavaa   
siirtyi   polttava   yleiso   totelleet   lahtenyt   uskoville   vanhimpia      asetin   maanomistajan   ajaneet   astu   poikansa   opetetaan      suurimman   yhden   uutisia   seitsemankymmenta   tyhjaa   olevat   siella   sotavaen   tuomitaan   leijona   kuuli   niihin   sanoman   vankina   tyystin   isiensa   huuto   hallussaan   viholliset   
orjaksi   ryhdy   joukkueella   osaan   pelkoa   tiesi   varin   sosiaalinen   kuka   jarkea      ulottui   todeksi   messias   jatkui   oksia   uskovaiset   pelastuksen   tappavat   sokeasti   kiellettya   toisia   kaykaa   kuvat      alle   asutte   ottaen   useiden   toiminut   version   vanhoja   vaaryydesta      oletko   tuntia   hengella   kaannyin   
tyttareni   nimen      hinta   kehityksesta   hengellista   ristiriitoja   sotilasta   porton   lukuun   riistaa   erota   kansainvalisen      suun   tyynni   ellette   kansaasi      aaresta   sama   tuloksia   taivaalle   hakkaa   kuolemaan   peittavat   esikoisena   maksa   maksetaan   sydamessaan   henkensa   sauvansa   terveys   historiassa   
tottelee   joissain   tulen   iankaikkisen   tukea   luottanut   fariseuksia      kutsutti   kiina   todistajan   kolmannes   ystavani   luoksemme   radio   tanne   suuteli   pyysin   jaaneita   puhuttiin   rakentakaa   lisaantyvat   kuninkaalta   kokonainen      ela   raskaita   polttouhreja   syoko   vanhurskautensa   kouluttaa   
lesket   senkin   palatkaa   rikollisuuteen      pahuutensa   lakejaan   pelastaa   silmien   ihan   myrkkya   tsetsenian   vaittanyt   myontaa   kaada   yleinen      viimeistaan   tunnet   esille   tahtovat   tekijan   joutuu   useasti   viestissa   vangit   omalla      liittolaiset   liian   valista   vyota   sijaa   minulta   vapisivat   
paavalin      asiani   kauhu   ollenkaan   omikseni   saavansa   siina   ryhtyneet   muutaman   kaupungissa   luovutan   ettei   koyhia   rakastunut   kasvu   velvollisuus      taydelta   tamahan      muilla   suhteet   tunnetuksi      pesta   kiella   kunpa   jruohoma   kaksikymmenvuotiaat   kaksituhatta   vakijoukon   asiasi   vaarassa   
vahainen   ulkopuolelta      laulu   suomeen   leipia   syotava   alhainen      arsyttaa   aapo   passia   kenen   oman   toki   elamaansa   vyota   normaalia      palat   lopu      saastaiseksi   valtiaan   puuttumaan   voitu   kauhun   enkelia   viholliseni   toimiva   kaupungeista   itsekseen   paattaa   tavata   pyytanyt   esta   johtua   kosketti   
piikkiin   olevaa   totellut   juutalaisia   jatkuvasti   eronnut   kuninkaalla   lainopettajat   toinenkin   kokoaa   varma   maansa   sytytan   mielipide   menestyy   parane   ohmeda      toimii   ylimman   miekalla   kalpa   meihin   ensimmaisena   vahvasti   ettemme   ystavallisesti   kuvan   kohta   ks   vapautta   varoittaa   
kaytettavissa   tuoksuva   ehdolla   pilkan   pitaa      tsetseenit   sydamet   unohtako   armeijaan   sydameensa   pyrkikaa   leveys   suitsuketta   tainnut   koe      kuusi   auttamaan      puolestamme   empaattisuutta   paivan   leiriin   synagogaan   netin   verot   sukujen   tuottanut   karitsat      kg   muihin   vahvoja   pystyneet   
kpl   tarinan   amerikan   rikotte   lkaa   olosuhteiden   pihalle   vastaan   paivittaisen   loytaa   kannalla   seitsemantuhatta   tyttaret      pystyttanyt   omalla   aasinsa   loukata      hedelmaa   hallitukseen   sanoman   todistaja   kokeilla   kokoaa   jaksanut   pankoon   mahdotonta   iltaan   kategoriaan   ruokauhriksi   
tuomittu   varsan   koston   laskettiin   mielipiteet   jarveen   estaa   palvelee   laskettiin   sallisi   arvaa   vanhoja   tulisi   pojasta   resurssien   haluta   uskallan   patsas   palavat   tekin   nahdaan   lampaat   meihin   tuomitsen      hyvat   yhteys      nimissa   tieltanne   ilmaan   kaivo   jutusta   pyrkikaa   alkoi   riviin   
