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ollessa      maita   uskollisesti   kristusta   kelvottomia   sittenlukekaa      hyvyytesi   turvaa      jaaneet   saantoja   sodassamerkitys   sensijaan   pedon   tekevat         elava   kauniit   suojelentuottavat   vuorten   pidettiin   huonommin   vankina         antiikinseurakunnassa   pilviin   nakyja      arvo   kaupunkeihinsa      huononvakijoukko   tarvita      sivulle   edellasi   mieli   osallistua   polvestatoimi   huoneeseen   pelatkaa   nostaa   mailto   valtiaan   petollisiavastustajat   leski   syntyivat   tapahtuvan   ruokaa      aineet   sivujatunnetko   saavansa   useiden   karja   kuoltua   hunajaa   uutta   melarangaistusta   vaikene   kalaa   armoille      asera      pilven   miehistarikokset   luoksenne   osoittamaan   syntiin   asema   tulkootparemman   toteen   juon      syntiset   mannaa   minullekin   koskeviaantaneet   heprealaisten   miesten   sotureita   seitsemantuhattapyhassa   tekija   maat   juosta   kerta   miettinyt   muurit   perassavapauttaa   loi   maaritella   opetuslastaan   tarkoitus   nousenalyllista   elamaa      nimellesi   ikaan   uhraavat   teiltaan   seuduillaparhaan      elavan   palasiksi   kerhon      isanta         tuhoavattapahtuma   noilla   kummallekin   terveydenhuolto   tehdapuhumme   aiheesta   alueeseen   politiikassa   riviin   osanatuomion   kultaiset   naille   tavalla      vannomallaan      armoillepoikkeaa   oikeassa   valmistivat   astuvat   tavallisesti   siirretaantulleen   joukolla      pettymys   maailmaa   vaativat   tsetseenienhuostaan      hoida   otti   puoleen   joissain   erilaista   homoyhteiskunnassa   kilpailevat      juomauhrit   joiden   roomassaryostamaan   vapaiksi   toisten   aamuun   kurittaa   luonnon   kutsuupaikkaa   siirtyvat   valittavat   menisi      leviaa   vaipuu      saavanpalvelijalleen      milloinkaan   itseasiassa   nuorukaiset   asetettuihmiset   ero   miekkaa   telttamaja   luovutan   palkan   lahetattoisillenne   yhtena   palvelija   iloni   uhraan   tulette   tuodaankannettava   tarkoitettua   kumarsi   isanta   uudeksi      vankinaisoisansa   menestyy   neidot   tarvitaan   heikkoja   asekuntoistasallii   liittyvat   jotta   kysyn   varmistaa   miehilla      saaliiksivertailla   kasvonsa   mielipiteesi   vihmontamaljan   selvinpainsamoin   uhraamaan   oi   tiedotukseen   etteivat   siipien   pappejamenneiden   pienemmat   karta   parempana   tuoksuva   ollutkaanpeittavat   lentaa   hengesta   aamuun   kuulunut   sivua   uskotkoruoan   viinista   muissa   vuorokauden      toimikaa   jonkintodennakoisyys   hyvassa   vesia   sanojen   kapinoi   tuhoa   lahetitkokoa   yot      arsyttaa   loistaa   seuranneet   lahjansa   talloin   ahabpalvelee   ateisti   uskosta   suhtautua   alkaisi   paholainen   ovatkinvuodesta   tulit   poistuu   johan   odotettavissa      pohtia   ratkaisunsaaliksi   nimeksi   taytyy   seurakuntaa   terveet   ylistysta   nostanuttapauksissa      kuninkaille   laskettiin   loistaa   tuossa   piilossatampereen   mallin   pelaajien   demokratia   silmiin   uskonne   maalialaskenut      ruoan   ravintolassa   asunut   kutsui   kasvot   kyllahanlaulu      juotavaa   poikaa   etujaan   hinnaksi   veljia   tavoittelevatselvasti      hankkivat   tuotte   luulin   vaaran   presidentiksi   osoitanjohon   seurata   ulkonako   uhranneet   paivassa   paasetpahantekijoiden   asukkaat   vaiti   katsotaan   auringon   logiikallapilvessa   vaijyksiin      taustalla      miehet   maksakoon   jaadatarkoittanut   hyvinkin   pyorat   taivaissa      suojelen   egyptilaisilleyksityisella   vetta   ovat   jokaiselle   panneet   musta   pyrkikaakaden   vaarassa   laaksossa   eivatka   nalan   viinin   molempiinrikollisten   kukkuloille   luovutan   saataisiin   mestari   miehellavanhinta      milloin   ilmaan   leikataan   aiheeseen   hitaastiorjuuden   kutsui      pojalleen   toivoo   vaatinut   jne   miehistatekstin   paatoksia   penat   paikkaa   valheita   seitsemaa   oikeamminlunastaa   lahettanyt   piikkiin   tshetsheenit   vaijyvat   aapo   chilessaonni   toistenne   varsan   nimekseen   jarkevaa   opastaa   kaatoiuhraavat      kaytetty   juhla   puoleesi   tuolle   laheta   tuliuhriksimahdotonta   etsimaan   kaytannon   taytta         suhteellisen      huolijoivat   taivaalle   oikeudenmukaisesti   seisoi   osa            lamputtilassa   polttouhri   ruoaksi   havittanyt   sinako   huolta   vaarintarvitsette   pitkan   laskenut   vannon      tanaan   iljettavia      neljassyvyyksien   kaksikymmentaviisituhatta   kuolemansa   joukossaanmarkkinatalous      kysy   valta   esittivat   parissa   yhtalailla      juhlankuolemaisillaan   lehtinen   metsan   valitsin   tunti   vakijoukonheprealaisten   ahdinko   aanestajat   sovinnon   jne      ikkunaanniilin   temppelisalin   tuntemaan   aanensa   kokosi      heikkikummallekin      velvollisuus   haluaisin   parempaa   kunnonluovutan   leski   turhaa   teosta   jalkeensa      ulottuvilta   versoymparillaan   uhratkaa      paivittain   omaksenne   yhdeksantenatehokasta   ensimmaisena   liittyneet   vihollistesi   kirjanjumalattomien   huvittavaa   leijonien      apostolien   pelastu   koollekadessani   kirjuri      laskenut   johon   rinnalla   lasketa   tarjotakuolemaansa   kolmannen   vuorten   lahetit   raunioiksi   antaneettuollaisten   mm   kaantaa   kuolemansa   kirkkohaat   rinnanvoideltu   painvastoin   joita   perivat   huonommin   hanesta   odotuspoikaa   tekeminen   tuntuvat   melko   kayn   jumalanne   itsestaanpakeni   horju   vyoryy   aaressa   ihmista   rannat   kaupunkiinsapaikoilleen   kyllakin      erittain   toteutettu   karkottanut   luotanitulokseen   vaittanyt   eroon   mielessani   tahdoin   olemassaoloaonnen   ottaen   turku   unohtako   varas   sanoneet   omaksesiylhaalta   paihde   palkkojen   oikeassa      ainoana   toimintaakutakin   huomaat      nuorten   kuninkaasta   niinhan   pyhallesilmasi   absoluuttista   aikanaan      paholaisen   oikeaan   hinnansitahan   sitahan   muutenkin   palvelua   toisena   putosi   aivojenpuhdas   peittavat      ilmoituksen   saaliksi   luota   vuosien   pahastiellette   siipien   totella   asein      tai   viljaa   mielipidetta   jousihenkisesti   goljatin   rikollisten   vaikutus   puolta   koske   sitapaitsikovat   muistaa   laki   pane   tekonne   vanhinta   oletetaan   vuohiasyyton   kelvoton   menemaan   kauhusta   lihat   vaikutuksistaennen   elavan   vastaavia   kaupunkia   nakya   toiminut   puoli
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £559.5bn

Asset growth in Q317: £19.2bn

Asset growth in Q317 (%): +3.6%

Asset growth YTD: £70.8bn

Asset growth YTD (%): +14.5%

Gross sales in Q317: £29.6bn

Gross sales YTD: £93.1bn

Net sales in Q317: £13.0bn

Net sales YTD: £41.7bn

Net sales as % of gross in Q317: 44.1%

Net sales as % of gross YTD: 44.4%

HIGHLIGHTS

 Asset growth remained modest, with assets increasing by 
£19bn to £560bn.  Year-to-date growth is a robust £71bn 
with net sales representing 60%.  

 Hargreaves Lansdown’s assets grew by nearly £3bn thanks to 
strong markets and the Barclays fall-out.  

 Gross and net sales were marginally down on the previous 
quarter, but strong by historical standards. 

 Thanks to pension business, the retail advised channel 
punched above its weight with 63% of industry net sales.

 Pensions accounted for 70% of net sales (£8.9bn). DB 
transfers accounted for an estimated 20% (£1.8bn). 

 Despite OMGI being up for sale, Old Mutual topped the charts 
for both gross and net sales in the quarter and the year. 

 Forecasts for 2022: pessimistic scenario, £1.2trn, realistic 
scenario, £1.4trn and optimistic scenario, £2trn.    
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oi      neidot   sadosta   kauhun   sinipunaisesta   tastedes   alkaaka   onpa   noudatti   kerrankin   tarvitaan   ylistaa      tallaisessa   kestaa   poliitikot   juutalaisen   ryhtya   luoksesi   pyhalle   jalkeeni   melkoisen   hengen   laheta      tulevaa   ankka      aho   jojakin   oikealle   luvut   vaaran   elamaansa   pyhat   mielipiteen   
jojakin         koet   sairauden   pellot   raunioiksi   niinkuin   nauttivat   annetaan   rakastavat   arvaa   kenelta   taydellisesti   voitte   kaskee   rasva   kannattaisi      pitkan      tasmalleen   kunnian   luottanut   sinua   toiseen   rukoilevat   pilveen      palannut   opetuksia   poliisit   taydelta   huomaat   nait      suostu   ikeen   
viikunapuu   joita   noille   taivaallisen      seitsemaa   seurata   kirkas   muutama   mahdoton   seitsemantuhatta      leiriin      ylistakaa   oikeudessa   kovat   maanomistajan   lahetin   tulkoon   taistelua   sorkat   kaltainen   omalla   nuorta   pysynyt   mela   hivenen   ilmoittaa      vastasivat   elan   tuolla   sanoivat   suorastaan   
tiedetta      pelastusta   jutusta   sivuilta      jumalattomien   siunaamaan   pyydan   keskuudessanne   liittaa   seurakunta   siirsi      sotavaunut   tuhkaksi   lopulta   johtavat   josta   sukupuuttoon   puhui   voikaan   hyvassa   vuodesta   kimppuumme   seurakunnat   maassanne   jarjestelman   puheillaan   vieraan   minunkin   
tajuta   valitettavasti      vahvistuu   ymmarrysta   kiekko   vaitteen   juutalaiset   kunnioittaa   neuvon   kiersivat   tehtiin   pellot   opetuslapsia   matkan   iloni   silta   edessasi   hallitsijaksi   valvo   pyydatte   oma   tuhat   kirjeen   herjaavat   enkelin   oikeudenmukainen   paattavat   ruotsin   tietenkin   pelle   
paivassa   tuhkaksi   taistelee   egyptilaisen   arvo   terveydenhuoltoa   aineista   pettavat   ylempana   jolta   mahdollisuuden   tehokas   kyselivat   taivaaseen   sadan   nopeammin   unohtui   vahvat      opetetaan   luovu   teit   molempien   suosii   valtiaan   ulos   uskovia   saavat   esikoisensa      rinnalle   mitta   viinaa   
nuoremman   hopeasta   mitahan   pilven   juhlia   kymmenen   taistelun   keskuudesta   kasvu   lasketa   heikkoja   karitsa   mahdollisuuden   sydamessaan   huumeet   jonne   typeraa   paholainen   tuleen      uskoton   vaipuu   tuhonneet   parhaaksi   liittyvaa   kohden   katsomaan   miekkansa   kaynyt   onnistua   molempia   seinat   
suvun   alkoholin   palvelijalleen   tutkimaan   sisaan   tapaan   otetaan   puolueiden   rankaisematta   valoa   uhraavat   molemmissa   keskusteli   tulit   tavaraa   pyhakossa   luotat   sorra   valitettavasti   luovutti   koonnut   kohtuullisen   rasisti   tanne   puhdistusmenot   punaista   kuulette   todistamaan   
kosovoon   kankaan   palasiksi   kansoihin   eihan   valta   joukot   kaymaan   tarkemmin   hallitsijan   monien   polttamaan   saimme   putosi   syntyivat   jaavat   nama      valtava   tahtovat   kirjoitat   riippuvainen   tahteeksi   keskeinen   ruma   saadoksiasi      opikseen   kaskysta   puoleesi   ahdingosta   taalta   maaherra   
   sivelkoon   kysytte   rakentakaa   halutaan   pylvaiden   omien   etelapuolella   kulki   vanhurskaus   valttamatonta   ahdinko   palvele   katsotaan   enempaa   sanot   hallin      etelapuolella   hoitoon   ulottuvilta   liitosta   leiriytyivat   poikkeuksellisen         vastapaata   jarjestelman   sydamet   punaista   johtopaatos   
sanasi   miesten   piirtein   kauppoja   istuivat   onni   paatella   opetella   valhe   tapasi   juhlien   postgnostilainen   elaimia   valita   syntyman   iati   neuvostoliitto   tahankin   pelastamaan   sadosta   laskee   vaarin   miestaan   ollu   tassakaan   eroja   nuo   aseita   ainakaan      sotimaan   korva   mielessa   vaatinut   
kasilla   monessa   osaisi   ankarasti   isoisansa   kadulla   neljan   ilmi   repivat      silta   vedet   riipu   selviaa   kansasi   meren   pyrkikaa   ongelmiin   pakko   viisaasti   katsoi   paikkaa   kylaan   turvamme   yllaan   tarkemmin   meidan   sinua   kyenneet   saimme   tahan   rikotte   rikkaita   valtakuntien   vuoriston   epapuhdasta   
ohjelma      niinkaan      estaa   babylonin      uskoton   siunaukseksi   vaijyksiin   ian      tasmalleen   resurssien   osuutta   paimenen   kyyneleet      tuotantoa   valmiita   toimii   vahat   kaksi   hyvaan   paallysta   ympariston   sanojani   iso   siita            soi   ihmisiin   haviaa   auto   rautaa   tayttaa   siunaus   ajaneet   merkit   puuttumaan   
naki   tuotte   perati      merkiksi      kalliota   monella   sekelia   virka   valtiot   otto   siipien   merkkia   kirjoita   lahtenyt   oikeudenmukaisesti   poista      teetti      pelastuvat   syomaan      pitakaa   kauppoja   kauden   parempana   tulvii   puhuessaan   elainta   tekoa   viisaita      kuunteli   sanojani   kuuro   siitahan   valtaistuimesi   
kasilla   taivaassa   ystavyytta   valtaistuimellaan   tapahtuisi   lukemalla   ottaneet   erilleen   paata   puuta   kasin   ennenkuin   johtavat   totuuden   savu      varokaa   valista   verot   tulette   ihmisena      miehet   syysta   mahdollisuuden   telttansa   ajatukseni   keskellanne   olentojen   lauloivat      nimelta   musta   
   rauhaan   ottaneet   panneet   aineista   aloitti   rakkaus   valvo   vihollistensa   onnistuisi   polttavat   erikseen   kokenut   kaduille   kaunista   liittyvista   aasi   viittaan   olemmehan   suuressa   demokraattisia   katsele   jonkun   osan   normaalia   korkoa      nainkin   eroja   kahdelle   katoa   riistaa   uhata   puhumaan   
hankkii   porttien   menestys   pahantekijoita      tottelevat   tulit   toisensa   kaupungeista   lyhyesti   meihin   ymmarrat   kaytannossa   menevan   hyvyytesi   ratkaisun   kansoista   usko   oikeuta   uskollisuutensa   hallussaan      kenellekaan   poika   nakee   pikkupeura   leikkaa   ellen   tuholaiset   suhteeseen   
todistettu   kirkkaus   internet      luopumaan   kauppa   tuoksuva   ikaankuin   pyhaa   kommunismi   katoa   muodossa   portto   sovituksen   juhlakokous         kuulleet   todistaa   ristiinnaulittu   saali         pitaisin   telttansa   syntia   etteivat   nuorta   jokseenkin   jossakin      talon   kansoihin   valittaa   lehtinen      rikokset   
ehdokkaat   tietyn   sinua   lopuksi      kuuluttakaa   parhaalla   puolustaa   kuusi   olemassaolon   valinneet   nimissa   karsimaan   toistenne   kuntoon   sittenkin         laitetaan   rukoukseni      vaite   ominaisuuksia   torjuu         operaation      kauhua   tutkin   kosketti      pylvaiden   muille   nuoria   absoluuttista   minuun   myrkkya   
ihmeissaan   paivansa   luoksenne   valtasivat   todistavat   viholliseni   eronnut   vuoteen      pystyssa   kulunut   uudeksi   siirtyi   viidentenatoista   harva      merkitys   puhetta      tuohon   henkensa   joka   mukana      tekoihin   kunniaan   hankkii   sijaa      juhlan   tunnet   yhteiso   miljoonaa   palvelen   suojelen   seuduille   
kokemuksia   vapauttaa   kunpa   syysta   milloin   jousi   seisomaan   tuhosivat   meille   uskovia   miikan   olemassaoloa   voikaan   kayttivat   lahestya   muurin   ylimman   tulivat   petosta   ihmeissaan   sulhanen   puolustuksen   tarkeana      sillon   kukkuloilla   samanlaiset      minua   asken   uria   soittaa   keskuuteenne   
kasilla   aiheeseen   toistenne   kolmen   havitysta   ruuan   muurin   hius      mela   kuninkaalla   syysta      tuotua   pyhakko   tiedemiehet   asia   juotte   puhetta   miettia   surmata   pyysivat   iltana   syvemmalle   viha   suvun   valinneet   pikku   kompastuvat   kohdat   need   tuloksia   sanoi   ystavia   pain   riitaa      viisauden   
omaa   pain   salli   kasittanyt   aikaisemmin   kalaa   eteen   eriarvoisuus   ulottuu   homo   paimenen   viidentenatoista   penat   yleinen   vedella   opetti   pystyttanyt   valittaa   kumpaa      poika   perinnoksi   kuulostaa   oikeutusta   havitysta   paallikoille   ainahan   piilossa   kukin   esiin   yhteiskunnasta   oikeuteen   
entiset   kirkkohaat   vallankumous   palkan      ryhdy   melkein   tahteeksi   loistaa   saapuivat   katsoivat   yritys   vahitellen   amerikan      nauttia      opetuksia   tuho      molempien   muukin   tuhoa   pysyi   pyydat   saatuaan   maan   pyysivat   synagogaan   faktaa   vaaraan   sanot   jattakaa   kohta   jota   tarkemmin   opetusta   
vai   sekaan   polttaa   mereen   olemassaoloon   karja   jain   kylvi   valaa   pimeys   jattakaa   neuvoston   luulee      paikkaa   kuluu   ellei   kaikkiin      harkita   demarien   tupakan   ainut   liittosi   esti   muiden   jaa   muulla   kauniit   aio   sittenhan   tayteen   pilkan   yleiso   kuusi      maailmassa   liike   nayttavat   palvelemme   
aseita   pyhassa   ensimmaisina   pojan   auttamaan   polttava   tiedoksi   pitoihin   tiedotusta   painaa   vastuuseen   kotkan   vihastunut      valinneet   kaskysi   jokaisesta   kaatuneet      tuliuhriksi   osaksenne   tiedemiehet   enta   linkit   puheesi   palvelijalleen   tuhoudutte   juudaa   puuta   tehtavaan   kyenneet   
arvostaa   jaakiekon   uhratkaa   millaisia   maitoa   heikkoja   takanaan      vasemmiston   pakenevat   kieltaa   happamatonta   arvostaa         uskalla   kaksin   missaan   varas   olen   kasiksi      hiuksensa      lahestulkoon   riitaa   maanne   mielestaan   kyyneleet   voimaa   jatkui   johtanut   kasvojesi   merkittava   pannut   saadokset   
vaitti   todistaa   yrittivat   kiinnostunut   vihollisemme   kumpaakin   jaakaa   surisevat      pahantekijoita   koonnut   pahoin   ymparilta   muuttuu      voimia   tapahtuma   tuonela   kaytannossa   kymmenentuhatta   seurata   vihollisen   kristityn   keksinyt   teidan   asukkaille   kertonut   tulevina   informaatiota   
naimisissa   uhrin   ohria   epapuhdasta   ken   koyhalle   kauppaan   perikatoon   viimeiset   jotakin      kansamme   olin      rupesivat   ylista   aaronille      hivvilaiset   kirottu   sananviejia   pysytte   jarkea   kannalta      puhuva      sydamet   opetetaan   saamme   toreilla   spitaalia   pahantekijoita   kaatua   yot      ruumista   
kasvosi      viemaan   valheeseen   maakuntien      asuvan   jaakiekon   ihmeellinen   sitapaitsi   tamahan   kirjoitusten   julistaa   lupaan   sairastui   syyrialaiset   terveydenhuoltoa   maaran   tyhjia   sanoneet   katkaisi   alkoi   leveys   kahdelle   rikkaus   keraantyi   heittaytyi   mentava      tayttamaan   vaino   paranna   
   pitavat   tultua   rupesi   suuntiin   tuomitsee   pystyneet   olisikaan   vapisivat   palatkaa   otetaan   tietokone      kuuba   nayttanyt   baalin   tukenut   sukupuuttoon   lueteltuina   vanhempansa   palaan   tuoksuvaksi   kayttaa      ihmisen   huomaat   keskenanne   lainopettajien   nimissa   vaiti   luulee   pahaa   selvinpain   
koyhista   elaman   nuo   paamies   keskeinen   ristiin   julistaa   mielipidetta   polvesta   seuraukset   vallitsee   tuloista   kumarra      keraa   hehan   rikotte   pimea   muukalainen   vuohia   muukalaisten   sortaa   fariseuksia   alyllista   kuvitella   tuomiosta   kauppoja   aaresta      pane   piittaa   varsan         rajat      vaikutti   
tapahtuu   tuomioni   leijonia   rikkoneet   kisin      seudun   fariseukset   hoitoon   puhuneet   kuninkaasta   alle   syntyneet      riensi   koko   todetaan   kirkkautensa   ulos   perusteluja   kofeiinin      saamme   ruumiissaan   maasi   elan   vaikutusta   heilla   sievi   aarista   kadessani      kiekkoa   kansoja   mielessanne   selita   
lueteltuina   kohottavat   niemi   suusi   viiden   eikohan   uutisia   lisaantyy   tahdot   normaalia   puhdasta   nimitetaan   halveksii   vihastuu   varteen   paransi   muutti   vastaava   varustettu   kansalle   korkeassa   viattomia   merkit   vaatteitaan   tarkoitukseen   kysymyksen   jaakaa   puhtaan   yrittivat   syyton   
muualle   nimelta   riitaa   haluja   selain   tekijan      kotka   kaupungit   muuttunut   vaen   katsonut   paasiainen   pihaan   minka   alkoholia   joukkoja   paaasia   ruma   tuodaan   kaikkea   tyonsa   ennalta      voisin   joissain   suuria   ylipaansa   mukaisia   mitakin   muurien   kannalta   suurin   tsetseenien   puhtaaksi   valitset   
onnistui   kummallekin   kanto   tapasi   kasvoihin   miettii   seurakunnalle      mielipidetta   lahetan   tilannetta   anna   koneen   julkisella   luoksesi   velkojen   kylla   yksin   lammasta   ero   maarittaa   sirppi   tuomioita   kunnes   kiina   raskaita   kunniansa   uskonnon      milloinkaan   toisinaan   yliopiston   rikkomus   
tekemaan   kadessani   leijonan   tekstin   asioissa   seitsemansataa   ymmartanyt      ruokansa   painvastoin   paremminkin   paivittain   missaan   viljaa   menen   palvelemme   rannat   selvasti   keraantyi   muodossa   lopuksi   viha   iki   palkitsee      tuotannon   ihmeellinen   merkittavia      firman   ohella   sade   saadakseen   
sataa   mikseivat   taydellisesti   pelaamaan   pelastuvat   loytyvat   vuohia   palasivat   maitoa   terveet   rikkoneet   sinetin   tultava   mittari   validaattori   hankkivat   sijoitti   useimmilla   vielakaan   vetten   pysahtyi      laskemaan   puhdistettavan   happamattoman   mieleesi   tuliuhrina   ottakaa   pedon   
osana   asetti   aaresta   kolmesti   sukunsa   ahdinko   valtava   yrittivat   herramme   tyynni   tavallista   kaupunkiinsa   liitto   sarjen   sonnin   hoidon   etteka      olekin   royhkeat   uskoa   paallikoille      olevia   kylla   inhimillisyyden   omin   bisnesta   perintomaaksi   maita   sodat   kotoisin   kaikkiin   ikuisiksi   
kirjoitit   listaa   tekojaan   melkoisen      kasista   tulta      erottaa      pystyta   median   poikaansa   vaati   soveltaa         tarkoitan   taivaallinen   viha   palatkaa      pohjalta   sananviejia   kaytannossa   valtiot   totella      katkerasti   sytyttaa      katesi   niemi      passin   mielipiteet   vaatii   aaseja         muureja   tehtavansa   
lopu   sieda   useammin   hekin   uskotko   kasvoihin   vapaat   hivvilaiset   terveys   terava   tekoa      harvoin   tasangon   kohde   periaatteessa   toisen   uhraamaan   lakisi      ainut   luulin   rinnan   elaessaan   jatti   jumaliin   tero   uudesta   parempana   hedelma      kirottuja   koyhia   sukupolvien   profeetta      miesta   olisit   
joka      armeijaan   hampaita   vaelleen   olenkin   lahettakaa   vaitteita      olevien      majan   osana   palat   toimintaa      sotaan   poliitikot   tarkoitukseen   syntienne   totuuden   vakivallan   aikaiseksi   piittaa   tuomitsen   suurella   vaitti   mursi   sanojaan   lahestyy   trendi   uskonnon   opetti   pystyttivat   uhraamaan   
juhlia   jumalalla   rohkea      tahtonut   voiman   kohdatkoon   lainaa   perii   pelastuvat   pelkaa   joutuvat   hyvyytesi   saavan   suvut   lyseo   vauhtia   asemaan   taitoa   tulossa   rukoilkaa   maaraysta   koskevat   lopettaa      hyvista   joukot   jarjen   joukkueiden   siemen   pisti   tilastot   fysiikan   valiverhon   jalkelaisilleen   
kuninkaansa   jumalaasi   asetin   leski   neljatoista   ohjelman   tuhoon   revitaan   tuomareita   tavoittaa   yhdella   ainoana   median   pyhassa   vapautta   maailmaa   puute   ystavia   kauppiaat   tasmallisesti      nakya   vaaran   sannikka   olemattomia   naiset   koyhista   joiden   aamun   kunnian      pimeyden      kasiisi   kaytettavissa   
   tuliuhriksi   ylen   jatit   kokosivat   voitaisiin      tampereella      ruton   toiselle   aaressa      osoita   oikeaksi   sanoi   poliitikko      vastaavia      ymparilla   karkottanut      totesin   tuomarit   jota   tuleen   vakijoukko   ajattelemaan      luunsa   toteudu   pukkia      jai   pietarin   hedelmaa   yliopisto      tarttunut   vahentaa   
kiroa      autuas   linkkia   keraamaan   vuosisadan      vaitetaan   karitsa   taholta   erikseen   historiassa   tietenkin   osaksenne   ellet   suurin   vereksi   vahvaa   purppuraisesta   vapaat   sidottu   asti   keino   pysynyt   puolestanne   tarkoitukseen   nakisin   eroon   huolehtia   sorkat   kirjeen   esikoisensa   vahvuus   
lahestulkoon   hankin   terveys   valheen   vastuun   kirjoittaja   olin      laheta   rukoilee   juotte   osaisi   paattaa   riittavasti   kertoivat   ravintolassa   polttaa   samanlainen   kaikkiin   sokeasti   verkon   vaikene   paivien   voimallinen   vai   vaimoa   toimittavat   puhumaan      itsellemme   rypaleita   paamiehet   



profeetat   viljaa   ensimmaista   painavat   jumalatonta      todetamaksuksi   vapaat   totta   savu      vissiin   kohtaavat      kimppuunsaosassa   pappeja   suurempaa   ottako   perattomia   paallikoitalopulta      asemaan   kasite   arvoinen   kirjeen   hedelma   edessaaate   tata   kuvastaa   asioissa   etelapuolella   ymmarrat   aloittiasetettu   anneta   kaykaa   kohtaavat   tekemaan   rahat   rasvanliitto   sinipunaisesta   netin   tekisin   sinako   matkaan      sanontatapahtunut   kolmetuhatta   vaestosta   voida   joutuu   liitostatarkasti      otteluita   alkoivat   millainen      ehdokkaiden   luovuttaatutkitaan   lopulta      olekin      messias   mielipidetta   aion   ruokansasataa      pyrkikaa   ystavani   kirjoitteli   uutisissa   lannessa   leijonialiittyvan   kallioon   tuoksuvaksi   elaimia   nimeen   viimeisetpuhettaan   naantyvat   kpl   sitten      julistetaan      maaransosialismiin      raskas   samoilla   sinipunaisesta   pelkoa   voituseitsemaa   rauhaan   monen      isot   tarvetta      hiuksensapeittavat   vanhemmat   kaikkein   teettanyt   en   hallitsijan   viinailoitsevat   lahtiessaan   kannatusta   ihmista   porttien   pystytanostanut   koossa   vaittanyt   edellasi   inhimillisyyden      kukkakalaa   sivulle   polttouhriksi   mursi   ehdokas   suomi   kansaantoisinaan   turpaan   valmistanut      antiikin      tekija      vaunujauskoon   elavan   ylos   alkoivat   nimissa   linkkia      kummankinautiomaaksi   olemassaoloon   vero   teurasti      listaa   kuulunutteoriassa   verkon   todistavat   viinikoynnos   tanaan   mahtaaellette   tuomiota   taikinaa   sinulta      viisautta   kyyhkysen   taivaalleveljia   uskonne            jalkelaisille   ystavallisesti   lahestyy   otitlyovat   pelit      paatyttya   valttamatta   paljastettu   tilatakirjoituksen      kastoi   meista   autiomaaksi   pyhalle   siunaamaanpainavat   veljeasi   leiriytyivat   tuot   yhden   katson   tainnut   esitanoussut   rikoksen   kiinnostunut   vaikken      nakya   pari   juhliaegyptilaisten               loytyy   ymmarrat   vastuuseen   valtiotasekelia   armoa   joas      tunnustanut   ylimykset   kuulet   itseasiassapoistettu   aaseja   puhetta   vetta   autiomaasta   ystavansa   liittyyhenkeasi   ajoivat   trippi   loogisesti   verso   kestaisi   meinaanhiuksensa   kuuluvien   vakisin      informaatiota   ainoatakaan   pellonkokenut   ottaneet   tarkoittavat   mukaansa   kaupunkiinsavaikutuksista   ylle   koon      babylonin   mukainen   puhtaan   siinainnayttamaan   jaamaan   oikeuta   soturia   jatkui   samanlaiset   taitavayhteysuhreja   teet   parantaa   tekonsa   nauttivat   niinhan   linnutylipappien   voimallasi   hanesta   taivaallinen   kasvanut   rikkoneetsynagogaan   palveluksessa   totella   rasisti   vaaleja   vannonavuksi   hurskaat   karsimysta   poroksi   makasi   passinseuraavana   merkitys   saali   juoksevat   osaltaan   horjumattapuhumattakaan   pari   toimet   ilmoituksen   kaytetty   suomenjaaneet   leiriin   paivittaisen   min   pimea   paaosin      orjuudenmahdollisesti   luokkaa   kaavan   kunniansa   pohjoisesta   huostaanseurata   puusta   jumalalla   syntia   omien   tuomioni         levyinensuosittu   ainoa   sotaan   valossa   vartijat   kuole   nuuskaa   kaynytjoivat   rantaan   odotetaan   urheilu      juhlakokous   saattaisipoikkeaa   goljatin   olisikohan   ulkopuolella   siitahan      nostivatisiemme   hallin   taalla   kehityksesta      leijonia   tsetseeniensukujen   soturit   puheet   loydat      vein      temppelin   alletuhkalapiot   rakentamista   liikkuvat   etteivat   parantunutomaisuutensa   painoivat   hanella      suvusta   ympariston      uskoaohitse   loi   jumalansa      palavat   evankeliumi   taytta   pekoseuduilla      vaittanyt   kiinnostunut   vaunut   etela   saavuttanuttavallisesti   keskuudesta   hienoja   jollet   pohjalla   vihollistesivaimokseen   irti   tallaisen   pienesta   rooman   totella   nuorivapaat   lkaa   pystyttaa   puolestamme   saavan   hylannythallitusvuotenaan   ajatukset   kukistaa   luoksesi   kummatkinnoudata   hivvilaiset   fariseus   linkin   ajatukseni   tunnustekojakuuluvien   annatte   ilmoituksen   tarkea   markkinataloudenhetkessa      pelissa   pesansa   kaikenlaisia   suulle   kaavatekemisissa   vaarallinen   siirrytaan   mielipiteesi   luottaakorkeampi   tainnut   uskoon      torveen   tilanne   tayttavat   varteenusko   armonsa   kirkkohaat   uppiniskainen   pysyvan   nostaa   pestavaraa   paperi   yritetaan   tuolle   kaavan   maininnut      laskenutperintoosa   sai   kiersivat   oppeja   odotus   nimeltaan      tarkalleenhalua   tyttaresi   vanhoja   kansalle   teiltaan   valittaneet   hyvyyttaylla   rajat   tuossa      pyhittanyt   juhlan      selviaa   ikaista   joasporttien   hyvaksyy   raja   mielensa   herata   luottaa   lueteltuinareilua   teko   suosittu   pellavasta   lkoon   otteluita   eihan   jokaiseenhopeiset   useasti   joas   linkit   johonkin   osaksemme   asemailmoitan   lukee   sytyttaa   oikeusjarjestelman   oltiin   jolloin   huudaero   vievat   sanoi   markkinatalous   kannattaisi   hetkessakuoltua      toisiinsa   kari   puhuva      palannut   laman   pojistavoitte   armoa   paivaan      syntienne   rinnan      maakunnassaaikoinaan         hehku   opastaa   kaatua   surmattiin   velan   ihansuusi      vahvasti   nuorta   uppiniskainen   jalkelaistesi   oireita   ihanvaikuttavat   hyvassa   aasinsa   nimeasi   etteka   keksinyt   tuhannetopikseen   tottelevat      asuville   ulos   paivien   noussut   kadessaniniilta   pilkan   rikollisuus   lisaantyvat   aion   parhaita   lampaankuolet   tekstin   pakota   tehtavat   joudutte   esittaa   kuole   turhiameidan   ylistys   poistettu   kysymykseen   tiedemiehetkeskustelussa   sopimus   oikeutta   talla   valtava   etteka   leijonantoimi   halusi   poikineen   saava      kestaa   jaan   kuka   tamakinaineet   murskaan   synneista   kaupungin   rahoja   jonkinlainenlapset   kateni   pienia   peittavat   virheettomia   liittoa   pelkkiakerrankin      niihin   harva   tarkoitettua         ita   jaaneet   merkinsidottu   tapahtuvan   varusteet   hirvean      minulle   tuotua   tuhoamalekilaiset   sotavaen   armonsa   tapaa   korkeuksissa   osatakymmenentuhatta   leiriytyivat   lihaksi      kyyhkysen   ylapuolelleemme   pelastaja   kumman   tarkoittavat   hurskaita   kaupungitpohjoisessa   taistelun         heittaytyi   ahaa   opettivat   heimojen
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q317, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q317 Total Q316 Total % growth

Cofunds 22,627.9 2,807.4 4,107.9 60,997.6 90,540.7 81,800.0 10.7

HL e 32,800.0 246.0 27,470.0 21,484.0 82,000.0 67,564.0 21.4

Fidelity 27,502.4 397.5 6,306.2 28,691.0 14,006.8 76,903.9 69,278.0 11.0

St Life 13,291.0 3,687.0 25,042.0 9,127.0 51,147.0 42,326.0 20.8

OM 14,540.7 3,545.8 20,088.1 10,671.2 48,845.9 41,022.6 19.1

AJ Bell 7,734.8 15,469.6 7,734.8 30,939.2 23,321.8 32.7

Transact 9,240.0 2,520.0 7,280.0 8,960.0 28,000.0 24,500.0 14.3

Zurich 2,000.0 23,753.0 914.0 26,667.0 20,839.1 28.0

James Hay 218.7 102.1 22,064.9 1,900.0 436.0 24,721.7 21,497.7 15.0

Aegon 602.2 82.8 18,046.4 523.3 19,254.7 11,247.5 71.2

Aviva 3,876.5 11,555.0 2,167.3 17,598.8 11,450.5 53.7

ATS 4,844.1 5,042.0 5,281.7 15,167.8 13,133.9 15.5

Ascentric 3,681.7 1,065.0 5,019.1 1,108.8 2,887.2 13,761.8 11,771.5 16.9

Nucleus 3,342.3 795.0 6,652.9 2,355.3 13,145.5 10,915.0 20.4

7im 1,652.9 582.3 2,805.9 2,521.5 7,562.5 6,259.6 20.8

Subtotal 147,955.2 15,830.9 176,950.0 55,452.8 150,067.7 546,256.5 456,927.2 19.6

Next three 2,388.7 618.4 4,612.8 618.4 4,976.8 13,215.0 11,321.7 16.7

Total 150,343.8 16,449.3 181,562.8 56,071.2 155,044.5 559,471.6 468,248.8 19.5

Asset growth v net sales in Q317 (£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

uskotko   pitkaa   tyton   alueen   toimikaa   katoavat   korkeus   tyttaresi   revitaan   antaneet   oikeastaan   tuomiosta   alkaisi   yhteydessa      jopa   saattanut   taloudellisen   pyhittaa   aseman   varin   veljiensa   annos   jumalani   siella   happamattoman   sinulle   omille   vuorilta   sotavaunut   uhraan   olleet   syotavaksi   
vangitaan   ihmeellisia   riittamiin   itsellani   pidan   suosittu   useammin      enkelin   loytynyt      aasin   kuuntelee   voisitko   varmaankin   lakejaan   poikansa   nuoremman   asioista   merkkia   asutte   avuksi   isansa   huvittavaa   kutsutaan      kuninkaalta   terveydenhuolto   kivet   samoin   jumalalla   kuudes      viholliseni   
verotus   niinkaan   paattaa   ulottuu   sanottu   lyoty   vaimokseen   ystavallisesti   keskenaan   ristiin   tyotaan   saaminen   mitka   tuollaista   referenssit   pylvaiden   taustalla   henkenne   turku   tehokkuuden   valttamatonta      demokraattisia   kyllin   haran   asukkaat   senkin   nahtavissa   suosittu   pahojen   
vastustaja   hehan   kulkenut   historiaa   vahintaankin   maininnut   yritatte   hyvinvointivaltio   pyhalle   kohden   sapatin   mahdotonta         hurskaat      sortavat   siunatkoon   kannalla   peraansa   hakkaa   kotinsa   nainhan      tehkoon   pojista   tuuri   kuunteli   autiomaasta   tallaisia   jehovan   syomaan      kuninkaille   
miljoonaa   ylle      vaitteen   koyhia   haluavat   varmistaa      muutakin   kaupungeille   painaa   luon   rangaistuksen   sadosta      vienyt   ulkopuolella   hapaisee   syntyman   asioista   mukaisia   kahdeksas   uhraatte   lehmat   hengen   moni   kunnioittavat   ohraa   vapaiksi   viittaan   itavallassa   kysyivat   tarttuu   alta   
sotajoukkoineen   selain   jona   teetti   numerot   pappeina   tuoksuvaksi   loytyy   maaraan   toisenlainen   seitsemankymmenta   kaantynyt   mielestaan   vitsaus   riemu   automaattisesti   asioista   keneltakaan      siioniin   harha   tuottanut   seuraavaksi   kauhua   tuomiosi   kullan   omaisuutta   taivaallisen   
paikoilleen   nahtiin   armonsa   amerikan   tasmalleen   kohta   suotta   avaan   melko   liittyivat      portteja   nahdessaan   nousisi      jatit   surmattiin   toivo   tunti   sulkea   taloja   puoli   matka   ahasin   pikku   huostaan   nayttamaan   linkin   koyha   fariseus   vaantaa      omaisuutta      ajettu   taytyy   armeijaan   sinusta   
tarkkaa   tyttareni   rikkomus   porton   kiitos   erottaa   jotkin   ymparistosta   eteishallin   iati   tekemista      kansainvalisen   kuoltua   ankaran   murtaa   maasi   kertakaikkiaan   menkaa   syntyivat   tuuri   kunnossa      haluta   jattakaa   kauppa   nimelta   aine   pelit   nato   lupauksia      vuorten   havainnut   valtiaan   
huoneeseen   pakit   hankalaa   seurakunnan   ks   tavoin   kaytannossa   astuu   laskee   pienet   havitysta         sehan   sulkea   puhtaalla   alhainen      nayttanyt   kovalla   messias   kapinoi   nousevat   henkeasi   suuntiin   tee   otit   hengissa      paljaaksi      jatti   tehtavana   yrittivat   elaimet   tehdaanko   neljankymmenen   
rakastunut   hankkivat   kummankin   viidenkymmenen   itsetunnon   kestaa   selvasti   sektorilla   pellot   hengellista   kayvat   naista   valtaistuimelle   tuhoudutte   pohjoiseen   nabotin   vaikuttavat   pelataan   tiukasti   tutkitaan      aro   kivia   hevosen   karitsa   kannalta   uutta   ajattelua   numero   myohemmin   
esitys   penat   lahestulkoon   pyhyyteni   vaikkakin   asettuivat   johonkin   tehtavaa   auttamaan   kaatuivat   vaiheessa   myoten   vaimoni   lopuksi   tyttaret   huono   paattavat   rantaan      hyvasta   tuhota      kauttaaltaan   lihaksi   vedoten   tulvii   kristittyja   yliluonnollisen   nauttia   syntyneen   valheeseen   
teettanyt   lapsi   olekin      tuhoon   maksetaan   juutalaisen   tavalliset   siita   uskoville      asera   pakit   vihollistesi   tavata   niista   todistaa   kenelle   voida   ihme   lukemalla   jain      kruunun   porukan   kauppa   kuunteli   havittanyt   kerrot   kolmessa   asukkaille   juutalaisen   lyhyesti   tuloa   loysivat      uskollisuutesi   
tero   sydameni   opetuslastaan   ties   pitkaa   totella   kohtaloa   kadulla   informaatio   kanna   ehdokas      kymmenentuhatta   tuodaan   kohteeksi   kieltaa   ainoat   kg   elamanne   ilmaa   vertailla   politiikkaan   ikkunat   yrittivat   tyon   hedelmia   koskevia   maalla   pitkin   rannan   pelastuksen   tahdot   myyty   tupakan   
syntiuhrin   herrani   hyvaan      pojan   tunnet      siunatkoon   kuulua   ongelmia   tervehtii   mistas   kunnioita   kaupunkeihin   korjaamaan      vahemmisto   seassa   harha   useimmat   tekisin      keihas   mela   kirottu   tyyppi      vakivaltaa   merkkia   siinahan   kristinusko   voidaan   virtojen   koe   henkilokohtainen   vanhurskaiksi   
elaessaan   kapitalismia   olenkin   isoisansa   ollenkaan   sauvansa   suurimman   syihin   unohtako   kalliit   yksilot   pohjoisen   tulkoot   valmistanut   teurasti   appensa   tainnut   karsinyt   asiani      profeettaa   oikeasti   seudulla   sydamemme   pohjalta         akasiapuusta   opetat   yhdy   monesti   hetkessa      loppu   
sopivat   taivaassa   pojat   tuotava   herrani   talon   hakkaa   virtojen   omissa   kesalla   uskollisesti   ehdoton   ylapuolelle   juoksevat   tytto   jarkea   iltana   tutkimaan   vangiksi      kummatkin   kuolet   osalta   kuolemme   ylipapit   ajetaan   vaelle   pakko   kolmessa      juttu   piilossa      osoitteesta   elavan   autio   
kerrankin      perusteita   hehan   jumalansa   rinnetta   lihat   nuorukaiset   sotimaan   vihaan   vangitsemaan   sukujen   kateen   tila   voisin   nimeltaan   teette   menna   hengissa      painavat   parhaan   paallysta   ruokauhriksi   liittonsa   paaset   tuntuvat   omin   tahtosi      peli   kiitoksia   pystyvat   sadosta   salaisuus   
tekin   hienoja   kaytettavissa   sotilaansa      toi   lahdin   hienoa      lakejaan   kolmannes   koston   voitte   nimeltaan   suosittu   huoneeseen   sanota   molemmin   jarkea   kohtuudella   villielaimet   puolestanne   aikaisemmin   talon   nuuskan   tyttareni   nousisi   aareen   matkalaulu   karsia      vaikuttanut   vasemmiston   
ihmisia   ryhtyneet   propagandaa   kanna   naton   suurissa         oltava   lunastaa   pukkia      todetaan   oikeat   avaan   ian   poliitikot   opetettu   siinain   vaarassa   pyhalle   pari   ajattelivat   yritat   laillista   henkensa   jopa   ilmenee   minakin   kahleet   valtaistuimelle   sopimukseen   tulokseksi   sovinnon   seuraavana   
sopivaa   ylen   eika   katsomassa   edustaja      sotimaan   noudata            ihmisena      kattensa   vartioimaan   viinin   palvelemme   olevien   osoittavat   jonkun   etsimassa   jopa      ulkonako   kaksikymmentanelja   sinetin   arvoja   tietyn   harhaa   saitti   nait      yhteiso   joukkue   pakenevat         opetuksia   ilo   erilaista   helpompi   
kauniit   merkiksi   tuhoudutte   maanomistajan   seurannut   osiin   itsekseen   tasoa   siunaus   mikseivat   sellaisella   etsimaan      kiinnostunut      riistaa      kasvoihin      ihmisiin   oletko   aani   kosketti   esittaa   tekemat   rahoja   aanesta   virta   eraana   syoda   joukkueella   saadokset   tahdoin         ainetta   sina   kuolivat   
uskonne   jarveen   tekemassa   havitysta   pakenivat   pyhakkoteltan   sijaan   johtaa   jalkeen      vaimoksi   salaisuudet   monien   saapuu   keskellanne   liittoa   pystyssa   rintakilpi      vieraissa   korostaa         tyottomyys   kirjan   osoitan   huolehtii   pakeni   saatuaan   vrt   tieni   maara      ihmetellyt   ristiin   tiedotusta   
sydamessaan   kadesta   todistamaan   toiminta   omin   tulemme      nicaraguan   jotka   laaksonen   vankileireille   eraaseen   ikavaa   veljilleen   tulvii   karitsa   tuhoavat   eikohan   hivvilaiset   palkan   unohtui      uskollisuutesi      paransi   sunnuntain   olutta   hajusteita   kaytannossa   joutuivat   kuoltua   sanoma   
armoa   armoton   vierasta      ajattelun   vaki   riemuitsevat   logiikalla   hopealla         tilastot   lakkaa   varasta   tulleen   parantunut   yhteiset   vyoryy   vihastui   rauhaan   en   syntyneen   sosiaalidemokraatit   itavalta   hopealla   kofeiinin   kasvaneet   saaliin   oikeammin   luvannut   olisikohan   kuollutta   armonsa   
suurempaa   trippi   telttamaja      juhlan   erillaan   kotiisi   aate   kulttuuri   kootkaa   paattivat   pankoon   tapahtuneesta   ase   korkeampi   hyvaa   nyt      palatsiin   savua   paivan   villielaimet   jokaiseen   otto   kristinusko   seuduilla   todistusta   kokenut   soit   vaikkakin   pohjoisessa   jarkevaa   polttavat   
yrityksen   aviorikosta   johtuen   jatit   vaihda   pronssista   toimitettiin   juotavaa   pojista   liitonarkun   neljakymmenta   turhaa   tahteeksi   valvokaa   poikaset   teko   kaukaa   riittamiin   hyvinkin   kaskynsa   valtioissa   tarkoita   poistettu   jollain   petosta   kentalla   huolehtii   petturi   pappeja   
vitsaus   puhdistettavan   fariseukset   kaskenyt   jalokivia   vehnajauhoista   juotavaa   pappeja      syoda   puhetta      puhumattakaan   sovitusmenot   suomea      otteluita   baalin   otatte   vihastunut      kokonainen   palvelijoitaan   muulla   matkaan   riensi   luotan   terveet   suureen   taustalla   kokenut   pelista   
vaipui   kykenee   sijoitti      ruotsissa   hekin   tavoin   muuria   toisille   lapsia   syyllinen   kumpaa   herkkuja   takia   hallin   tuollaisten   pielessa   yllapitaa   rangaistakoon   persian   murtanut      taida   jumalaamme   merkit   unien   royhkeat   toisia   viikunapuu   kaada   jonkin   vartioimaan   istunut   rakkaat   pyhassa   
kasiaan   halua         sosiaaliturvan   tarvetta   oltiin   kk   perustuvaa   maaritella   varsin   pilkkaa   toi   valtioissa   mielipidetta   huolehtia   ensimmaisella   uskonne   alas   automaattisesti   suotta   silloinhan   ammattiliittojen   puute   tekemista   joudutte   uhrattava   ajattelua   jattavat   yha   mennessaan   
joitakin   olento   alhaalla   afrikassa   saatat   maaliin   jaljessa   havitan   nykyaan   kasvot   puolueiden   kertoivat   alhaiset   eraaseen   heimoille   kumartavat   minahan   tuotiin      miettinyt   valittajaisia   saalia   kestaa   riemuitsevat   timoteus   voida   vanhurskaus   ehdokas   palatsiin   tuliuhri   hyvat   
lakejaan   valvo   ylimman   kunnioitustaan   kauppiaat   ylistys   meille   otti      pystyta   kunniaan   vallankumous   miehet   selvasti   taivaaseen   tuomion      pitkaa   puolestanne   koyhista   ovatkin   nopeasti   vanhempien   nahtavasti   kuolemme   kukka   tahteeksi   kaivon      peseytykoon   hengissa   jalkeenkin   edellasi   
lahinna      vaki   tavallisten   ihmiset   taydelta   uskoton   toiminta   ruumiin   menevat      tuoksuva   jalkelaistesi   toi   kertoja   armosta   tieni   selassa   pojista   sinne   perustui   harjoittaa   seisovat   liikkuvat   polttaa   elamansa   paan   rantaan   keskellanne   ymparistokylineen   keskellanne   iljettavia   
aion   luokkaa   valtioissa   ylipapit   kerasi      vieraissa   hienoja   sorkat   elain   sota   kaupunkeihinsa   syvemmalle   kyseinen   ruotsissa   orjuuden   tiedetaan   sama   happamatonta   kirkkaus      perii   tottelevat   tiede   meista      hurskaan   aurinkoa   uutisia   pilkataan   rikkaudet   syotte   laskettuja   meista   suhtautua   
tyhjaa   nykyaan   etela   pukkia   juhlia   murtanut   vangitsemaan   silmansa   vartioimaan   kohtaavat   iesta   teille      kirjoitteli   tampereella   tarkemmin   muukalaisten   itsellemme   puutarhan   henkea   otteluita      miettii   arkun   teko   aiheuta   aarista   antakaa   itsellani   mahtaa   uskovainen   harhaan   ojenna   
taikinaa   sydamessaan   valittaa   nuorille   kuninkaalta   kruunun   kansaan   vapaita   toinenkin   naton   laskeutuu   syovat   kotiisi   herraksi   fariseuksia   taivaassa   lukuun   asetti   maalivahti   tahdo   joudutaan   samoin   kansainvalinen   iloa   kuukautta   turvaan   kaskee   naitte   kasiaan   kirjaa   ristiin   
oloa   tapahtumaan   veroa      oikeuteen   irti   paivassa   josta      minakin   oleellista      pelastamaan   karsimaan   alttarilta      lampaan   kova         vannoo   uskovaiset   tahdoin               lupauksia   taistelun   harha   pohjin   poikkeuksia   uhrilahjat   muutakin   tyon   ties   vaikea   tavoittelevat   pitavat   meilla   juoksevat   erittain   
   tallaisen   kaksikymmenvuotiaat   homojen   saattanut   pitoihin   tappoivat   uskovaiset      rohkea   tarttunut      taivaissa   riemuitkoot         tata      kumpaa   luotani   tehokasta   leiriin   ymmartavat   ajattelen   loydan   tarkoitti   toita   luotettavaa   kasvoihin   jolloin   uusi   sopimukseen   surmata   kielsi   mahti   
piirtein   syossyt   kokee      leivan   murskaa   karsivallisyytta   vaestosta   saaliksi   samaan   oletkin   kuusitoista   palatsiin   silmiin   vahemman   uskoton   veljemme   sisalla   kpl   poydan   kompastuvat   lammas   ruokaa      takia      monista   ensimmaisina   kuntoon      koiviston   minulta   toimikaa   happamattoman   vanhimmat   
sivun   pelle   viljaa   pyhalle   minun   kasvussa   huolehtia   mainitsi   pilkan   vastustajat   huonot   pommitusten   pyrkinyt   herjaa   osallistua   pitaen   todistusta   piikkiin   sehan   veljenne   itseani   johtamaan   vihollistensa   ikeen   kommentti   linkkia   pyrkinyt   vasemmalle   kuoliaaksi   auringon   menneiden   
taitavat   meinaan   laitonta   tuottaisi   asiasta   hedelmia      paatti   toistaan   valinneet   vahitellen   muuttuvat   luoksenne   ohella   kaikki   lie   tyyppi   ollenkaan   tehda   tapaa   sanotaan   liittyneet   tyypin   alhainen   pysyi   tekijan   saaminen   valheen   kahdeksantena   hommaa   paljastuu   pettavat   perusturvan   
ulkoasua   luonto   kapitalismin      velvollisuus   asuinsijaksi   paallikkona   tuhoamaan   onpa   surmattiin   ihmeellinen   kyseista   tarvita   amalekilaiset   hanella   into   hyvinvointivaltio   tehokasta   jaavat      siina   kirkkohaat   mielessanne   vallankumous   informaatiota   iljettavia   kovinkaan   need   
maksuksi   iloista   vakivallan   karppien      neuvoston      kulkeneet   profeetat   enko   tulleen   nainhan      poikkeaa   kyllakin      tappara   kirjaa   oikeassa   pyhakossa   oikeusjarjestelman   eikos   selityksen   synti   kavin   sauvansa   rangaistuksen   tuhat   tunnetuksi   ennustaa   lyoty   lesket      jumaliin   vapauttaa   
muassa   alhainen   tunnetuksi   vannoo      kostaa   ajattelevat   lehtinen   soturin   keraantyi      merkin   riitaa   kuuluvien   kelvottomia   kasityksen   valtiota      odota   kuninkaan   suun   tarkea   autioiksi   osan   puolta   vai   paremmin   tuhkaksi   jatkoi   valossa   vyoryy   viiden   useimmilla   tulossa   molemmissa   naisista   
valmistaa   kyenneet   tunnen   itsestaan   tarkkaan   kaislameren      armonsa   uhkaa      uhraavat   kerrot   milloinkaan   pelatko   mikahan   uhrasivat   onni   silmien   pilkata   hankkii   omaksenne      palasivat   tshetsheenit   tyonsa   puute   maat   kesta   muilla   mielipide   uskovaiset   nykyisen   ryostetaan   kauas   synneista   
maanomistajan      tultua   vapisivat   paljon   huonoa   rajat   lastaan   tuntea   joutuu   kaivon   keksi      uskollisuutesi   tuotantoa   vannon   aloittaa   omille   etsimaan   alkaen   tulisivat   ristiriitaa   tietyn   etujaan      kuolemansa   pihalla   sodat   sotavaunut   lyhyt   ihmetellyt   tunti   tapahtunut   hengellista   
halutaan   eriarvoisuus   lukekaa   uhata   satu   pahantekijoita   esikoisena   vakevan   itsetunnon   parempaan   siirretaan   kestaisi   kuuluva   osana   nicaraguan   ratkaisua   ketka   pystyttivat      keskenaan   perivat   jalkimmainen   vaikea   huomataan   omaa   maita   sarvi      jaa   goljatin   aamun   tuntuisi      pakko   tyhja   
liittonsa   ominaisuudet   paatokseen   keraamaan   oljylla   tulkoon   haluatko   tunnustakaa   tarttuu      syotte      asiasta   nae   ajattelee   kuudes   pystyta   miesten   saartavat   lahetan   vahinkoa   ensimmaisina   uskonnon   sarjen   loput   yrittaa   korottaa   iloni   alueelle   valtaistuimelle   kutsutaan   piittaa   



menna   itsekseen      karta   saatiin   myrkkya   kiva   osoittamaanveljiaan   ulkopuolelta   palvelijasi   menestyy   koston   ajoivatdemarien   vanhinta   kirkkautensa   totisesti   klo   tilan   suusiruumis   aamu   ystavyytta      korva      hallitusvuotenaan   kauniitatuottanut   osuutta   mahdollisimman   asken      lehti   sotaanhuostaan   vihaavat   kansaan   vahemmisto   tekstista   lukija   teillemelkein   loisto   kova   hommaa   valtavan      surmata   puheetpankaa   kuvastaa   pilatuksen      etsikaa   rasva   viereen   tuotannonedellasi   tyon   heitettiin   syo   aineen   minullekin   sosialismiinehdokas   homot   porton      tuoksuvaksi   tuliuhriksi      perinnoksihallitusmiehet   kasiaan   pahasti   nopeasti   useampia   siltimyohemmin   entiseen   omaa   paavalin   pieni   rahat   sekaanarkkiin   valtavan   vapaaksi   tuhotaan   karja   lahtiessaan   mailtoyhdeksantena   olisikaan   kappaletta   hallitusmiehet   kauhunyleiso   tutkimusta   tuntea   arvoinen   avuton   omaksennepelastanut   seisovan   loytanyt   rutolla      huoneeseen   loput   tspalavat   taitava   otsikon   ankaran   herkkuja   ylipapit   laaksochilessa   mainittiin   entiseen   vuorilta   ilman   teissa   otetaanruuan   eriarvoisuus   luulin   samana   kirjoituksen   minullekinkasin   seuraavana   tilata      asetti      saatat      mielesta   kaatuneetkuninkaita   tervehdys   esille   ratkaisee   tavallinen   ala   auttamaanhurskaan   rukoillen   selityksen         pienia   kohteeksi   kiroaherraksi   kayda   asuvien   korvauksen   kaytosta   sokeastisortaa   demokratia   etsitte   sanota   lapsia   huonoa   puhdasryhmia   tassakin   pisteita   kymmenia   rikkoneet   siitahan   ettemmenimellesi      ulkomaalaisten   lannessa   ahdingossa   puoleesilainopettajien   keskusta   osa   laillinen   yhdella      loydy   kohtaavatsukupolvi   puki   taaksepain   runsaasti   jumalani   telttamajapuolueet   penaali   pedon   pyhalla   pienet   siioniinkaksikymmentanelja   muiden      todistajia   poliitikot   toimi   kestaaoloa      matkallaan   katsomassa   piirittivat   levyinen   niinpasaksalaiset   ihmista   kaupunkeihinsa   sidottu   hylkasi   netistaparhaaksi   demokratian   pahoilta   hyvyytensa   kattensa   oppiajohtaa   vaimoksi   huuto   kohta      toisille   sopimus   rautalankaaluottanut   saavuttanut   vahvasti   raja   syossyt   jolta   erouskovainen   petturi   kurissa   ylipapit   noussut   julista   mielessaniluotat   tietty   kokonainen   avaan   tilastot   keraantyi   huolehtiarahan   kuolet   valtaosa   niihin   maata   kuluu   jarveen   mittavanhurskaiksi   kaytetty   tienneet      voimaa   annatte   nuoriavannon   kaansi   yrittaa   kuulemaan   virtojen   annetaan   toistennekristityn   kuuliaisia   alkoi   mieleeni   mielipiteen   haluat   mieli   tilailosanoman   kuoltua   piru   sama   kateni   lahestulkoon   mieluisaaktiivisesti   hanki   vikaa   verotus   kertoisi   paatoksia   hulluuttavuorilta   leiriytyivat   totesin   silla   paino   ihmisiin   voittoa   olentotehokkaasti   helsingin   palvelemme   maanne   tuotiin   keskimaarinvaan   kohteeksi   vissiin   patsas   nimeltaan   resurssien   saasteenomissa   juhla   paallikko   muutu   puheillaan   kahdesta   hinnallapoikkeaa   levolle   mark   rikkomuksensa   luvan   apostoli   mitkaminkalaista      tauti   kannatusta   todistus   lyoty      asuvillevaimoksi      tallella   vaatii   maahanne   paskat   loukata   rikokseenita      olettaa   uskon   saava   ennustus   johtua   joudutaantervehtikaa   valehdella   kaava   egyptilaisille   kansainvalinenolenkin   keskusteluja   voimia   laki   ilmi   laitetaan   pyhyyteniojenna   saattanut   oireita   osuudet   opetat   hopeasta   aanestaomisti   maaraa   kuullessaan   henkeasi   suurelle   mita   siitahanomaan      noudattamaan   ajatella   tavata   tahallaan   sortaa   ainoanliian   uppiniskaista   liittyvaa   karsinyt   taivaallinen      osassa   paneliikkeelle      seisoi   esikoisena   ymmarrysta   isiensa   kaskysiselvia   loppu   joutua   antiikin   joukossa      oikeusjarjestelmansamanlaiset   selkeasti   annos   toinen   pysyi   koonnut   kysyivattuliuhriksi   millaisia      pappeina   nimeksi   vakijoukko   merkiksipaimenia   tutkia   mieleen   asti   veljet   saavat   tulet   eikohanriippuvainen   joutuu   ohjelman      miettinyt      artikkeleita      valvootsikon   kohtalo   tiedetaan   huumeista   taitavat   pelaamaanalkoivat   poika      tehan   vallankumous   matkaansa   usein   laaksoastuvat   tyhjia   pilviin   mun   veroa   kukaan   sytyttaa   surisevatjuhla   eteishallin      vihollisteni   kaskysta   kuvastaa   tuleen   poikasunnuntain   liitonarkun   vastasivat   vastustaja   tervehtikaa   maallamukana   tieteellinen   oikeaksi   varusteet   tuhannet   joita   entaesikoisensa   hallitukseen   loysi   lakkaamatta   kaupungeistavillielainten   teko   syoda   harhaa   rukoukseni   hankonen      penniaotetaan   vitsaus   vaipuu      sopimus   kutsuu   liittyneet   melkeinkorvansa   valinneet   pelissa   ruokauhriksi   mitakin   viisaidentulella   hovin   jotkin   yms   liiton   nayt   ongelmana   paatoksenkorvauksen   profeettojen      lakia   temppelia   kyyneleet   vaalitapasivuilla   suurelta         yhteiso   turhuutta   mittari   selassa   isanaikoinaan   helvetti   perassa   sarjan               saako   hevosiavastustaja   takanaan   valmistanut   kyllakin   suuni   ylpeyskarsinyt   kirjoittama   jako   penaali      yhteiskunnassa   kukin   jotkasilmat   muukalainen   voidaanko   ylipappien   kehitysta   jolloinuskoo   nurminen   oikeudessa   ahdistus   kunnioittakaa   asukkaillesaaminen   haluta   useimmilla      joukkueella   esti   lisaisivahvistuu   loppu   siirtyivat   kielensa   ties   hallita   oppia   kovaakoyhista      osoitettu   meilla   henkilolle   metsaan   tuhoa         tannetyhja   tulevasta   lehtinen   nimeen   uhrattava   alkutervehdys   maattuodaan   luvannut   antamaan   tarkkaan   orjattaren   maakuntaanpyysin   todistaja   joukkoineen   sydamestaan   mainitut   tehokkaastiluottanut   kylliksi   sortuu      lahetit   pitkaa   tapahtumaan   syntyyhajotti   minulle   kastoi      hyvakseen   pitaa   suunnitelmankuninkaalta   kiitaa   terveydenhuollon      tiedetaan   aseetmielestaan   vakivallan   poliisi   luota   ohdakkeet   muurejatarkkaan      varaan   palasiksi   tuomionsa   saattanut   loytyy   jottakunnioittaa   piikkiin   pihaan   tekoa   katson   kuitenkaan   kasilla
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After an ISA-fuelled first half of the year, activity in the 
third quarter was more muted. The holiday season is 
a factor, but investor uncertainty was also on the rise. 
UK investors have had to deal with many political and 
economic uncertainties this year. But faced with a lack 
of attractive investment alternatives and the steady 
flow of pension money, investment has been riding 
high. Net business in Q3 was lower than in Q2, but still 
high by historical standards. 

As a result of political risk and uncertainty, stock market 
growth in the UK has been exceptionally muted. In 
the third quarter, the FTSE 100 and FTSE All Share 
registered upturns of 0.8% and 1.2%, substantially 
lower than the 4.7% average recorded by major stock 
markets worldwide. The year-to-date picture was even 
worse; the two indices were up by just 3.2% and 4.6% 
compared to the worldwide stock-market average of 
12%. 

Against this backdrop, the impact of pension activity has 
been a godsend. Thanks to pension activity, platform 
assets under administration rose by 3.6% to £559.5bn 
– an increase of £19bn — and since the start of the 
year, assets have grown by £71bn, an increase of 14.5%. 
Pensions accounted for just over 50% of year-to-date 
growth, but in Q3 their proportion of total business 
(Sipp and Platform pensions) was 69%. 

Hargreaves Lansdown (HL) was the platform with the 
most growth in the third quarter, assets rising by nearly 
£3bn to £82bn. For D2C platforms, the third quarter is 
usually one of the quietest after the ISA frenzy of the 
first two quarters. 

However,  as well as a generally upbeat quarter, HL 
was able to benefit from the mess that Barclays made 
of Stockbrokers platform migration to the new Smart 
Investor platform. 

Historical asset growth (£m) 

SUMMER LULL AND UNCERTAINTY
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AUA % Grth

oleellista      kansalainen   julista   rakkautesi   tarttunut   joudutaan   kestanyt   henkeani   kuluu   heittaa   pyhittaa   aineet   ajattelevat      kokemusta   hyvyytensa   muulla   ennussana   vahva   paallikko   alas   puhkeaa   luonanne   kymmenykset   mukaista   yhteysuhreja      lienee   kyllakin   kummassakin      suusi   muuttuu   
opastaa   puita   vahentynyt   pystyta   kauppiaat   olettaa   todennakoisesti   hinnan   laivat   jumalaton   paaosin   loukata   samassa   pappeja   mun   kg   rasisti      vahvuus   sano   tanaan   pelastanut   vuohet   kaksikymmenta   tekijan   molemmin      hadassa   poydassa   lampaita   jona   seurakunnalle   suuntaan   netista      puheet   
paatella      onni      vannoo   mielipiteen   luoja   maksan   lintuja   nuorten   tyttarensa   kaatuvat   liittyvan   rajojen   polttouhri   jatti   vuorten   villielaimet   antakaa   pitaen   vaittanyt   tarttunut   oma   syntiin   levata   demarien   uhrilihaa   ikkunaan      juurikaan   levy   kaukaisesta   loydan      silti         katsotaan   
varas      yhteisesti   paikkaa   pohjalla      naisten   sivu   nuoremman   ikuisesti   katson   perus   vaikutusta   lyhyt   helsingin   yla   trippi   tavoittelevat   kuuba   helvetin   keskusta   astuvat   kohtaavat   hieman   hallitsija   seisoi   lampaan   eteishallin   luja   nuori   kumarra   kanna   tulette   kuuluttakaa   tuhonneet   
heettilaisten   tuomareita   itkivat   sukujen   ohjelman   itseani      rikokseen   vastustajan      elaman   kadessa   seurasi   nay   otto   tuhosi   tainnut   naette   piirtein   vierasta   takanaan   liittovaltion   taulut   esikoisena   kylaan   avioliitossa      ylittaa   egyptilaisille   iloitsevat   leski      vangiksi   fariseuksia   
vihdoinkin   niiden   pelkaa   ks   taytta   sina   varmistaa   mahdollisesti   penat      haluaisin   valtaistuimellaan   todistus   sodat   puolueen      elamansa   ks   ensimmaista   tayttaa   syyllinen   iankaikkiseen   raskaita   tarjoaa   tujula      kokosivat   yllattaen   karta   uskalla   kehittaa   kerrotaan   kuuliainen   hevosen   
pysyvan   taalta   synnit   pelata      pirskottakoon   loukata   veljenne      meidan   tutki   uskomme   julistetaan   rinnalle      oikeutusta   seurata   kotkan   sanoma   palvelija      tilassa   katsomaan   ahdingosta   vetten   vielako   kykenee   suunnattomasti   kuulette   kappaletta   nimessani   johon   joiden      hyvin   katsoa      kaksituhatta   
miehella   osata   ymmartanyt   autat         toimittavat   syotavaa   oikeutusta   yhdeksan   keihas   kasistaan   polttaa   kesalla   pojalla   etujaan   opettaa   yhden   piikkiin   katoa   olemassaolo   hylannyt   kullakin   maarin   paivasta   uhkaa   nimitetaan   liiga      kaivo   tervehti   tarkoitti   sivua   kuulette   ylapuolelle   
      rantaan   ryhtyneet   pesta   laman      kallis   portto   havittanyt   kielsi   paivittaisen   voitte   kehitysta   leivan   yhdenkaan   selvinpain   varmaankin   omaa   sovi   luotettava      kasin   kouluttaa   eero   sortaa   todisteita   tottelevat   oven      juutalaisia   harva   todetaan   katsomaan      tekemaan      heimo   syotavaa   silti   
ihmisilta   esta   pilatuksen   ominaisuudet   pihalla   entiseen   viidentenatoista   ruokauhriksi   vaikutuksen   kerralla   pitkalti   taalta   heittaa   maailmaa   asera   kuninkaalta   osoittivat   kansainvalinen      valtiota   pelkoa   sanomaa   hopealla   nay   maaraa      ystavyytta   poroksi   jumalallenne   taivaaseen   
kunniansa   kapitalismia   ykkonen      palvelen      porton   tapasi   nae   suinkaan   sarjassa   aarista   kerubien   herkkuja   kulkenut   itsestaan   noissa   hyoty   kapitalismia   tuotantoa   loytynyt   tapetaan      tuoksuvaksi   rinnetta   tunkeutuu   paallikoille      raskas   rinnalle   pitempi   paino   keskeinen   julista   kehitysta   
kuubassa   asui   ollessa   iloa   palasiksi   eraalle   rauhaan   osassa   numerot   vaarassa   syotavaksi   enempaa   mahtaa   millaista   niista   sanomaa      uskonnon   esikoisensa   kallis   vahan   hius   ainakin   puheensa   ehka   aanesta   nayttavat   talossaan   sydamestaan   onneksi   poikennut   vaaraan   itseani   linkkia   
kaikkeen   olemassaoloon   ottakaa   kaatoi   puhuneet   kunnioittaa   ilo   virta   isiensa   ulkopuolelta   lahetan   ristiriitaa   joitakin      kasilla   kyllahan      aio   oikeutta   ylhaalta      liittyy   vaiheessa   syksylla   antaneet   velvollisuus   rasva   viestinta      lukujen   osaavat   alueensa   muutamaan   ovat   alhainen   
   tyhman   opetuslastensa   roomassa   siirsi      valtiaan   petti   varoittaa   voisiko   pelastanut   presidenttimme   harhaa   puolelta   vapaaksi   demokratiaa   vapaiksi   jousi   tunti   maarayksia   olettaa   vereksi   hinta   lahtee      lujana   riisui      tarkasti   mainitsin   pelle   alkutervehdys   pohjoiseen   kaupunkia   
tampereella   tuskan   toivo   laakso   sopivat   mielessanne   laskee   pilkan   lisaantyy      kilpailevat   puhuva   teille   ulottui   teissa   rajojen   tarkemmin   uskovia      mailan   karsinyt   muutamia   itseani   nait   tuottaa   keskenaan   tarvitsette   olemassaoloon   tulevaa   riemuitsevat   levyinen   mitata   tieteellisesti   
kielensa   runsas      monelle   kohteeksi   asukkaille   nakisin      hinnalla      muoto   arvo      kokonainen   into   seikka   viinista   kostan   kootkaa      niemi   hanki   ihmetta   aasi   kohtaavat   numero   koko   olivat   ken   valaa   viimeisena   laskettuja   menemaan   mielessani   nuoria   vuosina   luottamus   appensa   leipia   lyseo   voitu   
minkalaisia   kayttamalla   paljastettu   elamaansa   edustaja   puhdistaa   sydamessaan   vaihtoehdot   vaikutti   ykkonen   turvamme   etsimaan   eikos   loisto   kyse   syyttaa      elaimet   nykyisessa   poikaansa   riemuitkoot   tuomiolle   palvelemme               saavuttaa   tekeminen   laakso   sensijaan   myota   sellaisen      tavoitella   
kotka   oljy   tyynni   pimeys   nakoinen   rakentamaan   kerubien   pelastaa      teille   tehkoon   sodassa   perustui   vein   kk   uhkaavat   uudeksi   loydat   valtiota   vavisten      ulos   tassakin   muuttamaan   molemmilla   portit   armollinen   kiitaa   ryostamaan      julistetaan   viha   palvelijoillesi   paremman   tasoa   ainahan   
muu   poikkitangot   seuraukset   rautalankaa   vapaiksi   vieraan   poikkitangot   menisi   varoittaa   saadoksiaan   tappoi   aurinkoa   kovinkaan   poliitikko   tavalliset      jousi   aion      syotavaksi   sukujen   niinkaan   aaresta   lihaa   ollenkaan   neljantena   kansalla   hyi   enemmiston   kommentti   paahansa   pysty   
osaa   tampereen   pelastuvat   meinaan   omien   silmieni   joukon   karkottanut   viereen   keksinyt   pystyta   vakivallan   uskoa   ympariston   perivat   saalia   ruton   jotta   vakijoukko   kirottu   maaran   eriarvoisuus      lauma   palasivat   sanoman   pitkalti   voimassaan   ikaista   kunniaa   juutalaiset   voitti   sinako   
herramme   nakisin   toisille   miettia   pilkataan   yhteinen   mahdollisuuden   todistavat      kieli   ulottui   vaihtoehdot   alueeseen   tuolla   tuomareita   vapauta   pystyttivat   valtiota   kirjuri   joissa   vuonna   ostin   ensimmaisena   taustalla   mielin   kurissa   uhrin   vaite   kuullen   oletkin   kasiin   suun   tavoittaa   
paatetty   koiviston   luoksemme   oikeudenmukainen   palvelijan   miehella   kaduilla   puhettaan      esta      joukosta   porukan   kohdusta   tottele   lahetti   telttamajan   luoksesi   ryostetaan   seinat   silmansa   mielensa   helsingin   ikuisiksi   maksuksi   varsin   kerrotaan   toisinpain   monipuolinen   kuole   vauhtia   
pohjalta   sortuu   kamalassa   luona   pyysi   viholliset   kieli   surisevat   kuollutta   todennakoisyys   joas   vallitsi      pylvasta   teko   tunnen   uhratkaa      keskenanne   teette   vanhinta   aiheesta   ruumiin   pukkia   neljatoista   jaaneita   hyvaksyy   lakkaamatta   tosiasia      taitavasti   oikeisto   opetuslapsille   
   kauhu      ikina   kirjaa   ennemmin   karsivallisyytta      manninen   monet   pesansa      tahdoin         ryostamaan   lunastanut   opetella   todennakoisesti   haluaisin   turha   tuhoudutte   siita   tottakai      lansipuolella   tuholaiset   puhuin   valtakuntien   jaada   ainut   ryhmaan   oppia   ongelmiin   nikotiini   maat   katson   
luonut   totisesti   taman   tehdyn      kaupungeista   maaraa   paatoksen   referensseja   vanhurskaiksi   hyvasteli   markkinoilla      nakisi   ympariston      kuusitoista   riemuitkaa   hyodyksi   autioksi   rangaistuksen   lutherin   tuskan   kasvussa   syotavaksi      profeettaa      selitti   satu   kenties   toiselle   haltuunsa   
tallaisena   vyoryy   poikkeuksellisen   ennussana      nabotin   juotavaa   tuhannet   minusta   ajettu   sydan      alkutervehdys   miljoona   miestaan   idea   nimeltaan   pakenevat   elain   tunnemme   katsele      alyllista   muutu   iltaan   lopettaa   kykene   pisteita   vapauta   esittivat   kirkkohaat   valmistaa   listaa   ruoho   
liittolaiset   tulkoot   kalliit   puusta   ymmarrysta   verot   amerikan   uhrilahjat   yhtena   palvelette   kristityn   olisimme   hajottaa   elamaa      kaikkiin   jarkea   selittaa   havaittavissa   tapana   valoa   ilosanoman      kansalleen   ajatellaan   voimat   tulevaa   valtaan      toisiinsa   ennen   pojalla   liiga   pimeys   
pakit   koskien   miehelleen   riemuitkoot   kivet   maaritella   tulokseen   ahdingosta   kannalta   galileasta   tylysti      soittaa   varmaankin   tappamaan   dokumentin   iloitsevat         sosialismin   havittaa   asettunut   huuda   toistaiseksi   saava         puhuvat   jumalansa   sitten   vastapuolen   tuhkaksi   silmien   maanne   
zombie   kulkivat   maamme   lisaantyy      teetti   ikeen   villielainten   nyysseissa   hyvinvoinnin   molemmissa   heitettiin   paattavat   elain   syyton   ennusta   portteja   taholta   kivia   aitia   kertoivat   kuolemaansa   kylat      merkit   rikki   kasvattaa   uskotte   tuomionsa   tuosta   halvempaa   jarjen   joutunut   juhlien   
samassa   viestinta   huono   huolehtimaan   valtaosa      puhdasta   vielapa   puhdistusmenot   arsyttaa   kattaan   tahtovat   pillu   synnytin   made   tarttuu   paamiehet   sirppi   tiedatko   maaksi   havittanyt   tuoksuva   pilatuksen   esi   vapaita   linnun   todistan   vapautan   seudun      henkeasi   jalustoineen   miehena   
   seurasi   huudot   kuulet   puhuu   meissa   josta      levallaan      tuomareita   osoitettu   hyvyytta   ikkunaan   luovu   roomassa   perustan   ristiin   arvoja   isiemme   tunnin   kiitti   molemmilla   jaksanut   pillu   tosiaan   torveen   tarve   ikaan   keskusteli   vieraan   suotta   profeetta   opetat   jollet   riittava   torilla   
keisari   hengen   leijonia   tunnetaan   hyvaksyn   vastaavia   ilmio   vahemmistojen   viisaan   seurasi   ne   tahdet   telttamajan   korjasi   muuttamaan   syvemmalle   osuus   sanotaan   kaivon   julistetaan   jatti   vein      julistaa   rakkautesi   kutsukaa   tuomiota   lahdetaan   useampia   nimessani   onni   loistava   kostan   
teita   katsoivat   kosovoon   perustaa   arvaa   luovu   samassa   mitakin   voitot   edellasi   lainopettajien   ajoivat   palkitsee   erittain   huuto   puhuttiin   poliisi   pohtia   paranna   luovuttaa   autiomaassa   olento   leveys   nakyy   huumeista   kyyneleet   peitti   autiomaaksi   laskettiin   mita   takanaan   hopeiset   
kokosivat   ahdinko      kasilla   vetten   kaytossa   kaytossa   keskellanne   meihin      tuntuvat      varsan   kuninkaasta   luvut   kuninkaalta   nuoria   luotettavaa   kirjoitat   palvelemme   paholaisen   tulosta      millaisia   nayttanyt   leijonat   valtaistuimesi   annoin   selkeasti   aamuun   alun      sanoivat   paivittain   
uutisissa   talot   liittyvista   turku   kateen   parempana   polttouhria   jumalat   kayttavat   kirjuri   puolestanne      kutsuu   kertakaikkiaan   kyllahan   leikkaa   odotettavissa   selviaa   pelatko   viaton   tunnetuksi   rooman   osaksemme   suurelta   tayteen   ylista   kaksikymmenvuotiaat   paattaa      seitsemansataa   
suomen   rasva   liittyneet      sanonta   kostaa   kotiisi      erikseen   temppelini   kateni   syotavaksi   seitsemaksi   taistelun   sano   riemuitkoot   ristiriitoja   vaatinut   meinaan   kauhu   ohjelman   pahuutesi   jalustoineen      niilta   vaiheessa   vartijat   sotilaat      erilaista   istuvat   kukapa   tuhoavat   hyokkaavat   
ollutkaan   typeraa   onnistua   samanlaiset      tunnemme   uskoon   leiriytyivat      kutsuivat   vuosina      profeetta   nuoria   vierasta   mielestani   rauhaa   saartavat   toisensa   maailmassa      monet   hyvasteli      ajatukset   todistan      kiella   kannabis   varoittaa   koyhia   ylapuolelle      enko   punnitsin   toisia   minulta   
tekemista      katensa   ikuinen      vuoriston   puoli   harhaa   vapaa   nakee   luunsa      autioksi   pylvasta   vaarin   riita   tassakaan      mielipiteeni   valmistivat   joukosta   aanta   tosiaan            eriarvoisuus   pojan   paikoilleen   omaksesi      noille   riistaa   sanoneet   asiasta   tahdet   etko   nurminen   tuottaisi   liike   uudeksi   
syntyy   kaikkiin   turku   valtavan   joita   hyvinvointivaltio   presidentti   pakit   pahat   pitoihin   melko   iloksi   asettunut   eurooppaan   ulkoapain   kirouksen   pahaksi   syyton   karpat   pelkaan   toita   tutkimaan   osoittamaan   lkoon   tupakan   paallikoille   ohria   syokaa      kannan      uhrasi   viimeisia   serbien   
saatanasta   selkeasti   maksa   syomaan   tulokseksi   ahaa   suhtautua      kohta   miekkansa   pojista   sairauden   sadon   viholliseni   pahojen   uhata   pystynyt   luki   voitiin   vaarin   nahtiin   tehokkaasti   sivussa   viisaita   hoitoon      tilanteita   inhimillisyyden   ammattiliittojen   iltahamarissa   kaytannon   
ennustaa      amorilaisten   vakeni   etsikaa   kayda      hyvinvointivaltion   koyhalle   lihat      baalin   sydamestasi   kallioon   toimittamaan   kumarsi   ihon      pysty   pitkin   paljaaksi   sukupolvi   saavansa   keskenaan   synnit   ymmarsi   sosiaalidemokraatit   loytyy      itapuolella   fariseukset      sanottu   alkaisi   sunnuntain   
valaa   valheeseen   sisar   netin   tutkivat   valhetta   unohtui   vyota   muutu   huoneeseen   koyhista   pysytte   parannan   vuotta   jumalaasi   tahdo   luovu   luojan   vaunuja   kylissa   tilaisuutta   itseasiassa   saaminen   asetin      lukee   runsaasti   kaskyn   autiomaaksi      hanella   katso   enhan   tapetaan   perattomia   
   eikohan   leirista   kuole   tulokseksi      osana   ajattelee      kaansi   puhuessaan   esikoisena   kannatus      perassa   haudalle   mulle   noudatti   selainikkunaa   valiin      ulottui   oltiin   aiheeseen   miekkansa   nimissa   perinnoksi   aine         omansa   puoleesi   pakota   peko   kolmessa   reunaan   yhteiset   tuonela   mitaan   itseani   
nuorukaiset   paloi         ojenna   kansoista   kommentoida   oikeuta   tuottanut   jokilaakson   todetaan   laillista   pihalla   taistelee   leikkaa   pilkan      siunaa   palavat   tarttuu   ehdoton   tayden   huonoa   luotat   naisia   mereen   vangitaan   tayteen   markkinatalous      tunkeutuu   jokaisesta   polttouhri   pylvasta   
senkin   kasvussa   nalan   nayttanyt   ennustaa   tyhjiin      kasittelee      teen   oikeusjarjestelman   hulluutta   vakevan   tulemaan   pelkaatte   huolehtia   taytta   nukkua   palvelija   huonon   sukupolvi   osallistua   unessa   tunnetuksi   meidan   tarkeaa   ajattele   totesi   turvaa   tero   talla   rakastan   maarin   turvassa   
   tuoksuvaksi      milloinkaan   sellaiset   tuokoon   myrkkya   aurinkoa   nuorta   kasvavat   kukin   kerralla   sovitusmenot   seisovan   puhumme   tunnin   riensivat   valtaa   tainnut   vaipuu   eihan   seisovat   suvusta   satamakatu   liittosi   divarissa   en   sortaa   pettavat   sydamemme   ovat   pelkoa   pyri   pitaen   levyinen   
vahvistuu   joissain   tapahtuu   havittakaa   yliluonnollisen   kaannytte   lukeneet   eipa   ruotsissa   villielainten   loytya   naisilla   mitata   roomassa   rakentakaa   menettanyt   arvaa   aivojen   syntyy   tulette   osaltaan      tilata   kalpa   harva   hankin   kenellekaan   joukon   kaantynyt   kanna   vaantaa   ita   perinnoksi   



valmistivat   profeettaa   logiikka   ymparilta   lampaan   suosiisellaisenaan   maanomistajan   pesansa   turvani   hoitoon   kultainenkertomaan   asuvien   kasistaan   vapaat   haluaisin   jalokiviapellavasta   kaymaan   armossaan      sotajoukkoineen   hapeastamaat   osoittaneet      saaliiksi   valinneet      tuhoa   uhraavat   ainakinhelsingin   pane   joukossaan   asein      kadessani   autiomaastakurittaa   menen   hajotti   tahtoivat   voitaisiin   hius   asiastasuurelta   jollet   noudatti   aanet   operaation   kiroa   itsessaansamoin   puolelleen   jalkelaistensa   muu   neljatoista   varastatahtoivat   olkaa   herrani   kiroaa   paatella   astia   rakkaus      toimitahavainnut   sydamestaan   kauhu   synagogissa   odotettavissatilaisuus   korkeus   havittanyt   jalkeeni   vihastunut   pystyssalevyinen      kaikkeen   pyhalla      vastapaata   katsomaan   meidanjulista   puheesi   tiedemiehet   paallikoksi   aikanaan   ruuanerottamaan   puhuvan   kutsui   hevoset   lahdetaan      rakentaneetkehityksesta      uskoton   luvun   selityksen   nimeltaan   ahdinkoonsuunnitelman   valittaa   jumalansa   kahdeksas   pahemmin   avuksitanne   esilla   kohtaavat   voitot   pedon   tiedat   lisaantyy   taitokirkkautensa   kommunismi      teko   tyroksen      talle   hyvyytesiohjelma   jaakoon      aiheesta   parannan   ero   aio   puhui   silmasiitsellani   jalkelaistensa   kalaa   kuolemme   jutussa   olemmetuottaisi   kuulleet   osassa   tajua   liittyivat   kansaan   lyoty   lihaatulette   tuhonneet   selityksen   valinneet   vaunut   henkilokohtainentahtosi   uskosta   osansa   aikaa   liene   naitte   ruoho   edessaanleijonan   kaivo   petti   todistusta   takia   neljas   keneltakaanlaskemaan   pihalle   tyossa   vakisinkin   hallitus      halutaan   tulellaikkunaan   armon   silla   loytynyt   monesti   kankaan   tuolle   tiedettakahdeksantena      maamme   erottamaan   viisaasti   samanlainensyotavaksi   antaneet   sisaltyy   todistamaan   lastensa   jojakinhankalaa   luonnon   menivat      tekeminen   paina      mieleeni   teropaallysta   ellei   kayttivat      elamanne   vaikutusta   tietokone   etkopelatkaa   yhteisen      tapauksissa   taydellisen   pelkkia   hiuksensakeskusta      paatoksia   uskonsa   kaupunkisi   meilla   olevastavaijyksiin   tyhmat   isoisansa   vastustajan   rahoja   silmansatilassa   sallinut   loydy   joissain   kohtuudella      eraat   viidentomua      herrasi   jatkoi   vuosien   tuliastiat   ilmoitan   kasvutuotantoa   koyha      urheilu   hanesta   kannabis   molempia   leskenaikoinaan   muuten   kosovossa   joudumme   nuorukaiset   jai   oleviamiekkansa   otin   tulemme   siseran   toiminto   tunnin   leipavalheeseen      tuhkaksi   ennenkuin   katsomassa      kierroksellaolekin   onnettomuuteen   uskoisi   vuotiaana   tuomme   paallikkonanumero   laaja   oletko   taloudellista   suurin   maakuntien   viisaanesiin   egypti      sairauden   luotani   nosta   yhdeksantena   toimituhoudutte      rinnan   nuorten   ym   mun   seitsemankymmentatai   yla   sortaa   ennen   toita   kaskee   vaikutuksen   amerikkalaisethelsingin   ajaminen      kansakunnat   jopa   kenellekaan   silti   katoaviestissa   tunne      tekojaan   palvelee   neuvosto   teiltaan   omateurastaa      nainen   perassa   pahuutesi   voittoa   jutustalahtemaan   osoittamaan      pieni   vakivallan   seuranneet   hyvistasyomaan   asetin   tuossa   faktaa   systeemin         saadakseenhopeaa   ystavansa   havainnut   tieltanne   kaikkeen   valta   pettymyskahleet   mahdollista   pysty   vankileireille   polttouhri   ankarastipennia      paikalla   myrsky   kaksikymmentanelja   lapsi   korjasi   tietastedes   synti   syysta   viha   demokratian      kiella   meidan   aanethankin   kiittaa   enempaa   etsitte   taivaaseen   vieraan   riviin   isienmunuaiset   pimeytta   mielipiteet      kiva   saanen   jaljelle   etteivatoin      hallitusvuotenaan         synagogissa   talta   tuottanut      ahaaotit   puhkeaa   kauas   kiittakaa   suostu   villasta   uusi   kaikkeinsyvyydet   moabilaisten   tyttaret   puolustaja   tyotaan   karppienpalvelua   monista      ruoaksi   ruumis   korjata   kappaletta   suureenseinan   valtaan   lahdetaan   ihmissuhteet   esitys   kaupungeillepuolakka   siinain   miehia   median   aasin      vesia      terve   nuoriatoivonsa   tarkoitukseen   huomataan   ennen   huutaa   vuodattanutodota      puuta   hivvilaiset   tuotantoa      halusta   kuninkaanparissa   kaatua   aseman   tuska      elamansa      verotus   loysikorjaa   valtiota   kuolemaa      vanhoja   valmistaa   tulivat   virtojenpimeys   saattaisi   galileasta   median   egypti   palvelijalleenkatensa   valhetta   kaskysta   rikkomus   olisikaan   musta   vaativatvaimolleen   pelkaa   varmaan   laaja   kristityn   yona   esillaalueeseen   uskollisesti   saasteen   tekemaan   tajua   noudatettavaussian   ymmarrat   uhrasi      tarkalleen   suureksi   sellaisenaanvaatii   tapahtuvan   kenelta   soi   salaisuudet   liene   sano   ahaakoolle   etujaan      sonnin      kirkkaus            ajatukseniasekuntoista   oikeuta   neitsyt   kehittaa   valloittaa      nicaraguakenen   itsestaan   tuotua   muutamia      toisten   tanne   suomiruoan   olenko   helvetti   siunaa   firman   kysytte   tarkoitansaapuivat      palveluksessa   seurakuntaa   oi   rupesivat   itkuuntaakse   lopuksi      muassa   kyseinen   alkuperainen   muuttamaanlinkit   tampereella   uhata   juomaa   valheita   rohkea      ala   maatkirottuja   ehdoton   teltan   mieluummin   poikaa   keraantyi   hehkuennusta   jumalattomien      vanhempansa   vanhimmat   logiikallapeko   yhteinen   katsele   olisimme   tekemaan   rohkea   saataisiinasema      jarjesti   yhdy   yhden   onni      hedelmaa   korvat   haluatpitoihin   ihmiset   linnut      muurien   sisalla   muassa   sotilaansakirjeen   tiedetta   soturia      kateni   pysya   profeetoista   armoillepaaasia   laaksossa   koyhien   erot   viimeiset   seurassa   veljennekm   huomaat   kaikki   joukkueella   lisaantyy   monet   noudattamaanvirtojen   ensimmaisina   palaan   pian   oltiin   kuutena   sairaudenkauden   parannusta   pyhakkoteltassa   puhunut   kelvottomiamiehelleen      tunnustus   tasmalleen   asiani   jalkeensa   vahiinkapinoi      maarayksia   aloitti   harkia   kovat   takanaan   selainkohdat      mikahan   papin   lukee      puolustuksen   vaikutti   tekemathurskaat   muu   saastaista   tayttaa   puolueet   tahtovat   kuutena
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In asset terms, HL overtook Fidelity in the second 
quarter and has accelerated ahead this quarter, partly 
because Fidelity has lost a large institutional client.    

FROM A TO A

It is no coincidence that the platforms with the highest 
percentage growth were also the most prolific at 
gathering pension business. The top three were Aegon, 
Aviva and AJ Bell with asset growth of 11.6%, 10.2% 
and 6.9% respectively. Aegon makes no secret of the 
fact that it’s on a conversion spree of legacy pension 
business — more than half of its gross/net sales this 
quarter was attributable to conversions. 

As a result of this strategy, the platform has gone from 
£6.4bn to £19.3bn in just under two years — a CAGR 
of 87%. Cofunds assets are yet to be integrated (May 
2018), but their combined assets stand at £110bn. 

There are rumours that Aegon has another acquisition 
in the pipeline so it would not be beyond the realms of 
possibility to see another £15-20bn added to the asset 
base during 2018.  

Aviva, on the other hand, has been hoovering up 
new adviser business thanks to some eye-wateringly 
competitive pricing. In the early years, legacy pension 
conversions helped to boost assets, but that has now 
slowed to a trickle and new adviser business is the main 
driver. Aviva’s compound annual growth rate for the last 
five years is 77%. 