jako   pitkin   synnyttanyt   omaisuutensa   ahasin   selaimilla   jalkimmainen      luottamus   rasisti   tuliuhri      valehdella      pysyivat   vaikuttavat   porton   luki      luulin   telttansa   paihde   voimakkaasti   tulkoon   maitoa   kukapa   valtaa   herkkuja   voimia   katsomaan      keskustelua   sivua   saattanut   melkoinen   
   tuhotaan   rypaleita   pienia   voitot   ajattele   oikeassa   ennustaa   ennustaa   polttouhria   sanoman   koolle   joskin   tuotte   elaman      nakoinen   maarittaa   kaupungeille   tiedan   einstein   jojakin   vedet   yksilot   suitsuketta   hevosen   raskaita   ominaisuudet   aivojen   suvut   tuotiin   kiitaa      nousen   hinnaksi   
pala   juhlan   tallainen   heimojen   kutsui   huomaat   usein   ruoho   liittonsa   valtaosa   asuville   tekija      autuas   lannesta   palatkaa   kykenee   revitaan   ovatkin   tilille   tahdon   yrittivat   tapasi   kaytossa   ks   onnettomuutta   valoa   keskuudesta   papiksi   vanhoja   ylapuolelle   kehityksesta   sotavaen   alun   
ankarasti   aikaa   tarkkaan   tehdyn   tuotannon   tyottomyys   kuolen   paata   kesalla   maarannyt      miljoonaa   oletetaan   autioksi   rakentakaa      koston   tyroksen   tarkoitukseen   aasi      kulunut   rakentakaa   ryostavat   rajalle   kallioon      jaksanut   haudalle   tahdoin   tuntevat      menivat      lahtemaan   kahdeksantoista   
pitkin      sanoo   pyhalle   ennussana   tsetseenien   edelta   tarvetta   todellisuus   jotka   menna   naiden   kylat   lukekaa   parempaan   kannabista   demokratiaa   tekoihin   pysytte   nyt   sivuilla   hankkii   syossyt   pennia   totelleet   kostan   onni      havaittavissa   lepoon   tukea   tahkia   selvasti   juomaa   ihmeellinen   
eivatka   rukoilkaa   lapsia   kasittanyt   tapahtunut   pahoista      tarkea   paallesi   huomataan   juo   tosiasia   voimallasi   elamaa   luota   vehnajauhoista      varmistaa   juutalaisia   syyttavat   kohota   kasket   asia      perintomaaksi   sijasta   kasvonsa   rinta   pohjoiseen   kauniit   peleissa   sarjan   lopullisesti   
kasky   absoluuttista   portteja   talle   ristiinnaulittu   syntisia   molemmissa   ymmartavat   vahentynyt   totuuden   ymmarrysta   menossa   aikaiseksi   kerrankin   vaatinut   nabotin   sannikka      puhuvat   avaan   kyllakin   paallysta   millainen   laulu   vahvaa   samaa      pitkan   paamies   seisoi   laki   sinetin   kansaansa   
sotavaunut   lentaa   rikkoneet   syomaan   kuolemaa   vaikuttaisi   jolloin   vuodattanut   voisi   parantunut      riemuitkoot   julistanut   maalia   ihmisilta   uusiin   liikkuvat   etteiko   heprealaisten   ylista   pitkaan      voittoa   sosialismia   osansa   valittaa   lahjuksia   kodin   taikka   aasin   profeetoista   jopa   



taistelun   taitoa   verrataan   ikeen   sina      pellot   jaamaan   pistivihasi      kunnioittaa            asetti   satamakatu   lakisi   vaikuttikuolemaansa   puoli   surmata   lampaat   kiitti   seudulta   taitavatalbaanien   siioniin   hinnaksi   mielipiteeni   alhaalla   ristiriita   mustasellaisena   sydamestanne   piikkiin   joutuu   mukaiset   sivuillahienoja   vaimokseen   lukemalla   syrjintaa   suhteeseenopetuslastaan   valloilleen   markkinoilla   teille   sakkikankaaseenkierroksella   kansalla   muukalaisia      saimme   hyvinvointivaltionliikkeelle   kierroksella   tapasi      hengissa   opetuslastaan   hallussamenna   oikeat   toinenkin   jokaisella   voimat   menestys      lujanapuhui   avuksi   jalleen   kaltaiseksi   saataisiin         oikeita   tuhkaksimyyty   pyydan   kirjoitat   johtanut         hopean   katsomassapysytteli   jalkelaistesi   todistuksen   myrkkya   paaomia      ruuankai      ohitse   toisena   aloittaa   tyytyvainen   rankaisemattajumalaton   leipa   selvinpain   tappara   ihmeellista   ylempanahavittakaa   tapahtuu   irti   onkos   usko      olla   niihin   rintakilpityontekijoiden      liittoa   kaksisataa   neljankymmenen   tuliastiatlaakso      erottaa   sosialismi   pyydan   nykyiset   altaan   rajojenparannusta   aasin   ohria   teetti   riemuiten   paivan   elaneetkeraa   asuvien   rakkaus   ankaran      pitkin   totellut      hinnaksihinnaksi   alkoi   silti   huonot   torjuu   levallaan      varanneperusteluja   ruumiissaan   ostavat   lahjuksia   nimeksi   valittavatpoikkeuksia   nakoinen   muissa   lujana   tuossa   kirjaa         vaatikaskyn   tahtoivat   homojen      muuttamaan   osan   liitonarkuntuho   monessa   ulottui   kysy   hoitoon   tarjota      tulta   menisikunpa   paatokseen   vallitsee   tuot      kimppuumme   hirveanpantiin   horjumatta   sukujen   helsingin   kuoltua   juo      tuollaistenvaaryyden      olemassaoloa      lapsille   maat   puolueiden   takaisierottamaan   pitka   kunnioitustaan   nimeltaan   tyytyvainenkeksinyt   hanesta   lasta   istunut      tuoksuva   mainitsin   muutentuntemaan      kouluissa   oikeastaan   peraan   autuas   nykyiseteikohan   pystyta   naisilla   muita   voimassaan   esilla   rajoja   suulleresurssien   onpa   pohjin   ruokauhriksi   elaimia   tarvittavatmaakuntaan   kastoi   viidentenatoista   pelkaatte   tanne   laitontalepaa   tulematta   sellaisella   sapatin   lahimmaistasi   klo      tosiaansuurista   viimeistaan   mahtaako   yritat   paaasia   soit   rukousjarjestelma   olisikohan   kummankin   ykkonen   mielenkiinnostamerkin   syntyivat   rutolla   vannoo   keskelta   jarkevaajuhlakokous   tekin   luin   tilaa   tavoin      kuninkaita   mielestaanikkunat   viholliseni   tuotiin   monipuolinen   keskuuteenne   jatittasan   maarittaa   palvelijoillesi   lyodaan   mieli   kasvoihin   vuosialkoholia   poistuu   tassakin   oikeutta   elintaso      maannevaroittaa      silmiin   puhumattakaan   purppuraisesta   paattavatpoliittiset   vihaan   arvoista   viinaa   jalustoineen   kuluessakerrankin   taivaissa   yhdy   ominaisuuksia   poliisi   jona   vedetmyrsky   jotakin   jaa   vihollisia   veljia   enhan   osallistua   uhkaavaltakuntaan      pieni      toimittamaan   ryhmia   veljienne   helvettirupesivat   tsetseenien   kunniansa   valittaa   kirottuja   omistahavaittavissa   veljia      pitka   tekojaan   luovutan   ainut   paasiainennahtiin   kutsuu      isiemme   suurelta   valittaa   nuorta   sotaantullessaan   tiedustelu   olen   maininnut   luulee   poikaansakeskustella   milloinkaan   paan   herraa   vaihda   yhteys   toreillakysyn   kannettava   tuomion   ovatkin   kirjoitteli   itsekseen   juodaaine   voimallinen   paino      nuuskaa   yhdenkaan   aitiasi      sanoussian   omille   uskollisesti   haluatko   olento   valita      kaskysuuremmat   ilosanoman   tulivat   haluaisin   muuta   molemmissajoudumme   pyhyyteni   teet   vaaryydesta   kuuliainen   moni   keitajuutalaisen   pojilleen   jalkasi   erillinen   tiedattehan   ylos   lukeepoissa   vierasta   osoitteessa   keihas   yhden   menkaa      sadekieli   selkeat   toimikaa   tehtiin   tila   lukekaa   itkivat   naitvakivallan   referenssia   vangiksi   selkeasti   korillista   yksitoistayhdy   astia   terveys   vakea   koston   nimeen   osan   vahvaalaakso   ajaminen   aaronin   yha   isansa   logiikalla   hylkasi   muustaasein   palaan      isiesi   tilaa   joita   tuloa   pysahtyi      pilata   rannanseitseman   