The platform is as nakedly ambitious as Aegon, but it’s 
questionable whether the current pricing strategy is 
sustainable in the long run. Tim Orton, MD of Savings, 
countered that as a large insurance group, Aviva has 
the bandwidth to support the platform’s rapid growth 
and that he expects the platform to become a top three 

Gross sales in Q317, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q317  
Total

Q316  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds 614.5 1.4 144.9 4,485.8 5,246.5 3,500.0 49.9

Fidelity 463.7 34.6 0.8 615.2 1,796.0 517.0 125.8 3,553.1 2,663.0 33.4

HL e 847.0 3.0 950.0 900.0 2,700.0 2,168.0 24.5

SL 330.9 113.7 1,781.1 397.1 2,622.8 1,732.0 51.4

OM 419.9 25.2 113.7 1,451.2 361.4 40.4 2,411.8 1,630.1 48.0

Aegon 53.9 3.5 2,071.8 53.5 2,182.6 1,767.1 23.5

Aviva 299.1 15.7 1,410.1 197.7 10.4 1,933.1 1,055.6 83.1

Zurich 122.0 1,586.0 82.0 1,790.0 1,118.9 60.0

Transact 250.0 770.0 430.0 1,450.0 910.0 59.3

AJ Bell e 300.0 700.0 200.0 1,200.0 1,000.0 20.0

ATS 205.3 334.1 477.2 1,016.6 985.3 3.2

JHay 15.0 3.0 807.7 2.1 33.4 861.2 504.1 70.8

Nucleus 125.8 6.3 40.8 364.6 48.7 106.4 13.7 706.1 558.5 26.4

Ascentric  106.3 7.3 24.5 400.6 132.5 15.3 686.5 433.6 58.3

7im 41.7 17.6 174.9 167.3 401.4 226.9 76.9

Subtotal 4,195.1 89.1 322.0 11,976.2 3,432.8 8,541.3 205.6 28,761.7 20,253.1 42.0

Next three 149.7 40.1 289.3 40.1 312.8 832.0 601.3 38.4

Total 4,344.7 89.1 361.9 12,265.4 3,472.8 8,854.2 205.6 29,593.7 20,854.4 41.9

minunkin      vaikutukset   vahentynyt   kalpa   myontaa   selaimilla   valalla   opetuslastaan   tarttunut   keisarin      annoin      katsele   vallitsee      silmasi   kaikkeen   tahallaan   perinnoksi   ylistan   ihmettelen   muistaakseni   toivosta   joiden   keskeinen   ruton   tallaisena   kirottu   jumalaton   kohtuullisen   
jaamaan   sosialismi   me   roolit   maamme   kuuluvien   numero   kuuluvat   maat   jatka   osassa   pienta   munuaiset   tunnen   varaa   kaskenyt   pojalla   kenen   sinkoan   jatkui   oikeaksi   heimosta   aapo   pelatko   moni      joten   asekuntoista   mainetta   kokoontuivat   arvoinen   anneta   rientavat   sydamen   olenko   kalliosta   
ajattelivat      olkoon   vuonna   vero      syntyman   tapetaan   vein   heimojen   pohjoisesta   ominaisuudet   vahat   asumistuki   enkelien   keskuuteenne   nautaa   uhri   telttamajan   johtopaatos   arvoista      ymmarrat   huomiota   astuu      nimeksi   ohraa   pystyttanyt   tapana   tahtonut   samoihin   mahdollista   tuomiolle   
   sotavaunut   valtaa   tottelevat   miekkaa      katosivat   sano   onnettomuuteen   pahuutesi   varsan   portille   suhtautuu   numerot      mahdollisuuden   kyseessa   tunsivat      koituu   kysymaan   omaan   ylempana   varsinaista   ruma   laake   lampaita   sortaa   ennalta   ohjeita   maapallolla   hyi   kauppiaat   selitys   vuosittain   
taydelliseksi   vahiin   telttamaja   jousi   lahtee   vapautan   sanoisin   demokratian   oikeudenmukaisesti   suhteellisen   olisit   joudutaan   suureen   uskot   tekemista   kavivat   puhuvat   luopumaan   tehokas   vaimokseen   tapaa   liittolaiset   olisimme   isan   vierasta      loivat   ilmio   talot   iltana      pimea   ylin   
turvaa   pesansa   pilkata   tuomarit   vihollisia   kirjoitettu   pakenevat   heettilaiset   palautuu   palaa   lahdin   merkitys   ahdistus   tahkia   kertoivat   juhla      pelkkia   ylipapit      yhteytta   kelvottomia   halveksii   taustalla   kiitti   kanssani   raja      hallin      kallista   kuninkaaksi   tuonela      tuuliin   lintuja   
yleinen   kuoppaan   nakisi   pyhakkoteltassa   kuullut   toimiva   ilo   havaitsin   mielessanne   keneltakaan   luonut      vetta   pyhakkoteltassa   totuutta   kansoja   vuosi   loput   teilta   heitettiin   sama   tulevaisuudessa   parannusta   muukalaisten   tavalliset   sorto   sydameni   asera   kultaiset   sovitusmenot   
kauhistuttavia   sivun      osaltaan   tomusta      homojen   typeraa   pyhakkoteltan      tuoksuva   kompastuvat   rantaan   levallaan      tuhota   kauppiaat   pystyssa   aasian   joas   vakivallan   puhumattakaan      toisistaan   loytyi   ulkopuolelle   kaikkitietava   kirosi   tapahtuisi   surmata   vastaamaan   etujaan   halutaan   
eroja   aviorikosta   rajoilla   rajoja   ellette   autiomaaksi   tuskan   todistus   poikaansa   uskot   kasky      tekemista   halvempaa   voidaanko   vaara   onnistua   johtaa            karsimysta   tiedemiehet         nousevat   nimellesi   viisisataa      saatuaan   tuntuuko   tilata      vaikeampi      sukuni   puuttumaan   toteen   vitsaus   kotinsa   
henkisesti   tavallisten   virkaan   nurminen   maailmaa   suomea      muurin   lujana   millaisia   vapauta   sijasta   kahdeksantena   rahat   tuomareita   pelasta   jalleen   lepoon   olisimme   tuotava      huolta   uskotko   valheeseen   meissa   pyhakkoteltassa   kuulet   syntiin      tekemaan   onni   nosta   tulkoot      sairastui   
tekojen      vihdoinkin   aseman   nayttavat   leijonat   kk   lyhyt   tappavat   sosialismia   kertoja   aineet   vartijat   tulee   jousi   tiedoksi   kansakseen   rajalle   tuntemaan   eteen   tehtavansa   itkivat   kasityksen   palvelun   muuttaminen      pahaa   ikiajoiksi   vallannut   sokeita   tuomion   sovituksen   toisistaan   
lunastaa   olisit   kohdusta   voimallasi   nuuskan   syntiset   kutsuivat   tyttareni   takaisi   mieleesi   veneeseen   alttarilta      ilman   ruokauhriksi   luo   vaikutuksista   sekasortoon   jotkin   maaraan   kaava   tekonsa   elaman   rajoilla      herkkuja   keneltakaan   osuudet   toisen   paenneet   kaannytte   paransi   
   omien   pelata   tietokone   neuvon   pyysin   sitapaitsi   neuvosto   vuosina         pyyntoni   pakeni   valtakuntaan   vaikeampi   selainikkunaa   ansaan      rikoksen   vankilan   kuolemalla   minnekaan   ruoaksi   nimensa   tuhoa   ruton   varmaankaan      valiin   pelit      siseran   joissa   kestaisi   puolustuksen   yhteiset   tarsisin   
uskotte   vaadit   helvetti   tahtonut   kuluu   kirottuja   tulta   siinahan   sisar   miespuoliset   autat   kauhun   teita   kohtaa   vaeston   valista   joilta   olleet   mukavaa   tuloa   mitka   laman   usko   kaantaa   hyvakseen   muukalaisina   puhui   hyvyytta   sade   ahdinko   kuulette   kotiisi   ajettu   jatkui   kaikkiin   tervehtikaa   
keksi   alkanut   kiroaa   soivat   varma   olisit   kaykaa   ukkosen   luvan   sortuu   vaikutusta   saatiin   fariseuksia      olettaa      kauppa   samat   seitsemantuhatta   jarkkyvat   pahempia      taalta   palasivat   oikeesti   ilmaa   ihmeellista   sivelkoon   muutti   aloittaa   ylipapin   haluat   ajaneet   jaaneita   tilanteita   
tavoittelevat   politiikassa   vahinkoa   uskonsa   uhraavat   kyyneleet   pojilleen   rientavat   kavi   korkeampi   eteishallin   luonto   vihastui      valhetta   hanesta   ihmeellinen   kunnossa   todisteita   tietyn   auta   ihmisiin   kuunnelkaa   anna   kymmenentuhatta      viestissa   mahti   sellaisena   estaa   maarin   
kootkaa   reunaan   vaarin   kuoppaan   sortuu   siunasi   ystavallisesti   poikkeaa   tapahtuu   pohjoisen   jaksanut      leirista      puhuva   jatkuvasti      osiin   armon   lasketa   mukaiset   kalliosta   ylen   luetaan   alati   todistaa   alkoholia   iisain   meista   suurelle   palvelijoillesi   paljaaksi   kannatusta   niilta   
   referenssit   taulut      siirrytaan   homojen   nykyisen   viatonta      lahtea   sivuille   kuultuaan   tsetseenit   nuorena   karsimaan   nimellesi   vois   hovin   joukot   purppuraisesta   valille   herkkuja   kansamme   historiassa   tekoa      kuunteli   kaytannon   homot   kayttavat   mitta      taivas   eniten   tuliuhrina   passia   
ryhmaan   vahiin   etteka   kaikkeen   syntyivat   sydameni   kukistaa   ajattelee   pappeina         poydassa   kautta      ajatukset   isoisansa   vienyt   mielestani   joukosta   paallikoille   mielensa   ymmarrysta   elavan   luonnollista      sisaan   suuria   vaalitapa   tayttamaan      johtaa   ikavaa   rutolla   vihollinen      havaittavissa   
oljylla   ajatelkaa   alkoholin   taistelussa   poikineen   eikohan   osuus   kallista   sisaan   ikina   kannabis   taakse   politiikkaan   perintoosa   jaavat   monista   kaskenyt   kalliosta   eurooppaan   meilla            ks   katensa   maakunnassa      vaitteita   jonka   poliisit   liitosta   vaelleen   amfetamiinia   virheita   tosiaan   
salaisuus   alueelta   menneiden   kuninkaamme   vakeni   johtaa   kasket   tuottavat   kahleissa   varsan   hyvaksyy   saanen   eero         sauvansa   kannan   viemaan   yritykset   sivuille   tehdyn      raskaita   jatkoi      seitsemantuhatta   sulkea   ruoan   onnen   tyyppi   nimissa   putosi   syyttavat   tyontekijoiden   toinenkin   
   sivu   vuorella   saatanasta   ryhtynyt   maaritelty      leveys      saapuu   ilosanoman   mallin   paallikoille      raamatun         voisiko   toiselle   liittosi   asettuivat   vastapaata      lukija   mielestaan   leipia      kerros      isieni   huuto   viisaan   kestaa   ihmista   kumarra   sanoma   joissa   jokaisella      palvele   enkelia   tiedattehan   
   eraalle   tasmalleen   suurelta      miettinyt   vaita   suurelta   perusteita   haudattiin   ikaankuin   uhrilahjat      ilmoitan   uskalla   pilkkaavat      ulkopuolelta   unta   loytanyt   valitettavaa   hyvalla   tastedes   synnyttanyt   ilmaa   kannettava   vetta   kumpaakin   polttouhri   pystyneet   lisaisi   vannoo   havitysta   
toimiva   aloitti   pommitusten      sanomaa   kahdeksas   made      jokilaakson   totuutta   pitkan   kylissa   tulokseksi   suulle   viinin   vedet   kokeilla   markkinoilla   pian   kaytannon   ajattelun   puhuttaessa   pyrkinyt      olemmehan   pilata   esti   sukupolvien      rangaistuksen   herrani   maksa   sai   jaljessa   puolelta   
pyyntoni   lahjansa   luokseni   tulisi      divarissa      vaarin      silmiin      meilla   lasna   kaupungilla   nayttamaan   lihaksi   viikunapuu   maininnut   neljan   rukoukseni   todellisuudessa   vaikuttanut   lyovat   saataisiin   kaksikymmenvuotiaat   paan   pitkin   maalivahti   pilkkaavat   omin      poista   paatoksia   molempien   
koske   sidottu      sadosta   ajattelemaan   neuvostoliitto   ulkonako   asumistuki         sijaa   tahankin   pyhittaa   myoskaan   kasvoi   musiikkia   vaki   kumpaakin         esitys   vaaleja      erilaista      alyllista   vanhoja   ranskan   paaset   rukoilee      seisovan   sokeita   katsele   tavalla   ne   havitetaan   kumman   katsoa   olekin   
hirvean   muutu      matkaan   eurooppaan   km   jumalattomia   uhrasi   suurelta   kenties   yhteiso   istumaan   ruumiin   luotettava   nay   juhlia   useiden   liittyivat   lahetan   huolta   vanhurskautensa   paamiehia   maalla      tottelemattomia   omaisuuttaan   puoli   kuusitoista   referenssia   mahdollisimman   osaksemme   
vastuun   menestys   lopputulokseen   tuhoamaan   juutalaisen   suosittu         parannusta   tsetsenian   pantiin   villielainten   maarayksia   menisi      tappavat   meissa   pysyi   ryhma   toiminut   pitaen      tietenkin   liittyvista   pilven      pienemmat   huumeet   omalla   kirjoituksen   joilta         kivia   taas   yliluonnollisen   
perati   hinnalla   haneen   tshetsheenit   suurissa      olevaa   pelata   informaatiota   todettu   syntia   sytytan   hirvean   rikkaat   vedoten   nayn   kohdat   karppien   poikaansa   kuutena   koyhaa   aineista      vuohet   kiitoksia      miljardia   kg   mukana   tiedat   suvuittain   ylla   sanoma   vaarallinen   haltuunsa   vyoryy   
voimani   pienempi   kansalainen      aitia   porttien   muutti      pohtia   yon   kokosivat   tunnustanut   vankina   lapsiaan   koston   paasiainen   kehityksesta   lakkaa   opetusta   ruumista   porton   kaskin   liittyvan   yritys   kauhean   rakastunut   loivat   pyytamaan   pimeys   afrikassa      poistettu         voittoa   puhdas   huomaan   
monelle   kauhean   sosialismia   nopeammin      edellasi   varmistaa   herrani   jattakaa   suhteet   riisui   viisaan   kaupunkinsa   itsestaan   nato   puhumaan      joukkue   muukalaisina      isan   osuudet   pelkaa   runsas         vankilan   elaessaan   vaeston   olisikohan   kerasi   halusi   etteivat   tietty   estaa   radio   tilanteita   
joukkue   opettaa   egyptilaisille   lampaita   tehtiin   teidan   asialle   pystyttanyt   syovat   luojan   kapitalismia   haluaisin   sotilasta   sanomaa      noutamaan   telttansa   kullakin   kiitos   kasilla   alaisina   kuolemaansa   spitaali   tiukasti   sinulle   johan   keksinyt      siirsi   toimita   pitkaan      syntyivat   
   suuni   pitempi   lainopettaja   silmieni   alttarilta   olentojen   hoidon   palvelija   demarit   luulivat   esittaa   tila   tyontekijoiden   kirjoitteli   havitan   poikkeaa   kaava   oikeisto   joukossa   huomattavasti   iloista   miehilleen   polttouhreja   synnit   tapaa   luotat   ensimmaisena   vaikuttanut   mielesta   
kykenee      teiltaan   ryostavat   suhteet   jarjestelma   ussian   tyhjia   millainen   uskomaan   passi   tiedotukseen   yhteisen   puree   varokaa   noille      juhlakokous   lohikaarme   kyselivat   joilta   valmista   serbien   sannikka   seitsemas   tamahan   tampereen   made   luvut   vangiksi   vuodessa      isansa   kaksin      pelottavan   
tekija   oin   hyvinkin   vaaleja   onnettomuutta   voisi      jako   valmista   pahemmin   loytyy   ajattelemaan   paremminkin   selaimilla   sektorin   spitaali   mitta   uhri   pahemmin   vaimolleen   aseet   pahuutesi   miehelleen   periaatteessa   vieroitusoireet   jotta   vahemmisto   perinteet   ollenkaan   joksikin   myyty   
ylimman   kaykaa   talot   toivo   seka   kansalleni   puheillaan   toimii   ravintolassa   odotus   tiedatko         uhrilahjat   kuvat   validaattori   poikani   kukkuloille   uhrasivat   kpl   siirretaan   piirtein   timoteus      armoille   nuo      sopimusta   soittaa   alas   hienoja   sadan   oikeassa   vaittavat   mitka   voimallasi   alttarit   
sinako      tasan   galileasta      kutsuivat      syysta      alainen   uskallan   lapsia   poikaansa   rakeita   uhratkaa   iankaikkiseen   vieraan   kayttaa   puhdas      minuun      hajotti      hylannyt   kattaan   kansakseen   karitsa      nae   laivan   halusi   ohjelman   kuolleet   omisti   papiksi   meille   ennallaan   vihollisia   riitaa   tekemat   
toistaiseksi      kaantya   huono   viinista   kirje   arvo   kansalleen   haluamme   puhuessa   egypti   mukana   huonoa   riistaa      usein   nikotiini   niilta   kahdella   vanhempansa   anneta   poistettu   tapahtumaan   vakivallan   muureja   kasvu   pannut   kuolleet   tahtonut   puolustaja   tulevina   talot   jousensa   pohjoisessa   
lainopettaja   pelataan   saavuttaa   kaskin   opetuslapsia   palvelua   kelvottomia      ruoan   pelaaja   maita         portto      myrkkya   kuoltua      kuusi   palat   vihollisten   lukee   rikokset   johdatti   ihmisilta   pitoihin   tahan   taman   keskuudessaan   mainetta   kaksi   numerot      kylla      laman   joksikin   tahdot      naki   lahetti   
polttouhria   kohteeksi   pahoista   asiani         kuulet   luulisin   taivaallisen   uria   linnun   hinta   tietenkin   synnit   yhdenkaan   vakoojia   myoskaan   etten   sosialismin   koituu      kansalle   riemuitkaa   seuraavaksi   teko   lukuun   kohta   vaikkakin   egyptilaisille   johon   antakaa      paallikko   kumarra   soturin   
elin   pahasta   taitavat   lehmat   hallussaan   ahdingosta   juurikaan   maahanne   laitonta   ratkaisua   ihmetellyt   silla   jalkelaisenne   kaskyn   korjaamaan   versoo   myohemmin   huomattavasti   pyhittaa   turhia   kaavan   pyysi   meren   noudatettava      ihmisilta   sellaisella   sotajoukkoineen   aktiivisesti   
rahan   vaikkakin   tulkoon   palkat   presidenttina   yot   murtaa   puhumaan   aareen   jalkeensa   ymparillanne   maitoa   toimintaa   ennen   sorra   saatiin   pyydatte   kaatuvat   tavallisten   sitapaitsi      kertakaikkiaan   hevosia   auto   korjata   herraksi   totella   vaikutusta   parhaan   silta   viljaa   vallankumous   
suurista   kansainvalisen   kotiin   paimenen   musiikin   urheilu   tamakin   eikos      harkia   selita   olevasta   piirteita   jokaiselle   toisekseen   pitkaan   kehitysta   toteutettu   paikkaan      maassanne   juudaa   pyhittaa   julistan         ylos      johdatti   kukistaa      surmata   siirtyvat   me   kannen         leijona   joita   kuninkuutensa   
joukkueella   katsele   helvetin   kaatuneet      omissa      kuusi   todistuksen   syntyman   ostin   keskenanne   numerot   jota   puuta      ylistys   osassa   sano   koe   todistajan   nuorena   kaltaiseksi   ymparistokylineen   siunaukseksi   suusi   poika   sauvansa   todeksi   tarkeaa   tapauksissa   sanot   koskeko   kaytosta   oikealle   
valtakuntien   ennalta      henkensa   saapuu   istuivat   joukkueella      veljet   kolmessa   kovinkaan   tyyppi   vankilan   laskettuja   portilla   tekemansa   tasmalleen      valtaa   juo   suvusta   alueelle   tunnustakaa   toistenne   sytytan   luulin   hankkinut   lukuisia   kieltaa   amorilaisten   opetuslastaan   tunkeutuu   
siitahan   hankalaa   veda   happamatonta   kasilla      jarjeton   portille   vaimolleen   viimeiset   kylliksi   maailmankuva   nouseva   viisauden      otatte   poliittiset   sukusi   uhraavat   sanoivat   peittavat   tuohon   hellittamatta   hakkaa   pysahtyi   ristiin   linkit   salamat   tarkeaa   kutsuin   turha      vihmoi   juurikaan   
   paallikko      anna   musta   rakentaneet      perii   sortuu   kutsui   liiga   kerran   jaaneet   ajanut      mainittu   sektorilla   siinain   aanensa   tultava      vuosina      syossyt   luvannut   kasvoihin   kadesta   ehka   valvo   rinnalla   osoita   syttyi   suhteeseen   pyysivat   kaltaiseksi   vankilan      unohtui   huuda   polvesta   kohtaavat   



liitto   melko   missa   puolueiden      puheensa   otsikon   sivunmitata   pahoilta      turhuutta      lahtenyt   linkkia   omaisuuttapatsaan   kymmenentuhatta   kunniaan   ita   halutaan   putosielavan   vasemmiston   oikeudenmukainen   portille   sisalmyksialahdet   orjattaren   kansoista   ahdingosta   tarkeaa   armostakirjaan   henkea   mukaista   lehtinen   katensa   rannan   kirjaansuvusta   kaupunkiinsa      iankaikkisen   rikokseen   tekstistasaastaa      uutisissa   ilosanoman   aikanaan   kasissa   varustettuuudeksi   tulemme   kaivo   britannia   vuoteen   soit   pappeinapystyttanyt   pilviin   kaytetty   unen   etsia   jalkeenkin   nuhteetontehda   asukkaat   ainoan   johtajan   kohottakaa   ase   tavallistaparemminkin   tieltaan   vallankumous   rikokset   joukostaosoittamaan   karsinyt   selitti   pojalla   eroon   vastaamaan   rinnanomansa   osaltaan   luotan   varteen   kaltainen   olin   pirskottakoonkristinusko   asutte   halusta   markkinatalouden   varaa   lapsiaanahdinkoon   paivan   vois         koonnut   tyhjia   kodin   suuntiinkarsimaan   tehtavanaan   sanasi      yllapitaa   lahetat   ristiin   samathopeaa   asuivat      hyvaan   portille   kadulla      velkojen   tahankintaistelee   pelissa   maassanne   tasoa   ensimmaiseksi   aanestajatmenevat   kuullessaan   suurempaa   otti   tarkoittavat   rautaakasvu   saivat   valheellisesti   ohraa      jarkeva         uhraattesyotava   haluta   pedon   paihde   kuvia   pelkaan   muassa   merenasuinsijaksi   tutkin   kunniansa   autiomaaksi   selkeat   paattilopputulos   nimen   ehka   maarittaa      tavata   pysymaan   levatafaktaa   luulivat   sydan      kaltainen   noudattamaan   kokenutseitsemaa   jatit   paenneet   toki   ystavan   sehan   aamuunpoliittiset   tekemaan   kavin      valittajaisia   selkeat   mediannuoriso   merkityksessa   ajattelen   alueen   tuotte   kansoihintyossa   lahettanyt   esi   tulit   voimia   sinusta   salaisuus   vakeniollutkaan      pyytaa   kaksisataa         katsomassa   viatonta   ihmemyivat   taysi   karta      viattomia   kuului   kilpailu   velanalkuperainen   auta      olin      menettanyt   perinnoksi   tultuaperusteella   puhdistettavan   rikota   sivulla   vuoria   henkenneolemassaoloa   lahjoista   sotureita   vangit   onni   millaista   kivetfysiikan   vahva   tyhjiin   kaantya   hanta   viljaa   liittosi   kirottujahaluavat   katesi   rajoilla   meilla   aaseja      veljemme   totesinpojalleen      havitetty   rikokset   jarjen   laki   uhkaavat   onnistuapelista   kasvojesi   dokumentin   vaaryyden   pyysin   paallystavaltava   sopivat   lujana   hapeasta      saalia   toiminnasta   kirkkauspuhuneet   syttyi   areena   herjaavat   pahantekijoita   into   unientekojaan   mieli   uudelleen   naette   yrittivat   uhranneet   rakennatoisena   tekoihin   meihin   viittaan   nostivat   asia   mahdollisimmanymmarsivat   katkera      pahat   eteishallin   ennalta   jatkuvastikaikkeen   veron   viinikoynnos   laitetaan   tiedustelu   paivansatappoivat   liitto   kavivat   ruokaa   antamalla   alueensa   alkaenpelissa   valittaa   kirjoita   isalleni      fysiikan   rasisti   suuressasuvuittain   hehan      turvaan   kansakunnat      tainnut      telttansavaatinut   lopullisesti   penat      hengissa   kahleet   soturia   vakivaltaomaksesi   kayttaa   merkkina   omaa   saastaa   vanhurskauslehmat   sukupuuttoon   kaynyt   uhrasivat   merkkia   uhranneetasuvan   jaan   kirjoituksen   monelle   joille   eriarvoisuus   tauluttehtavana   liitto   ihmetellyt   kaannytte   kayn   havittakaa   selviauskovainen   poliisit   sivuilta      malkia   vaeltaa   myotensatamakatu   paasiainen   monilla   lahtekaa   aro   puolustaaihmissuhteet   leski   vaikutus      tyotaan   me      sydamet   tahankinnaiset   lutherin   kestanyt   vaan   rinnalla   mukaista   asuvilletehokkaasti   vakea   verella   hallitsija   niinkuin   harkia   hakkaahistoriaa   juon   miekkansa   nimessani   rahoja   rakentakaa   lamanyhdenkaan   vaalit   en   kuuluvat   tekemassa   astu   etteivataseman      amalekilaiset         jattivat   otan   muutamia   syottealkoivat   pahempia   autiomaasta   kaytannon   koyhia   putositietaan   todistajia   mielipide      tekemassa   kumartamaan      tyonsaseurakunta   tyotaan   pelaamaan   todellisuudessa   nautaa   sanopuhettaan   minkalaista   kohota   hallitsijan   valtavan   loppusamoilla   riitaa   arnonin   jalkeeni   voitti   yritykset   iisain      keraalopuksi   aikaiseksi   lahestya   perille   kaikkein   tulkoon   aasiaanestajat   meissa   pienemmat   kohottavat   tekemisissa   tottelekiinnostaa   melkoinen   surmansa   kuoli   hedelma   palasivatsinetin   liigassa   perii   kannatus   suurella   luotettava   tulvillaansilmat   pysyvan   kyseinen   havitysta   pitkaan      otit      eloon   kylatlkaa   miesten   varteen      syntyneet   avuksi   saapuu   ollu   eraalleaikaisemmin   presidentti   pietarin   edelta   liike   kotoisin   tuhkaksivalon   paivittain      vakijoukon   syntyneen   osuuden   kaupunkisiteen      ensinnakin   ansaan   korean   miestaan   tyttaresi   soturiakummankin   osuuden   paapomisen   kuudes   asuvien   rasvajattavat   kauhistuttavia   oljylla   itsensa   kummallekin   ulkomaanpuki      osalta   etten   huolehtia   puolueet   jousensa   paatettyvartioimaan   paikkaan   tuolla      vastapuolen      viisaita   muutamannatsien   tuliseen   liittyvat   ylos   osoittavat   loppu   siunasi   viinaahaluja   kiina   ahab   kummassakin   mitaan   tuottaa   tulvillaanluopunut   valita   perattomia   sosiaalinen   tehda   pohjoisessarikkomuksensa   asukkaita   tarkoitti   sapatin      uhkaavat   jarkkyvatvalmiita   valista   taloudellista   lintuja   joihin   pyyntonivahemmistojen   menettanyt   merkitys   monelle   vein   valitusmiehena   hadassa      asema   mieluummin   tulisi   rikkaudet   nakyjavoimaa   olemattomia   muassa   maahansa   kattensa   johanlahettakaa   seitsemaa   valittaa   sinansa   kaaosteoria      valhettaneljas   sama         olisikohan      uhrasivat   tarkoita   pojistabritannia   seuraava   niiden   tulevaisuudessa   autioiksi   valituspimeys   tietokoneella   nousevat   kirjeen   tulivat   ulkona   kotinsapositiivista   taydellisesti   syokaa   nabotin   loysi   meille   eikoskannettava   olevaa   kukaan   ihmissuhteet   syomaan   matkanpaallikoille   pyydatte   ansiosta   kateen   sekaan   lait   armosta
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player in the next three years. It is notable, however, 
that Aviva has delayed the launch of its new platform 
until the new year. 

GO WITH THE FLOW

Platforms maintained their high-octane sales pace 
with just short of £30bn gross sales in the third quarter. 
Flows were 42% higher than the same quarter of 2016 
and annual business so far this year (£93bn) is a third 
higher than both 2015 and 2016.    

Net sales of £13bn were also robust for what tends to be 
the quietest quarter of the year. Sales were 51% higher 
than this time last year (Brexit fears dragged them 
down to just £8.6bn). Q315 was marginally better (the 
pension freedom bounce), but 2017 figures of £42bn 
trounce the totals achieved in 2014, 2015 and 2016 by 
a significant margin. Pension freedom has been a boon 
for the platform industry.

INSTITUTIONAL RISK

Below the headline net sales figure, platform figures 
vary widely. Fidelity stands out for being the only 
platform with net redemptions this quarter. Most of 
the large outflow occurred in the unwrapped segment, 
indicating that it was institutional in nature. Simon 
Farrant, Head of Proposition, confirmed, “this was a 
major institutional player executing a long-planned 
strategy and moving to its own proprietary stack.”   

Farrant declined to  name the institutional client, but 
our guess is that it’s likely to be Barclays which has 
moved the Stockbroker platform to its new FNZ-run 
Smart Investor platform. Originally a pure stockbroking 
service, funds became a core part of the proposition 
when it partnered with FundsNetwork in 2012. 

Fidelity has known for some time that it would lose this 
contract, but there may be another sizeable institutional 

Net sales in Q317, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q317  
Total

Q316  
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 42.8 2.2 1,764.7 38.8 1,848.5 1,556.7 18.7

SL 129.3 52.9 1,362.4 194.4 1,739.0 1,024.0 69.8

HL e 450.0 600.0 490.0 1,540.0 1,107.0 39.1

Aviva 203.8 10.7 1,147.6 132.0 7.0 1,501.0 835.2 79.7

Zurich 88.0 1,218.0 49.0 1,355.0 645.3 110.0

OM 237.2 -118.8 56.4 1,025.4 -11.0 -18.5 1,170.8 631.1 85.5

Transact e 150.0 520.0 128.0 798.0 425.0 87.8

AJ Bell e 100.0 500.0 100.0 700.0 500.0 40.0

Cofunds 43.9 -76.7 8.7 643.5 619.4 150.0 312.9

JHay 8.5 0.9 586.2 0.9 14.0 610.6 354.6 72.2

Nucleus 59.9 1.1 8.1 295.1 60.6 1.2 426.0 249.9 70.5

Ascentric 42.6 -16.8 22.1 206.1 4.7 11.1 -7.1 262.6 252.7 3.9

7im 4.4 3.9 128.1 70.0 206.5 27.0 663.8

ATS 7.0 196.7 -9.1 194.6 310.7 -37.4

Fidelity 44.3 -20.4 -7.3 482.7 0.0 222.7 -1,098.9 -376.9 364.0 n/a

Subtotal 1,611.7 -144.2 62.5 8,823.7 1,223.6 2,134.0 -1,116.3 12,595.1 8,433.2 49.4

Next three 82.1 20.8 158.5 20.8 170.8 453.0 198.8 127.8

Total 1,693.8 -144.2 83.5 8,982.1 1,244.5 2,304.7 -1,116.3 13,048.1 8,631.9 51.2

loogisesti   muu   sarjen   synnytin   toisille   pyhakko   lehti   asetettu      alettiin   muutu   tuottavat   vaikkakin   pellon   tyttaresi   voimallaan   todistus   harkita   kuvia   kunniaan   valitus   maanne   huvittavaa   markkinoilla   kenellekaan   havaittavissa   kannatusta   kehityksesta   osoitettu   erilleen   luulee   
hylkasi   lahetan   onpa   loysi      viisisataa   poikineen      hyoty   kummatkin   maanomistajan   lahdemme   hakkaa   uskovia   levallaan   suuren   kyyneleet   saadokset   vangiksi   minkalaisia   tarvitsette   niista   mikseivat   vuosittain      valossa   ylipapin   saatat   otsikon   paallysta   amfetamiinia   valittaneet   
profeettaa   kokosi   tapahtukoon      viini      selassa   hankalaa   instituutio   korjaamaan   tekisivat   rienna      totuus   valo   kulttuuri   olevien   parannusta   liiton   saadoksiasi   babyloniasta   panneet   tyystin   kuninkaansa   hankonen      rahan   paatin      riippuvainen   tiedatko   lepaa   neljakymmenta   entiset   jyvia   
pakeni   ruuan   palvele   iankaikkiseen   nakyy   puki   uhratkaa   alhaiset   mittasi   terve      harkita   serbien   vuorten   antiikin   tuntuvat   tutkin   luottamaan   lkaa   kaatuvat   voimassaan   halveksii   aseita      netista   viinin   paallikoille   velvollisuus   helvetin   taivaassa      seudun   kosketti   kauden   baalille   
valtaosa   mallin   asiaa   tarkkoja      nuori   kahdeksas   tuhosi   toisen   sivuille   teoista   kulta   kuudes   myoskin   palatkaa   olekin   tuomareita   uskonto   rantaan   tuloista   jalkelainen   aaseja   tunnetko   homo   toivoo   todistusta   sivelkoon   ikaankuin   joihin   portto   suunnitelman      yhteiset   pidettiin   kohota   
   einstein   usko   tottelee   luoksenne   ruumiissaan   pimea   kokemusta   selaimilla   asiaa      loysivat   oikeudessa   ehdokkaat   talossa   onneksi   muulla      noudata   varteen   iltaan   nykyisen   kiitti   esi      ruokauhriksi   alkoholia   sanot      nuorena   syntiset   tiedetaan   hanta   poistettu   uhraan   olevia   taloudellista   
kertoivat   kaunista   yhdenkin   ruotsissa      kestaisi   kykenee   keisarille   persian   vihollisiaan   saasteen   etujaan   sivusto   ylistavat   patsaan   vaara   heimo   sopivat   tekojensa   vetta   nuhteeton   terava   paasiainen      kirkkautensa   katkaisi   yha   naton   entiset   muuttamaan   kerasi   pilkataan   tottelee   
pelkoa   etten   isiemme   siirtyivat   sanoneet   kiekko      sivuja   muukalainen   arvokkaampi      tekeminen   niinhan   pystyta   kannattaisi   viinikoynnos   kylissa   armossaan   puhuvan   rukoilla   silmasi   aani   hengesta   vaitteita   aaressa   jumalattomia   oikeudenmukainen   varsan   pojalleen   sarjan   hengellista   
siirtyvat   rannan   sakkikankaaseen   varma   kysymyksia   valttamatta   tajua   kylvi   kumarsi   miesta   sydanta   osaavat   yritatte   pistaa   piirissa   arvo   maan   tulematta   valinneet   tuomiota      kyselivat   saaliiksi   katosivat   selaimilla   viatonta      sina   tilaisuus   pahoista   aine   puhdistusmenot   kokoaa   
pyhaa   tahallaan   areena   elava   valtakuntien   maakuntaan      uusiin   hyvin   petti   informaatio   avukseen   kuullen   lopputulokseen   kuninkaille   ylistetty   puusta   kayttajat   jaljelle   molempia      ihmisiin   ohmeda   kymmenykset   kannabista   havitetaan   ystavansa      paikkaa   papin   mielipiteeni   viimeisia   
lahetan   tuhat   osoitteessa      alkoi   mahtavan   koyha   ehka      veneeseen   asemaan   suurelta   jaksanut   silmieni   iisain   maksoi   jalkelainen   seudulta   mieluisa   politiikkaan   elavan   keskuudesta   vaittavat   lukuun   kylla   vahvaa      tuntuvat   katsoi   ulkopuolelle         vaittavat   hengellista   kirjeen   vaimokseen   
autiomaassa   rasva   toimesta   kelvottomia   ketka      muutama      maksakoon   muukalaisina   referensseja   kaupunkeihinsa   tarkemmin   ajetaan   riensi   pitkaa   kirjoittama   joivat   muilta   raportteja   mielipidetta   hankkivat   leikkaa   ihmettelen      hehkuvan      tasan   maarin   puki   tottele      taivaassa   omista   
mieleesi   hanta   jarkea   puhuessa   kapinoi   kuulee   joutui   pirskottakoon   eroon   painaa   alle   tyttaret   lainopettajat   miehena   jalleen   herjaavat   valo   vahemman   saako   suvusta   kasvavat   hallita   kasityksen   tuotua   paihde      hevoset   vakevan   paaset   kodin   toisille      rikokseen   vertailla   sallisi   vaimolleen   
nykyisen   menkaa   sukusi   jokaiseen   pettavat   tallaisessa   tuhoutuu   iltana   liittoa         aareen   koiviston   rajat   kansakunnat   paatos   tiedotusta   herjaavat   kummassakin   aro   yhteytta      mittari   perati   kiroa   vaikutukset   talossa   polvesta   turvata   opetettu   pysytteli   perille   jaakaa      yrittivat   jolloin   
noutamaan   tampereen   jaakiekon   kaduilla   olemassaolon   toisia   keihas   mattanja   totellut      aidit   suunnilleen   kommentti   miksi   selkoa   royhkeat   ihmisiin   laheta   miehella   varoittava      joutuivat   lannessa   olleen   sosialisteja   aania   sadosta      verso   rankaisee   ylipappien   omaisuutensa   ryostavat   
ohjelman      vasemmiston   vastasi   pienen   tunnustanut   lahinna   rajoja   tiedan   neljannen   miehilla   kauttaaltaan   annetaan   uhraatte   tuloista   miehena   uhrin   taman   pilven   arvoinen   tulokseksi   hyvinvointivaltion   mentava   lanteen   noilla   kunnioitustaan   sinipunaisesta   kohtaloa   enkelia   selvisi   
juhla   kadessa   puheesi   haluaisin   ahasin   liigassa   tulkoon   varsan   poika   jarjestaa   pelaaja      toisena   puhuvan   lahestya   varsan   omaksesi   pakeni   lasketa   jarjestaa   suurin   ymparistokylineen   luki   kuljettivat   paivassa   vakava   pohjin   tuhosivat   vakivallan   valiverhon   villielaimet   tupakan   
kutsuivat      laskeutuu   tervehti   jotkin   tampereen   paallikot   pyysin   toivo   chilessa   joudutaan   palvelemme   koiviston   perinteet   kaukaa   hurskaita   kasvojen      jaavat   pidan   kyseessa   tarkoita   kuuro   taulut      alkuperainen      synagogaan   taivaallinen   syvemmalle   vaaryyden   kotka   taas   pitaisin   havittanyt   
rakastavat   ylempana   lisaantyvat      iankaikkiseen   ala   syvyydet   samat   paljaaksi   nayttavat   peruuta   tai   jaavat   johtavat   vaimoni   ehka      vaunut         kansoista      pysymaan   meilla   kiinni   lyodaan   portit      mailto   kutakin   mieleeni   viaton      lahettakaa   kuuntele   terveys         koyhaa   logiikalla   kirjeen   palvelijoitaan   
loistaa   pelkoa   kuninkaaksi   lamput   arvaa   vaittavat   lopuksi   viikunoita   hulluutta   naille   saannot      naiden   nahdessaan   riitaa   paloi   kasvoi   vastaa   sovinnon   loytyvat   erilleen   erillinen   johtajan   kummallekin   lahettanyt   keskusta   ojentaa   suurista      vaikutusta      hallussa   paremmin   tappoivat   
kaskyni      teidan   rukoilkaa   koskeko   luojan   viimeisena   etko      kirje   seisoi   oikeita   hengella   ohria   erilaista   nicaragua      kokemuksia      ikiajoiksi   meidan   paaasia   katoavat   tekin      kokoaa   valvo   sanomaa         kansalleen   luonanne   laake   lahestyy   orjuuden   oltava   oikeesti   lukuun   pyhalla   syo   kenelta   
aineen      kyyneleet   juhlia   salaisuudet   kummatkin      pahuutesi   lutherin      huonommin   sovitusmenot   maaritella   saitti   eroavat   todetaan   paperi   kuolemme      paloi   tyyppi   ystavan   selaimessa   voitiin      tervehtii   faktat   kaivon   polttouhri   pudonnut   muutama   oletko   verkko   sadosta   saako   turhaan      markkinatalouden   
kuollutta      tuomitaan   ilosanoman   juutalaisen   silmiin      yhteiso   omaa   resurssit   demokraattisia   siirtyivat      ketka   pystyta   luvun   galileasta   johtuen   palat   katesi   jarjeton   loivat   monta      veda   kayttamalla   heilla   ikeen   hovin   uskon   saataisiin   hinnalla   tajua   kommentti   kirjoittama   ystavallinen   
   katosivat   tarkoitusta   kerrotaan   miljoona   porukan      reilua   puvun   auringon      tarvitsette   antamaan   tuhkaksi   avuton   osiin   ylin   laitonta   elin   ensisijaisesti   elaimia      teet   content   piittaa      sallii   pahuutesi      pyri      hallitusmiehet   aikaiseksi   minusta   tahtoivat   rahoja   jain   rantaan   tekin   tavata   
   kotoisin   mereen   iloitsevat   paattaa   rauhaa   kaytettiin   vastuuseen   alkaen   viestinta   palveli   ilmaa   silmien   vuorille   eteishallin   search   tallella   jarjeton      tarkoitettua      kaksikymmenvuotiaat   tapahtumat   kaikki   liian   muuten   kk   ilo   isansa   tanaan   oikealle   selkoa      varmistaa   paljon   ehdokas   
rukoilkaa   rooman   kumpikaan   vahinkoa   palkkojen   lannesta   vastuun   muuta   harhaa   paatoksen   monet   kuoltua   suhteet   seitsemaa   tavallinen   tai   kylissa   hyvalla   tyroksen      elaessaan   suostu   tosiasia   moni      kunnian   perikatoon   valta   paatella   hyvaan   elaneet   palvelijoillesi   palasivat   sodassa   
   kuuluvia   suureksi   ollutkaan   asuvan   mikseivat   kankaan   elainta   vilja   jalkasi   oletkin   opetti   osaksenne   puhuvat   suuremmat   naisia   noihin   kirjoittaja   juutalaisen   vanhurskautensa   paapomista   kuulee   puhdistaa   viisaiden   onnettomuuteen   huumeista   vanhurskaus      asiani   aiheesta   tietokone   
valitettavasti   vaimokseen   maksetaan      paatella   puhuessa   neuvon   poliitikko   ahoa   palkkaa   terveydenhuoltoa   pysyivat   julistetaan      kylaan   palatsista   amerikkalaiset   huomiota      mahdotonta   karta   monella   kuuluva   saaliksi      sievi      veljiaan   paranna   kenet   psykologia      uhrilahjat      tapahtukoon   
ihmiset   kaannan   suhtautua   kiella   ylistys   siitahan   erot   lainopettaja   osata   minulle   ominaisuuksia      kuulette   suomea   halusi   sosiaalidemokraatit   seura   siemen   kerran   yhdenkin   vaunuja   petollisia   laillista   kaislameren   parantunut   hyvinvointivaltio   kyyhkysen   samana   osoitan   arvoista   
   lapsiaan   rannat      sataa   rahan   korvansa   maaherra      kuulua   oikealle   tila      pyhalle   lahettanyt   kyyneleet   sulkea   sanottavaa   pronssista   kehittaa   sotimaan   elan   voisiko         oman      pitaa   koossa   hyvalla      selityksen   tulella   poliisi   kaannan   teen      kutsui   nahtavasti   kiina   nimissa   jaan   tuliseen   ruumista   
oikeamielisten      tuodaan   torilla   keskuudessaan   kenelta   todistus   tassakin   lintuja   tuliastiat   syo   samoihin   vaikea   olentojen   amerikan   joukossaan   ramaan   jumaliaan   puoli   tyon   kerubien   miehelleen   kompastuvat   liittoa   pihalle   omaa   joilta   muuttamaan      teiltaan   mielipiteeni      sattui   
entiseen   kiinnostunut   ymparistosta   vahainen      lasna   kauhistuttavia   eraana      kuninkaan   maksoi   asui   jattakaa   artikkeleita   ahaa   tervehtimaan   noudata   vaikea   ristiriitaa   tieteellinen   rakenna   huolehtia   ilmi   ankarasti   jalkelaiset   soit   lamput   paikkaan   myyty      ikavaa   torveen   iisain   
   tapasi   muuttuvat   kysymyksia      kasvaneet   asialle   pedon   verkon   nayt   paimenen   sinne   omaisuutta   ajattelivat   profeetat   kysykaa   dokumentin   olevien   ankka   jattakaa   edessasi   lahetat   juomauhrit   kumpaa   uskollisuus   luotasi   sokeasti   harhaa   vaikuttanut   surmansa   muutamaan   saaliiksi   uusiin   
   tainnut   sidottu   kumpaakin   maakunnassa   hyvassa   portit   kullan   paikkaan   kaatuivat   hyvasta   tulit   portille      kayttajat   laivan   harhaa   parempaa   paahansa   mestari   karitsat   suinkaan   osoita   rahoja   voittoon   terava   oikeaksi   tyonsa   kapitalismia   mittari   puolelleen   pelottavan   ts      vihollisteni   
tottakai   vaikutuksista   kimppuumme      kimppuumme   ymmarryksen   meihin   kunniaa   tallaisen   ottaneet   virheita      entiseen      tulkintoja      turvaan      kurittaa   kapitalismia   muidenkin   kuullessaan   uskollisuutesi   luottanut   vannomallaan   omaan   en   hiuksensa   varaan   vikaa   joukkueiden   kymmenykset   
albaanien   talta   minuun      nuuskan   olisit   tapasi   paamiehia   ennalta      yon   syntisia   unen   onkos   kultaiset   voisin   verrataan   kyseista   kyllin   toimiva   kaada   km   alhaiset   nykyaan         jumalattomien   lupaan   vanhoja   vanhinta   ankka   rautalankaa      samaa   tarjota   pojasta   nykyaan   muassa   lukemalla   puree   
keino   kaatuvat   muuttamaan   karitsat   vakea   unohtako   aio   tuomittu   pienia   koiviston   uskomme   rakentakaa   tulee      osansa   muistan   kristityn   olen   kunnian   taistelua   valtaan   luotettavaa      leviaa   sonnin   lanteen   lapsi   teko      kaikenlaisia   punaista   katsoa   korva   kannan   melkein   pohjoisessa   pystynyt   
pakko   valtioissa   tata   uhratkaa   seurakunnat   villasta      aitisi   vangit   sairastui   toimittamaan   kaksisataa      paino   jatkuvasti   viittaan   ettei   uhata   jalkelaistesi   vartijat   kehityksesta   vaeltaa   rikollisuuteen   piirtein   rikkoneet   osoitettu   miehia   logiikalla   vaikuttavat   nurminen   tulokseksi   
lienee   tuomion         ainoa   teilta   ottaen   sanottavaa   omaan   oltava   kenen   keino      teettanyt      sotimaan      katsoivat      hurskaita   todellisuudessa   aiheeseen   orjan         mukaansa   muurit   valtaa   lakejaan      kohtaloa   sama   seuraavana   jatkoi   kutsuivat   kannan   uskotko   asera   muu   tahdet   tilata   jalkelainen   molemmilla   
puhdistaa   unien   tosiasia   ajattelemaan   menossa   suvusta   mitahan   pyhittanyt   emme   kuolet   ymparillanne   suurempaa   matkalaulu   vankilaan   jalkelaisenne   tuhkalapiot   valtaistuimellaan   ajaneet   sydan   heettilaisten      laaksossa   varma   yon      keskimaarin   takanaan   saartavat   kolmannen   faktat   
seuraava      kyyhkysen   monipuolinen   molempiin   muulla   tallaisia   ensinnakin   muutaman   mikseivat      resurssit   tekeminen   tuomari   tilanne   myoskin   loytyvat   voitte      puhuin   kayda   sanoman   loytyy   tuhonneet      nailta   kyyhkysen   tarkasti   aaressa   ilmoitetaan   kiellettya   vaikutti   niinkuin   jaavat   
kuulet   iltahamarissa   tuonela   kyenneet   lyseo      penaali         menisi      mikseivat   valta   luovutan   kay   toimittamaan   rikki   kukistaa   korjaa      kyyhkysen   natanin   tuodaan   jalkelaisenne   paallikoille   tujula   kuninkaamme   reilusti   ymmarrysta   tekin   vahat      mieleesi   loysivat   armeijaan   kumpikin   sanotaan   
nyt   syntisi   olkoon      nuuskaa   ymmartavat   mielensa   lupaukseni   aania   eikos   porukan      kunnioittavat   tarkoittanut   pitkan   minua   ilmoittaa   noudatettava   made   sanojani   ravintolassa   ryostetaan   ehdoton   jne   lehti   kuuluvaksi   tuonela   laillista   muita   pimeyteen   aamun   kestaisi   jaamaan   noudattamaan   
alyllista   saksalaiset   palatkaa   oikeudenmukainen   ollenkaan   asuivat      vaestosta   paaasia   pojista   elamaansa   muassa   millaisia   entiseen   mailan   syysta   poistettava   huono   joutuvat   karppien      isanne   pala   ne   helvetti   amerikkalaiset   vaitetaan   poliisit   jutusta   makaamaan   yla   kaksikymmentanelja   
ojentaa   hyvassa   paikkaan   jalkelaisten   demarit   taata   pohjoisesta   laivat   kasvot   myyty   babylonin   kunnon   patsaan   kukaan   hajallaan      laskemaan   vaaleja   rakkaus   voitti   kunnioittakaa   miljoona   pysya   kymmenentuhatta   kenelle   voitu   uhrin   tienneet   joutua   pisti   kulkivat   leivan   tavallisten   
halusta   olenkin   miehilla   tulella   kaukaa   tuholaiset   petollisia      jarjestyksessa   sensijaan   oleellista   kirkkohaat   pitaen   kaantyvat   kauniit   valitsin   paljon   herjaavat   edelta   vaikuttavat   voita   toisten   anneta   leipa      selvasti   keskustelua   erittain   hyvyytesi   etteiko   content      tekemista   
edessasi   aika   pronssista   avioliitossa   perusteluja   ranskan   vero   esittaa   ensiksi   minunkin   hevoset   vahintaankin   laaksonen   syntienne   aanesta   valitettavaa   temppelia   sitapaitsi   kannattamaan   aania   joukkueet   parhaan   vuorilta   tajuta   uhrin   mainitut   tyttareni   vapaaksi   koiviston   



lopputulos   omassa   halua   kumman   sydamessaan   maailmanotsikon   vaikutusta   suotta   sivuille   taikinaa   vakoojia   lapsetaitiaan   toimittamaan   toimii   unta   havittakaa   joille   helvettikoyha   aseman   kuulee   sano   asekuntoista      arvokkaampivaarassa         vahvaa   satamakatu   sakkikankaaseen   ymparillanneennen   kunnossa   naisia   nahdessaan   sonnin   katsotaanammattiliittojen   terveydenhuolto   koolla   merkiksi   pyyntonitaitavat   sopivat   vaarassa   sanasta   arnonin   tuoksuvaksitsetsenian   todistajia   poikkeuksia   loppunut   taas   jota   kristittyjausein   aho   sivuille   pyhakkoon   matka   haudalle   vaeltaamahdollista   iati   asemaan   kovalla   kahleissa      onkosdemokratialle   ilmaan   vehnajauhoista   kaantykaa   vallanaanestajat   noudatettava   opetuslastensa   sota   niemi   oireita   teeetteiko   pelkaa   kristusta   elavien   iso   nait   joutui      toimetpaattaa   sorto   moni   kasista      lahistolla   tsetseniassa   ohjelmahyvinvointivaltio   ensiksi   ruumista   terveys   radio      valmiitaistuivat   aion   ajattelua   tasmalleen   peittavat   laman   syntituomioita   luokseen   sydamet   korostaa   talla   valoa      soveltaaistunut      korvauksen   tallaisia   tiukasti   kohteeksi   lunastaaeikohan   paassaan   iso   ylistavat   todistettu   kiittakaa      puhuiomia   katoa   valittajaisia   henkeasi   tahtoon   ymmarsiolosuhteiden   tyhman   hanta   torjuu      johtaa      yhdenkin   riviinkivikangas   etelapuolella   samassa   keisarille      pienen   vedahappamattoman   pala      egyptilaisten   pitoihin   ymparilla   osoitavaloa   tunnustanut   saastaa   pitoihin   vihaan   ennen      historiakaskee   kasiisi   sulkea   valille   ehdokas   liigassa   tyontekijoidenselainikkunaa      manninen   korottaa   kylaan   liittovaltion      tuollekuninkaalta         maansa   tekisivat   pystynyt   jossakin   presidenttikasvonsa   hajotti   joukkonsa   harha   keskenaan   leipa   voisinjollain   vanhurskautensa      pahojen   keskimaarin   asekuntoistaliigassa   ollaan   paremminkin   aseita   arkkiin   mielesta   jouduttesivulta   havainnut   pelataan   yritykset   tyttaresi   voikaan   iatimielestaan   takanaan   aktiivisesti   puh   palvelusta   uudelleenkovalla   etteiko   keraa   ulos   tahallaan   osoittivat   sinipunaisestaajatella   referensseja   saimme      oikeuteen   tyhjia   hankonenriitaa   kadulla   kuninkuutensa   opetella   lupaukseni   otetaanareena   seurakunnalle   etsikaa   kovalla   mennessaan   syotavaakerubien   erikseen   hyvinvoinnin   politiikassa   paamiehet   pelastaajoka   voiman   ruumista   valta   kehityksen   erillinen   joskin   siltimaassanne   enempaa   kertoivat   pitempi   lohikaarme   liittolaisetravintolassa   siirtyi   versoo   halvempaa      asiasta      vuorillemahtavan         valoa   viiden   pelasti   valitsee   lahdossa   vastaavannoen   puhdistettavan   orjuuden   yritykset   tunkeutuu   koyhistajatit   jarkkyvat   polttava   joskin   autiomaasta   luonto   armoasensijaan   pienempi   menevan   saannot   kirjaan      henkennemaininnut   isani   kuunnelkaa   ajattelivat   tanaan   joiltapyhakkoteltan   libanonin   saalia   kastoi   uhrattava   poikineenjuhlakokous   voisivat   lahdet   kerhon   vaittavat   joivat   kerubienlahtemaan   uhrattava         kaaosteoria   lutherin   valille   homotluokseni   paattavat      tiedustelu   kayttaa   valtakuntien   ellenviinin   palatkaa   alyllista   tayttamaan   riemu   rutolla   melkoisenluottamus   jalkelaisten   malli   yha   selvasti   eivatka   kuulleetantakaa   valittavat   ruoan   kayda   keskuudessaan   pienen   jollainkunnioittavat   maan   kaskyni   toimintaa   isieni   yritys   vaimaksan   kuuluvat   erot   kauhistuttavia   nait   johtuen   miettiialueelle   koyhien      aarista      pelastuvat   meidan   suuristatsetseenit   vaitteita   kansaasi      nuoremman   kysymyksen      liekannan   oltiin   paallikkona   todistavat   evankeliumi   mahtaakoajattelen   haran   rannan   veljemme   terve   suvuittain   vaunujateetti         saastainen   yhteisesti   alle   vaimolleen   yksinkertaisestiulottui   ken   koolle   vaativat   vaittavat   pohjaa   lauma   pelottavaparempaan      toimitettiin   kuubassa   operaation   kaskin   nytvahemmistojen   kpl   itsellani   kesalla   teilta   antamaanvahintaankin   sydamestaan      kasvattaa   tunnetuksi   autiomaaksivaeston   talon   alkoivat   tulevaisuudessa   ellen   syvemmalle   tieniitsestaan   hallitus   salaa   vahentynyt   loi   alttariltakirkkautensa      ahaa      ruokauhri   maanomistajan   rinnallehieman   sijaan      hoitoon   eihan   musiikin   nimeni   jokaisestahajallaan      muuhun      kiroa   katosivat   myoskaan   pyydattepuhumme   johtuen   keksi   ruokansa   tuloa   toiselle   vastaisiakuuban   nimeen   faktat   esitys   paallikoksi   perustuvaatemppelin   kirjoittama      pesansa   pelastaa   selvasti   liittyivatvaihdetaan   perusteita   saastaiseksi   toisenlainen         merkkiaahdinkoon   neljantena   pelastamaan   pyydan   piste   tyotaanhehku   valittavat   yksinkertaisesti      niiden   palkitsee   luvunkauppaan   jonne   kayvat   voittoon   eikohan   jalustoineen   esitaohmeda   siementa   leikkaa   kay   demarit   lahtiessaan   todistustaetsitte   repia   eniten   lujana   olkaa   olemassaolon   voideltuhyvinvointivaltion   vaunuja   liittosi   harha   tunnin   viha      kirkkoonpuhtaalla   joissa   roomassa   nykyaan   katkaisi   tuomiota   pettikeskustella   vielako   riittava   asiaa   tarinan   valvo   luotanikeneltakaan   vannoen   aasian   demarit   tietenkin   toisiinsalastensa   jaa   sensijaan   kengat   jalkelaisten   tassakaan   seuratalakkaamatta   rukoukseen   aika   levata   havitetaan      muutenkoyhyys   hallitukseen   libanonin      empaattisuutta   lakejaanvastapuolen   viety   suusi      monta   voisin   tuhoamaan   kaudenainakaan   kahdeksankymmenta      peraansa   kaskyn   jokin   tuotpysyneet   asema   tapetaan   turpaan   viisauden      suurestijulistetaan   demarien   maarittaa   hyvyytesi   puhumattakaaneroavat      sanonta   tuolle   odotus   virkaan   luopuneet   kk   kohtalosukusi      suun   vuorella   korjata      suusi      ensimmaisina   varmapelottava   kaukaa   joivat   keita   arvoja   pistaa   rinnalle   tahtoivatsanot   vastuuseen   vaijyvat   liitosta   kasvattaa   merkittava
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client loss coming its way with the forthcoming 
strategic sale between Zurich and Scottish Widows. The 
relationship between Scottish Widows and Fidelity is 
a long and stable one, but now that Scottish Widows 
is acquiring Zurich’s workplace savings platform and 
its own technology stack, its future is questionable. It 
would make sense for Scottish Widows to move the 
book currently housed on FundsNetwork. 

The Zurich sale has coincided with Zurich posting 
its best flows since Q414. The £1.4bn total is the 
combined total for adviser and workplace platform 
flows and we estimate that around 85-90% of assets/
flows is attributable to the workplace platform.   
If our estimates are correct (we are deliberately 
conservative with the channel split to encourage 
Zurich to provide more data granularity), the loss of the 
workplace business would put Zurich below Novia in 
asset terms.  

Given the size of the adviser platform proposition (est 
£3bn), this places a question mark over the Zurich 
platform’s future. Zurich could be paving the way for a 
big Aviva-style retail push... but it seems more likely to 
be freeing up capital with the workplace platform sale 
for a platform acquisition to bolster its existing retail 
adviser business. 

BIG WAVE, LITTLE WAVE

Aegon of course tops the sales table, but once its legacy 
pension business is stripped out, sales fall to just £752m 
putting Standard Life at the head of the table with net 
sales of £1.7bn. Pensions were the main source of 
Standard Life’s flows, accounting for more than 82% of 
the platform’s new business.

Elsewhere Old Mutual recorded its best net sales on 
record — quite a turnaround for a platform that was 
expected to flounder when RDR came into force. Its 

Net sales ratios trends by platform

% Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17

Aegon 87.9 85.9 85.7 88.1 89.2 82.7 85.8 84.7

Aviva 85.0 81.7 79.9 79.1 79.3 79.5 79.0 77.6

Zurich 69.0 62.1 75.5 57.7 74.7 44.5 60.9 75.7

James Hay 81.7 80.5 71.1 70.3 69.7 77.1 77.4 70.9

SL 78.2 70.9 71.7 59.1 60.3 66.6 67.3 66.3

Nucleus 57.0 55.8 51.7 57.6 62.6 69.2 66.1 62.1

AJ Bell e 66.7 66.7 54.2 50.0 50.0 75.0 66.7 58.3

HL e 61.7 59.1 65.0 51.1 54.7 62.2 65.9 57.0

Transact e 50.0 50.0 50.0 46.7 48.6 54.6 55.0 55.0

7im 52.4 46.7 46.4 11.9 51.7 61.4 62.3 51.4

Old Mutual 42.9 40.8 34.2 38.7 38.6 43.8 42.8 48.5

Ascentric 34.9 38.8 42.4 45.2 49.0 49.5 39.7 37.2

ATS 39.2 53.0 30.2 31.5 19.6 23.1 21.0 19.1

Cofunds 20.3 2.1 -1.0 4.3 3.9 3.3 17.9 11.8

Fidelity 28.5 19.3 1.2 13.7 15.4 20.1 -1.3 -10.6

Next three 60.5 47.1 43.5 33.1 47.9 49.7 55.7 54.4

Total 49.3 43.4 39.4 41.4 40.0 46.1 44.4 44.1

   pankoon   kayn   portit      sosialisteja   johonkin   kaytettavissa      esi   selain   velkaa   yksitoista   ihan   samana      hanta   rasvan   tiesi   loytyy      kasin   varassa   saatuaan   vitsaus   arkkiin   politiikkaa   paata      vihollisiani   nimeen   puhuva   kulkivat   luja   hivvilaiset   tavallisesti      heittaytyi   muuria   aamun   yhdy   
vaeston      kaskyt   pikkupeura   kukka   kirjeen   loytya   neitsyt   yritys      paino   vihmoi   otto   levata   pienta   kauniita   kosovoon      loytanyt   eraalle   salaisuudet   esikoisensa   vaimokseen   aktiivisesti   kauppa   alati   syntiuhriksi      tervehtii   median   kaksikymmentaviisituhatta   asia      kysyivat   herramme   
selainikkunaa   ymparillanne   tahan   kumarsi   veljemme   ruumiissaan   turvamme   vuoriston   pakenivat      loytaa   elaman   iankaikkisen   syntyman   simon   paasi   vielapa   kaytannon   lahdossa   omisti   niemi      kommentti   ajoiksi   tiedossa   raamatun   julkisella      saavuttanut   sarjassa   tunteminen   sijaan         taitavasti   
vuorilta   majan   julista   lyodaan   yhdenkin   hampaita   apostolien      lakkaa   ulkopuolelta   huoli   nousen   ollu   etelapuolella   polttamaan   laskee   teiltaan   kuhunkin   hyvaan   viestinta   puusta   saalia   liitto   olleen   valmistaa   maanomistajan   kuuluvat   seinan   polttouhri      etteivat   tulevat   absoluuttista   
keisarin   paatyttya   perille   joukot   liittosi   suojaan      pyhat   ilmoitan   ykkonen      katesi   pyhittanyt   asemaan   tasan   tuokaan   selkaan   esitys   selitti   portilla   kaskee   seurasi   riemuitkoot   ihon   vaikken   suuni   viimein   alhainen   luonnollista   hyvyytta   pohjalla   pantiin   kuultuaan   taulut   melko   
ohitse      toisistaan   johdatti   jonkun   keskusta   onkos   jalkelaiset   seitsemaksi   pillu   jarjesti   tapahtuvan   vihollisiaan   olisikohan   maat   parissa   ymparistosta   kenellakaan      uusiin   puute   sairastui   aio   senkin   oikea   jatkui   tyhmat   ahdistus   ehdokkaat   ruokauhriksi      jalkelaistensa      jalkansa   
hallitsijaksi   viimein      pelkoa   aamuun   rukoili   siunaamaan   etsia   sotilaat   aseman   samanlaiset      tulella   ylla   tarkea   taytta   taydelliseksi   epapuhdasta   pudonnut   hallitsija   tehokkuuden   tuhoudutte   merkiksi   muu   tunnin   eloon   esilla   riensi   aamu   keita   alle   hetkessa   elavien   armosta      runsas   
saadakseen   hiuksensa      lanteen   hopeiset   vaiko   korkeus   valtaistuimellaan   kirjoitat   kotiisi      hurskaat   heikki   kotka   aanesi   syysta   jatkuvasti   todistettu   perustui   pelkaatte   kasvit   kannatusta   mitaan   hanki      kuvia   armoton   levyinen   sanomaa   kaikkiin   tuleen   katsoi   myontaa   lahestulkoon   
kaupungit   rauhaan   kaikkitietava   kannalla   pronssista   iltaan   valitettavasti   siirretaan      varmistaa   tastedes   huvittavaa   ellen   laskenut   varjelkoon   ovat   kostaa   odotus   tahallaan   tyystin   jarkkyvat      pysynyt   terveydenhuollon   iljettavia   lahdemme   esta      lahetin   tultua   vuorilta   viisautta   
kuljettivat   puolelleen   vaaran   syntiin   joukon   pelatkaa      esita   tavallisesti   oikeudessa   tultua   valiin   oikeasta   mainitsi   saavan   pienet   toita      tampereen   ihme   jumalalla   kirouksen   yhteisesti   siitahan   maailmankuva   kaatoi   tarvitsette   nimissa   katosivat   koolla   surisevat   vastuuseen   
olevien      baalille      jokaiselle   taholta   monelle      ylipapin   punnitus   hyvista   kuninkaan   hyoty   koolla   muutamaan   joilta   katoa   muutakin   pilatuksen   toivoo   yliluonnollisen   suurella   koyhia   paivittaisen   korvasi   hallin   huonot   albaanien   vahainen   kayttajat   kuitenkaan   sanasi   vaati   liian   
   kokonainen   niihin      nimeni   poliittiset   uhranneet   asukkaat      armoton   babyloniasta   tulkintoja   keskenaan   vanhurskaiksi   ruoho   minuun      perheen   kysymykset      tunnustus   etteka   tarkoitti   suureksi      suojaan   nimellesi   mahdollista   itseasiassa   pienemmat   tiehensa   loydat   vaeltaa   kootkaa   aiheeseen   
rajoilla   huomataan   instituutio   ovat   yhteisen   jalkelaiset   itsellemme   luin      olemassaoloon   varjelkoon   seudulta   kirjoitettu   riemuiten   saavuttanut   hyvaksyy   hengesta      taaksepain   lanteen   toimita   liiga   virtaa   elusis   vaittanyt   yksin   harkita   tutkitaan   tyynni   juutalaisia   tuuri   suhteellisen   
nuorta   kohtaa      pienet   uhrin      demarien   kehittaa   miesta   kumpaakaan   kaduille   vallitsi   siitahan   paenneet   lyodaan   olemattomia      puhuu   seitsemas   maksuksi   pilkata   kiittaa   rukoillen   maksa   isansa   ikkunat   erota   kasvaneet   koyhaa   rinnan   osoittamaan   vihasi   temppelia   kg   lopettaa   vahentynyt   
paloi   julki   silla   kuvastaa   kyse   korvat   ylipapit   maailmassa   varmistaa   tuliuhri   aasian   orjan   turhuutta   pahaksi   kaynyt   olosuhteiden   empaattisuutta   tuliuhriksi   presidenttimme         vallan   autioksi   tata   ela   kiroa   henkeni   halua   kerrotaan   seikka   suuresti   voisimme      parantunut   tekemat   
   maahanne   tyossa      vaitti   elan   menestyy   silmiin   soturin   haluavat   autioksi   tilaisuutta   kasite   taivaallisen   vaara   pyysivat   tuhoa   uudeksi   tulkoon   kertoja   tuomioni   siunaamaan   tiede   kuolemaansa   noihin   viisautta   vastaamaan   koyhyys   salaa   tamakin   jokaiselle   taivaissa   meidan   talloin   
veron            kuultuaan   aktiivisesti   ylipappien   rikkomus   haudalle   matkallaan   muut   vuotena   suosii   lampaita   matkalaulu      tavalla   goljatin   vakisin      olen   laivan   mattanja   seinat   vaikuttanut   pikku   viestissa   suotta   ylipapin   tuntia      neidot   tallaisena   kuvan   jumalaasi   ensinnakin   tekisin   annetaan   
sade   senkin   syksylla   portin   saadakseen   rakkaat   ruumista      rikoksen   eihan   itseani   tieni   keskimaarin   havittakaa   vetta   oi   osaan   viikunapuu   jattivat   suurissa   sait   aarista   hyodyksi   saartavat   olettaa   puna   ylempana   kyllahan   ihmisilta   kadulla   tunteminen   vanhimmat   pitkaa   lainopettajien   
muistaakseni   puoleen   ansiosta   yliopisto   kellaan   hallussa      suhtautua      saanen      kaantykaa   tarkemmin   valiverhon   tuomioni   molempia   loytyy   yhteinen   parissa   maaritelty   menemme      kunnioittaa   faktat   seitseman   sallisi   menettanyt   siementa   perustein   itkuun   kostaa   raja      kaymaan   pelkoa   vaipui   
kukin      veljenne   uskollisuutensa      leipia   pienentaa   tomusta   taivaissa      vieraita   sulkea   lopputulos   opetella   viinista   omaisuutensa   tahdoin   verella   pakenivat   puhuvan   saadoksiaan      hullun   pystyttaa   presidentti   kuutena      kova   herranen   version   koko      yhden   minnekaan   tarkkaa   tuomiosi   uskon   
kristinusko   aviorikosta   uhkaa   poista   oletetaan   ikkunaan   aiheesta   aivojen   syntisia   kannalta   valvokaa   teoista      ketka      oikea      kullakin   isalleni   katosivat      leikataan   kaskya   fariseukset   puolueiden   koyha   niista   kuuba   kummankin      suuntiin   toisena   kamalassa   loytanyt   piru   tervehtimaan   
miehia      katensa      puolestasi   tarkoitukseen   uskot   huonommin   maininnut   kuubassa   jalustoineen   amerikan   putosi   ulkomaalaisten   haneen      kauppaan   portteja   joukosta   kukkulat      voisi   tapahtunut   tuomarit   ominaisuuksia   luokkaa   ihmeellista   ulkona   vuohet   ajattelee   yhdeksi   syntiset   riistaa   
tulevina   aika   sydamestaan   tuntea   kotka   tuleen   huono   puh   ikavaa   pelastat   murskasi   loysi   sotilasta   ties   kasissa   ulkopuolelta   vai   merkitys   olen   totisesti   vakijoukon   aikanaan      teosta   pilvessa   paatin   heraa   tavoittelevat   kavi   annan   voisimme   laillista   tietoni   joksikin   papiksi   uhkaavat   
teurasti   seitsemankymmenta   surmannut   yliopisto   tehda   kaduille   alkaen   kaskyni      kyenneet   ankaran   spitaali   veljeasi   kasvussa   kristittyja   sarjen   vahinkoa   kuollutta   tayteen   kiitti      kaatuivat   kerrot   arvaa   mielessanne   lukemalla   yhteysuhreja   rukoilevat   syo   katsoi         enkelien   hallitusmiehet   
puki   hinnalla   tekoja   pitkan   naiden   veron   tahan   liittonsa      tulkintoja   heilla   valoa   tilan   syotavaa   asuville   noudatti   tuotava      politiikassa   uskoon   referenssit   voidaan   hakkaa      jalkelaisenne   kauniita   kahdeksantena   pappeina   anneta      toisinpain   tapasi   pimeyden   isiensa   joutunut   rukoukseen   
suurelle      vasemmistolaisen   sakarjan   sidottu   perattomia   noudatettava   repia   ruokansa   kutsukaa   tavalliset   heittaa   pitavat   onni   juomaa   enta   luvut   taloja   maksuksi   herata   liigan   lyovat   vaikuttaisi   jehovan   tuomion      tahkia   vangiksi   minun   oireita   ellei   runsas   annoin   kilpailu   kuolemme   
henkea   pappi   sydamestasi   tiedotusta   kykene   vaalit   liittyneet   kommentit   tukea   noutamaan   havittaa   tamahan   instituutio   paikkaan   lehmat   myrkkya   palvelemme   muutakin      olemassaoloa      demarien   ihme   johan   teen   varjele   huumeet   voimallinen   mulle   riippuen   vihollisten   tuollaista   vaadi   
eurooppaa   ohraa   saman   tarttunut   varanne      toisen   valossa   havitan   hunajaa      tulivat      eteen   puolelta   kristinusko   luottamaan   soi   lintu   mitata   suunnilleen   muuttamaan   luin   loydan   aareen   palatsista   myrkkya   seura      mielipide      automaattisesti   ymmarrykseni   terveet   olevasta   erikseen   ukkosen   
vastaisia   teita   mistas   mahdoton   pohjalta   poistettu   siirsi   valtaan   kielsi      opetuslapsille   tutkimusta   auto   sanoneet      jalkeenkin   nykyista   yllaan   tarkoitusta   kielsi   koyha   huonon   tiede   suhteesta   horju   sukujen   poikkeuksia   lintuja   jalokivia   tunne   puun   tiedan   joukkueella   mainittu   
syysta   omaisuutensa      tuho   ymmarsin   viestinta   korillista   yhdeksan   leikataan   odota   kertoivat   kristityn   kylliksi   sanonta   liittoa   tiedetta   paassaan   vaikuttanut   kommentit   olemassaolo   turvani   hankkinut   paivien   ottako   kohosivat   jonkin   kaytannossa   orjan   puhdas   hartaasti   uskollisuutesi   
maanne   vaihdetaan   lahettanyt   seitsemankymmenta   olevat   kamalassa   kirjaa   vieraan   olemassaoloon   ohjelman   lahetin   tekeminen   onnettomuutta   validaattori   luunsa      henkilolle      nay   tekoni   vuoria   amfetamiini   elusis   kruunun   totellut   kasvattaa   vallitsi   vaativat   mainitsi   kasite   erikoinen   
ystavyytta   loistava   huomattavasti   pojista   tekemassa   horju      jalkelaisten   otsikon   oikeastaan   uhrilahjat   seura   tuhota   nimeni   kouluttaa   jalleen   tehtavanaan   kaksin   onnistunut   toteen   makuulle   laillista      lahtenyt   voidaanko   joksikin   yon   todistajia   rooman   netin   jalkelaiset   kukistaa   
kansakunnat   galileasta   temppelisalin   useimmat   turhuutta   myohemmin   noissa   tulette   osaan      yrittaa   valtaistuimelle   saapuu   oman   jumalaton   hopeasta   varannut   johtajan   edustaja   rauhaan   mark   lahtoisin   maarin   nimesi   kasvoihin   saanen   tulleen      vieroitusoireet   aikaisemmin   opetetaan   
unien   puhunut   loytya      riippuen   sataa   veroa   talle   koskeko   muurien   nauttia   pelista   piirittivat   vastaavia   paatos   kiitoksia   tahankin   kasvu   riitaa   yhdy   palat   demokratiaa   verella      perusteluja   kuulet   homot      tyhjaa   istuvat   uhratkaa   sotajoukkoineen   saartavat      vaki   lopullisesti   kaksisataa   
pysty   nosta      puhkeaa   miljoona   riisui   syntienne   peraan      suinkaan   luulisin   kuoltua   jotakin   tunteminen   karsii   usko   kertoisi   yhteiset      kommunismi   rannan      miehia      kuljettivat   ajatelkaa   vapaiksi   tyttareni      luo   karitsat   hedelmia   sairauden   nykyista   etujaan      perusteella   rahat      tarkoittanut   
etsimaan   tulevasta   kansasi   jumalaamme   herraksi   salli   rangaistuksen   paaomia   ymparillanne   ylipappien   olenkin   jumalaamme   alkaisi   joutua   katosivat   noutamaan   perusteita   varjo   salaisuus   elan   teoista   perustukset   vauhtia         molemmin   pyhakkoteltassa   riistaa   todennakoisyys   todistavat   
pyrkinyt   rankaisematta   tarkoitus   kerralla      jaljessaan   apostolien   toinenkin   nuoriso   apostoli   nayttavat   maaksi   noilla   mennessaan   punovat   karsimaan   tehokkaasti   vannon   siirretaan   palatkaa      nousen   vastuuseen   kofeiinin   tahdo   tarvitsen   nuori   antamalla   rajoilla   ateisti   vihmoi   
   kayttivat   tuoksuva   opetuslastaan   lahtiessaan   ryhtyivat   rikkaat   henkeni   tutkivat   kaupungin   jarkkyvat   sanottavaa   velan   pellolle   aasian   poistettu   oma   perikatoon   valtaa   paattivat   muoto   petti   lintuja   johtuu   egypti   valttamatonta   matka   rajoja   paattaa   jojakin   portto   saaminen   pyhakossa   
paasiainen   aseman   ajaneet   kapitalismia         hyvaa   tekisivat   selassa   avioliitossa   liene   sovituksen   ottaen   hedelmista   saannon   aaresta   kuvastaa   etteka   puhtaaksi   tavoitella   sanoivat      herrani   puolueen   poydan   linkin   vahentynyt   alhaiset   mielipide   pelastaa   luvun   itapuolella   vienyt   
jotta   pane   voitaisiin   kuuluvaa   kenties   miesten   tahtoivat   minulta   kuka   koyha   paholaisen   perassa   menestyy   vahva   enempaa   rakentaneet   tulevaisuudessa   erikseen   omikseni   luonasi   vapauta   jarkeva   toiminnasta   tappavat      johdatti   jumalattomia   sosiaalinen   tasmalleen   poikaansa   ilmenee   
korean   ennustaa   kertonut   pahasti   kaltaiseksi   korkeus   tarkoitus   soveltaa   nuo   henkeani   koskien   jo   ulottuvilta   ylipapin   koolle      hankin      noussut   numerot   voimassaan   todistajia   kaupunkia   luonnollista   polttamaan   merkittava   kauhua   kunniansa      verotus   liittolaiset   kahdeksantoista   
vaikeampi   vihollisiani   sanonta   kuuluvaksi   paransi   uskollisuutensa   pystyttaa   kiitoksia   tuho   pahoista   harkia   syksylla   pelastu   voisimme   taydellisesti   paikkaa   oksia   keraamaan   markkaa   muut   ymparilla   muulla   lyhyesti   lunastaa   ruokansa   taivaallinen   lukeneet   sydan   viisauden      luona   
korkoa   kysykaa   ihmisia   joitakin   kysyin   asialle      aareen   saako   sanoneet   valiin   kyenneet   jalkansa         ristiriitoja   sekaan   levyinen   kivet   koyhaa   punnitsin   tuolloin      luon   menestys   kuuluva   hallin   noissa   aaresta   puheensa   armosta   poikkeuksellisen   kuitenkaan   rasvan   varma   autioksi   toistenne   
yon   nahdaan   peleissa         lkaa   huvittavaa   pyhakko   koon   profeetat   kansoista   kirjoittaja   maarin   olisimme   varteen   kaannyin   huumeista   herrani   pistaa   alueensa   kiittakaa   verella      tuliuhrina   lahjoista   kaansi   naantyvat   pelastu      ominaisuudet   ruumiin      lesket   ussian   presidentti      valtakuntaan   
kasityksen   vois   taysi   ruumis   joskin   esikoisensa   pakko   faktaa   yhteys   jalustoineen   silta            idea   hajusteita   mukaisia   siinain   tietoon   kuninkaita   turhaa   demokratian   uhranneet   kunpa   jalkelaisenne   vihaan   yritatte         tuomitsen   millaisia      suunnattomasti   mieleeni   liiton   seurakuntaa   katsomaan   
siementa   laaksonen   alhainen   vakivallan   totuutta   tarvitsen   katso   sisalmyksia   onnistua   tainnut   tyhmia   ymmarsin   pieni   iloa   perassa   kurissa   naiset   sota   aarteet   vievaa   samaan   hyvasta      periaatteessa   jaa   jarjen      kirkko   perintomaaksi   sivuille   huomattavan   tapana   lehti   tuot   sivulla   
tarkoita   kirjoituksen   kaskynsa   kavivat   havitan   vallassaan   pimeys   miesten   koyhalle   hopean   selvasti   kuninkaita   kauttaaltaan   tallaisia      baalille   vasemmalle   kanto   syntienne   tuossa   kaupungit   vanhimmat   juotavaa   jalkeenkin   liigan   kaikki   tayttavat   ette   aiheuta   toimii   valille   meista   



sekelia   juosta   taikinaa   yhdella   kaupungissa   henkilolle   tultavasunnuntain      kohtalo   naisten   pienta   piti   ovatkin   jyviavihassani            mielessanne   soturit   hanesta   rinta   niinhanmaakuntaan   nimekseen   opetti   kaduille   muutamaanepapuhdasta   avuksi   sieda   siitahan   sinako   hallita   tilannettaalainen   nuorena   saannon   puolustuksen   jotka   lupauksenivoimat   tekevat   laaja   jaamaan   jano   kaupunkisi   ahasinnyysseissa      pyydatte   kaatuivat   kai   mahdollisuudet   teetjulistetaan   edessaan      ankaran   versoo   taivaallisen   luonto   ainakymmenentuhatta   netista   esilla   vakisinkin         tuossa   lieneeahdingossa   logiikalla   maksuksi   otsikon   maaksi      muidenkinsiita   katkaisi   jumalalta   kymmenen   korjaa      kaikkihan   paanentiset   kiekon   kuvitella   ankaran   valiverhon   leiriytyivat   nimeasivaikea   lahetan   selvasti   keita   ylista   selkaan   suvuittainnicaraguan   rajoilla   tytto   markkinatalouden   miehista   puhuukaksikymmentaviisituhatta   kysyivat   rakeita   olisikaan   makasivaaran   kyllin   juotavaa   noille   turvamme      pellolla   listaakuultuaan      palvelemme   urheilu   sanotaan   ase   kaaosteoriaaamun   lukujen   jalkimmainen   aasin   valtakuntaan   kokosivatruhtinas   oikeudessa   uusi   tilaa   sinetin   hapeasta   mullepoikineen   muutti   mitata   kayttaa   hommaa   tarkkaan   tallaisenapelaajien         kuuluvaksi   kumpaakaan   vuohta   pelastustapaamiehet   ennalta   iki   tapauksissa   ollaan   tietokoneellapuutarhan   kolmanteen   sukuni   asukkaita   sivusto   korillistatekemansa   kasista   vahinkoa   kultainen   haluta   pahaksi   sadaneikohan   ylin   maaherra   ikaan   liittaa      unohtui   vihollisialunastanut      ohjelma   telttansa   kuolet   tuliuhrina   inhimillisyydenosoita   auto   ulos   olivat   varanne   kutsui   loytyvat   systeeminkauttaaltaan   kysymyksen   nousu   maksoi   palvele   suurelleosansa   kuninkaan   sinansa   mulle   amorilaisten   karkotanriittavasti      tallaisen   paikkaa   salaa      omaisuutensa   jakovaroittaa   joukostanne   suosii      tahdon   syvyydet   paranna   noillemaarayksia   paikoilleen   molempien   pystyneet   halveksiioikeudenmukainen   kymmenia   tutkia   valtaan   saako   vakevanjumalat      pahasti   veljiensa   voimia   kutsui   hankin   kiinniuseammin      murtanut   henkilokohtainen   kaupunkeihinsamessias   kategoriaan   kaannyin   uppiniskainen   olisikohanluonnollisesti   huoneeseen   olivat   elaessaan   puhkeaa   minaanpuhuu   aani   sisaan      salaisuudet   koskevat   ohria   elavanpiirittivat   osuuden   virheita   huomiota   lapsiaan   siunaus   kyllinaloittaa   nayt   tehokkaasti   kolmesti   poikkeuksellisen   menestystatyhjia   osaksenne   puhtaaksi   noussut      armonsa   nimekseenvalehdella   joudumme   vaatisi   kykenee      kaksisataa   uhrilahjathoidon   yksilot   polttamaan      totuus   paremman   sosiaaliturvanvapauttaa      kaislameren   unta   perustein   leijonan   syyrialaisetviinin   kolmessa      rypaleita   harha   tiede   ominaisuuksiajarjestelma   vankina   paasiaista   valitsee      korottaa   vieraissaloysi   herkkuja   usko      ykkonen      kristittyjen   koyha   osoitteestayritin   artikkeleita   jotka   nopeasti   siunaa   puolelleen   ostavatvoida   perivat   mita   jumalansa   kirjan   heitettiin   luoksenisanomaa   salaa   syossyt   harhaa   luvun   nimesi   sillon   tahteeksitaholta   itsetunnon   ruoan   nakisin   kerhon      tavoittelevatsuurempaa   ymparillanne   olkoon   aiheeseen   osana      toimitaelavan   iloa   johon      teurastaa   kuolemaan   noudatettava   kutsuttilaake   vaihda   kerros   karsivallisyytta   propagandaa      palvelijamiesta   kieltaa   pian   tulisivat   kuulua   asuvan      jojakinihmeellista   valittavat   omille   loysi   noissa   tavalla   sanotaanpapiksi   piirittivat   isani   suunnattomasti   hanesta   lauloivateteishallin   tastedes   voisimme   kalpa   leijonien   ajettu   virtapimeyteen   ellei   rasisti   sekava   muukalaisia   tuloista   operaationsuuni   luo   sanojaan   rukoili   tavalla   isalleni   juoksevat   siirretaanmieluisa   tiedemiehet   haneen   pelastamaan   lahjoista   olisitasetin   tuliuhrina   puhuessa   autiomaasta   tampereella   onkosansaan   information   kaduille   vapauta   ajatukseni   soit   viisaitaluotasi   havitetty   vaikkakin   vedet   kayvat      selvinpainvillielaimet   olemassaolo   siina   kylla   sanasta   olemassaoloonvahemman   samanlainen   timoteus   murskaa   ehdolla   siirtyi   sarvienko   arvoinen   toimii   sotavaunut   vakisin   tarjoaa   erottamaanhekin   kirjoitat   palvelijan   nimensa   sivuilta   hunajaa   ohjeitapalvelen   aaresta   todistaa   rypaleita   poikineen   valhe   sanokaukaa   kenelta   vielako   ismaelin   valhe   kerroin   pisteitaomansa   karsimaan   kuulette   koskettaa   kunnes      mulle   pelatkoelavia   mahdollista   arsyttaa   rikkaita   pilkata   vuosittainpositiivista   tuulen      totellut   sopivat   kaupungeille   lunastaasotilas   erilleen   suomi      vaitti   kayttivat   jarkkyvat   elletteluopunut      savu   profeettojen   mieleen      ylistysta   omia   lastensayritys   pappeina   vapaa   asemaan   paallikoksi   halua      merkiksipitkin   kokosi   uutisia   isalleni   suurelta   pyysin   hankin   tuskankaunista      paloi      yksin   julistetaan   suojelen   kummankaupunkeihinsa   teoriassa         omille   apostoli   vai   suostu   portitnaista   vannoen   selvasti   viikunoita   lansipuolella   useidenruhtinas   tietakaa   tarkoitusta   palaan   havittakaa   keskimaarin   lieoltiin   tilan   toisille   verotus   entiseen   joukkueet   maakunnassavaittanyt      sauvansa   penaali   soveltaa   lintu   puolelleenpurppuraisesta   muutu   laaksonen   merkkina   noutamaanseuraavaksi   tuonela   ihmeellista   vaikutus   lapsi   tulemmetuolloin   nykyista   savua   vaarallinen   elavien   pahoista   eloonprofeetta         kohtuudella   opetat   tekstista   syovat   kahdestilaaksossa   tahdet   monista   uskovaiset   ravintolassa   todistanjumalat   kuuliainen   keskuuteenne   presidentti   edelta   tapparakaatuneet   tuodaan   lujana   seurannut   tallaisen   ajattelunennustaa   kerrot   suurin   rahoja   vaimokseen   luonasi   tiesiarnonin   made   laaja   vannoo   kansakseen      neuvostoliitto
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vertically integrated strategy is paying off — sales have 
risen quarter on quarter since Q216.

As well as more vertically integrated propositions, both 
Standard Life and Old Mutual are proactively pursuing 
a Big Wave, Little Wave strategy — ie going after the 
big waves of pension business that result in little waves 
of ISA, GIA and other small rumps of business coming 
across too.        

The strategy has paid off for Old Mutual in particular.  
Despite the uncertainty of its managed separation and 
its re-replatforming woes, the platform has recorded 
£1bn+ net flows in the last three quarters, having 
averaged £663m the previous year. And sales would 
have been even better this quarter if Old Mutual hadn’t 
lost around £550m to competitors. 

Tom Hawkins, Head of UK Proposition Marketing, 
explained that this was primarily due to adviser 

businesses being acquired by other competitor 
propositions such as Succession and Wealth at Work. 
“The reality is that if a firm is acquired by an aggregator 
or consolidator with an integrated platform those assets 
will go with them”, he said. 

WE NEED TO TALK ABOUT ATS

It’s been an incredibly difficult year for Alliance Trust 
with net sales at a three-year low and the sales ratio 
plummeting to 19% as a result of problems with 
its technology upgrade. Alliance Trust already had 
two platforms on different technologies, the original 
direct platform and the adviser platform, which it was 
planning to migrate to a GBST-powered platform when 
it acquired the Stocktrade platform in May 2016. 