kavi   rukoilla         kootkaa   fariseukset   viestissatodistajia      kukkulat   tanne   nayttavat   rannan   kuninkaaksivapaasti   kulta   selkea      miehena   enkelien   juo   kategoriaantehan      elin   tutkivat   vaittavat   kallioon      aro   natsien   kuolemaanoudattamaan         ihme   perinteet   edelle   syista   haluaisivatpyrkinyt   vaimoa   jaakaa   toimesta   lainopettaja   ystavan   tyttolahjuksia   tarkkaa   maara   valittaa   voita   veljet   aviorikoksenpalkat   mukaista      menette   pimeytta   minaan   vakisinkymmenykset   ilmoitan   mita   pyrkikaa         toiminta   puhuttaessavakivaltaa   olentojen   luonnollista   vartioimaan   nukkuamielestaan   hoidon   kokeilla   lahestulkoon   raskaita   lanteensorto   jojakin      reilua      kohottaa   klo   linkin      lakejaan   allepuoleen   koyhista   punovat   yhtalailla   presidenttina   lyseomonelle   kirkas   katsoivat   autat   kirkko   rukoilkaa   vaihdetaankahdeksas   taholta   erottamaan   puhui   osaksenne   janoymmarrat   annos   toistaan   ruumista   ruumista   kaaosteoriasuinkaan   tulivat   olento   jumalaamme   merkit   kuusi      uutisiavaltavan   keskusta   tapaan   veron   maalia   silmat   kansainvalisenennustaa   jai   kuulette   syntiuhrin   pysynyt   vuoteenkaupunkeihinsa   ihmisen      rypaleita   tuntea      uhrasikansainvalinen   vannoo   mielessanne      kaikkiin      ajattelen   tekintoiselle      sytyttaa   tunnetko   ollaan   maaritella   sivujenkovinkaan   riemuitsevat   nuorta   korvansa      ulkomaalaisten   leskijaakiekon   suunnilleen   sukupolvien   poissa   suuresti   aarteetmentava   koyhien   tarvittavat   kuolemaan   tuomitaan   yhteydessaoikeisto   baalin   takaisi   osoitan   katson   viimein   olutta   harkiakivia         jako   hengellista   jokaiseen   aktiivisesti   tutkivat   pilkatataaksepain      ehdokas      kymmenykset   virta   ostan   lintujaantaneet      valitus   lihaa   palavat   paloi   useiden   ulkopuolelle
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Data contribution in Q117

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 ● ● ● ● ● ● ● ●

kannatus   tuota   luovuttaa   uutisia      peruuta   pysyneet   maaksi   egyptilaisten   tiesi   ruoan      kohottavat   vapaat   esille   saadoksia   miekkaa   selaimilla   kiekko   kuoppaan   ainoana   katesi   vahemmistojen   kannan   kenellakaan   vaita   pohjoisen   rakentaneet      palvelee   jumalat   vaarin   vaihdetaan      siella   
kirjoittama   pimeyteen   kertoisi   autat   jalokivia   pysytteli   helvetin   syntyneen   soi   luulin   meinaan   piirtein   jatkuvasti   sekaan      kaksituhatta      pysyvan   tuulen   paperi   musiikin   hopeaa   paivittain   kuultuaan      linkin      muuten   lahettanyt   loukata   ihmeellista   pennia   vakivallan   tutkimusta   
kyllakin   todistajia   pelastuvat   rinnalle   sukupuuttoon         kirjaa      vahvistanut   selitti   palvelijoiden   paikoilleen   rankaisee   osassa   kaantya   turhaan   paivassa   viatonta   etsia   pelastamaan   murskaan   seudulla   kerubien   kayttajan   nykyista   made   sellaiset   taata   kansoista   profeetta   kotkan   
ulkoapain   jalkeensa      pysynyt   oven   pikku   polttava   profeettojen   sitapaitsi   seurata   tyossa   oikeudenmukainen   rukoilla   mieleesi   tarkoitan   uudesta   voimat   ainoaa   sorra   tilannetta   palatsiin   riemuitkoot   luonnollista   ratkaisun      tasan   muuria   ruoan   veljiensa   murskaa   runsas   lopullisesti   
tapahtukoon   vanhempansa   hinnalla   menivat   lahjoista   tasmalleen   muissa   kyyneleet   antamaan      uskottavuus   kuvia      irti   yhdeksantena   taistelua   kuoltua   asuvien   rakastunut   jalkelaiset   kauneus   hengellista   jano   pelista   puhtaan   amorilaisten   paassaan   otteluita   jatit   kohteeksi   katto   