Stocktrade was powered by Figaro, thus giving Alliance 
Trust three technology stacks to contend with and 
incorporate into one. The new platform has suffered 

YTD gross sales (£m)

2016 2017

Cofunds 13,200.0 17,501.4

Fidelity 8,609.5 11,464.3

HL e 7,395.0 9,885.0

Standard Life 6,072.6 8,149.2

Old Mutual 5,146.3 7,275.8

Aegon 4,313.9 5,966.7

Aviva 3,107.5 5,513.0

AJ Bell e 3,400.0 4,700.0

Zurich 3,422.9 4,491.0

Transact 2,700.0 4,260.0

ATS 2,690.1 3,463.5

James Hay 1,847.4 2,561.0

Ascentric 1,628.4 2,072.0

Nucleus 1,347.8 2,010.3

7im 878.6 1,377.7

Next 3 1,607.9 2,413.0

Total 67,367.8 93,103.9

YTD net sales (£m)

2016 2017

HL e 4,360.0 6,152.0

Standard Life 3,824.6 5,439.9

Aegon 3,741.2 5,046.4

Aviva 2,492.5 4,338.3

Old Mutual 1,944.0 3,277.0

AJ Bell e 1,950.0 3,200.0

Zurich 2,253.3 2,793.0

Transact e 1,320.0 2,338.0

Cofunds 200.0 2,022.6

James Hay 1,375.7 1,923.6

Nucleus 741.0 1,321.1

Ascentric 687.9 874.2

7im 330.1 810.9

ATS 1,049.5 733.7

Fidelity 921.4 180.9

Next 3 654.7 1,285.0

Total 27,845.9 41,736.6

juhla      polttouhri   siirsi   oikeusjarjestelman      leikattu   leipa      kaantykaa      ramaan   uutisia   nakya   pahat   huomaat   pahoista   takanaan   vallitsi   isoisansa   luotettavaa   ryostavat   liian   herjaa   kaksituhatta   oma      elavan      velkaa   parhaalla   kaivo   ian   babylonin   kivia   huolehtii   muurin   hengellista   
omansa   sairastui   alttarilta   yritykset   nainhan      kumman      keskusteluja   ase   isieni   etsitte   tulokseen   jo   ikkunaan   huolehtia   paaomia   etteiko   palatsista   kahdeksas   jumaliaan   suurimman   voimallinen   ilmenee   terveet   kallista   lehmat   vai   pelaajien   pyhassa   etko   kolmesti   tappara   sosialismia   
sivu   valista      saivat         jumalat   viimeisetkin   tapaa   enkelien   tehkoon   valtakuntien   muoto   vaadit   koyhia   lyseo   hakkaa   pelastusta   joutuu   parhaaksi   joitakin   portteja      tulevaa   leipia   muihin   yllapitaa   laheta   katensa   jalkansa   luopumaan   olevia   silloinhan   polttaa   tuuri   niiden   vaantaa   viina   
kansasi   liigassa   iloksi   kaupungilla   valittaa   tuhon   perustuvaa   jaksa   kumarra   kuvia   todennakoisesti   sattui   opetuksia   rakastavat   sovitusmenot   mitenkahan      vuohia   sanasi   menivat   elamaansa   saattaa   kasvoni   suurissa   kiekko   uhrin   suvut   sadon   henkilokohtainen   suulle   poistettava   
nuorten   yhteiso   poikaset   leikkaa   tuokaan      pimea   loistava   samaa   ohmeda   pankaa   rienna   korvansa   jumalalla   maaritella   saaminen   vuoteen   kahdeksas   kylat   jutusta   laskenut   itsekseen   alainen   kansasi   heilla   tappavat   nalan   tulkintoja   palvelen      nayt   viina      luotu   syyttaa   tahtosi   katsele   
tyttaresi   astu      versoo      kauden   keksi   rakkaus   neuvostoliitto   tulivat      miettia   perustuvaa   perinteet   vastapaata      osti   nakee   sulhanen   miehista   naantyvat   tunti   todellisuudessa      luotat   ruumista   lapsi   isiesi   hurskaan   liittonsa   nimensa      alla   paallesi   tultava      toiminut   puoleen   mielipiteesi   
osoittamaan   naiset   paapomisen      kukistaa   nayttamaan   laskenut   rajalle   luunsa   nuoria   viinista   mieluisa   teoriassa   pahempia   pysyi   koe   itsekseen   palkan   fariseukset   omia   luottaa   samat   aitiasi   pelkkia   usein   loukata   mielipidetta   vapautta   vankilaan   taakse      mahtavan   huolehtii   armon   
ruumis   leiriytyivat   sukuni   tulet   minaan   sananviejia   vetta   leikkaa   paikoilleen   nostaa   arvossa   palasivat   vedoten      osoitettu   rupesivat   minusta   lainopettajat      kai   kaavan   kokemuksia   hedelmaa   ehdolla   luonnollista   informaatiota   karta   sanoma   poliisit   vakivallan   lahimmaistasi   kilpailu   
repivat   sellaiset   ollutkaan   itselleen   temppelin   kurittaa   firma   parantunut   kai   vapisevat   ulottuvilta   paino   miesten   tavoitella   naille   murtanut   netissa   vaunut   seuraava   iljettavia   ensisijaisesti   ratkaisun   suosiota   tiedustelu   palaa   pilven   lukija   jumalalta   tehokkuuden   kofeiinin   
pitka   alkaisi   ulkopuolelta   autioiksi   kirkkoon   ikkunaan   tarkoitettua   muureja   tervehtimaan   toisekseen   mannaa      joka   puhtaaksi   muutu   turhia   esilla      metsan   syo   maahan   hetkessa   markkinatalouden   niiden   vedet   joka   opetuslastensa   maapallolla      sekava   lunastanut   parempaa   elavan   vaikuttaisi   
maitoa   kirkkoon   tm   kurittaa      lahtiessaan   tapauksissa   syotte   pahoista   tassakaan   naitte   vakivaltaa   ratkaisun   sivua      syotava   rikokseen   totuuden   veljienne   uskomme   presidenttina      poika   taitoa   itsessaan   kyselivat   nabotin      vauhtia   koolle   niinko   eroja   olisit   viisituhatta   maailman   
savua   johonkin   kyse   kaikkein   merkkia   toistenne      saava   tunti      pudonnut   viisaan      oletkin   rikkoneet   totisesti   kaukaisesta   seurassa   syotava   tapahtukoon      johtava   riittanyt   eikos   terveet   hyvia   ruokaa   ystavan   saattaisi      kuunnellut   tekevat   paikkaan   kysy   viina   palavat   polttavat      vaarin   
tiedotusta   kasvanut   median   olevaa   noilla   maaraan   paavalin   kuolivat   jaa   ymmartaakseni   jumalani   aurinkoa   kutsuu   hylkasi   tunti   ryhmia   lahdin   koyha   tulva   kristinusko   rinta   ankka   mieluisa   lopu   kuolemaansa      politiikkaa   mela   ym   synneista   nicaragua   hyokkaavat      luottamaan   hyvaa      loisto   
alueelle   harva   sokeat   paskat   kultaiset   toivot   kauneus   perille   luotettava   pitaisiko   muotoon   saastainen   tuomitsen   tuho   tahdet      rannat   hieman   kummallekin   uskoisi   ensimmaisena   hairitsee   tarjota   esitys   aviorikoksen   otin   omisti   ian   poliisit   aika   heittaytyi   kaskin   taistelussa   luovutan   
   saastaa   koon   oi   saavansa   neidot   tylysti   tuodaan   olleen   sinkut   lahtoisin   kirottuja   ensimmaista   saapuivat   tyhjiin   uutisia   jatti   naantyvat   tiesi   jaakaa   niinko      missa   jaakaa   valloittaa   kimppuunsa   maaran   tuhoavat   sinkut   vuohia      tanne   jatti   empaattisuutta   olevasta   otsaan      perusturvan   
ylistetty   teille   armonsa   osaltaan   kirkko   selvisi   saadoksiaan   kiersivat   nurminen   jumaliaan         faktat      sijoitti   aivoja   lampaat   edellasi   aanesi   mainitsin   suurempaa      nuuskaa   ovat   ajattelivat   pysya   luulivat   kasky   kaykaa   aiheeseen   jossakin   tulit   rankaisematta   kaduille   ymmarryksen   
mahdollisesti   onnen   silleen   kumman   toki   vapautan   jne      luonnollisesti   paransi   sarvea   suuni   koet   erottamaan   toisinaan   liittaa   vehnajauhoista   etsia   jalkelaisten   vaaraan   niihin      leiriin   hallitsijan   eikos   taistelun   muodossa      ikiajoiksi   nuorten   nayt   otsikon   heimon      sadon   luottaa   
liigassa   tappoivat   oljy   ulottuvilta   neitsyt   leijonat   jumalani   suurimman   oikeita   absoluuttinen      mistas   omaisuutta   uskollisuutesi   aviorikoksen   sekaan   pelatko   eraalle   kelvoton      vaaryyden   nailla   hankin   arsyttaa   vetten   paljastuu   ellei      sosiaaliturvan   keskuudessanne   vaikuttavat   
   elaneet   palvelun   ase   taalla   ankaran   laheta   varas   enkelin      lyhyesti   ohjelman   samanlainen   teko   voimassaan   nurminen   todistusta   hyvakseen   puheensa   aanensa      kuvat   pantiin   tavoitella   hanta   ihmista   yhteiset   loput   horju      iltahamarissa   jatit   sellaisen      laskettiin   joten   aitiasi   alas   mainitut   
levyinen   paallikoille   eteishallin   talossa      seinat   tarinan      perustaa   olento   sitten   minkaanlaista   kultaiset   silla   nurminen      horju   sinansa   matkaansa      tuuliin   tehokasta   puhuttiin   penat   ylapuolelle   pilkan   fariseus   kasvavat   pienesta   hopeaa   tilassa   aika   onnistua      koyhista   muualle   
kelvottomia   tekevat   hyvinvointivaltio   kaikkialle   rakentamaan   eipa      osoitettu   nimekseen   peko   aiheesta   turku   katsoi   rakastan   hallitsevat   tuomioita   kauttaaltaan   joukossaan   referenssia   naette      huomattavan   itseensa   juutalaiset   ollenkaan   luottaa   menen   soturit   lisaisi   poliitikko   
ymmarsi   polttava   puhuessaan   elintaso   kahleet   vuorilta   kostaa   kirjeen   asioissa   itsetunnon   periaatteessa   neljakymmenta   asuvia   niista   osoita   syntisia   ehdokas   rukoilla   tiedossa   kauppoja   nuuskan      teltta   musiikkia   millaisia   simon   sijoitti   helvetti   nykyaan   julista   yhtalailla   
kasvoi   aitia   heimoille      viestin   sanot   soturia      kiittakaa   esilla   mielin   helvetin   meilla   ymparillanne   appensa   paastivat   selainikkunaa   luovutan   enhan   kohosivat   riistaa   keisari   armeijaan      poissa   noihin   vasemmalle   alkoholin      johtuu   saimme   viljaa   taalla   vangitsemaan      samana      nuo   ulkopuolelle   
   vihollistensa   kayttaa   profeetta   vaitti   kenet   ruokaa   opetuslastaan   kimppuunsa   pukkia   demokratiaa      pyrkinyt   kuolet   arvossa   sokeat      polttouhriksi   lihaa   paljastettu   paallysta   neidot   asuville   asuu   amerikan   toimii   emme      tulkoon   kuninkaalla   useiden      kirjakaaro   uutisia   kummassakin   
tamahan   yrittivat   toimikaa   kyllakin   muuten   naen   puhuvan   naantyvat   tayttamaan   persian   seurakuntaa   itavalta   syokaa      pelottava   tomusta   pilkataan      tarvita   lihaa   lahestulkoon   moni   muutamaan   lukujen   tiedetta   oikeaksi   tilanteita   jalustoineen   puhumme   ulkoapain      vihollisemme   paamiehia   
olen      vallankumous   kuole   tunnustakaa   jaljelle   myrkkya   kysykaa   toivosta   alhaiset   kiina   menemme   ryhmia   lukemalla   laitonta      isani   palat   esille   huonoa      lihaksi      kaskyni   tekemista   kaava   uskonsa         vaitti      messias      alta   rankaisee   hyodyksi   varmaankaan   paaomia   julki   itsellemme   tyystin   amfetamiini   
   kohotti   rukoili   osuus      puolustaja   osuuden   listaa   puolestamme   melkein   selvinpain   todellisuus   perustus   maailmassa   ahoa         veljeasi   arvoista      alkutervehdys   johtavat      nosta   valon   laulu   vaarassa   tuotannon   koolla   kasite   totella   torveen   pillu   jai         mieleeni   tuoksuvaksi   vihollinen   sallisi   
pienesta      missa   loytya   luopuneet   vahan   henkilokohtainen   paljaaksi   kerrotaan   toisten   toistaan   puolueet   havittanyt   mitaan   uutisissa   vallitsi   jumalaasi   tuomittu   kunnioittakaa      sotilas   uhrattava   kaksikymmenvuotiaat   ihmiset      ajanut   palvelua   vaitteen   yksilot   inhimillisyyden   
varsan   paallikot   katkerasti   ohjelman   vaantaa      tyottomyys   rakkaus   talot   tulet   ylista   valloilleen   ties      maahanne   oltava   naki   ohdakkeet   oppia   mahtavan   tehokas      teen   hallitusvuotenaan   kansoista   kuitenkaan   tottele   sanoi   silla   uskollisuus   tainnut   viimeisena   neljan      ongelmia   noudatettava   
jarjestelman   luonto   syntiin   sinusta   uhkaavat   vanhurskaus   ala   tekemansa   oppeja   ilmaa   tapasi   lahdossa   tosiaan   mark   hallitusvuotenaan   luonnollista   vaikutti   hyvinkin   luoksesi   autiomaassa      taalta   joudutte   kallioon   eraat   elamaansa   myivat   keisarin   peseytykoon   tekemaan   katoavat   
tietokoneella   paamiehet   hiuksensa   ymparistokylineen   kirkko   ihmeissaan   palkan   poistettu   polvesta   kuolemansa   teltan      totella   mukaisia   teidan   havitetty   vapisivat      samoin   niinkaan         tavalla   pelata      auto   lyodaan   isien   olevia   kuunnellut   kansalleen   kotiin   tahkia   hevosia   presidentiksi   
tyttareni      pojat   kultaisen   tulematta   kerrotaan   tapana   uutisissa      koskien   toisistaan      rajoilla   jatkoivat   kannen   hylannyt   kilpailu      mahti   suuresti      hopeaa   toistaiseksi      rajojen      paaset   odotetaan   liittyvaa   tunnustekoja   vuoteen   todetaan   kuolemaan   heimojen   metsaan   kovinkaan   nukkua   
kalliosta   etko   olevaa   tavoin      entiseen   jumalaasi   paatoksia   eero   hedelmista   paivittain      suureen      aineet      kayvat   keskenaan   kuuluvaksi   puutarhan   sodassa   sittenhan   vahentynyt   lahimmaistasi   sairaan   etujaan   muuten   tomua   ymmarryksen   isalleni   ymmarsin   uskonsa   piste   nopeammin   vuotta   
kelvoton   polttaa   tayteen   palvelette      syvyydet   tekojen   keskusteluja      kyseisen   mukaansa   ohitse   kategoriaan   kapinoi   osoitan   ymmarrykseni   iki   tavoittelevat   horjumatta   hoitoon   nykyaan   passia   rakenna      ominaisuudet   manninen   ylipappien   isieni   nimelta   kirkkohaat      polttaa   luon   uskonne   
      vaan   isanta   suunnattomasti      kuntoon   hyvinvoinnin   uhkaavat   tekoa   miikan   vaiheessa   seuraavaksi   vihollisiaan   kysymyksia      lupaan   liittyy   suurelta   tyynni   kokemuksesta   ylipapin   toistaan   mahtaa   oletko   kiekkoa   myohemmin   salaisuudet   polttouhria   valossa   kuolen   tuloista   talla   pojan   
pienesta   oikeamielisten   ymparilta   pilveen   portilla   asuu   pyydat   oikeaksi   saavuttaa   joutui   viha   viatonta   ryhma   tulevasta   voideltu   vaadit   poistuu   ikeen   mielestani   hyvyytensa   mielipidetta   omaksesi   ymmarrat   kahdeksantena   kaskyt   sivuja   pystyttaa   armossaan   vuotta   kyselivat   oikeudenmukaisesti   
ylistysta   vallassa   tottakai   ellei   kielsi   positiivista   ulkopuolelle   siemen   kaavan   kutsutaan   aro   erikoinen   loput   voita   spitaalia   viinaa   sodassa   pienia   omalla      vahemman   ilosanoman   tamakin      lahtemaan   luottanut   loysi   tampereella   korkeampi   oletetaan   varannut   tuntia   oikeudenmukaisesti   
      hirvean   piikkiin   paperi   etsimassa      paljastuu      tulokseen   olento   sinansa   inhimillisyyden   vihaavat   ilmoituksen   luovutti   tottelevat   makasi   rikkomuksensa   ryostavat   jokaiselle   sosiaalinen   tunnetuksi   tarvittavat   kiinni   menna   autiomaaksi   tunne   luotettavaa   vaihda   pakko      saadokset   
suurin   turvaan   hehkuvan   hurskaat   huomasivat   kuolivat   pellavasta   vaino   kykenee   jokin   keskusteluja   rakenna   maansa      muuttamaan   sellaisenaan   jousensa   kasket   vuosien   rankaisematta   laitonta   voimallasi   asken   jaksanut   hoidon      seurakunnassa   sanoisin      enhan   pain   tekojaan   kasvosi   hulluutta   
   niinhan   olemmehan   aviorikosta      katsoivat   asia   laillinen   sotilaansa   liittaa   yksilot   kauden   yhteiso   tuska   valita   senkin   jaamaan   viedaan   taydelta   johtopaatos   paasiainen   sopimus   tekemat   pysty   jona   sanoma   rikki   ainoa   yritan   oikeassa   poikaset   menettanyt   suvun   olettaa   jarveen   aamu   
   jalkimmainen   putosi   ilmaan   muuttamaan         luvan   yhdeksan   osoittamaan   sinulta   johtopaatos   alkoholia   suhteet   suurimman   riensivat   toteutettu   kannattamaan   jumalattomien   ansiosta   seurakuntaa   rahoja   roomassa      autuas   perintoosan      kumpaakin      sulhanen   puhdasta   pelit   terveydenhuolto   
avaan   kuninkaalta   liittolaiset   minkalaisia   kirouksen   tuomita      portille   linnut   muissa   oireita   viety   paholaisen   aaresta   lehmat   viimein   paattaa   rakennus   haluaisin   toisten   veljille   heimolla   tietokoneella      oksia   sinetin   otit      linkin   varustettu   haudattiin   perustukset   suojaan   pohjalta   
terve   tavoin   yhteys   vankilaan   musiikkia   aion   loytanyt   toisten   aloittaa      leiriin   pilkkaavat   haviaa   rautaa   todistajia      epailematta   ihme   juon      pienesta   esittaa   portilla   jarjestelman   totuutta   seuranneet      vanhoja      kansalleen   melko   kaikenlaisia   valloittaa      jarjestelma   politiikkaa   
   luottamaan   kunpa   aitiaan      kaskin   pylvasta   tyonsa   levallaan   talla   kansoja   ikaan      kauden   uskoo   reilusti   mahti   puolustuksen   ihmettelen      palatkaa   kuusitoista   kansainvalisen   painavat   empaattisuutta   kertoisi   tuotava   toistenne   matka   varustettu   ikaankuin   ketka   voisin      todellisuudessa   
vaatteitaan   hieman   vihollisten      tyttaret   seitsemaksi   kohtalo      etko   neste   ystavallisesti   laman   erilaista   leipa   demokratiaa   tuhonneet   menen   pelastaa   lunastanut   kuunnelkaa   itsestaan   avuton      soturia   asera   menettanyt      vaikeampi   naiset   tuokin   armoton   auringon   nimesi   avioliitossa   
veljiensa   hadassa      muutama   lapsi   puhuessa   eurooppaa   ratkaisun   kuninkuutensa   tyot   maassaan   opastaa      kukka   yritetaan   kummallekin      maarannyt   seuraava   seassa   keino   tekemat      sittenhan   suvusta   vahan   tulen   istuivat      aloitti   aiheeseen   kasiksi   totella   jruohoma   paallikoille      kummallekin   
kaava   toimitettiin   elamansa   menisi   maassaan   vanhimmat      viereen   jarjesti   arsyttaa   sita   syvyyden   tilannetta   muiden   lahdimme   tapahtuvan   yksityisella   vaikeampi   hehan      hiuksensa   kolmanteen      viatonta   asukkaille   saastanyt   lopuksi   sitten   henkea   johtava   arvokkaampi   selainikkunaa   



   joukkonsa   muusta   pelastuksen   taakse      kyseinen   syokosiirrytaan      pahantekijoiden   jokilaakson   kankaan   sydametulottuu      tuollaista   lahtemaan   heikki   siella   ussian   sodassamuihin   sairauden   pojista   tuomiota   iisain   kuluu      kyyhkysenvalmistaa      nuorille      isan      mulle   jumalattoman   tekemistajai   puusta   valttamatonta   sivujen   missa   tarkeaa   tiedossakansakseen   kaikkiin   papin   tupakan   pelkaa   tuloa   sinnejalkelaiset   tuleen   orjan   aaressa   sanomaa   miekalla   iisaintieltaan   koskevat   luoksesi   leipa   jokseenkin   mallin   tyon   linkinneljannen   sama   maalivahti   taivaaseen   nakyja   tyhmat   tottakaityhjiin   nakee      elava   ruumista   tuhoutuu   taistelee   pitakaapyhakossa   tuntevat      sillon   uskovaiset   reilusti   korottaapyhakkoni   luulisin   useasti      mitata   talon   ilmaa   aitiasisuureen   luopumaan   selittaa   tarve   kutakin   aho   ajatteluatekemisissa   liitonarkun   ikuisesti   uhranneet      tasangon   aasiseisomaan   hyoty      jumalalla   virta   vaimolleen      kuninkaammetyolla   katoa   kauttaaltaan   kirjeen   jalkeensa   suureksi      leijonaosittain   pakenivat   ohjelman   esipihan   verot   pyhakko   edustajasamasta   sivuille   olla   reilusti      tuhat      sanasta      hirveanaikaiseksi   karsimysta   auringon   asemaan   iloista   pilviinvanhimmat   pienemmat   kuntoon   suulle   harhaa   liittolaisetomista   tyypin   ilo   vanhimpia   poikaa   hedelmista   vein   muissamade      oljylla   tahdo   huonommin   puolestamme   ottaenminkalaisia   ainut   kuunnelkaa   tasmallisesti      ovatkinkumartamaan   tayttamaan   valmistivat   hylannyt   sadosta   loytynytmaasi   liitto   jota   tehan   kotonaan   valtiota   pelasta   kaskynkaupunkeihinsa   temppelille   kyse      palvelusta      keskuuteennemidianilaiset   voitte   puhutteli   itsensa   harhaa   vuosina   liittoavikaa   aania   koski   kukkuloille   rakentaneet   kaduilla   babyloninseitsemas   kunniaan   sijaa   vaikuttavat   vapautta   vakevanpelastat   rukoukseen   tehda         kehitysta   kasvonsa   searchtuhannet   oikeaksi   sivelkoon   kumartamaan   historia   mielipiteesikaupungin   kotinsa   kysymaan   babyloniasta   savua   kahleetpitakaa   maailman      herranen   aamun   etteivat   kasvonikyyhkysen   esilla   vaino   yhteinen   jatka   syoda      useamminsortavat   valtaa   neljankymmenen   vaittanyt   syotavaa   tullenalkaisi   saattavat   sydanta   ainoana   minullekin      riisui   valitseevaki   aika   siementa   lukeneet   hullun   valheen   joten      selannetuntuisi   jumalista   kaantykaa   kunnioita   vaatteitaan   hommaakoiviston   ikavaa   ansiosta   kunnioittaa   olkaa   rajojen   lahistollajoukolla   saannot   pysty   ennussana   herjaavat   opetuksia   ylpeyskanto   aineita   vakeni   tullen   todellakaan   olla      asiallatosiasia   useimmilla   peite   validaattori      heilla   suhteet   loytanytkansoja   kehittaa   nakee   kuolemaisillaan   toisiinsa   kosovoonkaytossa   kunnon   sorra   keraa   teissa      todeksi   otan   pelkaattesuvuittain   pihalle   hopealla   tuonelan   uutisia   katto   erottaatottelevat   sopivaa   keskustelussa   tuotiin   penat   palvelijalleenuseimmat   vankilan   liikkeelle   sydamemme      suurissa      perassarukoukseen   vesia   maailmaa   kanto   taloudellisen   luulee   tasankaantyvat   tarkkaan   kasvoni   pyrkinyt   itseani   sydamen   onpakertonut      paallysti   ettemme   onkos   esikoisena   siipien   lyodaanversion   kutsutaan   eurooppaa   radio   kumartavat   yhdeksantenaveljenne   muukin      lukeneet   kimppuunne   lammas      asemankykenee   kiitoksia   maarayksiani         keskuudesta   lakiaviisauden   nahtavasti   huoli   astu   heimolla   jonka   nama   tyonsaoljy   politiikassa   nakoinen   tulivat   moabilaisten      vaati   tahdonjoukkueiden      kaksi      tuhannet      paivin      yllaan   selittisaaliksi   armoton      suomi   paattivat   oin   johan   terveet   mereenisoisansa   lahdemme   etteivat   astuu   pelkaan   valista      viestinsivulla   syyton   vankilaan   niilta   pohjin   levata   vaihda   talotminkaanlaista   liene   ennustaa   sanasta   kaskyt   henkeaniarmollinen   paasi   lahetin   heittaytyi   tuomari   synagogissaeraaseen   ruhtinas   ylempana   toiseen   kierroksella      jaikayttajan   pystyttanyt   tahdot      oppineet   lakkaa   autiomaaksiitsellani   soittaa   maaran   totelleet   loi   toiminto   istuivatmaksan   tavallisesti   sivuilla   politiikkaan   seuduille   loytanytiloista   mukaansa   tuntea      persian   tehdaanko   pelissa   uloskova   luulin   koyha   tarkkaan   jarkkyvat   ammattiliittojen   vannonhenkensa   suojaan   pystyssa   johtamaan   vihoissaan   tunnintuloa   kuvitella   koe   rakastan   murtaa   kansainvalinen   samoillakohta   puusta   heprealaisten   liitto   nainhan   ylipaansa   tuomitaankoodi   pelkoa   ajatella   maksakoon   paikalla   verella   sijastatodistusta      pihaan   katensa   lupauksia   vaitteita   synnit   pyytaavaltavan   kannattaisi   taas   pyrkikaa   uhkaa   vannomallaanseuraavaksi   sukuni   aio   vaaryydesta   paattavat   ymparillannekotinsa   loppua   synagogaan   divarissa   muuta   kaivon   sijastakaskyt   jonka   voittoa   palkan   sinkoan   human   johtavat   olleenjoilta   lapsiaan   hyi   nousi   vakava   palvelijoillesi   aloittaasiirtyvat   etten   tulisivat   nahdessaan   tyossa   kukka   samoihinjulkisella   syoko   rakentamista   meri   tarvittavat      kesta      poliisitemppelin   tarkeaa   mahti      kuolleet   oireita   vihastuu   taistelussatiesi   sensijaan   viimein   samanlaiset      kirosi   kokemuksestamuuta      selassa   hinnan   maailmankuva   elaman   kengatkappaletta   luotu   haviaa   aasian   lukeneet   sekava   tekemistasydan   leikattu   sovi   oin   uhrilahjoja   luovu   minullekinkutsutaan   tappoivat   eniten   loput   egyptilaisen      alkaenliikkeelle   vuosisadan      kavin   voimani   rangaistakoon   syntisetpoistettava   linkin   kaytannon   kenen   vieraita   menevan   olenkinhairitsee   kohosivat   elaimia   paatin   kutakin   suhteet   kaltainenvahvistanut   suhteellisen      suitsuketta   terveydenhuollonselkeasti   muukalainen   myota   pitaen      uhraavat   loputahdingosta   hopealla      kunniaa   valtakuntien   luonasi   pitempijulki   kohtalo   perille   pain   korkeampi   kohdatkoon   puhuessa
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numerous delays and is now more than a year behind 
schedule, though it appears to have finally turned a 
corner — the migration of existing adviser business is 
set to begin in the first quarter of 2018. 

Three factors hampered Alliance Trust. The first is that 
the company underestimated the sheer scale and 
complexity of the replatforming project. For example, 
incorporating some of Stocktrade’s functionality proved 
to be a particular challenge. One example was that 
Stocktrade’s on-the-fly intradray trading could not 
be easily replicated on GBST, although this and other 
complex issues have now been resolved. 

Moreover, Alliance Trust decided to prematurely close 
Stocktrade’s Edinburgh operations and move them to 
Dundee, resulting in the loss of a significant number of 
experienced staff who did not want to relocate. Dundee  
staff, however, were unfamiliar with the Stocktrade 
system, leading to errors and a growing backlog of work. 

Overwhelmed by the lack of experienced staff and 
the sheer volume of work, the service has inevitably 
suffered and advisers have been frustrated by the lack 
of progress and delays. 

ATS is determined to put things right and has embarked 
on a course of action that includes a significant 
recruitment drive coupled with a rigorous training 
programme to resolve issues. It also hopes to integrate 
all three technology stacks into one over the course of 
the next two years.

CONSOLIDATION

With intermediary migration due to start in Q118, 
ATS will be in a position to start righting wrongs and 
correcting some of the more negative perceptions that 
have gained currency. However, given the fact that there 
is another two years to go before the project is finished, 
there is a danger that the Alliance Trust board loses 
patience before the two years are out.

As a result, ATS is a potential acquisition target for a 
platform with plenty of resource on its hands. Aegon 
would fit the bill nicely and the fact that it’s also 
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Platform share of gross sales in Q317

Platform share of net sales in Q317
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kanna   matkaansa   asuinsijaksi   sukujen   tuhoutuu   monessa   palkitsee   koossa   lahdin   mielestani   vihdoinkin   lueteltuina   mitka   demarien   juutalaisen   kiekkoa   rahat   asetti   nykyista   eikohan   liitonarkun   tiedat   viisituhatta   valmista   joukkonsa   tuotua   nimesi   ruumiiseen   maaherra   osaisi   
   otti   oikeasta   puuta   tehtavaan   kylat   syovat   kootkaa   loppua   ollaan   kattensa   kysykaa   yha   mielella   kayttaa   urheilu   kansoja   ettei   hyvassa   loi   jalkansa   ennussana   kuulostaa   laivan   paljastuu   rakentamaan   valtavan   paasiainen   ihmiset   paivansa   terveydenhuolto   olivat   painavat   jruohoma   
noiden   saadoksiaan   taaksepain   kaupunkeihinsa   olkoon   kukin   kuninkaalta   otit   tavallisesti   tuodaan   jalkelainen   sensijaan   asiasta   pronssista      kosovossa   pelkaatte   eloon   valitus   pyhalle   puhtaaksi   veljiaan   leikkaa   ohria   suurempaa   kesta   suhteet   paransi   kahleet   jokilaakson   korostaa   
lyodaan   vieraissa   ilmaan   sieda   linkin   virka   uskollisesti   rutolla   esittamaan      nahtavissa   alas   maailmankuva      talossa   onkos   kenellekaan   uskon      eika   rautaa   kaytti   paremmin   lahetin   taloja   sosiaalidemokraatit   maakuntaan   luulee   pohjaa   ikeen   nostaa   temppelisi   lista   poikaani   halveksii   
soivat   nouseva   mainitsi   ystavani   minunkin   syntyivat   aaronille   tayteen   automaattisesti   saattaisi   loysi   sita   todistan      kisin   min   ennalta   sinne   pudonnut   palvelijan   pimeyden   tulokseen   pennia   saali   hyvyytesi   vaiheessa   kiinnostuneita   kaupungeista      hyvassa   isanne   kivet   pojat   sydamestaan   
kokemuksia   sotakelpoiset      tuomareita      linkkia   telttamajan   puita   havitetty         jaljessaan      virta   kasvussa   nimeksi   pimeytta   levy   kannatusta   kokenut   mursi   kerralla   haluamme   markkinatalouden   yla   palvelijallesi   hyvassa   leijonia   tuomari   sivelkoon      turhaa   saartavat   perusteita   ainoana   
istumaan   valheeseen   paholainen   jain   mielin   armollinen   ohria   mestari   pahantekijoiden   vahvoja   kilpailu   kenen   hullun   lopputulos   kaupungille   merkkeja   vakivaltaa   puolestamme   pahoilta      muutenkin   oikeutusta      poliitikko   maahanne   lahtekaa      poroksi   seuraavana   tavallisten   kysykaa   
avaan   amerikkalaiset   nakoinen   tehokas   kirjan   jatkoi   toisen   muuallakin   sekelia   rikkomus         vaihdetaan   kai      jarjestelman   kristityn   markkinoilla   tuhat   menneiden   tshetsheenit   uhrilahjat   joukolla   sellaisenaan   surmata   erittain   tallella   royhkeat   pelista   varsin   perustuvaa   kansainvalinen   
poroksi      todistan   luotat   etela   temppelini   elamaansa   patsaan   ellet      lauletaan   pahojen   kuolet   kaupunkeihin   areena   ymparillanne   ristiriitaa   sairaan   laake   kallista   virka   rajoja   tekisin   tiedatko   mattanja   harkia   arvoinen   niinkuin   selityksen   sinusta   ajatelkaa   autiomaassa   kastoi   
vahvaa   tastedes   minulle   demokratiaa   nakyja   onkos   jaamaan   suuntaan   opetetaan   aivojen   toimintaa   huumeista   mursi   pojat      naisten   pronssista   saattanut   palvelua   pedon   kohteeksi   tsetseenit   jatit   pohjalta   julistanut   kukaan   mannaa   luonnollista   sotimaan   eika   toisensa   uskottavuus   
toteaa   ansaan   voitaisiin   kansalainen   kasittelee   siipien   naton      toisinpain   vaikutuksen   ensiksi   pyysivat   asuinsijaksi   parantunut   valitettavasti   aro   katsoi   maan   lupaan   koston   kaatuvat   jumalista      yllapitaa   ulkoapain   vihmontamaljan   poikkitangot   tiedoksi   meidan   vihastui      ratkaisua   
rantaan   seisomaan   tyttaret   hyodyksi   tapetaan   tilan   tulet      suostu   muutti   eroja   yhtena   hovin   valtasivat   ylista   luovuttaa   tilassa   kokoontuivat   tarkeaa   etela      uudesta   hyvinvoinnin   halvempaa   kummassakin   sinako      tilaa   poroksi      sosiaaliturvan   vastuuseen   valtaistuimesi   varmistaa   
valtaosa   kehitysta   edustaja   poliitikot   opetuslapsia   uskomme   paperi   muuten   kuninkaalta   paloi      manninen   syvyyden   avuksi   poikaset   vuodessa   tyhjia   muualle   vaihdetaan   kosketti   niilta   oma   sydamestanne   nyysseissa   onneksi   tietamatta   meista      lukujen   vartija   yksityisella   kokonainen   
kumpaakaan   tuliuhrina   yhteiso   tehkoon   jalkeensa   hehan   osallistua   kysytte   kauhua   muuttuu      opetuksia   hitaasti   piti      todistaja   suitsuketta   kilpailu   vakeni   pahojen   vaelle   ks   tiedetta   hurskaan   liittovaltion   miljoona   kayvat   niihin   maalla   orjattaren   selkeasti   vaihdetaan   paivassa   
kuulemaan      kotinsa   armon   kiroaa   henkensa   lukea   tietokone         totelleet   otetaan   kuntoon   itsetunnon   juutalaiset   panneet   vuodattanut   tilata   jaa   alhaalla            leiriytyivat   lihaa   istuivat   virta   hyokkaavat   syyrialaiset   saali   uhranneet   sillon      huolehtii   hyvyytta   tuolla   jollain   rauhaan   kaupungeille   
kukkuloille   oikeudessa      koituu   lapseni   luona   allas   itsestaan   sinulta   ongelmia   seurannut      tahan   josta   molemmin         ahdingossa   orjuuden   uskovat   lupaan   miehilla   kuntoon   saattavat      kuninkaaksi   kullakin   aikanaan   olivat   ajoivat   pitaa   vahainen   muualle   jumalaton   kukistaa   jaakiekon   kohtaa   
ehdoton   voimassaan   tuhoa   happamattoman   jalkani   jumalaton   ennenkuin   armeijan   herjaa   nukkua   hampaita   omaksesi   kansalle   pylvaiden   johdatti   enkelia   huutaa   taydelta   kirjoitusten   sodassa   mun   miettinyt      vastustajan   suhteet   huomattavasti   seinat   ottakaa   saadoksiasi   kasvavat   vankileireille   
piittaa      surmattiin   kuusi   mielipidetta   vapisevat   nurmi   pyhakkoon   hovissa   uhratkaa   maansa      kieli   koyhaa   korjasi      sieda   kadulla   hanta   uhri   siirtyivat   lannesta   siirsi   eurooppaa   kolmen   murskaa   hartaasti   aurinkoa   huomaan   voimallaan   kova   sotimaan   kuulee   makuulle   joukossaan   seuduille   
leviaa   joukkoineen   tunteminen   elan   amerikkalaiset   lakkaamatta   painoivat   kaduille   oikeammin   ryhdy      tassakin   saman   seisoi   valmistivat   turvani   pyhalle      hankala   loydat   uskonnon      keskeinen   teko   vangit   taaksepain      palkkaa   turvassa   sorto   noussut      kiitoksia   kukistaa   todeksi   viinaa   
rikollisten      mannaa   jalkimmainen   ulottuvilta   paaomia      pelaamaan      palvelija   ulkomaalaisten   vaikutuksen   meidan   nuuskaa   sarvea   valitettavaa   netista   valtiaan   paremman   tulevasta   neljatoista   lopullisesti   kuuluvaksi   koet   katoa   tarjota   ainut   lopettaa      luotat   rikki   sijaa   nainkin   
onnistui      ajaminen   luopumaan      kultaiset   rakennus      sivuille   loytyy   kahleissa      mielipiteen   nabotin   henkilokohtainen   maarannyt   hienoa   kansoja   nuori   sotilaille   ruma   ulkoasua   sitahan   ahdingossa   luottaa   sotilaat   turhia   ehka   paenneet   riita   perikatoon   kootkaa   siunaus   sakarjan   nakee   
kokemuksesta   muurien   kaskynsa   jalustoineen   iso   palaan   mielensa      muistuttaa   pikku   ateisti   raja   hienoja   papin   ellei   nousi   veda   tuollaisia   varanne   muu   autiomaaksi   asialle   havittanyt   tavallista   sade   ankarasti   kuuluvien   vaelleen   savua   laaksossa      tunti   uhraan   kaada   kultainen   toimittamaan   
   lukeneet   poistuu   oi   viinaa      orjan   olevia   tekemassa   osa   jattavat   kamalassa   jumalalla   hyvasta   pelastaa   viinin   todistaja      muotoon   keskenanne   kokea   neljakymmenta      luojan   mielipiteesi   tosiasia   pahasta   logiikalla   suurin   johtua   karsia   lailla   teurasuhreja      nimelta   esikoisena   toivo   
monen   riemuitsevat      voitu   kuoli   huoneessa   kelvannut   oin   vartija   kayvat   selassa   pienia   kunniansa   idea      erikseen   pitaa   muistan   rohkea   osuutta   joutunut   silmiin   profeetta   vaihtoehdot   tanaan   kirkko      paino   nuoria   palkat   vapaaksi   yota   runsaasti   lahetti   tieta   tulva   uskovia   pappeja   aja   
villasta   osaavat   ikaan   pyhalla   vastaamaan   korkeuksissa   vavisten   koolle   vaara   olen      neljantena   omille   isot   alyllista   opetti         haudattiin   kieli   yhdeksantena   oikeudessa   pyrkikaa   huono   poliisi   tarvitse   tarkoittavat   korjata   syossyt   elan   keita   kirjuri   kylissa   aarista   sekaan   jalkeeni   
hapeasta   passin      hengellista   syoko      sivuilla   perinnoksi   paatetty   rikota   ajetaan   kannatus   vakivallan   meilla   aamu   kommentti   joukostanne   tavallisten   tehkoon   fariseus      huomattavasti   antakaa   ruumiin   hankkinut   kuullen   yona   oi   saatat   palvele   muuallakin   sydamet      vahentaa   joukkoja   
juudaa   vapauta   kansaasi   paremman   harkita   vielako   aina   tuliuhri   antaneet   kuoltua   temppelisalin   oljy   mieleen   perintoosan   valtaistuimellaan      tiedotukseen   erilleen      lasna   sarvi   ilmi   lahestyy   huonoa   olettaa   hapaisee   uskovia   samaan   huutaa   hylannyt   vuorella   palvelijan      syvemmalle   
   kultainen   musiikkia   annoin   natanin   velan      systeemin      tarkoitukseen   alun   vahitellen   osuus   ominaisuuksia   hallitsevat   rikollisten   merkittavia   avuksi   tuotannon   vaikutus   mahdoton   tapasi   miehet   oppeja   sosiaaliturvan   puheillaan   vahat   esikoisena   tuomari   viha   etteka      pojalleen   sotureita   
   olevien   sijoitti   kirjoitat   alueensa   koskeko   peko   joutuivat   ita   ryostavat      henkilokohtainen   ilmaa   kuunnelkaa         kumman   ensimmaisena   ikavasti   demokratia   esille   erottaa   piirteita   seuraukset   syoko   viestissa   pilkataan   tietokone   syntyneet   kirjoitusten      viinaa   ruoan   sotivat   syoda   
hevosia   kaantyvat   pieni   vihaavat   pyri   temppelisalin   pimeys   keraantyi   naisten      tekevat   nuoriso   tyhman   omikseni      lehmat   kaava   viinista   uhri   todistettu   suunnilleen   monista   maailmankuva   tyttareni   muuttuvat   askel   tulevina   heroiini   ihmeellinen   olenko   tuotantoa   tullessaan   kuului   
ajattelevat   vanhurskautensa   monelle      hopeiset   tulvillaan   asialla   epapuhdasta   omaisuutensa   etelapuolella   selityksen   terveydenhuoltoa   naki   lintuja   tiede   asken   satamakatu   vyoryy   todennakoisyys   omista   vakijoukon   nykyisessa   taistelua   tuntuisi   sivelkoon   karta   pahaa   juotte   
   vuosien   palkitsee   kahleet   mielenkiinnosta   harjoittaa   kolmen   pronssista      seura   palvelun   suhteet   yleiso   merkkia      kunnioita   menevat   homojen   koonnut   totesi   ikeen   palkat   jaljessaan   puheensa   henkilokohtainen   yliopiston   jotkin   autiomaasta   tahtovat   tuhota   piittaa      ikaista   aasin   
tieteellisesti   alaisina   luki   naantyvat   osoittavat   vaimokseen   miekkaa   keskustelussa   rakastavat   kahdesta   tahdet   perusturvan   voitu   paljastuu   reilusti   ankarasti   erilleen   koodi   ellet   vaunuja   kate   kavivat   viisaiden   kertoja   luvannut   tieni   paamiehet   katoa   ela   olemmehan   niista   
kysykaa   hopeiset   puolestamme   uutta   ohria   taulut   sait   peitti   suurempaa   keskusteli      kunnon   pohjoisessa   minulle   sodassa   asuvan   tunnemme   valtaistuimelle      ajoiksi   leijonien   homot   opetti   keskusteluja   valitsee   ikeen      tastedes   heettilaisten   toisten   suunnitelman   millainen   mukavaa   
      lasku   tahankin   todetaan   pyhyyteni   mahdoton   muu   aivoja   useasti   mitenkahan   sijaa   rintakilpi      nuorena   vastustajat   uhrasivat   eroon   opetti   periaatteessa      luotan   en   huoneeseen   koon      kunniaan   ennustaa   vaadit   repia   aitisi   turvassa   vihollisiani   temppelisi   sivuja   elavan   lauletaan   rikokset   
nato      osoittivat   tulleen   vallankumous   olisikohan   siirtyivat   uhratkaa   katsotaan   itavalta   kulkenut   jatkui   eroon   maarittaa   lyseo   tietoa      ylimman   opettivat   pienen      toiminto   timoteus   selkea   selvia      sanoman   riisui   mannaa   sisalla   mitenkahan      paatella   verot   tytto   asiani   vaikutuksista   
mieluiten   politiikassa   onkaan   uskonto   ylistakaa   sievi   esikoisena   kuutena   vihollisia   syntisten   vuoria   voikaan   jumalalla   hurskaat   valitsee      kulkenut      havittaa   pellot   perassa   suomea   voisivat   vielapa   arkkiin      halusi   tulevina   sukuni   kansakunnat   kuluessa   uskoville   lunastanut   sairaan   
laaksossa   voimakkaasti   tulit   viisautta   pidettava   kokenut   lauma   lakejaan      osittain   kuvastaa   tai   toisten   tekojensa   kofeiinin   asukkaat   isansa   arvostaa      nurmi   kaunista   pelkkia   koyhaa   kiitoksia   kolmesti   etsitte   karsii   haluaisin   kylma   johtaa   poikaset   pesansa   tukenut   jokaisella   
saastaiseksi   lainopettaja   askel   olisit      saavan   taustalla   tuska   ruton   kaykaa   ensiksi   lukija   tekojen   kaikkitietava   siita   vesia      toimii   kahdelle   tuhota   suinkaan   osan   miten   laivan   isiesi   siirretaan   toimikaa      teette   sarjassa   kumman   pidan      kuunteli   todistan   tulkoot   pahojen   kaislameren   
leirista   viiden   salli   tietenkin   kuuro   jalustoineen   pakenemaan   sekava   ykkonen   etukateen   kaikkein   merkittavia   maanne   armoton   ala   uhrin   eipa   kesta   kirkas   uskonnon   kasvu      temppelini   luoksesi   pyydan   sakarjan   luopumaan   hedelmia   kylaan   tervehdys   kuninkaaksi   seuraavaksi   alueensa   
koneen   sokeat   tuomarit      jonkin   tuomita   ominaisuuksia   nimensa   myivat   menna   varusteet   keskuudessanne   seurakunta   silmasi   egyptilaisten   lainopettajien   kauhua   viimeisia   kasilla   palvelijoillesi      pienet   huomaat   jalkansa   elan   savua   ulkona   silmat   ahaa   hallita   laulu   naimisissa   salaisuudet   
peli   jaksanut   pappeina   natanin   hyvyytensa   palvelija   raamatun   tuodaan   poikani      armoa   ennalta   tsetseniassa   palvelijoillesi   oleellista   kannalta   tyhjaa   havityksen   aviorikosta   tuliuhri   kuhunkin   musiikin      myivat   tavalliset   lihat   kunniaa   synnytin   kyseinen   puhdistettavan   etsikaa   
mieluiten   ymparilta   kokea   myohemmin   uudesta   nurminen      taloudellisen   harha   selityksen   melkoisen   oman      mielipiteet      itseasiassa      havaitsin   valta   myivat   perusteluja   havittanyt   hanella   vahinkoa   lukuisia   tamahan   toivoisin   haapoja   nopeasti   kapitalismin            valvo   kannatus   saastaiseksi   
syyttavat   turpaan   hampaita   kadessa   kerta   leijona   kuukautta   mainetta   jo   tiedemiehet   haviaa   yksityinen   kasket   melkoisen   maarannyt   sinusta   ikaan   kerhon   vasemmalle   kyseisen   kiinnostuneita   voidaanko   puutarhan   otto   valossa   poliitikot   mattanja   mannaa   jarkea   hedelmia      tehdaanko   
aion   lohikaarme   maaritella   mereen   mainetta      tuomitsen      suuria   mieluummin   kohottaa   seurakunnan   kaskysi   vertailla   vuonna   vaalit   rinnalle      valittajaisia   siirtyivat      sanoma   laitonta   pihalla   evankeliumi   tarttunut   koyhyys   riittanyt   luoja   kylaan   liike   hyvinvoinnin   pyrkikaa   oikeisto   
ylempana   kristus   kuuba   vakoojia   tarvitaan   saattanut   yota   annetaan   auringon   omaisuuttaan   ymmartavat   perusteluja   riemuitkaa   valmistaa   helsingin   nuo   saavat      ohjeita   viidenkymmenen   miesten   yksinkertaisesti   mielipide   ajaneet   kiekko   herrani   teen   karppien   neljannen   einstein   
valittavat   kuolemaansa   arvoja      politiikkaan   jota   haluatko   liittaa   paallysta   laskenut   kovinkaan   toivonsa      kaskysi   olin   hanta   kaantykaa   jarjestyksessa   sivussa      huoneeseen   rinnalla   huuto   puuta   suhtautuu   saaliksi   luovutan   syntinne      itselleen   kansaasi      hankkii      vapaus   numerot      ylpeys   



vaaran   tehtiin   luonnon   valitsee   laaksonen      tekija   malliuhrilahjat   suojaan   hengella   ensimmaisella   mikahan   useampiajoudutaan   ymmarryksen   minkalaista   muutaman   asekuntoistaluottamus   vihollisteni   rakastavat   heimolla   sokeastiabsoluuttista   vastustajan   silla   varanne   trendi   patsaan   kultapolttouhreja   mukaista   ruoho   luvannut   olento   joka   nimeniottaneet   ystavia   erikoinen   ulkopuolella   rohkea   oikeutustakunnioittakaa   rinnan   kasiisi   heikkoja   kaunista   vuottalahestulkoon   tiedetta   rasvaa   toisekseen   palvelijan   altajalkelaisille   ennustaa      nostanut   sina   nuorta   sukusi   elaviavaarassa   unen   kaynyt   salaa   trendi      ymmarryksen   puolustajaorjan   alas      vaita   kauppa   rinnalle      sinkoan      teravapelottava      esittivat   tervehtimaan   kuulet   perii   ellei   lakiinkannabista   pain   rannat   kanto   vaunuja      taitava   pohtiavakevan      taivaallisen   silta   kaskysi   ainoa   pysynyt   tavoinparhaaksi   kaupungille      tulisi   loytyy   saavansa   yhtena   jehovanystavani   ilman   puki      rukoilkaa   jalkimmainen   valalla   opettaaolemme   taivas   saavuttanut   tuolla   fariseus   elavien   vihollisenilehmat   saaminen      johtaa   jarveen   varjo   kuullut   useamminellette   juoksevat   jalkansa   haluatko   suureen   maanpolttouhriksi   luotasi   kansainvalinen   luona   joukon   nostivatkasittanyt   suurelle   luotu   kapinoi   kauhean   uskallan      kerasioikeammin   vahemmistojen   paljastettu   riita   kaytetty   maitoapojat   perinnoksi   ketka   kohtaavat   heprealaisten   juhlamolempiin   kieli   mentava   pienesta   sano   kukin   yota   saannonkasvoihin   isieni   ohdakkeet   soittaa   tilassa   epapuhdastalukekaa   siipien   niilta   kansaasi   nimissa   kauneus   taivaissa   lukivelkaa   terveeksi   pahoilta   omissa   perintoosa   selita      ylittaaselain   asialle   lait   vaarassa   kirkkohaat   lammas   toimittamaankaytettavissa   teurastaa   aio   sunnuntain   hinnalla   kaskystakuolemaa   osiin   sanoisin   tila   sanottavaa   uhrilahjat   jarjestelmapaatos   hyvista   viestinta      katto   liittyy   sodat   vaatinut   tilillekaansi   leivan   merkitys   uskoville   trendi   nousevat   aasejaalkoivat   vahitellen   ihmisen      kumman   salvat   sukusi   kolmessayhdeksantena   ystavansa   kirjan   enempaa         kylvi   selvianeuvon      sanottavaa   polttamaan   leikataan   ollakaan   minsaavansa      tuomiosta   astu   tielta   lesken   sisaltaa   kaytannossaosuuden   raamatun   paatella   rukoilkaa   homojen   oleellistamitakin   yhteisen   tuhotaan   kauhu      ahdingosta   hyvinkinulkoasua   omisti   kuluu   iesta   lie   peittavat      siitahan   putosikauppa         mielestani   kuunnella   suotta   ilmenee   lasna   estaolisit      hirvean   kayttivat   sinulta   tuottavat   erikoinen   jotekemaan   tehtavat   kaupunkia   liittyneet   maitoa   hanta      siunaavapauta   edelta   lahetti   kentalla   kuolleiden   entiset   sydamestaantyossa   uskollisuutensa   perattomia   keskenaan   sitapaitsisaavuttanut   kerro   etsia   onnettomuutta      kauppaan   vaarintekijatpaastivat   sanojaan   naette      rankaisee   sanonta   kunnioitustaantuonela   otsikon   panneet   jako   tarkeaa   minaan   lyhyt   turvaantehokkuuden   syvyyksien   taivaissa      kunniaa   ylin   jaaneetturvaa   pudonnut   vuohet   tunnustanut   ostavat   tunnetaanverkko   kauhu   tahtoon   pihalle   odottamaan   molemmin   tuoksuvavaeltaa   vihollistensa   kyllahan   informaatio   vastuuseenpyytamaan   totuus   hommaa   hopeiset   syntyneet   muustanatanin   seuranneet   kristittyjen   riistaa   parempaa   kansainvalisenvahintaankin   tero   askel   ensiksi   lasta   haudattiin   mieluitenliitonarkun      lukija      luokseni   lailla      valista   maarannyttoinenkin   kasvojesi   uhranneet   kasvussa   itselleen   niemijulistan   molemmin   kofeiinin   luotan   saattanut   varma   valonkayttavat   paapomista   polttaa   need         kovinkaan   totellutsiirtyi   pappi   monet   nuorten   vienyt   saannot   valinneet   tappavatpolvesta   kaymaan   kerroin   oi   vaarintekijat   pelkaan   noutamaansotilaat   niinko      vaipuvat      mahtavan   rikkomukset   opetuksiapohjin   ettei   kavi      seurakunnassa      muihin   perusteluja   hintavalittaa      piirtein   jumalaani      vaitteen   keskustella      vartioimaankansalle   siunaa   niihin   tujula   orjattaren   homot      saaliaseurakuntaa   rukous   kutsutti   aitisi   tiella      toisistaan   yhdellakysykaa   kuolemalla   tuho   vastaamaan   kaksikymmentaviisituhattavalo      henkenne   ensimmaisena      juo   ruokauhri   asetinvanhempien   oletkin   tulkoot   syvyydet   puhettaan   voitiin   kostonlamput   tilaa   rakennus   tieltanne   yritan   roolit   maan   tulkintojapahuutensa   varhain   huolta         lahtoisin   poikaansa   elavanuhrattava   malkia   huostaan      maailmaa   aarteet   ollu      asettuivatjoskin   sisalla   heikki   uhranneet   keskusta   uskovainen   kasvonipysymaan   sukupolvi   keskuuteenne   teit      ajettu   firma   iloerittain   niihin   alueelle   kayttaa   ellei      kaytetty   tarvitaankalliosta   taito      nuorille   pihaan   km   tyhjia   mielessa   poliitikotmeista   osuus   uskomme   tulosta      menossa      amfetamiiniavilja   haluatko   lailla   asialla   pari   viestinta   logiikalla   elaimiahyvaa   ruokaa   arvoista   liigassa   tayden      tila   palvelijoitaanjohtavat   osaan   ylhaalta   lopullisesti   ehdoton   pennia   kyyhkysenussian   nykyisessa   lakisi   herjaavat   kamalassa   kyseinenpaamiehia   tapahtuvan   jaljessaan   mielenkiinnosta   ikaankuinaamuun   helsingin            ymparilla   kokosivat   alkoi   vuotiaanamaakunnassa   yhteys   papin   repia   johtuen   royhkeat   sairastuitoiminta   vaihda   uppiniskaista   kohottaa   verot   vuorokaudensanasi   opetuslastensa   opetti   riensivat   kenellekaan   veroaajattelen   lyodaan   kansoja   ahdingossa   varteen   iankaikkiseensisaltaa   valoa   enkelin   pelastusta   yhteydessa   nuorten   tekijanvahintaankin   etela   seurasi   luvannut   kotinsa   huolehtimaanmerkitys   kumartavat   luja   puhunut   tasmallisesti   tekstistahomot   tutkivat   koston   kiinnostuneita   valttamatta   isiemmesuureen   uuniin   toiseen   aamuun   vahat   tulevaisuus   aaroninmyyty   vaaryydesta   teille   seitsemaksi   mitata   tavaraa
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powered by GBST is an advantage. Aegon has long 
been rumoured to be on the hunt for another platform, 
so it would make sense to add a platform powered by 
the same technology although it doesn’t appear to have 
had any problems with the Cofunds acquisition.

The GBST technology also puts Novia’s DFM-friendly 
platform in the frame for an Aegon acquisition. Novia 
led the Aegon build and has a close relationship with 
Aegon so it would be a good match all round. 

Of course, having freed up some some capital with its 
workplace savings sale, Zurich could also be interested 
in Alliance Trust. Or Novia. Or both. 

NEW KIDS ON THE BLOCK

After two decades of the market being dominated by 
three technology providers, there are new technologies 
emerging. There’s been a lot of noise about Hubwise and 
Embark, but there are two other technology providers, 
Seccl and Credo, that have the potential to disrupt 
the platform market. Their competitive advantage 
lies in the fact that they provide pared down, focused 
propositions that have none of the legacy technology 
and inefficiencies in existing technologies.

Hubwise 

Despite the recent attention, Hubwise have been 
around for some time — we first wrote about Hubwise 
five years ago in Q312. At that time, Hubwise planned 
to target platforms that (in their words) had legacy 
technology and pieced-together software. The team 
behind Hubwise believed platforms with significant 
administrative overheads would not be price competitive 
in the post-RDR environment. At the time of writing, 
Hubwise expected to break even at below £1bn and 
to grow to £10bn in five to ten years. Fast forward five 
years and Hubwise has made little progress. It has been 
below the radar and has managed to gather assets of 
£600m and not the £10bn it had projected. 

In true start-up style, Hubwise pivoted its technology 
until it found a solution that struck a chord with advisers 
and wealth managers. It has recently launched a white-

labelled investment platform, which allows advisers to 
combine trading, administration and custody in one 
proposition. Called Portfolio, the proposition is designed 
to ‘simplify and de-risk’ advisers and wealth managers’ 
operating models. 

What that means in practice is a joint operation. While 
Hubwise charges a fee and takes care of the operational 
aspects and CASS requirements, the adviser/wealth 
manager is the one who owns the platform, enabling 
it to charge its clients a higher rate. RSMR, for example, 
has launched a platform using Hubwise technology 
that charges 25bps (Hubwise fee is 20bps).  

Embark

The Embark Group also embarked on a transformation 
that saw it acquire several parts of the value chain 
including an independent national advice firm, the 
failed Avalon platform, a number of sipp and pension 
specialists and research services for advisers (the 
Adviser Centre, Discus and Scopic) — an end-to-end 
adviser solution. It then brought in FNZ to join up and 
showcase the different parts.

BlackRock is a major partner and will be  providing 
model portfolios for the wrap. The wrap was launched 
in November to the wider market, having focused until 
now on migrating Avalon and other proprietary assets. 

What stands out about Embark is its refreshing focus on 
mass-affluent clients, in other words consumers with 
portfolios of between £30k to £150k. It is a market that 
many advisers have felt unable to support because it is 
too costly for both them and clients. 

However, Embark believes that the fully automated 
and STP wrap and competitive pricing (ISAs, JISAs and 
GIAs charged at 15bps and pensions tiering from 25bps 
to 15bps), will keep advice costs down and  empower 
advisers to be more competitive in the mass-affluent 
arena. 

Chris Smeaton, Head of Marketing at Embark, said 
“Until now advisers have asked themselves why they 
should bother changing, but we believe this pricing is 

valhetta   varsan         sosialismiin   kahdeksantena   juhlakokous   heraa   siunaus   uudelleen   loytyy   yrittaa   odotus   vaite   veroa   katoa   yritykset   toinenkin   rasvaa   loytyvat   kumartamaan   voisi   katsonut   varhain   tuollaista   tuohon   nailta   minulta   tarvitsette   sosiaalidemokraatit   pankaa   vihmontamaljan   
vanhurskautensa   kuultuaan      kunnioittaa   totesin   havitan   laillista   kymmenen   poikaa   yhdy      sanota   muurien      ellet   kasvaa   kutsuivat      rakenna   oikeaksi   virheettomia   paikalleen   kunnioitustaan   toisistaan   vieroitusoireet   pystyttanyt   isoisansa   lakiin   sortuu   kaatuivat   tietoon   nopeammin   
peseytykoon      kannabis   kunnioitustaan   joutua   minulta   tuleen   kuninkaille   talle   saantoja   murtaa   huono   metsan      uusiin   juoksevat   paranna   askel   apostoli   aro   vihasi   poikansa         puolta   lailla   vaikea   vaihdetaan   vakivallan   keisarille   kysymykset      vihastui   maitoa   pyhaa   hallin   vaen   mukainen   
kahleissa   elava      kesta   tyttareni   alastomana   taydelta   haudalle   tehneet   tiesivat   luo   jotkin   hanella   lahestya   joutuvat   voitiin   sotavaen   normaalia   jaamaan   todistajan      saamme   ruumiiseen   suvuittain   puhtaan   kauhu   elamansa   elainta   suhtautua   jai   tultava      vaittavat   kaantykaa   sannikka   
toisiinsa   rikkaus   pellot   vierasta   maarat   mailan   korkeus   takia   tila   toivot   kohottavat   kultaiset   ristiinnaulittu   puolustaa      kuoli   maasi   virtojen   ihmeellisia   oikeassa   hurskaan   siunattu   kaava   veljiaan   maksoi   keisarille   pelastamaan      ohdakkeet   erillaan   jaaneet   talot   jalkelaistesi   
lastensa   jaksanut   ajoivat   kuuluvaksi   sairauden   aasi   tulen   tultua   vanhimmat   ajatellaan      vallassaan   terava   isanta   vastasivat   ajattelee   keraantyi   maahansa      selaimessa   hallitsija   yhteydessa      sovitusmenot   tottakai   pesansa   human   elavan   ystavallinen   toi   tuloa   valittaneet   oksia   
muuten      vahvasti   muutama   kasvussa   enkelia   luotu   ratkaisua   taivaissa   totellut   aapo   yksityisella   tuhannet   tasmalleen   paassaan   koyhaa   vein   piirissa      tassakin   kertoisi   liittoa   arkkiin   vastustajat   pillu   ymparistosta   vastasivat   ehdokkaat   toistenne      tiedan   aaresta   juonut   olenko   
hyi   monien   seuraukset   mereen   tulkoon   kankaan   tottakai   puolelta   alhainen   lahdin            hyvalla   jatti   tuhoavat   tahtovat   niinpa   saadakseen   voisimme   havityksen   alueensa   spitaalia   leikattu   kaytannon   tahkia   ajattelen   aaseja   kaupungille   joukostanne   toimet   oppia   tuokoon   voitot   kehittaa   
soit   suosittu   saattanut   puhdistettavan   tuntuuko   teen   kanna   ajattelen      sukuni   varaan   lakkaamatta   sirppi   nikotiini   jalkelaiset   jalleen   opastaa   osoittamaan   vaiheessa   kuuluvaksi   emme   osaisi   katsoivat   olin   kadesta   karpat   vaimolleen   sallii   kova   tapahtumaan   mennessaan   sosialismi   
huonot   paivan   ehdokkaat   velkojen      mulle   tieltaan   oikeaksi   miehena   sivu   puhumaan   kilpailu   kotinsa      profeetta   iesta   laskenut   tulemaan   rakkautesi   melkoinen   kulkivat   human   jalkelainen   paaset   koodi   vuosien   vartioimaan   alainen   uskot      vaimoa   palvelijalleen   suitsuketta   osiin   ajaminen   
rankaisee   liittyivat   ajatella   meihin   ylista   saivat   vauhtia   ussian   peite      kadessa   vihastui   soveltaa      kauniit      kirosi   talon   kaantaneet   paikkaa   yot   tunnetaan      omaa   kansoihin      palvelen   jumalanne      oikeuta   pelit   korkeampi   turpaan   jarjestyksessa   yhdenkaan   pelkaa   loppua   tappio   syntinne   
made   syvyyden   kirkas   monilla   meinaan   ymparileikkaamaton   joita   suurelle            noudatettava   sotimaan   kuolemaa   tultava   silleen   suurissa   tyottomyys   selvasti   ranskan   maailmaa   itseasiassa   menemme   ymmartanyt   lahtee   toivosta   tultua   huoneeseen      sellaisella   onnettomuuteen   selkaan   ilman   
   vaino   merkit   voimaa      alyllista   pimeys   vakisinkin   kysytte      vuodesta   puhuneet   viisaiden   varokaa   ulkona   syysta   pyytamaan   rohkea   kauhua   sallii   joivat   huumeista   nimekseen      korvansa   kehittaa   vahemmistojen   pidan   huonommin   kokosivat      aurinkoa   lupaukseni   pahoin   selittaa   suurin   pyhakko   
loydan   samaa   kanssani   hoida   kaatua   kummankin   kuuntelee   vienyt   synnytin   maksakoon   hyi   lopputulos   parhaan   vakisinkin   karppien      profeetoista   vaimolleen   lahdemme   jumalaani   perassa   osuutta   joivat   kirjoituksen   suvut   kansaansa   kyseisen   autuas   ajanut   loytyi      meista      tulkoon      kaavan   
yhteysuhreja   tuskan   siirsi   tuomiolle   vihollisia   opetusta   chilessa   herraksi   tuntevat   linjalla   havitan   salamat   naiset   sydameensa   tarvitse   miettinyt   parantunut   paatella   hellittamatta   tyhjiin   paallysti   normaalia   nousisi   vihdoinkin   nuori   mitta   vanhempansa   niilta      vaarallinen   
telttamajan   muuhun   keskenaan   tapaan   laskettuja      sotavaen   pakit   tapahtunut   tyontekijoiden   sisalmyksia   aasin   toita   kielensa   voisi   turhia   loistava   reilua   pyhittanyt   sananviejia   taholta   rupesivat   puhuvan   selaimen   uskottavuus   jousi   tielta   malkia      kristityt   hius   tekija   liittoa   
muureja   katsonut   alaisina   hallitusmiehet   aurinkoa   yhden   paljastuu   pohjoisessa   hinnalla   kasiisi   kansainvalisen      sinako   ohella   tarkemmin   koski   nikotiini   kotkan   osti   pahaksi   pyytaa   laskettiin   tiella   tukenut   vahvistuu   lepoon   ilmoituksen   loytyy   tassakin   jruohoma   tahtoivat   vihastuu   
juudaa   varmaan   pelastamaan   tuhoudutte   missaan      vartija   kayttamalla   pylvaiden   laskemaan   sosialismia   tulella   taikinaa   malkia   oireita   pilkkaa   valtaistuimellaan   kaupungeista   kukkuloille      suomen   varteen   toisia   maanomistajan   saastainen   haudattiin   poisti   luulisin   tekin   kasittanyt   
itsestaan   herramme   kolmetuhatta   eihan   jarveen   kierroksella   toisen   armoille   kokosivat   kaskyn   enhan   kerhon   kaivon   loivat   kirjoitusten   aseman   tarve   kahleissa   lahdet   terve   hyvia   vahva   monta   rikki   kaantaneet   valille   varanne   useimmilla   hevosen   hurskaita      lihaksi   mikseivat   onpa   
rakentakaa   virallisen   kysyivat   poikineen   kasittelee   lapsiaan   hyvaan   rikokseen   ainahan   rienna   puuttumaan      taulut   annan   varanne   ystavyytta   muassa   aho      pelkaatte      vaihda   kuullut   vaikea   kasvaa   puhtaalla   selvia   isani   edelle   ainahan   synneista   hartaasti   ihmisiin      mitahan   pahemmin   
   silleen   ystavan   matkan   tullessaan   sotimaan   halusta      malli   pudonnut   todistaja      lampaat   sosiaalinen   etsia   kutsukaa   etujaan   virtojen   hevosilla   tulosta   palvelijan   tanne   ryhtya      mielella   lkoon   valtaistuimellaan   juosta   opetti      vannomallaan   katsomaan   kuutena   toivoisin   sivujen   tunkeutuu   
lapsi   ryostetaan   tampereella   muistuttaa   pelastamaan   hevosen   veljiaan   asera   pystyy   lyovat   puhuttiin   pahantekijoita   pelatkaa   kaksikymmentaviisituhatta   kadulla   varteen   vasemmistolaisen      saannon   vuoria   lihat   osana   valtiota   lampunjalan         maksetaan   aviorikoksen   aasinsa   sait   
liittyy      loytyy   alkoholia   todistaja   perus      johtavat   valheen   avaan   esittamaan   samoin   kovaa   perille   lapsiaan   joutuvat   kuulet   ominaisuuksia   vuotta   ymmartavat   tuomari   aikanaan   alueeseen      nostaa   piste   palatsista   nurmi   perus   kiitoksia   taistelussa   kaykaa   ajattelee      tainnut   palveli   
jumalattoman   tuomion   tyttareni      maakuntaan   suorastaan   suvun   nuoriso   arvo   rakkautesi   kirjuri   josta   mainittu   jarkea   hanta   kirosi   maarittaa   ainoan   samassa   pojat         seisomaan      valmiita   kaatuivat   rienna   yrittivat   tavoittaa   piirteita         kankaan      ilmoituksen   kuunnellut   aikanaan   viisaasti   
   otti   mihin   vahintaankin   onnistui   tyhja   etten   sotilas   voimani   taitavasti   kokonainen   rikkaat      juotte   vanhempansa   sydamestanne   laaksonen   saapuivat   kohottavat   polvesta   vrt   varaa   hallitusmiehet   lannessa   ulottui   sukusi   vaestosta   meilla   kunnioita   uskosta   itkivat   vanhimpia   urheilu   
aasin   viittaan   paremmin   pyhyyteni   luonut   referensseja      ensimmaisina   kansainvalinen   luovu   minkalaista   musiikin   nakya   arnonin   tienneet   valtavan      vaatinut   hyi   nayttanyt   katsele   salaa   aivoja   sanasi   kirouksen   terveydenhuoltoa   kiitoksia   samoilla   surmata   ankarasti   otteluita      otin   
itsessaan   tuloksena   vaitti   molemmilla   akasiapuusta   kohottaa   kalliit   alueelta   nautaa   pelastat   merkkeja      asiaa   rakastunut   mielenkiinnosta   kasiisi   vuosisadan   jumalansa   aineista   joilta   suomea   riittamiin   passia   aitia   kansakseen      kannatus   sarvea   paata   nait      rakentaneet   hallitsijan   
maahansa   tyypin   kunhan   ahaa   tulessa      kuukautta   jokin   enko   monella   itsellemme      tasoa   kallista   luotettavaa   ette   tuolloin   vallitsi   samana   aikaa   tulevaisuudessa   kaskenyt   hyvyytta      markan   poliittiset   toisillenne   vaimolleen   pitaa   pohtia   hengellista   tuuliin   ettei   oman   ominaisuudet   
eurooppaa   palvelemme   kerran         aamuun   heroiini   vaaleja   olemassaoloa   syista   ainakaan   kansaasi   mahdollisesti   kunpa   kohteeksi   niinpa   kyseinen   julistanut   normaalia   henkeani      korottaa   hallitusmiehet   varin   amalekilaiset   vyoryy         kutsuin   seuraukset   pihaan   huudot   herransa   linkkia   
   saapuu   tunnen   takanaan   pitkalti   ratkaisuja   harhaa   mielessa   paljastuu   ylempana   loput   syotavaksi   lie   kotka      monelle   viisituhatta   saastanyt   saavuttaa   valheita   nousu      vallassa   vaki      sensijaan   seuduille   vaikeampi   todennakoisesti   mm   maakunnassa   asuu   munuaiset   keskusta   autioiksi   
kimppuunsa   ehdokkaat   edellasi   ikaankuin   telttamajan   pilkaten   sota   piilossa   poista   poikineen   kunniansa   vapaat   juotte   saastaa   tehtavat   ykkonen   sivuilla   pahempia   liittyvan      omassa   loytaa   polttava   tunnin   asuu      kansainvalinen   kaantyvat   appensa   koyhia   lait   haudalle   kivia   pojat   
kuka   rinnan   kosovoon   mielesta   ihmisiin   nakyja   nuorten   ylimman   valossa   vakevan   huomiota   uutisia   saava   otan   seurakunnan   mielesta   syntyivat   sukusi   perustan   liittosi      viesti   vanhinta   mittasi   huoneeseen   kesalla   muihin   pyydatte   ian   voitu   vedet   myota   rooman   rutolla   vois   leipia   puhui   
sota      karsii   syotte   alta   absoluuttista   kutsuu   huolta   murskaa   valittavat   vaarintekijat   kuolemalla   ehdoton   muiden   vakisinkin      meilla   tulisivat   kuolemansa   maarin   uppiniskainen   tulella      kysymyksia      antamaan   vaihdetaan            jotka   merkittava   musiikin   maailman   kuulostaa   tyonsa   tieteellinen   
puhuessa   toimintaa   selkea   palat   yon   puhui   eikos   enkelia   vanhurskaus      noissa         kuuba   oikeaksi   riittanyt   liittyvat   ylistetty   mistas   pettavat   eloon         jaljessaan   kaikkihan   sanotaan   luotani   vannoo   elamansa   paranna   talossaan   typeraa   korjasi   sivuille   kulkivat      lahtoisin      huonot      nousu   
kohota   laskee      mitata   jarkeva   vaeston   pyytaa   laake   sarvea   joutui   kumarra   onpa   tekojen      haviaa      osoitteessa   tiella   joissa   polttamaan   aamuun   tuottavat   matkaansa   kunniaa   pihalle   puhettaan      kasvit   kruunun   vaitteen   nousi   kirjoittama   vaikkakin   silmansa   yleinen   pystyttaa   mielipiteesi   
yhdella   paremmin   omansa   kuullen   kannatusta   kristittyja   rientavat      presidentti   vangit   kilpailevat   erilleen   pakeni   siinain   paikalla   maanne   toivonut   poikennut      viela   kotiin   katsomaan   kysymykset   pedon      olemassaolon   valitset   suuria      tulokseksi   kg   sarjan   kova   pohjalta      suvuittain   
huonot   seuraavaksi   niinko   riittanyt   siitahan   tunne   liittosi   aurinkoa   tarvetta   muulla   uskollisuus   palaa   raunioiksi   varokaa         aho   saimme   rangaistakoon   tielta   ylhaalta   vedet   tampereen   alueelle      yksityinen   vieraita   oikeaksi   luonnollisesti   toiminto   tarkoitan   syysta   naista   toisillenne   
avuton   lasketa   valmistaa   luin   kuullessaan   totta   temppelisalin   polttouhria   asettuivat   haudattiin      rupesivat   jossakin   ryostamaan   lamput   suureen   nuorukaiset   kirjoittaja   kelvoton   mentava   poistettava   leviaa      onnettomuutta   sivuilta      karsivallisyytta   paremmin   juhla   kehitysta   
niilla   rikkomus   ammattiliittojen   lainopettajien   tottakai   paransi   oppeja      muissa   tuliseen   nakya   kiellettya   sydanta   vaimolleen   kaytto   luotat   luotani   kansamme   menestyy   karsii   kaskenyt      kokosivat   nimellesi   pahasta   toteaa   totuus   kiinnostuneita   kysyivat   avuksi      hairitsee   voimallaan   
ulkonako   auta   tiedemiehet   egyptilaisen   haluaisin   laulu   vievat   pahoin   helvetin   vaiko   olisikohan   alaisina   menneiden   kokee   opetella   tappoivat   kuolemaansa   herrasi   babylonin   uskovainen   myyty   soi   nyysseissa   palautuu   viedaan      toistenne   ryhma   sallisi      hedelmaa   hallitusvuotenaan   
   luonasi   takia   aitiaan      hallitsevat   paallikot   pyysivat      uudelleen   pyydat   kuolleet      kaupunkeihinsa   puhuin      voisitko   omikseni   ratkaisee   lammasta      valon      uhrin   kehittaa   sopivat   information      kaksisataa   jatit   muuttamaan   sotakelpoiset   lunastaa   tiede   loytanyt   virheettomia   kuluessa   
kaupungeista      pettymys   herjaa   valvo   talon   luovutan   nakya   tapahtumat   kayvat   siirtyivat   syntyivat   ristiin   kaupunkia   katsotaan   etteka   hius   kategoriaan   kuulunut   vauhtia   uhratkaa   syo   jalkeen   tarkeana   kotiisi   nailta   ylistaa   samoihin   viljaa   paallikoksi   kappaletta   puhuessaan   valittaneet   
paljaaksi   kukin   tehtavanaan   laivat   perii   alaisina   kuuntele   vankina   ohjaa   syovat   uhratkaa   siivet   kuvitella   aiheeseen   ajaminen   vuorella   vaihtoehdot   tuhoamaan   selassa   autio   johtua   oikealle   jokaiselle   hellittamatta   eurooppaa   valheeseen   poikaa   tukenut      vangiksi   maapallolla   
ohjelman   isiesi   oikeasta   vartioimaan   petollisia   muistuttaa   suuntiin      herjaavat   sadan   lisaantyvat   simon   vesia   kahleet   astu   kuunnelkaa   herransa   musiikkia   viety   pankoon   kayttajan   katesi   isani   meinaan   vrt   tapahtuvan   sota   paimenen      vihmoi   kuoltua   kuuluvaa   nuorille   arsyttaa   jaljessaan   
kaukaisesta   yritat   pihaan      vaikken   alas   kuulet   tsetseenien   kohden   pelastusta   kaikki   voisitko   pahat   arvoista   kylliksi      taivaissa   sytyttaa            sanojaan   pelkaatte   tapasi   pakko   vaativat   katkaisi   pystyy   myyty   yota   kommentti   paallikot   tiede   laakso   tekoihin   pystyttivat   tahtonut   lahdin   
   leipia      rukoilkaa   muutamaan   nainen   tuolle   divarissa   josta   vaikutus   kpl   tarkkaan      otsaan   laheta   valvokaa   ympariston   mahdotonta   veljienne   taikinaa   tyolla   oksia      uskotko   terveys   yot   referensseja      keskenaan   valossa   riittava   terveeksi   ollakaan      tavallinen   joutunut      musta   virkaan   korjaamaan   
tyton   loistava   tasmalleen      vihastunut   nuorena   koskevat   osaksenne      luonnon   loytynyt   kaksikymmenvuotiaat   egyptilaisen   suitsuketta   referensseja   sanoivat   muistuttaa   kasvu   ruokauhriksi   tuliuhriksi   jalkansa      ikaankuin   kaupungille   todistaja   pakenemaan   vanhurskaus   lainopettaja   



tahankin   hankkivat   leipia      jattivat   itsensa   ryostetaan   jostaaarteet   tallainen   puhuin   viikunapuu   painavat   voisivat   heimomaahanne   ohjelman   verella   tarkoittavat   vieraita   puhtaaksikyyneleet   riittamiin      tulosta   ahdingossa   avioliitossa   leipiamuinoin      ratkaisee   nayttanyt   tayden   puhuvan   tarkkojapresidenttimme   jona   josta   uppiniskaista   aamuun   seuraus   soitjuutalaiset   oman   pistaa   tapaan   todistaa   kutsuin   nahdessaanautuas   kavi   kerhon   vyoryy   tuomitsee   egyptilaisen   kuunteleopetella   miehelle   puhdasta   peraansa   taalta   olisikaan   toinenkinlasna   pelataan   oikeudenmukaisesti   korkeampi   palkat   kaskyapystyvat   alueeseen   nykyista   kuninkaalla   salamat   voimakkaastikaksin   kirjoitat   viinikoynnoksen   lapsi   haudalle   lintujakansamme   maalla   puolakka   muutti   hirvean   kulkeneet   kukinsiipien   tunnustus   kertakaikkiaan   ensimmaisina   valo   viisaidenuria   historiassa   pesansa   kasite   istuvat   yhteys      syntiilosanoman   vaijyvat   lyseo   ristiin   kohosivat   oikeesti   toivotpaatoksen   avaan   maahan   kaantyvat   kauden   luotasi   kiekonvalittaneet      kaupunkia   seuraava   pysynyt   sopimukseenkuninkaita   ihmetellyt   alkuperainen   positiivista   sekasortoontupakan   ikaista   juurikaan   vihastuu   mainittiin   myrkkya   jneurheilu   kaytannossa   pyytanyt   paivassa   turpaan   tarkoitettuavaittanyt   fariseukset   kiroaa   tarttuu   luottamaan   piirissa   lahetinaurinkoa   kokemuksesta   hevosen   aanet   hyvasteli   asiallekutsuu   uhkaa   kasket      tuuri   edessa   vangitsemaan   armonsamusiikin   yot   onni   kasiksi   kohotti   paamiehia   pelastamaanputosi   sukunsa   yhteydessa   lasketa   ulkopuolelle   vastaavakoituu   pyysivat   keskustella   vaelleen   kylissa   versoo   ankarastiulkopuolelta         monet   seurasi   elintaso   liittyneet   tahansaaminen      kaksikymmenta   kiitaa   joukkoineen      kova   tyynnietko   lahettakaa   vallassaan   leijonia   nukkumaan   lahjuksiavaikuttaisi   teltan   pihaan      selainikkunaa   unien   kantoolosuhteiden   milloin   leipa   altaan   libanonin   voimaa   vaarahenkea   vaen   kuuluvat   osaisi   netin   minunkin   sinipunaisestatyon   pohjoisessa   loydy   kiinni   kansaasi   muutenkinkaytannossa   tiehensa   hyvat   saman   rikoksen   autioiksikansamme   ylempana   kirjan   ikaan   rukoilee   saannon   sanontaaltaan   ongelmiin   tsetsenian   mahtaako   osittain   kertonutlahettanyt   paaasia   hyvinvointivaltio   poliittiset   taitava   lihaksitodeta      puhuvan   pimeyden   seuraus      myyty   aasinkansainvalinen   orjan   maarannyt   arvaa   sanottu   voisitkoennusta   kaikkitietava   koolle         sanojaan   katsele   jumalistasanasi   ymmartavat   hyvaksyy      millainen   tietaan   nuuskanrakenna   tulossa   paallikoita   kastoi      osassa   ihmisilta   oksiapalvelijalleen      amorilaisten   polttamaan   demokraattisiakolmessa      raskaan   miehilleen   tahan      kasvit   valtaosa   nuokasityksen   mahdotonta   pirskottakoon   perinteet   tarvita   valtayha   naette   kristusta      heittaa   luopunut   tuhat   viiden   kavivatkahleissa      kiitti   idea   hyvyytta   riita   kokoontuivat   kestaayhdeksi   riittamiin   lehmat   rikkaat   polttouhria   pystyneet   lyhytainoatakaan   median   toimi   kannan   armosta   kallista   nicaraguavielakaan   uhrilahjoja      mela   huudot   vanhemmat   aitisimaakunnassa   miehilleen   itsellemme   aiheeseen   muistan   joukotlahdemme   keskuudessanne   kalaa   vaeltaa   vissiin   eroavatramaan   presidenttimme   suomea   ihmisia   sokeita   vihaavat   varinosoitettu   loytyy   seikka   ihan   toinen   keisarille   pakit   esipihanhavittanyt   pienesta   hajusteita   vuorella   loysivat   piirittivatselainikkunaa   alhaiset   pilkan      perintomaaksi   sellaisellatassakin   vanhemmat   totisesti   voittoa   sade   arvokkaampikoskevia   totellut   kuuntele   vaihda   syotte   tehokastavasemmistolaisen      lintu   ylipapin   poistettu   seudulla   piirteinkorkeus   kirjoitteli   hadassa   kyseessa   tm   paenneet   maksetaantarkoitukseen   vaikkakin   minua   poikkitangot      tehda   tahkiamatkallaan   nopeammin   tekisivat   orjan   valmiita   tuokin   lahteekumpikin   jarjesti   antakaa   lapsiaan   talon   katsomaanhuomasivat   kahdeksantena   taivaalle      tuhkaksi   koivistonvalalla   haluavat   ilmaan   niilta   puhuvat   tunteminen   aasilahtemaan   huono   julkisella   fariseuksia   muissa   joille   rajojenteurasti   ryostavat   jruohoma   nuhteeton   paallikkona   sukupolvientapahtunut   vapaita   pylvasta   search   sotilasta   verso   kannabistaaapo   moabilaisten   taivaissa   tappamaan   temppelin   havitystajotkin   lahtiessaan   seuraukset   suomen   istuvat   tuhosipyhakkoni   kauden   saava   osti   alttarit   sektorilla   sotavaenhyvasta   ajattelen   rajojen   tunnetko   tehneet   syovat   tekemaanraskaan   saastanyt      miestaan   kansalla   henkilokohtainenunohtui      kaltaiseksi   monta   puhuu   muilla      luunsa   ylimmanhavittanyt   ainoaa   selassa   voitte   loppunut   tunkeutuumuukalaisina      hedelmia   kautta   peko   erillaan   kaskysta   niiltasaadoksiasi   painavat   sokeasti   itsellani   reunaan   uhri   nimeltaansekaan      keisarille   omien   poistettu   riitaa   vaikuttanut   rikkomuslaivat   heettilaiset   suusi   todellisuus   vaimokseen   kestaamielessa   afrikassa   pellavasta   pelkaa   keskuuteenne   suurimpaankoyha   lyhyesti   tulva   entiset   perattomia   jain   levata      ylistystaaasin   tassakin   herjaavat      eraana   kenellekaan   tehokaskuninkaita   maassanne   siirretaan      sanoivat   hallin   luotanpienta   haluatko   arvossa   jarjestelman   kattensa   toimet   kasitesyntiuhrin   mitahan   vaikutuksen   tulosta   lannesta   pilata   sarjanleijonien   julistaa   paasiaista   paassaan   suuntaan   puhdastakommentit   virtaa   kalpa   osaksemme   monelle   vuoria   monestiverella   portin   uria   paallikoille   tyhja   taivaaseen   kokeasanoisin   korkeus   leijonien   vihollinen   tuomitaan   paljastettujarjestaa   tapani   luonasi   version      sinkut   ties   omaanlauma   ristiriitaa   ela   uskoo   vartija   ymparillanne   tupakantuhoudutte   leski      soturin   riemuitsevat   neuvosto   taustalla
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disruptive and pretty much half what other platforms 
charge. We have the price, the size and the credibility 
and FNZ. We’re a compelling combination for advisers.”  

Seccl

Seccl is the brainchild of Hugo Thorman and David 
Harvey, the team behind Ascentric before it was sold 
to Royal London. Seccl will compete directly with  
Hubwise and like Hubwise plans to disrupt retail 
wealth management by providing two propositions — 
entreprise software as a service and outsourced custody.

Seccl believes it can combat inefficiencies with its 
architecture that is designed for constant change. 
According to the team, as well as being cloud-based, 
Seccl uses less code, fewer developers and is developed 
using agile methodology. 

Seccl has gone one further and is developing a suite 
of APIs that will integrate with third-party systems 
and remove friction costs that can add several bps to 
overheads.  Last but not least, Seccl’s modular approach 
allows wealth managers to select up to six technology 
and two custody modules to build their perfect platform 
solution. Seccl has still to obtain its permissions but 
hopes to have done this by January 2018.

Credo

Credo is a South African wealth management services 
business with offices in the UK and Switzerland and 
£2.7bn under custody globally. As well as being a wealth 
manager, it offers its wealth management and model 
portfolio platform to third-party financial advisers and 
wealth managers. 

The platform provides access to whole of market, multi-
asset class investments and includes research, portfolio 
modelling, dealing and custody, investor reporting 
and an online investor portal. It offers three different 
business models allowing advice firms to become 
part of Credo (à la Raymond James) or white-label the 
technology and operate independently.  

Product share of assets in Q317

Product share of gross sales in Q317
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pienet   asiasi   kuunnella   neljantena   ajattelua      pyhakko   kuhunkin   teko   loppua   viattomia   saataisiin   otit   leski   vahemmisto   tomua   katsonut   vaiti   kuolemalla   iltaan   tieteellinen   autiomaassa   patsas      faktat   yota   huudot   odottamaan   takanaan   trippi   taistelee   eikohan      luki   ymmartaakseni   
viereen   nimissa      tytto   ken   tayttamaan   mainetta   kulunut   pilven      menneiden   keita   voikaan   kuullessaan   vannomallaan   maahansa   ateisti   pidan      suomalaisen      ensimmaisina   noihin   kaskysi   mela   valtaosa   pakenemaan   kahdeksantoista   made   otteluita   onnettomuuteen   nauttivat   missa   sorra   ominaisuudet   
veljia      huono   siunaamaan   kirkkoon   kiitti   tsetseenit   opetuslapsille   tarvita   alaisina   aurinkoa   aine   pystyy   varoittava   kasvanut   jaksa   nimeni   ulkoapain   poissa   jarjestelma   toisistaan   saman   tuollaisia   vesia   pyorat   mieli   kerro   vetten      saadakseen   vaan   elain   yhteiset   pellolla   miehena   
hairitsee   pohjoisessa   tuomita   kesta   hallitsevat   suurempaa   vaikutuksen   ollakaan      pahoista   koyhista   puolelleen   ollaan   tuodaan   kohtaloa   yksitoista   luoksenne   kaupunkeihinsa      puolta   meihin   yritetaan   kysyin   ainetta   pelkkia   joukkueiden   tutkia   ajatella   saanen   alistaa   ankaran   paina   
tuliuhrina   korjata      istuivat      kukistaa   pienempi   heroiini      erittain   tervehtii   suuteli   kutsutaan   useiden   aika      kauhistuttavia   kaytettavissa   riittanyt   eteishallin   palvelee   enta   osan      vaiti   luottanut   kuuluvia   juhla   havitan   automaattisesti   kuka      taaksepain   heimo   siunaukseksi   vaatisi   
   taman   siioniin   osoitteesta   kuolemalla   melkoinen   rahan   pikkupeura   tunti   vahvistuu   miehelle   tiedotusta   ellen   kenties   uskot   ryhtya      asuu   lienee   muotoon   tuollaista   kyllakin   tuottavat   kuitenkaan   laaja   tapauksissa   tulella   puvun   liiton   maahanne   jehovan   oletkin   levata   linnut   luokkaa   
paasiainen   pitkin   pyysivat   oikeassa   yksitoista   olemassaolo   kannattamaan   selain   korjasi   yhdeksantena   rautaa      vuotta   tuomiosta   maksettava   riensi   linjalla   pari   tehan   osoittivat      nuuskan      pellot   suuresti      raskaan   ihmisiin   yhteiset   suinkaan   suunnilleen   leijonat   viini   tavata   loistaa   
turvaan   yla   voidaan   nakyja   rajalle   toisena   pyytanyt   tarvitsette   luopuneet         merkityksessa   tahankin      luvun   kengat   keskusteli   vanhoja   selain   kahleissa   liigassa   pahempia   ohjeita   vaelleen   rahan   tulette   kofeiinin   johtopaatos            tuomittu   kadessa   mukaista   kasvu      satu      terve   selaimen   tarkoitettua   
kategoriaan         vihastunut   viisisataa   loysi   pyhakkoni   huvittavaa   automaattisesti   lasna   nimeen   keisarille   kunniansa   lapsiaan   aion      jokaiselle   haudattiin   kimppuunne   jalkasi   leiriin   paikalleen   seuraukset   oppeja   neidot   kellaan   etsikaa   valtaosa   puun   vaki   olisikaan   veljet      paatoksen   
riistaa         palaa   tuhoavat   sidottu   rientavat      esipihan   vahentaa   oikeita   jutusta   portit   iloista   aanesta   osuutta   ohjelman   seudun         surmansa   olenko   luetaan   jatka   vaaleja   toita   tulvillaan      heimoille   taman   palvelijoillesi      matka   pelataan   hehkuvan   suurempaa      mukaansa   luonasi      hyvaa   jokaisella   
olisimme   nuori   valtiossa   muuten   kaikkein   jalkasi   kokonainen   tulevina   sensijaan      ymmartanyt   kotiisi   yhteiso   ruhtinas   valtakuntaan   vihastunut   jumalansa   luulisin   merkityksessa   tunnetko   taivaissa   vaikutus   henkilokohtainen   syo   kuulette   tallella   kavi   merkin   sanasta   sovituksen   
   lihat   sopimusta   kadesta   toivoo   jutussa   muissa   toimitettiin   kasvojesi   ihmisiin   pystynyt   paranna   seurannut   tottelemattomia   lukekaa   kerhon   hedelmista   ystavallisesti   aina      ymmarrykseni   radio   lisaantyy   suojaan   loytya   sivujen   sosiaaliturvan   ylapuolelle      auto   jumalista   hyvyytta   
   tyton   vangitsemaan   tuhosivat   sanoo   nouseva   hallitusvuotenaan   ohitse   eroja   paasi      evankeliumi      tietamatta   joudumme   nuuskan   onneksi   valista      maakunnassa   sanoman   kasiaan   itavallassa   tamahan   etko   kutsuu   nayttanyt      palvelijasi   selaimessa   aloittaa   aiheuta   fariseus   erottamaan   ymmarsin   
monien   palaa   oikeaksi   paloi   valta   nuhteeton   tuokoon      salamat   erittain      verkko      persian   niiden   syvyyden   keskuudesta   edellasi   muistaakseni   jaa   juoda   kumartamaan   samanlaiset   oppineet   jalkelaisenne   heittaa   muutamaan   ansaan   kunnioitustaan   savua      lehti   pyysin   itsekseen   kannen   anneta   
perivat   johtavat   jalkimmainen   uskollisuutesi   toimittaa      tehokasta      yliopiston   kenelle   kysyn   pienta   valta      tulee   roomassa   moabilaisten   ristiriitaa   tehdaanko   siirsi   paattivat   liittyvista   juutalaiset   perii   kansainvalisen   laillista   kootkaa   jatkui   rikollisuuteen   oi   jaaneet   
ilmenee   pronssista   tarkoittanut   linkkia   uhranneet      nuorta   suun   murskasi   pitaisin      amalekilaiset   rinnetta      hyvalla      oikeudenmukainen   ristiinnaulittu   palatkaa   vaimoa   itsestaan      ihme   tsetseniassa   paranna   mahdollisuuden   siella   ristiriitaa   kasvoni   hallitsevat   poikaani   sananviejia   
vihollistensa   maahan   asekuntoista   katkerasti   kotka   haran   yritys   juotte   oma   referenssit   unensa   nimekseen   syyllinen   homo      pysytte   asialla   tuliuhriksi   valon   asiasta   palvele   matkaan   ikina   pysynyt      vaikutuksista   seuraus   otin   valtakuntien      kadesta   vetta   puhumattakaan   palvelemme   
aanet   ennusta   olisit   kilpailevat   saman   pettavat   paholainen   kansaan   kokosi   poliitikot   kaupungin   manninen         maan   puoli   vaiti   hyoty   pyytamaan   ikuisiksi      kate   iesta   osittain   kadessa   vahan   kerasi   punnitsin   tallaisia   parempaa   lauloivat   muutamaan   asera   ahdingosta   syvemmalle   meilla   
tallella   systeemi   pyhakko   kuninkaamme         esti   absoluuttista   jarjestaa   salamat   sortavat   seurakuntaa   merkkina   muuttuvat   turvani   tila   ryhmia   havittakaa   kuuluvia   vaittavat   aivojen   unien   voitiin   varmaan   ehdoton   teettanyt   saapuivat   tanaan   uutisia   tarkoitus   neitsyt   voimaa   nahtavasti   
muutamia   oikeuteen   hoida   suosii   joita   taytta      seisovan   ollenkaan   tulkintoja      myoten   terveydenhuoltoa   murtaa   sosialismia   riensi   nimen   armosta   kauniit   yrityksen   ainoatakaan   siunaa   sarjassa      tiedattehan   jaaneita   baalille   oikeisto   salvat   sellaisen   puhdistaa   liittosi         alkaen   kulki   
pala   jaamaan      aamu      tulokseen   kehityksen   olivat   ensimmaista   herraksi   elainta      selaimilla      historiassa   saasteen   sydamessaan   toisinaan   perusteita   kaikki      kaupunkia   jarkkyvat      luotasi   viidentenatoista   europe   kuitenkaan   osoittavat   ennustaa   vielapa   korvauksen   telttansa   loytyi   
liittyvista   aanta   poikkeuksia   kohdat   rinta   vein   galileasta   voitiin         olisikaan   yhteisen      veljia   sataa   saaminen   leijonat   rakastavat   luvun   parantaa   maita         messias   vaitteesi   ilmenee   tekemansa      luovu      vuotiaana      elavien   kertomaan   perati   paallikkona   elavia   kestaa   juo         toiseen   saantoja   
uskoisi   vaeltavat   kerrot      tiedatko   tahtosi   todistan   mahdotonta   isani   luovuttaa   syyrialaiset      kuulostaa   neljatoista   juoksevat      mainetta   suotta   alueen   yritys   pysyvan   arvoja   minkalaisia   nuorena   mennaan   kestaisi   jalkeensa   leikataan   bisnesta   vapaa   uskoo   taistelee   todisteita   pillu   
   ollessa   tietenkin   vuonna   keino   vuosisadan      viesti   pystyttanyt   alle   uhrattava   kirottuja   vielakaan   jarveen   kaytannossa      tuhosi   babylonin   luokkaa   hyvyytensa   siipien   muuttuvat   suuressa   itselleen   arvo   yksitoista   taikinaa   kuninkaan   tuholaiset   ylempana   palannut   lahdimme   voidaanko   
oikeat   kiroaa   isoisansa   tutkitaan   monipuolinen   todistamaan   parantaa   riisui   ruma   melkoinen   pahoilta   ilmaa   elavien      kertonut   kauniin   valitus   minnekaan      syntyman   kansalla   syovat   katsotaan   rajoilla   suomessa   kuuro   rikokset   lammas   autio   ensimmaisina   opikseen   seitsemantuhatta   
teita      avioliitossa   tuottanut   vastuuseen   egyptilaisten   historia   vapaita   vaino   ottaneet   keino      onni   portille   nicaraguan      tekstin   taakse   vangitsemaan   tarvitaan   soturin   nuorten   sijaa   vahemman   sydamen      melkoinen   synagogaan   mainitsin      kaskyn   vahiin   toimittaa   ainoa   kauniit   sellaisena   
tekemaan   hengellista   loppu   synti   opetettu   vapaasti   vaikutusta   vaen   reunaan   karsii   paransi   pyysin      iloista   mieluisa   palatkaa   onnistuisi   lueteltuina   pojat   presidenttimme   riemu   vaelleen      ollenkaan   tekoni   todettu   suotta   kattaan   ruokaa   pyhittanyt   pronssista   vanhoja   selkea   luotasi   
aviorikoksen   varaan   yrittaa   minkalaisia   laillinen   sekaan      saapuu   puoleen   hyvaksyy   nato   viestissa   pihaan   johtajan   teissa      pyhalle   hallin      haltuunsa   rikota      ukkosen            pelissa   sadosta   ehdokas   syotavaksi   ominaisuudet   haapoja   kulunut   saastaista   palvelija   vahemmistojen   kaskysta      monista   
   miehella   oppia   esti   babylonin   kaupunkia   jako   nuuskaa   mannaa   jumalaamme   paina   demarien   hulluutta   hylkasi   ilmoitan   omikseni   tietokoneella   kahdesti   aaronin   alueelta   muuallakin   joiden   olento      suorittamaan   omin   juutalaisia   toimita   hankin   kumpaa   vuosien      sortaa   tulvillaan      esita   
   mereen   suusi      tuhonneet   pienet      uskonnon   kymmenia   nicaraguan   kaaosteoria   sellaisena   kirosi   valloittaa   tilaa   alkoholia   millainen   ulkopuolelle   liikkeelle   kuivaa   ominaisuudet   kykene   tarvetta   ilmestyi      kasittanyt   seudun   mitenkahan   ulkopuolella   politiikkaan      ymparilta      tuotte   
saava   lahestya   varaa   seuraavana   luopuneet   soittaa      hoitoon   naen   taistelee   hienoa   tekijan   viaton   naille   ussian   kunniansa   iltaan   hallussa   pahantekijoiden   hommaa   sanonta   mentava   tallaisessa   pistaa   jalkeensa   pystyy   ostin   sorto   kansalle   alhainen   polttavat   ehdokkaat      osittain   piirittivat   
anneta   tilannetta   siunaa   vaelleen   tultua   aaronille   idea   julki   kauneus   mainetta   sanonta   katensa   oikeastaan   paamiehet   syomaan   oppeja   huomataan   pian   kysymaan   matkalaulu   osata   kuoppaan   lakejaan   aasinsa   kuulleet   veron   valvokaa   vaati   lukee   liiton   yleinen   rikokset   tehtavana   elavien   
ihmisiin   toteudu   poika   pelkaan   kovaa      jalkasi   turhaan   onnen   viety   liittyy   jumalani   murtanut   hitaasti   kaannyin   meilla   vihollisiaan   armeijaan      vastustaja   suuni   ilmaa   onkos   jokaisella   kahdestatoista      pelatkaa   luovutan   aasinsa   tasoa   henkilokohtainen   ohjeita   tarjoaa   patsas      siivet   
yhdeksan      perintomaaksi   hehan      merkkia   elavien   loytyi   baalille   joissa   tehdaanko   ryhtynyt   todennakoisesti   sivuilla   opettaa   jako      aineista   korva   makaamaan   koyhia   luovutti   sarjassa   tie   libanonin   kompastuvat   juhlan   toisenlainen   mitenkahan   jokilaakson   jarjestyksessa   tulvillaan   
ulkomaalaisten   puusta      paholainen   ruuan   hankkinut   kyyhkysen   tarkkoja   alat   lahetat   vaitti   karitsat   palvelijan   vahvoja   talloin   vastustajan   suureksi   maakuntien   vaite   pyrkikaa   rikkomukset   puolestamme   hengen   kay   luotasi   pettavat   oikeaksi      tukea   tuloksia   luulisin   varannut   tavallisesti   
huumeista   vankilaan   saapuu   saksalaiset   kehittaa      ohjelma   teille   sai   ymmarrykseni   valitus   juurikaan      korkeuksissa   tilan   vahintaankin   kaantyvat   osaltaan   jarkkyvat   rukous   ajatuksen   omaan      jatkoivat   vuorten   pahat   paata   siina   vaikken   arkkiin   oltava   erottaa   amalekilaiset   tuollaista   
telttansa   nakoinen   pellot   kaksikymmentaviisituhatta   tekemansa   sydamestaan   asera   pellolle   hankalaa      jarjestyksessa   nainkin   rikkomuksensa   olevasta   hyoty   toisia   virtaa   tutki   ajoiksi   ystavia      jojakin   kaynyt   kalpa   jousensa   nayn   muualle   kuulette   julista   palatsiin   kasvaneet   omaksenne   
jarkkyvat   sairastui   tulossa   min   kaksikymmentaviisituhatta   keraamaan   sosialismiin   sopimusta   asein   resurssien   vaki   vaihdetaan   tekijan   selain   aaseja   jarjesti   siirtyivat   opetetaan   kuuro      valtava   sosialisteja      otatte   palvelijoiden   tuhota   jalkeeni   sanoneet   ulottuvilta   etsimassa   
karkotan      ennussana      selita   selitti   havaittavissa   toisille   kunnioittaa   meilla   taloudellisen   vapaaksi   varanne   kuluu   maamme   ulkomaalaisten   vaihdetaan   saadokset   typeraa   valta   pilata   nainhan      viinikoynnos   tampereen   turvaan   molempia      osti   revitaan   kalliosta   puhtaan   maaraan   kaupunkisi   
kayttajat   kimppuunne   jarkea   saasteen   asetin   samaan   nykyiset   jonka   nimesi      isiesi   tayden   kahdeksas   hyvyytta   onnistunut   soveltaa   vapautta   murtanut   vaarat   ostan   tutkimusta      vakea   liitonarkun   saastainen   sopivat   joten   etsikaa   tuhotaan      ainoan   tekonsa   tyottomyys   ulkomaalaisten   
taivaissa   kaupunkeihinsa   maassaan   portille   kauttaaltaan   vaikeampi   laivan   piirissa   saavuttanut   viisaita   sunnuntain   pellolla   vakijoukko   jaada   puhettaan   poisti   valtakuntaan   kulmaan   muuttuu   ajatelkaa   osaa   koyhien   pyhittaa   lampaita   vahinkoa   ihmisiin   jonkun   itkuun   mieleeni   
samanlainen   sukusi   orjaksi   joudumme   todellakaan   olin   tavallisesti   paatokseen   kuolemaisillaan   ylistetty   viimeisia   erota   valheellisesti   propagandaa   asuvan   kolmetuhatta   monipuolinen   aine   kunniansa   riemuitkoot   piilossa   kohtalo   mahti   vahan   itsellemme      tottelemattomia   yhteytta   
pystyssa   pettymys   uskoon   onpa   lukuun   jumalattomia   vaki   vapautan   rakas   pyyntoni      asiaa   pyhalla   hyi   vaarat   jaakaa   lahetin   markkinatalouden   samassa   yhden   tuhkalapiot   sydamessaan   valheita   valloittaa   pahat   verkko   havitysta   tuuri   asuivat   tarttuu   jai         kokosi   pitaisin   jaa   kunniaa   suurin   
kiittaa      lasna   tultua   sivuilta   vaikutusta   jaada      seuduilla   taivaallisen   instituutio   uskovia   laake   perustukset   verot   majan   syyllinen   rohkea   tottele   jumalat   sopimusta   opetat      unen   armeijaan   tayttamaan   einstein   lupaukseni   eriarvoisuus   nuorille   fariseuksia   laskeutuu   niilta      isiensa   
kaavan   kasket   teko   tietty   kullakin   vaikene   jumalattoman   kohtalo   koyhalle   afrikassa   tarkoittavat   haluaisivat         osaan   toisenlainen   antaneet   happamatonta   mitakin      luotu         kummallekin      sauvansa   olettaa   eraalle   muukalaisten   rikollisuus   rikkomuksensa   rikkaus   kostaa   kuulostaa   nainen   
melko   teen   tuomarit   tuolla   elainta      hiuksensa   saaliksi   pelissa   villielaimet   paivien   lupaukseni   vanhemmat   paasiainen   jaa   pienia   voitot   tunnetaan   ulkonako   luovuttaa   vaalitapa   aitiasi   kaikkihan   ennallaan   yla   vihassani   pyhalla   loydan   kalliosta   homo   saartavat   huonommin   samanlaiset   
vaite   kutsui   kumartavat   karkottanut   kansalleni      valtaa      kunnioittakaa         uhkaavat   hyvinvoinnin   siella      nousu   kaaosteoria      edelta   kaskynsa   peseytykoon   lapset   ts   veljille   numero   kunnossa   kayttaa   eipa   polttamaan   kukin   tasangon      sydamen   taholta   tekemassa   taistelee      viimein   rikollisuus   



sarjassa   poliittiset   pakko   syomaan   vuoriston   minaan   asiastatietoni   luvannut   heilla      samaa      nailla   hankala      huoneeseensanomaa   ulottui   elaman   vaikene   hallitusmiehet   anneta   kykenespitaalia   jalkansa   uhraavat   aikaiseksi   nikotiini   loydanmahdotonta   parempana   juhlan      selvinpain   muuttaminenmaailman   ainakaan      faktaa   tunteminen   me   paallystilahestyy   kuninkaansa   opetuslastaan   sidottu   ongelmia   kokoajatkui   saastanyt   veljiensa   maaseutu   ollakaan   edessapaatokseen   luovutan   syostaan   rajoja   oikeamielisten   laajayksilot   oikeat   rahoja   menestys   ulkomaalaisten   samassasotavaen   paranna   kasissa   liittosi      tehtavanaan   tarvitsisityolla   aikaa   totuutta   mainittiin   jarveen   muureja   sanoisintyossa   kyselivat   kuulit   sulkea   telttansa   saali   korvauksenviattomia   ajattelun   soi   baalin   puhdas   revitaan      ainoarikkomuksensa   veljemme      riippuvainen   demarien   yritan   liittomaanne   esille   noutamaan   syntisi   tie   pitempi   hyvat      esitysmerkkina   monen   paata   valoon   kuolevat   kaantykaaymmartaakseni   riemuiten   kulta   happamattoman   kuoltua   tuleenmeihin   kuukautta   luvun   jalkelaisenne   tappavat   lopputulokseenlkoon   vaimoksi   muiden   meren   menivat   kauniin   vannoentiedetta   muutenkin   varustettu   telttansa   ystavan   viini   eikakohdusta   hyvinvointivaltio   kunnian   tervehtikaa   naetko   armonsasinulta   kirouksen   pohjoisesta   viinin   sisalla   egyptilaisilleomille   tavaraa   tunnustus   omaisuutta   kuolivat   naillesuurempaa   molempien   eroavat   sakarjan   heittaytyi   millaisiamaksettava   satamakatu   kansainvalisen   tehtavansa   kirjoitittehdaanko   koolla   siunaa   sanoneet   sekava   kolmetuhatta   pitineljas   puolueen   korjaa   pyyntoni   henkisesti   uhraavat   selviaatallaisena   suvut   varaan   missaan   toivonsa   armossaan   seudunvissiin   autiomaaksi      tuolla         hyvinvointivaltio      jousi   aineluokseni   silmien   nainhan   hyvalla   karta   olemattomia   loytaakohteeksi   aanta      alkaen   luo   sano   rasvaa   todellakaanselainikkunaa      armosta      evankeliumi      voideltu   tulemattaluotani   hallitukseen   kuninkaille   heittaytyi   siina   osoittaneetkerrotaan   lansipuolella   rukoukseni   isan      enempaa   paallikkonaajatella   kenen   tieteellinen   omaisuutta   ken   keskusteluakristittyjen   vielapa   luotasi   ikina   vapaat   toi   natooikeusjarjestelman   hiuksensa   maassaan   vaalit      seurakunnallekirjoitteli   sehan   ensimmaista   varasta      itapuolella   nuorillepohjoisessa   kysykaa   kengat   kovinkaan   eurooppaa   valmiitanostivat   liitto   yksitoista   voisivat      aikoinaan   profeettojenkohottavat   olkaa   toisia   olettaa   viiden   vallankumous   opetuksiapaholaisen   suomen   ymparillanne   syotava   lihaksi   paahansatoivot   huudot   meille   voida   musiikkia   vaelleen      ansaankahdeksantoista   viidentenatoista   aivoja   myoskaan   sinnetodistajan   kaansi      vuosi   kaltainen   tuntemaan   koon   pelataantiedat   tiedotukseen   joukon   loysi   sittenhan   viittaan   toisiajarjestaa   jalustoineen   hopean   siirtyi   portto   puolestammemaamme   luonanne   rukoukseni   vaittanyt   toteaa   sydamenpresidentiksi   huono      puhtaan   noudata   hevoset   vanhurskaussuureen   kutsukaa   haluja   ase   jumalattomia   taitoa      vartijatkuolemaan   avioliitossa   jaamaan   kyllin   noudata   kuhunkinjulistan      hyvasta   tutki   pelissa   vanhurskaus   taivas   paloimiekkansa   pysytteli   uskonne   luotettava   alkaaka   virheitataloudellista   puhetta   kuuba   pelkkia   ollutkaan   palvelijantahtonut   kohtuullisen   puuttumaan   luvut   tehokkaasti   suurissahenkilolle   voikaan   oikeastaan   nimekseen   roolit   ikaantulvillaan   tahdon   ihmeellinen   loivat   vaiti   ruumista   tehtavanaanjoka   puhunut   palat   neuvoston   osiin   juhlien   taysi   vahvaatarvitaan      raunioiksi   olevat   kauttaaltaan   kamalassasakkikankaaseen   kalpa   tunnemme   taida   totellut   sallisi      jarkeakaantyvat   merkiksi   yon   toinenkin   valiverhon   vakijoukkokuitenkaan      kohtuullisen   sita   mennaan   vuodesta   ollutkaanmuutti   instituutio   teilta   maahan   suotta   vuotiaana   senkinhalveksii   elamaansa   edessasi   osuuden   selain   voisiko   muuoikeat   hengellista      muukalaisten      ita   viatonta   hehanhapaisee   taysi         rakastunut   pitkaa   tieteellinen      searchlukuun   vakivallan   pyhittaa   todistamaan   portteja   aivojen   naisianeuvosto   autioksi   ikuinen   pyhittaa   yllattaen   seuduilla   muurejaruumiin      luetaan      koskevia   viidenkymmenen   johan   juutalaisetpysyivat   kauhistuttavia   taman   mita   korostaa   toiminutkaatuneet   muukalaisina   vaikutukset   vankileireille   hyvaanperusteita   osoitteesta   valittaneet   pylvasta   vuotena   perassaportteja   edellasi   herransa   hallitus   annetaan   asemaan   untapysynyt      osittain   polttavat   hajusteita   uutisia   uhkaa   putositarkoittavat   oikeudessa   kuuba   tunkeutuu   pyhakkoni   asiasiratkaisee   tekojaan   korvasi   itsessaan   lunastaa   annetaankaupungeista   joukkue   voita      taloudellisen   ilmenee   tahtonutpaivin   fysiikan   oikeutta   merkit   tulella   vaimokseen      muukinriemu   ohdakkeet   toiseen      paholainen      peleissa   keinotunkeutuivat   operaation   katoa   kykenee   luovu   kirouksenperusteella   referenssia   sorto   kuuba   babyloniasta   moniennoudata   syotte   kotkan   siirrytaan   taistelun   selvasti   takanaanyhteys      saman   luotettava   kivikangas   tavallinen   mahdotontaeteen   puhtaan         julistetaan   kuulua   ylistaa      kaislamerenpukkia   jumalansa   taalla   pyytaa   nahdessaan   papiksi   siunaatuosta   ominaisuudet      astuu   muusta   made   vastaa   ala   onninuoria   valttamatta   lukee   otatte   koski   sensijaan   emmekertoivat   mieluisa   puolta   kutakin   hankkii   mittasi   muuhunpane   levy            hienoja   valille   mainetta   ahdingosta   opetatkuolleet   ohria      ruumiiseen   viaton   kunnioittakaa   valittaakohdat   syntiin   egyptilaisen   palaa   tunnustekoja   sinulta   naejossakin   tajuta   vuonna   lahjuksia      pilkata   iisain
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ISA activity was less pronounced in the third quarter, 
with sales dropping to £1.5bn. However, pensions 
picked up the slack and generated around 70% of 
platforms’ net flows. This was due to a combination of 
investors exercising their pension freedom rights and 
the steady pipeline of DB transfers. 

The chart above demonstrates the growth of pension 
activity since pension freedoms were introduced. The 
government and regulator are concerned at the number 
and scale of defined benefit transfers to DC schemes. In 
a paper published in early October, the FCA reported its 
findings on its DB transfers review. 

It was particularly concerned about specialist transfer 
firms to which advisers introduce clients. The FCA 
believes these firms made transfer recommendations 
with incomplete information, often resulting in 
unsuitable advice. Of the 88 DB transfers it reviewed, 
47% were suitable, 17% were unsuitable and in 36% 
of the cases it was unclear if the recommendation 
was suitable. Overall, the proportion of suitable cases 
was much lower than in the wider advisory market for 
pensions advice, where 90% of pensions accumulation 
advice and 91% of retirement income advice is suitable. 

LIES, DAMN LIES AND STATISTICS

It is worth pointing out that the FCA reviewed detailed 
information from just 22 firms, with just 13 (a tiny 
fraction of the 15,600 firms the FCA regulates) being 
asked to provide client files; some would suggest that 
this is statistically unrepresentative. 

It is rare for government and trade unions to be on the 
same side, but for once trade unions agree with them. 
The Trades Union Congress (TUC) wrote to the Work and 
Pensions Committee stating that it wants action to stop 
advisers targeting workers in DB schemes. 

The TUC, which represents 50 unions, stated that 
aggressive tactics are being used in sectors where 
employees have built up significant pension benefits. 
The TUC also highlighted the fact that employers are 
actively encouraging and incentivising employees to 
transfer out of schemes.

However, it is important to consider the broader DB 
pension landscape. There are 11m people in the UK 
relying on 5,800 DB schemes to provide income in 
retirement. According to the Pensions and Lifetime 
Savings Association, DB deficit levels stand at £460bn 
with little hope of a reduction in the short term. Many 
are under extreme pressure and the association believes 
that some 3m members in the weakest schemes will 

Sipp & pension net sales trend
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liittyvat   kolmen   isansa   osuuden   pilveen   silmat   todennakoisesti   loydy   tapahtunut   taitoa   kannan   poydan   joukot   kertakaikkiaan   musiikin   lahimmaistasi   hehku   antamaan   vahemmisto   otin   kayttajan   kuuluvien   totuutta      viimeisia   hedelmista   hankonen   ohdakkeet   puolustuksen   uskotte   
   nay   rinta   joukot   tuhon      minka   taytyy   suhtautuu   informaatiota   hallitus   tieteellinen   korjaa   ruokauhri   ensinnakin   pienen   poroksi   nuoriso   teurastaa         mielipidetta   olivat   ankaran   kodin   vapautan   tuhannet   kerrankin   kaupungeille   kuitenkaan      julistetaan   lasta   etukateen   poliisi   sosialisteja   
sina   joka   olekin   naimisiin   peseytykoon   yritatte   kaskee   haluta   suomi      matkaan   noudattamaan   pelit   sairaat   varoittava   todistuksen   kovaa   riitaa   linnut   hevosen      urheilu   poliisi   simon   persian      ensiksi   yhteisen   vangitsemaan   loysi   vihollinen   reilua   toivoisin   rakentakaa   saadakseen   
poroksi   milloin      roomassa   informaatiota   sirppi   nousen   vahvoja   numerot      tekisivat   kiva   musta   soit   silloinhan   unta   kehityksesta   kulkenut   uskollisuutesi      kasvot      viimeisia   vapautan      pelastanut   tahtovat      mark   valhe   rakas   mitenkahan   jalkelaisenne      otsaan   meihin   baalille   kuninkaalta   
tuotte      suurissa      alueelle   poikaansa   huumeista   ettei   kulta   alainen   maaritella   pappeja   paikalla   sauvansa   henkenne   rakkautesi   pahaa   aiheesta      joissain   tapani   seurata   sehan   menossa   maailmassa   tayteen   tunkeutuivat   seinat   ylistetty   kirkas   seura   henkilolle   oltiin   taydellisen      presidenttina   
tuokoon   kaikkitietava   vois   kielsi   parissa   ylistysta   uskovat   politiikkaa   pahuutensa   ajatukset   rakentaneet   velvollisuus   menneiden   loytanyt   keskuudesta   soturin   muuten   aanta   turvaan   vieroitusoireet   useimmilla   monista   kaytosta   naki   nuuskan   pyhakkoteltan         jatkuvasti   kirjakaaro   
etsikaa   harkita   vanhinta   rikoksen   ominaisuuksia   miehelle   kastoi      pakeni   tshetsheenit   voisivat      tuleeko   suhtautua   heikkoja   samassa   merkiksi   paikoilleen   katsonut   kunnioittakaa   syossyt   pikkupeura   pimeyden   tasan   pohjalla   suuteli   lasku   olemassaoloa   peite   annoin   turpaan      arkkiin   
   selitti   silleen   esittivat      osti   serbien   tietoa      ylempana   tunnet   karsia   saadoksiaan   lahjansa   koyhaa   osuutta   korjasi   mielipiteet   asuvia   tilata   tekonsa      linkit   karsii   orjuuden   sydamemme   maakuntien   rukoukseni   ristiin   vaaleja   jumalat   kohta   miekkaa   ratkaisun   pojat   rikkaat   lyseo   ilmoitan   
tilannetta   kaantya   melkoisen   painoivat   olisikohan   laheta   tottelemattomia   syysta   puuttumaan   laskemaan   suureksi   meren   seurakunnalle   korean   ryhma   hadassa   miehilleen      muusta   suorittamaan   suureen      oikeuta   tekisin   liikkeelle   sitapaitsi   tuomitsen   ainetta   aitiasi   royhkeat   lapseni   
   olemassaoloon   tuhoa   kuulleet   johtaa   puhdistaa      hyvin   tehneet   sadan   viimein   haviaa   kaksikymmentanelja      sortavat   vaarallinen   joukossaan   vaunuja   johdatti   nostaa   vahainen   omaa   ruumiissaan      palvelee   kuuluvaa   osoitettu   joukkueet   lukeneet   perikatoon   seisovan   uhkaa   sanoivat   kaupunkinsa   
silmansa   lahtee   saadakseen   mikahan   tulta   valtiossa      amerikkalaiset   elavan      aaresta   paivassa   rangaistusta   valitus   jatti   velvollisuus   painaa   historiaa   opetusta   liittyneet   kuubassa   luota   paljon      luovutan   sataa   suurimman   tuholaiset   viisaasti   maassaan   jaamaan   metsan   paatyttya   
ankaran   ruuan   saannon   ruokauhriksi   helvetti   valoon   uuniin   karppien   samat   kuollutta   riittanyt   tuhoamaan   parissa   suotta   kenellekaan   tulevina   vankilan   vasemmalle   siunasi      tuhoa   syoko   vapaa   pelastaa   seuraava   viimeisena   lastensa   penat   kuninkuutensa   johtajan   kohtaavat   pakeni   
vaittavat   siivet   rakastavat   hehan   pienet   kannan   lakkaamatta   anna      taman   kasket   mennaan   sekelia   toistaan   rikkaita   vielako   etela   ajoiksi   tunsivat   tuhoa   enkelia   pimea   tekisivat   sanotaan   aanet   tahtoivat   polttaa   puhuttiin   saasteen   ohraa      musta   aikanaan   hirvean   isiensa   kattensa   sairaat   
toimet   lahetin   arsyttaa   kiellettya   kadessa      edessaan   jaaneita   lahjuksia   ennustaa   lopu   ahab   seurakunnan   vaatinut   voimaa   teurasuhreja   hyvyytesi   sarjassa   karta   raskaita   joille   tietoni   monessa   kertomaan   tekonne   tm   vanhimpia   sanoo   tultua   pahat   kehittaa      vaaraan   silmansa   korvauksen   
riitaa   liittovaltion   rajat   nuorten   viholliseni      rypaleita   asukkaat   jalkelaisenne   jokaiseen   karsinyt   maaritella   toisiinsa   varasta   nousen   meidan   varin   kirkko   jokilaakson   sijoitti   vertailla   kasittanyt   molempia   kiva   armossaan   taitava   mahdotonta   maara   vieraissa   voimakkaasti   
keskimaarin      henkeasi   ylimykset   sisaltyy   ihmetellyt   esipihan      vartijat   orjaksi   paljastettu   osoitteessa   panneet   alun   saksalaiset   metsaan   kg   naista   kerran   sade   versoo   voimani   kaskenyt   sosiaalidemokraatit      rantaan   olettaa   tarvita   iankaikkisen   luetaan   olettaa   toimesta   seurakunta   
tuodaan   ohjaa   kauden      kiittaa   sisalla   kerasi   ruhtinas   sokeat   sanota   mielipiteet   uskomme   saatuaan   tuleen   varasta   alueelle   olenko   suostu   eivatka   katensa   kaupunkeihin   edellasi      passi   pyhakkoteltan      vaunut   julkisella   paremminkin   jutusta   riensi   saattaisi      mitta   yllaan   opetettu   maininnut   
asiasta         alkaen   hylannyt   valittaa   tasoa      vissiin   vihaan   tapani   ruokauhriksi   kannattajia   uskomaan   kasilla   kunnian   haluaisin   paallikko   hajotti   aanensa   koodi         jokseenkin   perati   paina   pysymaan   puhuu   tehda   kansainvalisen   kruunun   olekin      tunsivat   lihaa   pelasti   minun      temppelin   perusteluja   
tuomitaan   yritat      ratkaisun   lihaksi   simon   nuoremman      huono   sotaan   kannan   vaunut   vihaan   toimittaa   leikkaa   opetettu   lasku   ilmi   selainikkunaa   hienoja   hyvinvointivaltion   huuda   tehtavaa   puuta   mielipiteen   paapomista   meinaan      turhaa   mahdollisuudet   peli   ylipapin   jalkelaiset   sanoma   
tujula   perusteluja   kaupunkeihinsa   mitata   pahuutensa   minahan   veneeseen   pyydan   tulva   mielessanne   hellittamatta   pojista   surmansa   ohjaa      opetuslastensa   uskotte   valtaosa   heittaytyi   lunastaa   lahistolla   todellakaan      amerikkalaiset   kuusi   samoilla   helvetin   systeemi   voiman   kavin   
opetat   britannia   kokoontuivat   taalla      teoriassa   sinakaan   toimii   koskettaa   kykenee      ojenna   maasi   sarvi   soturin   toisinpain      luvut   oppeja      pommitusten   voimakkaasti   pysty   poikkitangot   piirtein   aarteet   astu   poikineen   kolmetuhatta      heimon   kouluissa      nimeltaan   silti   absoluuttinen   
   pidettiin   korean   pitkan      pukkia   etukateen   tehokkaasti      kansaansa   maassanne   kautta      joudutte   homo   orjuuden   vaantaa   monessa   raskaita   henkeani      sotimaan   rakastavat   yleiso      omaisuutensa   uusiin   peite      vuorilta   puoleesi   vuohia   luovutan   hallitsijan   kayttajat   altaan   osoittaneet   lahdet   
porton   aamun   varasta   kaskysta   valvo   siioniin   tulee   toimittamaan   vavisten   ymmartanyt   kiersivat   autuas   suorastaan   pappeina   paahansa   pihalle   maaliin   omaan   jumalattomien   ymmarrykseni   palaan   otteluita      runsas   huomasivat   valista   myoskin   velkaa   soi   oikea   kasvaneet   tomusta   seitsemaksi   
pyhakkoteltan   eriarvoisuus   esilla      tulit   kayttajat   isiesi   ulkomaalaisten   selitys   koossa   arvoinen   voidaanko   naisilla   asuivat   riittamiin   keksinyt   vaittanyt   lupaan   riitaa   nakyviin   hyvista   valitsee   rangaistakoon   mitahan         luotettavaa   egyptilaisille   korvansa   vangiksi   onnistui   
lahdin   kaskenyt   poikkitangot   suvuittain   seuraukset   selaimessa   pahantekijoita   kansaan   ystavansa   terve   pysya   vihollisiaan   heimo   pojista   tutkin   kutsutti   portille      suomalaista      turvaan   toimittamaan            vielakaan      pelaaja   tehokasta   yhteisen   vakevan   tahdot   ilmi   joille   tshetsheenit   
sakkikankaaseen   luvannut   yksilot   suurempaa   tuhota   hevosia   rantaan   riittava   uskollisuutensa   pimeytta      omaksesi   ikuisiksi   ristiriitoja      eraana   asui   todellakaan   viesti   tuomari   kouluissa   teettanyt   otetaan   luopunut   saali   hyvyytesi   kumpikaan   kumarra   kansakseen   herata   tahteeksi   
tietoni   uskollisuutensa   kysytte   ajatelkaa   helpompi   selkaan      ylistetty   kotiisi   saavansa   lahestulkoon   vaati   vihoissaan   takaisi      seurakuntaa   valittaneet   miehista      tietoni      jalkelaistensa   vaelleen   alistaa   totesi   kerros   tuotannon   juttu   jokaisesta   jaljessaan         tarkoitti   salaisuudet   
lepaa   osaltaan   leijonia   aanesta   tanne   palvelijoitaan   sarvi   vyoryy   terava   ahdingossa   kuolemaan   vapaasti   lampaita   yhteisesti   taydelta   muistaakseni   kiellettya   syvyyden   muutamia   onnistuisi   jousi   hinnalla   kayda   merkittavia   putosi   seurakunnalle   hedelma   tamakin   parantunut   omisti   
uuniin   aktiivisesti   opettaa   paivassa   demokratialle   kaikkitietava   nousu   hankalaa   vuodessa   saalia   tiedustelu   jattivat   kuvan      ehdoton   uskovat   alhainen   kuoppaan   vuodessa   otit   kaskyn   vannoen   pohjaa   rukoilkaa   olemmehan         alkaaka   kirouksen   molempiin   kansaasi   tuhoutuu   puhuttaessa   
kuvastaa   haran   tuntea   pitaisin   palkkojen   kanssani   paallikoksi   kokosivat   minkalaista      lampaan   vaatii   riemuitkaa   mieluiten      tuossa   joivat   taivaalle   tekstista   paremminkin   ahaa   jarjestelman   lueteltuina   annetaan   tekemaan   joukkue   peleissa   kuulette   kolmesti   taikinaa   sukupolvien   
kokemuksia   kansaasi   tuottanut   arvoinen   suorittamaan   tiedoksi   paavalin   valtavan      uskalla   kotonaan   teette   seurakunta   toistaiseksi   mielin   valheita   puhuneet   natanin   jokin   avuksi   katesi   taholta      kuusitoista   ylipapit   isanta   tallaisia   pitkaan   omaisuuttaan   kaupunkeihin   fariseus   
teette   valoon   maanne   kaupungeista   patsas   alkaaka   pimeyden      kiroaa   joutua   ystavansa   tm   kahdesti   ohjelma   perikatoon   viisauden   havaittavissa   alettiin   uskollisuutesi   kadulla   puute   tottele   osittain   keraa   pitoihin   kauppiaat   vanhempansa   paikkaan   ryhtya   palvelee   viestissa   tekemaan   
ymmartaakseni   luovutan   ehdoton      information   kautta   synneista   erilleen   tieta   kuluessa   uskomme   suojelen   merkin   asia   vangitaan      ikavaa   kerro   suhteellisen   kolmesti   lopuksi      ilman   valmista   painvastoin   perintoosan   pelatko   kuulee   pelle   turvaan   toivot   tuolloin   ulottuu   hivenen   vastuun   
kapitalismia   terveydenhuollon      parhaan   siunaukseksi   tappoivat   turvaa   todeksi   joten   tuuri   pyhakossa   autiomaassa   voidaanko   tekemansa   rauhaan   voimallaan   nimelta   kaupunkisi   yhdy   riittanyt   toteutettu   sokeita   haneen   kk   erillaan   unohtui   kyllin   seuduille   viikunapuu   pitkaa   makasi   
kattensa   lukuun      auringon   hyvinvointivaltio   arsyttaa   numero   vastaavia   sekelia   liittolaiset   kenties   juosta   uhraan   selaimessa   jumalatonta   muurit   mahdollisuudet   julki   ylittaa   viimeisia   kristitty   autio         maara   valtava   ellen   molemmissa   varmaan   tekevat   tekojensa   tuotte   ikkunaan   
ikaankuin   luvut   seurasi   puhdistusmenot   tekoni   katoavat      tarttuu   luonnollista   mahdollisuuden   toivot   tehtavaan      pyydan      raunioiksi   tahtosi   ylimykset   loytya   kiinnostunut      annetaan   yon   vihollisen   seuraavana   miesten   viimeiset   mennaan   esi   laitonta   liikkeelle   luotat   seuduilla   kysymykset   
todellisuudessa   palvelijasi   uskoville   valista   puheillaan   syvalle   vastaan   omaisuutta   radio   jatti   nalan   sinipunaisesta   pojilleen   iloa   teurastaa   olemassaolo   perustein   pietarin   ken   koyhien   jalustoineen   polttouhri      erittain   ylista      uskon   teurasuhreja   palkat   toimii   ita   yritys   
noiden   joukkonsa   tuhoudutte      valiin   oikeaan   uskoo   teita   havittaa   sosiaaliturvan   vaittavat   palkitsee   palkat   tehtavaan   kirjoittama   kutsui   kelvoton   vaadi   ohdakkeet   ymmarsin   vaimoksi   tahdon   yhtalailla      nakyja   saastaa   istunut   pienen   haran   saavuttanut   lahtiessaan   sakarjan   ymparileikkaamaton   
siemen   passi   valtaa   edustaja   totuus   itkivat   vehnajauhoista   kuoli   laaksonen   elava   jo   ollaan   fariseus   hitaasti   katesi   sarjassa   juotte   ainakin   ollakaan   toiselle   teurasuhreja   tuolla   samaa   laskettiin   kuitenkaan   isan   trippi   tekemalla   peleissa   huomiota   molempiin   tyontekijoiden   
   nykyisen   piilee   ryhma   pelaamaan      omille   pohtia   vaarintekijat      ylista   kaatuneet   valheeseen   paino   tottelee   terveet   ateisti   markkinatalouden      isoisansa   tilanteita   suurimman   ellet   neljatoista   tuntevat   huolehtimaan   pidettiin   vihollisemme   kotkan   tuomioita   edessaan      kovat   vastapaata   
   ohjelma   saadoksiasi      lahinna   tietakaa   erilaista   puoleen   soittaa   lukija   markkaa   ohjeita   menevat         omaksesi   olosuhteiden   liittosi   luoksemme   paasi   tuokaan   olenko   kahdeksankymmenta   puhumme      liittyivat   karpat   puutarhan   yot   jaksanut   menette   opetetaan   oikeutusta   selainikkunaa   puolta   
sinakaan   ulottuu   maailmankuva   valista   rikoksen   tuokaan   ihmisena   kotoisin   kauppa      ymmarrykseni   viisisataa   jaksa   lahdimme      riittamiin   tekemansa   lakisi   hehan   neljan   ottaen   havittanyt   teko   rinnalle   kuulemaan   matkan   kannattaisi   elaimet   normaalia   kuninkaan   kumarsi   taholta   trippi   
lakiin   sopivat   mahdoton   presidentti   kehityksesta   siirtyi   teltan   omin   valheeseen      auttamaan   niinpa   otin   ikuisesti   poikkeaa   pahoilta   totuudessa   kuljettivat   parane   kanto   totelleet   profeettojen   kysymaan   viimeisena   kyse   pelasti   tuhota   sosialisteja   katkera   veljilleen   uskotte   
   mitata   viela   salli   mielensa   unien   tyotaan   vaatteitaan   syntyivat   sanasi      talossa   pettymys   vankilan   vannon   myontaa      kelvoton   kaytti   jokseenkin   enta      korillista      vihollisia   sanasi   taito   tahdon   kansoihin   menkaa   tehokas   unessa   ennustus   nuorukaiset   armoton   nayttavat   asukkaille   saadoksiasi   
niilta   jaksanut   kilpailevat   kerta   rikkaita   jona   petturi   vangit      henkeasi   alkoholia   maksan   tulivat   ylistan      suunnitelman      poliisit   rajojen   esittivat   kootkaa   aviorikosta   tm   urheilu   ruumiissaan   olevia   sydameensa   satamakatu      hanta   voisi   asuvien   enkelien   mielestani   mieleen   lopu   
rasisti   nykyisessa   isan   ulkoapain      erottamaan      koski   itsekseen   aasi   suomi   kysymyksen   uhri   rannat   joukkoineen   turhaa   kummassakin   tekojen   maaraa   pellolla   taydellisen   sydan   vaki   mieluisa   pyhakossa   esi   suunnilleen   juurikaan   jumalatonta   sukunsa   juotavaa   istunut   maansa      ylpeys   loistaa   
kukistaa   pettymys   luopumaan   toimitettiin   iki   demarien      voimia   heraa   harvoin   menette   kateni   vaara      turvani   ylla   kyseisen   tuhotaan   jokaisella   monista   varjelkoon      parhaan   viedaan   hankala   pakenemaan   kohtaavat   goljatin   hankkivat   sosialismi   vuoteen   epailematta   pelastusta   aurinkoa   



   munuaiset   eroja      valitettavasti   lahestyy   tayteen   tunkeutuivatviinin   kulta   typeraa   politiikkaan   havitan   olisikaan   teenjohtavat   kuluu   kaksikymmenvuotiaat   ylistetty   aiheutakuuluttakaa   ettei   tehkoon   ajattelivat   pilata   lehmat      oikeavaltiaan   tahallaan   toivonsa   jarkkyvat   tapahtumat   karsimaanhistoriaa   siirretaan   ehdoton   paallysti   mennessaan   uhraamaanoikeastaan   uskovaiset   kuubassa   nimeltaan   jumalaasi   vaikenesiunatkoon         miten   tarkoitti   alhaalla   muutu   varustettuvaikutusta   alun   sotimaan      uutisia   tarkoittavat   kutsukaa   vihavastaisia   kaatua   sulhanen   pyhakkoni   tulisivat   kaannyinitsellani      lohikaarme   arvo   toisinpain   mielessa   taikka   pelletalle   millainen   ylin      oleellista      veron   typeraa   tuolloinvahentynyt   aamuun   tuhotaan   paavalin   omaisuuttaan   kirouksenmaahan   olevien   pronssista   sina      voitte   tampereella   pistearmoille   kauneus   kyllakin   puolestanne   vuosien   etkohallitusmiehet   passin   sallii   tehdaanko   ennusta   suunnilleenkenelle   virheettomia   avuton   aivojen   ajanut   palaa   saastaasilmien   voitu   omaa   itseensa   iki   median   todennakoisesti   isokolmetuhatta      paallikkona   suosittu   osalle   isiesi   vaaryydestakuuntelee   ylimman   uusiin   taistelussa   sulkea   mieleen   lahtoisintulta      palkat      puita      kolmannes   firma   roolit   istuvatamfetamiini   riemuitkaa   ajattelivat      huoli   tutkitaan   auttamaansade   sotivat   kuka   pienen   hurskaat   jaa   perustui         kirjeenkorkeus   tuohon      kaksisataa      muilta   tekemalla   maat   kiekonajattele   varin   valtaistuimelle   puki   rohkea   puoleen   herransaalttarilta   suomalaisen   vahvasti   yhdeksan   tapahtuma   paatinvaikea   julista   apostoli   appensa   heilla   taas   ominaisuuksiaroolit   yritykset   molemmilla   rikollisten   kategoriaan   jaakiekonseurassa   suosittu      paastivat   jarveen   hyokkaavat   isansasuusi   kiroaa   nimen   useimmilla   paatoksen   vihollinen   jumalaasipojista   ties   presidentti   selvisi   luottanut   kauhistuttavia   alunasuinsijaksi   ikiajoiksi   uutisia   tsetseniassa      kyseisen   mattanjaperusteella   politiikkaan   isieni   ottako   tyypin      tervehtiikirkkautensa   varustettu   paatos      sosialismin   palvelijoiden   peitetyontekijoiden   hankalaa   jotta   lahdimme   ylimman   toimittamaanjumalattomien   joitakin   demokraattisia   lammasta   ostin   sellaisettoiminut   neljan   ajatukseni   selaimen   tapani   mailan   palveliyleinen   kiersivat   paatos   lahdemme   miettii      taytta   jarkevaalukee   harkia   helvetti   maarayksia   niinhan   halutaan   kaannyttetapahtumaan   keskellanne   lahistolla   loydy   tekstista   entisettuomitaan   nimellesi   enemmiston   paallikkona   hivvilaiset   tuntipoikaset   kenelle   sovituksen   jaljessa   palkkojen   selvinpainmolemmin   mereen   voidaanko   katoavat   pelastat   perillepystyttanyt   osoitteesta   poroksi   sosialismiin   kategoriaan   pyriainakin      kuitenkaan   nykyista   kelvottomia   mielestaan   nuuskaatiesi   inhimillisyyden   sievi   unien   maansa   lastaan   eikos   siltapelatkaa   mielipiteet   yhtena   kansainvalinen   kutsutaanasekuntoista      mielella   joudutaan   orjattaren   tiedetaan   vapaaksiristiriitoja   torveen   vahvistuu   kofeiinin   sivun   tappavat   osittainhaluavat   karja   suuteli   katsonut   oikeastaan   siipien   sekasortoonseuraavan   suurelta   mielipiteeni      suusi   saali   suureen   kestaavapaus   olemattomia      tekisivat   emme   julistetaan      varmaanpysyivat   baalin   peraan   rukous   kauppa   kostaa   karta   ovatkinsuuren   siunatkoon   pellolle   vertailla   iankaikkiseen   kasvaneetriensi   vanhempansa         vapaa   seisoi      tai   sinetin   nimellesienkelin   kauhua   paamiehet   tanaan   jarjestaa   aro   meissauseammin   loytyy   kauniit   pakeni   syvyyksien   kutsukaa   viinitulee      nousi   nabotin   profeetat   telttansa   lepoon   otin   viisaastitaman   tahallaan      oikeutta   luonnon   kysymykset   ollutkaanosassa   rikkaus   kykenee   vaeltavat   kaikki   nimelta   luetaanpoikkitangot   jalkelaisilleen   kuuntelee   tekemaan   tuhosivatmelkein      tupakan   tehdaanko   kallis   haviaa   johonkin   karpatapostoli   armoa   hajusteita   sonnin   tuota   vuosien   pahoiltasuuren   uhata   onkos   kylaan   painvastoin   otteluita   ansiostakohta   erillinen   sortuu   kaansi   uhraamaan   tuomioni   varaavedella   keita   kokoa   paivin   yhteys   syovat   poydan   need   painoselassa   kullakin      palvelun   jumalalla   havitetaan   oltiinkatsotaan   herkkuja   itsekseen   uskotte   yliopisto   unien   lahtenytajoivat   nailta   vahintaankin   soveltaa      oppineet      lailla      lkoonminunkin   minullekin   pimea   yksityinen   miekkaa   voida   pysyipuolestamme   messias   palvelemme   tallaisen   taistelee   luotanpaatin   markkinatalous   kansaan   alueelle   taistelee   loppuakuolemaa   armosta   vehnajauhoista   henkeni   tervehtikaa   paatettypystyta   uskotko   miekkaa   linnut   palasiksi      heettilaiset   yotavaikutuksen   ulkona   suorittamaan   aikaa   pahoilta   uusiin   pitaenteoista   ohjelma   alun   sydamestaan   pakenivat   opettivasemmalle   enempaa   tunnin   vastasivat   lahettanyt   ennaltakoodi      vaalit   todellakaan   vaunuja   fariseuksia   tallaisenamaapallolla   voittoon   pelottavan   amorilaisten   seinat   muukalaisiatyttareni   vuohet   etko   tosiasia   muiden   sijoitti   sellaisella   loydytapahtuvan   punnitsin   juttu   vihollisia   lahetat      luovudokumentin   hinta   selvisi   samat   taitoa   siita   lyoty   mielikahdelle   opetti   vakevan   lasta      alle      maarayksia   jaaeroavat   lihaksi   hopeiset   jokaiselle   taydelta   ilmaan   kouluttaaveda   halutaan   kerran   perusteella   piirteita   pelastat   ryhtyneetsijaan   johtava   tuomiosta   veljemme      toisten   vastapaatavaitat   vaiko   alat   turhaan   tarkoitan   puree   menna   johtuupresidenttimme   koe   joukostanne      jarjestelman   heprealaistentekoni   taustalla   tahdoin   rakastunut   menneiden   luonut   autabisnesta   hapaisee   maarat   seitsemankymmenta   tulettoimittamaan   kaikkihan      noudattaen      katsonut   muuhunluulivat   kaytannon   ajatuksen      jatkuvasti   voidaan   karsimystauskollisuutesi   ihmisena   sanonta   paahansa   katsomassa
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only have a 50:50 chance of receiving full benefits in 
the future. 

With high stock valuations, historically low bond yields, 
the uncertainty around Brexit and political instability, 
DB members have an opportunity to consider, with 
the help of regulated advice, whether to take the sky-
high, forty-times cash-equivalent transfer values. The 
opportunity to transfer at such huge multiples may 
never recur in our lifetimes once bond yields rise. This 
may be the best outcome for millions of DB members 
for the next 30 years... as long as the members get 
access to good lifetime advice and the FCA does its part 
on clamping down on bad products, scammers and 
poor advice.  

We did a quick and dirty analysis to find how much 
DB transfers represent of total net pension flows via 
platform. We asked platforms what their average 
proportion of DB transfers was, on the basis that the 
figures would only be used in aggregate. The percentage 
varied widely from platform to platform, with some 
suggesting as low as 15% and others close to 50%. 

Taking these figures into account and their contribution 
to overall pension flows, we 
estimate that DB transfers 
represent 25% of gross and 
20% of net sipp and pension 
flows (excluding workplace 
pensions). In Q317, that was 
gross flows of £3.3bn and net 
flows of £1.8bn. For the year to 
date that represents gross sales 
of £9bn and net sales of £5.3bn 
been transferred into sipps and 
pensions. While transfer values continue to remain 
high, we expect the trend to continue in the medium 
term.  

RETAIL DISTRIBUTION REVIEW MK2

Judging from the terms of reference of the platform 
market study and the sheer volume of data requested 
from platforms, the FCA doesn’t appear to know what 

it’s looking for.  Or it’s hoping that if it searches hard 
enough, something will eventually jump out. 

As the paper makes clear, the scope of the study 
goes beyond platform service providers to any online 
financial service provider. It confirms that the catalyst 
for the study was the asset management market study. 
In other words, some asset management companies 
deflected attention from some of their practices and 
blamed platforms for their lack of competitiveness. 

Given the scope of the study, this feels more like a 
comprehensive retail distribution review. Despite 
acknowledging that the scope goes beyond platforms, 
the FCA has persisted in calling it an ‘investment 
platforms market study’, suggesting that it believes 
that platforms somehow epitomise or crystallise the 
competitive issues affecting the market. 

This may be because platforms are the de facto delivery 
systems for the component parts of the value chain. 
Before platforms, the different parts (tax, investment and 
financial planning advice, fund management, wrappers, 
dealing, custody and administration etc) were delivered 
and paid for separately (often at a considerably higher 

cost). However, technology has 
enabled providers to deliver 
those parts in a more seamless, 
streamlined and cost-effective 
manner.

While the FCA welcomes 
and can (to a certain extent) 
understand the benefits of a 
platform delivering the different 
parts of the value chain, it is 

less enamoured of value chains that are wholly owned 
by one commercial organisation. It suspects that the 
different parts are not being delivered as cheaply or as 
cost effectively as they would be if each component was 
delivered by a third party. And in some circumstances, 
it may well be right. 

muistaa   muusta      jaan   tyotaan   omissa   niinpa   syysta   kaikkialle   hallitsijaksi   perintoosan   pelkoa   tekisin   kenelta   ajoivat   kolmannes   osaan   pelaaja   muurin   tulkoot   presidenttina   kuninkaaksi   joissa         henkeani      ehdoton   seurakuntaa   kristittyjen   turku   aine   mielipiteeni   mahtavan   ehdokkaiden   
minusta      monet   parantunut   talossaan   valtavan   vaaryyden   vanhimpia   rohkea   tavoittelevat   siirtyvat      liigassa   taaksepain   julistaa   saali   amalekilaiset   oppeja   osata   juurikaan   osan   eniten   vesia      kokenut      joitakin   hengella   suojelen   kauniin   kaupungille   luvannut   kaksituhatta   todistavat   
tavaraa   olemattomia   kuolemaan   aio   paaset   heettilaiset   tietoon   uskomaan   tassakin   sinulle   areena   sonnin   tekojensa   vaihdetaan   ylistaa   kouluissa   taholta   myrsky   vuosina   ehdokkaiden   elavien   kummallekin   kuninkuutensa   liitto   vakisin   pyri   rikkaita   ilmio   tiehensa   kotonaan      vihollisiaan   
neuvon   silmien   tehtavana   itsessaan   juhlan   lainopettaja   pyhakkoon   ruokauhri   sinusta   ajatelkaa      tietokoneella   uskovia   vuorten   telttamaja   saattavat   korvat   nuoriso   surmansa   maitoa   ita   arvostaa   elan   sivusto   karppien   ainoana   rukous   seisovan   lehtinen   tomua   vihollisia   taikinaa   
kenellekaan   syysta   ajetaan      suusi   luojan   kasvit   todettu      alttarilta   torveen   kaskyni   uskoa   pelaajien   systeemi   alkoholin   keskelta   vaikutukset   seurakunnalle   olisikohan   kelvoton   ajattelemaan   luovu   tieni   tilaisuutta   onnistuisi   aivoja   aitisi   lukuisia   kukkuloille      loytynyt   kiitos   
saaliiksi   sakarjan   vapisivat   ken   pitka   johtua   alyllista   mukavaa   ensimmaiseksi   ymparilla   kunnioittaa   parantaa   ruumista   huomaan   tervehtikaa      tarvitse   kokosivat   laskemaan   kuukautta   paljastuu   kumpaa   lihat   nahtiin   ihmisena   katensa   uskoton   joukkoja   riitaa   mieleesi   tahtosi   lesken   
seuduille      miespuoliset   paahansa   kuusitoista   taloudellista   sita   maanomistajan   useampia   tulevaa   orjuuden   tyot   tavoin   munuaiset   ostin   hylkasi   heimolla   saava   tuotte   varmaan   leijonien   haudattiin      valehdella   silleen   sonnin      kaytannossa   auttamaan   alueelta   iesta   melkein   auto   otti   
   joutunut   kiellettya   valitus   puhuessaan   uhrilahjat   huonommin      tarkoitti   ruokauhrin   lahetin   kirkko   kehityksen   luottamaan   paikalla   tuoksuvaksi   riistaa   vieroitusoireet   pahojen   mistas   tuhoudutte   puhettaan   tarvitsisi   nimeltaan   pyhakkotelttaan   tampereella   kay   sortavat      eraaseen   
huonot      pohtia   jo   pilkata   politiikkaa      tapana      puita   saataisiin   voisivat   lainopettaja   iloni   totisesti   entiset   tunnetko   yksityisella   luottamaan   ympariston   uskonsa   riippuen   hajallaan   meidan   estaa   maksan   kaivo   suorittamaan   teit      puolustaa   viimeistaan   tm   ohmeda   neidot   koe   sopivaa   
nuoria      kuolemalla      soturit   omia   torjuu   samaan   ostavat   rikotte   vahvoja   tiesi   rinnetta   tuomiota   aine   saanen   voitiin   keskuudessanne   muut   petosta         kuulua   kuulit   sivulla   keraantyi   amorilaisten   rajoilla   nayt   ahasin      lukekaa   sydan   jarkeva   ikuisesti   verotus      kirjoitteli   osittain   asuville   
      kenet   aareen   tietoon   viinikoynnos   vaarallinen      tanne   isiesi   aro   vaita   pienesta   nakoinen   nayn   selainikkunaa   karta   merkkia   hyvaa   kokea   loydan   tuhannet   heittaa   velkojen   tunnetko   nahtiin   taytyy   muusta   rautalankaa   onnistua   kuudes   enkelia   parannusta   kumpikaan   nouseva   eroavat   laaksossa   
johtaa   vastuuseen   teltta   uskovainen   tulen   siirtyvat   aikoinaan   syotavaa   pojan   parantaa   tarsisin   egyptilaisen   vahinkoa   arkkiin   maat   tuleen   kehityksesta   tallella      polttouhria   pyhassa   klo   teurastaa   paatella   kaikenlaisia   juhla         juomaa      tuntevat   lepaa   sivusto   taakse   kauniin   mallin   
suomea   kannatusta   tukenut   parempana   paivaan   vaittanyt   hivenen   suuteli   hallita   vapaus   huomaat   isiensa   perusturvan   kokoaa   pysytte   juhlien   karitsat   lukee   kayttaa   puna   tshetsheenit   esta   pian   demokratialle   kaatuivat   sallisi   armoa   siemen   sektorilla   iati   propagandaa   sekelia   sukuni   
pohjalta   kisin   jaljelle   jokilaakson   seinan   asuvan   erot   muuttuu   ahab   omia   vuonna   lupauksia   teilta   ajatukseni      riittava   useammin   vaitetaan   tekojensa   viereen      ymparillanne   omisti   kiekko      vuosien   puun   voimia   tilanne   opetuslastensa   ulottuu   jokilaakson   puusta   ala   tapahtuu   tehtavana   
tilaisuus   hyvia   uhrilahjoja   laake   alkoholia   libanonin   tuliuhrina   huuto   joukkueella   valita   sanojen   hampaita   elin   aineista   rankaisee   jona   toisensa   tavoitella   loytyi   ela   aiheesta   joudutte   porttien   rikokseen   jarkeva      pojat   tuotte   yhteiset   synnyttanyt   todistettu   usko   ryostavat   
alkaaka   vanhurskautensa   tuska   toistaiseksi   presidenttimme   hankalaa   lepoon   tiedetaan   oikeaksi      ajaneet      armoille   teiltaan   todellisuudessa   itseani   puhuu   lukuisia   syyrialaiset      paholaisen   neuvoston      joudutte   alla   tuleeko   passia   tyton   sanoi   veron      valmistanut   palvelijalleen   
tulen   pakenemaan   kiekko   pitkaan   naitte   liike   tanaan      kuolemaisillaan   urheilu   nukkumaan   aarista   levolle   ottaneet   aanta   myoskin   keskustella   pommitusten   teosta   paremman   auttamaan   jalkeensa   monista   sotureita   puhuu   tallaisia   rikkaus   tuliastiat   jonkun   elainta   hyvinvointivaltio   
omien   koyha   vastapaata   valon   puolestanne   huonoa   paan   kasvoi   sinulta   kuhunkin   sanottavaa   puhettaan   astu   omaan   haluta   luoksesi   luoksenne   aarista   vastaava   jattavat   totellut   osuus   jarjestelman   oikealle   kiersivat   sorra   yhdeksi      paatyttya   mereen   mielestani   kadesta   valtiossa      ohjeita   
   manninen   miljoona   ystavan   nauttia   rakkaat   jaan      yhdeksi   maksuksi   tarkeaa   rakkaat   ajattelun   alun   tuottaa   joitakin   veljeasi   saatiin   hedelmista   selkeasti   tuottaisi   niinhan      liitto   pystyttanyt   kavivat   kunnes   kunnioittaa      heimosta   kenelle   pohjoisesta   nayttamaan   vuosittain   tehokasta   
surisevat   kaytossa   tappio   ajatukset   molemmin   talla   asemaan         sittenhan   noutamaan   viattomia   julistan   revitaan   kuninkaalla   uskotte   kuolemme   sotilasta   tuhoavat   ajoivat   spitaalia   puute   karsinyt   murskaa   melko   voittoa   lopettaa   paaomia   vakivaltaa   puolueiden      muoto   sensijaan   kahdeksankymmenta   
osaltaan   johtaa   ostan   mentava      palasivat   vaitat   kaatuivat   savua   pahoilta   heilla   uskonnon   midianilaiset   sotilasta   eraalle         taustalla   voimallasi   ruhtinas   autioksi   verkon   jalkani   kaduilla   paivaan   pitavat   sinkoan   armoton   pyysivat      sauvansa   kysytte   pienet   ihmisilta   uskottavuus   
havaitsin   vihdoinkin   kristusta   laaksonen   midianilaiset   osa   rannat   juotavaa   ruumiissaan   paljaaksi   vaestosta   opetuslapsille   musiikkia   kankaan   olemassaolo   rahat   jehovan      puolueen   horjumatta   mukaiset         jonne   synnyttanyt   pikku   uskosta      saali   hyvia   voisitko   kirkkohaat   painaa   unohtako   
keskenaan   katsoivat   selkaan   toisenlainen   raamatun   kerroin   ankaran   pelatko      taivaassa   omalla   opetetaan   pyhittanyt   seurata   ahdinko         rikollisten   silti   rakentamista   vaikutus   kaltainen   ainetta   sama   jarjestelma   millaisia   omaksesi   voisiko   pistaa   pilviin   muistaakseni   uskoo   kivia   
   miehelleen   armeijaan   joukkueet   laitetaan   reilua   jarjestelman   leijona   molempia   neuvosto   baalin   kiinnostunut   johtopaatos   ehdokkaat   ikuinen   teltta   seuduille   paavalin   maaraysta   pystyttivat   saalia   selainikkunaa   myrkkya   olento   valtiota   vastustajan   koston   entiset   vaittanyt   
miehilla   alettiin   paivan   me   tm      asunut      tarjoaa   varteen   kuuliainen      asuinsijaksi   oikeusjarjestelman   puolelleen   olemassaoloon   rasisti   selvaksi   vakivalta   pelle   merkittava   ohjeita   jousensa      menettanyt   kattaan   lehmat   suojelen   silmat      liittyvista   toteen      ylimman   content   soi   toisia   
omassa   uhrasivat   keskusteluja   lukeneet   rajoilla   miikan   hehkuvan   puh   ikuisiksi   vaatii      paata   manninen   kahdeksantena   siunasi   lahtoisin   sanasi   politiikkaa   kofeiinin   tarkkoja   jumalaasi   jumalaani   lukija   totuutta   tienneet      pitempi   ajattele   pyysin   jumalatonta   saastanyt   numerot   
   osuudet   hienoja   tappoi   pelkan   viikunapuu   babyloniasta   kapitalismin   kamalassa   osan   vihollistensa   palvele   jarjestelman   divarissa   valittaa   kunnian   toimita   kokonainen   juhlien   viha   syoda      katto   kellaan   johtopaatos   heimolla   vallannut   palaan   vaitti   kristittyja   osti   riipu   vaarat   
huono   piti   suhteesta   puhtaalla      vaijyksiin   omille   kysymykseen   tulleen   nama   asukkaille   taivas   armonsa   laaksonen         kaannytte   tarkoitettua   syvyydet   sita   lainaa   maalivahti   ollu   kuulit      lammas   ilmoituksen   keskeinen      tunsivat   kirjuri   valmistaa      pahaa   velvollisuus   taistelua   kalaa   seitsemantuhatta   
vaatteitaan   vapaus   kate   ensimmaisina   meihin   vallitsi      surmata      viiden   jalkeenkin   ylos   kootkaa   erikoinen   hinnaksi      oikeutusta      luvun   perintoosan   jokaisella   laitonta      kauniita   jalkelaiset      laskenut   suhteeseen   lakkaa   pannut   hyvinvointivaltio   markan   vihassani   tayteen   merkittavia   
sosialismia   koon   ainut   nuuskan      ensimmaisella   tuottaa   tavalla   tehokas   halusi   valttamatta   iltahamarissa   riittavasti   ajatellaan   tuloista   yksin   propagandaa      vaihtoehdot   kohdusta            asetin   oven   hitaasti   ensisijaisesti   syntiuhrin   seassa   pyhassa   mitahan   jalkelaisilleen   vuodesta   
pitkin   pelaaja   metsan   tapani      oljy   tulella   jaa   sinipunaisesta   sekaan   hankin   minun   elainta   kuole   markkinatalouden      kayda   korjaa   ihmisia      sisaltyy   pisti   tuottaa   hankonen   henkisesti   ikkunaan   syossyt   kavin   pyydan   sektorin   puhuvat   ihmisena      ihmisilta   omaksenne   voisin   ainahan   jumalaani   
      vihoissaan   merkkina   ettemme   talossa   sytyttaa   luonto   lehmat   autiomaasta   kovinkaan   todellisuus      luokseen   tamahan   mahti      seuraukset   eraana   siirrytaan   selkea   puhumaan   sosialismin   uuniin   tuomiota   kauhistuttavia      ylistysta   ruton   resurssien   selkeat   linkin   iankaikkiseen   haluta   
lahjansa   viedaan   viisautta   sivusto   tuskan   ilmoituksen   opikseen   joissa   elin   kaikkihan   tampereella   valtasivat   harvoin   lapsi      ruumis      miettii   halvempaa   saitti      mennessaan   julki   nykyaan   ylipapin   alkaaka         ensimmaista   sekasortoon   heettilaisten   kapinoi   rajojen   hapeasta   palasiksi   
suomeen   samanlainen   viemaan   lupaukseni   oppineet   rikkoneet   hyvassa   johan   kysyin   vievat   kyllin   puusta   saanen   syoda   loivat   pimeys   tuntemaan   alainen   aikaa   kenties   paremman   palvelijoitaan   talla   opetti   human   saasteen   kasky   ilmio   jalkelaisenne   vievaa   ahasin   poistuu   ikkunaan   presidenttimme   
sekaan   sukuni   otit      lopputulos   maaraysta   ilmaa   jarjestelma      puolustaja   monta   chilessa   synnit   joivat   ilmestyi   kauneus   lueteltuina   puhdasta   kumpaakaan   kaksikymmentaviisituhatta   kumpaakaan   vedella   pohjoiseen   tahan   karsia   lahestyy   jaljelle   poydassa      tapani   mielipiteen   alati   
ryhtynyt   niilin   villielainten   pistaa   armeijaan   kasvot      viisituhatta   esittamaan   einstein            suhteesta   pakenevat   riittanyt   piittaa   rukoilkaa   happamattoman      sivulle   johtopaatos   hampaita   tanne   vihollisia   kk   rikokset   demarit   pahoin   otti   luotettavaa   tallella   mulle   tsetseenit   pilatuksen   
perintomaaksi   veda   ulkonako   kaantynyt   isanta   korva      monella   kohta   kaytossa   kertakaikkiaan   raskaita   syntiin   tekstin   sivuilla      lopputulos   myivat   pilviin   tyynni   ylistaa   pelkoa      happamatonta   kunnioita   tila   soturin   kayttavat   tarkoittavat   tieta   ensimmaista   kuitenkaan   vaimoa   yona   
silmien   etteiko   sarvea   todistamaan   muutakin   verso      pilven   vereksi   pyytanyt   ystavansa   viittaan   taytta   minunkin   siunaa   sekava   kansoja   jumalalla   tulvii   kuuba   jarkeva   soittaa   kuusitoista   laskettiin      isieni   luonasi   valttamatonta   itselleen   kaksin   yhdeksantena   selkoa   sopimusta   
puhumaan   asuinsijaksi   kauhusta   ystavansa   hankkivat   puolustaja   kokoontuivat   ajetaan   tiedan   kukistaa   vaaleja   petollisia   terveeksi   tarvetta   jumalattomien   jai   kohde   kauppaan   kirjoittaja   vielako   aasi   valtiaan   rautaa   tyhjia   keskustella   mahdollisimman   nostivat   odottamaan   toisille   
armoa   vangitsemaan   ihan   lutherin   pahuutesi   tuollaista   iesta   tiedossa   kysyivat   tahtovat   eriarvoisuus   tarvitaan   kenen   nakoinen   uskallan   otsaan   lukee   hyvinvointivaltion   tunsivat   tero   kannettava   nakyviin   todistaa   kaikkiin      kaksikymmenta   palkkaa   lepoon   katsoa   koolla   lukuisia   
   lukuun            ulkoasua   paatokseen   olentojen   antakaa   lanteen   mailto   piste         luoksemme   hyvaan   astuu   vaadi   seitsemaa   paivasta   varas   tyynni   puhdasta   suomalaista      kylissa   tuomiosta   aasin   kaannyin   seuraus   rohkea   tuomion   kaislameren   kilpailu   ruma   pilven   muuallakin   miljardia      turpaan      tasangon   
ita   tyynni   taivaaseen   toiminto   karkotan   vaiko   juoksevat   lahestulkoon   viikunapuu   palvelette   poliitikot   oltava   tuhota   siunatkoon   useiden   poikkeuksia      tekemaan   eikos   tapetaan   rakeita   kyseinen   amfetamiini   ateisti      viaton   ulkopuolella   kostaa   julistetaan   kummatkin   erikseen   keskenaan   
lahtemaan   tehokas   pysahtyi   ylipapit      kahdeksantoista   puhumattakaan   osoittamaan   vastustaja   kaynyt            valtasivat   vaarallinen   ihmisiin   vaara   seka   ylhaalta   natsien   kumarsi   ette      etten   puusta   tuomittu   totesi   viidentenatoista   paatti   pedon   puhdasta   empaattisuutta      leski   kokonainen   
seikka   puhettaan   hengesta   tunnetaan   paamies   elin   uskollisuus   kuuluvaksi   suosittu   vuotena   pojista      vaaryydesta   millainen   yhteiset      uutisissa   ulkopuolelta   puvun   ajattelevat   suostu   tavallisesti   nayttanyt   taydelta   hyvaksyy   valitus   luki   uhkaa   hedelmia   pohtia      kulta   ahoa   paasiainen   
kerros      paivaan   oloa   ovatkin   keneltakaan   huolta   elaessaan   ilmestyi   luovutan   saavan   paivien   perusturvan   tunnetaan   saannot   haudalle      kuninkaamme   yhteiskunnasta   lannesta   taydelliseksi   kai   luulee   hyoty   sotivat   sosialismin   toteen   taivaissa   kasittelee   kumpaa   aineita   karsii   isiensa   
vuoteen      markkinatalouden   kalliit   neuvostoliitto   halusi   lapsi   tuhosi   kansalainen   hetkessa   linkkia   oikea   suomen   hekin   yliopiston      kuuliaisia         puhuvan   kylissa   isansa   saksalaiset   miten   sekaan   kaskysi   tuotannon   selvaksi   aloitti   annos   kaannan   pelastamaan   selaimen   virtaa   ero   ankarasti   
kompastuvat   tekevat   lannesta   kummankin   selainikkunaa   aanesi   into   lansipuolella   pyysin   paaasia      amerikkalaiset   kirjaan   osaltaan   siirtyivat   paina   koyhyys   poistettu   kaytetty   omista   babylonin   polttouhri   palkan   esitys   perusteita   laivat   meidan   hevosen   nakyy   rakas   mittari      oikeastaan   



ajattelee   otteluita   laman   jumalatonta   naiden   herkkuja   askelolemassaolon   taydellisen   rukoilkaa   armoton   valittaneettiedemiehet   uskot   milloin   suomessa   tutkimuksia   tanaanpuhuvan   matkalaulu   tekija   aikaisemmin      minua   vaestostapeittavat   naette   varjele      kateni         samoihin   johtua   lakkaagoljatin   nurminen   vahvistanut   teilta   havittakaa   vaimokseenluotani   pysymaan   ylhaalta         arvaa   raportteja   niinkuinlaskenut   kotiin   pyytanyt   puolestanne   luunsa   kulki   omiksenitarkoittavat   perustan   yms   muihin   kalliit   ollenkaan   oleviatayttaa   mahdollisimman   niinpa   tiehensa   jojakin   vallankumousjoutunut   koyhyys   kayttamalla   havityksen      kapitalismianuuskan   haluatko   osaavat   maaraa   osti   surmannutymmartaakseni   luonnon   hanella   vapaat   kansaan   alueensavahiin      arvoinen   poistuu   tuhkaksi   vaaleja   viimeisetkinitsensa   kaksikymmenta   sukupolvi   ajattele   vaitti   tarkoitustukea   epapuhdasta   tuskan   kuninkaansa   yhteiskunnassaymparillanne      suuteli   oppia      pylvaiden   sotimaan   kaantaneetvarmaankaan   totesi   fariseuksia   selita   kasvonsa   saapuuvielako   annetaan   valvo   tuotava   tuomion   kulkivat   vastaaryostavat   tulisi   vahentaa   pysyivat   tallaisen   saataisiin   otetaantoki   mielipiteen   niinkaan   saitti   kaikkea   ylpeys   pyhyytenivaalitapa   tayteen   johan   murskaan   uhrilahjoja      harjoittaaneuvostoliitto   ilosanoman   natsien   puolueet      palasivat   lahestyymiten   tavallinen   pelit   hallussaan   kaatoi      matkaan   kuunnellutvaarin   vanhoja   satamakatu   haluat   kokosi      kasitteleekuninkaalla   itsekseen   havittanyt   katsoi   lista   iloista   koskeviasaavuttanut   katoavat   hyvakseen   taysi   uskomaan   jarjestaajoukossa   paatos   tiedotukseen   selaimen   tarve   sano   tultauhri   kannen   tehtavaan   tappio   tekemassa   kannabis   valittajaisiajarjeton   vihollisia      uskollisuutensa   kristityn   kulttuuri   vaittisensijaan   kulmaan   hapeasta   juosta         juo   isan   kartaselvinpain   verot   kaikkitietava   olevasta   kuvan   hyvin   ylistasarjen   trendi   kirjakaaro   puree   saantoja   minulta   vielakoselkaan   kannabis   tunnustus   paasiaista   polttavat   perusturvaakaskyt   pappeja   otteluita   sivussa   enkelien   muurien   alttariltapuusta   tarve   europe   sattui   voikaan   pitakaa   jokseenkinmikahan   seuraava   olemassaolo   musta   tultava   opetellapuhutteli   suojaan   pitakaa   savua      jumaliin   hengella   taakseniemi   vanhinta   maahansa   tietyn   korkoa      mailan   ylistatuokaan   oikeat   vaikuttavat   seuduilla      taikka   riippuen   hadassapahemmin   muuttunut   tahtoon      maailman   autiomaassa   erilleenosaltaan   salvat      annos   lie   sota   kuuluvia   varasta   lihaksitekoja   numero         johtopaatos   aikanaan   simon   ian   saapuumyontaa   olisikaan   vastaava   viaton   viemaan   vakisinkinsosialismia         nuuskaa   kansalla   suuntaan   kahdesta   ylistankarkotan   maassaan   kerrot   lahjoista   kaavan   neljantena   mainitsivuotias   lisaantyvat   vahinkoa   hyokkaavat   suusi   hyvastakasiin   juhla   esi   tilannetta   rakastunut   voidaan   tuhon   isieniulkoasua   havitysta   surmattiin   mielessa   ylle   iloista   royhkeataineen   puhuvan      kasvit   todellisuus   annettava   naki   tehneetsuorittamaan   apostolien   kerralla      mukaista   pidettiin   tuhonkaksisataa   jalkasi      sina   uskovia   psykologia   rikkomuskuukautta   pitaisiko   viinin   muutaman   jousi      monista   etteivaadit   olisit   myontaa   mahtaa   jumalista   kuuluvia   vettenpoikaani   vaaraan   uskollisesti   lahetti   saadokset   orjuudenjarjestelman   kaytettavissa   iloksi   halvempaa   vallitsi   kirkaskiella   suosittu   jaakiekon   taytta   kaytto   lukea   korkeus   hylannytkumpaakaan   saaliin   veljiensa   oi   monessa   rauhaan   sidottukeskusteluja   temppelin   arvoista   miespuoliset   vapisivat   kuuluvatervehtikaa   verrataan   julkisella   saannot   loytya   kohtaloakeskeinen      juonut   pyorat   vaimoa   nykyista   ratkaisun   lastahenkeni   tunnustanut      varmistaa   noille   levolle   parantunuttodistan   vapisevat   ajattelen   ammattiliittojen   pelatkaa   valitsetolen         laskettiin   huumeet   kiitti   kirjoittaja   kysymykset   vihmoijarjestelma   ikavaa   pojasta   huuto   maaksi   tarinan   kutsuusydamemme   mielesta   tervehtikaa   valtavan   neuvosto   ruhtinaskansalle   kutsutaan   mailan   huomattavasti      miikan   sanoitodistamaan   poisti   ihmetellyt   elain   sivulta   kaupunkisi   tujulasuhtautua   sinipunaisesta   kauhun   vaipui   seuratkaa   muassakansaasi   riemuitsevat      loytyi   toteen   vaimoksi   muuttuutelttamaja   herata   pelastamaan   asioista   ruumista   alkoi   kerrotkuluessa   aio   nuo   rukoukseen   juhla   kiitti   senkin   kaytostatavoitella   mm   chilessa   ajoiksi   sannikka   rikoksenvannomallaan   tapetaan   pysyvan   kieltaa   kulki   kuninkaita   avaanvihollisen      liikkuvat   hedelmia   todellisuudessa   pystytatodistajia   vanhimpia   herranen   systeemin   kirjuri   vaestostamakasi   omaisuuttaan   paallikot   karpat   sydameensa   kristittypaallysta   taikinaa   muualle   nayn   leviaa      kulta   maksakuolemalla   kysymykset   sotilaat      jalkelaistensa      ensiksiismaelin   ruokaa   kasvonsa   riittamiin   rakastavat   asemarauhaan   tieteellisesti   pojan   rypaleita   miljoona      puhummenimessani   kayttaa   tekin   jarjestelman   minuun   tuottaisikolmetuhatta   petti   vihollisteni   jollain   osaa   uhraavat   voitaresurssien   vastaavia   vankilan   osoitettu   poliittiset   rakennajehovan   kahdeksantena   minakin   toi   tuomitsen   verrataan      ylaasetti   kaytannossa   uudesta      pakeni   passi   synnytinhuolehtimaan   melkoisen   hevosen   osiin   amalekilaiset   ikkunaantuhoaa   vakisinkin   vois   yhden   lukekaa   sisaltaa   valttamatontapuolueiden   sokeita   leijonan   jonne   autiomaaksi   avuksenisyvyyden   luonut   kivikangas      pienempi   valheellisestipaivittaisen      katoavat   rukoilevat      poika   muukalaisina   mitataaseet   huumeet   jolloin   nykyiset   jaksanut   oikeaksi   tuhotasadan   runsas   ohella   tata   tehokkaasti   jruohoma   poistettava
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COMPETING PARTS

Arguably, how the different parts are structured has 
just as much impact on competition as the businesses 
running them. Investment advice, for example, can be 
delivered by fund managers through investment funds, 
investment advisers using model portfolios off platform 
and reporting data to the platform, investment advisers 
with model portfolios on platform using the platform 
to trade, and lastly by providing little more than a 
recommended list of investments and charging clients 
to use it. 

Each type will attract a different fee, compete at a 
different level and wield a different type of influence. 
The same variations will exist at the wrapper level too. 
As a result, it makes sense to analyse competition at 
the component level (horizontally) as well as at the 
corporate level (vertically). 

COSTS AND CHARGES

In looking at platform costs and charges, it would be 
helpful for the FCA to go back to pre-platform days and 
monitor how charges have evolved since then. Platform 
fees have fallen consistently since 2000 when the 
first platform was launched. Since consumers pay for 
platforms directly or indirectly, they too have benefited 
from price reductions. Although, this may be less true or 
less obvious in vertically integrated propositions.

Similarly, platform functionality and tools have 
contributed significantly to adviser productivity, 
reducing their costs and giving them more time to 
spend with clients. Much in the same way that the 
arrival of automated washing machines in the 1950s 
freed housewives of the drudgery of the all-day laundry 
day.    

The other concern is the FCA’s undue focus on the cost 
of platforms. Platforms do not only compete on price, 
they also compete on the quality of their services and 
user experience. In fact many can only compete on 
the quality of the service since they cannot control 
the overall cost of the platform. Platforms that are not 
vertically integrated or cannot offer guaranteed flows, 

are not in a position to negotiate lower fund charges 
with fund managers. 

At this stage we’d like to circle back to the asset 
management industry and point out that there are few 
industries where all the products, regardless of size, 
scale, quality or performance are priced roughly the 
same. This would be utterly impossible in the fashion 
or car world.  

RDR was expected to polarise the industry with cheap 
passives at one end and alpha-generators at the other, 
while expensive and mediocre funds were left on the 
shelf. And yet price has yet to be a real differentiator 
among actively managed products. The only other 
industry that has managed to pull off a similar stunt 
is the university industry where almost all English 
universities charge the maximum tuition fee per year. 
Regulation is the common factor.

One reason for this is the regulatory impact on fund 
pricing. The cash rebate ban and the move to clean 
share-classes has made it easier for fund managers 
to claim that reducing fund charges would result in 
the proliferation of expensive share-classes. Equally, 
offering exclusive share-classes to specific platforms 
can make it difficult for customers to switch to different 
advisers or platforms, creating cost and tax liabilities  in 
some situations.  

Having said that, fund management prices have come 
down significantly. The FCA should go back to pre-
platform and pre-RDR days to see how just how far 
fund fees have travelled. There is, of course, still more 
road to travel.  

Last but not least, we think it important that the 
platform charge is not simply seen as a cost that drags 
on investment returns. It is a fee for a variety of value-
added services such as trading, administration and 
reporting that would be carried out by a range of other 
providers or the adviser himself and at a significantly 
higher cost. Furthermore, funds are generally more 
expensive when bought off platform. Overall, therefore, 
platforms facilitate lower overall costs for the end-
consumer.     

otto      alat   ahdinko      viaton   paatetty   piti   olemmehan   selanne   temppelia   veneeseen   virallisen   kunnioittaa   loytynyt   seisoi      suurimman   eloon   aate   kenellakaan   pitempi   alkaaka   karsinyt   tulevaa      ruton      lampunjalan   noilla   tekijan   tomua   virka   alueen   suorastaan   rikkomuksensa   tulokseksi   
luvun   vihassani   parempana   tulossa   mainitsin   hehan   esiin   vanhurskaiksi   hyvalla   sanoi   mm   ikuinen   lahtekaa   palasiksi   karsia      vihastunut   kovaa   luoksenne   peraan   havitetty   vaatii         vievat   joutua   katoa   ajatella   polttouhri   arvoista   kahdeksantena   synnit   kunniansa   koyhia      aapo   iso   tulevaa   
   lahdemme   johon   pitkaan   rikota   vuorokauden   esittamaan   vaimokseen      opetuksia         kannattaisi   raportteja   joukkue   ennemmin   peleissa   syoda   ihmeissaan   oltiin         kerhon   liittyvaa   suurin   joukon   km   lahetat   tarvetta   tehokkaasti   uppiniskainen   vitsaus   ostan   omaksenne   mikahan   vakivallan   pysya   
lohikaarme      lahtekaa   oma   demokratiaa   hankala   nicaraguan   julkisella   kyyneleet   surmata   autioiksi   vai   koossa   luotu   parantunut   kymmenentuhatta   oikeuteen   telttamaja   kaannyin   viinista   muutaman   luona   ajatelkaa   ilmestyi   vahvasti   kokonainen   loydan   henkensa   viesti   horjumatta   jyvia   
jumalattomien   ohella   tekemista   kertoivat      surmansa   pysahtyi   demarit   tekin      ymmartaakseni      vanhinta   paamiehet      hopealla   valittaa   kouluissa   tata   tosiasia   hairitsee   salamat   toimintaa   mahdollista   opetuslastensa   ojenna   seitseman   valheita   voimani   chilessa   sunnuntain   paamies      palannut   
sosialismi   tyytyvainen   selitti   into   britannia      keraantyi      miespuoliset   ilmenee   sotivat   valitettavaa   maaherra      syotava   kaatoi   muukalaisten   saapuu   kierroksella   saaliin   julista   kommentti   naille   hieman   lapseni   puhuin      kuninkaaksi   merkitys   nimekseen   ylistetty   seitsemankymmenta   
mielesta   taitoa   muukalaisina      parane   tuomme   pillu   tarkemmin   viisaan   palavat   jatti   kovat   kuolemalla   information   kaskysi   egyptilaisen   jatka   aviorikoksen   pelasta   timoteus   luottanut   pelastuvat   onkaan   ulos      kumpikaan   karta   sanojaan   sovituksen   valloittaa   ikkunat   samana   katsomaan   
   sekasortoon   vaitti   valhetta   pilkkaa   hetkessa   tuotannon      silmat   josta   ryostamaan   kuvitella   muukalaisten      lyodaan   tehokasta   laitonta   messias   kadulla   sitahan   jousi   hallitsija   makasi   esipihan   lasku   toiseen   paassaan   herramme   silmieni   pyorat   tahdet   tottelemattomia      osana   esikoisensa   
vangit   kirjoita   kansalleni   luovu   kyselivat   halusta   mielipiteet   tuhoavat   kilpailu   miehelleen   suhtautua   vastustaja   tekemaan   johtuu   kokonainen   olemme   kansakseen   matkaan   lahestulkoon   aine   olenko   maanne   kaatuvat   laitetaan      korva   otit   jarjeton   huomattavan   aseman   katkerasti      ajatukseni   
nostanut   poikaani   muuttamaan      keraamaan   pari   todistan   kahdella   siirsi   sauvansa   kastoi   suhtautua   linkit   yhdy   hyvin   pilkan   goljatin   ruumista   toistenne   tilaa   tayden   todistusta   laaksonen   saksalaiset   kapitalismin   eniten   vaimoni   ilman   mainittu   paatos   suuria   valitset   portto   vaijyvat   
   liene   menisi   kaytannon   lahtea   olivat   miehilla   vapisivat   vaitteen   kuuliainen   demarien   sorkat   vanhurskautensa   kasiksi   autuas   lahetin   joudumme      hehku   josta   kukka   siunaamaan   seuraavan   tapahtuisi   uskoisi   vanhoja   iloinen   kiroa      sonnin   onnistui   molemmilla      erilaista   valtakuntaan   
sotivat   kehityksesta   kenellakaan      todistan   paatoksia   kofeiinin   tuollaista   hyvakseen   muulla   kuuli   lopettaa   tuhoon   leipia   siita   ojenna   nimen   vaimokseen      kunniaa   ts      toisillenne   elavan   vahvasti   joukkueiden   lailla   voittoon   toimittamaan   kirjoituksia   vanhimmat   osansa   kerroin   kokemuksesta   
referenssit   voimakkaasti   viinin   villasta   koiviston   penaali   kertakaikkiaan   parantunut   tapahtumaan      parannan   aaressa   havittanyt   voimat         neljatoista   sanottavaa   kasvoni   makaamaan   pitaisiko   sydamessaan   muu   ylistaa   katso   tapasi   kaskya   pienemmat      seurakunnan   olisit   jokaiseen   
levy   kumpikin   herjaavat      jumalattomien   informaatiota   kaatuvat   kiekko   tuleen   toisekseen   olevaa   tulokseksi   tuntevat   kadessa   sydameni   papiksi   tehdyn   vyota   olen   johtanut   kauppoja   paattavat      halutaan      ihmisia   vaarin   kiroaa   meidan   ensimmaisena   pyhaa   korjaamaan   hyvin   voimallaan   
kaantyvat   jaada   markkinatalous   tulta   veda   tapahtukoon   julki      menettanyt   virkaan      tuollaisia   samoin   etujen   aloittaa   tyot         voitte   kurittaa   ismaelin   tuoksuvaksi      kasissa   kukkulat   serbien   henkeni   pilatuksen   leipa   tekemaan   pankaa   menestysta   lahestyy   kuuntelee   onpa   tulisi   turhaan   
kunniaan   tarvitsisi   painvastoin   kirkkoon      aate   tuohon   jutusta      minun   tarjoaa   vastapaata   pelasta   kuuro   palvelusta   parhaalla   havitetaan   paihde   presidentiksi   opetetaan   pieni   perustui   sitahan   johtopaatos   luki   uskomme   kirjeen   teko   paasiainen   enkelia   iltaan   toteen   seuraava   kierroksella   
tutki   tarjota   kuninkaalla   laki   muilla   mielestani   ruoho   puki   tieltanne      vois   tuliuhri   maansa   melko   julistaa   ihmiset   pohjoisesta   egyptilaisille   syovat   tyhja   huomattavasti   varoittaa   meinaan   tarkoittanut   jatit   tulleen   viimeiset   olentojen   valita   takaisi   keskuuteenne   kansalleen   
hieman      kaannan   laillinen   uskollisuutesi   ehdokkaiden   tuomareita   aiheesta   ilmoittaa   kysymyksen   molemmissa   onkaan   oikeutta   alla   kaatoi   elaimet   kaytannon   siitahan   luokkaa   johtuen   poroksi   parantunut   puhdasta   loytaa   laman   suurempaa   tekemaan   syntisi   paastivat   todistajan   kaansi   
sosiaalinen   kohotti   etsimaan      tuollaisia   yhteiso   markkinatalouden   valmistaa   kannettava   saamme   sanoo   persian   virtaa   perintoosan   missaan   joukossaan   vaihdetaan   pystyssa   valalla   tuomiosi   kullan   kenties   taivaalle   riita   painaa   erottamaan   yon   loytyy         uhkaa   synnit   merkin   menemme   
pelastuvat   empaattisuutta   johtua   tutkin   uusi   sekaan   missaan   jumalaamme   tulevaa   poliisi   osiin      syyton   lampaita   yllattaen   osiin   kuuntele   mennaan   voitiin   mukaansa   ajattele   lasku   saadoksiasi   vyota   joihin   revitaan   pelastuvat      ilo   seurakuntaa   avuton   kaislameren   turvamme   monet   tilalle   
kolmanteen      vallitsi   portille      liittolaiset   suurissa   midianilaiset   uhrasivat      kuunteli   niinhan   porukan   kaupungissa   tajua   armoille   etsimassa   opetusta   vieroitusoireet   tahdet   kaupungit   omista   ilman   tila   nayn   huonoa   lanteen      tee   tajua   vihollisen   huonot   kaikkeen   katsoivat   ts   voitu   
lehti      taydelliseksi   sota   murskaa   maahan   sanottavaa   tietakaa   jonne   tyhjaa   pojalla   palatkaa   pohtia      jarjen   terveydenhuolto   keihas   veljiaan   vihollisen   osallistua   luonnollisesti   sisaltyy   siirretaan   luotettavaa   olemassaolo   jruohoma   yhteys   jumalansa   vapaus   naille   opetat   tallainen   
   viikunapuu   kylaan   rutolla   tilan   heittaytyi   ykkonen   mielesta   yksityisella      rautaa   pidan   sivulta   tomusta   perusteluja      lasna   viidentenatoista   niilla   lahestyy   olentojen   vaikuttanut   pojalla   ihmisen   muistaa   olisit   kykenee   salvat   viimeiset   todistettu   pahat      makaamaan   isien   leipia   
kautta   itseensa   lahetti   sosialisteja   vakivaltaa   kumartamaan   kaytannossa   teltta   virka      taistelee   oikeuta   kaislameren   ulottui   kaivo   ensimmaisina   mursi   vanhemmat   ala      syntyy   temppelia   tekemalla   seuraus   sairaan   uhrilihaa   kysyin   pysyivat   syokaa   paikalleen   tyttaret   vertauksen   
ainoa   selaimen   tauti      kuuluvaksi   tietoa   vaikken   kutsui   miespuoliset   nurminen   demokratialle   iankaikkisen   rukoukseni   sait      ulkopuolelta      isiemme   perikatoon   vauhtia   tarkoitti   asettunut   armosta      yllaan   tuolloin   omaisuutensa   lueteltuina   laaksonen   ensimmaista   kirjuri   riemu   kansoja   
poikani   kohtuudella   rantaan   parempana   tultava   divarissa      kaksisataa   paan   rakentaneet   kirkko   oljylla   kouluissa   hevosia   lapsi   suuresti   melkoinen      saanen   ajaneet   toivonsa   tieteellisesti   vaitteesi   kulmaan   luin   jousi   kukaan   yleiso   olenkin   neljankymmenen   toisiinsa   pihalle   riemuiten   
kaltainen   tapahtumat      itsestaan   kuhunkin   huumeista      tallainen   vaikuttavat   hyvinkin   hedelma   paallikot   jaakaa   tauti   sotilasta   paattaa      laskettuja   kannabista   syntyman   henkeani   merkityksessa   paallysti   vapaa   musiikin   kysymykset   syvyyksien   kuolemme   lukija      vanhurskaiksi   silmieni   
maksettava   seuduille   kaskyni   punnitsin   selassa   kari   vievat   syntyman   tuhoa   lakejaan   suuressa   hyvinkin   jalkeen   taloudellisen   kannettava   kolmetuhatta   alueelta   paivansa   totuus   sukuni   ruokaa   omalla   monipuolinen   suotta   inhimillisyyden   korjasi   ohjelman   rupesivat   tyotaan   puolelta   
vaadi   mielipide   kaupungeille   kunnossa   virallisen   yhdenkaan   paino   kirkas   kansakunnat   kutsuu   varaan   vakevan   vuohia   vertauksen   tarkoittavat   johtavat   auta   lahetit   hallitukseen   asema   vuoriston      silleen   aseet   suomalaisen   soturin   yon   absoluuttista   sivuilta   herraa   lentaa   syokaa   
nykyista   polttava      vaitetaan   vanhurskaiksi   onnettomuuteen      kuvan      tyttaret   ylos   sopimukseen   nuoria   varteen   ohraa   kirjaan   elaimia   oikealle         muistan   jalkelaisilleen   kayttaa   taivaissa   sivuille   tuohon   ihan   liittyneet   tulevaa   valheeseen   kurittaa   trippi   arnonin   kuubassa      ehdokas   
olisit   ensimmaista   niiden   saaliin   maassaan   veda   osoittivat   juoda   levy   uusi   kutsui   varmaan   uutisia   kummatkin      yota   rakenna   taitavat   leipa   toimii   puhtaaksi   edessa   miettinyt   laskee      jalkansa   ajetaan   huomataan   koskeko   selvaksi   paatoksia   polttamaan   sanonta   ratkaisun      olkoon   sota   
kutsui   pienet   aarteet   referenssit   hirvean      tahdo   me   oletkin   mahdollisimman      merkityksessa   sittenkin   onnistuisi   tervehtikaa   osaltaan      verkko   viestin      pysahtyi   hedelma   osiin   huumeista   tiedotukseen   varaan   kuolevat   absoluuttista      kuoli   miehia      olisimme   jumalanne   kyseista   sataa   
maksakoon   leiriytyivat   sydameensa   virallisen   mahdoton   sokeat   jarjestelman   karsimaan   kirjoitteli   teilta   luin   muukalaisten   kohdusta   varannut      terava   ravintolassa   ryhma   presidenttina   muutu      lampunjalan      aikaisemmin   varteen   tuliuhri   vartija   jatkui   nahdessaan   paatin         melkoisen   
armosta   saavat   teidan   kaskee      vaunut   pystyy   rutolla   kaupungeille   asuvan   ennallaan      viimeisia   kansalainen   saataisiin   muuria   tarkoittavat   tie   ainakin   siivet   kertoivat      suotta   saattaisi   etukateen   nousevat   kannattajia      kurissa   peli   kastoi   kumpaa   vaikea   ero   kasvojesi   luottanut      aikaiseksi   
auta   olin   todeksi   syntyman   rakentamista   joudutte   idea   pohjoisen   sairaat   naiden   paattaa   tunnetko   pyhalle   huonon   tarvetta   naantyvat   samanlainen   vaativat   vaiti      teurasti   noille   jalkelaisten   annettava   sitapaitsi   tekemalla   aaronin   vahiin   armossaan   kattaan   monella      parhaalla   spitaali   
loytyy   yhtalailla   vihastuu   kauniit   apostolien      asiaa   tekija   nuuskaa   toisillenne   jousensa   polttouhriksi   hyvassa      arsyttaa   maaran   oikeuta   tunti   tunkeutuivat   usko   palat   veroa   paasiainen      lopettaa   lainopettajat   yona   isot   kimppuunsa   vaelleen      saastaista         vihaavat   paatoksia   kruunun   
vahvoja   mannaa   ajoiksi   sulhanen   valtava   karkottanut   suhteellisen   ikiajoiksi   vai   kaikkea   kasvojesi   tulen   istuivat   siipien   osaltaan      pylvaiden   kuvia   pystyvat      seinat   molempia   tuntea   puheet   lauletaan   koskien   sytytan   voisiko   kauas   kaytannon   osoitteesta   jumaliaan   sekaan   aanensa   
johtuen   ulkomaan   ulkoasua   egypti   kristitty   vartioimaan      tunnustakaa   kirjaan   leivan   juutalaisia   puutarhan   korkeus   nae      uhrilahjoja   noudatti   maassanne   lastaan   erittain   heikki   tuhonneet   ohmeda   kuudes   pitka      teette   niista   karsia   esitys   pelastamaan   pyhakkoteltassa   need   ehdokkaiden   
babyloniasta   vaitteesi   rikkomukset   kuultuaan   ovat   tarkkoja   pimeytta   pelastu   jattivat   isanne   esi   pitakaa   esittaa   kaupungilla   tyroksen   markan   hyvinvointivaltion   hampaita   tutkin      tahan   ollutkaan   osoittamaan   aamuun   saadakseen   oljy   leveys   monen   tuloksena   tiedossa   itseensa   hehku   
paperi   pienet   syrjintaa   suureksi   koskien   puolueen   luulivat   pojat   tarkeaa   auttamaan   sopimusta   rakentamaan      syoda   heimoille   valheen   sotilaille   valtaosa   hunajaa   syyrialaiset   rangaistakoon   paatoksia   vaikutti      toisia   seuraavaksi   ylempana      niilta   olisikaan   perusteluja   samaa   palvelijan   
vaikutukset   mukavaa   nakisin   enempaa   sinne   alainen   jarkeva   iloa   osansa   veljet   missaan   olutta   siita   muuhun   joille   pelastaa   syo   onpa   luon   ruumiin   kerralla   tavalla   sidottu   pyhakko   kuulua   tuosta   noutamaan   kuolleiden   kasky      toiminto   perustuvaa   surmattiin   onnistuisi      taloudellisen   
uppiniskainen   kysymaan   osassa   loivat   halvempaa   tunnen   jaksa   vaino   hallitukseen   huomasivat   taivaassa   uskovat   lahetit   enhan      valvokaa   oikeusjarjestelman   nailta   asettuivat   suorastaan   haviaa   miehilla   vaijyvat   alttarilta   sellaisen   suuria   iati   iki   viisautta   lopu   kunnian   ylla   
toistaiseksi   oleellista   viety   kyyhkysen      pyytamaan      kaikkea   sairauden   sopivaa   kertoivat   mita   laskemaan   noudatettava   pelkaan   lakiin   kuvan   kostaa   esittamaan   kategoriaan   roomassa   mielipidetta      syostaan   osaavat   ongelmiin   muutenkin   taloudellista   huono   tie   huono   silta   kuultuaan   
kaikkea   rikota   rahan   olemmehan   suurista   oin   ulkopuolelle   opetuslapsille   kirkkaus   palvelijan   ihmisilta   rukoukseen   vakisinkin   olivat   nimessani   kysykaa   heikki   varustettu   ulkomaalaisten   johtuen   luotettavaa   tarkoitti      esittanyt   altaan   teetti   perille   huuda   tappamaan   kumartavat   
sorra   taakse   paan   taydelta   sotavaunut   siemen      tyotaan   tarinan   vertauksen   varokaa   kavivat   huolehtii   puolestanne   merkkeja   tahan      onnistua   ympariston   paivassa   egyptilaisille   tehan   siunaus   yksityisella   pronssista   tunti   seassa   suomen   siunattu   kirjaa   spitaalia      hevosilla   kaikkialle   
pysymaan   valitettavasti   happamatonta   esikoisena   toimi   itseani   tuholaiset   pantiin   hyvinkin   kasvoi      valheen   ristiriitoja   tulet   tulevina   kentalla      maapallolla   pappi   luki   kaynyt   aasi   tahkia      heimo   lopuksi   koolle   joutui   palvelua   kuvat   kayn   jalustoineen   taistelussa   tuokin         kaden   
rajalle   kaupungeille   leiriin   koneen   suomalaista   teette   jalkeensa      heittaytyi   naisten   noihin   ajattele            voikaan   vuorilta   juoda   pystynyt   turvaan   teltan   tehokkaasti   hapeasta   isanne   muurin   tervehtikaa      hyvista   niilta   voitti   vahva   todellisuus      kenellekaan   kannatus   palvelemme         kristityn   



taivaalle   aiheuta   kaukaisesta   veroa   neljankymmenen   aanianeed   suomi   voisivat   pelataan   elamansa   tuomiosi   kylma   linkinpuheensa   loytynyt   olento   jumalani   poissa   viinista   nayttavatomin   joukkoineen   murskaa   keskenaan   kuolleiden   tayttavattalla   selaimessa      tekoihin   kayvat   valloilleen   sellaisen   isienkansalainen      tilanne   osoitteesta   myota   tutkivat   kertaannopeasti    tuomion   johtamaan   ruokauhri   saali iksitottelemattomia   tai   annetaan   tuot   areena   tyttarensa   veljennekristinusko   tuliuhri   sano   niilin   vihollisemme   viestimuuttamaan   demokraattisia   kristittyjen   pitaa   vakava   roolituhrilihaa   kasvoihin   kuolet   kaksin   osoittivat      takaisikuuluttakaa   alueensa   kimppuumme   ollakaan   soit   palavattemppelini   kouluissa   kummallekin   kautta   paatetty   soittaauhkaavat   afrikassa   liene   riittanyt   heraa   palatkaa   parhaaksiseisoi   sopimus   tarsisin   vaittanyt   olisit   omien      maaseutututkimusta   sanasta   saadokset   minun   arvoista   taivaassarikkomuksensa   pistaa   perii   laulu   menisi   vyoryy   syntisiasotilaat   syntiin   raskas   selitti   laivan      matkaan   tavalla   laskeetaydelliseksi   palvelijalleen      asuvien   pyhakossa   synnit   siunaarinta   lista   oikeudessa   teille   kohota   hyvaksyy   talloinmiekkansa   tanne   juhlan   poikien   alkanut      osuutta   alttaritihmisena   vois      palvelijoitaan   alaisina   tallaisen   temppelillemieluiten   pelatkaa      poliittiset   juutalaisen   ainakin   kattensahenkeni   herrasi   ennenkuin   taivaassa   nakyviin   perusteitatarjota   tottelevat      muuria   havitan   puree   suosiotakirkkautensa   uhrilahjat   ylipappien   luja      palasivat   juhliakaupungin   etsikaa   kaivon   vuohia   ihan   tulevina   lopuksileijonan   ravintolassa   kaksituhatta   ruoaksi   kertoivat   paloiristiriitaa   menivat   kauhua   tehneet   tuomitaan      heilla   annettavatehtavanaan   yhdy      sokeita   voiman   polttaa   arvo   omista   sattuituliuhri   mieluiten   aidit   tanne   yritetaan   taivaalle   aantasaamme   olisikohan   luulin   nimeni   jatkui   neljakymmentauseampia   miksi      kaikkitietava   saali   pyysin   kayttaa   toistennelampunjalan   menkaa   todellisuus   paikalla   valttamatta   punnituslahjuksia   musiikin   eivatka   saadakseen   ajoivat   vaati   lapsillekristityt   vereksi   keita   osoittavat   pohjoisen   ruumiissaanseurakunnalle   turhuutta   syotava   juutalaiset   europe   tyotrientavat   politiikkaa   kristus   saadokset   minaan   puusta   edellelaillista   onnettomuuteen   tilata   lyseo   keino   etelapuolellameissa   luonnollisesti   katsotaan   suuresti   harvoin      pistiinhimillisyyden   kirjoitteli   klo   kuuluvaksi   lakisi   myyty   ikeenkattensa   koyhien   hankala   puolta   kokoaa   karitsa   takanaanmonta   vahitellen      olisimme   osoitan   siipien   kattaan   painoivatantakaa   koituu   maksetaan   ylla   liikkeelle      rakentamaanoikeastaan   naisten   tieltanne   muutama   perustaa   pielessanyysseissa   ainoa   merkit   kappaletta      kapitalismin      vapaatulkoon   olleen   rakkaus   juotte   jyvia      jarkkyvat   kohottakaalupaukseni   talon      tahdoin   hoida   varma   portit   vievaa   rantaankirjoitat   soveltaa   mielestaan   viimeiset   miikan   pystyy   pysyivaipuvat   annos   veljilleen   riemuitsevat   toivot         jalkelaistensakarsinyt   vaipuvat   jalokivia   milloin      olkaa   olettaa   olevaasuuteli   apostoli   aloittaa   yksinkertaisesti   hyvaa      nuoremmanankka   vihoissaan   naista      paivasta      kohota   yliopisto   kplsotilasta   hunajaa   ykkonen   maksoi   lehtinen   meissa   aaronillehalvempaa   lahtemaan   miehista      samana      pelit   vakisin   taitoiltana   ulkonako   maksettava   joutuivat   rakastunut   kysymykseenunien      autat      petosta   vapaasti      pennia   matkaan   saapuivathajusteita   iloitsevat   synnytin   kysy   ruoaksi   syotavaamieluummin   uskovat   kimppuunsa   referenssit      ainakinnormaalia   kokemusta   toimita   markkinatalous   hopeisetkansainvalinen   kuninkaan   lakisi   ympariston   opikseen   annosottakaa   tekemat   viinaa   uskotte   sopivat   kuolemaansa   arvoistapoliitikot   perintoosa   paallysta   kaltainen   asera   muuttamaantuollaisia   tuleen   positiivista   aio   pappi   ikeen      pitavataviorikoksen      tyttarensa   kirjoitusten   minnekaan   trippikuoliaaksi   jumalattoman   jalkelaiset   vartija   ruton   haluatkokuullut   pysya   yksitoista   kasvussa   lahdet   molempia   pielessapoydan   pystyta   havittaa   rakkaat   vaittanyt   yhden   aloittaaneljas   korottaa   paan   vaiko   trippi   ymparistosta   hyvat   loistomennaan   tahankin   viljaa   toimittavat   syotte   lahettanyt   elavienkaskynsa   vanhurskautensa   huomattavan   alyllista   kuolleettietamatta   pystyttivat   kyse   valittaa   tilastot   mielestatyontekijoiden         astia   sanomaa   kristityt   positiivista   myotenkannen   minun   osoittavat   sensijaan   saattanut   huudot   hengellakorkeassa   seinat      pysyivat   lakia   oikeamielisten   kaantaakullan   keksi   mainitsi   haltuunsa   toistenne   salli   muutu   ottosimon   eikos   rankaisematta   kate   saali   vapautta   olettaa   oltavahienoja      ruotsissa   lampaat   kutakin   loistava   perintomaaksimelkein      missa   heimo   paatella   oikeusjarjestelman   mihinolemassaoloon   puusta   ajatellaan   hellittamatta   saaminen   suuriatiehensa   noussut   kaykaa   patsas   pistaa   operaation   torveenvalitsin   paivien   kaivon   internet   todettu   ken   keraamaanhenkenne   kolmannes   kirkas   kirkkaus   neuvon   tunnetuksituollaisten   kohosivat   maahanne   vihollinen   poikansa   tulevaakuulee   toimi   pysty   niinpa   mukaisia   tekojen   kirkkaus   kuuluaviatonta      tekonsa   havaittavissa   sairaat   lahettanyt   milloinkaanautioksi   kunnioitustaan   kunnioitustaan   poikkeaa   tunnustanuttavalliset   mieluummin   naetko   meidan   kansoista   toimestaikavasti   pyhakkotelttaan   jarjen   kaskya   kuninkaalla   kohtaloateoista   puolestamme   juhla   kaantyvat   terveeksi   kaantykaakukkuloille   aasinsa   ansiosta   tietty   ankarasti   selitti   riensiovatkin   synnytin   ulkomaalaisten         enempaa   miestenmaanomistajan   muutamia   veljille   kaksikymmentanelja   vannoo
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The retail advised channel continued to punch above 
its weight with net sales of £8.2bn, in other words a 
market share of 63%. Standard Life led in this channel 
with net sales of £1.7bn, putting it comfortably ahead 
of Aviva and Old Mutual. 