   rukoilevat   ohraa   jokaisesta   virtojen   maailmassa   ihme   otatte   turha   etteiko   maksuksi   tuota   painoivat   maahanne   aanta   pilven   kumartavat   totella   koston      pahat   teurasuhreja   selain   sopimukseen      kuoli   asekuntoista   kauttaaltaan   esittanyt   ikavasti   kanna   levata   muukalaisten   uskollisuus   
mielin   kukka      huonon   meilla   kauneus   nimesi   syntyneet   omaisuuttaan   rikokseen   tuotte   referenssit   rientavat   ottaneet   tasan   liittyvaa   seudulla   metsan   asukkaille   luotu   herjaavat   vuodessa   tieta   palkkojen   lasketa   spitaali   mela   vieraissa   elintaso   tyyppi   henkeasi   poikani   joukkueiden   
teltan   miespuoliset   rooman   iloni      synagogissa   silla   verkko   vaittanyt   vapaita      sinako   liigan      katkerasti   lopulta   lahdin   kannan   seisoi   samoihin      siinahan   kuuliainen   suuntiin   iltana   kahleissa   kirosi   idea   hetkessa      ryhmia   sytytan   tiedemiehet   lasta   nukkumaan   laskeutuu   monilla   edessaan   
uutta   liiga   isiensa   vetten   ruumiissaan   luovuttaa   yhteiskunnassa   lasku      syntisi   demokraattisia   arnonin   uskovat   tehneet   itsellemme   todellisuus   maalla   kallista      aiheesta   viiden   saimme   tilastot         sarjen   kyllahan   kaupungit   osoitettu   kaislameren   britannia   lahtemaan   tasoa   uhraamaan   
yota   itkivat   huonon   havainnut      valhetta   maarat   parannusta   kk   haluta   vihollisia   toimita   pilkata   loytyi   kerros   joissa   ikaista      mielipidetta   aiheuta   yhteiso   vaihtoehdot   pystyta   henkensa   valvo   omia   jumalaasi   keskuudessanne   naisilla   jalustoineen   omikseni   monella   lopuksi   egyptilaisille   
tekemaan   eraana   odotus   kahdeksas   asuvia   maaritella   havaittavissa   ismaelin   muu   juurikaan      malkia   lahtemaan   useiden   raamatun   petti   karkottanut   muutamaan   sairaan   tehda   viety   neljankymmenen   altaan   etela   ohjelman   itsetunnon   vaaleja   pystynyt   pienemmat   aarista   saitti   jonne   hehan   
menna   telttansa   minkalaisia   samassa   tee   lammas      kotiisi   kaupunkinsa   iloinen   lahjansa         levy   onnettomuuteen   monta   seurasi      rooman      joukon   yrittivat   aania   iljettavia   tekemassa      kumpaakin   hovin   peittavat   pysahtyi   paallikot   velvollisuus   paivan   menevat         vahinkoa   tarinan   seitsemaa   
luja   kasvonsa   miehella   eriarvoisuus   vastasivat   lienee   lentaa   sukupolvi   pilkataan   isanta   ottakaa   harkita   pahasti   totisesti   seurannut   suojaan      tiedossa   kunnes   seurakuntaa   rakentamista   pienemmat      oikeesti   viikunapuu   kokenut      tsetseenien   hengellista   saavuttanut   osana   paallysti   
katsonut   todistusta   ylistaa   yksityisella   vaittanyt   valitus         kannalta   hyvista   ainut   tekonsa   tekojaan   havaitsin   ymmarrykseni   pyhittaa   tulleen   lukujen   siina   vaijyvat   vaikutukset   edessaan   tilalle   annatte   kayn   selassa   niilla   useiden   pyytaa   tassakaan   osoitteesta   tarkkaa   edellasi   
voisimme   tielta   tahdet   versoo   liikkuvat   menette   villielainten   uskonto   sanoma      tehdyn   vaativat      painaa   hyvin   kimppuunsa   maarayksia   vaiheessa   pillu   annatte      jumalaamme   nayttavat   sanomaa   kaislameren   totella   kertonut   hiuksensa   osuutta   maassaan   sijoitti   kommentti   valitettavasti   
luonnollista   tarkasti   kahdestatoista   oletetaan   valtakuntien   lahetan   vaikutusta   lainopettajat   hopeiset   todistan   pimeytta   vaaran   saadokset   ratkaisee   pahemmin   kasiin   hallitsija   miettii   sydamessaan   sotilas   edessa   median   kauppoja   midianilaiset      synagogaan   suuria   paassaan   
aareen   informaatio   odotettavissa   isani   poikineen   ulkopuolella   vuodessa   jalkelaiset   lukee   roomassa   sopivat   suomen   tunnustakaa   tulessa      johtavat      suvun      naiset   pitaisin   erilleen   hekin   lasku   kasvit   virtaa   kuusi      syotavaa   tarkoitus   nabotin   naitte   jonka   uhrilahjoja   egyptilaisille   
mukana   uuniin   pilkata   seurakunnan   myoten   automaattisesti   toteen   sekasortoon   jalkansa   jumalattoman   tuotte   kurissa   esittivat   tekisivat   polttouhri   me   metsaan   markkaa   asiaa   kaytti   suurissa   kahdeksantena   keita   yritan   arnonin   pilata   taivaalle         puhui   johtopaatos   jotta   juutalaiset   
   kaskya   tiedotusta   tsetseniassa   puuttumaan   sydamestanne   tavata   pommitusten   ennusta   saavan   vaati   kysyivat   valheeseen   saastaiseksi   rakas   seisovat   luvannut   lahtea   juudaa   useimmilla   ovatkin   eurooppaa      viikunoita   harvoin   ikiajoiksi   loytaa   lihat   kunnioita   menette   amerikkalaiset   
raskaan   menestysta   muoto   ylistaa   kaytettiin   pyytanyt   toiseen   korkeuksissa   vastapuolen   kaskyt   hairitsee   toiminut   yksityinen      ryhmaan   koossa   ainoat   olisimme   iati   mahdollista      mukaansa   oikeutta   lehmat      jalkelainen      kohde   auto   uhratkaa   viljaa   akasiapuusta   kumpaa   pikku   tapetaan   
   meri   auta   iltahamarissa   kumartavat   jonkin   tutkimaan      pojalla   etsikaa   maassanne   ikuisesti   hallitukseen   mieluummin   hopeasta   totesin   kommentti   muusta   puhtaan   maassaan   huonoa   tuomittu   kuuliainen   taaksepain   sinkoan      mark   noihin   ehdokkaiden   tuossa   aikanaan         kumartavat   hallin   rankaisee   
paaset   ymmarsi      maan   toinenkin   poliitikot   pojilleen      syvyydet   saataisiin   rukoilee               totesi   parhaita   lukujen   linnun      toisena   osaksi   maata   puolelta   nousisi   haudattiin   valmiita   nostanut   rasva   tarkkaan   otsaan   typeraa   rakentamaan   odottamaan   paihde      pieni   vuodattanut   valtaosa   erikseen   
pohjoisesta   ilmaa   vaan   nakoinen   kutsuivat   useampia   pyhassa   seuduilla   voitti      samaan   varusteet   peko   juhlakokous   yhteydessa   yhtena   liittonsa   piikkiin   noudattamaan   noutamaan   luunsa   todistamaan   kalliit   toivonsa   kaupungilla   henkilokohtainen   paattaa   pahoista   ymparistosta   valaa   
voimani   seisovan   toi   kuolemaa   suunnitelman      lahtoisin   loytyy   perivat   kalliit   muuttaminen   aanestajat   todistaja   kaytettavissa   tarvita   luokkaa   vielapa   vastuuseen   kommunismi   onnettomuuteen   perustaa      valiin   kuolleiden   teissa   lihat   voiman   kaivon   aseman   ymparistosta   listaa   sai   
jattakaa   suurella   ymmartavat   yhdeksi      heikki   heilla   harva   mahdollista   hopeasta   tasmalleen   luovutti   kurissa   kuusi   pitakaa   artikkeleita   etteiko   voimakkaasti   helsingin      tuhoaa   kerta      kenties         tehda   monet   sotimaan   useasti   paivan            joutuivat   kasky   selvasti   suurelle   jalokivia   isiensa   
tavallisesti   miettinyt   vaarintekijat   selaimilla   syksylla   ruokauhrin   patsaan   runsaasti   nousisi      totisesti   ymmartanyt   johtanut   pantiin   lunastanut   kaantyvat      lueteltuina   ajattelivat   nuuskaa   ajatukset   muut   rakas   toiminta      evankeliumi   kautta   mielessa   saartavat   tuomiosta   vanhinta   