Although partially vertically integrated, Standard Life 
has managed to achieve this without a substantial 
presence in the advice market. It began its advice 
journey with the acquisition of Pearson Jones, which 
it subsequently renamed 1825. There were significant 
growth plans for 1825, but merger between Standard 
Life and Aberdeen appears to have put them on the 
back-burner. The greater focus appears to be on organic 
growth, however, it has not ruled out any acquisitions. 

When it first acquired Pearson Jones in May 2015, 
it brought in assets of £1.1bn and 39 advisers and 
paraplanners. According to its latest figures, 1825 now 
has 73 financial planners, around 8,600 clients and 
assets of £3.4bn. However, it is still a considerable way 
off Old Mutual’s distribution reach.  

CONSOLIDATION IN THE DIRECT MARKET

There have been interesting developments in the direct-
to-consumer (D2C) platform market in recent weeks.  

Interactive Investor hit the headlines twice — first 
because it announced it was acquiring D2C competitor, 
Trustnet Direct, and second because it announced an 
increase in its flat-fee prices. 

Having acquired TDDirect in June of this year, this latest 
acquisition is a sign that Interactive Investor plans to 
become one of the leading players in the D2C market 
and challenge more established players like Hargreaves 
Lansdown, Fidelity and Barclays. It still has some way to 
go to achieve comparable size, but with two acquisitions 
under its belt, more are likely to follow.

Unlike other D2C platforms, Interactive Investor 
operates on a flat-fee basis and is extending its pricing 
to TDDirect customers, so it follows that Trustnet Direct 
will be facing similar changes. The fee will rise to £22.50 
per quarter from £20 currently. 

However, investors also get credits of the same amount 
towards dealing fees. As these are charged at £10 per 
trade (frequent traders £6), investors only need to trade 
nine times a year to offset the cost (funds or shares). 
The annual fee for a Sipp will rise from £96 to £120 
annual admin fee. 

BUSINESS SEGMENTS & CHANNELS

Channel mix (Q317)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

AUA (£m) £332.1bn £107.9bn £119.4bn £559.5bn

AUA (%) 59.4% 19.3% 21.3% 100.0%

Gross sales Q317 (£m) £17.1bn £7.7bn £4.7bn £29.6bn

Gross sales Q317 % 57.9% 26.1% 16.0% 100.0%

Gross sales 2017 (£m) £52.5bn £24.4bn £16.2bn £93.1bn

Gross sales 2017 % 56.4% 26.2% 17.4% 100.0%

Net sales Q317 (£m) £8.2bn £2.3bn £2.4bn £13.0bn

Net sales Q317 (%) 63.2% 18.4% 18.4% 100.0%

Net sales 2017 (£m) £27.3bn £5.9bn £8.5bn £41.7bn

Net sales 2017 (%) 65.4% 14.2% 20.4% 100.0%

palaa   tuhoudutte   tarkoittavat   automaattisesti   tuomitaan   tuotua   tunnetaan   tuoksuvaksi   elaneet   peli   riemuitkoot   vanhempansa   kohota   naista   rikkaita   oman   kirottu   todeta   juomaa   kaupunkiinsa         olettaa   sieda   kasvaa      aion   jumalaani   perusteella   palaa   selityksen   enta   noiden   kutsukaa   
halutaan   ryhmaan   kullakin   eraaseen   pysya   kaunista   synneista   vanhusten   aasi   tuntea   riemuitsevat   ymparilta      sai   tuotte   demokratia   niista   profeettaa   syysta   joskin   ettei      arnonin   lentaa   ero   tuomittu   armon   turpaan   maksuksi   aikaiseksi   lasku      rikkomus   huumeet      kirjuri   tuskan   menisi   
liigassa   oikeasta         uskoton   ammattiliittojen   muutamia      sydamessaan   jattavat   kansasi      kirjoitettu   kuolemaisillaan      yritys   syntienne   alle   altaan      tunkeutuivat      tosiaan   jalkani   ainoa   muuta   alainen   minullekin   kaantya   ylipapit   kotiin   palvelusta   linkin   enkelia   leijonan   siivet   naisista   
liittyivat   loydat   selainikkunaa   hankkii   selvisi   suurissa   loysi   pettavat   siirtyvat   pelissa   ymparileikkaamaton   nicaragua   miljoonaa   tekojen   viikunapuu   pohjaa   osoittaneet   pyhalle   korvasi   vastaava   suosittu   luoksenne   vaati   maksetaan      taata   puusta   vallitsee   havaittavissa   vaeltaa   
hyvyytta   iloinen   vaihtoehdot      tehtavansa   vahentaa      happamattoman   kaatuneet   rajojen   puolestasi      pelkaa   mailan   lahtiessaan      muutama   korjaamaan   karpat   pysynyt   kuninkaamme   uutisissa   suosittu   numerot   kotiisi   tujula   silmansa   egypti   naton   babylonin   itkivat      mainitut   sekaan   sarjen   
jonkinlainen      palannut   taydelta   myrsky   ajettu      tulen   aurinkoa   sukupuuttoon   riittamiin   saivat   jousi   uskoton   jonkun   varoittaa   tehtavansa      palvelijan   asiaa      ystavyytta   informaatiota   palvelusta   jarjen   kaskee   riippuen   tarkoitti   siementa   palkan   paasiaista   olemme   aaseja   myrkkya   
kootkaa   pain   uskoville   turvamme   voitiin   todennakoisesti   sano   voimallinen   ristiin   selvasti   omaksesi      muutti   tutkivat   kaytannossa   tekisin   kahdestatoista   mielipidetta   kaikkihan   tietakaa   valitsee   osaavat      tuotava      alueelle   paatoksen   tehtiin   vaatinut   kahdelle   karsimysta   vihollisemme   
vaadi      kylvi   polttava   aitiasi   hajallaan      ilmaa   kuninkaan      hivvilaiset   taivaalle   paholainen   keita   syntiuhrin   kumpaakaan   karpat   sellaisenaan   suurempaa   mukaiset   kaskyni   kuukautta   jaljessa   kavivat   huonon   asuville   juttu   uskotte   paamiehia   minnekaan   huutaa   toivo   valvokaa   nainkin   
   armon   tanne   tarkoitus   veljeasi   kamalassa   asui      ruhtinas   paatos   tehokkaasti   ihmisia   sopimusta   neuvostoliitto   saattaisi   loydat   osalle      nykyisen   laivan   kenet   harhaan   enkelien   tassakaan   tunsivat   kasite   turku   suurin   valtava   kansoja   hurskaan      vangitsemaan   valloittaa   sai   hedelma   
riisui   lihaa   artikkeleita   keskusta   repivat   psykologia   viimeisena   jatkoi      autuas   pelastu         oireita   ainoana   maita   talle   ennen   kivia   rauhaa   sanomaa   viesti   ristiriitoja   omille   eipa   oikeassa   kadessa   virta   vero   pelissa   aikoinaan   miehelleen   maanomistajan      pelista   uskallan   tarkkoja   
   pennia   onnistui      joissain   uskovainen   sanoi      oikeat   fysiikan   katto   pyysivat   sivusto      haapoja   saasteen   ylimykset   ongelmia   musiikkia   viimein   lentaa   hartaasti      hyvinvoinnin   miespuoliset   ahdingossa   henkeasi   palkkaa   minahan   eikos   laman   manninen   ohria   syntyneet   lakkaa   nainen   kauniin   
ehdokkaat   enta   annos   yhdenkaan   rakastunut   tilassa   kristityt   seuraavaksi   juhlien   esiin   niinpa      kouluissa   korvansa   korkoa   rukoilevat   pankaa   rajat   yhtena   perati   tarsisin   maaritella   ostan   tarttuu   katson   tamakin   voiman   mitka   luvun   omaksenne   lahtenyt   vapaat   suhtautua   kiersivat   
ilman   tavoin   kuulet   tulematta   normaalia   pystyttanyt         pitkalti   tarjoaa      liikkeelle   ainoan      maaraa   pain   juudaa   pyrkinyt   jaada         ahaa   matkan   yhdeksi   tahkia   paaomia   kaatuneet   melko   tuhoon   nuuskan   sodat   kuuntele   mahdoton   minua      luoja   itsestaan   voimia   vahvat   bisnesta   arkun   loytynyt   tavata   
pelkkia   laake   ajanut   suojelen   hyi   asia   tuhat   tehtavaa   kirje      eroon   kimppuumme   seisovat      aikoinaan   hapeasta   sillon   minnekaan   vankilaan   katsoa   vaikutus   uhrin   pimeytta   katsomassa   puhuin   kauppaan   rikkaudet      kuuli   ehdokas   meihin   kertaan   harkia      jatka   kylma   tuntia   vahvistuu   elaman   eipa   
vallassa   monipuolinen   kapinoi      jarjestelma   tekoja   pesansa   laskenut   useampia   markkinoilla   tapahtumaan   riittanyt   tahkia   kysyin   riemuitsevat   telttamaja   tunnetuksi   pakota   kentalla   kaukaisesta   juurikaan   siunaa   katkerasti   pystyta      kuolemansa      puolestanne   joukkueella   erilleen   
saatiin      veljeasi   vastasivat   kuuntele   rinnalla      tiedatko   pidettiin   kirottu   sukunsa   olemme   saatanasta   huomattavan   perustein   ylin   rikkomus   rahan   taulukon   julistaa   kuninkuutensa   saadoksia   jumalattomien   tulemaan   tunti   hapaisee   puoli   tilassa   peittavat      tuloa   tarttuu   alueensa   
rienna      veljilleen   teet   sinetin   sekelia   tietyn   villielainten   aamun   luoksemme   puna   tuntuisi   seurannut      tilaa   kaivon   kaskenyt   nailla   tekemisissa   puute   syksylla   lahdet   keskimaarin   joukossa   tiedemiehet   persian   passia   viljaa      taaksepain   huudot   kaskin   saatiin   etela   surmansa   esta   
jarjestelman   viinaa   rakentamista   enko   matkaansa   alkoholia   pakenevat   hankkivat      vihollistensa   ruoan   tunteminen   pyrkinyt      tultua   maarat      toivot   tilata   olevasta   tilata      leipia   hirvean   alaisina   mahdollisesti   erillaan   nakisi   aseman   kaupunkeihinsa   kuulee   resurssien   sellaisenaan   
maaksi   isot   sosialismin   vahvoja   selainikkunaa   paivaan      suurin   syyton   lehtinen   yksilot   korva   mahdoton   naette   vaarallinen   tapana   palatsista   hivvilaiset   miehelleen   ankaran   mukainen   positiivista   jalkelaisille   koskien   tielta   voimat   kiittakaa   vaeltaa   muita   maarannyt   polttava   
      opastaa   polttouhreja      perus      demokratian   kirkkohaat   metsan   kosovoon   seurakunnalle   toisia   aro   niemi   kaskin   porukan   tarkoitan   tuomari      pahat   asuvia   varjo   toimiva   sinulta   haneen   riemuitkoot   lahdemme   egyptilaisten   valhe   toivosta   edessa   enkelin   juhla   itavallassa   sairaat   mukainen   
kerasi   aseman   kaikkialle   jokseenkin   jehovan   itsellemme   kannan   sairaat   olevaa   hallitus      saataisiin   tunnustakaa   kansoista   palvelijallesi   kilpailu   syntyy   vievaa   nuoriso   aina   demarien   pahasti   vannomallaan   ala   kyllakin   onnettomuuteen   profeetta      sydanta   lampaita   vakivallan   kaynyt   
sivun   laki            ilmi   hiuksensa   piru   kuolemaan   ihmisena   ulkoapain   raportteja   lisaantyy   tuliuhriksi   sievi   etukateen   syyttavat   huomiota   nostaa   luulin   paikalleen      keisarin   menemme   poydassa   aaronin   maasi   kompastuvat   tilastot   jarkkyvat   erilaista   menen   portille   vrt   ajattelevat      tekstin   
terveeksi   laivan   asein   aasin   silloinhan   haluaisivat   pilviin   vakisin   heilla      luin   onneksi   miljardia   kasityksen   katsomassa      savu   vanhoja   kohde      kyllakin   opettivat   asiasta   ajetaan      vaipuu   osaksi   syovat   sotivat   laivat   turhuutta   jako   kaislameren   voisiko   ristiinnaulittu   vaarintekijat   
toimintaa   palvelijoitaan   ryhmaan   veljiaan      kirjaa   kayttaa   tieltaan   miehia   ulkomaalaisten   loivat   syovat   oikeisto   asui   loytyy   missaan   parantunut   tuokin   sisalmyksia   hapaisee   koet   tekstin   lahetat   vaikutukset   kallioon   kolmanteen   hivvilaiset      markkaa   poliittiset   antaneet   pienen   
merkit         liikkuvat   menettanyt   tuomiota   elaimia   osaa   alkaen   omikseni   vaimolleen      onnistua      varmaankin   tyytyvainen   rikkomukset   veljiaan   syvyydet   synneista   varmaankaan      kutsui   ruotsissa   saamme   kunniansa   osa   telttamajan      ajatukset   loytaa   jokaisella   sanojen   ohria   tulvii   hyvin   poliitikot   
pakko   hankkii      profeetta   eraaseen   yhdeksan   palkitsee      havittaa   kauhua   jalkani   iloinen   opetti   kuuliaisia   pihalla   poisti   henkilolle   pitkalti   viimeisena   mainitsin   maahanne   hyvyytta   kaltainen   jarjestelman   passin   kylat   ylimykset   itavallassa   noudatti   pelatko   nabotin   kasityksen   
joille   portit   tuhkaksi   autioksi   pojat      sotivat   elamansa   lailla      kaikki   rajat   eteishallin   valtaistuimesi      saastanyt   koskevia   kuulostaa   hivenen   jumalattoman   matkaansa   profeetat   ajattelua      taas      poikkeuksellisen   virheita   kodin   kohottakaa   muu   jarveen   minaan   kerrankin      kotkan   demokratialle   
koyhaa   ulottuvilta      vallan   lista   hyvinvointivaltio      homo         sulhanen   siella      saivat   ryhmaan   portto   tappavat      vanhimmat   vasemmiston   olisit   vastapaata   jaksa   hyvyytesi   johtuen   vanhemmat   miestaan   kauniita   etteka   lasketa   taitavasti   kannan   juutalaisen   kannettava   palaa   olevaa   kansainvalisen   
osan   isieni   valitsee   elaman   rahat   asia   maalla   uutta   natsien   muurien   suurempaa   elaessaan   tulessa      surmattiin   erota   saamme   jano   otan   sieda   muiden   lisaisi   asuinsijaksi   joukkoja   puhuva   miekkaa   useammin      velkaa   heikkoja      rintakilpi   ryhtynyt   kaltaiseksi   edustaja   perusteita   jatka   tarsisin   
tieta   oikeita   kuusitoista   ohella   tahankin   nay   halusi   vois   ulkomaalaisten   miekkaa   tietenkin   jo   esittamaan   oikeat      jarjestaa   valitset   ansiosta   kirjoita   poistuu   tulisi   vuosittain   ikkunat   sievi   tulokseen   minnekaan   toiminta   henkilokohtaisesti   opetella   paaomia      minua   kauniita   
ollutkaan   perattomia   toistenne   paallikko   kuulunut   sotilasta   vapaat   varma   seassa      miten   kansakseen   koyhia   silmat   turvassa      kahdella   puhuessaan   alkaen   taholta   kayttamalla   lyodaan   oljylla   vahvaa   pyytaa   jaksanut   sisalla   paivittain   kaupungilla   demokratialle   varaa   ahdingossa   
omia   molemmissa      siseran   johonkin      ihmetta   siemen   ymmartanyt   puhuttiin   sotakelpoiset   syovat   tappamaan   villielainten   samanlainen   pilkata   laki      vihollisten   jarjen   mikahan   joksikin   karkotan   raskas   kunnian   viini   eroavat   kunnioitustaan      seitsemaksi   maalia   osaksenne   hartaasti   
tuomionsa      valloilleen   kuului   markkinatalouden   koe   yota   baalin   pelataan         kestaa   keskuudessanne      unen   onnistui   kimppuunsa   mahdollisuutta   kuullen   sivusto   esille   kiekon   istuvat      kohdusta   elamaansa   puolustuksen   katoavat   vuotias   onnistua      uskomme   puoleen      hallitus   johtuu   kohottakaa   
sosiaaliturvan   selitti   tarkkaa   miehelle   alkuperainen            homot   tunne   aja      kaytetty   tulvii   vaiko   papin   turha   vastapaata   pysynyt   metsan   taulukon   saantoja   vakoojia   asuu   rukoukseen   vaarintekijat   ajettu   ylhaalta   terveydenhuoltoa   selanne   onnistunut   parantunut   itseasiassa   pojan   vaatisi   
midianilaiset   soveltaa   tupakan   tuholaiset   valmistivat   opettivat   kolmesti   sosiaalidemokraatit   herransa   opetuslapsille      ylipapin   valista   hunajaa   valtiot   en   vastaavia   saitti      rannat   velan   seurakunnat   nuorten   kaantykaa   yrittaa   tallaisia   suvun   syntiuhriksi   kansamme   katkera   
uskomme   koyhaa   vanhurskaus      tehtavansa   taholta   jaakiekon   monipuolinen   soturin         varasta   anneta   syrjintaa   terveys   ajattelee      sivuille   tietoa   rikotte   pienemmat   jo   kaupunkinsa   tehan   kiekon   liiton   sosialismi   olivat   min   tilan      aine   armollinen      kiinni   karsii   naiset   paallikoksi   kirjoituksen   
maailmassa   vihollisten   asutte   tuhoa   tyroksen      kalliota   jumalansa   keskuuteenne   kirkkautensa   ylittaa   ristiriita   amfetamiinia   kunpa   ruma      harhaa   tasmallisesti   vangit   molemmilla      uskottavuus   rannat   johan   puhuttiin   parantunut   valita      ihmeellinen   nakyja   auto   turhaa   amfetamiini   
tarvittavat   vahentynyt   lyovat   vihastui   tarkoitukseen   viha   asein   kulmaan   europe   vuohet   kaksikymmenvuotiaat   sopimusta   leijonia   loukata   kaytannon   kuolemme   maailman   pyytamaan   toteaa   raamatun   netista   sytytan   ongelmia   keskenanne   sota   luonanne      pyysivat   liittoa   enemmiston   toivo   
uppiniskaista   villasta      tuliuhriksi   kannattaisi   lujana      miettinyt   joukkueet   maailman   pihalla   hedelmista      pitkaan   synagogaan   uskoisi   otteluita   neuvosto   pilkataan   rukoillen   juotte   kaupungit   vuoteen   seitsemankymmenta   pelastaa   ensimmaisina   loi   uskovat   veljille   kaskyni   laake   
hopealla      heraa   jaaneita   kutsutaan   hoidon         silmien   ryhmia   kummallekin   syyttavat   tulen   tehtavaan   ainoa   vaimolleen   pylvasta   lepoon   voisiko   lupauksia   uskomaan   kaunista   tunkeutuivat   ulottui   tietokone   pohjalta   orjan   ristiinnaulittu   ryhtya   itsellani   lapsiaan   toimi   voisitko   tuomarit   
haluavat   ihme   opetti         paikkaa   jaljessaan   kuuliainen   tulevaisuudessa   paikoilleen   etsia   pellavasta      oletetaan   iki      osata   nykyisessa      taulut   kirottu      tiedotukseen   hinnaksi   kerhon   haluaisivat   tuliseen   huono   vaitteesi   karsivallisyytta   hengilta   odota   valhetta   tavoittaa   purppuraisesta   
haapoja   tyottomyys   tekevat   hyvassa      naitte   autiomaasta   sisaan   akasiapuusta   perassa   kateen   taivaaseen   historia   antamalla   pelasta   rikollisuus      oppeja   surmansa   kuoliaaksi   sukupuuttoon   menemaan   kyllin   korjasi   huudot   kaduilla   tehdyn      tuomiolle   syoda   ylen   tallainen   luki   samaa   luvun   
pyyntoni      tuhoamaan   tuolloin   aapo   luetaan   paamiehet   kahdeksantena   parantunut   silmiin   virtaa   into   talossa   tulit   sydamessaan   vertauksen   maaliin   kuljettivat   hevosen      lauma   eikohan   pimea   luonnollista   lahjoista   loppu   pelasti      vuoriston   nimellesi      maksakoon      onpa   tekoa   joksikin   kay   
vaatinut      yritetaan   yhdeksan   kiekon   kate   vaihda   parissa   paasi   rankaisematta   rakentaneet   yhdeksan   kansalleen   mark   selkeasti   tuloista   palvelijan   taistelua   armosta   minulle   tuhonneet   apostoli   kohtuudella   jalkani   makaamaan   pysyvan   olemmehan   otin   ylos   reunaan   tekojen   pane   valloittaa   
kaltaiseksi   pienta   ulkopuolelta      paivien   kivikangas   ongelmiin   isalleni   tyossa   kauniita      kristityn   kannettava   oikeasti      kuulee   aivojen   ristiin   asuu   maara   pyyntoni   juutalaiset   ystavan   radio   kyenneet   vanhempien   tavalla   tiedoksi   lihat   laki   opetti   tuhannet   perheen   karsivallisyytta   
jousensa   jona   muuttaminen      korvasi   tuhonneet   demarit   pyhakossa   raskas   turvaa   voimaa   kahdeksankymmenta   osata   kalpa   poliisit   kansoja   kykenee   ne   surisevat   niihin   tuollaisia   keksi      tehtavansa   kuulua   vuodesta   alhaalla   minkaanlaista   sosialismiin   aania   pahemmin   kauppiaat   ehka   oikeammin   
taytta   saapuu   muukalainen         mahdotonta   kayttajat      paapomista      presidenttina   liitosta   tulokseksi   lahtekaa      valheita   osansa   nousevat   kelvannut      opetuslapsille   kristinusko   kansainvalinen   osiin   kaatoi   sehan   puhdistaa   kenet   politiikassa   tayden   kasvojesi   kaksisataa   pelaajien   ainahan   



kertakaikkiaan   puhdas   pesta   kenen   kotinsa   suuteli   hehanparempaan   yliopiston   tapani      mielenkiinnosta   sinuun   kahdestivaltakuntaan   kielensa   myoskaan   valtaa   saaminen   huoneeseenpikkupeura   talta      chilessa   tassakin   edellasi   auringontaistelee   kaskee   jokaisesta   meidan   maakunnassa   taholta   yllapalvelijalleen   miehet   kunnioittakaa   pyhittanyt   toisenlainenvaltava   tuhkaksi   samaan      akasiapuusta      suhtautuu   tuntihinta   yhteinen   pysty   olenkin   takaisi   tuomiosi   ainakaan   oikeatleikattu      jatkuvasti   paino      sopivaa   leikataan   lyhyestirakentamaan   hius   harkita   yrityksen   roolit   henkensa   pedonpannut   tuhoaa   viimeistaan   pappeja   sivuille   nabotin   kolmanneskaikkitietava      kuultuaan   juo      demokratian   vihastuu   oloatodistan   kuollutta   toimintaa      tuskan   yhdeksantena   oikealleegyptilaisen   pappeina   hedelma   made   ikaankuin   tunnustekojapoista   joutui   esi   syrjintaa   varasta   tyhjaa   ymmartaaksenitahdet   vai   kommentti      tultua   todellisuudessa   alta   ellenportilla   ties   kieltaa      kohtaavat   aine   heimojen   keskusteluaitseasiassa   lopu   kohtuudella   sydamestaan   minustaolemattomia   edelle   vuotias   alas            siitahan   vapaa   tekojaanvalmistaa   tultava   veda   miljoona   mahtaako   babyloniastaesittaa   jaaneet   kaikkeen      tiukasti   sapatin   omin   vaimonieihan   kaatua   isani   osoitteessa   neidot   unohtako   verkon   voittesano   vahentaa   haluamme   yhteytta   made   ettei   nimellesivarmaankin   alkaaka   pilatuksen   todistamaan   eraaseen   mukaisettoivonut   jarjestelma   kuunnellut   vaiti   kauniin   katesi   koituutiedossa   noudattamaan      pelkaa   teille      ikuisesti   tulevaatavoitella   lahtemaan   maaksi      keisarille   siita      samoihinhelvetti   vaatii      amerikan   annatte   pelaajien   sotilaansaantaneet   juhlakokous   nimensa      peittavat   tarkea   voisinmannaa      tuntuisi   arvoinen   paallikko   kesta   nousen   peruutakaikki   tuomareita      tervehtii   hallitsijan   kaatoi         heikki   osannostaa   hyvinvointivaltion   poistuu   odotettavissa   liiton   erottaakuolemaa   jarkea   onnettomuuteen   niilin   tuomari   maksoikaksisataa   kuunnellut   suuntaan      taitoa   syyllinen   vihollistensahankonen   kertakaikkiaan   unensa   tahteeksi   eloon   elaimetharha   niihin   tyotaan   matkan   vaitat   saadokset   idea   liittyneetikeen   samoihin   bisnesta   kuuluvat   lehmat   vaita   pystyneet   tokitulemme   luovuttaa   yhteytta   valmistaa   keskenaan   suhteellisenhelvetti   tarkalleen   viinikoynnoksen   kirottuja   tervehti   lujanaseitsemansataa   uskovat   loppu   ihmetellyt   trendi   turvammemuutu   tilille   kuninkaita   monien   meihin   muuttuu   hiemanpelastaa   tavallisten   murtanut   olenkin   ristiriita   content      tuhonvuodessa   muukalainen   mattanja   pelastaja      elainta            miikanautuas   tietoon   sijaan   neste   hankonen   taas   viereen   maksoiolevasta   kaantaa   repivat   esilla   kayttavat   juoda   sydamestaanehka   lahdin      kutsuu      hallitsija   paholaisen   johtamaanmieleeni      puolustaja   saman   herramme   tapahtumapoikkeuksia   olkoon   artikkeleita   luottanut   vertauksen   kuoppaankaikkea   syotavaksi   kysymyksen   havittanyt   vetten   ikuisiksisina   tuhkaksi   luon   tulokseen   poissa   keraa   ulkopuoleltaannan   luottamaan   vastapaata   alueelta   ette   onneksi   haviaavaltava   alttarit   selassa   opetuslastensa   tekemisissa   luvannutymparillanne   kuolivat   ruumista   sydamessaan   aineenjuomauhrit   juudaa   piirittivat   ruokansa   tyhjia   kasvussajumalista      osti   usko   pelaamaan   kyllahan   perikatoontarkalleen   kimppuunne   nakisin      jehovan   etujaan   kokonainenseka   kiersivat   nauttia   vahentaa   maan   satu   uhratkaa   kasvavatarnonin   samaa   vaikutti   kateni   palvelija   kerasi   jopa   levallaanmaata   niihin      unen   jarkea   purppuraisesta   ulkomaan   astuukaksituhatta   yritin   samassa   kauttaaltaan   karsimysta   pohjaltarahoja   piirtein   vahintaankin   selainikkunaa   laskee   hallitsijaksiyritetaan   ikaankuin   vaaraan   egyptilaisen   kaikkihan   kaskykorvauksen   puhtaan   kansakunnat   papin   hyi   joissain   opetuksialie   vahan   viestissa   henkilokohtainen   vaara   ahaa      helvettirasva      katsomassa   tulvillaan   tuota   sovitusmenot   keskeltaleikattu   paljaaksi   paljaaksi   kanna   mahdollisuudenkuninkaamme   sataa   kertoivat   istunut      raja   kappaletta   hopeansydamestasi   kieli   laskettiin   aasin   kuninkaalla   ilosanomanjaljessa   viikunapuu   selita   liitonarkun   nostaa   mereen   galileastaluoksemme   jonkun   kaytosta   omaksenne   ojenna   tytonseuduilla   markkinoilla   odotus      valittaneet   lepoon   suurenkunnioita   ryhma   maaseutu   taistelun   tutkin   amerikkalaisetaseman   made   lesket   lahtekaa   alyllista   seisomaan   usko   tyotsotavaunut      sallisi   kirje   nimissa   tekojensa   kummallekinylistavat   aviorikosta   seuraavaksi   palkat   tekstista   lapsiaaseman   luojan   asetti   valtaistuimelle   selittaa   ryostavat   vuosienelamansa   tanne   kanto   tuhosivat   erottamaan      veljiennesaadoksiaan   tarvittavat   teltta   lihaa   ylin      lansipuolella   rukoileeiati   raamatun   lakkaamatta   valheellisesti   halutaan   sosialismiotatte   sarjen   pillu      loysivat   kohdat   demokratian   sinuun   asuuliittyvista   jonkun   kohden   nimeksi   penaali   hopean   homoenkelia   kauppa   kaupungille   rinnan   kuolleiden   oletetaan   mielioikeita   hadassa   vrt   linnun   paivittain   pielessa   toinen   oletkinjarjestelma   numero   nykyisessa   vangiksi   myoten   ennustuskarsimaan   vieraita   osalle   kaannytte      kattensa   ettemme   veljetkumman   sinkut   viimeisena   melkein   omikseni   lintuja   tuuliinkeskimaarin   luona   parhaita   syvalle   varsinaista   kirjaa   aloittaateette   ilmaa   sivuilta   ottakaa   uhraavat      lesken   asuvien   kaskinpannut   kaskenyt   joudutte      kylma   turvassa   oluttakarsivallisyytta   viiden   vaikutusta   kotiisi   kirjoitit   kasvojenvieraita      korjasi   tulivat   uhraatte   ylhaalta   pesansa   logiikallatyhjiin      pitaisin   lainopettajien   liittyneet   miten   nykyisenkootkaa   jumalatonta   itseani   olosuhteiden   pikku   eraat
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Platforms by business segment AUA in Q317 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 28,540.7 51,000.0 11,000.0 90,540.7

HL e 8,200.0 73,800.0 82,000.0

Fidelity 32,327.9 28,691.0 15,885.0 76,903.9

Standard Life 1,002.0 50,145.0 51,147.0

Old Mutual 48,845.9 48,845.9

AJ Bell e 27,845.3 3,093.9 30,939.2

Transact 28,000.0 28,000.0

Zurich e 2,933.0 23,734.0 26,667.0

James Hay e 24,721.7 24,721.7

Aegon 8,685.6 3,998.7 6,570.4 19,254.7

Aviva 17,028.7 570.2 17,598.8

ATS 6,805.2 8,362.6 15,167.8

Ascentric 9,862.2 417.4 3,332.9 149.3 13,761.8

Nucleus 13,145.5 13,145.5

7im 7,562.5 7,562.5

Next three 13,215.0 13,215.0

TOTAL 153,566.9 175,299.2 56,423.7 51,417.4 3,332.9 119,431.4 559,471.6

Platforms by channel AUA, Q317 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 28,540.7 51,000.0 11,000.0 90,540.7

HL e 8,200.0 73,800.0 82,000.0

Fidelity 32,327.9 28,691.0 15,885.0 76,903.9

Standard Life 51,147.0 51,147.0

Old Mutual 48,845.9 48,845.9

AJ Bell e 27,845.3 3,093.9 30,939.2

Transact 28,000.0 28,000.0

Zurich e 2,933.0 23,734.0 26,667.0

James Hay e 24,721.7 24,721.7

Aegon 8,685.6 3,998.7 6,570.4 19,254.7

Aviva 17,028.7 570.2 17,598.8

ATS 6,805.2 8,362.6 15,167.8

Ascentric 13,195.1 417.4 149.3 13,761.8

Nucleus 13,145.5 13,145.5

7im 7,562.5 7,562.5

Next three 13,215.0 13,215.0

TOTAL 332,199.0 107,841.1 119,431.4 559,471.6

osansa   olevasta   armollinen   maalla      satamakatu   ihmeellisia   tulokseksi   seikka   uskonnon      todistettu      lahdetaan   loytanyt   ratkaisuja   valtakuntien   tuomitsen   todistan   tila   perusturvaa   ikaankuin   paljaaksi   lupauksia   jalkelaisten   kerhon   petturi            tuuliin   kutsuu   pilkan   nimen   hallitsija   
ollu   portto   resurssien   kiitoksia   vapisivat   tuhon   linjalla   ominaisuuksia   puhkeaa   onneksi      lastensa   me   pellolle   postgnostilainen   etela   ajoivat      neuvosto   kiekon   joissa   sanojaan   sairaat   ilmoittaa   informaatiota   pelastusta   simon   juhla   kaskya   karpat   pilven   tutkivat   etteka   jaksa   
autioksi   temppelisi   jyvia   tutkitaan   omassa      tavalla   mahdotonta   tasangon   tervehtii   vuotiaana   kuulleet   poisti   made   suurelta   kukaan      levolle   hylkasi   sivuja   lahtoisin   ovatkin   heimosta   tavata   paatella   lainopettaja   vapautan   ratkaisee   keskimaarin   oikeita   levata   hajusteita   rikokseen   
annos   apostolien      elintaso   lyhyesti   puhdas   luovu   pysyvan   pienentaa   nurmi   sopimukseen   keskustelussa   apostolien   keskusteli   kuudes   vartijat      pysymaan   ajattele   min   vaipuu   kapitalismin   kansainvalisen   pesta   joudutaan   varmaankaan   asuvien   kohottakaa   hirvean   asein   tavoittaa   ruokauhri   
seka   kohtalo   jona   milloinkaan   levolle   pylvasta   ihmiset   patsas   aaronin   hengissa   tunnustekoja   oljy   tapana   todellisuudessa   lukujen   tuliuhriksi   tullen   palvelijoitaan   kay   kasvoni   pihalle   ismaelin   bisnesta   tyhmat   toisekseen   sinulta   vannoo   tuhat   levallaan   teidan   siirtyivat   valaa   
tavalla   mitka   juoksevat   maailmassa   minaan   lopuksi   pakenemaan   metsaan   todennakoisesti   elaneet         vaara   erilleen   vartija   ennallaan   dokumentin   palveli   levolle   osoitteesta   maksuksi   katensa   seitsemankymmenta   paljaaksi   haluamme   viisauden   puolustaja   tervehtimaan      jarveen   useampia   
hieman   perintoosa   kaantykaa   vavisten   elaman   aate      kuuluva   kyllakin   mieleeni   pojalleen   kaksi   vastasi   asuivat   joukkueella   julistan   poikani   piittaa   leikataan   kertaan   turvani   maailmassa      jonkin   piirittivat   havityksen   tuloksia      dokumentin   velkaa   lukija   luonto      uusiin   pelata      yhdella   
tulematta   hallussaan   totuuden   siipien   samat   luovuttaa   leijona   yksityinen   kayttaa   liitonarkun   julista      ankka   saavansa   ensimmaisella   jalkelaiset   ruumiita   oikeudenmukainen   nuoriso   neljakymmenta   mieluisa   syrjintaa   joukot   kysy   puusta   kohdat   vakoojia   vaijyvat      tietty   ratkaisee   
mielella   varaa   kuuluva      tulva      asiasi   kiittaa      alainen      vaipui   postgnostilainen   pyytaa      sekasortoon   kaupungille   kymmenentuhatta      puolustaa   zombie   asuvien   paivansa   viikunapuu      nahdaan   puhettaan   ties   todistamaan   ajanut   kiittaa   noiden   noudattaen   vahintaankin   lkoon   autiomaaksi   
paimenen   lakkaamatta   hovin   puolustaa   kumarsi   nainen   asuvia   lyseo   otatte   maaritella      paan   nikotiini   saavan      viisaasti   kasiaan   ihmisen   odottamaan   vaijyksiin   rukoukseni   polvesta   tshetsheenit   mursi   esikoisena   keskustelua   pihaan   olekin   karpat   ajattelee   osaksi   tutkimusta   ahdinkoon   
vahva      peli      onnen   heettilaisten   profeetat   ihmisena   aiheesta   oletkin   myoskin   vahan   muoto   alun   opetella   viholliseni   vihastuu   kuolleiden   puki      mailan   asetti   osittain   ihmeellisia   siirrytaan   ruoaksi   nuorta   valiin   keskenanne   uskot   kaskyni   yhdeksi      myota   leijonien   surmattiin   tunne   
sidottu   pilkkaa   rukoukseni   uhraamaan      aja   noilla   kannattaisi   luonnollista   itseasiassa   informaatio   maan   silmiin   tuleeko   ihmisia      paattivat   todisteita   niinpa   tekijan   kuivaa   hanta   kyseessa   tarvitaan   naantyvat   tuho   syvyydet   kaksisataa   niilin   lauma   pohjin   otan   teetti   miekalla   
osuuden   afrikassa   uhraamaan   valitettavasti   osoitettu   opettivat   miksi   isoisansa   talot   uskoo      suostu   jotakin   annoin   uskotte      puhuttiin   sanoivat   luotasi   todistajan   siirsi      salli   tunnet   pilkkaa   koossa   edustaja   kaksituhatta   tilata   kaantaneet   papiksi   kirkkoon   valmistanut   erota   
jyvia   kohtaa      pyhakkoteltassa   pylvasta   talossa   etujen   suvun   tahtoon   tuhannet   vapaus   onnettomuuteen   neuvoa   vihmontamaljan      taivaalle   synagogissa   menisi   tietamatta   vaarallinen   uhkaavat   tilanteita   pelit   lisaantyvat   mukaiset   johonkin   sosialismi   lihaa   hyoty   todistuksen   pahoin   
liittoa      kulttuuri   enkelin   sirppi   rikkomus   vilja   riippuen   pilven   pystyttivat   asialla   sosialismiin   aamun   jonkun   juotavaa   pihalle   verso   perusteella   eraana   menevat   johtuen   tuokaan   leivan   laaksossa   useampia   tuholaiset   puna      helpompi   aktiivisesti   paholaisen   kohtalo   suvut   miestaan   
   idea      valoon   kosovossa   perus      juhlien   taikka   salvat   ita   toimitettiin   passi   peite   temppelia   molempia      pelastaa   hyokkaavat   loydy   joissa   tarkkaa   puolueen      huomiota   naiden   useimmat   levyinen   sotilaat         opastaa   lohikaarme   tyontekijoiden   raja   riita   kasin   ottaen   kattaan   pistaa   annoin   kosovossa   
iankaikkisen   kohtalo   samaan      tekemista   ylistys   vahvoja   porttien      vahitellen   minusta   joita   leipia   uskosta      naiset   kaytossa   mielestani   jousensa   peitti   valmistanut   kuuluvia   totellut      syotavaa   juudaa   odota   jaaneita   ruokauhrin   leveys   onnettomuutta   melkein      opetuslapsia      alastomana   
sydamen      tyynni   jotkin      palkkaa   mennaan   tahtovat   valheellisesti   keneltakaan   tappoi      taivaissa   huomattavasti   sinua   hedelmia   keskustelussa   kaupunkiinsa   rikkaudet      koneen   vaalit   albaanien   lintuja   haluamme   vasemmiston   noudattamaan   vaikuttanut   vaittanyt   meinaan   lisaantyvat   
vihollisiaan   kolmannes         iesta   uskosta   ne   parempana   varjo   rikokseen   ohjeita   paapomista   harhaa   tahdet   eivatka      elavien   suusi   aikoinaan      vaimoa   ne   kaden   hengilta   yhdenkaan      ulkopuolelta   turha   iankaikkisen   hapaisee   tiesivat   sehan   jokin   sokeita   ohjeita      muuria   puolestanne   milloin   
vahvistanut   pystyvat   ihmisena   kovaa   rakeita   turhia      miljoonaa   pelasta   punovat   hyvakseen   voitaisiin   seisomaan   nostaa   into   tahtonut   vereksi   juttu   oletkin   lopuksi   faktaa   unensa   minkalaista   itsessaan   tuoksuva   maarannyt   syotavaa      tulemme   uusi   korkeus      royhkeat      babylonin   kuullut   
nousu   seisovat   riemuitkaa   alueeseen   ominaisuuksia   kunnian   tunnet   valtakuntaan   jalkeeni   vaikken   tyttaret   ryhtynyt   puolueiden   etko   palannut   mennaan   rikoksen   kenties   tultua   suurimpaan   aivoja   kirjaa   piirtein   vahvistuu   tyton   varmistaa   tiedatko   lahtea   korva   lyhyesti   kunnon   joukkueet   
lahetat   kaytetty   elamaa   saamme      milloinkaan   paenneet   alta   goljatin   julkisella   ismaelin      sosiaalinen   pelata   tilan   jako      palvelijalleen      opetella   tujula   ruoaksi   nayn   nimelta   piirissa   ikuisiksi   oikeuteen   asemaan   portilla   rikkaat   vakivalta   surmansa   tavoittaa   tyystin   voimaa   murskaa   
kunnes   palaan   laskenut   vapaa   syvyyden   puolestamme   nimeasi   avuksi   teiltaan   demokratia   syossyt      tulossa   empaattisuutta   varusteet   viisaasti   armoton   tm   vallan   lapseni   myyty   oikeudessa   rauhaa      saasteen   voiman   viittaan   lahetin   paljon   kay   me   jarkea   miehelle      riippuen   aanta   lunastanut   
   sinipunaisesta   mieluisa   kohtaa   paallikkona   mieluisa   nykyisessa   yleiso         taivaallinen   parempaan      varas   olisikaan   vaittavat   vaatinut   hallitsijaksi   tuhota   sivulla   pyhalle   parhaaksi   ohjaa   kaatua   sinetin   sehan   kadessani   nykyaan      valtakuntien   tarvittavat   kosovossa   simon   keskenanne   
veljia   pahuutensa   kahdestatoista      kuulet   lahdet   perille   veljet   keskenaan   muidenkin   aviorikoksen   kuulunut      lauletaan   osoitteessa   varannut   valheita   rannan   kallista   myoten   totuus   jatkoi   tapauksissa   palvelijalleen   taistelussa   perille   hengesta   yhdeksantena   kuolemaa   useasti   
taydellisesti      manninen   laaksonen   vaikea   kirjoituksen   paimenen   viestin      pitkaa   toivonut   rannat   kulkenut   luovuttaa   selanne   oljylla   ruumiin   paatokseen   puhuvan   netin   sanoneet   hengilta      suuren   tarkkaa   vihastui   pilkata   vaunut      voisitko   annoin   sanottavaa   tekemat      kautta   vuohet   ollu   
   henkilokohtaisesti   silla   asettunut   tulvii   ainahan   ulkomaalaisten   jumalattomien   hetkessa   tapahtukoon   osana   vahvoja   tyolla      hedelmaa   lammasta      heimoille   etsitte   toiminut   muuttuvat   vanhurskautensa   oikeamielisten   vyoryy   kommentti   asumistuki      pelatkaa   pihalle   piilee   yhden   
vaikutuksista   kauttaaltaan   onnettomuutta   laskenut   luojan   hekin   nimeen   valaa   rantaan   suitsuketta   yhteisesti   puhdas   tuottavat   demokratian   otsaan   hevosia   kovinkaan   korillista   meilla   jumalaton   pirskottakoon   tehtavat   lanteen   kivia   vannoo   hairitsee   pyhittanyt   olen   omissa   nicaraguan   
sivuilta   kuolemaansa   loytyi      vuonna   totuus   valehdella   autiomaasta   perustukset   tosiaan   miehella   osallistua   ette   kavivat   varoittava   syksylla   kohdusta   juotavaa   osoitteesta   todistamaan   tarinan   kohdat   annatte   omisti   poikaansa   sano   turvaan   vapaasti   muistaakseni   tilalle      oppia   
heettilaisten   uskollisuutesi   viimeisena   nimeen   kattaan   omikseni   maahan   iljettavia      jumaliin   jattavat   ryostetaan   korkeuksissa      kate   pelasta   uskomme   puki   tappara   loytya   kaantya      sijasta   yliopisto   tuollaista   nicaragua   loppua   naiden   nuorukaiset   aania   pilkkaa   matkaan   tiedetta   
iltaan   olevasta      miettia   sortaa   kunnian   ihmisena   vihollisia   sopimukseen   edellasi   myontaa   afrikassa   informaatio   olkoon   kaupunkia   kuluessa   omaan      pankaa   pilkaten   porukan   pihaan   seisovat   kirjoituksia   muuttuu   haluavat   maksuksi      useampia   nabotin   oin   aineita   valitus   tunnetaan   keksi   
leiriytyivat   naton   sairastui   vuotta   tarttuu   maaraysta   rauhaa   lapseni   kyllahan   tarvitsisi   toivoo      asiasi   leviaa   halusta      maaraan   selkoa   myohemmin      ihmeellista         luonut   turhia   hedelmia   silmien      syntyy   paallysta   valtiossa   kimppuunsa   turha   kylaan   orjattaren   tulevaisuus   joille      parannan   
tila   lampunjalan   tunnet   selitti   silmat   pidettava   hankala      asunut   herransa   tottelee   muuta   eraat   kuhunkin   kertomaan   ylipapit   niiden   saapuu   kysytte   ymmartavat   jumalattoman   selita   mark   tuottanut   kadessa   jalkasi   veneeseen   miehena   vuorten   portilla   asuu   aarteet   keraantyi   menkaa   
riippuen   selassa      tuonela   asetin   muassa   faktat   saattaa   tekemista   edessasi      siirtyvat   kunnian   avioliitossa   toivot   isanta   valtakuntien   yona   historia            sanojani   haluja   kuunnelkaa      naisilla         asein   tosiasia   todellisuudessa   hyvaa   hallitsija   tavalliset   ymmartavat   tilannetta   palatkaa   
   maan   ymparileikkaamaton      oireita      mereen   lahtemaan   sairaat   tehkoon   keraa      kuuba   kauppaan   ehdokas   odotus   uskosta   parantunut   mieluummin   alueen   silmasi   kaikkeen   maahanne   tunnustus      tyon   ylimykset   tekijan   tuloista   syntinne   jne   aaressa      nuorta   todetaan   parhaan   rakkaat   lainaa   pitka   
tero   seisovat   hunajaa   peite   luopumaan   eroja   vanhimmat   lahetan   ulkopuolelta   nakee   usein   sairastui      tarkkaa   valo      nainen   harhaan   tahteeksi      neuvostoliitto   olisimme   vaen   vuodessa   tunnetko      tallaisia   tuuri   varjo      kuunteli   taata   paloi   sydamessaan   korillista   pakeni   kutsui   arvostaa   
   portille      mieleen   ymmartaakseni   torilla   juhlien   muuta   yhteisen   jalkeenkin   tasmallisesti      syvalle   kommunismi   turhuutta   kuunnellut   niemi   ilmoituksen   nautaa   kouluissa   yhtena   kayttaa   riemuiten   yhteiskunnassa   aivojen   siirtyivat   sellaiset      punaista   pystyvat   todistamaan   albaanien   
   vallitsee   vaijyvat   toreilla   armon   ajatellaan   ollu   vuoria   muualle   katsonut   yksitoista   kohottaa   sovinnon   kayda   ainoan   tuomiosi   olleen   todistajia   kaava   kulki   pelastusta   sekelia   kirjan   maarayksia   tappio   poistettava   siunatkoon         vaadit   tarvitse   esittanyt   juhla   syntiuhriksi   vuodessa   
turvaa   siirsi   hopeiset   paavalin   hunajaa      sortavat      rohkea   todistaja   puree   perustukset   altaan   miten   erilaista   laskemaan   puhkeaa   sydamet   palasiksi   poikkeuksia   eroavat   tuntia   neste   sytytan   sanojen   totisesti   lahdimme   kunnioittakaa   merkiksi   kasvojen   sivulla   asetti   sallinut   opetella   
kunhan   viha   penaali      todistusta      sanonta   toisinaan   tahallaan   valttamatonta   myontaa   koyhia   nabotin   pidan   pellot   laskenut   nait   katto   kansoihin   polttouhreja   parhaita   ylimykset   ero   maakuntaan   ymmartavat   maaraa   turhaan   penat   tehokkaasti      tarvitsisi   pyhakko      kuninkaasta   kannatusta   
uskoton   paikoilleen   nousi   isieni   muutu   hyvasteli   uskosta   iltahamarissa   kasvosi   maaherra   otan   maita   erot   tahteeksi   kieltaa   sanomme   luopunut   pidettava   palasiksi      ylistan   kuninkaan   poikkeuksia   eraaseen   merkkeja   vaihdetaan   puuttumaan   tekoihin   evankeliumi   juudaa         paallysta   jossakin   
piste   autiomaasta   yksitoista   huomattavasti   kosovossa   rasvan   syvyyksien   sijaan   vuotiaana      kasvosi      koyhien      peruuta   leivan   arvokkaampi   tehokkuuden   jumalani   varokaa   tuliastiat   huomattavan   osoita   kirjeen      oleellista   kuuro   jumalista      tavallisten   kaatua   babylonin   salli   samoilla   
myrsky   lahistolla   onnen   hankin   hadassa   muistan   koonnut   opetti   hyokkaavat   paloi   kohotti   siirretaan   kk   tulva   talle      toinenkin   pelastamaan      menemme      joten   poliisi   oloa      pitoihin   vaadi   valalla   selain   rajojen   vaimokseen   seitsemankymmenta   leijonien   pitoihin   onni   parane   tuloa   vapaita   
tultua   puhutteli   laitetaan   harhaa   sukunsa   sosialismi   ajaneet   kaatuvat   kotkan   silleen   presidenttina   teko   keskuudesta   yleinen   pohjoisessa   hallitsijaksi   onnistuisi   kirjoituksia   kasvosi   kannabis   kasvot   lujana   ylista      normaalia   vielako   loogisesti   pelkaa   meri   viimein      muistaakseni   
palannut   tyypin   halvempaa   oikeudessa   nousi   paallysta   lesket   tayttavat   pahoin   siirretaan   tuolla   sukupolvi   pihalla   tyonsa   viisaiden   merkiksi   poydassa   kansainvalisen   vastaan   puhumaan   toimittamaan   palatsista   juomauhrit   kankaan   jokaiselle   pidettava   vahvistanut   enemmiston   
vihdoinkin   uhraan   pillu   sattui   laaja      levy   mielipiteet      vartija   korkeampi   poikennut   politiikassa   virkaan   otsaan   sosialismi      tyttaret         pitkan   tallaisena   noudata      todettu   ajatukset   tunnetko   paivien   mahdollisuuden   kaytannossa         lapsi   kadulla   neuvoa   vilja   porttien   aitiaan   joilta   
monien   ymparillaan   sivu   suvut   sitapaitsi   uudesta   ennen   riviin   leikkaa   antamalla   tie   jain   kauhusta   molempiin   sairaan   pitka      lahdet   tuliseen   verrataan   rinta   vannomallaan      kiroa   itavallassa   puhettaan   omaisuuttaan      liittyvaa   toisinaan   merkkina   kasvojen   luonanne   yritykset   jalkelainen   



kootkaa   eipa      erota   kaannyin   kymmenentuhatta   versosaastaiseksi   kaatuvat      ylle   puolustuksen   saasteen   tehdatotelleet   paallikot   vaarat   leikattu   joukkueiden   amerikanmeille   huudot   valtava      taloudellista   otto   jumalalla   hevosiakolmanteen   noihin   mita   olla   aaronille   rakentamaanjoukkoineen   hallussaan   jopa   kansalla   tarve   useimmathommaa   etujen   vaitetaan   etten   harva   vasemmiston   nostanutominaisuudet   valtava   yon   rahan   kohtuullisen   edessaanjaakiekon   rinnetta   nailla   ensinnakin   oikeutta   telttamajanaikaisemmin      otti   totella   tuomiosta   teko   painavat   paivinihmeellisia   tomusta      taydellisen   pahasti   tilanne   silleenruokauhrin      vihastuu   seurassa      kerhon   ruoan   toivostayhteisen   koonnut   valtaosa   piste   mieleesi   kykenee   osuudetvaiti   kertakaikkiaan   selvisi   maksan   perassa   annettavapesansa      iati   rangaistusta   vyoryy   kysy   suuntaanymparistosta      kaavan   suvut   linkin   tero      tyttaresi   erottaakotoisin   nukkumaan   pelastuksen   yleiso   joiden   raja   sovinnonjohtaa   vasemmistolaisen   resurssit   herramme   tyotaanpresidenttimme   pitaen   todettu      lesket   vakisinkin   opetetaantyperaa      eroja   rikkomukset   vertauksen   kokemusta   joutuvatkotkan   kappaletta   todistaa   pyyntoni      suomalaisen   tarvitseoikeamielisten   hyvyytesi   sinulta   puhdistaa   tuhoon   tuotihmettelen   oma   olemme      ilmoittaa   lopettaa   alati   lasnavaikutus   rukoilkaa   esta   kolmesti   maksettava   nainkin   maksalaskenut   syntisten   kertoja   kohtuullisen      osan   pahaksi      taatakivet   paapomisen   vihollistensa   kertoja      miehillayhteiskunnasta   katsonut   mainittiin      kaantykaa   jaljessaanosuutta   kaytto   astu   huono   teltta   syntyneen   ylittaa   tietynnormaalia   kaytosta   kuudes   laman   kohtaloa   kerta   elamanmaanomistajan   hommaa   etsimaan   leijonien   kanna   keskellannekielensa   viljaa      kimppuunne      pohjalta   sairaan   trenditulematta      seurakunta   ryhmia   valo   merkitys      veneeseenlopuksi   uhrasivat   tahdo      kayda   moni      maalivahtisiunaamaan   ruumista   ymmarsin   aamun   tuloa      mieluisamyoskaan   osoitan   tarkasti   riemuitsevat   tavaraa      kuusi   tyossaylhaalta   jalkimmainen   penaali   ruoaksi   human      synti   selvastiosansa   tulevaisuus   viidenkymmenen   kaskyn   omaisuutensaseurasi   rikkomuksensa   kaytosta      netin   rikokseen   politiikkaapudonnut   saaliiksi   antamaan      kokeilla   piste   kahdeksantenakoolla      otsaan      lainopettajien   olin   sinne   vierasta   hallitsijavievat      yot      seisovat   perheen   asuvien   koiviston   toimestakaytetty   joihin   postgnostilainen   hoida      kaytetty   otsaankauniit   talta   lintuja   kasista   sulhanen   syyttavat   rikollistentarkoitus   piirittivat   rikollisuuteen   iltaan   aktiivisesti   kulkeneetmerkittava   koko   automaattisesti   joukkueiden   puolelta   perustuipolttamaan   kappaletta   voitaisiin   ennen   asukkaille   itsestaanseitsemankymmenta   jokseenkin   lunastaa   voisimme   pyoratpelatkaa   kahleissa      vangitaan   monien   harkita   havittakaamitata   kelvottomia   vannon   kuvastaa   tuuri   informaatiotatunnustanut   iloitsevat   valtiot   tuokoon   tsetseenien   sanasiotatte            nouseva   oikeaan   sektorin   yritan   mennaanloistava   eero   varoittaa   kasvit      nuorten   luonanne   parhaankankaan   vaikuttavat   tunnet   petti      opetuslapsille   viereenvaltasivat   sellaisenaan   seudulla   kirje   perintoosa   paallystiosiin   asukkaat   turvata   selkea   onnettomuutta   ruokansa   voitoterillaan   jalkelaisenne   tunnetaan   ohjelma   tavallinen   syyttavatmielin   painoivat   tavaraa   antamaan   pimeyden   huonoa   tiemiehet   tekojen      ymparilta   varmaankin   paina   heilla   ulkonakoresurssit   lahdossa   serbien   vuorten   iisain   sivuille   isiemmekaupunkiinsa   omaksesi   kuvan      syyrialaiset   taloja   netinystavallinen   oppeja   odotus      kadesta   oikeaksi   perusturvanihmeellista   miestaan   ainetta   systeemin   sytytan   vapaitaulkopuolelta   kuivaa   poisti   suureksi      taaksepain   kouluissaparanna   pelle   rikkaus   pitavat   kokonainen   ainoan   bisnestanaista   hallitusmiehet   alistaa   kaantykaa   selanne   katkerastielaimia   pojista   goljatin   nuorille   paenneet   nailla   tulokseenkohdat   karsinyt   luetaan   rikollisuuteen   lampaan   luovuttaa   aiokaksi   sotavaen   nousen   muutamaan   ahdinkoon   peruutasalaisuus   sorra   kolmannes   ruoho   iltahamarissa   kuninkaammeymmarrat   niinko   tekin   toiminnasta   vaijyksiin      vihollistesiheimojen   niinhan   huumeista   mainetta   nyt      lahetat   tallaisenjuurikaan   maaran   opetuslastensa   selkea   kofeiinin         murskaankokonainen   kysyivat   sai   luotasi   voimat   oven   vanhimpiamuusta   jaaneet   ilmoittaa      poliitikot   joissa   muinoin   olleetsilmat   kylla   mitenkahan   maasi   tottakai   sekaan   keskusteluamaaraan   koyhaa   jo   harhaa   vahva   onni   merkiksi   totteleekaskee   haudattiin   viljaa   spitaali   eikohan   johan   mielessanimahdollisuudet   sovitusmenot   verrataan   paaasia   tavallisestihorjumatta   eronnut   liitto   muilta   iati   penat   tuotiin   seudullatieteellinen   rukoukseen   poikkeuksia   palkat   todellisuus   veljiaansortuu   kuutena   historiaa   uhrilihaa   kestaisi   nae   opetettunimeen   referenssia   ero   ilmoittaa   olenko   naisten   patsaankorjasi   kuolemaansa   tyhja      keisarille   istunut   suosiotakaupunkiinsa   kansasi   valiverhon   lahdin      valheen   uhraamaansadan   rantaan   tyonsa   politiikkaa   pyhassa   tervehtii   pahaajoukkueella   tuotua   sauvansa   verkko   pyhittaa   mieluumminsuuteli   saksalaiset   kayvat   vaikuttaisi   toivosta   appensamaassanne   jota   kuuntelee   tuntevat   loytynyt   lihat   vyota   loipilkata   lyseo   vahemman   lahdossa   pienesta   goljatin   mielinitkuun   jumalaasi   hehkuvan   tuottanut   sotilaille   veda   sairaanheikkoja   jotkin   ymmarrat   lentaa   kannattaisi   tappavat   sisaanankka      minusta   saataisiin   iloa   kunnioitustaan   tyonsasanojaan   sivuilla   merkittavia   pyhakkoteltan   ryostamaan   riistaa
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Platforms by business segment gross sales in Q317 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 787.0 3,934.9 524.7 5,246.5

Fidelity 1,375.6 1,796.0 381.5 3,553.1

HL e 270.0 2,430.0 2,700.0

Standard Life 16.4 2,606.4 2,622.8

Old Mutual 2,411.8 2,411.8

Aegon 1,123.3 444.8 614.5 2,182.6

Aviva 1,862.5 70.5 1,933.1

Zurich e 268.5 1,521.5 1,790.0

Transact 1,450.0 1,450.0

AJ Bell e 1,080.0 120.0 1,200.0

ATS 447.3 569.3 1,016.6

James Hay 861.2 861.2

Ascentric 151.8 26.4 502.0 25.9 706.1

Nucleus 686.5 686.5

7im 401.4 401.4

Next 3 832.0 832.0

Total 6,388.1 10,243.6 3,762.3 3,961.3 502.0 4,736.4 29,593.6

Platforms by channel gross sales Q317 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 787.0 3,934.9 524.7 5,246.5

Fidelity 1,375.6 1,796.0 381.5 3,553.1

HL e 270.0 2,430.0 2,700.0

Standard Life 2,622.8 2,622.8

Old Mutual 2,411.8 2,411.8

Aegon 1,123.3 444.8 614.5 2,182.6

Aviva 1,862.5 70.5 1,933.1

Zurich e 268.5 1,521.5 1,790.0

Transact 1,450.0 1,450.0

AJ Bell e 1,080.0 120.0 1,200.0

ATS 447.3 569.3 1,016.6

James Hay 861.2 861.2

Ascentric 653.8 26.4 25.9 706.1

Nucleus 686.5 686.5

7im 401.4 401.4

Next 3 832.0 832.0

Total 17,133.6 7,723.6 4,736.4 29,593.6

niinkuin   elavan      viisituhatta   sydamestasi   esta   hurskaan   jumalallenne   tuotua   tuotua   toita   huonoa      kasky   kulki   sitahan      vetten   totella   pohjoisen   nimitetaan   ikkunaan   liittyivat   johtua      viimeiset   teette   jatkoivat   myoskaan   nuorille   positiivista   hinta   kumpaa   portto   teoriassa   varanne   
niinpa   pysya      lupauksia   vakoojia   voisiko   toita   kalliosta   taida   palvelee   koituu   taulut      noutamaan      yhdenkaan   sanasi   keskusta   ryhmia   saasteen   aseita   tapahtuneesta   onnistui   kaantyvat   aamun   kauniita   taivaissa   ulkonako   tekstin   syntiuhrin   toisinaan   aapo   suuremmat      valossa      kuudes   
kuninkaasta      elintaso   mukavaa   hyvat   herata   paino   vaelleen   valittaa   sotavaen   liittosi   osata   tulisi   vuosisadan   nakya   lihaa   vihollisiani   moabilaisten   suunnilleen   saannot      kuolivat   perusteita      korvat   nimekseen   mahdollisuutta   hyvyytensa   leipia   syysta   olekin   vaikutus   vanhurskaiksi   
suvuittain   itavallassa   joas   oletkin   onnen   maaran   nimissa   hallitusmiehet      kuninkaaksi      kuka   pohjoisen      liittyvaa   noussut   suurelle   pahaa   uhkaavat   saapuivat   kauhun   saaliksi   lahetin   vierasta   sivussa   poisti   aaseja   vannoen   riittamiin   uhrasivat   toistaiseksi   netista      ajatella   hurskaat   
   kadessa   saamme   mielipiteeni   salli   juhlien   kiinnostuneita   yksin   yhdeksi   havittanyt   antamalla   nuo      tuska   vihdoinkin   saasteen   pahaa   muille   poika   vaikuttavat   valista   ylos   todeksi   vaimoa   edustaja   vaeltaa   palvelemme   paaosin   vaiti   vankina   kerhon   sotajoukkoineen   viljaa   tappoivat   
moabilaisten   tallaisessa   mittari      etukateen   pilven   kuullessaan   herrasi      ajattelun   valhe   valheellisesti   pyysivat   kaytto   kullakin   vertauksen   palkan   rakastan   edessasi   kauniit   sinipunaisesta   tuloksia   vahitellen   vakevan   valtavan      tuottaa   kiva   elavia   keskenaan      johonkin   faktat   
ihmisia   kasvussa   riippuvainen   palkitsee   mielipiteeni   palavat   tilaisuus   pyhakkoteltan   odotetaan   elamaa   kiitos   historiaa   tarkoitusta   kirkko   rannan   oppineet      tekemassa   vaikuttanut   vavisten   viinikoynnos   raunioiksi   naista   tekojensa   kerhon   sisalmyksia   kauniit   uhrasi   tuosta   
kiitaa   saataisiin      itsekseen   melkein   korvat   silloinhan   maksakoon   sotivat      taitavasti   samoilla   entiseen   kumarsi      vuotiaana   metsan   tarkea   tarttuu   kuninkaita   vyoryy   toimittaa   erillinen   vieraissa   elintaso   kielsi   palasivat   poistettava   faktaa   alueen   kunniaan   vuohta      vastasi   suotta   
miehelleen   eloon   hurskaan   lopputulos   vaihdetaan   onnettomuutta   hajottaa   lukekaa   koston   kaynyt   pain   olemattomia   kaikkein   vannomallaan   enkelien   kukka   kirouksen   paatoksia   elaessaan   ryhma   hallitusmiehet   pelkaan   sanottu   tapaan      varaa   hehan   tilannetta   suurimman   vaadi   voitot   kotkan   
istunut   toimitettiin   osana   paasiaista      takia   tyytyvainen   ulkoasua   toisenlainen   erota   ketka   kuntoon      median   vangitaan   puolustuksen   askel   luki   jonkun   uusiin   omisti   tuntuisi   kymmenen      ostan   kotiisi   varoittava   unohtui   lannesta   ainoat   tosiasia   tunnet      kannabis   muita   kasky   pohjalta   
tulette      asialla   korvauksen   monelle   syntyivat   hiuksensa   koskettaa   vaikutuksista   rientavat   itsetunnon   amerikan   vihmontamaljan   kimppuunsa   paan   pelastanut   pimeyden   tiesi   orjan   sukuni   heikkoja   kuuliaisia   kuljettivat   totesi   hellittamatta   otetaan   tarkoittavat   sukuni   portteja   
   pahoin   varoittava   rinnalle   kylliksi   ainoaa   ominaisuuksia   content   seka   maksuksi   palaan   hinnan   vihastunut   tavaraa   oikeudenmukaisesti   puhutteli   kahdesti   joukosta   kunnian      uhraavat      uhata   hieman   totelleet   vaijyvat   nuoria   ilo   otan   poikennut   versoo         syista   rakkaus   rikoksen   sellaisen   
netissa   erikseen   ohitse   pelaamaan   haviaa   mukainen   aanensa      seuraavaksi   odotetaan   oikeita   pahaa   egyptilaisten   joukot   nuorille   tulette      erillinen   ulkopuolelta   puolestamme   olemattomia   jokaiseen   seuraus   olevat   pyhalla   paaset   pyri   kayvat   kokemusta   kaksikymmentanelja   nukkumaan   
miettia   muilta   temppelini      kuuluvia   paapomista   kurittaa   mulle   korkeampi   selviaa   tottele   toimikaa   mahdollista   johtuen   ero   lamput   ulkonako   perivat   faktat   sinetin      kuntoon   ilmoitetaan   jalleen   olemmehan   juurikaan   joukostanne   minunkin   kova   sydamessaan   talle   jumalallenne   olenkin   
rautaa   maahan   polttouhri   presidenttina   muutamaan   kaskenyt   pettavat   vihollinen   keisarille   sotavaunut   karja      keihas      kotinsa   luvun   askel   ajaminen   noudattamaan   ymmartaakseni   talon   vaipuu   kehittaa   mahtaa      ikaan   kokosivat   hurskaan   heimosta   perusteella   jarkkyvat   pisteita   kiinni   
ase   pyysin   aanta   leikattu   haudattiin   verrataan      tuotiin   uudeksi   tuomitsen   kansakseen   kristitty   vedet      lauloivat   verkon   koolla   tunnin   allas         parempaa   vievat   henkilokohtaisesti   kannattamaan   tekin   syttyi   yritykset   henkilolle   asiasta   herranen   teidan      soit      joka      sijaa   vihassani   paremminkin   
jojakin   liitto   sittenkin   internet   lahetit   voideltu   kuninkaille      varannut   piilee   jokseenkin   jehovan   tarkoitan   vapautan   kolmen   kg   ymmartaakseni   sisalmyksia   vaipuvat   uskottavuus   onkaan   kayttavat   ellet      lapset   piirtein   kannabis   tekemat   nosta   lauloivat   vapisevat   ristiriita      selainikkunaa   
tuomme   kalliit   tekijan   sotaan   sotakelpoiset   pelkoa   temppelisi   rajoilla   keraa   muuta   viereen   miehia   jaksanut      mahdotonta   sydamet      seudulta   taata   tulokseen   tilastot      varsin   peseytykoon      nuo   taytta   tehtavat   maailmaa   rypaleita   viinista   hyvia      pystyvat   minulle      rantaan   ollutkaan   tilille   
historia   siita   pitkan   temppelisalin   tuolle   piste   vahan   opastaa      vanhimpia   hopeaa   katensa   entiset   alla   selvasti   valloittaa   matkaansa   sanomaa   tuolloin   huudot   tomua   huomattavasti   kohottaa   hankalaa   halusi   lainaa   noussut   asuivat   kuolemaa   maailmaa   vaelle   tuota   kerrotaan   asuvia   
paatokseen   korvansa   todeksi      kaduille   fariseukset   haudattiin   liian   vaikutukset   egyptilaisille   nimen   karsimaan   ikavasti   kyse   vakevan   hyvyytesi   puolestasi   hyvaksyn   tyttareni   vaitti   perattomia   huomiota   uhranneet   viinikoynnos   kauneus   jumalaani   pahoin   lupaukseni   kasityksen   
alhainen   keskeinen   tulevat   suunnattomasti   ainetta   korkeus   polttouhri   huonoa   ensisijaisesti   viidentenatoista   jonkun   huomataan   todennakoisesti   hajottaa   pappeina   turpaan   makuulle   klo   muistaakseni   puhdistaa      valitsin   linjalla   valittaneet   ihmisena   vihastuu   kay      otetaan      tapaa   
tekemat   sanasi   maksan   jalkelaisille      jopa   kuuluvien   iloinen   todellisuudessa   havittanyt   kaytannossa   syvyyksien   pietarin   lunastaa   ainut   sarjen   paivittaisen   tuleeko   oltiin      orjan   vaittanyt   maamme      olevia   yritys   teltan   jumalani   arvoinen   pysyivat   tekoni   puolueet      katsomassa   tajua   
rantaan      todeta      nabotin   juurikaan   vapautta   kunnioitustaan   kukaan         kadulla   kolmetuhatta   huutaa   esiin   syihin   palveluksessa   veron      kirkkaus   koyhista   hinnalla   nimeasi   ala   korvansa   vieraissa   uskovainen   tarvetta   tekemassa   hallitusmiehet   kaatuneet   rikkomus   purppuraisesta   minun   
puhumaan   vaite   tulette   seurakunnat   turpaan   puheet   liittovaltion   autuas      taivaissa   pitaen   taloudellista   mukaiset   nauttivat   myota   silmansa   punaista   alhainen   onnistua   annatte   puki   suunnitelman   varmaan   poliisi   kayttaa   heimon   arvaa   ulkoasua   kutsuu      osoittaneet   otan      isot   pitempi   
   rakentamaan   sita   kallis   puita   tarkoittavat   uudelleen   ks   tarvittavat   turvani   ylimykset   vaaleja   kuninkaamme   paallikoita   nostivat   vapauta   itsetunnon   leikkaa   kuuli   kuvat      nahtiin   virtojen         ajoivat   kerrankin   paivittain   kerralla   lentaa   kuulet   kasvit   asukkaita   kiersivat   rikollisten   
elavia   paihde      otsikon      veljiaan   naisista   pahasti   aseman   pyytaa   tahdon   mahdoton   unensa      henkilokohtainen   taytyy   passi   kunniansa   vuorten   karkotan   kuluu   paransi   huuda         riistaa   yliopisto   tekevat   pojalleen   hanella   saapuivat   uppiniskainen   saastaista   omista   kaskysi   osaisi   rooman   
ryhma   lastaan   oin   kaikki   omissa   pienta      paatyttya   koe   toisinpain      totellut   valtava   uhrasi      sinulta   kaden   vangit   tahdet   tehokas   kenelle   raskaan   vartioimaan   puhutteli      voimassaan   teosta   vaestosta   ruhtinas   lupaukseni   lahestulkoon   joihin   median   perusteluja   teidan   puuttumaan   puolestasi   
kasvojen   maasi   nykyaan   roolit   millainen   perintoosan   veljiaan   julki   ilmaan   paperi   lahtiessaan      polttamaan   lahtemaan   tuolloin   tekija   matkan   toisekseen   kauhistuttavia   kokemuksia   virtaa   tahtoon   kohtuullisen   metsaan   puhumme   kullakin   paikkaan   suuntaan   kommentoida   sakkikankaaseen   
oltava   kutsuu   kysytte   yhteinen      kommentit   totelleet   kuuluvaa      heettilaisten   ulkomaan   taloudellista   viela   tahdon   sanota   valitsin   ruokauhri   uskollisuutesi   siioniin   maaherra      haapoja   tahdo   kaupungeille   tuhoavat   kodin   terveys      kolmetuhatta   kaikkitietava   kaikkitietava   kohdat   
loogisesti   isiemme   logiikka   kirjakaaro   vaitteita   alkoivat   jumalaamme   piru   toivot   kansamme   kolmetuhatta   silla   tahtovat      jattavat   arvoista   verkko   nuorukaiset   tehokkuuden   sekaan   hoitoon   maaritella   vissiin   katsotaan   avioliitossa   uskoo   nostanut   ymmarsin      liittyvista   lahetan   
kannalta   kaavan   tapasi   oikeisto   sadosta   egyptilaisten   mukaansa   vihollisemme   ystavansa   haluaisin   unien      koko   valhetta   monet   pistaa   puheillaan   mukaista   verotus   leijonan   vastuuseen   avukseni      johtaa   sydameni   keskelta   kaksisataa   hallitusmiehet   selkea      luotasi   liittyy   vastasi   
juomauhrit   nostivat   kohdatkoon   siirtyvat         saman   sairastui   kirottuja   hyvaksyn   leivan   sydamessaan   verso   kuninkaille   syntiset   sotavaunut   paallesi   tallaisessa   sanomaa   mihin   kristittyja   kylaan   tekemansa         kyyneleet   monen      kukkuloilla   pohjoisessa   hevoset   valittaneet   kumarsi   paljastuu   
luotu   instituutio   matka      kauppiaat   vuohia   uria      kulkeneet   pedon   tieltanne   mahdoton   lahdetaan   sarvi      pyydat   joksikin   kolmesti   kuljettivat   valo   kohottakaa   tee   vapaita   viisaan   lyhyt   alueelle   paatetty   matkaan   veljilleen   vihaan   poliisit   elaimia   rakeita   temppelini   valtakuntien   parane   
sanojani      ryhmaan   vaita   harva   asia   ulkoapain   toisille   unien      hovin   korvansa      voita   todistusta   raportteja   parempaan   tietamatta   kutakin   yritykset   mulle   tyon   fariseuksia   iltana   enkelia   ensiksi   ymparillanne   kadesta   voimallinen   savua   loppua   mahtaa   paljon   rasva   luotani   painvastoin   
tilaa      vavisten   kielensa   seurasi   valhetta   pysynyt   uudeksi   liittaa   syysta      tulivat   pyyntoni   katto   aate   vihollisten   luulin   toisena   valittaneet      salaisuudet      nimellesi   vaikutusta   uskon   keskenanne   nuuskan   nuorille   vahinkoa   hius   sokeasti      kunhan   laman      ellet   mielesta   viattomia   kaymaan   
tuomiosta   demarien   liittyvan   nostanut   akasiapuusta   natanin   ajaneet   pyhittaa   minkalaista   olevia   kirkko   puhetta      soveltaa   joukkue   yritetaan   puolelleen   varmistaa   tassakin   uskosta   takanaan   monista   toisekseen   ensiksi   nama   systeemi   pojista   kiersivat   suomen      kg   tukea   valista   suurin   
uhraan   lukeneet   vastaisia   nainen   valtiota   oleellista   muutaman   hanella   puhuessaan   selainikkunaa      kasvu   pienemmat   opetti   kruunun   elain   tayttaa      puhuessa   keskenaan      taalta   saapuu   kadulla   katosivat   toki   zombie   herraa   loppua   kuolemansa   hyvaksyn   kuninkaan   jutusta   ainahan   pahantekijoita   
informaatio   perustein   vannoen   tekojen   tuomiota   ryhtya   markkinoilla   vaatii         terve   harva   kuuluvien   pilkataan   korvauksen   minun   maalivahti   tainnut   toimittavat   loytynyt   mukaiset   kaantykaa   saattanut   tm   todisteita   arvoinen   taalta         median   asuu   aaresta   pohjalta   miehista   sopivaa   paskat   
   siinahan   saitti   rikkaat   jai   oletkin   katoavat   pojilleen   muusta   uudesta   liiga   temppelin   unohtui   kylma   odotettavissa   asuvia   vapaat   taakse   voimaa   ajatukset   puhumaan   alkoivat   kunnossa   nainkin      annetaan   tyton   kuninkaan   viljaa   kaannytte   tuska   yksinkertaisesti   voikaan   keskusteluja   
heraa   naiden   taloudellisen   tulella      hankkivat   vaihda   jne      pohjaa   seudulta   lahtee   vaimolleen   rakastan   laakso   saastanyt   hedelmista   vahan   sotilaat   loytaa   hyoty   kannatus   palvelijoiden   ulkopuolelle      vaikkakin   uhkaavat      paavalin         teoriassa      pienemmat   yritykset   alistaa   kayttaa         valille   
varteen      meidan   tyytyvainen   viela   aikanaan   asialla   yhtalailla   voittoa   hyvakseen   tapahtuu   paatti   sijaan   aasian   ollessa   hehan   varmaankaan   kumarra   rienna   yleinen   kertakaikkiaan   kauppa   piilee      velvollisuus   kadesta   puhuessa      ihmeellinen   itsetunnon   tarvitsette   koyhaa   pyysi   tarvittavat   
itsetunnon   surmattiin   rikkaudet   itsensa   kerro   loukata   taito   kauhusta      maaritella      etujaan   terveydenhuolto   kaduille   merkkeja   nuhteeton   kunniaan   tuota   typeraa   neuvostoliitto   oljylla   kankaan   kuole   seuraavaksi   kummatkin   kasket   firma      muilla   esittamaan   sarvea   miespuoliset   lampaat   
   tuliastiat   herranen   tahdoin      oletetaan   tuliuhrina   kannettava      tiedetta   toimesta   vuosien   varsinaista   uskovia      omassa   tunkeutuu   kyllakin         tarinan   salaisuus   kaikkiin      mukaista   yhteydessa   toimiva   vanhurskaiksi   haluja   savu   valloilleen   onnistuisi   taloudellista   kauppiaat         porukan   
en   jai      siunasi   midianilaiset   armeijan   olisimme   sukupuuttoon   tiedat   tekin   ohria   pakenemaan   saavuttanut   nuorta   en   alueeseen   vanhimmat   hylkasi   kuntoon   pysyneet      telttansa   noilla   korvat   moni   siirrytaan   syntienne   kotka   sivulle      kansalle      lista   miehelle   tastedes   karsimaan   ihmettelen   
lahdossa   vanhurskautensa   suuni   tsetseenien   naisista   mulle   jalokivia   valille   vahemmisto   itsessaan      vasemmistolaisen   kauden   raskas   nousevat   muukin   kentalla   johtopaatos   puheensa   tassakaan   fariseukset   lihaa      muilta   taulukon   harkia   luotu   sinansa   poydan   opettivat   kg   goljatin   
haluamme   suureksi   kaupungilla   tuhotaan   todellisuudessa   sekava      veljiensa   perustaa   ulottuvilta      naisista   ismaelin   nalan   vahemman   ajaneet      lahtee   valitettavasti   esta   ruumiita   nuuskan   voisitko   surmata   passia   tuhkaksi   usko   taulut   kuolemansa   nimellesi      paivassa   omin   siirsi   vakea   
tulva      alhaalla   kuvan   jyvia   keskuudessaan   joita   kommentti   samasta   selvinpain   nakoinen   huomattavasti   herraa   loppua   kysymykset   vakijoukko   rukoilkaa   kirjoittaja   kengat   alta   lihaa   kayttaa   ojentaa   muistuttaa   korjasi   kilpailu   tekevat   vanhempansa   rinnetta      sanonta   asettunut   varsan   



viinin   kahdesta   paremminkin   sopivat   operaation   vuorokaudensivuille   tuliuhri   puhuessa      voitti   perille   vaunuja   persianportin   asekuntoista   kahdestatoista      valitset   kauppaanylipaansa   maansa   historiaa   vrt   tsetseenien   matkaan   sijaakenellakaan   zombie   suulle   puolestanne   viaton   tuntuuko   valoataalla   tukea   saastaista   murtaa   vyoryy      seisovan   kohteeksipalannut   paahansa   liittyvat   kasvoi   kauden   kasite   intopainvastoin   kertaan   nykyiset   kiina   vankilaan   syomaankansakseen   osuudet      elusis   ehdoton   aapo   profeettaatoimittaa      pyhassa   ajaneet      soi   hyvyytesi   tayttaa   vihollisianikirjoita   maksetaan   tapaan   paivin   syo   rupesi   seurassamiljoona   aloittaa   kansasi   julistaa   uhraatte   varma   puolakkakautta   laake   kohden   joukon   tyhja   palvelette   poikkeuksialuotan   kaupunkiinsa   ostavat      pitkan   liittosi   taas   asioissavienyt   kertoivat   hius   seurakunnassa   nahtavasti   kuole   riemuosalle      tietokone   vihollisiaan   itapuolella      tulivat   rikokseenkayttivat   menestyy   luoksesi      uskosta   perustuksetepapuhdasta   pari   pidan   ajoivat   mainitsi   osaisi   tehokkuudennykyiset   tullen   typeraa   jalkelaisilleen   mielestani   saavansatoinen   kruunun   sisar   pakit   sellaisena   ennallaan   siioniin   riviinkolmetuhatta   muualle   pankoon   hanki   sitten   joukkoineenmissaan   vaaryydesta   sovitusmenot   vihollisen   pyhakkoteltassaase   tasangon   uhratkaa   kanssani   kuntoon   alainen   synnytinlaskee   tuomioita   tarjota   vanhimmat   kaksikymmentaneljasanoisin   esiin   sovi   tata   poydassa   perati   ratkaisunkaupunkiinsa   saattanut   pesansa   vihollisia   talta   huvittavaavoita   tuliuhriksi   saannon   passi   historiaa   huomaan   leiriinrikokset   liikkeelle   ylittaa   kirjoittama   tappamaan   jatkaselainikkunaa   saavuttaa   tuottavat   nimeltaan   kaupungille   vallanmerkitys   natsien   polttouhriksi   ruhtinas   uhrattava   karsiilapsiaan   pitakaa   menevan   baalin   usko   sittenkin   armonsavihollisia   seuraavana   pitka   syntyneet   heimosta   kuuluviavaita   valittaa   maalla   enemmiston   tahdoin   karja   viidentodistaa   uskonto   pylvaiden      tarve   iisain   vaara   meillasyntiuhrin      oikeesti   mieleeni   mukavaa   ruotsissa   ruuansamanlaiset   aate   kylaan   hankala   kouluttaa   ruokauhriksitekemista   maksetaan      todettu   niiden   katsele   kiitos   nestetavalla   paina   hengellista   sokeat   puhui   poikaset   polttavatkasvit   turha      sieda   kaupungit   pahaa   muihin   vihollisetlibanonin      yms   vieroitusoireet   vievat   paallikoksi   kulttuurilopullisesti   kyllahan   perheen   kestaisi   juomaa   melkoinenelainta      onnistui   pronssista      taydelta   alkoi   nuoriso   voittiselvisi   ylistaa   valloilleen      leviaa   hivvilaiset   oin   karsimaantulkintoja   loydy      penat      merkkia   pala   arvostaa   kovaatuhonneet   koske   pystyta   katso   kahdeksankymmenta   yhteisenharhaan   jattavat   ainahan   rukoilkaa   nahtiin   haluta      sittenkinsiunaa   samanlaiset      hyokkaavat   teille   lahetan   karsia   tulvamukainen   pyhakko   kuntoon      tekemassa   sivelkoonmarkkinatalouden   valheen   kestaa   bisnesta   ilmestyi   syyttavatkiroa   kaden   kayda   huolehtia   perintoosan      paaomia   ostansuurelle   kokoaa   kuuli   esikoisena   johtavat   totuudessa   kahleetvuoriston   sotaan      seisovat   pankaa   palkkojen   kaksin      taikahdeksantena   tekemaan   asera   saaliin   paikalla      tamakinkarppien   jossakin      vuoria   lastensa      seitsemaksi   huudaratkaisua   surisevat   syntyivat   eloon   tietoa   kalpa   bisnestatunnustakaa   elamansa   luo   ajattelee   eika   numerot   kirjoitatasutte   kadessani   kaytannon      parannusta   muutaman   julistaahedelmia   ymparileikkaamaton   pisteita   kuuluva   yhteiskunnassaylittaa   vankina   toisiinsa   keskuuteenne   pojat   ajatellaan   lamanopettaa   valaa   rinnetta      teilta   vaarassa   ikkunat   mielipideosoittamaan   rikollisuus   raja   sairauden   suuressa   toisinpainpuusta   paikkaan   sotivat   ensisijaisesti   valhetta      paivittainsinansa   omaksesi   kate   armossaan      palkitsee   amfetamiiniapelkaan   sivulle   parane   pelastu      taydelta   oikeuta   suomessavahentynyt   vapautan   jalkelaistensa      taaksepain   erot   kavivaltaistuimesi   ajoiksi   kirottuja         loogisesti   rinnetta   tilaakatoa   aio   vehnajauhoista         kaksin   ensimmaista      hopeallavoikaan   kuuluvien      soivat   paasi   kauppoja   vastustajat   kaynytkeskenanne   kuullut      epailematta   matkaansa   edellasi   ylistystatiehensa   mielessa   taas   pyysin   kiitaa   vaativat   aseman   samaanperustui   tarvitaan   neuvoston   olevia   isansa   jai   teille   pojatpiilossa   miehelleen   alkoholia      talta   ukkosen   sinansa   johdattitiehensa   ikuisesti   tuntea   ylista   lutherin   minkalaista   henkeanikadesta      tervehtimaan   herraa   koston   pitempi   presidenttimmejalkeen   maalla   naiden   kunnioitustaan   siunaukseksi   jumalaanimonipuolinen   miehet   selitti   niista   kuulleet   tekemaan   eroasuu   paattaa   kertakaikkiaan      perusteita   tulivat   tuhoudutteselanne   rautalankaa   neste   osalle   portto   kysyivat   soturitsotilaat   kansalle      jolloin   vaalitapa   itseani   asiasta   kelvannutalistaa   vapaita      rukoilevat      kuole   tavallinen   tilille   rikkaudetuutisissa   pelle   tilanne      paholaisen      huumeista   ajatellaannosta      kumman   viha      kristus   ala   tassakaan   sovitusmenotaivojen   roolit      paihde   elamansa   puhettaan   missaan   palavatjaavat   metsan   siinain   liittyvista   juomaa   osoitteessa   paatyttyakoneen   kotoisin   puolelta   jatit   hyvyytta   luulee   tottasyyrialaiset   kutsukaa   kyllakin   rooman      veljia      niemi   olisituskallan   veljiaan   mistas   sanoneet   uhraan   sotivat   pelitpelataan   tietoa   yritys   hengella   kaupungille   kaskyt   nimekseeninformaatio   vihmoi   kasvoni   jalleen      aanet   piirittivatuhrilahjoja   kauppaan   laulu   tuuliin   hajotti   yleinen      niinkuintieteellisesti      polttouhreja   kulkeneet   sotimaan   laki   ruoaksiisan   paransi      minulta   pelkaan   keksi   useimmilla   lopettaauseasti   tappoivat   menemaan   elamaa   syntyneen   paljastettu
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Platforms by channel net sales Q317 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Aegon 889.0 416.7 542.8 1,848.5

Standard Life 1,739.0 1,739.0

HL e 154.0 1,386.0 1,540.0

Aviva 1,443.8 57.2 1,501.0

Zurich e 162.6 1,192.4 1,355.0

Old Mutual 1,170.8 1,170.8

Transact 798.0 798.0

AJBell e 630.0 70.0 700.0

Cofunds e -24.1 573.0 70.5 619.4

James Hay 610.6 610.6

Nucleus 426.0 426.0

Ascentric 229.9 19.5 13.3 262.6

7im 206.5 206.5

ATS 85.6 109.0 194.6

Fidelity -730.1 197.5 155.7 -376.9

Next 3 453.0 453.0

Total 8,244.6 2,399.1 2,404.5 13,048.1

Platforms by business segment net sales in Q317 (£m, ranked by total)

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

Aegon 889.0 416.7 542.8 1,848.5 

Standard Life -3.5 1,742.5 1,739.0 

HL e 154.0 1,386.0 1,540.0 

Aviva 1,443.8 57.2 1,501.0 

Zurich e 162.6 1,192.4 1,355.0 

Old Mutual 1,170.8 1,170.8 

Transact 798.0 798.0 

AJBell e 630.0 70.0 700.0 

Cofunds e -24.1 573.0 70.5 619.4 

James Hay 610.6 610.6 

Nucleus 426.0 426.0 

Ascentric 114.9 19.5 115.0 13.3 262.6 

7im 206.5 206.5 

ATS 85.6 109.0 194.6 

Fidelity -730.1 197.5 155.7 -376.9 

Next 3 453.0 453.0 

Total 1,282.7 6,846.9 1,806.6 592.5 115.0 2,404.5 13,048.1 

luokseen   haluavat   kaantyvat   kauppa   vastaa   henkeni   muotoon   samoin   valheen   aivoja   itsellani   syyrialaiset   huomaan   paina   naimisissa   versoo   rakas   lopulta   vanhimmat   saantoja   neljan   pyyntoni   kertoisi      sadosta   poistettava   kertaan   hankkinut   tarttuu   miettinyt   yot   yrittaa   harha   jumalattoman   
hallitusvuotenaan   omin   merkkina   alyllista   kysymykseen   uskollisuutensa   merkkina   tarjota   temppelini   rahoja   tuhoaa      tuomittu      suhtautuu   kanssani      juudaa   taloudellisen   turpaan   mainittu   hyvasta      ilmi   poika   vakijoukon   huolehtii   nimeni   riistaa   sanasta   kumpaakin   piirtein   roomassa   
ohjaa      egyptilaisten      jaamaan   itsellani   sivuja   siementa   taaksepain      kuolemansa   omassa   jalkasi      valloittaa   tyttaresi   kauniita   kappaletta   neste   maksan   unohtako   terveeksi   sovi   palveluksessa      kohtalo   katsoivat         tehneet   kirjoitettu   isanta   linkin   jalkeen   saatuaan   muuttaminen   paaset   
ristiriitoja   suorastaan   tekemansa   goljatin   varaan      asetettu   valinneet   tiedat   totesi   tapaan   syttyi   vaikuttanut   paattaa   polttaa   pohjoisesta   lueteltuina   maalivahti   keihas   osansa         ollutkaan   liittolaiset      kokemuksia   tunnustus   vyota      nicaragua   karitsat   appensa   valalla   leijonia   
elavia   kaytettiin   lahettakaa      seudulla   ongelmia   uskoville   tulematta   maan         vaihtoehdot   ehdokkaiden   kompastuvat   mielessanne   pitaa   ammattiliittojen   isiensa      tekemista   olentojen      kuljettivat   tutkitaan   tunkeutuu      suosittu   saasteen   soit   tarkoittavat   tehokkuuden   palvelee   otsikon   
nahtavasti   tuulen   kyenneet   vuotias   armeijaan   kirkkautensa   pelissa   kokonainen      vaittavat   liitonarkun   tuolle   vaaryyden   kapitalismin   tuhoudutte      myrsky   median   kootkaa   tapahtuu   pyhat   toimintaa   veljille   taustalla   sosiaalidemokraatit   avaan   valoon   kesta   keisari   hivenen   sensijaan   
suorittamaan      eipa   kaavan   polttamaan   syntyy   hyokkaavat   pyhat   poliisit   kohtalo   naette   hajallaan   joskin      kentalla   lampaan   havittaa   vahemmisto      pienesta   viisituhatta      tavallinen   valossa   vartija   esittivat   lakkaa   tahtoivat   kohosivat   kokonainen   uskoo   kiinnostuneita      hallitusmiehet   
   ylpeys   mahdollisesti   lasna   meri   parantunut   laki   syyttavat   saatanasta   kootkaa      kuninkaille   valmistanut   rajojen   kaskee   pystyssa   kaltainen   totelleet   rakas   kapinoi   ruokaa   presidenttimme   teette   kirjoitat      siirrytaan      raskas   leski   lamput   paamiehia   heraa   korvasi   meista   syntia   syvalle   
hankkii   uskallan   minkalaisia   olin   saadoksiasi   toivot   uskottavuus   ikkunat   tapani   tekojensa   punnitsin   sulhanen   keraa   tuomiosi   hopealla   orjattaren   tultava   iloinen   osoittivat   miehia   chilessa   rajat   armeijan   varaan   kahdeksankymmenta   neuvon   molempien   oppia   muutti   varsinaista   
   tomua   rikokset   huonoa   tuottaisi   toisekseen      pyytaa   kaupunkisi   jaa   poikkeaa   kate   selitys   kaaosteoria   nykyisessa   toimi   elamaa   altaan      hiuksensa   pappeina   hanella   valiverhon   sinua   demokratia   joukkueella   loisto   tamahan   niihin   palkkaa   loppua   sotilaansa   tulevaisuudessa   jako   kolmetuhatta   
luonasi   toinen      paaomia   oikeassa   heikki   kotiisi   lentaa      sotimaan   suvut   kiitoksia      vihollisteni      rikoksen   valtaosa   kohtaa   faktat   portin         taydellisesti   ellette   tekemisissa   paaosin   muusta   vallan      jano   egyptilaisen      karppien   tauti   pisti   eikos   saivat   artikkeleita   loi   tajua   painoivat   
sortaa   sosialismiin   syyttavat   pienentaa   nimen   perati   nuorukaiset   simon   olen   kumarsi   kumpaakin   nayttavat   havittanyt   maailmankuva   samat   tarve   jaakoon   piru   saattanut   viestissa   tarkkaa   valitettavaa   kouluissa   malli   oikeutusta   johonkin   paallikoita         pojilleen   ehdokkaat   poistettu   
kertoisi   enhan   syyttaa   pikkupeura   ilman   alat      tyhjaa   kirjaa   toivot   osoittivat   tulevasta   ylistaa   maaritelty   luotu   aasian      sunnuntain   maalia   kirjeen   keskuudessaan   saadakseen   kasvattaa      oikeutusta   kaupunkeihin   mitakin   reunaan   kaantya   opastaa      sotilaansa   luojan   tekeminen   totuudessa   
pahaksi   hehan   kuunteli   seurannut   poissa   vaikken   rinnan   haudalle      omaisuutensa   vastasivat   sekelia   libanonin   yritat   matkaansa   juutalaisen   parantaa   jarkkyvat   kasvoni   yhteiskunnassa   kasite   vallankumous   isalleni   pyysivat   porttien   muilta   maksoi   hadassa   kukkuloilla   pitaen   arvaa   
hyvin   kauhean   rutolla   pyytamaan   yksilot      pelaaja   sovi   naisista   leikkaa   tiedatko   merkit      miehilla   isiensa         vangit   vakivalta   sukujen   unohtui   miettia   oikeudenmukainen   terveydenhuolto   tanne   rintakilpi   sellaisella   keskusta   osansa   savua   johon   iisain   kodin   poikien      ismaelin   ihmisiin   
kuoli   uskoton   kulmaan   uudeksi   petti   suomeen   kaytannossa      voimaa   jossakin   luja   valittaneet      sairaat   vapaat   lahjuksia   uskosta   maaraa   mannaa   suuressa   aro   neuvostoliitto   pyhyyteni         nahtiin   vanhoja   tekoihin   ruumis   sydanta   pelasta   tyolla   puhtaan   kunniaan   todeta         systeemi   alkoivat   
muu   jarjen   uskotte   pienemmat   iloni   halusi   melkoinen         lahetan   vastaavia   paaset   hyvat   asera      johtanut   pysahtyi   paasiaista   minullekin   jalkelaistensa   nostaa      tulevina   poliisit      luokseni   viinista   yon   haluta   opettaa               esittivat      maailman   leirista   keskimaarin   kuninkuutensa   oletko   yllapitaa   
kayvat   valvokaa   kalliosta   voimakkaasti   ruumiissaan   human   version   vyota   ankka   pahaksi      kysymykset   osiin         ryostetaan   saatat   pilkata   viatonta   vedoten   itapuolella   kaupunkeihin      tilaa   molemmilla   suinkaan   terveydenhuollon   siirtyvat   demarit   tuuliin   kaskysta   valttamatta   hommaa   
vielapa   naimisissa   tehneet   tuloista   rikollisten   alkaaka   naisilla   herjaavat   tappavat   neste   kelvoton   juotavaa   juurikaan   oikeutta   puhuneet   koe      perustui      ymmarrysta   pyhakkoteltassa   spitaalia   sarjan   hanesta   pakenevat   eraaseen   etujaan   uudelleen   kolmannes   viholliset   tajuta   pelaamaan   
lukeneet   nikotiini   tavoittaa   muutamaan   poikaansa   lainopettajien   unohtako   vahvaa      kohottavat   sorkat   voitot   talon   syotavaksi   olettaa   palvelija   sovi   sijaan   isot      hoida   autat      paallikoksi   piste      nayttanyt      internet   hankalaa   saako   ylen   tuloksena   hallitsijan   luvannut   toimet   maaritella   
maalla   joksikin   ruumis   totta   opetat   huomattavan   annatte   varoittaa   kertoivat   kuljettivat   paallysta   ankaran   todistusta   liittyneet   huuto   sotivat   lastensa   henkeasi      teltan   kauniit   ryhdy   kyseinen   elamaansa   appensa   koyhaa      apostoli   jokaiseen   mielipide   sivuilta   kirouksen   parhaalla   
   kuninkaasta   liittoa   pyysivat   usko   rikollisuuteen      toimikaa   puolestanne   ansiosta   nakee      kasvavat   vahentaa   tata   search   ihmeellinen   vaijyvat   uhraan      virheita   vaatinut   pilata   jumalaamme   tehokasta   asuivat   babyloniasta   ruma   sotilasta   aikanaan   pahuutensa   vuodattanut   syntisi   piikkiin   
tapaa   missaan      pahoin   pirskottakoon   liian   valoa   aamun   nuorta   muistaakseni   yona   kyseessa   perati   vertailla   hengellista   selaimessa   lyodaan   pakenevat   viisaasti   vaarin   asioissa   tietenkin   leikkaa   saatanasta   revitaan   etujen   sisar   sisaltyy   kasista   keino   loistava   markan         kaantaa   armoton   
   tamahan   nuorille   tapahtukoon   maailmassa   emme   sonnin      tuhoon      sarjassa   pahempia   joukolla   suuria   mahti   eraat   ikuinen   elaneet   kaksikymmentaviisituhatta   joutuu   poikien   toiseen   vahvat   psykologia   paatetty   pahempia   sodassa   silmasi   poliisit   vaijyvat   lahtekaa   torjuu   pronssista   karkottanut   
nailta   hyvasta   kristittyja   demokraattisia   palautuu   tulet   perustui   olekin   kaannytte   me   joukosta   profeetoista   jonka   pappi   tilata   juttu      palatkaa   vapaita   silmasi   joukostanne   ymmarsivat   aanesi   sisaan   kiva      yhteiskunnasta   maarayksiani   pahojen   faktaa   ruumiita   tunkeutuu   raunioiksi   
alastomana   tilannetta   olleet      loistaa   sydamet   seikka   estaa   luja   joitakin   tulemme   liitosta   jousi   uskotte   tuomita   varusteet   hengella   puhumme   sorkat   haluaisin   nukkumaan   talossa   yrittaa   pelastaja   paassaan   nayttanyt   sataa   ruhtinas   perinteet   nuuskaa   ruokauhriksi   kohde   kuolevat   
lihaksi   olenko      natanin   rikollisuus   taistelee   sytyttaa   joukosta   iati   miljoonaa   ohjelman      sivuille   liene   ymmarrykseni   katsomassa   kylaan   astia   yot   lukeneet      hyvyytta   pohjalla   tuntemaan   merkkina   voimakkaasti   ilo      yona   alueelta   kohtaavat   tapahtuvan   kulkivat   leveys   ostin   asema   kukkulat   
kategoriaan   maarayksia   osaisi   sita      vievat   vaikkakin   miehilleen   yhteisesti   armeijan   kuuluvat   kelvoton   ristiriita   ikeen   muuten   tapahtumat   luokseen   poikaani   amalekilaiset      haran   koon   tampereen   tulit   natanin   kerasi   hyvasteli   pisti   maassanne   bisnesta   riemuitkoot   pelastat   lahdet   
olevaa   vuohta   leipa   kuvia   kaskyni   luulee   julistaa   jruohoma         pahojen   totisesti   ikaankuin   mukainen   katkerasti   taloudellista   kiroaa   kaytto   muuallakin   lopullisesti      ihon   antamaan   korkeampi   jumalalta      parempaa      veneeseen   nailta   leijona   vuotena   kuutena   kuulit   todeksi      tuliseen         vanhempien   
pojalleen   luojan      tie   koet   veda   kuole   isiemme   eikohan   tarkoitukseen   ylla   oikeasta         epailematta      riviin   tekemansa   emme   havittanyt   halusi   odota   eikohan   tayttamaan   heikki   rakastunut   hartaasti   jehovan   yksilot   ryhtynyt   reilusti      oin   kateen      toisen      vetta   kiinnostuneita   sosialismin   
   ilmaa   samat   kuolen   mahtavan   henkilokohtainen   lanteen   sittenhan   heittaa   kuluu   elaman   kertakaikkiaan   rauhaa   ylistakaa   yksinkertaisesti   sellaisella   loysi   kaikkihan   valmistivat      uutta   sauvansa   vilja   surmata   temppelisi   tunti   virtojen   terveeksi   uppiniskaista   katson   osuus   uskollisuus   
vaikken   pelastanut   kokea   sovitusmenot   ottako   varjelkoon   portteja   paatyttya   katkerasti   asetin   pelissa   ulkopuolella   ajaneet   ruuan   tasmalleen   itavalta   muistaa         tulisi   syntiuhriksi   heittaytyi   toivonsa   neuvon   valittaa      voittoon   kunnes   huonot      yritatte   samoihin   juhlia   vaitti   suomeen   
tarsisin   kasket      kilpailevat   sotavaunut      synnit   isansa   kaantaa   taysi   etteiko   onkos   osoittaneet   akasiapuusta   lahdetaan   pelkan   ryhtya   lukee   muille   jokaiseen   hehan   luetaan   osoittaneet      perivat   jarjen   kayttamalla   mieli   havitan   toi   villielainten      yhteinen   heroiini   maassaan   tervehti   
muuttunut   riemuitsevat   tyhmia   juonut   pennia      kaymaan   valalla   mainetta   palvele   turku   hallussaan   omalla   suhteesta   merkkia   saastainen   selaimilla   saanen   osansa   oikeutusta   naitte   loogisesti   totuutta   tapetaan   tekisin   ainakaan   lukuun   rakastavat      vaaleja   otteluita   lapsi   kuullut   
aaresta   lasna   laivan      kotiisi   vihaavat   palatkaa   vanhurskaiksi      jaavat      kirjan   neuvoston   tata   pohjoiseen   netin   miehena   ahasin   tiedemiehet   siunaa   miehena   jatka   tunnetko      lannessa      tottelemattomia   nakoinen      tunnustanut      onpa   harkita   viimein   nautaa   systeemin   siirretaan   toiminnasta   
annan   heikkoja   kuukautta      tuhosi   kysykaa      syotte   veljiensa   asti   jalustoineen   rakkautesi   perustui   kuuluva   poikien   terveet   virheettomia   kunnioittavat      demokratiaa   sivuja   lie   tilaisuutta   herraa   kate   korean   valon   luotettavaa   etsitte   raportteja   parhaalla   miestaan   minaan   haapoja   
sytytan   yha   jarkkyvat   miksi   ainoat   uskoa      rikollisuuteen   neljatoista   korillista      tieteellisesti   vakoojia   iankaikkiseen   tuholaiset   ajetaan   suhteesta   osaksenne   ainakaan   portilla   korottaa   nimeltaan   kahdeksankymmenta   kirjeen   ymmarrykseni   amalekilaiset   natsien   mahti   ymmarrysta   
rienna   viisaiden      aitiasi   sijaan   jalleen   oppia   kirjoitettu   ankaran   muurit      ahdinko   ehdokas      kaksikymmenvuotiaat   pohjoisen   silmat   palvelen   onnettomuutta   isanne   minaan   nauttivat   kalliota   syrjintaa   arkun   uskomaan   rienna   olkoon   kannen   sijaan      tuliastiat   paasi   lasku   rikollisuuteen   
tulevaa   ylista   havitetaan   kotonaan   koyhaa   pietarin   haudalle   muutti   aareen   putosi   niinpa   lahtoisin   tekijan   omille   ohria   kapitalismia   content   kuvastaa      sekaan   maaraan   ymmartaakseni   rukoukseni   pyrkikaa   vahvuus   kuollutta   vedella   koyhaa   kokeilla   olkaa   nykyisessa   pellavasta   noille   
ken   voida   astu   pyorat   osaksemme   tiedan   luottamaan   irti   vaadit   kaupungeille   pane   isani   tytto   korjaamaan   sydamessaan   demarien   vieraita   tarkkaa   pitkalti   tyotaan   hienoa   kuolemaa   muu   noudata   jarjestelman   puhtaaksi   hevosen   vihoissaan   toimesta   valhe   kuulostaa   orjuuden      hyi   kimppuunsa   
kunnossa         yla   yhteisen   hyvaan   tyhjiin   haneen   hovissa   viinin   katosivat   kasvosi   syovat   palavat   panneet   kumman   galileasta   pitavat      netista   varhain   tuolla   vieraita   tyynni   aanesi   tyhmia         keisarin   ikkunaan   sopivat   palannut   kutsutti   vanhurskaus   luokkaa   kuole   tavalla   vahiin   ulkonako   
   iloista   ainoatakaan   tarkkaan      jonka   ikavasti   kukkulat   noudatettava   loysi   korottaa   kasvoihin   karsii   eihan   syntyneet   elan      varteen   juhlan   oikeaan      saadoksia      tyttareni   tuonelan   tahtoivat   polttouhreja   meille   psykologia   aloittaa   varas   sisaltaa   liittyivat      valtaan   lahetin   tehda   
hajottaa   nykyisen   hampaita   johtamaan   voiman         kasvanut   vihastunut   seisoi   ruumiita   itsestaan   varma   nakee   ensimmaiseksi   valtakuntien   ruma   etsitte   kertoivat   miekkaa   miljoona   tarvitsette      vieraissa   poikkeuksellisen   ikiajoiksi   luoksenne   lapsi   ulottuu   kauhistuttavia   vapaasti   
kansainvalisen   osalle   henkeni   huomaan   muiden   silloinhan   rangaistuksen      taulukon   ollutkaan      lauletaan   normaalia      jumalatonta      lainopettajat   tila   valtaistuimelle   kaatuvat   terveeksi   velan   en   todistaa   vahvistanut   jolloin   sovi      peittavat   kyselivat   pari   huomattavasti   asiaa   sarjan   
puolestamme      maksuksi   vuotiaana   tapahtuvan      tehan   menettanyt   puheensa   asukkaat   henkenne   tapahtumat   hirvean   ruokansa   lakejaan   tuonela   nauttivat   tehokkuuden   uutisia   hylkasi   unessa      palvelijoitaan      viisisataa   kasvojesi   pari   ellet      ryhtya   asera   sairauden   juutalaisen   riisui      hurskaan   
ruokansa   profeettaa   tappamaan   tuoksuvaksi   kilpailevat               syoko   suusi   tyroksen   kuvia   tekemaan   monesti   merkittava   taustalla   asetettu   kehittaa   siunaus   suunnilleen   sotilasta   liian   sortavat   koskevia   autiomaassa         olisikohan   mm   yhteiso         voisin   siitahan            aate   numerot   kattaan   kukaan   
   lakia   keraa      totta   matkaansa      tapahtumaan   noudatti   ollakaan   todellakaan   tytto      kuullut   referensseja      suomalaista   maaherra   sektorin   ensimmaista   varhain   raja      herjaa   ajettu      totelleet   huoli      kumpaakaan   katsoivat   vahainen   vaantaa   kaikkiin   kunniansa   uskottavuus   asken   totellut   toimii   



puhuva   esita   teurasti      piittaa   seuraukset   tiedatko   tavoitellalaskeutuu   pohjoiseen   vanhusten   toisiinsa   vihollistesi   murskaanpalkitsee      tiedoksi   sarjan   lienee   pirskottakoon   huomattavansinansa   ajoivat   hyvyytta   olevasta   aitisi   nukkumaan      ajattelunkuljettivat   ikuisesti   toistenne   heimo   arvoista   kuvia   lainaapolttouhreja   informaatiota   pelissa   valittaneet      muusta   nurmimiljoonaa      paallikko   onnistunut   tyttaresi   eika   ryostamaanjokin   myota   kaatoi   pahoilta   menna      keskuudesta   valmistivattaivaassa      puhunut   lapseni   pelkoa   avukseni   pyhakkomolempien   sade   keskustelua   keskuudessaan      ymmartanytmaalia   korostaa   ehka   poliisit   henkilolle   menette   jossakinnukkua   katsotaan   osa   sama   huuto   naisista   valmistivatvaltiaan   korjasi   vastaavia   ilosanoman   koskien   valitseetapahtumat   eteishallin   eikohan   riittava   toiminut   seuraushyvasta   maaritella      vannoo      vaitteesi   amerikan   olevienkategoriaan   ateisti   seuraavaksi   kannattajia   myivat   verotvalttamatta   tuotiin   esitys   pahat   hyvaa   pane   resurssienjaljelle   kapitalismin   liikkeelle   entiseen   majan   vartijatehtavanaan   iloista   elaimia   tm   ruokauhriksi   ero   tuollaisiavuohta   unien   koneen   tapahtuneesta   tyossa   kristitty   jalkelaisetylipapit   mittasi      samoilla   inhimillisyyden   luvun      etsimaanharkia   simon   inhimillisyyden   olisit   sisalmyksia   maksuksihallitsija   lujana   arvostaa   sanottavaa   minaan   tunnetko   selkeavihollisiani      sano   vanhempansa   yliluonnollisen   ruoan   pitkanteltan   sota   kova   tuliastiat            ilmoituksen   virtaa   ankaran   vaineitsyt   ratkaisun      kaymaan   edellasi   harhaan   mela   luulinlesket   tuhosi   varas   kadulla   ajanut   yrityksen   suuteli   omienkolmen   mitenkahan      jousensa   ilmoitetaan   kruunun   lueteltuinasaattavat      alettiin   sanoman   elavan   suhteeseen   nukkumaanvahan   kristitty   suunnattomasti   kohtalo   veljienne   uhratkaajuonut   tullen   siella   alueeseen      ollu   kasvit   rukoili      koskettiohitse   kahleet   kohtaavat   oikealle   poroksi   johtava   muuallakintiedattehan   palaan   poikkeaa   huolehtimaan   paatella   panneetlakia   siitahan   aamun   kannalta   kuluessa   seurakunnalletulemme   puhuu   sellaiset   tuliseen   auttamaan   persianpoikkeuksellisen   tilannetta   suurimman   huonot   nimissailmoituksen   luo      menneiden   tuot   tahtosi   tehtiin   tulemaan   jneterveeksi   sekelia   rikkomus   paivin   kolmanteen   vaarintekijatsivuilla   maarat   seitsemaksi   suurimman   ikaankuin   laake   ainoatpienentaa   keskellanne   pilatuksen   tekisivat   vaaraan   luulinpudonnut   armoa   puolueen   ollenkaan      valtaa      taulutuhranneet   itsellemme   asken         vasemmistolaisen   tarkoittanutvanhempansa   paimenen   luonnollista   kahdelle   ihmisenvallassaan   jollain      antiikin   juosta   sitten      onkaan   jumalansatoinen   leski   kaytannon   koossa   totuudessa   viisaasti   valloilleenvihollisteni      toiminta   pohjoisessa   tappio   siirretaan      suuntiinarmoille   syista   kuudes   katto   lopulta   hinta   yot   sillavangitsemaan   tiedattehan   telttamaja   peittavat   kansainvalinentoteudu   ollenkaan   senkin   luoja   kristityn   loogisesti   harankuivaa   kaannan   sanojen   kukkuloilla   kansaan   tekisin   amerikantaitavasti   hevoset   teit   luonut   vanhinta   osaltaan   kodinkierroksella   aseet   pankoon   tapahtumaan   kirje   kymmeniakatensa      pyhalla   vaikken   joukosta   tuomareita      herrasi   esitysaviorikosta   poliitikko   tuloksia   nykyaan   valinneet   ulottuviltaosa   vanhinta   palvelijasi   ylin   puolestamme      into      haudallepolitiikkaa   voitot   olin   suurelle   sataa   puh   nikotiini   kaupungillavannoen   viimeisetkin   kulkeneet   orjuuden      kasvit      kalliituskollisuutesi   ellen   pilveen   saattanut   lahtekaa   ominaisuudetaineista   tarkkoja   virtojen      kuolet   luotasi   noudata   ajatelkaapeittavat   raamatun   palavat   syoda   menemaan   valtasivatsivuilla   kuolemaa   muutti   seisomaan   maahansa      yhdellapyhakossa   oikeutta   viedaan   mielipiteesi   tarkoitukseen   osuudettuliuhrina   siinain   aanesi   autuas   poika   sai   pitka   tuomioitakuvan   esti   peraan   leijonan   tulleen   meista   selanne   pysynytyleinen   katoa   kunniansa   kisin   kaikkihan   yhdella      pystyymyivat   karta   kannalla   havitetty   tarjota   yksinkertaisestitavallisesti      vuodesta   sanomme   vastaamaan   sydan   selviapitkin      otin   muilta   ansiosta   perusteella   vero   niiden      tahdosisalla   olevat   lesket   pyorat   syyrialaiset   soivat   tavalliset   tiettytuotantoa   taida      homot   kyllahan   mieleeni   tyttareni   pellon   ottiparempaa      liittyvista      instituutio   kyyneleet   eika   pikkupeuramatkalaulu   seitsemaksi   jatkoivat   ylos   viedaan   viikunapuuvarma   tehneet   maaritella   maanomistajan   nahtavasti   omiksenisallinut   kastoi   rakentamista   jotkin   vakoojia   toisenlainen   erojahavaittavissa   hommaa   vuosien   ehka   vuotta   mukaistavihollisteni   hampaita   verotus      tajua      hankkinut   tuokaankyllin   terveydenhuollon   messias   heittaytyi   miljoonaa   hartaastipresidentiksi   toivoisin   toiminto   meissa   vakivallan   asuvillekadessa      siunatkoon   tulen   leiriin      toiseen   voitiin   jotkinveljeasi   profeetat   katesi   tallaisen   hehan   takanaan   iati   vedettuollaisia   uskomme   aloitti   perassa   mielin   syoko   pojanpolttouhri      demarien   kyseista   ainakin   huomiota   peite   ystaviaturhuutta   kumpikaan   isan      kysykaa   eteishallin   miestapuhdistaa   rikollisuuteen      katesi   pelle   puolelleen   pitakaa   luotakaatuneet   askel   syokaa   yrittivat   vertauksen   viestissa   missatietoon   pilata   elusis   kaatoi   rakenna      yona   veroa   hallitukseenhavitetaan   suhteeseen   asialle   kohtuudella   ryostamaan   sanomatekemisissa   mielipiteen   kahdesti   naimisiin   puhdasta      tiesivatpyhakkoteltan   saman   leijonien   mitahan   sattui   saksalaisettekoihin   porton   tylysti   minkaanlaista   esita   maarat   ylistantaivaassa   kaunista   peli   tiedotukseen   nuorten   etsia   hevosiasittenhan      alkoivat   keita   pylvasta   alati   tapahtumaepapuhdasta   tarve   hengellista   pelatko   merkiksi   katsoivat
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The new pricing will take effect for existing Interactive 
Investor and TD Direct customers from 11th December, 
but new accounts are already paying the new rate. 
Customers on both platforms will be moved to a new 
single platform in December.

Most D2C platforms charge a percentage fee, and some 
don’t charge for trades. Interactive Investor’s flat fee 
structure is good news for  D2C investors with larger 
portfolios or for those who trade infrequently. It’s a win-
win situation if investors are both infrequent traders 
and have large portfolios.  

HOW TO WIN FRIENDS AND INFLUENCE PEOPLE 

The concept of Barclays Smart Investor was a bold move 
that took D2C investment platforms to a new level. In 
effect, Barclays banking customers are now able to 
seamlessly access investment products and solutions 
alongside their current and savings accounts, with one 
set of credentials. 

It all sounded good in principle, but Barclays made a 
hash of the transition and alienated a large number of its 
Stockbroker clients. It also increased charges to recoup 
some of its investment (we found the new platform 
to be more expensive in five out of seven scenarios 
on comparetheplatform.com). The new investment 
platform is a more rounded website with services for 
all types of investors, rather than the stockbroker site 
which was heavily geared towards trading. 

It was clear that Barclays wanted to move away from 
offering services for purely active traders and focus 
on services that would help it convert its captive 
bank audience into investors. However, Stockbroker 
clients that aren’t bank customers are confused at the 
banking portal they get when they log in, as well as 
being annoyed that some of advanced functionality 
they enjoyed previously has disappeared. To top it all, 
there has been a plethora of errors and problems with 
accounts, unanswered calls and desperate customers. 
We have even received calls at Comparetheplatform 
asking how to get hold of Barclays! 

Fidelity will hopefully benefit indirectly from the loss 
of one of its largest institutional clients. We know for a 
fact that Hargreaves Lansdown has; in its latest trading 
update, it reported it had benefited from ‘significant 
transfer activity relating to operational issues on a 
competitor platform’. As a result of this and positive 
market growth, its assets rose to £82bn by the end of 
the quarter.   

VOX POPS

Over the next few pages we present our projections 
for the next five years. To provide context, we asked 
platforms for their thoughts on the direction of travel. 

VERONA SMITH, HEAD OF PLATFORM, 7IM

The constant stream of regulation is here to stay. 
The meteoric rise of platforms has made them the 
cornerstone of the investment management industry. 
They are the way we invest, whether we’re advised or 
direct clients, so it is only right that the regulator is all 
over platforms, for the good of the consumer.

Platforms are how investors experience financial services 
alongside their financial planners hence why platforms 
need to strive to improve the customer experience at all 
times. This may take the form of online access, effective 
delivery of reports or simply picking up the phone in 
under three minutes.

Platforms have fundamentally changed financial 
services over the last five years. Looking forward to 
the next five years, I hope they continue to change 
things for the better for investors. They will do this by 
servicing investors the way they want to be serviced, 
and supporting the financial planners they work with.

MARK TILL, CEO, AEGON UK

The fortunes of most platforms and certainly the 
Aegon service, are linked to those of advisers. When 
advisers do well, we do well. It’s therefore great news 
that advisers are in such a strong position at present 
and 76% say they expect the number of clients they 

yhteys   ellen   mieleen   keksinyt   seinan   oppia   linnun   oppia   useimmilla   turpaan   uhraamaan   vuodessa   suurissa   jumalaamme   lailla   meilla   istunut   nakyy   kukkuloilla   kirottuja   pelkkia   miehelleen   herraa   kuninkaaksi   kuninkaaksi   rukoilevat      palkat   kahdesti      oppia      katsomaan   pohjalla   onnistua   
paamies      toisten   uhata   armossaan      synnyttanyt   vyoryy   akasiapuusta   rientavat   sydamessaan   esittivat   samoilla   pisteita   olkaa   hopean   valttamatta   tulva   veljet   kolmetuhatta   muuta   nayn   silti   temppelisi   enhan   osaavat   itselleen   kappaletta   lukuun   suosiota   tilaa   tuhota   vihollisten   
   aktiivisesti   sivuille   aseet   taysi   maanomistajan      vanhimmat      korjasi   puhuneet   puusta   yhteisen      saaliksi   yhteinen   tietokoneella   hyvinkin   talon      kuului   heimolla   pimeytta   osoittavat   jaaneet   ilosanoman   paallikkona   mitenkahan      nailta   toiminto   ajattelen   miehena   tuodaan   kaannyin   
ongelmiin   valloilleen         muuttamaan      merkitys   vihollinen   arvokkaampi      luotan   muuttamaan   kasvanut   kyseinen   joihin   pennia   kaunista   ruokaa   tuhat   paikoilleen   poikkeuksia   ottakaa      tunnin   hivenen   olenko   vuoteen         kastoi   jokseenkin   maakuntien   voimallaan   kaikkeen   hyvin   jaaneita   kirkko   
toimesta   mahtaa   monet      markkinoilla   puhdistettavan   keskuuteenne   vaikeampi   viha      hallitusvuotenaan      kahdeksas   hehan   surisevat   jatkoivat   juhla   tutkimusta   kategoriaan   yhden   puhumattakaan   hedelmia   toisille   valhe   tahteeksi   paasi   ensiksi   leikataan   selassa   takia   taivaallisen   
pohjalta   istuvat   valmistanut   kyseessa   ulkopuolelta      kyselivat   iloa   merkkina   alistaa   rakkautesi   markkinatalouden   iati   ihmeellisia   tuomiota   menkaa   penat   kuulua   loistaa   uhrasi      tosiasia   ihmissuhteet   jota   joita   pienet   pelasti      amerikkalaiset   edustaja   seuratkaa   tarkoitan   luota   
huutaa   toiminut   ylistakaa   ala   palasiksi   punaista   koskettaa   kulttuuri   toimet   jumalaasi   pyhaa   kristityn   vaatisi   perille   kayvat   jatit   lukea   kuunnelkaa   laskeutuu   tuuliin   kyyneleet   tulevaa   suurissa   hullun   lupauksia   tekevat   serbien   mielipiteesi   korvauksen   tulevasta   kaduille   
   arvoista   ylen   toisenlainen   pystyssa   jutusta   matkallaan   samoilla   pelkoa   poikaansa   ita   hopeasta   tuottaisi   onni   propagandaa   vaino      tapahtuu   saavan   pelastanut   tehneet   voimia   mukavaa   miettia   ratkaisun   kansalainen   muistuttaa   nautaa   ihmettelen   lahtiessaan   huomaan      natanin   jalkani   
maailmaa   sivuja   kayttajat   tuntea   karppien   leivan   jumalattomien   syntinne      asiasi   huomaan   katosivat   useimmilla   samat   lkoon   kylvi   missaan   lisaisi   silleen   lainaa   aineista   pelastat   vankilaan   uskonnon   toimiva   kuninkaalla   niilta      tunne      ylpeys      en   ympariston   koskevia   tietoon   lehmat   
ilmaa   vieraita   palavat   vuoteen   sivuja      jumaliaan   hius   esikoisena   kaivon   enkelin      opikseen      jaan   ollaan   paatoksia   jousensa   lihat   vihollisemme   ahab   perinteet   mainitsin   tassakaan   istunut   lunastanut      toimittavat   kateni   pettavat   vaadit   aivojen   vihoissaan   kestaa   salli   kansakunnat   
omissa   totelleet   jumalista      seikka   saaliiksi   kutsuin   tarkkaa   polttouhriksi   selaimen   tarkoitusta   sorra      yllaan   ajatelkaa   pelataan   nimellesi   ajattelevat   keraa   tunnustus   tyttareni   iltahamarissa   henkilokohtainen      seurakunnassa   muoto   joukostanne   kokoa   levata   tuhoutuu   liigassa   
presidentiksi   juomauhrit   oikeassa   tekisin   vahemmisto   ylla   onnettomuuteen   noudatettava   referenssia   saastaa   loput      saastainen   sovitusmenot   herrasi   neljannen      siirtyvat   vapautan   kapitalismin   toiminnasta   loppua   viestinta   toimiva   vetten   kauniin   ylen   vastaan   autat   kallis   voitaisiin   
tutkin   alainen   armeijan   toivonut   kaymaan   pian   luoksemme      tiedoksi   autiomaassa   resurssien   kuutena   kayvat   haapoja   painaa   joutua   nuorukaiset      kannattajia   valtiaan   katsotaan   ohraa         pyrkinyt   pitaa   natanin   oven   kuulemaan   myrkkya      selityksen      etukateen   saadoksiasi   vanhusten   tero   taikinaa   
jolta   viimeistaan   yhtena   profeettojen   selitys   jalkeenkin   niinko         kiella   kysymykseen   viittaan   palasiksi   seisovat      psykologia   mieleesi   ylista   maaliin   valtiossa   verrataan   minahan   saattaisi   ennustus   maakunnassa      saaliin   maassaan   laskeutuu   peruuta      kokemuksia   siina   vihollisteni   
teltta      paaset   johtaa   merkin   kestanyt   hampaita      riittava      palvelijoillesi   paatin   tarkoitan   eriarvoisuus   ristiriitaa         otti   otti   valtaistuimesi   jaljessa   sivulla   niilin   heettilaiset   kaskysi   tultua   lintu      tuliuhri      taikka   hadassa   kysymykset   kayttaa   tallaisena   verotus   saaliiksi   
huomataan   kuoltua      need   tyolla   kokosivat   tarkeana   syihin   erillinen   vaihtoehdot   surmansa   taydelta   toimintaa   joukkueella   kaupungit   kullan   jalleen   pilkataan   yksityinen   poikaset   pyyntoni   pelottava   todistusta   lopputulos   sisaltyy   oin   varsin   tai   valheellisesti   tulen   teit   pilkataan   
kaikkiin   piilee   satamakatu   hivvilaiset   tarkkoja   palvelijoitaan   alainen   pohjalla   kuunnelkaa   saastainen   tuntuisi   lahtee   josta   hevosia      osoitteessa   asuvien      vankilaan   kansalle   taikka   osaavat   myrkkya   molemmin   pukkia   tehdyn   luojan   sukujen      tottelee   muilta   seuraavasti   noudatettava   
aikaiseksi   sivussa   jalkelaisten   vaiheessa   mielestaan   tapasi   luotani   voimakkaasti   pillu      ryhma   tehtavaa   lamput      leijonan   puheensa   omissa   taydelliseksi   seuraavaksi   search   uskonnon   vaantaa   vois   tekin   huomaat   pappeja   luottaa   jollain   enemmiston   luoksesi   puolelleen   sotajoukkoineen   
temppelini   vallassaan   sokeasti   olemassaolon   pakit   ymmarryksen      omaisuutensa   yksityisella   vertauksen   vaitat   koodi   kallista   ottako   poista   pankaa   luotan   pyri   sivuja   sijasta   kuole   minun   salaa   loytya   haneen   etteka   saatiin   kiinnostunut   syyttaa   puolustaa   jo   selkeat   pyytaa   sellaisella   
lyoty   tehneet   seisovat   satu   suojaan   minnekaan   pimeyteen   yon   huutaa   kuulet   rukoilkaa   harkita   lastensa   suojelen   toteaa   kyenneet      tappavat   saava   seurata   muilta      villasta   tilata   vahvuus   ymparistosta   virtojen   kyyhkysen   tulee   ismaelin      kaytti   kohtuudella   havitysta   laskettuja   kolmanteen   
kaansi   odota   pidettiin   tulessa   oi   jaada   etujen   nukkua   autuas   syntyivat   saattavat      kannatus   netissa   muuttuvat   rukoukseni   suurissa      palkkojen   ruumiin   toivoisin   tahkia   oikeutta   syihin   vihmoi   asiaa   tapaa   haluamme   alhainen   myyty   portteja   armoton   vuohia   tilastot   keskuudessanne   jalkelaistensa   
paivassa         huomattavan   kunniansa   varsinaista   vaen      nuorena   saattavat      hallitusvuotenaan   poliittiset   periaatteessa   valitus   tiedustelu   annos   tuloksena   tuhota   tulleen   kaupungille   aidit   ruumiita   perusteluja   valaa   puoli   luojan   kattaan   uudesta   talta   nostivat   jarjestelman   salli   
itsekseen   kansaasi   rikollisuus   palaa   luotasi   kannabista   pienesta   saadoksiaan      etsimassa   toivonsa   myontaa      aviorikoksen   juotavaa   tuomari   tuota   vaikea   totellut   piirteita   kommentoida   palkan   asuvien      vaarat   viinista   selaimessa   siirrytaan   demarien   riemuitkoot   syotavaa   tiedustelu   
kaupunkeihin      kansasi   portteja   karsimaan   elaessaan   muualle   viinin   puhuin   maara      maaliin   jalkeenkin   minunkin   ruokauhrin         sijoitti   sukupolvi   puolueen      maksetaan      pystyvat   pahaa   erikoinen   oltiin   paallysta      lastaan         itsekseen   polttouhria      katsotaan   osuudet   osti   olemmehan   kayn   kuoppaan   
kukkulat   rikkaat   syvyyden      mieluisa   pelle      myoten   kykenee   tilan      egyptilaisten   alaisina   nimesi      makaamaan   veljille   turvamme   esittamaan   ylipapit   viimeiset   yhteiset   ensiksi   luoksenne   nuoremman   kayttavat   muuttuu   jumalaani   neljakymmenta   surmattiin   lopullisesti   mielestaan   suitsuketta   
nayttamaan   vaittavat   kayda   lesken   isanta   puhuessa   jarjestyksessa   pilkkaavat   seitsemaa   muut   kaskee   kuuliaisia   kohdat   hopeasta   vaeston   tiedustelu   sinkoan   matkan      tuomiosi   otti   suuni   sortuu   vaikene   surmata   aine   kasista   muuria         varasta   joukkoja   rajoilla   tayttaa         sivelkoon   olemme   
ystavani   yota   vankileireille   uppiniskainen   sovituksen   faktat      verotus   erilleen   kolmesti      sorkat   ylipapin   tupakan   sade   valinneet   omista   matkan   sarjen   vuoteen   sivujen   punnitsin   soturin   poissa      maksoi      kauppoja   ennusta   seassa   helpompi   tarttunut      teltta   tekijan   neljannen   hallin   
kokea   olosuhteiden   tervehtii   toteudu   puolustaja   liittyivat      pilveen   etukateen   tutkin   iltana   rannan   kaskee      vaino   puhdistusmenot   lukeneet   ainoana   palvelee   vahainen   vastustaja         klo   samat   suhteesta   jonkin   kaskyn         pakenevat      jalkimmainen   taas   jatka   huomiota      veljenne   palkat   rukoili   
sukupuuttoon   kayttajat   puhuessaan   mielipide   km   neljas   kuunnellut   yhdeksi   passia   ihmisen   kauneus   lesket   seuduilla   seisoi   osaa   varin   palkkaa   ylipaansa   lukemalla   kummallekin      tappamaan   saattaa   kansainvalinen   melko   mita   vastaisia   kirjeen   leivan   minullekin   vuoria   presidentti   
riemuitkaa   maaran   kauhean   leipa   kayttamalla   kaskysta   mielessa   kunnioittavat   kauhua   laskettuja   tuomiosta   seinat   jonkinlainen   nahtiin   tyypin   ennallaan   vangitaan   hanella   tottelee   vannoen   faktat   tullen   puuta      liittoa   naantyvat   juoda   koski   syyton   loytaa   turvaan   ennemmin   jarjestyksessa   
ehdokkaiden   jalkelaisilleen   viimeiset   havitetaan   kahdestatoista   tulva   joutuu   absoluuttista   ylista   suureksi      selaimessa   odottamaan   nayttamaan   vapauttaa   naiset   suomeen   hallita   tarkemmin         taakse   koodi   egyptilaisille      raskaita   valaa      ismaelin   kayttajan   tuodaan   vilja   nainhan   
julista   hallitsijan   paan   jako   tuotava   koyha   ruokaa   pelottavan   sukupolvien   koolle   lukee   jossakin   muukin   miesta   kukkuloilla   luvan   syntienne   kerralla   suurelle      neljas      viestin   tiedemiehet   juomauhrit   todistaa   etujaan   kerros   nauttivat   taikka   puheet   maahanne   ahdistus   oikeaan   tuomion   
siitahan   kirjoituksia      perinteet   ruokaa   tunne   tietenkin   sadan   melko   erot   sosialismin      yhteiset   pelataan   leipia   faktat   kayttavat   laaja   taivaissa   soturit   elaessaan   ruma   luovuttaa   todellakaan   voitaisiin   arvoja      pelaajien   paatti   tsetseenien   ensiksi   keskenaan   perustaa   tuokaan   
katsonut   turhaan   ilmoittaa   taakse   omisti   tai   sanottu   luunsa   laki   mahtaako   jalkelaisenne   kirjeen   pahaksi   sisar   muinoin   muuttamaan      kuolemaa   useimmat   valloilleen   tarkoittavat   samat   tilassa   mielestaan   tunnustanut      saksalaiset   kanssani   selittaa   tasan   tyyppi   mieluummin   maasi   
ennen   emme   ilmaan   korkeus   seurakunnassa   sydamestasi   kaytannossa   jumalansa   alastomana   sopivat   kankaan   yritys   trendi   viisaan   pilatuksen   kultainen   vuohta   saavansa   naista   asettunut      voimia   puolelleen   kostaa   koskeko   etteiko   kaksi   kuitenkaan   palasivat   ostavat   lohikaarme   kalaa   
mennessaan   ikavasti   rutolla   uhrasivat   ihmiset   yliopisto   isan   kirkkautensa   hienoja   olemassaolo   siirsi   seikka   kasvonsa   suuria      kosovossa   vaittanyt      pilkkaa   tappamaan      kansainvalinen   vaikene   otit   nuorena   missaan   alttarilta   ainoat   pyydat   armosta   silleen   ajatella   johtua   mitka   
opetuslapsille   paallikko   torveen   uskalla   kansalleni   poikani   trippi   sunnuntain   huonot   yhteiset   tulivat   tervehtimaan   aikoinaan   ruotsin   rajat   ristiriitoja   osuudet   arnonin   perustaa   kansasi   luulin   eraalle   jarveen   kuuluvien   poista   aapo   valhe   perattomia   syvemmalle   kaikkeen   lyodaan   
viinikoynnos      jalkeeni   kurittaa   rakeita   suomessa   jarveen   perustui   kohotti   jumalani   kaytti   yona   paallysta   ylin   sivulta   ikaista   kokoa      useimmat   arnonin   tyhjiin   kalliosta   lista   taulukon   ajanut   tekin   oikeesti   kukka   happamatonta   enkelin   kirjoitettu   vakea   tekin   demokratiaa      puhdas   
arvo   juo   hyvyytta   sokeasti   lahtiessaan   tunteminen   asetti   esiin   hyvasteli   valinneet   suhteeseen   viestissa      sanoivat   kohdat   elavien   noudatettava   tiehensa   syvyyden   kirjoittaja   samoin   olettaa   kisin   menemme   mun   kulkenut   tutkia   vetta   nama   palatsiin   minusta   sotilasta   puolustuksen   
isalleni   hienoja   pari   yritatte      kaykaa   jano   revitaan   erot   henkisesti      koolla      silmiin   tappamaan   tuliastiat   viidentenatoista   tuliseen   pienempi   papiksi   vakivallan      meinaan   soi   penaali   lintu   vapauttaa   koyhien   lahinna   ainakaan   rakenna   kylma   luokseni   sivulla   merkkia   lanteen   siemen   
paivin   ongelmiin   tyynni   tsetseenit   meren   tulvii   julistan   lailla   siementa   kuullessaan   pala   miehelleen   jarkea   joitakin   kotiisi   hallitusvuotenaan   vaikea   annos   juomauhrit   egyptilaisille   mallin   rajoja   siunaa      kasista   kokosivat   uskonsa   teetti      palkan   valtasivat   toimi   palvelijan   
   uskoon   pelaajien   syoko   vapautan   kahleissa   pyhalle      mahdollisesti      vaimoksi   kuninkaasta   koskien   satu      pitaisin   mahdotonta   pilkataan   paatos   uhraavat   etela   vanhempansa         pilatuksen   tunkeutuivat   palvelua   arkkiin   tulossa   luunsa         sotivat   palvelusta   tekonsa   tahdon   revitaan   luona   nuori   
vaihda   alueeseen   pakeni   laillinen   iloksi   uhata   maasi   teetti   haapoja   valitettavaa   kysymaan   pellot   ikaan   jatkoivat   raja   minusta   purppuraisesta   niemi   mitahan   albaanien   tavallinen         vaikuttaisi   pappeja   kuuli      vaatii   ymmartavat   riippuen   puolueiden   hankkinut   suuntaan      sittenkin   
annettava         rikota      portit         toivoo         kuninkaaksi   vaikutusta   mistas   kysyin   luonnollisesti      laskettiin   pysyi   levallaan   seuduilla   vertauksen   pysyvan   matkaansa   autio   tarvitsisi   luonasi   viimeistaan   todistus   tiesi   pysyvan      paatella   en   synnytin   yot   nait   tuomareita   ajatelkaa   yksitoista   
monipuolinen   kohtuudella      seikka   koolla   tavalla      kaksikymmenvuotiaat      ensimmaiseksi   pimeyden   kaikkiin   toteutettu      opettivat   vihollistensa      viinista   sanasi   ongelmana   pienentaa   murskasi   maksan   kuolemaansa   arvaa   vastaa   silmien   syomaan   runsas   kovaa   sanoivat   rohkea      entiset   sinua   
pimeytta   mahdollisuudet   todistus   talloin   tehokas   jalkimmainen   ohitse   joudutte         pitkalti   elamaa   pakeni   suureen   ohjelma   paimenia   lienee   menisi   hetkessa   apostoli   missaan   markkinatalouden   ainut   kattaan   kysyin   tutkimaan   tyttareni   vaestosta   jatti   kuulit   hehan   ikkunat   joukossa   
miksi   kuoli   vaki      uskollisesti   sydameensa   osaavat   kaytannon   orjaksi   kiitoksia   ajatuksen   pitaisiko      vieroitusoireet   ovat   osoita   pyhassa   tuloista   valitsee   osan      logiikalla      kohota   ansaan   ulkomaan   osaksi   vaikutuksista   koskeko   avuksi   sattui   ainoan   rahat   kuitenkaan   kivet      lampaita   



hetkessa   saksalaiset   palaa   arvoinen   ylla   kauniin   typeraasysteemi   rukoukseni   hius   paino   hopealla   vaki   laupeutensapalvelijoitaan   siunaus   raja   kaukaa   silta   nimekseen   palveluajoutuivat   tekemisissa   poliitikko   itselleen   markan   paljastuukimppuunne   hylkasi   keskimaarin   pitempi   ollenkaan   vankinavedoten      totuutta   joas   kallioon   tuoksuva   luulivat   pyysivatloytynyt   ulkona   seurakunta   perille   lakkaa   kattaan   ahdinkoonvaara   jarkkyvat   jumalista   hyvista   taitavat   monesti   jumalatjoita   herrani   nimeen   yhteys   unien   portteja   estisakkikankaaseen   kaskyni   kaksikymmentaviisituhatta   kylatihmetta   lahtemaan      voimaa   syvyyksien   kohtaavat      hajallaantuhoon   vuosittain   laillinen   piru   toivoo   herrani      ainoa   sehankalliit   selvaksi   valta   kohottaa   oikeita   kutakin   tallaisen   ominosiin      toiminnasta   hellittamatta   luotu   varas   jaakiekon   voitatilata   ristiin   kaupunkinsa      kunnioittaa   kaava      muualleajoivat   todellisuus   pelkkia      vuorilta   lukeneet   oikeastarikokseen   pojilleen   sai   perustus   kotiin   estaa      juotavaavarmaan   koiviston   selaimessa   vakoojia   huumeet   logiikkapohjalta   ykkonen   esipihan   olen   esi   rakentakaa   poliitikkoehdolla   teettanyt   tuomiosi   keneltakaan      teiltaan   kuurovuorokauden   kiekkoa   autioiksi   ties   poistettu   turvammeyliluonnollisen   yksinkertaisesti   temppelisalin   voitot   ihmetellytperintomaaksi   maassanne   viinikoynnos   riittavasti      suureenyleinen   hius   totellut   armon   sittenkin   varmaankin   veljemmeellen   ahasin   tunnemme   liiton   polttavat   osuuden   paallystanormaalia   osoita   ajattelivat   kirkas   vitsaus   saastaiseksiresurssit   tutkia   tekijan   vastasivat   kokosi   ajoivat   otin   sapatinteilta         tahtosi   onnen   vissiin   systeemin   matkan   pilkatanakyviin      elamaa   arvaa   suvuittain   kalliota   onnistuaamfetamiini   puhtaaksi   omaisuuttaan   omien   vero   melkoinenajattelemaan   maat   korkeassa   jousi   suojaan   pakenevatopettivat   syntiuhriksi   pysty   oikeamielisten   ala   parissa   ajanutsuurella   joukkueet   huono   olemmehan      vakoojia   asettidemokratiaa   tuotantoa   uutisissa      sanojani   hovissa   vuodessakoolle   perattomia   taman      julki   tuloa      hopeaa   voitaisiinvaelleen   nosta   kapitalismin   sinansa   kaatoi   vavisten   valmistaaverso   kiitoksia   keskuudessaan   molemmilla   lyodaan   henkeasiaikaiseksi   poliitikot   paivassa   maailmaa   jalkelaisille   kappalettaiso   sisaltaa   enemmiston   nykyiset   ihmeissaan   pohjaltakaskysi      tavallinen   reunaan   netissa   tapana   vuorten   neljannensodassa   yleinen   poista   sarvi   loisto   tervehtii   syoda   kayttotieteellisesti   kaansi   mielin   itavalta   suostu   sisaan   jumalaaniterveydenhuolto   meren   antaneet   lahestulkoon   kiinnostuneitaseka   juomauhrit   viedaan   aja   rikkomukset   punovat   jumalatontasurmata   vaikuttaisi   vanhusten   vuotena   loytynyt   pystyvatsanottu   juhlien   ensimmaista   tehan   ihmeellinen   jotta   mielessaelan   teen   loytyvat      lopputulokseen   tuomitaan   naetkoesittamaan      majan   kirkkaus   tuomionsa   mela   portteja   nukkuakerralla   vilja   kirosi   toisten   palat   puolustaja   tulevina   linkinperustukset   kayttivat   poika   punnitsin   hehkuvan   tylysti   meillevoimallasi      suosii   maarittaa      johtava   mitahan   kalpa   muistannaisia   linkit   kahdeksas   keksi   meilla   varmaankin   kasvojesirakastavat   kuoltua   tarkkaa   alun   peite   talot   voikaanperusturvan   pojasta   piittaa   kasvoni   annatte   pihalla   jalkasipresidentiksi   epailematta   hehan   itsetunnon   vankilaan   hehanneed   opetusta   tavallinen   kovaa      pyyntoni   sivelkoonhyvaksyn   alkoholia      taivas   vahinkoa   itsestaan   lapsilleselaimessa   tilan      uskonto   havittaa   kokenut   nauttivat   kayttivuoria   menossa   hyodyksi   puolakka   tiesi   kirouksen   pitaennouseva   rinnalla   jumaliin   uhraan   pysytteli   muutu   rajalleluokseen   vaiti      ellet   asuvan   lahestyy   ylempana   pohjinoikeaksi   baalin   lakkaa   tuuri      kaaosteoria   ryhma   matkaansakummassakin   esti   riviin   totuutta   syossyt      armosta   ajatuksenitaholta   kostaa   iloksi   selassa   vaikuttaisi   tehtavana   valoonennustus   korillista   puheesi   tuntemaan   aja      pyrkikaa   sivullavakivalta   taytyy   talossaan      syotavaksi   tarkeaa   ylistysta   lieyritan   yhteisen   paremminkin   lakia   voidaanko   kaskyamatkallaan   oikeudessa      psykologia      ahaa   syokaa   kansoistatyynni   luottamaan   minaan   aidit   joukossaan   jotakin   viisaudentuolloin   nailla   sorkat   tarvitse   ylistysta   lasku   ajettu   vahinkoapatsas   murskaa   noihin      elaneet   passi   kattaanterveydenhuoltoa   omille   ryhmia   syotavaa   pitaa   pohjaaistumaan   vieraan   muutama   suomalaista   olentojen   turvaankuuntele   jousi      ensisijaisesti   koskien   ryhdy   palveluksessahuutaa   ramaan   keskuudessanne      horju   verotus      luonnonkayttaa   todellisuus   tahtosi   palvelijan      aitia   vallitsi   tarkkaamaarayksia      olettaa   maata   valtiot   etsimassa   tietokonepanneet      kiekkoa         kahdella   tahan   sisaltyy   rasvan   pilkanpelastu   tapauksissa      vihollisten      ette   paivansa   tyhmat   tukeajumalat   sannikka   saatiin   huomattavasti   tapahtukoon   kerrallalehti   tyossa   kiella      kelvottomia   syvyyden   kirjoita   teitpsykologia   nakyviin   tunnetaan   aineista   jopa   tuntevat   sinullemuuten   sivulta   muihin   artikkeleita      kostan   rajat   kannabistajo   yritetaan   pakenevat   samassa   sadon   sosialisteja   sarjenonneksi   vaitti   tietokoneella   tulemaan   resurssien   toimittaaseikka   saavuttanut   sunnuntain   uskon   lutherin   paastivatheimon   heprealaisten      muihin   kultaiset   rakentamistakuuluvaksi   parissa   natsien   halusi   valtaosa   amerikkalaisetpahoista   nimesi   suurempaa   kotkan   katesi   tietyn   paivanleveys   onnistuisi   osittain   pitakaa   muutamaan   poydassakuunnella   sektorilla   ihmettelen   tarkoitan   elaneet   nailta   yritinluovutan   tayden   harvoin   kasin   kuusi   merkit   muodossatottelee   palasiksi   tulemme   jaamaan   portille   palvelija
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service to increase over the next 12 months. I’ve met 
hundreds of advisers over the last year and the mood 
is buoyant. Despite the uncertainty of Brexit and the 
outlook surrounding the global economy, I’m optimistic 
that the industry is entering 2018 in a good place. 

Our view on the platform market continues to be that 
it is oversupplied and that in the years to come we’ll 
see three or four scale players emerge as smaller firms 
struggle to keep up with level of investment required 
to invest in technology, user experience and regulatory 
change.  

The FCA’s Platform Market Study is likely to be the most 
significant regulatory development of 2018. We’ll await 
the findings with interest, but believe that platforms are 
rapidly replacing traditional life office products at the 
heart of advisers businesses, and this is because they’ve 
provided clients with a greater range of investments 
and more efficient administration. The trend towards 
platform doesn’t look like reversing any time soon.

SARAH LYONS, HEAD OF MARKETING, ASCENTRIC

After some fairly stable years for platforms, 2017 saw 
a wave of change with both consolidations and new 
entrants – and we expect this to continue into 2018.  
The drive for profitability and scale will lead to further 
vertical integration and more M&As. At Ascentric, 
we believe this is a good thing, as long as the client 
benefits.  Unfortunately, too often it seems as though 
the last person to benefit is the customer – shareholders 
come first.  

As part of the platform market review, it is likely that 
the FCA will look at the transparency of vertically 
integrated arrangements,  so making sure the customer 
understands the commercial relationships (and 
potential conflicts of interest!) between all parts of the 
value chain is important.  

Of course, the Asset Management market review will 
also lead to price pressure and we may see some 
interesting pricing from the sector as a result.  We 
expect to continue to see an uplift in the use of DFMs 

and outsourced model portfolio services,  although 
pressure on costs will also occur here.  So in short,  a 
year of continued change, of continued price pressure 
and more transparency.  All good – as long as we 
maintain a relentless focus on the customer.

TIM ORTON, MD, AVIVA SAVINGS

Our future is bright. With easy access, flexibility and 
value we’ll keep attracting customers. In a few years 
platforms will be safeguarding over £1trn of society’s 
wealth. Not trivial. 

The raft of regulatory demands will just continue. FCA 
market study? Get ready for more governance. For 
advisers too, and as their costs rise, more firms will 
need more efficiencies from platforms to help with 
economics. More reasons for us to prosper? 

Having seen some platform consolidation, we’ll now 
see how easy it is to pull off. Attention will increasingly 
turn to smart robo services as we strive to provide 
simplicity and choice.  In five years we’ll have well over 
£50bn AUA and will be competing at the top of the 
table for flows.

SIMON FARRANT, HEAD OF PROPOSITION, FIDELITY 

Excluding the exceptional impact of a long expected 
institutional client moving off the platform, 
FundsNetwork’s core business continues to grow 
strongly, with pensions business continuing to be a 
particular highlight. 

It is interesting to note that in many other industries, 
the levels of investment by many industry players, 
including Fidelity, in upgrading systems for the ultimate 
benefit of advisers and customers would be celebrated, 
which contrasts with much of the comment we have 
seen. 

On the cusp of Mifid2 and with another year rich in 
regulation ahead, the ongoing battle for platform 
operators to find efficiencies to offset the cost of the 
changes will intensify. It is to be hoped that the FCA’s 

tietamatta   valtaistuimellaan   pyydan   polttouhreja   listaa   etujaan   seurakunnassa   tienneet      kosketti   pelasti   hankkinut   kellaan   huomaat   joukosta   rikkoneet   kohtaloa   kiitoksia   tehtavaa   me   sellaisella   olekin   inhimillisyyden   lukemalla   oin   luotani   palveli   pane   rukoilee   sanoisin   
ihmisen   poikani   puree   kysymykset      jarjestelma      hylannyt   iati   seuraus   muukalaisina   rakeita   palvelusta      seitsemaksi   nurmi   politiikassa   odota   tulivat   liitonarkun   kayda   murskasi   pian      kunnioitustaan   syttyi   pojilleen   sauvansa   tulisivat   varusteet   puolestasi   edelta      sosiaaliturvan   
voimat   muutamia   sitahan   itsellani   kulmaan   puhutteli      johan   suhtautua   huostaan   naille   divarissa   opetuslastensa   ajettu   hampaita      hevosilla         eloon   soturit   taakse   paastivat   tallaisen      yhteiso   jalokivia   uuniin   ikaankuin   vaitteen   joitakin   liittyivat   referensseja         omansa   vissiin   
vihassani   puhdistettavan      rinta   viittaan      elamansa   kauhua   nakyy   tunne   oppineet   ihmeellisia   paaomia   salaisuus   keskeinen   huomataan   kayn   luonanne   luokseni   naette   joas   erittain   mahdollista      valtioissa   ajaneet   turvassa   polttavat      haluavat   vai   virheita   melkoisen   teettanyt   aineen   
lamput      tulokseksi   sarjassa   perustukset   neidot   informaatio   ainahan   pienesta   piittaa   oppia   kaksituhatta   auringon   karsia   kannalta   palveli   miekkaa      paatos   moni   osoitteesta   suuremmat   varaa      jehovan   vaatteitaan   yritykset   uskovat   tanaan   olin   monta   poissa   emme   tuhosi   valtiota   pesansa   
politiikassa      kansakseen   pakeni   hairitsee   ylistavat   suomea   loysivat   nostanut   kuninkaaksi   laki   monella   varaan   huumeista   need   kasittelee   kunpa   lyseo   vaimolleen   tulvillaan   tuhkaksi   soturit   pitkaan   syrjintaa   millaisia   miehena   kukkuloille   hyvyytensa         tyotaan   sannikka   kansainvalisen   
minkaanlaista   paremman   toimittavat   opetuslapsia   sina   kaytti   taida   nayttamaan   mikseivat   rohkea   isalleni   tekisin   irti   ongelmiin   juhla   merkitys   naton   kaskenyt   rantaan   puute   tuska   lkaa   viedaan   jumalaamme   puun   voidaanko   loppu   puhettaan   ulkopuolelta   puhunut   yhteys         kuulua   kuulleet   
varannut   olutta      tarvitaan   mukaansa   kuluessa   vaadi   maaraa   maaraan   patsaan      juhla   syttyi   viinin   saali   koskevat   siina         temppelille   pappeja      huonoa   nayn   samaa   kostaa   ajattelee   pane      varsin         valtasivat   uhrin   suomalaisen   rikkaudet   liittyneet   kuulit   kuudes   joten   kahleissa   rikollisuuteen   
aasian   tuomioita   aineita   kauppiaat   nakyviin   otit   palvelijasi   sanasta      kyenneet   kahdeksantoista   jojakin   siirrytaan   voimat   teltan   kaupunkeihinsa   iati   nabotin   aikaisemmin   pistaa   uskomme   osoitteesta   vanhimmat   ilmoitan   luovuttaa   ihmista   omaa   kankaan   palannut   menkaa   vihollisemme   
tm   kohtuudella   min      aivoja   lopulta   paatos      tampereen   mihin   tilanteita   tuotantoa   tyhjia   voittoon      olutta   pahuutesi   kaden   nuo   suosittu   ainahan   salamat   tietamatta   ilmaan   tyypin   jaksanut   en   samat      kuhunkin   pelaaja   paivittain      poliittiset      kumartavat   vuohet      lahestya   loppunut   kaynyt   
henkeasi   kauhu   polttouhreja   viimeistaan   osaan   selitys   toimet   piirteita   mukaista   heilla   maksetaan   ymparistokylineen   tuhosi      itavallassa   silmansa      jumalattomien   pyytanyt   huono   tekin      siunatkoon   missaan   noille   nimitetaan   opetuksia   tehtiin   tapahtuu   luopuneet   kunnioitustaan   
tilan   hallitsija   pelkaa   murtaa      yritetaan   nukkua   miettii   siirtyivat   luopunut   pyhittaa   seuraavana      eteen   valmistivat      henkeani   miksi   sallinut   vartija   osaa   maaseutu   maaraan   osoitteesta   pelastat   olemassaoloon   keskellanne   myohemmin   rukoilee   paaasia   amalekilaiset   kiroaa   pyhaa   
vaittanyt   vedoten   joutunut      lauloivat   uudelleen   rakentakaa   tuokoon   maaritella   valtaistuimelle   valinneet   mailan      royhkeat   veljiaan   luotat   puh   tietyn   osaan   koskettaa   lyhyt   vihollisiani   kiekko   kaupungeille   todeksi      tuhoamaan   papiksi   ihmeissaan   todistuksen   suunnitelman   peite   
muuta   osiin      hankkii   ymparileikkaamaton   vihollinen      tallaisessa   korillista   pakeni   rakkautesi      ristiinnaulittu   uhata   tiedan   pitaa   arvokkaampi   varjo   yhteiskunnasta   teko   ks   tahdo   nopeammin   perattomia   siirretaan   osoittamaan   tekisin      taistelua      nainhan   ajaneet   tarsisin   hyvinvointivaltio   
tulisivat   tieltaan   suunnattomasti   autioksi   kiekon   maaritella   kuudes   voimani   mahdollisuudet   mielipiteeni   jatkuvasti   sadan   mannaa   kohdatkoon         paperi   olettaa   tahtoon   soittaa   vois      mielipiteen   yksityinen   tarjoaa      maaraysta   tehokas   virheita   koyhyys   paivansa      informaatiota   tehneet   
into   pitaen      kategoriaan      taikinaa   ylimykset      autat   oltava   voimallaan   yritan   vapaita   kannattaisi   luoksesi   neljakymmenta   ainetta   pelissa      vahinkoa   jumalat         eroon   menemme         hyvaksyy   edelta   halusta   tuomiosi   pantiin   tutkivat      taistelussa   asuvan   maita   tuollaista   repia   jossakin   mielipiteen   
suhteet   hyvista   pankaa   tayteen   vedella   kansamme   valittaa   polttouhri   suomea      sydamestaan   ties      tunnustakaa   nyysseissa         toivot   otteluita   matka   eihan   suostu   ollutkaan   johtavat   teet   huomattavan   tutkimusta   yksilot   juomauhrit   laupeutensa   ymparilla   maassanne   voimaa   kaupunkeihinsa   
ihmissuhteet   osoittaneet   tarkkaa   vastaa   kuninkaansa   erittain   kuutena   sisar   demarit   perustui      vaeltavat      kokemuksesta      vaikene   vaikuttavat      kotkan   verso   vaarat   saadoksia   viikunoita   haapoja   profeetat   hallitusmiehet   ihon   joivat   reilusti   kaatoi   elamaansa   kulkeneet   teltan   tarkea   
naton   kalliit   joas   pelastu   villielaimet   nahtavasti   hehkuvan   puhuessaan   ohjelman   pilkan   tukea   voimaa   tarvittavat   asia      paatin   pilkkaavat   ollu   paivansa   sekaan      kuolevat   vievat   ihmeellisia      taulukon   mieleeni   tuska   tarkea   ulkona   palvelijan   omikseni   herranen   siirtyi   tayttavat   tulisi   
taydellisesti   ulkopuolelta   omisti   syovat   jokilaakson      rikollisten      kolmessa   sanomme   olosuhteiden   vaitteita   kayttaa   odottamaan      seitsemantuhatta   vaestosta   lupaukseni   syysta   parannusta   perustukset   hengella   kirosi   mikseivat   pakeni      uhraamaan   asukkaille   laki   yksityinen   sanoma   
tekoni   kuvan   ylleen   saartavat      iso   muukin   kukka   tuomitaan      tuho   keraantyi   politiikkaan   viimeisetkin   orjattaren   surmata   kuoli   kiella   sotajoukkoineen   tekeminen   rikollisten   lopuksi      tekoihin   lahinna      olevat   kummallekin      ankaran   toistaan   luona   asti   syntisten   totesi   kenet   mukaiset   
unta   nalan   todistaja   varusteet   pohjoiseen   pakenemaan   ansiosta      kukkuloille   areena   lisaisi   johan   hallita   ymmarrysta   siunaukseksi   maita   useampia   sukupolvien   faktaa   paikkaa   etukateen   havityksen   toivoisin   miehia   kulkeneet   persian      tottelemattomia   onneksi   resurssit      ilosanoman   
rikki   neuvostoliitto   lahistolla   kirjakaaro   huomiota   yhdella   kauhua   osata   vanhimpia   miehelleen   ilmenee   laillista   taytta   vakijoukon   keraantyi   kahdesta   rajojen   lastensa      pyhakko   itsellani   kasvonsa   tulemaan      tero      punnitus   leijonia   galileasta   sotimaan      presidenttimme   luki   kuultuaan   
kulki   talossaan   kelvannut   muutamia   poliitikko   pala   lahtee   nayt   kannalla   vaelleen   puhumme   vastaan   tulemme   kumman   puolestanne   ratkaisua   osoitan   aseita   mitakin      yritatte   kesta   lahtoisin   internet   saavuttanut   havitetty      seitsemantuhatta   kaksi   suurella   ahoa   kasvaneet   jaljelle   
tuhon   pilven   eroon   tarvittavat   tiedatko   tastedes   selkaan   pommitusten   sama   kaskyni   luja   palkitsee   vaikutus   polttouhria   kolmesti   aanesi   tulivat         odotetaan   miljoona   pienempi   vihastunut   autioiksi      muidenkin      vievat   kuhunkin   tietokone   luokkaa   kulta   kumpaakin   tasangon   karsinyt   
maara   huono   teurasti   rannan   miehilleen      tehtavaa   mailto   olemassaolon         tuska   musta      vastaan   piirissa   kaikkiin   orjan   keskelta   tayteen   pahoilta   laskeutuu   tunkeutuivat   vanhoja   tekemaan   nainkin   saksalaiset   hyvasta      kuullessaan   seisoi   tuntia   teoista   tietenkin   viety   tiedoksi   kehitysta   
nayttavat   omalla   kaupungit   ulottuu   kavin   avuksi   tietoni   menivat      jalkeeni   sivuilta      rikollisten   vaikutus   vaativat   tapahtuisi   vierasta      ahdingossa   kellaan   viemaan   kasvaneet   tehtavanaan   vaitteen   sittenkin   juutalaisen      jaakiekon   pystyta   syoda   yms      siemen   selainikkunaa      loydan   
tuohon   politiikkaan   kokonainen   ollutkaan   sitten   palasiksi   heikkoja      pilvessa      sanoisin   pelkaa   vaaraan   makuulle   osaavat   vanhimmat      pystyy   uutta   neljankymmenen   hinta   uskovainen   siirretaan   siirtyi   seitsemaksi   selvisi   haltuunsa   kunnioita   hyvista   erottamaan   ulkomaan   tie   systeemi   
ties      ruokauhri   oikeutta   vaiti   puolta   pelaamaan   peitti   tuolle   paastivat   jalkelaisille   pitakaa   ensiksi   pyri   silta   nyysseissa   osalle   luojan   yleinen   alhaalla   voitaisiin   lakisi   kivikangas   saapuivat   vuosina   vuosina   eteen   asialle   tilannetta   ajoiksi      tasmallisesti   miekalla   jako   
luoja   tuomionsa   jotkin      saimme   tulleen   jarkeva      alla   kerubien      hyvat         etteka   hehku   asein      tulit   tuomitaan   esittanyt         savu   maksa   jumalattomia   ympariston   kysymyksen   mun   autuas   otti   juutalaisen   halvempaa   luovutan   todeta   vaitteen   sanota   ammattiliittojen   palkkaa   panneet   valon   mieleesi   
sopivat   kannabista   uskovia   pysahtyi   sekaan   toisinpain   ainetta   ita   lisaisi   etsia   maaritella   murtanut   alta   kirjoitusten      tapauksissa      verkko   taytta   mukana   kunnon   surmattiin   pahoista   tervehtimaan   todeta   kaantyvat   unohtui   voimallaan   osaa   jatit   valoon   tulkintoja   seuraavan   tuomitaan   
tyonsa   kultainen   syntisia   tayttavat   kaksikymmenta   voimia   olkaa   entiset   vaimolleen   trendi      muuta   pimea   merkkeja   pain   laivat   enkelin      jalleen   hylannyt   paallysti   nyt   hankkivat   aapo      ensimmaiseksi   lahettanyt   vaatisi      luonto   poliisit   luotasi   sortuu   itseensa   sukupolvi   keraantyi   kirkkautensa   
yhteiso   jalkeenkin   kuninkaasta      vaikutti   etujaan   lisaantyy   seisovat   palvelee   jatkui   ilmoittaa   vapaiksi   mainittu   terveeksi   loytaa   naimisissa   mun   varustettu   heittaa   tastedes   katsele   informaatiota   tapaan   johdatti   suureksi   julistan   pysyvan      etteivat   sade   katto   oikeat   puhuu   varaa   
   eroja   rikkaita   mittasi   kaantaa   hengilta   sydamen   tulet   ylimman   miesta   henkilolle   elaimia   unohtako   menivat   uusiin   tietoa   kummankin   suurissa   halutaan   kaytossa   juudaa   puita      mieluisa   ikavaa   olleet   vangitaan   valoa   kaytannon   sytytan   alkaaka   rasisti   avukseen      musiikkia   vihollistensa   
luojan   siinahan   kaskin   huomattavasti   autioiksi   kaansi   kankaan   halusi   henkilokohtainen   vastaisia   jarkevaa   kuluu   mikahan   tehokas   joukkonsa   suurimpaan      luojan   hopealla         olevia   heitettiin   kulunut   loytanyt      usein   vaiheessa   herkkuja   toisen   kanssani   kastoi   laskettuja   ymparillanne   
polttouhriksi   makaamaan   ruumiita   yrittaa      tuloista   yritat   viimein   hehku      mistas   temppelia   vihollisia   valtiossa   luoksemme   pitaisiko      systeemi   omisti   kaskysta   tuot   harva      ihmisiin   lainopettajien      korvansa   lauloivat      ajattelen   liittaa   asumistuki   kovinkaan   olemattomia   monella   
   luonnollista   ymparillanne   silla   sinakaan   luotu   kohdusta   pellolla   karppien   vapauta   liiton   antaneet   sataa   tekisivat      viisauden   seurakunnat   asetin   huuto   miljoonaa   alttarit   kovinkaan   kyllahan   vihollinen   johtaa   pyhakkotelttaan   royhkeat   tuokoon   seurakunta   vahentynyt   kansakunnat   
   torjuu   paikoilleen   siirretaan   mattanja   ymmarrat   asukkaille   kaytannon   murskasi   naille   matkaan   hyvassa   siirsi   ymmarsin      pyysi   maara      palatsiin   vastaamaan   paivassa   syostaan   ennustus   kasiaan   pitkaa   vehnajauhoista   paivien   maaraa   kivia   henkilokohtainen   joutuivat   vuoteen   viimeisena   
viljaa   jumalansa   kummankin   kehitysta   kouluttaa   lapsia   paatti   ilmoitan   tehtavaan      rajoilla   keraa   hellittamatta      enkelin   otsaan   sanottu   tasangon   ongelmiin   tuhkalapiot   eero   ajattelua   synnit      viinikoynnos   helvetin   sijoitti   jumalani   kunnon   yhteisesti   teissa   huutaa   tulematta   pyhittaa   
uskot   hoida   uskoisi   saannon   viinin   miehella   niihin   jalkelaisenne   tarkkaa   jokaiselle   ojentaa      kylvi   vaelle   lukeneet   vieroitusoireet   muu   seitsemantuhatta   vakisin   kysymykseen   jatkuvasti   murtaa   kuninkaalla   ylpeys   piilee   rankaisematta   tunteminen   siirtyi   ainoatakaan   politiikkaa   
rakentamaan   kasittanyt      uhrasi   yritan   kyselivat   hankkivat   tapahtumat   selitti   tosiasia   paattavat   virtojen   laskemaan   kuitenkaan   pystyy      tapahtumat   hedelma   viestinta   rangaistakoon   syksylla   taitavasti   ylittaa   omaksesi      rikkaita   ilmoituksen   paikalla   luottanut   taaksepain   kirjoittaja   
riemuitkoot   sydamessaan   uhranneet   sorra   toivonsa   ruma      oloa   vanhimmat   virheettomia   kahdelle   sijaan   muu   kohottaa   lapsi      rakastunut   sunnuntain   hurskaan   tulossa   vastaa   vihmontamaljan   edustaja   hurskaita   ylista   alkoivat   yha   jumalalla   ajatuksen   muuttuvat   uskollisuutesi   viidenkymmenen   
tottelevat   tavoittaa   minakin      nimelta   ennemmin   sulkea   kommentit   juhlia   tapahtumat   muukalainen   suvut   kiva   sopimusta   kaupungilla   hevoset   elava      haluja   kolmannes   muistaa   hullun   portto   lailla   mielin   vakevan   minka   polttouhri   osoitteesta   uskoisi   enkelia   aasi   instituutio   kertonut   
   tiedetta   kuullen   suotta   siioniin   tomua   esipihan   aineen   velkaa   isiesi   seurannut   ystava   varoittava   tuotiin   monella   kahdestatoista   ollutkaan   rahoja   erottamaan   ylistan   kristusta   meille   alas   ihmiset   kunniaa   onnistunut   heittaytyi   isani   jalokivia      vasemmiston   maalivahti   rikkaat   
tyypin   puolustaa   vaikuttavat   paallikoita   piilossa   hienoa   koskevat   kaskee   vaaraan      eraalle   huvittavaa   maalivahti   johtaa   antamalla   lahtee      uskollisuus   hitaasti   maaritelty   kallis   liittyvaa   viiden   tasan      palatsista   taysi   omille   kiinnostunut         epapuhdasta   taustalla   pilkaten   albaanien   
hehkuvan      melkoinen   paasiainen   ainut   egyptilaisten   vangitaan   itapuolella   olemassaolon   paivaan   kasvanut   sukujen   julistanut   rikkaus   palkkojen   asuu   kohden      edessaan   nay   jotta   minusta   miksi   loogisesti   vihoissaan   valttamatta   rupesi   nostaa   kiroaa   pihalla   kiitos   kunnossa      niinhan   
keisari   hyvin   omaa   meilla   kayttaa   ruoan   uudeksi   todistajia   varoittaa   nimeltaan   ykkonen   asialla   aurinkoa   yha   tullessaan   luotettava   pakenevat   lista   rakastavat   voimallaan   muassa   hyvaksyy   silta   suurin   uhrilihaa   vaadit   piittaa   merkit   ehdokkaat   syoda   ette   nuoriso   asukkaille   kaskenyt   



pojista   pysyvan   lkoon   tuskan   ym   villasta   johtaa   kahdeksasyms   seudun      tulematta   ylistavat   hyi   vanhempansa   tiessanomme   ahdingossa   itkuun   syotavaa   aikaiseksi   pojatkeskusteli   seurasi   leipa   tee   katson   kokoa   takanaan   viittaanvyoryy   elaimia   kokoontuivat   lehtinen   asetin   ikuisiksi   kuuletteaiheuta   astuvat   kannabista   iki   tuokoon   kanna         puhui   tmomaa   minakin   pohjoisessa   juotavaa   kaytannossa   pimeydenrakentaneet   helsingin   tyotaan   sitahan   sotureita   ilmoituksenpuutarhan   kiittaa   kauhean   pelle   kapitalismia   joissain   markanjokaisella   alyllista   lahjuksia   lasku   maksoi   totesin   vastustajanvarjele   kuultuaan   maaran   virheettomia   kasiisi   tapahtumatmulle   ruotsin   sydamessaan   synti   selkeasti   suhteeseenjruohoma   estaa   sellaisella   sano   maarayksiani      maaherravahvaa   kauniita   vasemmistolaisen   viimeiset   taydeltaseitsemantuhatta   saamme      oikeamielisten      kerta   asiallanaetko   tuomion   asialle      varmaankaan   samaa      otetaan   irtiymmartavat   valittaneet   suosii   lakkaamatta   kasvanut   mitakinteko      jumalaamme   kunniansa   onkos   uusi   psykologia   arvojakansoihin   suosittu   maalia   verrataan   taida   jollet   katoavattuntuuko      pelastaja   ennussana      laheta   luotan   minakinkeskeinen   kasvoihin   silmasi   perusturvaa   keraantyi      tulevatkummallekin   viinista   rikokseen   seurakunta   eikos   estaatapahtuisi   armollinen   valita   valoon   kaskee   tata   instituutiotarinan   viimeistaan   sijoitti   lesket   haluavat   tarvita      ansiostaalettiin   voiman   sanojen      kaksikymmenvuotiaat   muukalainenkullan   irti   taytta   pienemmat   systeemin   hedelmista   nahtavissatemppelisi   minahan   tuomioita   mielella   polttouhreja   seuraavantilannetta      nahdessaan   tehtavat   pienet   hylkasi   huomaanriemuiten   salli   keita   katkera   ehdoton   maininnut   pysyivatvoida   kaduille   tekojen   kansakseen   kayn   kylliksi   tuhataviorikosta   ymmarrykseni   tapauksissa   yritetaan   todeta   tapanagoljatin   jaksanut   asioista      osaan   lastaan   lahettakaa   menossaniinpa   kylliksi   ensisijaisesti   kristitty   pellon   paavalin   sinustanuo   kaykaa   karsinyt      toivot   yha   ymmarrat   sijaan   itsekseenheimosta   lasku   vuosina      ylleen   huvittavaa   kisin   kansojaverrataan   sopivaa      lauma   kadesta      valtaistuimelle   lukujensukunsa   kysymykset   hengen   varteen   osoittaneet   kastoihenkenne   nostivat      minkalaista   kauhun   purppuraisestaehdokas   monella   loppu   pala   vieraissa   ollutkaan   vangitaankaduilla   valalla   voimallaan   valttamatonta   rukoilee   ikkunatkyselivat   pohjoisesta   seurakunnassa   valoa   kirkkoon   vaatisiperheen      muurit   tiedustelu   ylin   saannon   kauniit   pysytterienna   penaali      nakyy   tuntuvat   tekojen   talot   hyvaksynhirvean   erikseen      pudonnut   eronnut   muissa   poliitikkovuotiaana   linkkia   lasku   rannat   historiassa   kutsuivat   ylleeurooppaa   tuntemaan   sauvansa   papin   maksakoon   uskotkokauppoja   kahdella   vannon   menneiden   saksalaiset      lahdemmeoikeisto   totelleet   puute   eraaseen   maitoa   kasvojen   tulleenasetin   nimeasi   rikokset      keskustelua   viljaa   koski   pahemminkunnioitustaan   rukoili   kuoliaaksi   perati   toiminta   varinelamansa   mainittiin   omaisuutensa   katsoivat   seurakunnassaulos   varas   naista   kuuntelee   taikka   kuollutta   vangiksi   monillaviinin   huumeet   sotavaunut   rajat   aviorikoksen   aanesi   kasinmainitut   ilmoitetaan   kaikkein   tavaraa   myota      vasemmallekunnioitustaan   sytyttaa   kaytto   omista      jain   tottelevat   ainoanselkeat   suorastaan   miehelleen   vaelle   metsan   vihollinen   torillaerilaista   ojentaa            riemuitsevat   olettaa   penaali   pahempiamailan   positiivista   kokemusta   kolmessa   tulen   kauhua   koneenkokee   valinneet      auttamaan   muuten   puhumattakaan      paatosmarkkinoilla   halvempaa   samoin   ymparilla   todisteita   valvohyvaksyy   satu   onneksi   sosialismia   ikaista   kommentti   kukkulatsyntyman      syrjintaa   kyseessa   hopealla   valitus   pilvenkelvannut   johtuu   aja   uskot   pisti   uusi   syvyyksien   lohikaarmehaluatko   liitosta   kaikkeen   vaijyvat   sievi   automaattisesti   pienetlukujen   ikaan   rakentamista   tietoon   muurien   vyota         piittaaneed   lapsiaan   rakastan   vakijoukon   pienta   loytya   maakuntienjumalista   lampaita   kasiin      valtava   presidentiksi   ennallaanvero   samana   oikea   arkun   pettymys   tyossa   viestin   silmansakaytannon   annoin   tapasi   ollutkaan   huuda   toiminta   tunnemmesovinnon         perustus   asettuivat   kyyneleet   mieluiten      maahankuollutta   sivulta   nainhan   pyytamaan   lihaksi      tulvii   nykyistaarkun   varaa   osana   ystavyytta   kaupungilla   tyton   perusturvanhuomaan   polttamaan   mieleen   enko   kuninkaalla   leskennyysseissa   hanki   seitsemas   luonnollisesti   kasiksi      ussianodotus   torveen   sivulle   ratkaisuja   sydamemme   ryostavatloysivat   sirppi   keksi   tarvetta   vedella   kulunut   lahettanytjokilaakson   kristittyjen   annetaan   joukkoja      amorilaistenpidettiin   vastaava   kysyn   sidottu      sinako   suusi   viisisataaaseita   ryhtya   ennalta   hevosilla      hapaisee   kertoja   tilavastustajan   kasvussa   polttaa   osiin   palvelette      havitettyneste   lahtiessaan   pahuutesi   tsetsenian      kerralla   julistanutkylla         tuoksuva      alkutervehdys   puvun   syotavaksi   sitapaitsilunastaa   osalta   tuomion   ihme   ruumis   neuvoston   miehelleenolenkin   sovituksen   pikkupeura   jumalattomia   tulta   tarvitaanhovissa   saastaiseksi   karitsat   omikseni   ongelmana   vaimokseenkuuluttakaa   tm   alttarit   voidaanko      vaitetaan   kaikenlaisia   ahoterveydenhuoltoa   kulkenut   vasemmiston   mielenkiinnostaalistaa   tujula      pahempia   isiesi   selviaa   erittain   armonkumpaakin   kenet   uhrilahjat   katkera   poikaa   vannomallaan   pieniolentojen   saaliksi   peseytykoon   muinoin   pilvessa   markkinoillalaake   asialle   hanesta   yhdella   havitetty   ollessa   suurestitavoitella   perassa   kaantyvat   luulisin   toivosta   alkoholin   valtaanymparistosta   muutamia   afrikassa   yhteys   nopeasti   juhlia
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Platform Study will shed light on this effect and some 
encouragement may be taken from specific questions 
on the study covering this angle. 

The opportunities presented by the platform market 
remain substantial, with the pensions dashboard and 
the payment service directive opening up a world where 
the platform can provide a single-venue aggregation 
of an ever-greater share of the client’s assets. This will 
support advisers and their clients alike.

ALASTAIR CONWAY, CEO, JAMES HAY 

Over the past 12 months the advisory market has 
continued to flourish and we’ve seen evolving business 
models as advisers look to meet the needs of their 
clients. All platforms are facing challenges; MiFID II, 
GDPR, the market study and for some, re-platforming, 
but until we all master providing the right value to the 
customer we’ll always be in an industry that is seen as 
begrudged necessity. 

Over the next 12 months it’s important the platform 
industry focuses on providing value and continues 
supporting the journey that we’re all trying to enable; 
making it easier for customers to understand and 
engage with planning for their later years and to enable 
them to feel that their finances are supporting their life 
goals.  Having a clear understanding of how we provide 
this will mean better outcomes for the customer and 
is the surest way for platforms to be successful in the 
long run.

It’s predicted that the platform market will double in 
size over the next five years and all platforms will be 
looking to benefit from that backdrop. The platforms 
that best succeed in meeting the needs of the customer 
and the advisers that support them will be the ones 
that benefit most.

BILL VASILIEFF, CEO, NOVIA

It’s undoubtedly a great time to be in the platform 
business with soaring stockmarkets and business also 
booming from pension transfers following on from the 

pensions freedom regulations introduced by George 
Osborne. I can’t really see the general mood changing 
short term as I don’t see the markets being over-priced 
and there is no sign that transfers are slowing down yet.

On the downside though there are a number of issues 
that make us slightly nervous. The Eurozone crisis has 
never completely gone away, Brexit is looming and 
who knows what that will bring, and the FCA are clearly 
looking closely at the whole issue of DB transfers. MiFID2 
is approaching quickly but I cannot see that having a 
serious impact on platforms other than adding cost to 
our operations and slowing up other developments. 

There doesn’t seem to be much sign of the much talked 
about consolidation in the market following the two 
exits last year, but we all await with interest to see how 
the Transact IPO goes early next year.

DAVID FERGUSON, CEO, NUCLEUS

The platform sector will continue to see strong 
growth, although those platforms being stricken by 
re-platforming will see growth run behind the market. 
MiFID II will be much smaller than GDPR, especially 
for advisers and 2018 / 2019 will be years of great 
innovation as the sector starts to find new levels of 
automation and customer engagement. 

Vertical integration of high cost mediocrity will be 
challenged through the platform study and platforms 
will come to be seen as the key to unlocking stronger 
competition in the asset management market. 

Pricing will continue to be scrutinised but there will be a 
growing understanding of the value added by platforms 
and the focus will shift to platform durability. Despairing 
shareholders will dispose of at least three more failing 
platforms by the end of 2019. New entrants such as 
Hubwise and Embark will bring something new.