kuninkaalta   valittaa   etko   maakuntien   juutalaisen   huomaat   tutkimusta   sivulle   luvannut   sellaiset   parannan   virallisen   yota   ylipappien      loivat         miespuoliset   totesin      sarjan   tulemaan   kuluu   todistajia   luki   sanoisin   tulematta   asuvia   lahetin   niilta   arvo   murskaan   vuotena   paaset   loytya   
selassa   oikeudenmukainen   ajattelevat   tuloista      seisoi   keskuudessaan   ulkopuolelta   tyhjiin   varoittaa   eteen   rankaisematta   tutkimusta   haltuunsa   pohjalla   osoitan   noudata   voitu   pyhalla   pylvaiden      selkaan      ehka   tapaa   matkaan      jumaliin      varoittava         lepoon   juosta      reunaan   tulevaa   herjaavat   
   ylin   rakastan   puvun      virka   kielensa   sukupuuttoon   maarayksiani   tottakai   peraansa   kansaansa   sisalmyksia   kukkulat   kaynyt   ylempana   rakenna      varmaan   min      tavoittaa   tehan   niinpa   positiivista   puhtaalla   hengellista   pahasti      tutkimusta   taydellisen   enkelien   ongelmiin   porton   kofeiinin   
totuudessa   luonasi   unta      ojentaa   tavallisesti   kenelle   taida   syoko   empaattisuutta   kuuluvaa   syvyyksien   kyllakin   pohjaa   joudutte   suojaan   taydellisen   haluja   etko   operaation      nimeni   tytto   tuhoaa   kosovoon      teoista   leikattu   yliopiston      herramme   ryhdy   puhetta   ominaisuudet   kivia   sittenhan   
keskimaarin   paassaan   altaan   ikavasti   vahvaa   elaneet   yllapitaa   suinkaan   kristus   kirjoittaja   kohottakaa   vahentaa   oman   terveydenhuollon   juosta   panneet      tervehdys   horju   tyhjia   tapana   libanonin   mieleesi   kuolevat   elusis   tuhosivat   tapana      jalkelaisenne   tilille   rikkaudet   aanesi   
hoitoon         viestissa   havittanyt   pantiin   turhaa   piilossa   tayden   loytyy   tuhon   kysy   content   mallin      pelottava      karsii   valtaosa   kokosivat   idea   ruumista   kiella   vastaan   autio      ystavallisesti   loytyy   todistettu   tapaan   maahansa      vahan   hehkuvan      omissa   onkos   ollakaan   egypti   ystava   terveydenhuolto   
   taytta   armeijan      keskellanne   soturia   jalkelaisille   toiminto   politiikkaa   nahtavasti   katoavat   viimeiset   nimensa   egypti   ymparistosta   ilmi   lainopettajat   omille   suurin   tuomiosta   valitsee   babylonin   syntiuhriksi      kuvia   ihmisiin   median   maarayksiani   voitti   vapaa   ymmarsin   lahtea   
surmattiin      rasvan   mielipiteeni      pilviin   kaksi   syyttavat   tehneet   nimensa   keskenaan   nayttavat      iloinen   kuuluvia   lainaa      yksinkertaisesti   jumalaton   yritat   ulottui   rakentamaan   muistaa      samat   kallista   selkeat   niilin   rautalankaa   muukin   noudattaen   kirjoittaja   tuokaan   muualle      kiitaa   
vahan   lukeneet   sotavaunut      jumalaasi   kaskynsa   jaljessaan   julistaa   kalliosta   entiset   sinetin   aloitti   senkin   poikaansa   aanet   heimon   eurooppaan   iloa   vapisivat      taman   alun   synnit   sannikka   kuka   rakkautesi   taydelliseksi   ajattelen   liittoa   vakava   suorittamaan   uskomme   loisto   eika   
tieteellinen   sadan   tarkoitti   menna   kauhun   pelastu   tyytyvainen   teidan      version   maamme   kaupungeista   kuullut      divarissa   ennallaan   lohikaarme   hopealla   einstein   portto   henkilolle      poikineen   suomen   teltan   esittivat   aloitti   julistanut      kannattamaan   polttouhriksi   liittoa   tarkeana   
kuoltua   korean   luotani   valinneet   tilanne   esittaa      luulivat   kaikki   terveeksi   kauhistuttavia   iloitsevat      tulisivat   loytaa   edelta   harha   elamansa   kehityksesta   syntiset   sisalla   eikos   pyhat   autiomaassa   tavallinen   sukusi   pienempi   useimmat   sijasta   kyseisen   viisautta   turvaa   oltava   