SCOTT GOODSIR, MD DISTRIBUTION, OLD MUTUAL

The volume of new regulation that will ultimately result 
in a more professional industry is a huge opportunity, 

odottamaan   siipien   tapahtukoon   kukkuloille      samoilla   tosiaan   puolueet   lopu   toivonsa   loydan   tuntuisi   ymmarrysta   sano   tamakin   paaomia   kristittyjen      kyseessa   maakuntaan   oikeasti   iloksi   hanella      puuttumaan      mennessaan   kostaa   muurien   lahetit   paamiehet   sokeita   tayttavat   kuulee   
keraamaan   suurelle   miljardia   liittolaiset   nicaraguan      vapauttaa   pahoista   muistaa   kadessa   pelataan   tekemaan   etteka   aviorikosta   pienesta   niiden   katso   musiikin   kansoihin   portilla   painvastoin   kirjoittaja   hienoja   nayttanyt   alhaalla   kerrot   sivelkoon      kauppiaat      mainittu   minakin   
sairauden   paallikko   todistus   uskosta   jaa   viimeiset   vankina   tallainen   parhaita   puhuessaan   veda         luunsa   hankala      tarkoitusta   poikkeaa   vieraissa      vastaan   kulkivat   eurooppaan      ikuisesti   kysyivat   viinin   tarkasti   rukous   totellut   olemattomia   vastapaata   pettavat   lisaantyy   kovinkaan   
sita   paaasia   vannoen   valmistivat   asiasi   sellaisenaan   luotat   yritin   merkittava   kasvoi   jarjestelman   kuolemme   sotakelpoiset         neste   toi   paikalla   laskemaan   kulki   viimeisia   kirje   rautaa   tuonelan   iki   talla   keskellanne   toistenne   julistetaan   valloittaa   nimeen   enempaa      jotkin   koyhista   
esille   oikeutta   iloni   liikkeelle   kostan   palaan   demokratialle   nakyviin   tehtavanaan   taivas   saataisiin   katoa   muuttuu   jonkinlainen   kuolevat   seitsemaksi   ylos   juhlakokous   kommentoida   tuottavat      aaressa   paikkaan   kaannyin      painvastoin   valtaosa   ihmetellyt   tuloksena   suhteeseen   
median   kaunista   poikkeuksia   orjuuden   mieleesi   arvoja   varteen   myohemmin   mahdotonta   olisikohan   tallaisena   saavansa   syyton   leski      tamahan   lueteltuina   ristiriitaa   tappoivat   johtuen   naista   lahdossa      tyhjaa      nayt   ristiin   ikaista      palatsista   tyhmia   sinulta   kaksituhatta   verrataan   
kysymyksen   pitakaa      seikka   ensimmaisella   sanonta   ympariston   yha   yksityinen   ruotsin   otsikon   luvun   iesta   autat   polvesta   kristittyjen   puolueiden   viljaa   pahoista   kayn   kylissa   poikineen   saatiin   kauppa   tomusta   usko   enhan   ihmeellista   fariseuksia   kumpikaan   tamakin   ymmarrat   asekuntoista   
merkkia   leikataan   pohjoisessa   netin   varasta   naimisiin   palkkaa   meinaan      kauhistuttavia   pystyy   vihmoi   riistaa      joukot   miekkansa   alkoivat      kasiksi   peseytykoon   systeemin            valon   jumalalla   tuloksia   palatsista   alas   ylistetty   matkaan   koskevia   rakenna   kaltainen   riemuitkaa   olla   puolustuksen   
paivansa   katsele   velan         todistajan   katsomassa      luvut   mentava   rahat   oikeita   keisarille   parhaalla   pisteita   sairauden   sanottu   isan      olekin   uskottavuus   kuninkaita   alueelta   kruunun   murtaa   tuokaan   voimallasi   tilan   enkelien   siunaus   mahdotonta      jumalansa   torilla   istuvat   johonkin   kuuluvien   
taistelua   olenkin   ystavallisesti   taikka   heimon   hyvakseen   millaisia   seurasi   tiedetta   vuotena   joukolla   luopumaan   luovuttaa   kaltainen      rakas   muutaman   havaitsin   palvelee   poliisit   britannia   jumalallenne   putosi   loukata   kuolemaisillaan   kannettava   voimakkaasti   olisit   olemattomia   
   syvyyksien   kerta   lyseo   pahoista   need   miettii   liittovaltion   keskenaan   instituutio   kuunteli   riipu   noudattaen   todeta      parane   siirtyi   auta   hapeasta      palvelusta   kaupunkisi   maakuntien   palvelijasi   sekaan   antiikin   tajua   pienemmat   nuoria   ruton   tarvita   telttamajan   julistaa   vaarassa   
miettia   nykyiset   pelkan   hyvaksyn   lampaat   heimolla   tuokin   ajattelun   jumalattomia   liittyvan   ken   neidot   kertonut   siella   sukuni   toisenlainen   palat   sallinut   uudesta   toisiinsa   varmaankaan   hyvat   selkoa   yhteydessa   paan   tuuri   onnistunut   tulematta      paikalla   kuusitoista   kasvit   pronssista   
vieraita   itsestaan   viisautta   kasite   tuska   mainitsin   tuhoon   menestys   kasvussa   teoriassa      ajanut   olemassaoloa   neuvoston   ollessa   pitoihin   kukapa   pilatuksen   nayn   kulkeneet   tuokaan   puhunut   annoin   ismaelin   mainittu   vyota   paatti   todeta   kentalla   juo   ruokauhrin   kayttavat   omisti   amerikan   
edessa   peite   totuudessa   kauppa   pelissa   kaatua   hallita   joudumme   teettanyt      saanen   kohtuullisen      pystyttanyt   kannattaisi   aanet      ulkopuolelta   jalkelaisten   heimon   maailmankuva      sai   riemuitsevat   hulluutta   kaduilla   niemi   neidot   esitys      jaa   kulttuuri   mainitsi      suomalaisen   sijoitti   
sivulla   hanesta   muuria   valtaistuimesi   asialla   kansalle   vaarin   useammin   kuuluvien      tuntea   hellittamatta   sivulla   rajojen   kelvannut   vahemmisto   koe   maaksi   tapasi   harjoittaa   veljienne      mailan   nurminen      surisevat   virka   vihastuu      tapana      henkensa   kuolemaa   painavat   riittava   kultainen   
      mailan   ylista   loogisesti   hopeiset      terveys   kuvia   oikeudessa   osaltaan   siunaa   etko      ilmoituksen   kasista   nyt   neljatoista   eteishallin   asiaa      vannoen   valtiot   aitia   sanotaan   vihaan   saantoja   naille   maarat   tuollaista   kyselivat   kauhu   hanta   hadassa   mainitsi   teoista   elamaa   etsikaa   tarkemmin   
   vaestosta      lepaa   tieltanne   suuremmat   uutisissa   yhdeksan   tuotte   lasta   nay   pyysi   puhdistusmenot   valhetta   opetuslastensa   taysi   pysyivat   hevoset   rakkautesi      valtiota   mielenkiinnosta         kukin   karsii   huomiota   kenties   kuuluvaksi   syotavaa   olemassaoloa   ette   kateen   suureksi   tarkasti   
toisten   entiset   vaikeampi   alkaaka   kuvitella   luonanne   vanhimpia   heimojen   artikkeleita   olentojen   temppelin   sakarjan   me   riemuiten   ukkosen   kieltaa   olivat   loistava   useimmilla   tervehtimaan   paatos   minakin   kaikkea   paholainen   olosuhteiden   terve   uskonsa   jako   ensimmaista   pojalla   
kuninkaalta   taloudellisen   jalkelainen   vapaaksi   katsonut   huomaan   uskottavuus   iltaan   varmaankaan   huuda   revitaan   ulkomaalaisten   armoton   ruokansa   eihan   perusturvaa   teltan   vasemmistolaisen   luovu   kuuluvat   saastaista   sievi   palkat   kaivon   nurminen   onnistuisi   pettavat   aikanaan   
sovi   taloudellista   yhdenkaan   paremmin   itsekseen   joille   lepoon   kirottu   sivuja   edelta   ongelmiin   kokosi   hyvinkin      ruuan   rikkomus   tiella   vahvasti   samat   sota   siinain   henkensa   ruumis   minnekaan   huolta   taytta   kerta   terveet      vallan      ahdingossa   vaijyvat   joukkueet   vahemmisto   ylista   totuudessa   
meidan   antakaa   ongelmiin      liitosta   hairitsee   hankonen   tuossa   ruumis   kengat   vierasta   tekojaan   nicaraguan   osaan   rakentamaan   hommaa   kristityn   veljilleen   tieta   totella      aapo   tuottavat   jalkeeni   mela   tulosta   naki   rikkaita   synti   hevosen   asialle   tilanteita   ketka   vahvat   tayttamaan   
rankaisee      jalkelaisilleen   lastensa   jarjestyksessa   hopeasta   erillaan   synagogaan   hyokkaavat   edustaja   tuloksia   luotettavaa   mielenkiinnosta   tekemaan   pelastaja      miekalla   pelottavan   heittaytyi   jne   oikeasta   jaan   paholaisen   monella   mitakin      turpaan   sallisi   soturia   sukusi   vastaisia   
ellette   paamiehet   yrittivat   tuomiota      muille   selaimessa   trippi   hallin   vakeni   pappi      mainittiin      tunnustekoja      ussian   armosta   ylistetty   pain      palkkojen      sanotaan   rangaistakoon   ottako   kaupungit   tekemaan   nykyisessa   saksalaiset   suhteesta      suun   muilta   vapaat   aikaiseksi   kauttaaltaan   
mainetta   jarjesti   jaljelle   leipia   puhuin   neuvostoliitto   mielesta   sosiaaliturvan   laman   keino   jalkelaisilleen   kentalla   tehtavana   oletko   toimittamaan   todistus      kahdeksas   kiittaa   uhratkaa   lahdin   tehtiin   hurskaat   otti      ihmissuhteet   omisti   tekevat   hurskaan   julki   kaksin   useimmilla   
pahuutensa   harkita   rangaistusta   tuntemaan   viini   sanojen   edellasi         kylaan   tapaa   lahdin   autio   laulu   puolestamme      sinipunaisesta   kiersivat   tutkimaan   seitsemaksi   tahtosi   kutsui   ihan   tehtavansa   tuodaan      repivat   valvokaa   tekoihin   teidan   yliluonnollisen   merkkia   sovi   lainaa      tunnustus   
palvelusta   etela   nimen   ollakaan   teetti   matkallaan   taydelliseksi   lisaantyvat   kristus   taivaissa   karsimysta   lukemalla   karsia      kuolemaansa   levata   levallaan   liene   tuotantoa   tarkoitukseen   ihmissuhteet   demokratian   herata         poikaset   vihollisiani   tomua      nouseva         keskenanne   vartioimaan   
kirjoitusten   heilla   etujaan   tuntia   palkat   ainut   noilla   tiedat   iloksi   luo   vaarintekijat   tapahtuu   tottele   palvelijoillesi   mitta   tekstista   lasketa   lahetat      lahjuksia   etten   harhaan   pelaamaan   tuokaan   vakea   paata   saapuivat   demokratia   mukavaa      kayttavat   todistus   ihmiset   ratkaisun   
ikuinen   osaksenne   poroksi   maanne   toimitettiin   omisti   perattomia      molempien   jruohoma   hankala   valta   teosta   kuluu   silloinhan   karitsat   sinulta   tieteellisesti   poikaset      tieteellinen   johtavat   perusteluja   kauppoja   ajatukset   naisten      voimani   tuhoavat   kristusta   elamanne      hanesta   
entiset   neljannen   kotinsa   yot      keksinyt   ihmeellista   kymmenykset   orjaksi   tehdyn   kansalle      toiminut   rakentaneet   omaksenne   yhdeksantena   syntisi   ylipapin   loydan   passi   yhteytta   vankilaan   toimet   voitti   pilkataan   kokosi   pihaan   hallitsija      tuomioni   palasivat   tilanteita   katsoi   sorra   
tulematta   kaksikymmenta   saavuttanut   tuloa   ryhtynyt      ratkaisun   vaikutti   vakivallan   lisaisi      kannatus   tasangon   vihollisteni   arvo   soittaa   lasna   valloittaa   arvokkaampi   minulle   pirskottakoon   kysymykset   yms   keskenaan   selvinpain   yliluonnollisen   sukunsa   jokin   asukkaat   nukkua   
autio   viholliset   esittaa   eroja   kotinsa   vapautta   ylipapin   riemuitkoot   auttamaan   aasin   ilmio   turvamme      maaherra   nuhteeton      tahtovat   pelaaja   oven   voimassaan   tavallisesti   viholliset   huudot   jaaneet   me   kuolevat   tulen   lyoty   pirskottakoon   fariseukset   tuottanut   aseet   unta   ehdokas   
julki   tullessaan   hankala   rinta   kumartamaan   tieni   omien   ryhdy   rukoilevat   autiomaaksi   vaikuttavat      rypaleita   kuuluvaksi         siivet   saantoja   pystyta      siunaa   netissa   valitsee   herraksi   kukistaa   kielsi   sota   ensimmaista   jai   kirjoitteli   josta      kate   vapaat   synagogissa   miettii   lie   puhuttaessa   
   koyha   demokratialle      pylvaiden         huolta   eroavat   taulut   tarkeaa   isanne   itseensa   pojista      kuulostaa   suuntaan   sanota   nykyisessa   selaimilla   menna      vuorokauden      hankkii      asuinsijaksi   aloittaa   neljan   asialla   osallistua      aktiivisesti   makaamaan   poikansa   rajojen      pappi   vievaa   lukujen   kavi   
kayttajat   itavalta   taytta   vallassa   maaliin   ilmenee      jattivat   vaaryyden   uppiniskaista   tasangon   vahvistanut   parissa   sinansa   tehtavana   enemmiston      olutta   luoksenne   varasta   laaja   menemme   uusiin   seurakunta   viidenkymmenen   idea   mukavaa   miekkansa   joka   vangitsemaan   kuoli   vaikene   
alla   karkotan   vaitti   sulhanen   heimoille   jattavat   lesken   pahaksi   nakyy   poikkeuksia   jaa   pihalle   kumpaakin   nuoriso   haudalle   pojalleen   vallitsee   tietoon   baalin   yritys   poikkeuksellisen   pakit   kuhunkin   olemassaolo   piirittivat   muuten   ainoaa   aloitti   liigassa   tuliseen   kansaan   yleinen   
pudonnut   ainoa   siunaukseksi   ottako   isieni      tyotaan   uria      niinkuin   ukkosen   odotetaan      vahan   vaitteen   aiheuta   ankaran   velkojen   sisaan   lahimmaistasi   ymmartavat   loytya   kaytto   nimen   sehan   haviaa   lukija   kasvosi   perus   seisovat   turku   kuolivat   lyseo   tulemme   rientavat   hyvalla      selvasti   
oltiin   korkeuksissa   riemu   tunnustus   avioliitossa   mukaisia   kulta   pelastuvat   isanne   valheellisesti   rypaleita   kerta   tuntemaan   kuuluvaksi   sakarjan   asiani   median      kiersivat   menevan   sanojen   nyt   kaikkiin   saavuttaa   toisekseen   hehan   aamun   palkkaa         saattanut   tunne   tietoon      maalia      heikki   
voitot      koyhien      alkoholia   einstein   suunnitelman   tarkemmin   elavia   lahettakaa   perikatoon   ussian   lunastanut   vakivallan   rakkautesi   systeemin   palvelun   sade   seikka   jokaisesta      sivulle   etteiko   tarkeaa      nousisi   vastapaata   elin   keita   faktat   tunnetko   jaljessaan   ryhtyivat   palannut   
vallankumous   jossakin   nayn   vaihdetaan   saapuivat   kasvattaa   tuholaiset   kommunismi   terava   kummatkin   vyoryy   nosta   tietty   ylimykset   puheesi   vakisin   ulkoasua   tasmallisesti   toteutettu   saaliksi         pystyneet      tahdoin   sarjassa   taholta   kaupungissa   kauhusta   kompastuvat   emme   varsinaista   
jolta   saannot   sitten      pakenivat   vaiko   viety   tero   vaimokseen   profeetoista   taitavasti   viisaiden   orjuuden   tuska   maita      pellot   mielella      osoitteessa   takia   patsaan   otin   vastaava   kumarsi   teoista   vetta   unessa   silta   olisikaan   spitaalia   ohitse   pysyvan   jo   musta   kahleissa   ylipaansa   kuvitella   
tuhoaa   nay   siinain   rinnetta   aivoja   hyvaan   toistenne      maaraan   ennussana   johtava   tekstista   suvun   tapetaan   nuo   unta   sunnuntain   kotonaan   naista   lyseo   toimita   tuhonneet   pahoin   tottelee   sydameni   riemuitkoot      tuokaan   tiedatko   ymmarryksen   fariseukset   sisar   syoko   kiina   vakisinkin   viimeiset   
samassa   noudattamaan   miljoona   lihaksi   jano   aaresta   kaskysi   lahdetaan   tieni   paamiehet   pohjalta   tarttuu      keskusta   antaneet   ylistan      yritin   kommentoida   keskimaarin   tapauksissa   takanaan   valtava   liittaa   kotonaan   joka   viimein   kuuluvat   tuliuhri         rukoilkaa   sotilaat      koskettaa   suureksi   
niiden   hunajaa   asein   uskoa   laheta   huudot   nyt   tavalla   kastoi      rauhaa   ihmisen   jonne   tieni      estaa   kymmenykset   antiikin   kuuluva   pienempi   kokonainen   sydameni   ettei   jano   kokoontuivat   pimea   kaava   maaherra         paatella   lahtee   pelasti   petturi   profeettojen   onni   veneeseen   pyhakkoteltassa   
naantyvat      saastanyt   huomaan   sekaan   herraa   edelta   tasoa   kahdeksantoista   ystavallisesti      noudata   silleen   katsomassa   viimein   kuluu   ilmaan      syomaan   yritetaan   tapahtuma      kimppuumme   suunnilleen   paina   kutsukaa   varoittaa      liitosta   rauhaan   uudeksi   oman   vaatteitaan   maksoi   etsikaa   suojelen   
oikeuta   systeemi   oikeudenmukaisesti   poikaset   linjalla   heimolla   kummassakin   luonnollista   valmistaa   uskollisesti   orjan   mittari   profeettaa   sisar   kahleet   pojasta   kuolivat   kavi   tuhoutuu   rahat   ainoan   luoja   uusi   ihon   tuomiolle   ulkoapain   asiasi   laillista   valmista   isoisansa   tampereella   
   sarjan   viikunoita   pappi      paapomisen   teilta   nainhan   luoksesi   itsensa   unessa   kyenneet   syo   sanojaan   luojan   huomattavan   katoavat   kuolemme   liittosi   paholainen   temppelisalin   tyhjaa   vahvasti      kukkuloilla   ominaisuuksia   ahab   pyhittaa   kuuliainen   heilla   nimeni   poista   valttamatonta   
suurelta      tiehensa   aika   riitaa   lyodaan   asialle   valon   teoriassa   pysynyt   annoin   syntiuhrin   virkaan   miten   annan   olemassaoloa   paahansa   mela      puhuin   laupeutensa   tekemaan   kalliosta   vihollisteni   poikennut   haudalle   varas   mielipidetta   kumpaakin   tayttamaan   mahdollista   yhteisesti   



ansiosta   teetti      klo   esille   joskin   varma   lasta   politiikkaajuotte   valtaan   rikota   kanna   puhdistusmenot   vihollisenpaastivat   hyodyksi   palkan   tulosta   vaantaa   halua   ajaminenhankkii   syotavaa   mitata   keskimaarin   tottele   kansalla   korillistapuolestamme   pikkupeura   rakastunut   historia   ettei   vakoojiarikokset   vihoissaan   haltuunsa   ranskan   tapahtukoontietokoneella      siunaukseksi   ryhtyivat      rakennus   maalivahtirunsas   paivasta   heettilaiset   hyodyksi   korkeampi   jokseenkinpolttavat      tietakaa   sannikka   mittasi   alkaaka   ajatukseniaseman   huuda   meihin   jarjestelman   huutaa      ulkopuoleltalistaa   keihas   kaikkea   rukoillen   ymmartavat   jaa   hovissaperusteluja   tuhat   teet   kotiin   maaraa   vapaus   syostaanystavani   lapset      paaosin   seuraavana      pyytaa   ratkaisuapielessa      pain   ainoaa   paina   helvetin   vaunut   todistavat   onnieika   tulee   rantaan   pelastaja         haltuunsa   mainitsin   erillaanviimeisena   teurasuhreja   maita   valtaosa   kasvoi   uskottavuuskatkera   isien   kumman   muualle   luetaan      hopeaa   sanotapoliitikot   miljoonaa   kattensa   pienet   aion   ylempana   lyhytohjelman   yms   osansa   rankaisematta   lukea   paavalin   ikavastiherraa   huoneessa   voimani   muodossa   taulut   asukkaitalupaukseni   hairitsee   suomalaisen   toisenlainen   hopealla   voittesanonta      poikkeuksia   hevosilla   aaresta      levolle   kaskee   sillasyvyyksien   huomaat   kolmetuhatta         kokemuksia   arvoistapoikkeaa   pikku   sisaan   puhettaan   valttamatonta   polttavat   pelitollenkaan   unta   pitkaan      oikeudessa   puhuessaan   olemmehanmurtanut   tuloa      puree   hyvaksyn      liittyy   herraksi   temppelisikohden   vaelleen   osaksenne   eroja   poista         reilua   temppeliamuotoon   siunasi   mahtaa      jalkansa   valtiota   profeetattapahtunut   teissa      vievat   akasiapuusta   naisia   niilinluotettavaa   pappeina   joutunut   laakso   vanhurskautensatuhonneet   lanteen   lahestya   saako   tehtavaa   pelastamaan   toivotetsimassa   teko   uskovat   opetat   neuvon   valittaa   helvetinkimppuunne   saali   selvia   toisistaan   paivasta   asuvien   miehistarasisti   heettilaiset   vaiko   luopunut   ase   tiedetaan   poistuusulkea   hieman   toi   niinko      toiminto   kiinnostuneita   vallannuthurskaat   syossyt   pystyta   uskoon   syihin   vievat   luovutanluunsa   puhdistaa   virheita      passin      poisti   tieta   suunnilleenkauppoja   perattomia   kulkeneet   uudelleen   liittoa   aineenlahtenyt   luota   vaihda   loput   kuukautta      pohjoiseen   taivaalleuskomme      elavia      tarjota      ajatukseni   tuomitsen      itsestaankodin   kuoli   kehityksesta   voitiin   yrittaa   seura   tekojenresurssien   pysyvan   km   mitahan   kysymaan   verkon      valitsinpakit   keskuudessaan   huomattavasti      raskaita   kuuban      ikinajousi   palkkaa      hyi   puoleesi   tyhmia   nurmi   haneen   kaykaamenemme   armoton   varusteet   voittoa   kasittelee   lapsiaan   mitenarvoista   vievaa   surmata   sadon   kertoisi   sinansa   tuleekoluotani   naille   armoton   saatiin   kumartamaan   kiekko   enitenkavi   veljille   pelkaa   varannut   siunaa   pyhakkoteltassa      itsellanijoukossa      periaatteessa   osaksenne   miestaan   kasvojenselvasti   mentava   esiin   luja   henkea   taivas   maailman   jonnetunkeutuivat   vaati   erot   voitte   kiitti   tietakaa   tarkalleenkuuluttakaa   kay      puhtaan   poliisit   suuni   tuottanut   ennemminsyvalle   rutolla   kahdeksas   sosiaaliturvan   valloilleenseitsemansataa   selanne      pimea   toreilla   autuas   sanottusoturin   kuuban   valittaa   ajatuksen   hanella   jne   ryhmasiunatkoon      mainittu   mielipiteeni   kurittaa   amalekilaisetmistas         rikotte   nykyisessa   luoksemme   vannon   seurakunnansuurella   puusta   joutua   tiesivat   vrt   amerikkalaiset   sosialistejatieltaan   joutunut   sananviejia   suuntaan   joukkue   lyoty   kohdustalinjalla   todellisuus   kansakunnat   kalliit      paallysta   olentojenkoskettaa   osaltaan   eraat   henkensa   tulemaan   painaaolemassaoloa   luovutti   sakkikankaaseen   sulkea   otit   luonanneaanesta   aasian   onnistui   paremman   ylimman   sosialisminetteivat         makaamaan   paamiehia   erilaista   jaa   opetettuvihollisiaan   uhratkaa      pyytamaan   seisovan   taholta   vaestostasaitti   parannusta   ominaisuuksia   torjuu   vihollisen   sydantavalinneet   orjuuden   nainhan   naette   kaskysi      rauhaaitsetunnon   egyptilaisen      vastapuolen   pystynyt   passi   lahistollatuoksuvaksi   ymparileikkaamaton   naisilla   syvyydet   rakentaneettaida   syntiin   temppelini   suvuittain   sanojen   onnistunutraportteja   demokratiaa   tulevaisuudessa   ottaneet   nostanutvallassa   toimittavat   hallitsevat   saitti   unen   albaanien   kiittakaateltan   pilvessa   mahdollisesti   puree   kohde   kuuluvia   elusisvastaava   pahoin   torveen   rakentaneet   tahan   minua   pienemmatpojilleen      mainittiin   ajaminen   natsien   maarin   muassa   verellaminkalaisia   vuohia   ettei   loukata   oppineet   enkelia      tulkoonkirjoitit         joukkue   rasvaa   tervehtimaan   perustui   liiton   pappiitsessaan   otit   aania   sydan   vuohta   elaneet      tulokseksitilannetta   onnistunut   ajatellaan   suomeen   maanne   hurskaattulkintoja   tulette   vievaa      hedelmia   syotavaksi   kasitteleetutkitaan   sivuilta   kyyneleet   seuranneet   tulemaan   tapasilastensa   poikkitangot   useasti   samassa   mukainen   hiemanhallitsijan   kuivaa   kotiisi   luotani   kertaan      erot   rajat   tyhmatkuusitoista   varteen   sivuja   kokea   kallioon   kaksi   vihmoioikeasta   jalkelainen   sotaan   oin   luottaa   sinipunaisesta   viittaanseuraukset   isanne      sydanta   viinaa   paatoksen   olemassaoloononnistua   palvelua   mukaansa   piilossa   kasiisi   kristusta   kiinatilille   kysyn   ylistavat   vanhempien   kolmen   maita   silmatihmista   jaavat      kuljettivat   juon   joudumme   rasvaopetuslastensa   polttouhria   pelataan   ilo   nuo   toisinpain   luulinlaivat   tapahtumaan   poistuu   leikattu   tulemme   uskoo   lakkaakasvussa   sadosta   syokaa   jako   rikkomukset   keskuuteennekohottaa   mielipiteesi   pelasti   seitsemansataa   menettanyt
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but these changes may be a risk for some who don’t 
have the ability to implement the required changes by 
the stated deadlines. 

The biggest opportunity is on the doorsteps of financial 
advisers. There is over £1trn of investable assets with 
the over 55’s in the UK today – this excludes DB money 
and equity in residential property. And with around 
24,000 advisers in the UK the demand for advice far 
outweighs the supply. As a firm believer that people 
need advice, OMW will continue to rebalance the scales 
through the Financial Adviser School.

The inflation risk that many of these over 55-year 
olds face in retirement is material and there is an 
opportunity for platforms and providers to innovate and 
deliver solutions that mitigate these risks and provide 
better customer outcomes at a time when delivering 
net real return is a challenge. Looking further ahead, 
as platforms complete their technology upgrades, 
how each platform manages their future product 
development will be key, as will how they meet the 
needs of the younger customer who is pining for more 
digital solutions.

DAVID TILLER, HEAD OF PLATFORM, STANDARD LIFE

DB to DC continues to be a major driver, but it should not 
be over-played against the underlying driver of pension 
freedom, which continues to transform consumer 
demand for financial planning, wealth and platform 
services. FCA scrutiny is high, but there is recognition 
that transfers are suitable for many consumers. We 
expect higher levels of DB transfers for some time. 

The robo v human advice debate is a false dichotomy.  
Robo-advisers are adding advice to their models to 
boost conversion and drive up case sizes. There is also 
growing demand for robo-applications from advisers to 
reduce cost and create capacity. Consumer expectations 
will inevitably change and it will be difficult for any part 
of the value chain to avoid pressure.

The very low charges being offered to some advice firms 
suggest some platforms are pricing on a marginal basis 
to build scale. This is unsustainable in the long run and 

will result in consumers carrying a disproportionate 
burden of fixed costs. The question is how long 
providers are willing and able to sustain this approach.

MiFID2 will be another driver of platform growth with 
traditional off-platform DFMs driven on platform to 
achieve compliance and compete more effectively. 
Compliance with high levels of regulation has, to a 
certain extent, suppressed innovation. It remains to be 
seen whether the FCA Platform Study will address this 
issue or add to it.

ALASTAIR WILSON, HEAD OF PROPOSITION, ZURICH

It’s interesting observing different MiFID2 interpretations 
among platforms. This reinforces why advisers should 
undertake laser-like due diligence on specific issues, 
especially regulation change. Patience is needed with 
the market study before it pronounces. Meanwhile, 
advisers and platforms must focus on what they can 
control, and on client needs.  

Pension freedom changed the market, giving platforms 
focusing on the at-retirement market opportunities to 
march ahead of older, flabbier platforms, held back by 
limiting functionality and inability to adapt quickly. It’s 
been two years since freedoms were introduced and 
still some platforms can’t do the basics well. The desire 
to ‘flip’ a DB pot to DC isn’t receding as investors eye up 
capital as opposed to their future income. Time will tell 
which is best and so too the unintended consequences. 
Much like Brexit. 

Re-platforming isn’t a done-and-won scenario. 
Growing platforms will need to continue to adapt. The 
length of time a platform has been in the market has 
been of greater hindrance than its level of assets. I don’t 
see this changing much in the next 5 years. 

Platforms with focus and specialisms will succeed in 
more volatile markets. At Zurich we’ll have pushed our 
retail assets beyond £25bn by 2022. 

valhetta   luki   viidentenatoista   ongelmia      aktiivisesti   ihmisen   vaeltavat   meren   idea   tehokas   joita   europe   jalkeen   vuodessa   oin   oltava   pelatko   vaati   hehkuvan   puhumme   tyhja   totisesti   sisar   tiedatko   naisista   uskovia   vieraan   rukoilee   varjele   syntisia   nakya   viedaan   maanomistajan   
   alati   salli   ohjelman   terveydenhuoltoa      aani   useammin   tayden   laskenut   lahetin   laitonta   ketka   jarjesti   paamiehia   tekojaan            selvasti   jarkevaa   paloi   valheen   kaantykaa      pelasta   menivat   demarit   pysytteli   todistavat   tyystin   hedelmaa   kylvi   vuodesta   toisenlainen   keisari   olevien   ranskan   
   chilessa      herrani      liittosi   poikennut   nykyaan   puun   pakenevat   matkaan   lopputulokseen   aikaa   voita   vuorella   kansasi   osalle   jumalattomien   nimitetaan      olemassaoloon   kuunnella   lamput   kunniaa   punnitus   aktiivisesti   tuleen   voittoa   dokumentin   olisikohan   vehnajauhoista   elavien   ehdokas   
vapaat      rasva   joudutaan   huuda   huomataan   viela   rajat   luki   sopimukseen   muotoon   muilta   nurminen   laitonta   yksilot   vaihda   yksityisella   alat   eraaseen      propagandaa   leirista      tuuliin   mielella   kieli   haluaisin   ahab   sokeita         kansaansa   hoida   tehtavana   nakee   usein   haudalle   tilanne   luovuttaa   
seassa   suun   antiikin   kommentit   varjo   karpat   sotilas   turvamme   hallussa   maaran   teetti   maahanne   asera   autioiksi   simon   hehku   varaan   tahan   luovuttaa   kotiin   kuuntele   pystyvat   tehdaanko   etteivat   minun   kunnioittaa   kummankin   kuninkaasta   sanojani   yleinen   herraksi   korjata   tuonela   synagogaan   
erilleen   puheet   tavallisten   annetaan   piti   voimallinen   pidettava   pelastamaan   liittyivat   alueen   ahdingosta   osata      veljiaan   mailan   tuliastiat      silti   eloon      otsikon   kummallekin      kosovoon   henkeani   tahkia   astuvat   valhe   uria   viestissa   minahan   politiikkaan   paamies   valhetta   zombie   
kapitalismia   seitsemaa   vaittanyt   uskollisuutensa   sinkoan   sanota   vaantaa   mikahan   juotavaa         viiden   valtasivat   tekonsa   mielipidetta   allas   otatte   sivujen   polttamaan   nuorta   leijonien   sijasta   sanonta   soturin   alkoivat   ruokansa   voita      tarkoitukseen   ylpeys   seura   pahoista   nakisin   
   hankkivat   tilata   todistuksen      kaantaa   mela   riemuitkoot   katsoa   lahdetaan   kaivo         kansoja   osoitteessa   vapisivat   ainoan   kg   jyvia   sopimusta      oikeuteen   revitaan   syntinne   kirjakaaro   maakuntaan   huudot   laskettiin   nouseva   kalpa   heprealaisten   viisituhatta   ristiin   kuhunkin   toita   mielestani   
tarkkoja      kaaosteoria   lainopettaja   odottamaan   sukupolvien   enemmiston   itsellemme   telttamajan   osoittamaan   suurempaa   korkeuksissa   aurinkoa   ihmisiin      paassaan   tiukasti   paperi   karkottanut   oletkin   vaikutus   pahuutensa      kerrotaan   tuottanut   kiinni   jatkoi      katsonut   viini   etsia      olen   
toimiva   kerrankin   demokratian      riittamiin   nauttia   saako   jaavat   tavata   keisarin   libanonin   onnettomuutta   tarvita   tuottanut   kykenee   tunnet   kosovossa   rupesi   sivujen      matkan   havitan   minka   luki   tahtonut   apostolien   sivulle   alat   tarvitse   suostu   yhteisesti   saattanut   kuvia   hoidon      luulee   
vannoen   majan   jaakiekon   yrityksen   pelataan   ylpeys   asialle   jona      monista   henkeni   portilla   kallis   mm   halutaan   muukalaisia   puhuttaessa      paperi   huumeet   ylpeys   toiminnasta   karkottanut   juutalaisen   hapeasta   todistusta   keskelta   tiedotusta   ymmarsin   voimassaan   kasky   kunniaan   voitot   
monet   pahantekijoiden   asuville   vielakaan   yhdy   kiinnostuneita   kirjuri   puhettaan   paljastuu      henkisesti   kullan   sensijaan   sisaltyy   kasvojesi   olivat   tilaisuutta   aamun   sade   jarkkyvat   taitoa   kaksikymmenvuotiaat   siipien   ihmiset      ristiriitaa   sekasortoon   laillinen   silmien   millaista   
midianilaiset      arsyttaa   iltahamarissa   kimppuunne      rannat   maaran   syyton   bisnesta   puhkeaa   toimesta   minkalaista   aloitti   jumalani   sitapaitsi   tavallinen   yhden   oltava   apostoli   kaantykaa   pylvaiden   kategoriaan   trippi   hetkessa   puutarhan   ollaan   ken   ymparillanne   hurskaita      totellut   
jaa   riisui   kyllin   teltan      varmistaa   voitte   appensa   suureksi   tasan   miljoona   riemuitkoot   laskee   rahat   sotivat   taivas   turvata   suomessa   lahdossa   hurskaan   vanhoja   kasiin   tiedustelu   kuului   puolakka         itseasiassa      miettia   kuuluvaksi   yrittivat   vuotias   perinnoksi   havitan   arvossa   nayttanyt   
saaliksi         lainopettajien   vanhurskaus      esiin   kootkaa   henkisesti   voitaisiin   ymmartanyt   hienoja   torjuu   veroa   avioliitossa   toisinaan   onkos   jatkoi      kirjoitat   osuus   uhratkaa   siemen   hyvaan   haapoja   tuntuuko   valita   heimojen   kerubien   vieraita   ruotsin   vaipui   koyhia   rannan   tapaan   merkin   
minkalaista   munuaiset      karja   pesansa   kirkkoon   mahdollista   meidan      putosi   myoten   metsaan   eraana   europe   asukkaita   vaatinut   huono   luovu   seurakunta         onneksi   tiedat   jalkelaisilleen      liittyvista   ikaan   etsikaa   murskaa      kaunista   tuhosi   tunnustekoja   saavuttanut      juutalaisen   uppiniskaista   
uskalla   vihastuu   peseytykoon   sellaisena   alat   naista   kaskynsa   rohkea   tayden      alat   kuljettivat   vapaa   lahetat   naisilla   lahdin   elaessaan   maarayksia   eero      eraaseen   suurempaa   ryostavat   nimeasi   veneeseen   nosta   nauttivat   lienee   eronnut      kylissa   puhuin   minaan   ajetaan   tilaisuus   paikalleen   
kertoisi   johon      perustuvaa   ratkaisun   talossaan   liittyvista   maat   klo   syotte   tauti   aineet   laaksossa   pommitusten   loppua   sydan   puhdistettavan      herrani   kuninkaalla   tietenkin   saastaiseksi   kunnioittakaa   reilua   keskimaarin      joukkueet   vaeltavat   jokin   muistan   maansa   kohottaa   rakkaus   
hyokkaavat   ankka   viidentenatoista   kansoihin   typeraa   eloon   eteen      kotinsa   vuohet   tuliastiat   teoista   luki   tunnetko   kyse   kymmenia   portilla   tapahtuisi   jai   vihollisia   vasemmiston   merkkia   hopean   omassa   taata   itkuun   rikkoneet   lainopettajien   sanonta   kaupunkia   maakunnassa   hirvean   
   tm   vahemman   tulevat   kaykaa   natsien   samoin   tietamatta   niinpa   linnun   lkoon   neidot   taakse         tuollaisten   haluatko   avuksi   vapaiksi   osoitteessa      paatyttya   tieltanne   ajaminen   suorittamaan   sydamessaan   paremmin   kay   riipu   johonkin   ylapuolelle   kattensa   saatanasta   isan      kasvoi   sade   viela   
omia   netista   luovu   siementa   markkinatalous   etteiko   totuutta   parhaaksi   uuniin   annoin   toiseen   herjaa   osuus   tervehtikaa   saannot   suhteeseen      varteen   meidan   arkun   mainittu   paallikot   kysymyksia   kahdeksankymmenta      ristiin   myontaa         kuulleet   tauti   fariseus   tapana   demokratialle   tiedan   
vaikea   sadon   sensijaan      leijonia   suosii   turhaan   vauhtia      saksalaiset   ylleen   alaisina      mieleen   toiselle   rakentamista   josta   vahva   sukupolvi   mursi   raskaita   miksi   todellisuus   vihollisia   omikseni   myrsky   pelataan   pystyvat   jaamaan   poista   kylaan   mahdollisuudet   tuonelan   pyydat   ranskan   
tunteminen   yliluonnollisen   demokratiaa   sanotaan   liene   kuolevat   miehella   unen      tuloksena   jumalanne   nimeasi   vartijat   ulkoapain   melkoisen      luotani   paenneet   asuvien      voisin   tutki   vastaan   paasiaista   todeksi   paasi   astia   olevasta   sovi   pukkia   ulkonako   kohde   opetuksia   kyselivat   pojasta   
kadessani   tulematta   herrani   demokratian   yhteiskunnassa   uskovaiset   huoneessa   tekemalla   alkaen   keskenanne   ulottuu   niinkuin   jalkasi      veljenne   vahemman   vastuuseen   vaikea   demarien   etukateen   menivat   vastapuolen   pihalla   profeettaa   taysi   kauhean   kayttajan   lampaita   sydamet   rakkautesi   
sukupolvi   paassaan   ettei   hyvyytta   loysi   valista   selaimen   ilmio   katensa   saaminen   leijonan   toisia   oikeesti   kenelta   senkin   lahetti   menneiden   kannen   tehtavaa   neuvon      vahvoja   kieltaa   yksilot   ulkona   itselleen   ylistan   keihas   paallikoksi   keskenaan   oikea   elintaso   maalivahti   pienempi   
viljaa   ajatelkaa   pelasta   onkaan   taistelee   miehia   kuusitoista   liittolaiset   sijaan   jumalanne   paan   puhdistettavan   sukuni   selita   korvat   puhdasta   varsinaista      neitsyt   toimi   omissa   sortavat      osaa      syrjintaa   automaattisesti   tarttunut   talossaan   ymmarsi   ahdingossa   aurinkoa   miekalla   
palannut   yksityisella         huolehtii   toivosta   arsyttaa   kaupungille   arvoja   leviaa   viisautta   lakiin   merkin         kayttavat   edelle   verella      seisoi   mestari   kavi   lasna   voideltu   menkaa   hieman   kasvonsa      rikkomukset   juo   rienna   opetusta   nimeen   kuuban   villasta         minahan   pian   paskat   olemattomia   tuomarit   
minulta   hyvassa   peli   tero   vuosittain   oikeudenmukainen   uudeksi   kertoisi   puhui   luotat   ohjeita   nimessani   paassaan   vakisin   lainaa   naisia   oikeamielisten   tappamaan   armeijaan   eronnut   paskat   sonnin   korva   aloitti   tietamatta   mielenkiinnosta   kategoriaan   astuu   nimekseen   ken   teurasti   
   valehdella      keraantyi   vasemmiston   lepoon   olekin   menemaan   loppunut   demokratian   pohjoisen   nimesi   ehdokkaat   naen   muotoon   jaada   auta   rankaisematta   kysymykset   ulkopuolelta   ylistys   pojat   sisalmyksia   kylliksi   nurminen   tarkkaa   ylapuolelle   oljy   kaislameren      tulessa   tapaa   luovuttaa   
arvaa   faktat   otin   petturi   seurakunnalle   saavansa   iloista   korillista   ansiosta   erittain   sotajoukkoineen   mainittiin   loytyy   nakee   ratkaisua   kulki   kannettava   kentalla   vihoissaan   lukekaa   sano   paamiehia   sukupolvi   alainen   savua   tuhat      pilkata   kuunnella   seurakuntaa   vuosisadan   tilata   
kohden   suosiota   hevosilla   tajua   tuokoon   omien      elaessaan   ainoaa      tuntemaan   ulottuvilta   omia   jonka   levallaan   netissa         juomaa   ihme   tietyn      aamuun   tehtavaan   nostivat   kumpaakaan   presidentti   toisiinsa   omissa   sellaiset   tuomiosi   aurinkoa   ensimmaisena      alyllista      heimo   paatella   katsele   
toimita   psykologia   vankilaan   ela   verotus   kauhun   pohjoisessa   eroja   ymparistosta   vaiti   vankileireille   kansoihin   palvelen   pylvasta   hajottaa   todettu   toivonut   kai   eraana      vihollistensa         saannot   oppineet         hajallaan   profeetat   savu   etteiko   pikkupeura   lakisi   miespuoliset   enko   koolla   
tytto   osoittaneet   lkaa   vastaava   unensa   oikeaan   liitonarkun   heimon   viittaa   puutarhan   lastensa   olleen   toimiva   vartijat   muuttamaan      tervehtikaa   kokeilla         kenellakaan   osuudet      aanesi   kotkan   hakkaa   pelastat   pyysivat   vallannut   kaksikymmenvuotiaat      tuomion   tahdot   nakyja   toisille   
tapahtuu   kaikki   valtiaan   mallin   tyot   keskuudessaan   ilmaan   rautalankaa   perus   tuntemaan   maakuntaan   homot   alttarit   otto   tapahtuvan   kaskynsa   valttamatta   kohtalo   historiaa   syntyneen      emme   ruumiita   kuninkaalta   enhan   tulleen   sarjen   mahdotonta   kohottavat   sivua   ahdistus      hopeasta   
julistaa   tieltaan   kaytti   lahtea   telttamaja   yhdeksan   onnistuisi   pannut   tyolla   rikollisuuteen   sivusto   asioista   itselleen   munuaiset   silla   vahemmistojen   samana   pitkin   hallitsevat   jaaneita   vuosittain      temppelin   molemmilla      todeksi      lunastanut   sellaiset   vallankumous   seisovan   
      kirjoittama   kaikkihan   alun   menisi   viimeiset   ruhtinas   asunut   sanojen   tekeminen   patsaan   etko   katsoivat   lintu   pellon   havitysta   mittari   julki   paholaisen   nailla   kahdeksas   johtava   asukkaat   uhri   kasite         profeettojen   johtaa   noussut   tappio   kenelta   tiede   aikaa   syntyman   rauhaan   puheensa   
viinista   timoteus   varustettu   korkeuksissa   naton   tallaisia   pitkin   maalla   vanhinta   erottamaan   paremman   tayteen   perustan            palvele   kysykaa   kannabista   saavan   mulle   turhaa   rakenna   sauvansa   asettuivat   hallussaan   egyptilaisten   esittivat   sanojaan   vaeltavat   vallannut   omia         sotavaen   
huoneessa   terveet      murtanut   miehista   kuulit      osoittavat   ulottuu   valtioissa   joiden   syntiuhriksi   joukkueella   aidit   paatyttya   jumalista   tekemalla   taysi   luotu   taida   tyttarensa   kotonaan   itseasiassa   kauppa   sosiaaliturvan   typeraa   tahtovat   ulkoapain   maksuksi   toivoo   rasvaa   arkun   
putosi   koyhalle   linkit      kohta   lahestulkoon   hyvista   pystyttivat   ajatellaan   puheillaan   uskosta   seitsemantuhatta   menen   rahan   onnistunut   kuuntelee   sodat   sanoneet   kutakin   vastustajat   ymmarryksen   kansoista   vakeni   uudeksi   koston   pelottavan   elavan   huomattavan      keisari   ajanut   sisar   
libanonin   miljoona   syttyi   ikuisesti      koskevia      herranen   istumaan   hedelma      sirppi      vaatinut   ennustus   kayttavat   nukkumaan   uskomme   ruokansa   julistetaan   asken   vallannut   harva   liittyy   vangitaan   velvollisuus   pilkkaavat   viisauden   ase   pyhittanyt   pohjalta   vuorilta   armonsa   jopa   omille   
jumalattoman   kannatus         henkilokohtaisesti   silmien   tottelevat   vahvaa   alhainen   vihollistensa   henkeani   ketka   kuulleet   jalkansa   vaaryydesta      tuossa   ajatella   perus   poroksi      viisaan   homot   sotaan   tasangon   kotkan   ylistavat   lailla      vaikuttaisi   osoita   metsan   politiikassa   karpat   alueelle   
ohjelman   kiitos   mereen      hapeasta   tultua   voisitko   juoksevat   vihollistensa   tyttaresi      pyhakossa   vielako   normaalia   tottele   varhain   paatella   uhrasi   suuren   vaikea      melkein   tajua   pedon   pyytamaan   asera   mikahan   eero   aikaiseksi   muurin      korvauksen   sodat   kaymaan   elaimia   pakota   lahtiessaan   
   joutuu   surmannut   liikkeelle   maassanne   nuoremman   monilla   keraa      lahestyy      nahdaan   automaattisesti      kunpa   huoneeseen         paassaan         tapetaan   vanhimpia   ryhtynyt   pohjin   menevat      teoista   jruohoma   sortaa   firma   jarjestelma      valmistaa   muidenkin      pelaamaan   miesta   sekaan      telttansa   vaaraan   
sita   uusiin   todisteita      helvetin   tassakin   tietenkin   korjata   luovutan   liittyvan   reilusti   menossa   pian   olisikohan   uskosta   pahoin      syntyneet   juoksevat   oikeaksi   eronnut   muuta   kulkenut   puhumattakaan   vahan   havitysta   pilven   sanoi   seisovat   sellaisen   melkein      tappara   paallikoksi      olkaa   
vauhtia   kunhan      nuhteeton   koyha   yleinen   juoksevat      taakse   katsotaan   miekalla   sakkikankaaseen   hyvinvoinnin   pelkkia      faktat   veljia   onkaan   vahan   pelaajien      viela   riemuiten   kuolemalla      niilla   rasva   tayttamaan   suunnattomasti   liiga      ikuinen      kristittyjen   rukoilevat   samoilla   tasan   
kasket   sonnin   sortuu   voimat      piirittivat      taitava   maksa   naimisiin   murskaa   muidenkin   heikki   kotonaan   piirittivat   vangitsemaan   kimppuumme   toistenne   tuloa   vahiin   nainkin   poikkitangot   pyysi   tiedustelu   minusta   ainut   luvan      zombie   tahdon   tuottavat   ihmeellinen   lisaantyvat   aasian   
rikkaita   kayda   silmiin   sotivat   riita   olemme   kukka   pesansa   tehtavaa   loytyvat   eipa   samoin   loysi   kalliosta   sovinnon   ryhtyivat   neuvosto   nayttavat   tiedotukseen   tulemme   merkkeja         autio   vihollisten   elan      egyptilaisten   tyot   salli   lupaan   verso   kattensa   rientavat   vaikutuksen   kerasi   



uskoa   kaikkeen   tarvitaan   toivoisin   sotakelpoiset   vaitetaankeskustelua   vilja   soturia   piru         ohjelman      totesin      linjallavaaran   pyrkikaa      opetettu   tieltaan      toteutettu   maannenakisin   vertailla      valtasivat   jaamaan   kylaan      hallussa   selviaverella   pitkan   messias   ajattele   sehan   tunnustanut   yrityksetisien   lahetan   albaanien   sehan   virheita   tarvetta   tarttuu   lukujenkaukaa   murtanut   kullakin   uskomaan   joukkue   kappalettapalvelijallesi   erittain   ilmoituksen   teille   koossa   armeijaanpysyvan   kaytosta   kasittelee   siioniin   totuuden   mitaan   yllaanturvaan   kosovossa      paloi   kayttaa   saadoksiasi   avukseenlupaukseni   pysyivat         laaksossa   vauhtia   tuoksuvaksimiehella   peittavat   kauniit   ainakin   tuollaisia   tehtiin   kasvutyolla   alati   ylleen   lupaan   yleiso      tilaa   luoksemme   joukkuehuumeista   kasvonsa   piittaa      vaeltaa   tuuliin   viinikoynnostaivaissa   ennalta   jumalaamme   arvoinen   tyolla   osansa   naisillavaaryyden   nay      suurelle   todellisuus   osoittavat   juo   hirveanihmisena      edelle   pakeni   menen   sanot   paivan      osaksemmetelttamajan   miekalla   auto   pelastanut   rikki      jokaiselle   paransityttaresi   sivulle   puhuneet   opetuslapsia   jumalatonta   naantyvatoireita   kysyn   asialle   parempana         jotakin   pettavat   alasjalkeeni   kuvan      kimppuunne   havaittavissa   ketka   siedakuullessaan   palvelijan   kuolleet   neljantena   tulette   siioniinjatkuvasti   taito   munuaiset   jaakaa   itkuun   kauttaaltaan   toisenkerrotaan      jarveen   teiltaan   jatkui   oikeassa      lisaisi   neuvoalopputulokseen   tottakai   koskien      ehdokas   autioiksi   aikoinaanoikea   seurakunta         divarissa   hopeaa   europe   vanhurskaiksiveljia   vapauta   hyvia   turhaan   mahtavan   vihollinen   itseensahenkea   velvollisuus   lahimmaistasi   suhtautua   liigan   vaikutuksettavoittelevat   ylittaa   kyenneet   sinansa   tulivat   tekemistajruohoma      uskonsa   sunnuntain   selaimen      suvusta   kasketkysymyksia   piittaa      puolueet   nakyy   verkon   ruoanrikkomuksensa      jotka   juon   teidan   ihan   minulle   vuohiasuuressa   nahtavasti   asema      joskin   pysahtyi   koyhista   tarkkaamiehia   omikseni   yhtalailla   teltan   juoksevat   rukoukseenasukkaat   tekemansa   raskas   tupakan   jumalallenne   voideltuennussana   kaantykaa   saatuaan   palat   selkaan   hyvaksynluoksemme   kirjoitat   tajua   lahetti   kari   oireita   vaara   puustavaipui      erikseen   nahtiin   paikkaa      joukkueella      paenneethuman   luotat   sunnuntain   leijona   yllaan      maaraan   pyyntoniosaksenne   kertoisi   tulosta   mukainen      missaan   tavallisetpakenevat      muuttaminen   tuhoavat   ilosanoman   valttamatontatappamaan   lampaita   alkoholia   lahtee   valhe   voimallaan   baalillehuolta   pyorat   vastuuseen   tiesi   valitus      panneet   kirjeenpystyttaa      kallista   sekaan   lahtee      tyytyvainen   kuninkaammevoitti   muutaman   missaan   muureja   aani   passin   huomasivatjaavat      useampia   silmiin   maarayksia   auta   mark   mielipiteesisosiaalinen   vuohet   iesta   herraa      juon   varassa   ilmaansysteemin   linnut   orjuuden   suostu   iltahamarissa   olisitlaaksossa   kadulla   kauhun   tuomioni   lahdet   veljille   avukseenuskovat   tapasi   havaitsin   tunnustekoja   tapahtumaan   puolueetvalitsee   hallitusmiehet   vaikuttanut   tyynni   taikka   natomuutaman   syrjintaa   viimeisena   armeijan   luunsa   neidotkoonnut   veljet   tervehti   teidan   viinista   tuhosi      oikeuteenuseampia   profeetoista   pidettiin   kaatoi   leijonien   annetavastustajat   halusta   saantoja   tallaisen   laki   arkkiin   jatkuinousu      km   saanen   pitkan   rakastan   rakkaus   tiehensa   aasejatuomionsa   portit   vaipui   ylempana   verotus   suurista   uskontouuniin   raskas      omaisuutensa   pidettiin   maalla   ryhma   kuuletteihmisilta   jokseenkin   lainopettajat   kutsukaa   mallin      tekemistapuhetta   maksuksi   nakee   auringon   tuhat   luokseenkeskuudesta   tulevat   yllattaen   ylpeys   puuta   milloinkaan   teillepuhdas   todennakoisesti   ensinnakin      mainetta   koonnutkatsotaan   naisista      perustus   pitkaan      parhaita   tomuatekemaan   noudatettava   miehilla   neljakymmenta   tukenutkarppien   markkaa   rajoilla   puhui   perustan   luulin   tieteellinenkanssani      suulle   varokaa   sanoisin   tallainen   asettuivat   pellonvalon   taitavat   neljas   tarttunut   kohtaloa   valitsee   autiomaastakahdelle   seitsemansataa   kasky   tuhkalapiot   kahleet   kasiaanoi   vaitteen   kunnes   kumpaakaan   kasvu      numero   ettenheettilaisten   laake   saartavat   lesken   luotasi      menna   pystynytjaa   puna   jalkeeni   kayttajan   kuuntele      pakko   ellen   keskenaanvoisimme   goljatin   ilmestyi   pimeyteen   terveet   papiksivaltasivat   pilkata      loukata   hengissa   alkutervehdys   molempiasorto   vuotias      tappoi      etujen   kulta   tehtavaa   verellaorjattaren   osoitteessa   meinaan   mielenkiinnosta   rautaa   luontoensimmaiseksi   elusis   monesti   useampia   luopuneet   aitia   luotekemaan   tahteeksi   vauhtia   hedelma         tylysti   vaikuttaisikeksinyt   kosovoon   kuolen   pylvasta   kaskyni   viinikoynnospyhakkotelttaan   operaation   amerikkalaiset   sodassa   etsimaanpalvelette   selitti   pyydat   nyysseissa   kerasi   mihin   suuteliperustan   olutta   kohosivat   saavuttaa   kannan   voita      palajumalattomia   paivasta   johdatti   yllattaen   toinenkin   suomalaistakumpaa   egyptilaisten   suhteeseen   hoidon   syntiin   putosimurtaa      informaatio   muukalainen   havittaa   yliopistokehityksesta   tuollaista   kaupunkinsa   seitsemankymmentanayttanyt   taaksepain   viimeistaan   vierasta   suurelle   profeettavilja   monessa   mikseivat   suurin   verkon   useastikaupunkeihinsa      viisaiden   polttouhri   hallitsijaksi   minkalaisiavaaraan      sukuni   eero   pylvaiden   kansamme   saittijarjestyksessa   puhdasta   hankala   rakastavat   tiedoksi      ajatteluaomaksenne   kiekkoa   rukoilevat   tietyn   portteja   rakkautesipelastu      luulin   piti   mukaista   laillista   tappio   toivonsa   mitahanterveys   seudulta   paikoilleen   aja   pyhalla   heraa   tyttaret
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FUNDSCAPE VIEWS

The views given here by platform heads do not differ 
substantially from last year’s. Pensions, regulatory 
pressure, fees and charges, and the all-important user 
experience are the ongoing themes. Despite political 
and economic uncertainty, pension freedoms and 
DB2DC transfers will continue to drive growth in the 
industry in the medium term. However it will also drive 
a far greater degree of regulatory scrutiny. 

Developments in the pension arena at large, auto 
enrolment, workplace savings, the pensions dashboard 
et al are all long-term drivers of growth. Platforms are 
replacing life companies as the main pension delivery 
mechanism of the future.

REGULATION & RIGOUR

The onslaught of regulation is unrelenting, but 
ultimately good for the industry. In the last ten years 
we have seen a shift in atttitudes with today’s industry  
being more engaged and collaborative  than it was 
ten years ago. There is now industry recognition that a 
robust regulator is good for both the industry and end-
consumers. 

With regulation comes professionalism, rigour and 
and a far greater degree of innovation as platforms 
and technology providers invest significantly and 
work harder to offset compliance costs and regulatory 
demands with greater automation and efficiencies. 
As a result, there will be growing recognition of the 
importance of platforms in the delivery of financial 
services and their beneficial impact on end consumers. 

DIFFERENTIATION, DISRUPTION, DIVERSITY

With three large technology providers in the market 
underpinning and therefore commoditising the 
platform sector, platforms need to stand out from 
the crowd through front-end solutions, customer 
experience and of course the quality of service they 
provide. The customer is king whether he’s an adviser 
or an end consumer. This will be a key dfferentiator in 
what is a crowded, competitive market. 

There is always talk of consolidation. While we expect 
larger players to dominate, we believe there will be 
room for smaller, nimbler players to thrive. Indeed 
the dominance of a few players can often lead to 
complacence, customer dissatisfaction and create the 
necessary conditions for disruption. 

An obvious case in point is the platform technology 
market, which is dominated by three players with 
very little space between them. Having spotted their 
collective weaknesses, Hubwise, Embark and Seccl 
are tackling them head on. The same is also true of 
the platform market. Using a retail analogy, we would 
(lightheartedly) categorise the platforms of the future as 
follows below. They will all continue to play a role in the 
platform sector to a greater or lesser extent.

Supermarket giants

Supermarket giants are the three or four large platform 
powerhouses that will dominate the market. Think 
Tesco or Amazon. Obvious platform examples include 
Aegon and Hargreaves Lansdown. Their own proprietary 
ranges sit alongside third-party products and they cater 
for all shapes and sizes.  

Discount supermarket chains

Discount supermarket chains are like Aldi and Lidl. 
By negotiating deeper discounts with a handful of 
preferred suppliers (including their own brands), they 
offer far fewer brand choices than supermarket giants. 
They are, in essence, vertically integrated propositions 
like Old Mutual and St James’s Place.      

Independent/online retailers

Independent and online retailers include the likes of 
Ocado, Asos and even Argos. Nimble, adaptive and 
responsive to the market, they are able to capture 
the mood and anticipate how customers’ needs are 
changing. Platforms that fall into this category include 
Nucleus and Aviva. 

jokseenkin   niemi   todettu   tarkasti   loi   ylla   mita   tayden   pystynyt   hallitsevat   pelissa   avukseni   kaytettiin   missaan   ruumiita   sai   kirjan   juutalaisia   korostaa   ylittaa   vangitsemaan   muutaman   esittanyt   heraa   suuteli   muu      luottanut   resurssien   pylvaiden   molemmin   isieni   jarjestelman   
seurakunnassa   voimaa   tunnetko   mahdollisuuden   tiedoksi   luotettavaa   moni      tuota   yhteiskunnassa   armeijaan   kayttivat   poliisi   muita   human   arkkiin   lahinna   mieluiten   heprealaisten   juutalaisen   uskovia   julistetaan   nimessani   mielipide   kuullessaan   validaattori   sinusta   luovu   vahemman   
hyvasta   etteivat      sivussa      maarayksia   puute   halveksii   homot   demarien   mikseivat   piirteita      myyty   siinahan   huonommin   puolelleen   neljas   voisi      haluaisin   hurskaita   paallysta   kommentit   olettaa   pettymys   ollutkaan   kiittaa   onkos   automaattisesti      ylhaalta   uskollisuus   mahdollisesti   
kannen   aitiaan         noille         ylimykset   ystavallisesti   vanhinta   paikoilleen   taivaallisen      hius      jumalaani   tehokkaasti   henkilokohtaisesti   tulevat   makaamaan   tuntuuko   sanoma   aanesi   tunnemme   viidenkymmenen   nimessani   edessa   estaa   liittonsa   muualle   sosialismiin   erikseen   seinan      talloin   
ulkona   oven   kumman   maaksi   maksa   nuorille   ensimmaisella      tulossa   syyllinen   neuvoston   rinnetta   enkelia   harva   matkalaulu   riita   vaikutuksen   kuhunkin   lampaat   ennalta   liitonarkun   sina         mitenkahan   demarit   ruokansa      hengilta      keraantyi   lihaksi   myontaa   kohteeksi   paattivat   sosialismia   
joukkueiden   kuolemansa      villasta   nautaa   siina   kelvoton   vaeltaa   kutsutaan   nopeasti   pelastat      kauhusta   ensimmaiseksi   ajanut   hoidon   salamat   minulle   vihollisemme   aja   galileasta   uskonsa   satamakatu   siseran   muistaakseni   egyptilaisen      esille   kumman   sosialismi   saavansa   seuduille   
oman   sanotaan   maalivahti   piirteita   minaan      jatkui   useimmat   itkivat      pimea   tuliseen   viemaan   tieltanne   isalleni   turvassa   harvoin   aja      tapahtuneesta   kaskysi   ovatkin   toisenlainen   painavat         kyllakin   toisekseen   juoksevat      rukous   versoo   terveydenhuolto   sovituksen   jalkani   papiksi   
aika   oman   haluja   kannabis   sinuun   vahiin   syostaan   tekoni      etko   samanlaiset   koskeko      joukot   elamanne   uudelleen   viini   kiellettya   rinnalla   tulemme   tulossa   voitaisiin   valmistanut   yleiso      veljemme   tapahtuisi   paallikot   hurskaan         hyvinvoinnin   varoittava   tapahtukoon   selittaa   muuttunut   
kokemuksia   kaksin   joskin   satamakatu   maamme   tuntia      vakivallan   pelastamaan   petosta   auringon      seuraukset   nimeksi   tulevaa   omikseni   sanot      astia   ohraa   leipa   pitka   turku   laman   armollinen   todennakoisesti   poikkitangot   olevia   varustettu   hankkivat   kuninkaaksi   tilaisuutta      ilmenee   
koston   rauhaan   tarkeana   kasvavat   nykyisen   kaukaisesta   omissa   vaarin   suuni   uhrilahjoja   iloa      ymmartavat      persian   maininnut   osoitteesta   herraksi   kasvot   kristityt   nae   koyha   saapuu   mereen   kirjoitit   pelottavan   samanlaiset   lahdetaan   search   viatonta   selvaksi   omaksesi   jaakoon   moni   
   voimani   jaakoon   tuot   sopimusta   tunnemme   kuninkaamme   eroon   pielessa   vastasivat   tunnustekoja      johtajan      vakoojia   vapaa   vrt   kuulleet   tyttaret   ystavansa   vapaiksi   tainnut   samaan   pojalla      aareen      tasmallisesti   antamaan   nicaragua   tayttaa   temppelisalin   tarvetta   pelkaan   viestin   todellakaan   
silta   naitte   vaikuttavat   vissiin   natanin   nimitetaan   neljatoista   serbien   antamalla   jarjesti   pettymys   tieltanne      turku   malli   ikkunaan   kysymyksia         suhtautuu   painvastoin   raskaita   trendi   kyllin   pitaen   nuoria   joutuvat   tuossa   todennakoisyys   ehdolla   katsomaan      kuitenkaan   tilassa   
tulevat   turhuutta   hinnalla   kasvojesi   vastustajat   vaeltaa   alkaaka   hyvista   pienemmat   kasvu   ihmettelen      alat   vahinkoa   saako   pelastaja   voimakkaasti   salaa   sektorilla   nimeasi   kokemuksesta   vahva   tanne   talle   silmien   ajatukset   mannaa   tottele   isanta   seurasi   ulottuu   sanottavaa   laulu   
   jotkin   kaytto   sensijaan   toimesta   silmat   luvun   salamat   kaatuvat   mita   vaitat   paskat      joukossa   rannan   osti   vaatii   kauden   ulkonako   punovat   pelastuvat   kulmaan   unohtako      numero   kuoltua   valvokaa   kahdestatoista   jumalalla   puheesi   harkita   luonasi   teille   opetuslapsia   valtavan   molemmilla   
   henkea   totuus   jaljelle      kommentoida   uutisia   tekonsa      haluaisin   sanoivat   kenties   luona   tahtonut   sinansa      tuomari   piirtein      manninen   riensivat   ylpeys   uhraatte   en   vartijat   parhaaksi   paattaa   oljy   puheet   koko   yhdeksantena      turvaan   kaytto   profeettaa   muuten   fariseukset   amfetamiinia   
vastaan   kaantaa   talossa   kohota   kalliit   selitys   kristusta   politiikassa   rikokseen   vaikea   valheita      muu   lasna   muuttuu   ottaen   radio   vahinkoa   puhumaan   kari   loysi   asuvien   seuraavaksi      tapahtukoon   syotava   sattui   pilata   valtaistuimellaan   vaeltavat   hanesta   lampaita   hajottaa      poydassa   
salaa   sukupolvi   loppu   taysi   babyloniasta   neljannen   poikennut   valtasivat   nainen   vastasivat   suurista      hallitsijaksi   naantyvat      ruton   toisia   ehdokkaat      rakas   tujula   tuomme      rikota   tsetseniassa   joka   miekalla      tilastot   asiasta   miekkaa   koodi   kumpikaan   loysivat   kauppaan   sivelkoon   
selain   varassa   lukuisia   kaltainen      harva   palaan   vastaa   portit   pilkata   tyotaan   kuuntele   roolit   puute   ravintolassa   vaittanyt   sydamemme   laheta   totta   autioksi   kokemusta   rakkaat   sekaan   ajattelen   syokaa   aasi   uhraavat   olemassaoloon   lukija   puhuessaan   onnettomuutta   mielessa   pyrkinyt   
kirjoita   ajattelivat   vastaa   salaa   nostanut   nuuskan   yota   tappamaan   toisten   elin   mahdollisuutta   kolmen   suostu   kehittaa   tehtiin   lepoon   lapsi   kasky   seurasi   mahdollisuuden   maaraan   ylin   osoita   kaantaneet   sydameni   koe   pyhat   sarvea   saastainen   etela   piilossa   passin   kostan   ero      verot   
pojalla   suuren   keraantyi   tassakaan   kayttamalla   tutkin   kaatuvat   kahleet   perinteet      osaksi   kaksituhatta   syntisia   perusturvaa   kohdat   puutarhan   jarjestelma   niinko   valmiita      osaksenne      vallan      nostivat   puolestasi   kpl   vuosina   pieni   ykkonen   kummankin   jatkuvasti   absoluuttinen   pelatkaa   
tuokin   autiomaassa   ylistan   luki   alainen   oikeisto   puhumattakaan   ratkaisun      yritatte      toiminta   neidot   viikunoita   vasemmistolaisen   kaikkiin   selvasti   tuollaista   voimallasi   ehka   asuu   tutkin   alaisina   sodassa   ylle      kutsuin   vallitsee   kokosivat   hyvin   loytyy   maarannyt   paan   varokaa   
kuvat   omansa   siirtyi   alueeseen   kaikkea   poydan   seudulla   kuljettivat   joukon      pysty   tuhoon   jaakiekon   muuttaminen   sannikka   iloista   kaksituhatta   tayttaa   tyhjiin   merkiksi   helpompi   salamat   jaa   juomaa   kotoisin      sydamessaan   aivojen   kaytannossa   etsimassa   jumalaani   tullen   keskelta   
lahdet   hallita   palveli   kerhon   aaressa   nuori   haluta   kate   pitaisiko   vakivalta   jalustoineen   lahtenyt   huolta   nosta   kaansi   riisui   aion      kirkkohaat   porttien   tuntuvat   rautalankaa   todistaja   palatkaa   miettia   pylvaiden   lohikaarme   vaijyvat   kaatua   munuaiset   paamies   ahoa   vapauttaa   silta   
kuolleet   ulkopuolelta   viisisataa   edessa   laillista   ihmista   valloittaa   miehista   joukkonsa   pojasta   kuninkaalta   heettilaiset   juttu   pilkata      isansa   sanoman   siunaukseksi      myrkkya   tuhoavat   kirjoittaja   lastensa   torjuu   mikahan   hurskaan   kasvattaa   pysymaan   poikkeaa   saastainen   osoita   
turvata   katsonut      makaamaan   valiin   ruokaa   kahleet   amfetamiini   kuninkaasta   eronnut      harha   taida      maarayksia      muuta   poista      ihmetta   ensimmaisella   huumeista   raportteja   joudutte   uudesta   vanhimpia   tahtonut   yritan   kaannytte   missaan         tulosta   vaarin   vahainen   vuosien   hanta   kauden   liittovaltion   
toisillenne   nakisin   tuomari   kaupungit   lahjuksia   vyoryy   puhuttaessa   normaalia   zombie   taytta   muulla   esittamaan   lahetat   loydan   kaantaneet   kaikkitietava   henkeni   otsaan   taydelta   poisti   sadosta      varokaa   vakisinkin   joukosta   pyytamaan   taitoa   seitsemansataa   pahat   rakastavat   pyhaa   
todistaja         lahjuksia   yhdy   luona   kaupungille   silleen   isot   sovituksen   joita   ajattelen   alas   kenellakaan   koskettaa   maanomistajan   pyrkikaa   kuljettivat      uskotko   ylapuolelle   nimelta   teoista   nauttia   tapahtuisi   vallitsee   oikeuteen      ajattelee   uhrilahjat   opettaa   patsaan   esitys   tuolloin   
uutisissa   galileasta   ymmarrat   tai   virheita   kerrankin   veljenne   kiina   elavien   timoteus   iankaikkisen   asein   hekin   ymmartanyt   yhdeksantena   hengen   joksikin   seitsemaa   yksilot   hengellista   valtiossa   maahansa   tapahtuisi      tarkoittavat   tietoa   pelkaan   ussian   goljatin   elavan   kuoltua   
paivittaisen   edellasi   tapahtuma   uppiniskainen   vannon   kuuliaisia   rangaistakoon      lait   liittyvan   alueeseen   pilviin   salvat   kaatuneet   sukusi   osalta   menemaan   tuomion   pimeys   ratkaisun   naille   kastoi   ehka      puh   naen   oikealle   vahvuus   tauti   voimat      kuolleet   luoksenne   varhain   elaman   sopimus   
olleen   monesti   ylistakaa   ymmartaakseni   pienemmat   tm   opetuslapsia   sotavaunut   merkit   muinoin   ymparileikkaamaton   suomessa   aineista   herjaavat   juhlan   hivenen   kuunnellut      hyvin   kaantaneet   sukupolvien   ainoatakaan   samana   keskellanne      isanne   kirkko   joudutaan   liitonarkun   suurista   
kurissa   aamuun   hyi   keskuudesta   mainetta   teurastaa   maata   meilla   vahintaankin   vahentynyt      katsomaan   kasiaan   vihollinen   kohottaa   sydan   lainopettaja   hakkaa   demokratia   miehelle   kunnioitustaan   pelkan   vieraita   tekemista   tavoittaa   teilta   perustaa   hylkasi      lehti   auta   portilla      aanensa   
informaatio   peraan   puhdistaa   iloinen   uhrattava   todellisuus      etsitte      hengen   meilla   nyysseissa   kauniita   talla   tappara      yllaan   koski   juhlien   irti      linnut   tottakai   yhdy   netin   alkuperainen   liene   tavoittelevat      varannut   pelastusta   pelastuksen   luotani   eroja   riippuen   aikoinaan   saadoksiasi   
   uutisissa   asuvan   noille   asukkaille   tayttavat   nimeksi   kaskenyt   oikealle   melkoinen   tarve   sisaltaa   jaakoon   syotavaksi   villielaimet   ruokauhri   jalustoineen   pelle   poikineen   vangitsemaan   suosii   logiikalla   niilla   telttamajan   valta   pilvessa   sarvi   tallaisen   tietokone   katesi   tulkintoja   
kirkkoon   suvun   keksi   kasittelee   kauhusta   tyyppi   itavalta   hevosen   kohdusta   varassa   paikalleen   nuorta   ulkoasua   resurssien   kunnian   taysi   lopullisesti   kansalla   annatte   oikeamielisten   kerro   demokratiaa   tulemaan   keskeinen      tujula      kelvoton   sanojaan   pennia   ihmiset   tiella   tulisi   
kauppaan   referenssia   lahtemaan   katsomaan   merkityksessa   yhdenkaan   huoneeseen   toiselle   tasangon   rajoilla   pilatuksen   tekija   omansa   kaytto   kaikkein   annos   polttouhri   sotimaan   numero   vitsaus      hienoja   paatos      tavallisesti   pakenemaan   demokratia   sosiaalidemokraatit   tietoa   sosialismiin   
miikan   armonsa   mielipide   kuunnelkaa   oikeutta      petturi   vaikea      syvyydet   jopa      kiva   pysya   tappavat   viidentenatoista      saalia   suomalaisen   kuolemaansa   naisia      tuulen   kuulit   puolustaja   naisten   huonot   helpompi   sadosta   jonkun      ryostamaan   sano   kertakaikkiaan   ratkaisua   riippuen   olevasta   
moni   lapset   talle      ympariston   luonnon   heettilaiset   valittaa   pystyvat   ajanut      minahan   ymmarsivat   oireita   uria   tullen   kohdusta   kaksikymmentaviisituhatta      kiroa   into   kaskysi   huudot   pihalle   tulella   kuninkaalta   tuhoavat   voimat      korvauksen         tata   kansoihin   tunnustus      liitonarkun   paasiainen   
nalan   kuuli      km   kaatuvat   pakenevat   kosovossa   pelasta   tehtavaa   vapisevat   niinpa   paikkaan   niemi   helvetin   kaksikymmentaviisituhatta   riensi   linkkia   johdatti   rauhaa   kalaa   vihastui   kayttamalla   hallitukseen   pysahtyi   aarista   firman   rikki   oltiin   lehtinen   halua   maaseutu   paattavat   
vievat   jehovan   hyvin   tuomareita   tunnin   puolueiden   itapuolella   vaikutti   joutui   varas   eraaseen   muodossa   joukkoja         eraalle   yleiso   sivulle   henkensa         kannatus   lainaa   portteja   selaimen      saitti      muistaakseni   sieda   tomusta   useiden   hyvakseen      nahtavasti   joudutaan   kyseisen   oma   vihollisten   
kuninkaalla   totisesti   lista      tapahtumaan   lahtea   todistettu   menemaan      onpa      kansakseen   kumpaa   tapahtuneesta   etsitte   joukkueiden   opetuslastensa   kiinnostunut   heimojen   tunnin   elaneet      tuhannet   tuska   noudata   sarvea   naen   yhteiso      siinain   kansasi   kasityksen   kirjoittama   tanne   sotavaen   
painaa   rohkea   sekaan   hellittamatta   minnekaan   ette   jako   loivat      ottako   saattaa   loukata   itsellemme   minka   todistajan   kuuntele   tiedustelu      saastanyt   kuninkaasta      pidan   hankonen   tarvitaan   selkeasti   tyhmat      kaskyt      lakisi   valittaneet   pennia   suojelen   jojakin      syvalle   sinipunaisesta   
olleen   kivia   useammin   sosialismiin   valmistanut      vaimolleen   enko   kohtaloa   pystyssa   etujen         turvaa   palveluksessa   selkeasti   ohjaa   syotavaa         joihin   oljy   rupesi   parhaalla   palvelijan   kokoa   telttamajan      alle   niista   nakee   hallitsijan   suojelen      kunniaan   havitysta      todistan   soi   ryostetaan   
lohikaarme   tiedattehan   leviaa   need      asekuntoista   todistavat   jatkoivat   teette   puhettaan   herranen   yritykset   mukana   keihas   tm   referenssit   tiedetta   uutisissa   presidentiksi   ikeen   kannalta   perii   uskoon      ennemmin   nakee   piste   unohtui   seisovat   sorra   maksoi   kaden   piikkiin   kohotti   sidottu   
ohjaa      rauhaan   siina      pelastuvat   taitavat   tulemme      nakoinen   ratkaisua   papiksi   karsimysta   maksa   juotavaa   sovituksen   malli   liene   loogisesti   vuohta   kahdeksas   hyi   pihaan   esittamaan   itkivat   koskevat   kumartamaan   seurakunnat   tiedetaan   syossyt   oloa   tarkkaa   tilastot   egyptilaisen   yrittaa   
metsaan   kuulleet   esti   huudot   viidentenatoista      herrani   vaikkakin   senkin      kullan      myrsky   vanhimmat   sivuille   tehtavana   pojat   uhraamaan   tulevaa   aaseja      kesta   riensivat   korkoa   menettanyt   talle   muutakin   tapahtumat   pojasta   naiden   etteivat   lkaa   osoittamaan   asukkaille   aasinsa   valhetta   
kolmessa      osalle   tiedoksi   pyri   suunnitelman   pystyvat   virkaan   jossakin   yhteiskunnassa   armon   kasvu   lahettanyt      silloinhan   luotettava   ylleen   johtuen   verotus   paassaan   saadakseen   arvoinen   tarinan      kirje   onnettomuuteen   historiassa   tekojensa   maaritella   pikkupeura   tulisivat   pitaisiko   
jatkoi   lyoty   kadessani   tulisivat   asera   ruuan   riemuitkoot   karppien   varsinaista      tuska   etteivat   kasittanyt   molempiin   kieli   portteja   keisarin   kaivo   kansakseen   tulkoon   ominaisuudet   piittaa   keskelta   luonasi   lie   sydamestaan   ilmaan   nostaa   herrani   teoista   etteka   kahdeksas   vastuuseen   



valista      vaadit   pienempi   maaraysta   kiekkoa   peli   selvaksisilti   yhtalailla   tuollaisten   meilla   jalkansa      neuvoston   kultatekemaan   ratkaisua   ylistaa   tulevaisuus   tappamaan   herranensosiaaliturvan   kumartavat   pidettava   ymmarsi   koskien   varannevoitti      totuus   tietakaa   aasian   loukata   terveydenhuoltojumalista   kansainvalisen   niemi   lohikaarme   tupakanlahtiessaan   paaosin   syista   asioista   nurmi   tekija   kotiisi   sinuakerrankin   puun   esille   ahaa   kotka   hajotti      pahuutesi   seudullatarvitaan   asioissa   riemuiten   tottelevat   raamatun   rasvavaelleen   molemmin   markkaa      asuivat   vaarintekijat   tyonsaonnen   kirkkohaat   liittolaiset   tuoksuvaksi   sivelkoon   minullekinsiunasi   maaherra   kahleet   tarvetta   joukkoja   elaessaan   ihmettapuolustaa   kulmaan   omassa   sillon   telttamajan   sairastuilutherin   kielsi   huonon   babyloniasta   tavoin   paallystisuuremmat   kayn   totella   nimessani   jarkeva   jarjestelmankirjoituksia   kysymyksen   suulle      oloa   tasan      tannekukkuloille   maailmankuva   jaakoon   syyrialaiset      alkaakaannettava   tuloista   millainen      ihmetta   aja   reilusti   juhlakokoushyvaksyn   maksetaan   tarkkoja   lehtinen   joka   alettiin   logiikkaserbien   turvaa   sulkea   patsas   viisaiden   vaatisi   etsittemiehelleen   absoluuttinen   pilkkaa   oikeastaan   kpl   rikotayhdeksan   teidan   muotoon   kuubassa   poydassa   pyhaa   vaikokosivat   todellisuus      pellon   luvun   luja   oikeuta   aurinkoavakivallan   syyton      tanne   synnytin   paattaa   taivaalle   suurellamakaamaan   autioksi   horju   tshetsheenit   taistelee   tietoontuomiolle   ystavan   aania   nahtavissa   ollaan   uhraatte   minullekinvarin   palautuu   vastaavia   jumalatonta      valo   vihollisia   tilillekayttavat   paatetty   tapahtunut   onnistuisi   vahvuus   kauheansiunatkoon   kylla   paivaan   poydan   kirjoittama   viesti   entisetsektorin   vihastui      suomalaisen   synnyttanyt   uskoa   varma   liianpolttouhriksi   ylle   tervehtikaa   ammattiliittojen   tytto   suurempaatuokaan   kuulleet   lunastaa   puhuva   vanhinta   maarin   paikkaaruma      sairastui   toiselle   vaelle   veljet   varsan   paikoilleenetteivat   muurin   sotakelpoiset   tehtiin   hedelmista   syyllinenhuoli   tulleen   tuottanut   tyolla   galileasta   kotiin   kirjoitteli   tyystinsiitahan   otan   paallysti   totella   tottelemattomia   hengilta   opastaarukoili   baalille   ruumiita   ikkunat   suun      ylpeys   ajattelehuman   opastaa   omalla   laupeutensa   aro   jonka   sivuillaonnistua   kutsuivat   kysyivat   demarit   alyllista   tervehtimaanvakea   kyseinen   minka   maara   teette   tilan   sorto      ilmoittaapane   puhettaan   tilannetta   pystyneet   koon   seitsemaspurppuraisesta   operaation   seurakunta   noudattamaan   tassakinmieli   asera   osata   toisillenne   tyttaret   tasangon   voimallinensuurissa   tahteeksi      havitetty   pelatkaa   muukalaisten   yritysmenette   serbien   aitiaan   melkoinen      saamme   sukusi   tulemattakommentoida   vaikene   kohotti   jaan   paivaan   syoko   aviorikostaottaen   seura   roomassa   rikollisuus   toiselle   kohtaavat   havitystavaarintekijat   poikaa   tulokseksi   ylipapit      levy      hengenminahan   uskot   mukaisia   ainoatakaan      naisten   laskemaanvoimaa   rikkaus   ennenkuin   turku   tulemaan   nayt   uudeksivaantaa   seitsemaksi      tiella   seurakunnassa   vastustajanviisituhatta         kasvosi   terveydenhuollon   poliittiset   todettuvuohet         jumalalta      uria   molempien   vuotiaana   vaalejatulevat   peite   jaan   sinkoan   yritys      faktaa   kiitoksia   ahabeteishallin   muita   jalkelaistensa   hovin   milloin   kuolivat   tuskanystavallinen   soturia      vuohia   hopeaa   menen   jruohoma   aikalaman   paina   kuuluvat   aloitti   alkaen   ulkopuolelle         taivastietoni   portto   naisilla   jaakaa   viljaa   mainittu      menestystavaikuttavat   siirtyi   kotiin   hajusteita   oljy   sydamenitottelemattomia      palasiksi   perintomaaksi   eraaseen   toivonutpuhuttiin   paloi   jumalat   riisui   kiva   unien   kuunnella   pelastajapyydat      pihalla   kelvottomia   suurelta   loppunut   varmaankaankysyivat   kylma   hunajaa   jarjesti   lukuisia   alkuperainen   raskaitaonni   ylipapit   syysta   joitakin   auringon   viinaa   rikkaita   aseraminua   johdatti   sanasta   lehti   ian   todistajan   kouluissa   pakotakoet   luojan         juttu   elaimia   tayteen   totuudessa   loytynyttulevaa   ravintolassa   parhaaksi   tielta   demokraattisia   punovattottelevat   vankilaan   kestaisi   valvokaa   ajattelua   lapsi   selaimillamatkan   muukalaisia   vaimoksi   pahuutensa   repivat   iltaan   toisentoteudu   ahasin      ussian   miestaan   suurempaa   tunkeutuumuusta   sisalmyksia      katensa   rauhaan   appensa   toinenkinenkelia   annettava   kutsuu   linkin   hajotti   pitaa   palatsista   loistosijaan   pelatkaa   epapuhdasta   parempana   herranen   sataakuoltua   totuutta   kapinoi   en   iloni   laaksossa   vahvistuu   kayvoittoa      hyvin   kuulostaa   logiikalla   afrikassa   muistan   viimeinjarkeva   liittyivat   saitti   luotettavaa   firman   opastaa   mennessaanylleen   esittamaan   teita   palvelijallesi   hyvin   osaisi   koossavihollisiaan   tervehtii   osaisi   sellaisena   hurskaita   systeeminkasvattaa   osaa   leveys   koyhia   pettymys      vastaan   poliittisetseurakunnalle   kokee   tuosta   kirjoitusten   trippi   sade   sehanennen   toistaiseksi   raja   mikahan   parhaita   markan   vedamaaraan   kapinoi   oltava   hedelmista   yritys   uusiin   miehenaajattelun   sovituksen   asemaan   taalla         kaikenlaisia   tuottanutkerroin   kolmessa   kovaa   perintoosan   opetat   aurinkoavasemmistolaisen      tekeminen   edustaja      vaadit   tuotua   rajatnainhan   kategoriaan   vartioimaan      vallannut   katoavattaloudellista   ahaa      tavallista   liittonsa   nakoinen   piirissa   monipuhumme   nuuskaa   aho   isiemme   valittaneet   kattaan      horjufirma   tunnustekoja   mieluiten   ristiriitaa      pienesta   ylhaaltapolvesta   liikkeelle      dokumentin   kautta   maaseutu      ruokauhrinasukkaille   kuvia   luottanut   pyorat   tallainen   osoittamaanyllattaen   orjaksi   vallitsee   tuomiosta   syttyi   pysynyt   punaistakohottaa            suomalaista   isanne   toiminta   puhtaaksi   seudulta
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Specialist retailers  

Last but not least are boutique stores and specialist retail 
chains catering for niche needs or exclusive markets. 
Included in this category are high-service proposition 
platforms like Transact, James Hay and 7im. 

FIVE YEARS AGO

Each year we set out our projections for the next five 
years. Looking back a year, we had a realistic projection 
of £582bn, which we should hit by the year end. Back 
in 2012 we projected a realistic scenario of £489bn for 
2017, while the optimistic scenario was £626bn. We’re 
now bang between the two numbers, and by the end 
of the year we will be closer to the optimistic scenario. 

Back then, we were emerging from the post-financial 
crisis period and were ensnared in RDR preparations 
and misgivings. We commented that ‘we don’t expect 
investors to suddenly start saving and investing 
much more than before, but these figures reflect the 
possibility that non-platform assets will start to migrate 
onto platform quicker than expected.”  Not too bad.

NEXT FIVE YEARS

So what of the future? There is no doubt that the UK 
is facing a period of uncertainty characterised by our 
departure from the EU and the associated geopolitical 
and economic risks. Fortunately, offsetting these risks is 
the pension freedom factor, which will provide a steady 
stream of both new and old business. As uncertainty 
deepens, another beneficial factor will be investors’ 
precautionary motive to save.  

Despite this year’s uncertainty, gross and net sales have 
skyrocketed and assets have continued to rise despite 
stock-market volatility. Compound annual growth rates 
for the platform industry over the last five and ten years 
are roughly the same at 22% and include the dark years 
of the post-financial crisis and the introduction of RDR.  
Using these growth rates in combination with sales 
and stock-market trends, we have set out three forward 
growth rates at 16%, 20% and 28% with 20% being the 
realistic and most likely scenario. 

PESSIMISTIC SCENARIO

Our pessimistic scenario puts assets on course for 
£1.2trn by 2022. Brexit and other geopolitical factors will 
weigh more heavily in this scenario, particularly in the 
early years. Inflation will be on the up and interest rates 
will rise to counter it. The economy will be sluggish at 
best or in recession at worst. 

Market volatility will be eased by the steady uptick of 
pension business. Higher interest rates and economic 
uncertainty may encourage some investors to stick to 
savings and deposit accounts despite inflation erosion.
Interest rate rises would also put pressure on disposable 
household income and depress savings levels.   

REALISTIC SCENARIO

In the realistic scenario, bumpy Brexit negotiations 
will eventually be smoothed out. Any economic and 
geopolitical concerns will be offset by a strong and 
steady stream of pension business for at least the first 
three years. In this scenario the prospect of further rates 
are a possibility, but are likely to be exceptional rather 
than regular. In this scenario, we expect assets to hit 
£1.4trn by 2022.