   rinnalle   sorkat   puhumattakaan      kasvoni   arvoista   sarjassa   parempana      hyvalla   kappaletta   luulivat   kirkkoon   aikanaan      tuokin   kasvaa   alettiin   toimintaa   esta   havitetty   kysyin   koski   auttamaan   sotureita   veljilleen   kirjoittaja   edellasi   tuholaiset   itkuun   menestyy   eroja   oikeita   puolestasi   
leikataan   vapaus   mahtaa   vaikeampi   kelvannut      voiman   onneksi   voiman   puolestasi   kasvavat   historiassa   eikos   pakeni   aseman      runsaasti      toiseen   huolehtii   vaadi   kohdatkoon   aikaisemmin   yhteisesti   otsikon   kotiin   omisti   huomattavasti   ikaankuin   tullessaan      pyhakkoteltan   nuorten   herkkuja   
vaittanyt   ennenkuin   paallesi   kuunnellut   jumalattomien   kasvoihin   oloa   kolmanteen   kukin   jatkuvasti   peleissa   tarvittavat   vihaavat   tarkoittavat   en   systeemin   rakentamista      yritykset   esilla      omaksenne   kannalta   saitti   asukkaille      elamanne   toiseen   syntisi   pojan   sokeasti   juurikaan   
kokoa   uskonnon   tunne   olenkin   koiviston   pyysin   rakkaat   sanottavaa   kokenut   loytyy      tarkoita      teettanyt   ristiriitoja   nakya   tuhat      loytyi   ominaisuudet   informaatiota   paimenia   hoida   avuton   liitonarkun   kaupungissa   herrani   sosialisteja   katsele   maitoa   sonnin   tuossa   ojenna   syihin   koet   
toiminut   polvesta   vaelle      pelottavan      omia   tarvita   valittaa   kuollutta   toisillenne   pielessa   enkelien   kaislameren   vapisevat   alaisina   jaakoon   lahjansa   joudumme   syntisia   hartaasti   ruhtinas   kasista   mun   lannesta   ansaan   kehityksen   kukka   elaimet   vaarassa   oikeudenmukainen   tappamaan   
aasi   oma   keita   tuntemaan   menestys      onni   opetella   itavalta   osana   vaikutuksen      vaittanyt   mukaista   lopullisesti   aanesta   varusteet   tieltanne   neljantena   havainnut   rakentaneet   perinnoksi   nailla   korva   poliisi   osoittavat      ylipapit   muinoin   ylistysta   jaada   uhata   ryhdy   pakeni   perustukset   
runsas   pystyttaa   asukkaille   pellolla   asetettu   tuliuhriksi   maahan   kaatuvat   tuomioni   omia   temppelin   ensimmaisina   orjuuden   silmasi   iloksi   kasvonsa   toivoo      suurissa   virtojen   pysyivat   kymmenia   ajoivat   kuubassa   kirosi   mielipide   tarve   tyot   poikani   kyseista   varaan   johtanut   armoton   
sanoi   otteluita   elava   viedaan   paremman   puuttumaan   tavallisesti   veljiaan   samanlaiset   saavuttaa      luvun   pilvessa   tuntuvat   ymmarrykseni   kaatuivat   toivo   suorastaan         kasiksi   aate   pirskottakoon      luonasi   mainittiin   pahojen   oletetaan   toivoisin      olevaa   puki   enhan   naisilla   sidottu   valista   
neuvoston   paihde   ollakaan   sai   luopunut   tyttaret   matkan   moabilaisten   neljantena   syostaan   kysymaan   lisaantyvat   hyokkaavat   alueeseen   saitti   pohjoisesta   tieltaan   paasi   juudaa   kimppuunsa   tunne   vaki   poliittiset   erota   ruokauhri      samassa   todeta   parantaa   tuhoaa      tilastot   korean      parhaan   
ohjeita   valittaa   maksoi   esille      maalla   tarkoitti      toivoisin   naille   koskettaa   tapauksissa   tarkoitukseen   hanki   kaksi   miehista   kunnian   tiedossa   joutuivat   tahtovat   joukot   vapaasti   loppunut   babylonin   maaritella   ts   siunaukseksi   kauhu   vuotena   ymparillanne   lentaa   julistaa   kymmenia   
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