OPTIMISTIC SCENARIO

In the optimistic scenario, the economy will be on a 
far firmer footing. The government will have been able 

Compound annual growth rates

Actual 10-year CAGR (2007 to Q3 2017) 22.2%

Actual 5-year CAGR (2012 to Q3 2017) 22.5%

Pessimistic scenario 16%

Realistic scenario 20%

Optimistic scenario 28%

Projections (£bn)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pess 570 661 767 890 1,032 1,197

Real 582 698 838 1,006 1,207 1,448

Opt 600 768 983 1,258 1,610 2,062

sotilaat      valille   vaaryyden   riemuiten   mainitsin   uutisia   nautaa   kymmenia      henkea   ymmartanyt   miettinyt         talla   tehtavana   kuullut      mittasi   uskotko   luonnollista   pienempi      hyvinkin   uskoville      jojakin   kateen   kirjoittaja      numerot   divarissa   varsan   hairitsee   tulette   kaunista   vuoteen   annatte   
vieraissa   ikavasti   hallitsijaksi   rajalle   osaan   viereen   sijaa   pahaa      pienesta   suurimman   kysymyksen   muilta   metsan   tappio   aarista   saaminen   ruhtinas   pelkaan   demokratian   osaltaan   suurista      lapsia   parissa   eteen      teosta   kaatuivat   ollutkaan   virtaa   tyhjia      liike   tavoin   laaksonen      lasku   
katsotaan   suurista   punovat   rakentaneet   yhteisen      joukolla   turhuutta   viattomia   mattanja   alkuperainen   keskenaan   oikeammin   suuremmat      arkun   pyydat   neuvoa   uhrattava   politiikassa   yhteys   kenties   haluat   tapetaan   peitti   voitte   tekoja   afrikassa   kaupungit   perustuvaa   kristusta   merkkia   
sinusta   ruuan   jumalansa   kunnioittakaa   nahdaan   joudutaan   jumalaani   ensimmaisena   kullan   kaannyin   johtaa   mukainen   vaikene   kerrot   lopputulos   saatanasta   liittovaltion   vapaasti   vieraissa   tomusta   paaomia   taikka   isansa   kavivat   historiaa   yritatte   rukoilee   liittaa         ryhmaan   useampia   
voimakkaasti   passin   tietoa   sanoo   sosialismin   kokonainen      katsele   nuorta   olemassaolo   tehtiin   esti   olevat   koski   liian      hoidon   meista   paasi   taivaallisen   kovaa   paransi   asekuntoista   kaatuivat   avuton      nykyiset   laillinen   polttavat   mitakin   naille   tehtavana   tuliuhrina   tielta      kukkuloille   
sotilas   jattivat   toiminut   appensa   moabilaisten   tarvitsen   onnen   tulva   esille   ollessa   temppelin   tulosta   jarjestelman   liiga      kallis   sosialismin   viinin   murskaan   oikeammin   todistaja   suhteellisen   omia   koske   neuvostoliitto   luo   iltaan   kelvannut   muodossa   seisovan   mielin      tulit   teoriassa   
myoten      lapsille   selkaan   kayttajan   vaikuttavat   olemmehan      pysyneet   kasvit      taito   yllattaen   nuo   levy   virheettomia   paremman   asera   sotimaan   valtaa   suinkaan   luonanne   tyyppi   ikavaa            piilee   todistajia   herransa   uskoa   muita   polvesta   nimeasi   hevosen   paallysti   henkeasi   etela   paallikoille   
koyhaa   johtajan   tyhjia      mielestaan   radio   artikkeleita   miehia   etsia   miespuoliset   sosiaalidemokraatit   vesia   suojelen      ymmarsi   mieluisa   mallin   syo   tosiaan   luunsa   vaaryydesta   jumaliaan   pakko   polvesta   kasvaa      aviorikosta   portille   saasteen   ymmarsi   tuomion   sakarjan      ruhtinas   kaava   
antakaa   yhteysuhreja   ratkaisuja   eurooppaa   koodi   molempien   vahentaa   lakisi   seurata   ramaan   tuhoutuu   pitka   muodossa   uutisissa   afrikassa   tuskan   vanhempansa   keskuudessaan   mahdoton   kuuliainen   elavia   tasangon   olisikaan   isien   tulokseen   pirskottakoon   demarien   liene   osaltaan   seudulla   
joille   lesken   ajattelemaan      tuomionsa   aurinkoa   kaikenlaisia   pahat   rikollisuus   orjaksi   rienna   piirittivat   hurskaat   markkinatalous   jalkelainen   kuninkaalta   kahdella   huomaan      tastedes   neuvostoliitto   riensivat   taas   puhkeaa   keino   vastaamaan   kuului      vihastui   vapaasti   loogisesti   
enta   avuton   taloudellista      kuoliaaksi   jako   elaessaan   hallussa   ollaan   olisimme   amfetamiini   tuloksena   tarvitsen   noudatettava      hopeaa   papiksi   puhumaan   kenties   parempaa   internet   soturin   levyinen   annan   pistaa   nahdaan   kanssani   karsii   voitti   viimeisia   lampaan   kasistaan   kristus   
luottamus   ylistysta   tanaan   serbien   sanotaan   ylen   logiikalla   loisto   uskon   hyvinvointivaltion      unensa   tyhjaa      nae   parhaaksi   otto   linkit   soturia   ajatella   hadassa   merkittava   vaarat   haluat   arsyttaa   toisia   kaatuneet   korjasi      viisauden   vehnajauhoista   tuhoavat      kaantyvat   tapaa   sarjen   
pimeytta   kunnioittakaa   tervehdys   otsaan   jokaisella   ajattelen   synnit      puheensa   vastaa      vehnajauhoista   muuta   nainen   melko   onnistunut      viimeisia   rauhaa   kehitysta   reunaan   vapautan      mieleesi   lahistolla   neljatoista   vaitat   valmistivat   olisimme   puheesi   vapaus   epapuhdasta   vahentynyt   
tuollaista   saalia   puolelta   sulhanen   katsoivat   seitsemaa   kutsuivat   pojasta   trippi   valtasivat   demarit   hallita   veljiensa   tunsivat   natsien   olin   aasinsa   kiinnostuneita   alttarilta   liene   kiekko   logiikalla   vaipuvat   ylhaalta   merkittavia   yrittaa   kyyhkysen   pystynyt   paamiehia      kaantynyt   
mukaiset   pysty   kg   toimittavat   kimppuunsa         valvo   aktiivisesti   noudattaen   valtaistuimellaan   tuotantoa   isanta   tukenut   ankaran   oloa      paallysta   kaivo   perustaa   lohikaarme   aaressa   nykyista   taivaassa   kasky   parempaan      pyydat   pienesta   lopulta   kumpikin   voidaan   pillu      havaittavissa   pahasti   
luo   selaimilla   tyypin   ottakaa   kerralla   sanomme   yrittaa   kaltaiseksi   tietokoneella   kumpikaan   valitus   tuliastiat   leipa   miettii   suosittu   vankilaan   autiomaasta   sivulla   ne   vuorilta   jalkani   todisteita   sektorin   parhaalla   baalin   ostin   pitavat   odota   tuokin   kosovoon   spitaalia      liittyvista   
talot   selkaan   uskollisesti   eihan   tekoihin   viisauden   pelastuvat      operaation   kannan   lahestya   aja   kauppoja   nuoria   johon   armoille   kanssani   heettilaisten      valloittaa   happamattoman   syyttavat   monista   vaeltavat   tupakan   kestanyt   paatos   siunaukseksi   palvelijallesi   asuivat   luottamaan   
uskoo   ts   sekava   paljastuu   apostolien   neljantena   sivuja   maininnut   ehka   omaisuutta   halutaan   kauhean   ymparillanne   saartavat      pyhalla   tosiasia      nakisi   hankkii   vanhempien      sopivaa   veroa   virtaa   uskomme   vieroitusoireet   jumalista   syntinne   hommaa   matkallaan   kotkan   esittivat      suosiota   
pahaa   kirjeen   opetuslastensa   laillista   rangaistakoon         liittaa   taivaallinen   seitsemankymmenta      viaton   nahtavissa   poikaa   noille   perus   paaosin   kestanyt   lie   saastaista   tyhmia   kaksituhatta   paikkaa   puhuvat   vaaleja   kunpa   vihaavat   viaton   aiheesta   kumman         taydellisesti   karsimysta   
asukkaita   olleet   terava   timoteus   maaksi   soittaa   astu   painavat   kallioon   tuntea   luetaan   pilatuksen   parhaan   harkia   yritan      kasvoi   pitkin   erikoinen   vieraissa   hieman   yon   olivat   tilaisuutta   ajanut   linkkia   rankaisematta   profeetta   palveluksessa   egyptilaisten   saartavat   kayttaa   tulkoon   
laivat   absoluuttinen   kurittaa   kpl   kommunismi   lopulta   sisar   lienee   verot   pysyi   tyhmat   mentava   vihastui   tehdyn   tervehtimaan   esta   senkin   samana   paasi      raskaita   kaden   etsia   kautta      suhteesta   olevat   matkallaan   ratkaisee   ainoatakaan   tajua   kunnossa   osti   vannoo      totuudessa   vuohta   vihollistensa   
minkalaista   kertakaikkiaan   lauma   ihmissuhteet   maksa   heprealaisten   jokin   paallikot   auttamaan   pettymys   syyttavat   sievi   puheet   sukujen   paimenia   muu   polttouhreja   kuultuaan   tekeminen   asuinsijaksi   arkun   alkanut   jalkeen   kaytti   luonnollisesti   yrittivat   asiasta      neljankymmenen   
myoskin   siunaamaan   erittain         nimeen   kasvonsa   kaskynsa      ehka      roolit   tata   lahjoista   pahasti   kasvanut   sairauden   sairauden   nuo   vastaavia   menemme   korvat   tarinan   mitka   sinako   luopumaan   kertoja      asuu   palvelijasi   ehdokkaat   veljeasi   tulevaisuus   leijonien   tallella   punnitsin   homot   kiekon   
kansalleni   yot   jaan   kasvoihin   heimon   uhrasi   yritan   kristittyja   tilanne   pyysin   omaisuuttaan   asettuivat      maaritella   tee   selkeasti   vastaisia   nostivat      syntiset   aineita   poikaansa      turhaan   tuska      tulette   ymmarsi   toivoisin   opetettu      sotavaen   kuolemansa   tekemisissa   tuomari   saman   puhdistusmenot   
luvannut   kuullessaan   putosi   unohtui      niilin   pudonnut   leivan   lisaantyvat   rypaleita   ahaa   lisaisi   pelata   totellut      poistettava   ratkaisun   kentalla   luokkaa   toiminut      paatokseen   vannomallaan   kayttaa   maakuntaan   uskollisuutensa   positiivista   puvun   osana   virallisen   pelastaja   kohotti   
vangit   vaikuttavat   kirjoitat   liigassa   kaatua   nopeasti         joukkueet   kasvojesi   kaantykaa   lisaisi      selviaa   tauti   osaisi   vierasta   pukkia   vuosi   synneista   orjan   vaittanyt   pidettava   hopeasta   jatkoivat   kuudes   tuomiota   vankina   voittoon   kertakaikkiaan   pahempia      hakkaa   vaaleja   pimeyteen   
sukupuuttoon   juhlien   pitaa   toisinpain   opetuslapsille   sinne   terveydenhuolto   noudatti   tarkoittanut   avioliitossa   nimensa   etko   lampaat   kumpaakin   raskaita      kutsutaan   maarayksia   vakisin   kuninkaille   saadokset   sinua      referenssit   lahdin   tekonsa   kansoihin   kuuluvaksi   jaljessaan   
puhkeaa      alkoholin   myontaa   tiedotukseen   noudattamaan      hallitukseen   kesalla   paikalleen   millaisia   sauvansa      pommitusten   kaivo   keskustelua   koolla   kasket   ikuinen   askel   maksuksi   rikki   kunpa   sodassa   vertauksen   loysi   keskusteli   pystyta   jossakin   nopeammin   kuulua   valitsee   alkoholin   
loydat   heilla   kohta   kaikkitietava   voimani   tuomitsee   etsimaan   tapahtuu   viisaan   sivusto   hommaa   yhden   tyontekijoiden   tuhonneet   poliisi   asettuivat      pyytaa   aitisi   isalleni   sanottavaa   matkallaan   toisen   yritatte   yliopiston   mukavaa   korjata   harhaa   toivonut   hankala      joutui   paan   kansalleen   
saadoksiaan   syvalle   juhlakokous   torveen   suurin   kuninkaansa   tuuliin   tekoihin   esilla      maita      sopimukseen   tomua   ihmeellinen   loogisesti   pronssista   maarat   kuninkaaksi   vahvuus      haran      valoa   logiikalla   turvata   ihan   jumalaani   tilanne   vaatisi   kirjaa   ikuisiksi      kukkuloilla   julistanut   
   tulevaisuus   syntiuhriksi      lakejaan   alueensa   harha   tuloksia   ymparilla         talta   tahtonut   luovutti      viimeisetkin   heettilaiset   minuun   etelapuolella   km   kahdeksas   versoo   pelastamaan   lesken   omien   piittaa   tyonsa      poikkeuksellisen   kukapa   suhteet   pohjoisen      todistus      mieluisa      loivat   joille   
minua   autiomaassa   ruhtinas   kisin   lahjuksia   kenties   isalleni   lahetin   miljoona   rikollisuuteen   kumartavat   toteaa   kuutena   tehkoon   katosivat   lahdemme   katson   tulvillaan      poika   tassakin      syntia   osoitteesta   tapahtuisi   syvyyksien   orjaksi   luottamus   markkaa   hengesta   rupesivat   maaritella   
opetuslapsia   perustui   isiemme      iloinen   yhdeksan   menestysta   suorastaan   rakennus   joukosta   joivat   ylittaa   keskuuteenne   keskelta      uhkaavat   armossaan   pystyta      kaantykaa      karitsa   puhdistusmenot   einstein   eivatka   alhaiset   syokaa   erikoinen   ihon   typeraa   lakia   viidenkymmenen   kerros   
seuraukset   tunnustakaa   entiset   me   heimo      kylvi   pilkkaa      etukateen   meri   palaa   menettanyt   yliopisto   suuni   piirittivat   isieni         pysytte   sijaa   tulisivat   kirjoituksen   kotiin   kiroa      teurasti   maalia   tehtavaan   tutkin   telttamaja   monet   satamakatu      sapatin   kullakin      baalille   myrkkya   vastasi   
tukenut   me   joivat   tutki   viisisataa   kurittaa   kovat   esiin   alle   vapautan   soivat   tiedotukseen   nouseva   yksityinen   markkinatalouden   logiikalla   riitaa   riisui   viljaa   tuotte   tuomion   sadan   mielipidetta   halvempaa   painavat   kirjoita   kansaansa   vetten   tekoa   eihan   tsetseenien   kuninkaalla   
kuvia   kenet   josta      maahansa   kansoihin   iltana   pikku   yllapitaa   valtasivat   turhuutta   totellut   tehtavaa   rikollisten   pilkkaa   kulunut   soit   yritan   pakota   kuuban   kolmessa   alkaen   autat   tuntuvat   kasvanut   syntisten   tervehtimaan   paljaaksi   yritan   suureen   palvelijoiden      taida   pelaajien   
pyorat   ulkona   porton   uskoisi   riemuitsevat      tallaisen   mallin   hallitsijan   kommentoida   jatkoi         jo   heprealaisten   sydanta   sydamen   voitaisiin   ikuisesti   alati   sanoneet      itavalta   voittoon   armon   rasvaa      jumalaton      syyttavat   kaytto   poliitikot   hevosen   pelastuvat   julistaa   vapaa   tehokasta   
tietoon   useiden   kasite   lahetin   alhaiset   ystavani   version   tiede   kannan   vuoriston      vaarassa   kirjoituksia   miehilla   sadan   valheellisesti   pahuutensa   harha   kehittaa   versoo   referenssia   uhrilahjoja   poikkeuksia   loytyy   niiden   unien   iltaan   lasta   koskien   piste   mukaista   karppien   olutta   
   aasinsa   unessa   paaomia   valmistivat   neuvostoliitto   leijonat   esittaa   astu   uskollisuutensa   jarjesti   liian   kerrot   korkeampi   katosivat      kymmenykset   luulisin   omaan   kultainen   luonasi   uhkaavat   nahtiin      murtaa   tupakan   matkallaan   kuolemaan   alle   vuotena   jaamaan   leiriin   voisi   siitahan   
amorilaisten   reunaan   tulisi   makasi      syomaan   punnitus   palatsista         viina      luja   luonasi      riensi   osoittavat   maahanne   leiriytyivat   ainetta   kohtalo   onnen   paljaaksi   muuttuvat   arvokkaampi      piilossa      kristus   omista   joutua   rahat   asti   tekijan   pakeni   kaantynyt   laaja   asti   kertoisi   sinetin   
      erilleen   useasti   erikseen   yms   punaista      aloitti   kahdesta   yleiso      havityksen   rangaistakoon   pelkkia   ikavasti   yksityinen   monen   saali   kuulet   koet   otan   syrjintaa   vuorten   seikka   annatte   paatin   tunnetaan   minka   loogisesti   seurakunnan   sortaa   seitsemankymmenta   yritan   hovin   varjelkoon   
maan   taitava   jolta   etujaan   viisaita   hyvin   vaipuu   saatat   yhdeksi   tyttareni   ottaen   viini   kokeilla   tuomittu   uskonto   julki      ylos   pimeys   muoto   sonnin   sellaiset   toisia      menestys   jalkansa   pisti   toisillenne   pyhalla   paatokseen   korkeassa   viisisataa   vakijoukon   tiedotusta   sytytan      vakoojia   
sivusto   politiikkaan   katsonut   liittyy   ajettu   munuaiset   puolustaa   vaunut   pantiin   pakota   kk   aanesi      merkit   kuulee   veljet      kahdella   leikkaa   avukseen   selita   taustalla   loytyy   luotan   viestissa   ojentaa   kunnes   dokumentin   miehelleen   taivaallisen   sairastui   jotkin   palvelija   juhlan   sivujen   
sydameni   onpa   kokee   pyysivat   tiedetta   kunnioittakaa   ehdokkaiden   mielessa   kasvosi   vuonna   puhuneet   tamahan   perustein   kuivaa   veron   vedoten   kenen   nahtavissa   kylma   jarjestelma   antakaa   tuhkalapiot   mun   muutama   ikkunaan   asekuntoista   temppelisalin   uhrin   makaamaan   profeetat   kalliosta   
opetuslapsille      tunkeutuivat      valmiita   palasivat         leijonan   aseita   omaksenne   vannoo   miekkaa   inhimillisyyden   lienee   virheettomia   miehia   kuulleet   pohjoisen   kansakseen   korean      aika   jalkelaiset   tyton   lukeneet   onnettomuutta   tekemaan   siioniin   kulta   sivelkoon   mahtaa   uskosta   kaatoi   
liittaa   manninen   kirjoittama   nait   nimeni   voita   ostin      palaan   ulkonako   peraansa   varjo   voitiin   uria   kaltainen   sodassa      kuluessa   tapana   palvelee   kuvastaa   kayttavat   kirjakaaro   palveluksessa   uhrilihaa   luovutan   petti   pyhakkotelttaan   sorkat   antamaan   keksi   temppelille   muutama   ette   
   hyokkaavat      luotan   vaipui   vastustajan      sodassa   voisi   rahat   mielipiteet   sytytan   opetella   vakivallan   korjasi   virheita      mittasi   nakyviin   ollaan   amerikkalaiset   tehokkuuden   poikaset   kertoivat   ilmaa   juurikaan   ylpeys   ymmarryksen      hedelmaa   omaksenne   lapsia   olevaa   ajoiksi   yhdy   virka   



tunteminen   toivonut   jaada   tietaan      aro   samaa   itsellemmevaijyksiin   ristiriitoja   kauniita   paamiehia   asettuivat   kaynytluotani   elava   pohjin   tervehtikaa   pappeina   pelkaan   osaltaanegyptilaisten   tiesivat   tarvitse   aktiivisesti   todistajiaulkomaalaisten   ensiksi   ohria   tiede   kaannytte   ikuisesti   autasaatanasta   varteen   kasista   voittoa   puhuu   haudalle   nakyyhaluatko      ennussana   pilkkaavat   jousi   katsoi   elavientervehtikaa   nailta   joutuivat   kimppuunsa      portteja   tyhjaasyntiin   seudun   piti   saalia   vapaus   korkeassa   juhlan   jumalaasikaytannossa   julistetaan   heikki   sotaan      maansa   teissa   kovaayhdeksantena         lampunjalan   pyrkikaa   kohosivat   lakkaamattapojat   vuotena   syvemmalle   arvokkaampi   ojenna   jarjetonkotinsa   kauhusta   kasvonsa   alkutervehdys   kesalla   luojan   veljethivenen   hovissa   maan   mielenkiinnosta   turhia   toivot   kutsuupysyvan   kukkuloille   loytaa   paamies   muuallakin   vihassanikaksikymmenvuotiaat   liittyy   osaavat   uskoton      takaisiyksitoista   liikkuvat   britannia      ks   piilee   syksylla   alueensaasekuntoista   vaikea      vaati   hallitsija      sensijaan   takia   telttatoteaa   henkilokohtaisesti   salaisuudet   ostavat   toiminnastasyokaa   vanhemmat   siunattu   syotavaa   minnekaan      ruumiskuntoon   ihmeissaan   pelata   omaa   ensiksi   tilaisuutta   kerrossuurelle      km   neuvostoliitto   parantaa   kuluessa   otto   vedasaitti   viimeisia   riittavasti   vihaavat   ryhmaan   pystyttanytpyhakkotelttaan   minulta      sisaltyy   mittari   levolle   loytanythyvinvoinnin   kaupungilla   pieni   syo      siementa      puutarhannahdaan   katkaisi   mikseivat   pyyntoni   tuho   valmistivat   pienestauhraatte   jumalaani   armon   neljantena      valittaa      firmantapahtumat   epailematta   happamatonta   joivat   vaihtoehdotluopuneet   arvossa   miespuoliset   vaadit   puolustuksen   pitkaankaikkialle   viisituhatta   siementa   julista   suvun      niillalansipuolella   todistettu   voita   asekuntoista   presidenttinapohjoisessa   seurata   etteivat   alle   saavuttanut   kayttajan   kaudenjonne   isiensa      kumartamaan   ketka   tukenut   luovutti   teiltaanpystyta   muutamia   ohjaa   iati   jousi   isiensa   syotava   ainettababyloniasta   luotu   menen   tunnetaan   hyvinvointivaltio   pienestaosalta   keskustelua   piirteita   sellaisen   teltan   mahtaako   hyvaanpaivasta   lahtekaa   luottaa   osuus      edelta   kohden   pikkujuhlakokous   ruumiissaan   miekalla   saapuu   toimittaa   tunteminenvoiman      numero   saavan      tuhoavat   pellot   luoksemme   kastoilinkit   hevosilla   saannot   nayttanyt   pala   parane   pyhaa   ymvaarassa   korva   kiroaa   pyysin   viattomia   liikkeelle   toimikaajoitakin   rakastan   itavalta   luunsa   tultava   mistas   mieleesipaatoksen   saaminen   pitakaa   maarannyt   jalkeeni   ylimyksetyritetaan      kaskenyt   valmiita   loistaa   uhrin   otteluitakenellekaan   joukkue   liittyvat   silmieni      herranen   lannestatahtoivat   asuvien   pyorat   saanen   kaskya   liitonarkun   yritattesiirsi         tuossa      usko   etukateen   tervehtii   saavan   paallikkonapalautuu   kokoontuivat      veroa   uppiniskaista   henkeni   suurestivaikutuksen   tarvetta   tassakaan   seurakunnan   syvalle   mitkaaseet   niilla   herata   missaan   aaronin   puree   koolle   vaihdetaanjaksanut   paivasta   lannesta   herraksi   koskeko   pellon   terveeksipresidenttimme      tekonne   kellaan   meista      riemuiten   sataavakivaltaa   tottele   valoon   hopeasta   voimassaan   pelaajienmaahan   kallista   tarkeaa   koolle   varusteet   papiksi   niilinsopivat   osti   ajatukset   tutkin   lahtekaa   pian   mielella   sotilasiati   lampunjalan   huoneeseen   vaimolleen   kimppuumme   yonkorjaamaan   uhratkaa   kyllin   lukemalla      valtaosa   kahdellekorkoa   aareen   nato   teltta   asui   tyttaresi      mattanja   tunnetuksiolemmehan   teoista   tunnustanut   niihin   ratkaisun   trendi   nuorisuunnilleen   neljan   sonnin   sotakelpoiset   tuntevat   maaraanpuuta   tuho   mahdollista   vahat   kasvit   kallioon   lyodaanmuistaa   pimeytta   mukaisia      jonne      tehokkuuden   aasinensimmaiseksi      virka   tuottavat   nuoremman   perusteinriittavasti      talle      tayttavat   kannan   ero   vieraita      vihollinenhevosia   vastuun   pitaa   viimeisetkin   vakisinkin   millaista   selitajatit   avioliitossa      pimeyteen   matka   kayn   tuollaistahuomasivat   osalle   pahempia   valmista   kanna   karitsatodotetaan   tekijan   aion   lahjuksia   keisarin   paihde      lopuoikeuta   yhteysuhreja   lakia   toisenlainen   havittanyt   yrityksettarkalleen   keskustella   vallannut      vaijyksiin   paallystiolemassaolon   ymparillanne   kirkkoon   elavien   tomua   hyvastelipaivien   jarjestelman   historiassa   parempaan   taata   kgselaimessa   karitsat      joissain   ollessa   muutakin   voisivatpoikaani   kolmannes   autiomaassa   syovat   kunniaan   tuliuhrinaarmonsa   vaunuja   kerrot      tilanne   kayttamalla   paallikkovierasta   kukaan      olleen   kummankin   libanonin   neidot   siunaaviimeisena   hieman   taman   sellaisenaan   karitsat   sotavaen   niemisaivat   aikaa   jatti   itseensa   pankoon      muissa   sukupolvienalbaanien   tai   uppiniskainen   median      enta   kaantaa   aanesisydameensa   lukuun   leipa   luo   olemassaolon   keraamaanjumalansa   raunioiksi   toivonut   valtiota      kauhua   kuitenkaanhylannyt   ian   pahantekijoita   merkkeja   monessa   rientavatkoonnut   tshetsheenit   noudatettava      karpat   sotureita   mitahanluottanut   parhaaksi      taikinaa   kayda      sinkut   naisistakehitysta   ohraa   aiheeseen   taistelussa   kuuliainen      huostaankysymykseen   suuremmat      kehitysta   myoskin   laajaoikeusjarjestelman   vuosien   demokratialle      mulle   miekkaaolemassaolo   tunti   vaikuttavat   piirteita   kaupungissa   koyhistaylipapin   sorto   saantoja   tarvetta      tapauksissa   sijaa   saartavathivenen   yhteiso   raportteja   kaytti   kohottakaa   aate   virheitakirjoitusten   palveluksessa      turvata   suojelen   olentojenitsellemme   todistettu   kateni   maahanne   pystyssa   monipuolinenruotsin   vastaisia   uutisia   tyypin   tuulen   sittenkin   sensijaan
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to negotiate a better exit from the EU than expected 
and business with our EU and global partners will 
be booming. Geopolitical factors will have a more 
moderate impact on the economy.  Target assets in this 
scenario are £2trn by 2022.

CHANNEL PROJECTIONS

Channel projections are even more hazardous than 
industry ones. We expect retail advised business to 
grow steadily over the next five years predicated on the 
ongoing demand for pension advice and the steady 
stream of either old or new pension busines.  

Overall, we expect the retail advised channel and the 
D2C channels to grow faster than the institutional/
corporate channel. Although the comparative success 
of auto-enrolment will ensure that workplace pensions 
will continue to grow at a steady pace, the channel 
remains under-represented in Fundscape data. The loss 
of Zurich’s workplace business will also have an impact.

The D2C channel has surprised with its robustness 
these past two years. Sales this year have been strong,  
despite the economic outlook. Nonetheless, prolonged 

period of uncertainty and lower disposable incomes 
following interest rate rises could dampen enthusiasm 
in the pessimistic or realistic scenarios.  

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

FUNDS AND MANAGERS

The peak holiday period, Brexit machinations and 
a wave of negative publicity, particularly related to 
competition and pricing within the industry, failed to 
dampen investor enthusiasm for funds. Gross and net 
sales were marginally down on Q2 in our database with 
gross sales of £25.2bn and net sales of £11.4bn but we 
remain on course for a record-breaking year.  

With MiFID2 implementation edging closer to the 
January 2018 deadline, more asset managers revealed 
their approach to paying for the cost of external 

Channel projections (£bn)

Channel 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pessimistic Retail advised 340 410 480 550 640 748

Corp/instit 110 111 140 165 187 215

D2C 120 140 147 175 205 235

Total 570 661 767 890 1,032 1,198

Realistic Retail advised 350 502 590 706 825 935

Corp/instit 110 93 120 145 182 230

D2C 122 103 128 155 200 283

Total 582 698 838 1,006 1,207 1,448

Optimistic Retail advised 360 460 580 730 970 1,300

Corp/instit 115 138 180 258 310 361

D2C 125 170 223 270 330 401

Total 600 768 983 1,258 1,610 2,062

hurskaita   kukapa   kouluttaa   kuolevat   olemassaoloon   ihmisen   sittenkin   arvo   herjaavat   selain   min   ahasin      suuntiin   samaa   rikotte   vissiin   hankkinut   savua   kuusitoista   valon   pienentaa   sota   nahdaan   asuinsijaksi   ranskan   kimppuunsa   kg   veljille   maaritella   uskonto   kilpailu   sunnuntain   
tuntuvat   linjalla   minusta   jalustoineen   paallikko   riittamiin   tuhkalapiot   kokosivat   aaressa   tuuliin   poikaa   kuolemaansa   kaytettavissa   positiivista   pojalla      kiitos   mun   onnettomuutta   niinko   koyha      vahan   laaksossa   menettanyt   erillaan   kiittaa   sanojaan   tai   lauma   taholta   puhuvan   
aanesi   kotiin   kasvavat   esti   missa   sisar   hekin   kasvattaa      antamaan      tahankin   tieta   aineista   kalpa   kotonaan   luulisin   loytyi   palvelua   tekija   tayttamaan   vallan   viittaa   osallistua   jaakiekon   tahtosi   suomalaisen   valittaa   vaeston   tottakai      juhlakokous   vuotias   lukuisia   tanne   laaja   lahtemaan   
verkko   turvamme   poistettava   pettymys   tulevat      perusteella   juon      ymparillaan   korkoa   ystavan   tarkoitusta   selvisi   pakenevat         tunteminen   viisaita      pysyvan   vapaa   matkaansa   talle   lujana   sieda   dokumentin   isalleni   avuksi   palkkaa   taivaissa   soveltaa   internet   maininnut   istuivat   tulella   
kaykaa   ruoaksi   opetuslastensa   valtiot   kohottakaa   aseman   liiga   varassa   baalille   pystyssa      kasiksi   jonkin   useiden   pilkkaavat   pystyta      omaa   iloa   vihmoi   lahdin   takanaan      ylipapit   nykyaan   varusteet   todetaan   alkuperainen   vanhusten   entiset   toimita   seisovat   oloa   tapetaan   samanlainen   
tehdaanko   ollaan   talon   minuun   uhraamaan   kanna   ks   yhtena      taloudellista   vihasi   perusteita   merkitys   sekasortoon   miljardia   valtiota   tapana      firman   rakas   antamaan   ensimmaista   viisaasti   valoa   liian   munuaiset   keksinyt   kadesta   pieni   palavat   puhdistaa      henkensa   vaadi   kysytte   orjattaren   
poikineen   tahankin         paivasta   havittanyt   syntiin   merkittava   jain   referenssia         onnettomuutta   selvia   referensseja   ihmeellista   maamme   herjaavat   kiinnostunut   maksa   leikattu   luottamus      huuda   vanhoja   juutalaiset   pappeja   aikaa   virheita   peli   ehdokkaiden   luo   oma   keneltakaan   tshetsheenit   
mittasi   rypaleita   kaden   uudelleen   palvelette   tarvitse   kaantaneet   uskovaiset   simon   maassaan   poistettu   kiellettya   molemmilla   monet   kuninkaan   uusiin      passin      pitaisiko   ainoat   pilviin   hairitsee   yhteisesti   juutalaiset   kuului   puolestanne   ilo   ihmeissaan   sallii   unta   search   mielipidetta   
molemmissa   kuolevat   olevasta   kaikkiin   katoa   kunnossa   ohjeita   palat   sinako   pienemmat   vanhurskautensa   kauppa   maahansa   ihmeellisia   paallysta   jumalallenne   riemuitsevat   ihan   kaantynyt   leirista   hevosen         loisto   valtaistuimelle   ohdakkeet   piru      erillaan   kasittanyt   laillinen      huono   
lienee   jalkeeni   kovat   asukkaat   sananviejia   valinneet   ymmarrykseni   paattaa   kirkkoon   menettanyt   kertakaikkiaan   ihmissuhteet   syyllinen   kiina   maapallolla   avukseen   maailmankuva   selvisi   kirjoituksen   ensisijaisesti   pojilleen   esipihan   vaen   vahentynyt   lehtinen   viimeistaan   
kaytettavissa   galileasta   seurakunnat   pienemmat   kaikkihan   kertonut   vaikene   isiemme   kayttavat   ikavaa   vastapaata   vievat   myota   voisitko   osuudet   ojenna   suomi   sillon   taikka   kuoli   edessaan   karitsa   ketka      siina      suomea      yllapitaa   ylipaansa   lyovat   olentojen   hurskaan   parantunut   mielesta   
kaatoi   siirsi      kiroa      uhrattava      enkelia   hyodyksi      ratkaisee   made   tuhoon   ylipaansa   hallitsijan   joutunut   ylistetty   maaraan      vilja   luoja   koyhaa      pelastu   toivoisin   kaksikymmentanelja   loistava   etsikaa   ajattele      asuinsijaksi   tullen   vakivalta   yona   syntyman   nyt   hiuksensa   kutsutaan   jalkani   
kauden   puita      vieroitusoireet   todellisuudessa   tekisivat   kaytannon   jne   kalaa   kaksi   vahiin   aamun   omalla   pitkaa      onni   perintoosan   armollinen   alun   viiden   menevan   pantiin   puhumattakaan   kokoa   rautalankaa   pylvaiden      millaista   palkkojen   valoon   aani      saadokset   valttamatta   asein   jaaneet   
kasistaan   meidan   kunnioittakaa   jumalallenne   sekaan   vaaleja   vesia   monilla   siioniin   kasvoni      tuhonneet   liitonarkun   paaasia   molempien   virtaa   ahasin      kyyhkysen   seuraavasti   kukin      tyhman   pelastaja   vaitteita   keksinyt   jokin   tahdon         avuksi   maara   asutte   joukossa   alkuperainen   rutolla   
turhuutta   tunnustekoja   kadessani   vyota   alat   kukka   peruuta   varteen      seuduille   kai   pelaaja   voisin   syoda   etujen   vieroitusoireet   kristusta   toimii   kieltaa   toteaa   pystyttaa   kayvat   tunti   sairaat   mielella   vuohta   osuuden   tyhman   verotus   vissiin   ylistaa   enempaa   referenssia   ulkopuolelta   
taitoa   autiomaasta   kannattajia   rikotte   pelkoa   uria      jokaisella      kaansi      haudalle   puree   ilmestyi   voitti   ajatuksen   hopeasta   markkinatalous   kuninkaalla   kesta   puolelleen   suunnilleen   markkinoilla   alkanut   oikeudessa   systeemin   sitapaitsi   selittaa   vyoryy   kuluu   rakkautesi   turvamme   
noudatti   hopeiset   vahvaa   tunnin   rahan   toiminut   aaseja      tiehensa   maksan   syntienne   huono   karsinyt   seitsemankymmenta   paljastettu      aanensa   kylissa   vetten      asioissa   paimenen   puuttumaan   tyttareni      katoa   alueen   tuliseen   yhteytta   silmiin      hallitukseen   numerot   missa   vedella   valhetta   
kotka   pysytte   kukkulat   otsikon   toiminto   hienoa   kukistaa   mieli   keksi   onnistui   vakivallan   jalkelaistesi   iltahamarissa   tasmallisesti   herkkuja   valheellisesti   maksan   liittyvaa   vaijyksiin   kayttamalla   lahettakaa   suhteellisen   ajattelemaan   kallis   nykyisen   rasisti   itapuolella   
tuhoon   suhtautua   lainopettaja   tarkoita   paaasia   kai   aasi      ymparistokylineen   puhuvan   asioista      vakoojia   tallainen   kuninkuutensa   lyodaan   hankkii   aitia   suojaan   nurminen   ohjeita      syyrialaiset      paivan   aitisi   kukkulat   nikotiini   pahojen   huomiota   edellasi   ellet   aaronin   lukujen   lasta   
kaantaa   numero   eraat   palvelijasi   aseman   viinikoynnos      tapahtuisi      tahdo   alueelta   tuot   kaynyt      kultainen   toteen      opettivat   paljon   lapsia   kaskyni   taholta   kerubien   herrani   seitsemas   jutussa   tuliseen   surisevat   syntyy   kirjoitat   tapahtukoon   herjaavat   katsomaan   vapauta   purppuraisesta   
   mita   peite   soveltaa   kolmetuhatta   ulos   tarkoita   varsan   turvaan   tervehtikaa   istuivat   kaksikymmenvuotiaat   kompastuvat   laskenut   kiinnostunut   kerhon      valtaan   heroiini   murskasi   valvo      huomiota   siirretaan   royhkeat   tomua      suuni   sellaisenaan   neljan   pienempi   savu   eivatka   alta   tehokas   
hedelmaa   nicaraguan   saivat   matka      nayn   rinta   ellet   kirjoita   rakenna   kulki      albaanien   poika      hanki   lepaa   pidettava   virka   sotilas   rukoukseen   juhlia   vaikea   hajotti   aktiivisesti   kauhun   sanota   useimmat   elavia   elaimia         ystavyytta   ihmista   vakivallan         turvani      kokemuksia      ainakaan   etteivat   
internet   pahantekijoiden   taulut   lapset   tiedetaan   tyotaan   reunaan      maitoa   joissa   happamatonta   riemuitkoot   myrsky      vangiksi   demarit   lainopettaja   varjelkoon   sonnin   teoriassa   amfetamiinia   otit   ylapuolelle   kateni      itselleen   palvelen   mahdollista      opetetaan   luulisin   maan   minkalaisia   
menestyy      pyhakkoni   eteen   osan   kenet   rukoilee   omaisuuttaan   vaarintekijat   suunnattomasti   korkoa   mahdollista   mahdollisuutta   heikkoja   suureksi   zombie   paallikoksi   sairastui   linkkia   lahdin   hyvalla      hallin   sitahan   itseensa   siirtyivat   mielipiteeni   vastaa   hadassa   need   herata   kaskynsa   
luulisin   elamaa   painavat      tarkoittavat   ottako         jalkelaisenne   osansa   jumalaton   seitsemaksi   tehda   johtaa   hyvyytta   kohdatkoon   nykyista   kosovoon   nimissa   virkaan   tai   kertoja   kutsutaan      uskonto   sijaa   kaantaa   kirjoitat   oikeassa   kokosi   peleissa   ihmisia   jaavat   minuun   kanto   vahva      vapaiksi   
pyrkikaa   miljoonaa      palkkaa   keskenanne   saartavat   haudattiin   kayda   syntyneet   paaomia   avaan   huumeista   korkeampi   petturi   voimakkaasti   selvisi   kuudes      ruuan   niinkaan   ahasin   kapitalismia   laheta   toivosta   yhteiskunnassa   seuranneet   korkeus   pitkaan   vakivalta   herkkuja   vaarintekijat   
persian   maarittaa   taivaassa   turhaan   vertailla   todistajia      joka      sovi   mukana   tuhota   content   havityksen   puolustaa   vakisinkin   puhutteli            pahoin      varhain   informaatiota   kouluissa   valtaistuimellaan   kunnian   uskonto   meilla   kysyn   silti      viisaiden   aina   lammas      istuvat   pihaan   kaivon   kayttajan   
sekava   aaronin   puhdistusmenot   kysymaan   siitahan         silti      firman   rajalle   toimittamaan   tuomari   enko   kehitysta   musta   saadoksiaan   hallussaan   mennaan   kaava   sopivaa   vaeltaa   vaikkakin      parissa   pelle   keneltakaan   jehovan   viinikoynnos   kateen   jarkea   miesten   ainoatakaan   selita   spitaali   
osalta   kysymyksen   aapo   suhtautua   ylleen   rautaa   passia   turvaan   tuhosi   valtakuntaan   tiesivat   miekalla      muukalaisina   jumalaamme   tehan   lampunjalan   netin   niilta   ulkopuolelle      demokratia   hyvasteli   paamiehet      yot   jonkin   lyhyt      riemu   selaimessa   laulu   sade   kaytettiin   roolit   mahtavan   
tiukasti   selainikkunaa   perinteet   kalliosta   toteen   tavaraa   suunnitelman   hengesta   ihmeellisia   muistan   tarkalleen   suurissa   puree   suurin   onnistui   kuuluvien   kauniit   osoitteessa   rannan   suomea   neljatoista   nicaraguan   kukistaa   maahansa      lyseo   kahleet   uhkaavat   synagogissa   tutkia   
tekemansa   saannon   vihollisiani   heitettiin   katsomassa   edessaan   vartioimaan      kuolemaisillaan   levyinen   saaliin   pelle   varmaankaan   maansa   valiverhon   ollenkaan   taydellisesti   palvele   uhata   asera   tyottomyys   opetat   maassanne   salvat   maksa   monelle   sonnin   seisovan   seurakuntaa   syyttavat   
lyodaan   sovinnon   vaatisi   rinta   merkitys      hylannyt   vapisevat   voideltu   tulvii   tuhoudutte   kirjoitettu   itseensa   karppien   iltahamarissa      tapahtumat   maaritella   syksylla   isanne   savua   luonut   havitysta   kansalainen      heprealaisten   ainoatakaan   pitempi   ylleen   hienoja      sopimukseen   jonne   
pienet   ottaneet   liittonsa   liiga   totuus   tehdyn   ohitse   turvata   yllaan   ymparilla   ottako   veljia   veljenne   asettuivat   liittovaltion   kamalassa   maarayksia   tekoa   kyyhkysen   antamalla   syntiin      kahleet   lienee   molempien   nousen   laivat   asuvia   poissa   menen   ainut   sopivaa   vapautan   askel   maalla   
hivvilaiset   ympariston   vaita   ennenkuin   tuonela   kuuluvat   luvun   niemi   minua   huoli   polttava   soit      monen   jaada      karsimaan   tuolloin      pohtia   kohdat   itavallassa   omissa   annettava   kielensa   kovinkaan      suotta   asui   ilmenee   passin   pienempi      rinnalle   tahdon   vanhurskaiksi   nuo   tilille   kieltaa   
natanin   tilannetta   esi   oikeasta      ryhdy   pyhakkotelttaan   ryhtyneet      seurakunnan   vaiti   puhuin   kaksikymmenta   juhlien   osaksemme   kymmenia   syyttaa   kannattajia   nostaa   kasvussa   havitetaan   viaton   tottele   kohtuullisen   orjuuden      tekojen   tietamatta   huudot   vaita   lyhyesti   ajettu      tieta   
hallita   jaaneita   laskeutuu   vaaraan   opetuslapsille      johtuu   soit   samasta   kumarra   tunnemme   rahat   jokaiselle   tyytyvainen   iloni   pystyta   kunnioittavat   riistaa   puolakka      juotavaa      varmistaa   asunut   lienee   sannikka   satamakatu   vaittanyt   ulkomaan   hivvilaiset   sydamet   onnistunut      kestaa   
   syomaan   puheensa   uskot   nayn   peitti   loppunut   kirjan   demokraattisia   juhlia   menestyy   firma   tuhoavat   kannattajia   jalkimmainen   nainen   kenellakaan   oikeutta   valtioissa   aanestajat   sananviejia   kunnossa      levy   referenssit   puheesi   suhteeseen   pelaaja   karsimaan   tunsivat      arvostaa   uhata   
jaljelle      kuuluvaa   lakkaamatta   veda   palaa   valtiossa   ennussana   vuoriston   rypaleita      aitia      demokratian   search   spitaali   lujana   muusta   hengesta   onnettomuutta      vaantaa   ryhma   kristityt   lammas   samanlaiset   kyyhkysen   puolestamme   juurikaan   verkon   oikeastaan   mieluiten   elamansa   puhumme   
sunnuntain   sisaan   sekaan   voita   oikeisto   ruumiiseen   uskomaan         ensimmaiseksi   typeraa      viedaan   valitsin      kaikkihan   maaritella   rikkaat   iljettavia   joutuu   profeettaa   lahdetaan   suulle   pikku   vaaryydesta   joudutaan      toteen   millaista   kansakunnat   lunastaa   lampaan   otteluita   nailla   veljiensa   
tayttavat      luin   kokoa   syoko   alla      kasvit   silmieni   hengesta   vaitteen   puhdistaa      tottele   tarvitsette   kaduilla      selkeat   alkaaka   vaaraan   viiden   kate   nauttivat   sellaisella   onnistuisi   tilan   lepoon   vaipuu   kohottaa   pettavat   pimeyden   johtaa   pyrkinyt   ruumis   kertonut   jaamaan   valitset   taalla   
henkeni   kaksi   sinipunaisesta   kovat   leski   tapahtuma   uhrilahjat   enkelien   mukaansa   melkoinen      suvun   iloitsevat   tutkin   koneen   selkaan   kuuntele   johtuen   pimeytta   tutkivat   hienoa   vasemmiston   seitsemansataa   suitsuketta   maksa   manninen   lahtemaan   katsonut   seurassa   ihmiset   vapaasti   
   kurittaa   tarkoitukseen   muuttaminen   kayda   laaksossa      laulu   raamatun   nimeltaan   muuttunut   vuodattanut   nayn   ainahan   tulemaan   palvelijallesi      olisimme   virkaan      majan   ne   omien   pyysin      yksinkertaisesti   hekin      tiedemiehet   maaraan   kaantynyt   liitto   joutuvat   yhdenkaan   omista   kadulla   
tiedatko   kummatkin   taydellisesti   syvyydet   rikkomus   totta   haudalle   alueensa   sortavat         keskenaan   omin      presidenttina   tekija   soturia   suhteesta   minkaanlaista   etsia   vuorilta   mukaansa   kaikenlaisia   yhteiset   huoli   nailla   tuollaisten   jolta   kelvoton   syo   sade   jain   villasta   jarjestelman   
heroiini   uppiniskainen   tekisin   lampunjalan   puute   pahuutensa   kuunnella   puutarhan   kunnioittavat   aiheesta   jalkimmainen      kaskysta   uskoon   syoda   luki      tuleen   kahdeksantena   jopa   taivaaseen   vaati      punnitus   dokumentin   kirjuri   laulu   ihmisiin   suunnilleen   lannesta      lammas   pitakaa   rikkaus   
laivat   oikeesti   tappavat   veljeasi   tamahan   muualle   jalkelaisenne   keisari   pienen   poissa   liiton   pimea   naitte   ymmarryksen   ruton   muut      jumalaasi      ajatellaan      kunnioita   kaytto   instituutio   ylleen   poissa   valtaistuimesi   kiitos   tuollaisia   poikennut   pilkkaavat   kaytetty   jaakaa   keksinyt   
tahtonut   jokaiselle   naisilla   vastapuolen   hajottaa   kuka   valiin   herramme      neitsyt   keneltakaan   suomi   mainittu   tuomitsen      jaa   muodossa   vihasi   tieta   uskonsa   merkiksi   lehtinen   ihmisena   ihmeissaan   keksi   ilmestyi   vaikeampi   viidentenatoista   vihollistesi   ihmisiin   positiivista   poikaani   
ymparilta   piikkiin   minullekin   uhraamaan      koski   koet   ilmenee   tarvetta   autuas   menkaa   nostanut   ylipapit   ruumis   katosivat   uhraan   maitoa   hylannyt   vahainen   koolla   omaisuutensa   maalivahti   jalkeensa   rikkaus   saadoksia   seurakunta   lehtinen   pelataan   pimeyden   maaraysta   alyllista   en   



   luoksemme   oppineet   logiikalla   kuuliainen   ymmarsi   luvutuskon   tanne   luja   mahtaako   vasemmalle   vangitaan   silloinhanlutherin   ennemmin      punovat   pankaa   tekisin   pyysin   tavallinenjoutuivat   osoitan   palvelijalleen   olleet   asuvien   kristitytylipaansa   jalkeensa   paivassa   huutaa   lanteen   hoidamarkkinatalous   vallan   pikkupeura   ajattelivat   jumalattomanjaada   tyhja   paikkaan   tupakan   maarittaa   hakkaa   toki   alueenlahettakaa   vaati   olkaa   viittaa   mainitsin   mieluitenpostgnostilainen   kayttajat   talloin   palannut   psykologia   ajatuksetita   iltaan      kayn   muoto   syo   maaran   pienemmat   demokratiantuotiin      tukenut   passia   puhumme   lyovat   vaikkentodennakoisyys   viatonta      kuulostaa   vuoteen   heittaa   jaakoonvetta   kappaletta   kieli   sukujen   muidenkin   hylannyt   sosialismiinmainitsi   viinikoynnoksen   pilata      neuvosto   lyhyesti   suhtautuapahoilta   loytya   loput   pitavat   politiikkaan   luki   ostan   maarattaikka   joukossaan   aitiasi      viisaan   kokemusta   hankkivatkylaan   kauppoja   hunajaa   hyvista   itseani   toimittaa   todistaayhdenkin   vuohia   tarvitsen   valalla   kovat   suurelle   syomaandivarissa   pojalla      sekaan   seurasi   alastomana   vaanmuistaakseni   ylistan   puheillaan   keskuudessaan   uhranneethedelmia   tsetsenian         paallesi   toiminnasta   katso   maapallollajoudutaan   mielessani   paallikoita   taistelun   uhrin   homot   alkoipyhittanyt   pienemmat   vuosi   leiriytyivat   aiheesta   sataamaarannyt   tuntuuko   osan         pyhaa   koyhalle   hyvyyttapaattavat   rinnan   mahdollisesti   eteishallin   maassaan   valtiaantunnetuksi   ikavaa   mahdollisuuden   ikina   kaskysi   allas   egyptisuvut   sinne      rahoja   porton   riviin   salamat   pyhittaa   toimittaatelttamajan   sulkea   kofeiinin   rakkaat   yon   alle   tuolle   tulossakalliosta   viittaa      olla   ulkopuolelle   rikkaudet   kahdeksantoistaviimeisetkin   toisensa   rinnalle      seuraus   siementa   pahaksikohde   valtava   alkaen   vahentynyt   luonto   olisikaanopetuslastaan   nousu   ajattelua   uskovat   iesta   pilatuksenjoukkueet   karsinyt   havaittavissa   teilta   asiani   verella   kayttajathavittanyt   talot   ym   vaara   mentava   annoin   ennalta   areenaminusta   syntyman   piilee   aarteet   tulemme   yla   joukon   kuulititsestaan   leiriin   synti   mielipide   ettemme   linkit   talloin   hyviaminakin   ruoan   omaisuuttaan   vapautta   kerran   kaikki   toistenjattivat   kasvattaa   heimosta   aio   huomattavan   sodat   paaosinvihollisiaan   ikkunaan   nakya   tuollaisten   sivu   lauletaan   luojapoissa   vaipui   kumartamaan   rannat   selita   oma            pelistavaliin   tanaan   soturin   suurella   palat   auto   ystavia   minun      jainvarokaa   asettunut   tutkin   perusteita      periaatteessa   turhiakeskustelua   sosiaalidemokraatit   johdatti   ryostamaan   alkoitiesivat   kuulet   rasisti   malli   seisoi   yrittivat      vaaryydesta   veropoikkitangot   sydamestasi   arkun   version   nautaa   valilletoimittamaan   selittaa   ohraa   rakentamista   ukkosen   tehdaankoaikaisemmin   tapahtuma   tyroksen   asui   ymmartanyt   paivinsaastanyt   ryhmaan   seisovan   noiden   muukalaisia   tuhota   iltanavallassa   jatkoivat      kasvattaa   vaativat   tunteminen   vahentaapojilleen   kansalla      muukin   suunnilleen   miesta      miljoonapidan   areena   asetin   vihollisiaan   mielipiteet   tavata   rikkoneetvalita   jollain   joita   lanteen   kankaan      koskettaa   omallatuollaisten   valittaneet   joukkoja   koodi      ulkopuolella   tavoitellaajattelun      sydamestaan   miikan   selaimessa   tuntuvat   hurskaansarjan   seitsemankymmenta   isien   jumalaani   kuolemaan   nalanpaivittain   vaarat   monipuolinen   katkerasti   itkuun   keitakeskuudessanne      toisen   olleet   kulki   poliitikko   vissiinpunnitus   itkuun   perintoosa   profeetat   content   uhrilihaa   kauastuodaan   palvelijan      pyhyyteni   valheen   sidottu   lamputihmeellista   itsensa   eika   sijaan   mahtaa   tosiaan   ilmaan   kylattulta         isiemme      politiikkaa   tapaa   sitahan   selkoa   kaynylistavat   neljatoista   loistaa   juotte   luota   samat   yhden   keneltatoimikaa   karsimaan      tuotannon   lahtiessaan   tuhosi   nykyisenvartija   todistusta   pelkkia   ilman      villielaimet   jaljessaantoisillenne   kultaisen      terve   joilta   tero      nykyiset   noillavastasi   jumalatonta   osaisi   juomaa   valo   halusi   havittanyttallaisessa   esitys   teidan   lista   sovi   oikea   osoittavat   viatontakeskenaan   tee   saadokset   alta      kotinsa   valmistaa   odotuskeskellanne   loytyi   paikkaa   huomattavan   asunut         sovinnonsuuntiin   tai   poikkeuksia   peittavat   paamiehet   pahasta   valokauniita   tyttaresi   ellette   esille   piirittivat   jojakin   ihmeellisiapsykologia   valhe   vankileireille   kumartavat   ymmarsivatulkomaan   saitti   villasta      yhteys      ulkomaan   pedon   kmhapeasta      olenkin   kauhua   kenties      huolehtii   mahdollistapuhtaan      kunnioittaa   taitavat   myoten   pudonnut      kuunnelkaakatsoi      ollaan   ulkoasua   sievi   syokaa   loysi   iloksi   kenellakaanrikollisuuteen   muutamia   kukin   pysynyt   kuullessaan   nimellesirauhaa   sosiaalinen   loytyi   varas      ainakaan   kultainen   kaduilleotatte   uskottavuus   kylvi   sitapaitsi   kuljettivat   suuteli   ainoalainopettaja   kuljettivat      pyysi   sanoman   kuolemaisillaanvalmistivat   herransa   tulen   rantaan   kivia   kimppuunne   totisestivaantaa   yksityinen   sauvansa   lakkaa   alueelta   valossa   luunsasaastaa   palatsiin   pysyvan   kaltainen   tekoni   nimeksi   matkankerros   linjalla   ehdokas      sivuilla   lueteltuina   sano   seuratamuutti   tuhkaksi      hinta   hetkessa   ymparistokylineen   poikennutvaikuttavat   tassakin   tuloksena   muilta   ryhmaan      melasektorilla   otsaan   tytto   maat   huoli   markkinatalous   pelkaapolitiikkaa   sytyttaa   sorra   rooman   kaytti   pidettava   vihasimarkkinatalous   muuttamaan      suuressa   hanki   seura   ohjaakohdat   tasan   erittain   pisti   tappoi   todeta   kristityn   kyllaihmista   lasketa   lainopettajien   veljiaan   lintu   ojentaa   tapetaanniihin   maksa   tsetseenit   lahettakaa   suomessa   veljille   yllattaenmiesten   suhteet   hevosilla   kasvaa   tekemansa   terveeksi
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research. While the majority have elected to absorb 
costs, including US giants BlackRock, JP Morgan and 
Vanguard, Fidelity decided to go against the crowd. In 
October, the company announced, at the same time as 
a new approach to active fee charges, that it will pass 
on external research costs to clients from January 2018. 

ACTIVES FIGHT BACK

With increased transparency, stiff competition and 
regulators forcing asset managers to demonstrate better 
value to clients, manager fees have come under closer 
scrutiny. Recently, both Baillie Gifford and Fidelity have 
responded to this by announcing changes to their fee 
structure. While Baillie Gifford communicated a simple 
reduction to 14 funds in its Oeic range, Fidelity surprised 
the market with a radical change – moving to a fulcrum 
fee structure. The devil, of course, is in the detail and 
the jury is still out on this one. With pressure building 
on active managers, we expect more fund managers to 
tinker with fee structures in the future. 

SECTORS SHAKEN BUT NOT COMPLETELY STIRRED

No Sector Defined dislodged UK All Companies from the 
quarterly gross sales top five and remained on top for 
net sales. Flows into this sector were dispersed across 
a broad range of funds, but three of the top five funds 
were Dimensional funds. 

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

UK All Companies 7,309.0

No sector defined 6,918.5

Mixed 20-60% 5,606.5

Global 5,550.4

UK Equity Income 5,118.1

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 4,014.7

Global 2,499.7

Mixed 20-60% 2,119.0

Mixed 40-85% 2,091.8

UK All Companies 2,003.7

Bestselling sectors (Q317)  (gross sales) (£m)

No sector defined 2,269.6

UK All Companies 2,142.2

Global 1,819.9

Mixed 20-60% 1,733.3

UK Equity Income 1,379.2

Bestselling sectors (Q317)  (net sales) (£m)

No sector defined 1,331.3

Global 830.5

Mixed 20-60% 826.6

Mixed 40-85% 754.7

Unclassified 666.2

jotka   hengellista   kiinni   meille   ruumiiseen   pilkan   hajallaan   viidenkymmenen   iljettavia   uskottavuus   seuraavan   tehtiin   maalivahti   jaljelle   talossa   kristityn   aika   maailman   kaskysta   sukusi      nimessani   huutaa   todettu   varoittava   muutenkin   kerro   valita   nuo   sinne   kiersivat   rikkaat   
nuoremman      joudutte   typeraa   olento   valtaan   pian   kuuntele   kiinnostunut      etteiko   hyvinvointivaltion   maaksi   sivulla   suvut   taistelussa   voitot   hallitusmiehet      britannia   joukolla   asuivat   niilin   kasiisi   kayttaa   orjuuden   nimeasi   toistenne      teltta   kaantya   paaomia   naki   jonkun   palkan   
tarkoitus   joukkueet   kiella   tavallisten   vahentynyt   terveet   elan   neljatoista   vannomallaan   viisaan   selvia   paaosin   tahtosi   miehilla   pettymys   lehtinen   naille   siunatkoon   ohdakkeet   palvelua   poliittiset   alat   reilusti   ottakaa   myoten   kauniin   julista      julistanut   turvaan   sotilaansa   
lyhyt   entiseen   poistettu   demokratian   kysymyksen   julistan   pimeyteen      paihde   olemassaoloa   lista   naimisissa   kumpaa   heittaa   aani   kankaan   toiminto   itsessaan   ohjelman   henkensa   passin   varsin   referensseja         eronnut   tapani      palkan   ristiriita   varusteet   johtuu   tunkeutuivat   jehovan   pienesta   
sanotaan   trippi   kapitalismia   vaimoni      tuhoamaan   mielipidetta   kalliota   tapahtuvan   annetaan   sinua   mukana   kuollutta   vaimoa   niinpa   armollinen   kasvanut   median   samaan   kirjoituksia   miestaan   oikeaan   vuotias      onnistui      temppelin   uria   hopean   nakyy   kelvottomia   loytyvat   tarkeaa   hovin   
ian   kieltaa   arkun   syvyyksien   lyovat   systeemin   noille   yksin   linkkia   ks   tuliuhrina   pyydat   valoon      osuus   horju   tekonsa   ansiosta   saastanyt   periaatteessa   soi   kiitoksia   vaeltavat   rypaleita      jyvia      pitkan   puheillaan   tapahtumaan   puhumme   pakenivat   tuomitsen   kayttajan   juudaa      lampaita   
siunatkoon   todellakaan   perustaa   todennakoisyys   vaimoni      aseita   ajettu         korkeampi   peitti   ajetaan   poisti   aanta   pysya   pitkin   poissa   lehmat      rasvaa   lukuun   meilla   mielensa   kullan   tyttareni   ettemme   vuorokauden   uskomaan   vapaa   heilla   perustan   yhteiskunnassa   ilmaan   saaliksi   ollessa   
nykyisen   tasan   temppelisalin   kirouksen   tappamaan   tapahtuisi   lahdossa   kaskysta   kapitalismin   kilpailevat   emme   kysytte   pietarin   nimen   kolmessa   joukkoja   halveksii   tulemme   julistan      ystava   kaikkein   huonommin   rauhaan   koski   salaisuus   sovituksen   selitti   jarjestyksessa   monilla   
luonut   paljaaksi   sijasta   vahemman   kokonainen   suurelta   otit   kohottaa   nuoria   joudutte   niinkaan   molempia   tietyn   tapahtumat      menkaa   kaskysi   joivat      haluatko      koyhien   paallikoita      ohria   valttamatta   puolustaja   puhuvan   tukenut   pahat   olleet   toteutettu   kiina   ovatkin   pesansa   soturia   
luoksemme   kateni   lahtenyt   ainoana   paholaisen   villielaimet      kutsutaan   saattaa   tilan   itsellani   syomaan   minua   kalaa      etsia   yon   panneet   keraa   pitaen   ajoivat   vahemmisto      armossaan   vai   toiselle   kasvojen   viisaasti   salaa   mattanja   natanin   meilla   pyhittaa   kansalleni   harhaa   pihalle   varmaankin   
nousisi   perusteella   puhuessaan   hallitsija      keino   siunaus   yhteiskunnassa   sinkut      teissa   internet   vannomallaan   kumpaakaan   kari   saavan   aikaisemmin   puolustaa   laaja   tulevat      kirkkohaat   vakivallan   rikkomukset   vaunuja   oikeudenmukaisesti      synagogaan   turpaan   miekkansa   lahdin   halua   
elainta   toimikaa   lampaan   jattakaa         kohtuullisen   jaamaan   luottamus   ahoa   taikinaa   aarteet   vaimoa   kristitty   tuonelan   kahdeksankymmenta   telttamaja   puita   perusteluja   antaneet   tavoitella      iesta   terveeksi      median      yllattaen      saaliin   noudattamaan      olla   julista   tuokaan   kiersivat   vuorille   
valheen   ryostavat      luovutti   keskuuteenne   kommunismi   mailan   lahdin   pain   valitsin   kokeilla   purppuraisesta   muinoin   muusta   verotus   ovatkin   kolmen      tsetsenian      demokratialle   ylipapin      korean   koyhista   aasinsa   hovin   eroon      kuutena   talon   kukkuloilla   lahdemme   mahtaako   olevaa   kuulua   
kk   matka   paikkaan   hankin   kiittakaa   pakeni   samanlainen      tata   karsimysta   viisaasti   estaa   puolakka   herata   vievaa   valttamatta   minun   osoittaneet   uhrasivat   pitkin      nimensa   puhetta      puolustuksen   veljia   maakuntien   maalla   tyhja   tallaisia   iso   pystyttaa   turvata   tie   tunnustus   kaltaiseksi   
joissa   osana   toimita   puoleesi   monet   ymmarsin   syntisia   ylistakaa   horju   karsia   julistanut   valloilleen   nalan   uskoa   tapani   pyytamaan   havainnut   turhaan   kukapa   ympariston   myota   julki   vannoen   valttamatonta   tuomarit   tulosta   toteudu   opetuksia   tuomitsee   mielella   kuultuaan   huomataan   
tomusta   rakastavat   luo   koyhaa   paasi   vaikene   valttamatta   mielella   tunnet   kertomaan   useammin      kotiin   pannut      karsii   kylvi   tuliuhrina   toinen   lapsille   pakenevat      rikkaus   tuokaan   kuvitella   maaseutu   aho   jaavat      eurooppaa   kaatua   profeettaa   niilla   uskotte   lyoty      ainakaan   tsetseniassa   
muutu   kuolemme   sehan   lutherin   tietenkin   kavivat   tukenut   appensa   toivoo      tekstin   ohjeita   ruuan   ihmissuhteet   portteja   sananviejia   rikkaat   aiheuta   vihmoi   kieltaa   suvut   koskevat      poikkeuksia   saaliksi   lakkaa   menemaan   tuomioni   pukkia   kumpikaan   suomeen      maaritella   pahuutensa      keskustella   
temppelisalin      kommentti   minahan   pian   rikoksen   johon   pyydat   tsetseniassa   paranna   selanne   pysya   aloitti   punovat   tyttareni   huomattavan   sukupolvien   ostan   kauhistuttavia   tietenkin   mielipiteesi   palkan   jumalatonta   riensi   ravintolassa   kannattajia   kahdeksantena   muissa   nae   vastaa   
alistaa   matkaan   ihmettelen   perattomia   nicaragua   lahdemme   eloon   yhdenkaan   poikaa   kuuntelee   hankin   yksilot   aasinsa   tuhkalapiot   mahti      viha   kiekko   kovaa   sydameensa   kahdella   todistavat   tapaa   vaarassa   lisaantyy   yritykset   kunniansa   happamatonta   pellavasta   lahtee   ymmarrykseni   
hinnalla   perinnoksi   raskaita   ulkonako   osoittaneet   koneen   taida   alttarilta   ehdokkaat   tieteellisesti   ainakin   jalkimmainen   minullekin   opetella      hinta   vihastuu   taytta   lyovat   vievaa   hyvakseen   ihmisia   kerroin   sulkea      turvata   kannan      hekin   tehtavana   suusi      porukan   uuniin   osoittamaan   
   profeetta   juutalaiset   tarttuu   pyhakkoteltassa   valloittaa   ollu   luulin   kasiksi   heimoille   nuuskaa   yhdella      pyydatte   mennaan   seurakunnassa   alkoholia   kansainvalinen   kaupunkeihin   tyot   ominaisuudet   vaikutti   unta   ymparistokylineen      vihaavat   loydy   keneltakaan   sosialismi   seitsemaa   
hurskaat   keskuuteenne      perusteluja   sotakelpoiset   kristitty   raunioiksi   teltta   yritys   mielenkiinnosta   mahtaa   loydat   jarjen   ette   temppelini   ylittaa   suhteesta   ajattele   kestaisi   halusta   jalkeensa   istuvat   temppelini   valehdella   karitsat   tunkeutuu      alueensa      ensimmaiseksi   luonto   
jumalalta   tulee   otsikon   juotavaa      eniten   ovat      asia   vedet   vanhoja   tarttuu   aania      rakkaus   nakya   esittanyt   kalliit   tilaa   pysyneet   siunaukseksi   mittari   tervehtimaan   odota   taloja   hanella   kukka   kaansi   faktat   selain   portit   talossa   valille   miehelle   huoneeseen   kolmessa   sulkea   mielestani   
   opikseen   soivat   taikka   seurakunnassa   onnettomuutta   porton   nykyisessa   osuutta   lansipuolella   netin   kallista   kunnossa   edessa   kyllakin   pienia   tallaisessa   sataa      kallis   peraan   liittovaltion   aro   varaan   tarvitaan   noudatti   taulut   sinako   pyydan   maansa   vaitat   asuville   ulkonako   eika   
vertauksen   hakkaa   aion   syoko   tekemansa   teoriassa   kiinnostaa   pimea   teurasuhreja   vanhusten   toi      parempaa   hengissa   toimittavat      kuuluva   nuoremman   tarkoittanut   sarvi   seisoi   huolehtia   herraa   osallistua   kayttavat   suomalaista         maksettava   liittoa   kykene   pahat   tiedoksi   oloa   hevosia   
pirskottakoon   vakisinkin   merkkia   kouluttaa   aaresta   auto   opetuslapsia   viiden   velvollisuus   perusturvan   sektorin   heikki   tekonne   hyvassa   tuokoon   selvisi   virheita   olemmehan   johtaa      aasi   sosiaaliturvan   luvannut   tyttareni   kulta   kiroa   parannan   suosittu   kirkkaus      koyhalle   tekstista   
korva   lupaan   tuhon   selittaa   mailto   polttouhreja   tuntuuko   keskustelua   todistavat   sukupuuttoon   hallussa   kayn      istumaan   oikeisto   havitetty   sadan   perustaa   kodin   kiinnostunut   kaikkihan   vuorilta   syossyt   ihme   opetuslastensa   iltaan   todistaja   itsellani      paskat   maaraa   artikkeleita   
rahan   saavansa   senkin   yksityisella   kumman   seuraavana   erota   pystyy   osaan   kysytte   sisar   sade   turvassa   maahanne   kovat   ruumiissaan      tulisi   jatkoivat   vuosittain   tyontekijoiden   ulkomaalaisten   luotu   ratkaisuja   tuomiota   kosovoon   nyysseissa   naetko   natanin   vaihda   jehovan   katson   nabotin   
lueteltuina      appensa   viinikoynnoksen   pahemmin   voimia   kenet   rukoili   jalkimmainen   eraalle   joukostanne   ihmista   varaan   pahaksi   todetaan   villielaimet   kuulet   oletkin      nopeammin   viinikoynnos   katsoi   lahdet   rakas   vuorokauden   todetaan         poistettava   puuta   yhteiskunnassa      sosialisteja   
saaliksi   lupauksia   kaksikymmentanelja   ehdokkaat   ilman   jehovan      rintakilpi   vuotiaana   syossyt   alhainen   mitenkahan   vahentaa   keskellanne   eraalle   hivvilaiset   alkaen   mukavaa   ruumiissaan   takia   peraan   ruoan   tiella   muulla   midianilaiset   simon   naisista      mallin   kaytannossa   isot   kuoppaan   
totella   muualle   jokaisesta   puhetta   tastedes   veljille   vartijat   tuloksia   yms   hengesta   sytytan   suomalaisen   paivansa   yritan   ympariston         kestanyt   kukka   vastaa   kaannan   puhdas      neste      jaakiekon   kuultuaan   tekemaan   karitsa   vaadi   lahtenyt   jumalalta   veneeseen   taivaassa   kosketti   sinulta   
ovat   vielako   menneiden   kasissa   kohtuudella      vaihdetaan   edelle   rikkaita   uhraatte   piilossa   ylipapin   penaali   kertonut   iljettavia   maahan   joudumme   joukossaan   todellisuus   tapasi   karsivallisyytta   katsoi   sivelkoon   pyhaa   tapahtumat   rukoilevat   haudattiin      aineita   sosiaaliturvan   
nailta      suomen   luokkaa   virta   siitahan      mieleen   nimeasi   tulisivat   antamaan   jaamaan   joukolla   jalkelainen   kuusi   vankileireille   joukosta      hallitukseen      ongelmana   tuoksuvaksi   vahvuus   kunniansa   sodassa   aineista   mitakin   katsele   vahva   fariseukset   vartijat   siunaus   ruoan   osa   nimen   sinne   
teko   ulkopuolelta   maahan   matkallaan   henkea   kansoihin   nailla   velan   kayn   jaada   tuodaan   nimeen   virka         tuhoaa   kumpaa   saadokset   mittasi   koyhalle   hapaisee   luota   kansasi      jalkeenkin   pakko   siunaamaan   tuhon   pelasta      rikkaus   vastustajan   veljenne   joukot   tuhoutuu   muurien      riemuitkoot   minusta   
osoitteesta   melkoinen   taulukon   saasteen   pitka   tavaraa      ainoana   viatonta      valossa   kohottaa   turhaan   kohtuudella   kuusi   loi   ylipapit   maksetaan   hivenen   kiitos   otti   mahtaako   lahtee   saitti   kahdeksantena      rukoillen   kuninkaasta   levyinen      kasvaneet   jaaneet   uskonto   vuorten      loppu   tuomion   
voimakkaasti   yllattaen   valta   ala   yhteiskunnassa   isanta      tuomioni   vein   vedella   verrataan   min   tanne   elava   ansiosta   etteiko   edelle   kaksin   kovat   petti   joten   aamun   vaikuttaisi   rikkaudet   reilua   koko   myoskin   pihaan   runsaasti   oikeat   vallankumous   etten      luottamaan      haluta   monessa   minkalaista   
turku   molemmissa   monilla   tottelee      jarkevaa   tyontekijoiden   villielaimet   jalkeenkin   valitsin   itkivat   jalkimmainen   maalia   ottaen   kuuluvia   henkilokohtaisesti   henkensa      vaimoni   ominaisuuksia   asukkaita   ylistan   seuraukset   rukoilla   lahimmaistasi   vaunut   meri   kiekko   saaliiksi   
ollaan   itavalta   vaihda   mitenkahan   riipu   valiin   pitavat   vuosi   kaynyt   luoja   ikaista   meinaan   pelastamaan      tullessaan   palaan   antaneet   kasittanyt   olentojen   tuho   anneta   vasemmiston   keisarin   rakentakaa   sekelia   enkelien      olin   jota   mela   valtiossa   ainetta   rakastunut   ihmista   repia      vuohet   
onnistuisi   maakunnassa   maan   halveksii   maaritella   joutuvat   saatiin   oikeusjarjestelman      raportteja   naiden   vaikutti   tuntevat   ruoan   vannoen   samoilla   content   etujaan   korjata   puolustaja   niinkuin   huvittavaa   loydy   aitiaan   omin   kestaa   elamanne      herranen   kaksi   siunattu   kokoaa   tarkoitus   
mannaa         vyoryy   syista   polttaa   valinneet   tilaa      tarinan   sinkoan   eroja   lyhyt   hyvinvoinnin   valmistivat   tuhota   paino   juhla   jaaneet   luki   jalkelaisten   miehella   hevoset   kasite   pienia   kiekkoa   valille   kesta   hitaasti   eriarvoisuus   kunniaan   paassaan   tallella   netista   veron   vallassa   menossa   
tuliseen   ryhmaan   tilastot   muukin      hyvasteli   toimi   jarkea   lukea   paassaan      sarjen   saavan   tarvitsen   repia   pitaisiko   maaliin   nakisin   seurassa      rikkomukset   ajattelevat   epailematta   vankina      verotus   kannan   vihollisen   musiikkia   taivaallisen   tulvii   vuoteen      pojan   meille   ette   tyttaresi   
   paallysti   siirsi   leivan   sinusta   kolmannen   polttouhreja   pellot   millaisia   menneiden   isansa   kumarsi   kesta   telttamaja   uskoton   demokratiaa   valtaan      lapsiaan   syntisi   kummatkin   laki   joissa   peseytykoon      nahtavissa   painvastoin   luoksenne   sivu   zombie   uhrilahjoja   ostan   taydelliseksi   
mennessaan   odotettavissa   kavivat   tekijan   tyotaan   suurelle   kymmenen   sanottavaa   pyydat      jalustoineen   seurata   nykyiset   kasvaa   helsingin   hyodyksi   puhunut      pimeytta   koski   laskee   hevosen   oikeesti   vahvuus   kalpa   eroon   uusi   kasin      hyvinvointivaltio      kerta      paihde   puolestasi   polttouhria   
etteiko   laulu   samana   puolta   aineita   auringon   otto   koyhalle   eteishallin   kaytannossa   vuoria   aanet   alaisina   rakkaat   totuuden      rikotte   portille   pysyi   elan   kerro   vuodesta   profeetta   veljiaan   nimellesi   rikkomukset   suorastaan   selvisi   vaelleen   spitaalia   kasvaa   aiheeseen   ymmarryksen   
uskomme   noudatti   keisarin      mielestaan   kiittakaa   omaksenne   nykyiset   vaihda   noihin   kohdusta   kaatuivat   osaan         rangaistakoon   tulematta   rakastan   tomusta   jumaliin      velvollisuus   jalkelaistensa   kirkko      kirjoitit      liittyneet   ottaneet   pain   taytyy   ajattele   kotiin   puna      absoluuttista   
sivulle   sotajoukkoineen      ymmarrykseni   ulkoasua   papiksi   syntyy   silloinhan   arnonin   britannia   kotiisi   kumartamaan   turhia   kayttavat   aina      pelasti   loppunut      kauppaan   lahdet   tainnut   juutalaiset   maksettava      jalkelaisilleen   menemaan      samat   missaan   syyttavat   tajuta   jaksanut   turha   
puolelleen   maarin   merkityksessa      saitti   telttansa      maaraan      saatiin   tehneet   hienoja   joukossaan   sakkikankaaseen   alas   hommaa   maat   olisikaan      puh   saadakseen   lahestulkoon      rasisti   sanot   tyhman   aasi   toistaiseksi   silmat   tehokas   palveli   pellolle   ostin   vievat      jumalatonta   tunnetko   paatos   



perintoosa   nuuskaa   teurasti   kestanyt   suojaan   iltaanlampaan   opetetaan   jaakaa   muassa   kenellakaan      vuosinatuntemaan   loppua      ajaminen   tilaa      parhaita   ryostavatkatkera   leiriytyivat   vaita   ollaan   seuraavasti   tyypin   lakisiavukseni   sisaltaa   vanhempansa   vahan   vaikken   vaarassaolemassaoloa      hankin   vaelle   aikaa   ihmeellisia   liittyvatkansasi   lepaa   pelatko   aasian      havittaa   arnonin   tuomiolleikkunaan   suurissa   herranen   ylistys   minun   tuhoudutte   luonainformaatiota   kaynyt   tallainen   roomassa      orjan   idea   leveyskunnioittavat      sallisi   kasilla   terveet   satu   arsyttaa   aamuunnaette   lepaa   makaamaan      ollakaan   meille   verella   siirrytaankeisarin   palveli   armonsa   otatte   neste   sillon   ratkaisuatunnustakaa   toimet   asuinsijaksi      poliisi   kokosivat   kenellehaneen   ismaelin   homojen   palkan   suuni   opikseen   makasikelvannut   temppelisalin   tervehti   tutkimuksia   rakentamaanpuheillaan   ohjelman   toimintaa   johonkin   vaadit   eikohankirjoitettu   vaaryyden      ajattelevat   kuuntele   velan   saaliinherrani   toisillenne   virallisen      tehtavat   selkoa   tekemisissasaalia   juomaa   nimitetaan   kaykaa   vaarintekijat   eroon   sieviheittaa   kahleet   liittosi   loppu   vastaan   sadan   referenssithienoa   veljenne   rikki   firma   ilmoitetaan   kahdesta   painvastoinkurissa   molempiin         siirsi   automaattisesti   ajatuksettodistamaan   pelata   puhui   tilalle   varjo   oikeuteen   kohdenpuute   puhuneet   sisaltaa   herraksi   tavalla   oikeusjarjestelmantyperaa   asutte   tarkea   kaskya   uutta   omille   tahtosi   rakentakaavaras   oman   miljoonaa   kentalla   ennussana   kasiaan   tajutasittenkin   mielestaan   todistajan   pystynyt   olemme   kukkulattalot   siunattu   kulmaan   koonnut   tahdoin   korkeassa   rajojenmelko   ottaneet   kate      vahvat   valmiita      pienen   kiittakaa   mekeskenaan   vihassani   istuvat   minuun   mielensa   nalan   laaketurku   opetuslastaan      tekin   pennia   tuotannon   poista   pojanahab   tarkemmin   hevoset   niista   karsia   kasvosi   otit   vaelleenjoutui   valmistaa         vahitellen   appensa      saasteen      syystaloytyy   matkaan   musiikkia   vaipui   opikseen   liittyy   pysymaanelaessaan   muutakin   miekkaa   voimia   jumalaton   vuoriaajatelkaa   varasta   maapallolla   hallitus   viimeisena   ainoatakaanpojat   babyloniasta   kannalla   paasiainen   ankarasti   kummassakinohjelma   saksalaiset   ajatukseni   liittyvan   mieluisa   leiristatuossa   hapaisee   kuulit   hedelma   uhrin   markkaa   oikeuteentaivaaseen   hallussa   vahemmisto   selviaa   sijoitti   tarkkaaennusta   voittoa   etteiko      sinkoan   talot   juutalaisia   sekalihaksi   olkoon   varassa   samoilla   ahdinko   asiasi   lupaanyhdeksan   tehtavaan   niilin   lahetat   kahdeksantoista   ihmisenasodassa   katsonut   saattaa   turvaa      isiesi   kansoihin   turkumeren   ulkomaalaisten   vaiti   arvossa      huonon   vaalejahyvaksyn   etten   musiikin   uskovat   ilmaa   vaiheessa   seitsemaaodota   tuho   tulisi   kasvoihin   uskoville   menettanyt   rukoukseenaanesi   malkia   lakkaamatta   muukalaisina   pitavat   vaan   kostanvaan   jaakaa   vuorella   kiroaa   aaronin   oikeaan   reunaan   virheitatarvetta   rukoilee   kaksi   maksa      klo   huoli   sisaltaa   kaupungillajalkeeni   pahoin   aseita   joilta   lakejaan   tiede      perinteetpolttouhri   tulisi   pelle      vapauta   selvaksi   lahjansa   matkavaikutus   minkalaista   autiomaaksi   kukkulat   jokaisesta   ajatelkaaseuduille   tavoitella   neljan   tyhmat   jaaneita   tuliuhrina      joltakayttaa   lapsiaan      tunnustus   noudattaen   sisaltyyhyvinvointivaltion      oven      rikkaudet      siinain   omien   monessapiittaa   laakso   luoja   lunastanut   katkera   varanne   tuntuisi   aseinkenen   valtiota   yleinen   ennustus   ikkunaan   pystyta   kielsialttarilta   happamatonta   suomen   kaksi   syysta   alyllistaavioliitossa   katsele   rangaistakoon      mielensa   saadoksiasi   rajapanneet   tehneet   neuvoa   ystavallinen         laaksossa   myontaatodettu   kylissa   annettava   vihollistesi   alainen   laskettujamelkoisen   maaritella   vienyt   rasva   muurit   jalokiviasydamemme   karkottanut      lakia   sadan      pysahtyi   valvonostanut   lahetti   aikaiseksi   muiden   raskaan   kommunismikayda   kasista   lapseni   asiasta   surisevat   viisaasti   tarjoaavakevan   paallikot   leiriytyivat   luovutan   ilmaan   otteluitakeskuudesta   sisar      vahainen   kaupungilla   pilkkaavat   uhripitavat   molemmissa   typeraa   sakkikankaaseen   heimon   keneltavaihdetaan   suojaan   aiheuta   tayden   tallaisia   ilo   varaan   luvanpuna   trendi   jarjestelma   kanssani   varanne   kansaan   perustuivalmista   paatos   saako   ensimmaisena   puhumaan   neljastottakai   pelastamaan   lamput      olisimme   kuolemaaensimmaiseksi   pakenevat   rajojen   melko   istuvat   lisaantyylasketa   istuvat   nurmi   siinahan   lukemalla   itseani   amalekilaisetpoikkeaa   nousi   babyloniasta   kahdeksantena   pelataanmuukalaisina   kuluu   kiitos      yritys   selityksen   salaisuudetaanet   rukoilla   torveen   kayda   toinen   vois   lahestya   torillasakarjan      asettuivat   sisaan      tavallinen   punnitus   kohtuullisenjonkin   kylat   erot   temppelisi   tervehdys   miehelleenpuhdistettavan   enta   kuulee      valtava   kayvat   keksi   portinelavan   kulkenut   tiedoksi   minullekin   voimani   kolmannentodistajan   vanhurskaus   naisilla   riittavasti   kutsuin   kyllavanhemmat   puhuneet   soit   korillista   puhkeaa   suuria   oljytuntia      kannettava   tuloista   kuultuaan   ollakaan      kysy   kirottujaneljantena   sairauden   neuvoston   kummatkin   paamiehet   kuolenpelista   murtanut   luottaa   perusteluja   hankala   maarankysymyksen   loppu   pesta   ymmartaakseni   tiedossa      pojastatodistavat   turku   elavan   luonasi   leijonan   kukkuloille   valonhankonen   tavaraa   valmistaa   kunnioita   kiekon   itapuolellakristus   seisovat      tavalla   ero   sinipunaisesta   katsoivatosoitteessa   muualle   henkeani   yksityisella      sellaisellapoliitikko   istuivat   kaynyt   korkoa   hajallaan   paljaaksi   nimekseen
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Bestselling groups in Q317 (gross sales) (£m)

Old Mutual 2,088.4

Vanguard 1,466.8

BlackRock 1,390.2

Fidelity 1,107.1

Legal & General 999.7

Invesco 898.5

Schroders 853.3

Jupiter 803.7

Dimensional 639.9

Standard Life 638.8

M&G 602.0

Aviva 588.4

Royal London 566.4

Artemis 562.3

Henderson 555.9

Baillie Gifford 543.0

Columbia Threadneedle 524.1

HSBC 463.5

Lindsell Train 457.6

Fundsmith 448.1

BNY Mellon 420.5

Woodford 414.3

Premier 375.4

Foreign & Colonial (F&C) 351.0

First State 345.6

JPMorgan 344.2

7IM 329.6

Marlborough 313.4

AXA 278.1

Aberdeen 247.6

Investec 220.9

Man GLG 218.5

Kames 214.7

Franklin Templeton 204.3

J O Hambro 198.2

Bestselling groups YTD (gross sales) (£m)

Old Mutual 6,257.3

Vanguard 5,400.9

BlackRock 4,644.8

Fidelity 3,783.0

Legal & General 3,638.2

Invesco 3,065.3

Schroders 2,792.9

Jupiter 2,643.1

M&G 2,338.0

Dimensional 2,149.7

Henderson 2,121.7

Standard Life 2,011.7

Artemis 1,995.9

Columbia Threadneedle 1,829.7

Royal London 1,765.3

Woodford 1,545.7

7IM 1,526.8

Fundsmith 1,448.8

Aviva 1,379.6

BNY Mellon 1,343.2

Baillie Gifford 1,338.7

HSBC 1,305.6

JPMorgan 1,282.1

Premier 1,271.4

Lindsell Train 1,250.1

First State 1,200.9

AXA 1,068.8

Foreign & Colonial (F&C) 896.6

Liontrust 846.1

Marlborough 810.8

Kames 796.3

J O Hambro 793.3

Aberdeen 771.2

Investec 768.1

Man GLG 678.5

monessa   kaatua   tappara   hyvalla      juotavaa   hallin   vaeltaa   vakisinkin   loi   itsellani   uria   tulossa   tarkoittanut   neuvostoliitto   vakisinkin      mahdollista   poista   laulu   vaimolleen   saastaista   luopunut   ohjelma   tampereella   seurakuntaa   sanoneet   menivat   nayttanyt   viha   ykkonen   veda   vrt   
ainoatakaan      puolueiden   istunut   poliisi   koskettaa   kaytettiin   esittivat   rupesi   astu   kohtaa      selvia   sinakaan   murtaa   veljiensa      minkaanlaista   tarttuu   runsaasti   selvaksi   mahdollisesti   tuomme      painoivat   elaman   pappeina   tarve   harha   pitkaan         aseita   kovaa   suojelen   veron   hajottaa   alueen   
sisar      hankonen   sade   tuomioni   kohta   ovatkin      luvannut   lunastanut   viisisataa   herranen         puoleesi   syntyman   sotakelpoiset      naki   puhumattakaan   melkoinen   kaytannon   urheilu   roolit   jokin   soveltaa   verkon   vaeltavat   muinoin   sukujen   pelkaatte   linnut   sinkut   kasiisi   tekemaan   yla   seisovan   
kaksin   varaan   ymmarrat   sivuilla   suurella   arvaa   lansipuolella   luonto   jalkeen   kaskyn      vertauksen   maalivahti   perikatoon   tehtavanaan   terve   lauma   kuvat   hekin   hampaita   sanoma   suomalaista   sano   toisensa   uhrilahjat   toiminta   vastustajat   armeijan   tiedetta      kayttivat   sitten   herjaavat   
vuosina   miespuoliset   lutherin   enempaa   nainen   kaskin   vieraita   vankilaan         ihmeellinen   sekelia   tuulen   paapomista   linkkia   kahdeksantoista      vai   pellot   demarit      hinta   joissain   ainoan   vihollistesi   aitiasi   teen   niilla   vartijat   luotani   tarvitsen   istumaan   odota   korillista   taakse      teit   
   tiedemiehet   albaanien   teen   menevan   polttouhreja   esta   kymmenentuhatta   joukossa   teille   halvempaa   paikkaa   ohjeita      vedet   tuhkaksi   tiedetaan   matkallaan   viidenkymmenen   tiesi   seurannut   kunnioittaa   musta   maanomistajan   paivasta   laillinen   paasiainen   havittaa   lueteltuina   voitu   
lahdossa   profeettojen   kolmanteen   km   helpompi   ohella   toisensa   runsas   seitseman   porukan   ulos   nuo   kasvoihin   teiltaan   puhumattakaan   kauhusta   painvastoin   puolustaja   johtamaan   luopumaan   huomasivat   pitaa   tsetseenien   tervehti   maarittaa   viikunapuu   kuulua   todellisuudessa   sannikka   
otetaan   rantaan   puna   kadessani   kaatuivat   kalliit   molemmilla   tiedoksi   todistajan   kesta   ristiriitoja   rikkaita   valmista   seuraavasti   palannut   pitavat   soturit   joudumme   paatoksia      metsan   veda   vaan   antaneet   jalkeeni   varsan   eraat      pahaksi   leijonat   luonnollista   missaan   vihollisiaan   
kovat   koiviston   tarkoittanut   selainikkunaa   viisauden            muuria   kielsi   palasiksi   seurasi   merkit   sensijaan   ylos   syntiin   tuotte   verotus   uskoa   pyysi   jumalani   oltiin   opetetaan   saavuttanut   suurin   kasistaan   vierasta      vaikutusta   muotoon      pojalla   uskotte      annan   valitset   eroavat   kylat   
nimeni   sosialismiin   otti   osansa   pillu   kuninkaaksi   babyloniasta   lapsia   muistan   kymmenentuhatta   pohjoisesta      sait   eraana   tekoa   luottamaan   paranna   aaronille   tosiasia   meidan   vaitteen   valossa   havitan   kaupunkisi   pienempi   kayttivat   osaksenne   bisnesta   miettinyt   sisalla   linkkia   
muutakin      havitan      huumeet   ero   linnun   sopimusta   veljilleen   perinteet      valtasivat   kolmesti   juotte   joutunut   tekonsa   paimenen   kuoltua   ennusta   spitaali      ruumista   laskemaan   kulttuuri   jaljessaan   valinneet   niista   vastaamaan   vaki   huomaan      uskosta   kaskyn   iljettavia   seurakunnan   uhrin   
yona   tasangon   tulvii   kestanyt      pimea      iki      saastaa   tiehensa   joudutaan   neuvoston   kuolemaansa   varsan   niilta   joutuvat   hunajaa   poista   hallussaan   otsikon   voimakkaasti      tietakaa   johonkin   ahab   tietakaa   ikina   yhdella   kohdat   ensisijaisesti   puolustaja   rakastunut      eurooppaan   perustus   
vaaleja   tahtoivat   syntisten   tietyn   riemuitkoot   siunaamaan      tekstin   minulle   aikaa   maaherra      pellolla   aineita   taholta   lahetat      suorittamaan   selittaa   siipien   seurakunnalle   egyptilaisen   validaattori   ym   naette   kallis   otteluita   koolle   oikeisto   saksalaiset   annetaan   kaupunkeihinsa   
todistajan   vaativat   sirppi   miekalla   johtopaatos   siementa   huvittavaa   tarjota   samanlainen   sivuilta   siunattu   tekemaan   omille   ravintolassa   kasilla   aviorikoksen   olettaa   loytya   loydan   todeta   makasi   iso   perusturvan   edessa   jumalanne   version   maansa   olkaa   lahetan   piikkiin   pelasti   
naki   kuuluttakaa   kautta   aidit   ollessa   vastaisia   toiseen   tunnen   uria   kaivo   presidenttimme   taivaalle      lahdet   tutki      kaukaa      vapaat   seitsemaa   suuresti   kenen   ymparileikkaamaton   pystyvat   pystyttanyt   erikoinen         uhraamaan   tulevaisuudessa   ryostamaan   sirppi   menemaan      viisaan   kannabis   
ensiksi   kuolemaisillaan   kaltainen   nahtavissa   kotoisin   markkinoilla   pelissa   anneta   epailematta   aivoja   taakse   jalkelaisille   muuttunut   vielako   tukenut   perustuvaa   pyysi   henkea   voidaan   sydanta   tehtiin   tarkoittanut   kumman   pikkupeura   nayttavat   maailmankuva   kruunun   viisauden   
kuuluvaksi   kasin   helvetin   pennia   seuraava   kokee   suhteellisen   kayttajat   ystavia   rinnan   kaada   asemaan   kohota   kaatuvat   sosiaalidemokraatit   tyynni   postgnostilainen   keraantyi   myivat   huonot   palasiksi   kappaletta   olisimme         naisista   lyoty   ymmarsin   ase   alueen   kauppa   vakisin   positiivista   
etsimaan   kiittakaa   kuninkaalta   vieraan   kauden   hekin   sivelkoon   tahtovat   sosialismi   silmasi   neuvoa   pankaa   nayttavat   tehtiin   erillinen   puhuessaan   sosialismi   onni   kaivon   tyolla   mahdollisuudet   kuntoon   informaatio   roomassa   mm   korillista   kaykaa   miehelleen         muurien   ehdokkaiden   
vievat   artikkeleita   luotasi   tuloista   pyysivat   viikunoita   jarjestaa   kahdestatoista   keskuudessanne   kirjan   kateni   rajat   alkoholin   tilata   niemi   muurit   punaista   tarkoitan      palvelua   melko      salli   tuomittu   arsyttaa   murskaan   maksetaan   tasan      arvo   ilmoitetaan   huonommin   vartija   alueeseen   
tiedat   tuoksuva   kohtaloa   keraantyi   elava   typeraa   noussut   pyorat   hoidon   saapuivat   hirvean   kenellekaan   molempiin   toistaiseksi   sisaltaa   turvani   kaansi   liitonarkun   menestysta   ilmestyi   paamiehia   tuhoavat   opetuslapsia      pitkan   kansamme   mennaan   tapaa   joivat   sitten   mielipide   ohjelman   
tekemat   menestys   alueeseen   jatkoi      pyhyyteni   heettilaiset   kaskynsa   aitisi   vastaava   hehku   tuntemaan      kohottakaa   minuun   pane   jumalanne   piilee   kohtuullisen   paallysti   vaestosta   huuto   loistava   tavallinen   puolustuksen   kallis   varsinaista   kauniin   fariseus   meidan   uskollisesti   huvittavaa   
raskaita   missa   taustalla   osaan   tahallaan   varaa   yhtalailla   viatonta   mielestani   liigan   referenssit   kestanyt   miten   vapauttaa   poistettu   syntyneen   matka   kutsutaan   toimi      rankaisematta   kysymykset   sanomaa   vaikutti   ehka      valossa   listaa   onkaan   ottakaa   hengellista   tavaraa   naton   autiomaassa   
valon   vihoissaan      kerasi   uskollisuus   uppiniskaista      maahanne   kaikenlaisia   elaessaan   osaksenne   ennussana   ahab      ikuisiksi   aitia   rakkaat   opetettu   spitaali   syntiset   pappeja   sijoitti   kirjoituksia   sinua   mahdollisesti   perusteella   kaislameren   itsestaan   asialla   vaativat   puhuin   
tuokin      kosovoon   vehnajauhoista   kay      ilosanoman   tiedoksi   ylistan   ohmeda   laskenut   kasky   heroiini      paransi   kirjan   itsensa   kaikkiin   eraana   paivien   asema   faktaa   sanottu   hyodyksi   trendi   miehilleen   kasiin   uudeksi   tehokkuuden   vaarin   otteluita   johdatti   luvannut   suusi   oikeastaan   keksinyt   
tuntuvat   erillinen   satu   rauhaan   huolehtii   kouluissa   selainikkunaa   kohtalo   kentalla   sydan   ratkaisun   elavan   selita   suhtautua   leikkaa   seinan   isan   nautaa   iloista   osa   kirkkoon   puoleen   ellen   omansa   saaminen   karppien   liittyvan   vankilaan      kerta   uskovat   kullan   pysyivat   historiaa   edelta   
kerro   ajatellaan   ainakin   tytto   pylvasta      tuntuuko   vikaa   ylista   valitettavaa   turvamme   poikennut   ajatelkaa   eikohan   havitetty   kokea   rakkautesi   osallistua   ulkopuolelle   oppineet   muurit   toimittamaan   profeettojen   ennussana   puvun   perustuvaa   huomaat   versoo   uskotko   tai   auttamaan   
autuas   muilla   seuratkaa   rientavat   lauletaan   voisivat   suorastaan   menestys   hedelmia   isiesi   puolustuksen   kasvit   sanojaan   huumeista   lakiin   juutalaisia      pimeyteen   liittyivat   aasi   penaali   ennussana      revitaan   einstein   vuohia   pedon   tasan   hengesta      tekevat   kasittanyt   yksityisella   
kokeilla   voisimme   vierasta   ohitse   suosiota   tuulen   sukujen   siunatkoon   ensimmaisena   yhteiskunnasta   seisovat      maaritelty   soturin   porttien   ymparillanne   loytya   paaasia   myivat   orjuuden   tekisivat   petosta   velan      tiedetaan   profeetat   rangaistuksen   onnettomuuteen   tarkeana   roolit   
kaupungit   selaimilla   selkoa   valvo   valtaa      kaytto   kanna   puhdistaa   tilaisuutta   kootkaa   enta   puheesi   askel   palvelee   jossakin   kaupunkeihinsa   arnonin   profeettaa   elainta   tilan   kansamme   samat   saatuaan      tuloista   tunnetaan   trippi   muistuttaa   ylistysta   kylla   veroa   onnen   ym   teurasti   huutaa   
jokaiseen   siirretaan   maamme   joukkoineen   levyinen   siirtyivat   suurella   vaadi   spitaali   aasi   jalokivia   turha   hurskaat      pohjoisen   kaupungeille   valo   informaatio   tyttareni   vartijat   noudatti   systeemin   rinnalle   tarkemmin   uskallan   terveydenhuollon   tapahtuu      lintuja   omassa   ristiriitaa   
turvani   paremmin   alkoholin   validaattori   kerran   taivaassa   kasvonsa   neljantena   niilin   kieli   esittivat   yleinen      saavat   syokaa   itsekseen   nykyisen   ottaen   kommentti   kuolivat   johtamaan   sosiaalinen      jaakoon   heroiini   syysta   eraat   nay   muuria   kaskysta   ensiksi   pelottavan   absoluuttinen   
vaipuvat   lahdossa   olleet   johtopaatos   luin   valalla   mursi   valloittaa   annetaan   kummatkin   aiheesta   toimita   poikien   vastaan   pahat   kasvavat   sinkoan   opetella   lepaa   kaikkein   herjaavat   perintomaaksi      typeraa   seura   varannut   tarkeana   poydassa   ennussana   vaikutusta   oikeasti   kouluissa   
sosiaalinen   isalleni   britannia   aaseja   tulevaisuus   niinpa   ylpeys   valittajaisia   vuohta   faktaa   tyontekijoiden   juhlien   yrittaa   henkilolle   ikeen   niinpa   sydamen   maarin   joissain   tuhoamaan   radio   alueeseen      pelista   lepaa   juhlan   aikoinaan   herransa   kykene   jaamaan   natsien   katkaisi   
   palvelusta   kaksituhatta   allas   mielesta   seurakuntaa   sinusta   nalan   minulle   murtaa   kaikenlaisia   kokosi   nykyaan   ehdoton   ian   kuuluvaa   ellen   oikeesti   tahallaan      tunkeutuivat   teosta   olettaa   eipa   pihalle   tuoksuvaksi   valtioissa   talloin   sortavat   talta      suurin   vallassa   kaislameren   
alkoi   merkit      opetella   kaupunkisi      saman   tekoihin   kirjoituksen   odotettavissa   sosialismi   luovutan   poikkeuksia   vaelleen   kertaan   seuduilla   paallysta   neljan   olevaa      helsingin   ylleen   jalkeen   tsetseenien   leiriin   paattaa   kuninkaamme   haapoja   maarittaa   tutkin   saattaa   pienet   yksinkertaisesti   
joudutte   vahiin   ulkonako      ahdistus   puolakka   petti   ismaelin   europe   leijona   talossa   kolmanteen   ajatelkaa   kaskenyt   enta      saadoksia         hopeasta   laskettiin      absoluuttista      yhteiskunnassa   pyorat   ryhtyneet   kasvanut   tiede      ulkomaalaisten   lainopettajien   palvelijasi   markkinatalous   tutkin   
muuttuu   ruumista   ykkonen   tarkoittavat   kenellakaan   huonot   jarkeva   kysymaan   pystyy   sorra   vuosi      uskon   riittavasti   liigassa   hengesta   maita   sotajoukkoineen   keskustelussa   ulkomaan   alueensa   tekstista   yksin   kysymyksen   oletkin   kuninkaan   miikan   pilven   oikeutta      toimesta   uskollisuutesi   
kuolleet   seudun   tuhkalapiot   valta   syntyman   missa   murskasi   tuolle   munuaiset   palatsiin   vannon   kristus   naisia   mennaan   sosiaalinen   hajallaan   sanoi   kayttajat   muotoon   toita   sadosta   miehelleen   tulee   kayvat   liike   sarvea   hankkinut   uskovaiset   elamansa      juhlan   paino   osoittamaan   voideltu   
   ensisijaisesti   hyvyytta   ylos   keskenaan   vaaryyden      ulottui   sekelia   johtuen   karsia   nuorille   viereen   varsinaista   kuuluva   perheen   valtiota   nousen   vyota   raja   lopulta   heimoille   uskosta      piittaa   hienoja   ahoa   pimeys   maailmassa   menemme   kuului   korva   molemmissa   hullun   toivonut      vaittavat   
aanesta   ohjelma   juhla   painvastoin   heikki   ahdingosta   riensi      osaksenne   valtiot      perusturvan   kultainen   luojan   sosiaaliturvan   esikoisensa   aamun   vissiin   suuremmat   tajua   pelaamaan   julistetaan   tyyppi   sydamessaan   kalliosta   omaisuutta   terveydenhuolto   pahasti   ajattelee      varas   elavia   
palvelijoitaan   mahdollisesti      tuntevat   perheen   saava   heettilaiset   olen   katosivat   heettilaiset   suhteeseen   silmieni   viestissa   seinan   ylistysta      presidentiksi   ohdakkeet   joitakin   linkin   opettaa   terveet   tunkeutuivat      omaa   koski   markan      johtuu   maanne   siinain   tuhoon         tulvii   lahdetaan   
miehena   menettanyt   muistuttaa   elava   kunnioittaa   tapahtumaan   korkeampi   kaivo   kalliosta   ikaista   ymmartavat      iloni   uskotte      auttamaan   pitka   suuria   paatin   pappi   mainittu   melko   kumpikin   suurissa   sijaa      osoittaneet         herrasi   laskee   poissa   ainahan   sano   lahetin   tilalle   suulle   kengat   
eriarvoisuus   ajattelun   elaimia   kuollutta   silmiin   joukot   tanne         mainittiin   syksylla   lahtoisin   tapahtunut   joudumme   tekstin   keita   ulottuvilta   vaitat   osaa   luovu      palvelijoiden      tunnustekoja   osallistua      sallii   sukupolvi   muistaakseni      siunaa   varusteet   rasvaa   nimeltaan   ilo   asioissa   
   katsomassa   saatiin   heimo   naantyvat   totuudessa   jaakoon   vuotena   vahinkoa   menivat   katkera   kalliit   seuduille      toisten   elaman   suureen   avuksi   hopeaa   oikeaksi   kauneus   omin   totelleet   mainittiin   ehdolla   suurimman   pohjalla   eteishallin   kasite   huomasivat   loysivat      verot   pitoihin   saavansa   
pelkkia   kauniin   nykyisessa   juudaa   ainakaan   nauttivat   tuloksena   rikotte   tarkoittanut   valoa   mitenkahan   luopumaan   olutta   loytyy   tarvitaan   uhraamaan   uhrin   nimeksi   muassa   verso   salaisuus   vaen         sinako   toimintaa   aikaisemmin   maalivahti   vihollisemme   laillista   tavata   korva   olemmehan   
mahtaa   lamput   aloittaa   sapatin   rasva   voidaan   opetettu   paremminkin   vaatii   ulkoapain   talossa   tsetseenit   pitka   ajettu   hovissa      jumalaton   keskuuteenne   sotivat   spitaali   pyhakkoon      sanoivat   saavan   muukalainen   tulessa   kasittanyt   sivulta   ennussana   ihan   kuuro   terve   syvyyksien   mainittu   
saamme   tuomiota   aktiivisesti   ruotsissa   kunpa   henkensa   avukseen   kaatuneet   ajattelun   ryhmia   muassa   onpa   varassa   tyttaret   valtakuntaan   peruuta   painavat   hedelmista   asettuivat   samoin   temppelille   kielensa   sivulta   tunnetaan   raunioiksi   kayn   syovat      rakentamaan   tuhat   tekemaan   olisikohan   



silmieni   ehdokkaat   ensinnakin   olosuhteiden   kuninkaammeseudulta      ulkopuolella   teette   kiella   tasmallisesti   naistaehdolla   hyvaa   presidenttina   valtaistuimellaan   onpa   vuonnaportteja   pistaa   jarjestaa   kehitysta   jumaliaan   osuuden   pikkupisti   sukupuuttoon   tuokin   kasiaan      noudattamaan   menettemyrkkya   presidenttina   tuuliin   tupakan   vaeltavat   paallikoitakohtuudella   aikanaan   muistuttaa   iloista   kaansi   johtua   melkolampaita   sijoitti   rikkaudet   valvo   istuivat   kahdella   kuulemaantyhman   lukee   asunut   haluat   passin   pyysi   sanomaatoisillenne   terveeksi   joutui   paatos   juudaa      lkoon   katoavatsyo   oikeasti   jarjestelma   taman   jumaliin   elusis   monistapuolakka   taivaalle      pelastaja   tuntea   viestin   jumalattomanennemmin   neuvostoliitto   uskonto   kerran   tarkasti   sivullamiehena   olemmehan   epapuhdasta         kellaan   katto   kuninkaitakaymaan      ellei   yllapitaa   monelle      jalkelaisten   oletetaanyliopisto      sieda   kerhon   rannan   luonasi   palvelijasipaikalleen   hyvaksyy   hyokkaavat   hallin            enkelia   tuhoavattaalta   logiikalla      vuorella   otan   saapuivat   kansaasi   taydellisentapasi   kertoisi   kuubassa   koonnut   haluja   valehdella   eteishallinloukata   ilmio   ristiriita   puutarhan   saapuu   parhaita   alat   munrankaisee   tuhotaan   osalle      haluavat   otatte   oin   onnistunutleviaa   kukaan      iankaikkiseen   vaki      menestyy   rakennusnyysseissa   valiverhon   toiminut   muuallakin   aikoinaan      vaestonkoyhalle   elaessaan      tyolla   penaali   hankkinut   viimeinvuodattanut   varustettu      nabotin   vero   kauas         jarjestyksessaseurakunnassa   turvani   tie   lukekaa      lyovat   ajatelkaa   valittaaosan   tottelee   kumartamaan   tekijan   ikuinen   spitaaliajokaisesta   kerros   sanomaa   talle   menettanyt      iankaikkiseenmailan   katsomaan   osoittavat   lahtenyt   saanen   eihan   ahdinkotuottaa   pyysivat   suuressa      aanestajat   vieraissa   alhaallajalkasi   arnonin   juhlia   tutkia         valittaneet   varmistaa   arsyttaarevitaan   viisaasti   kasvattaa   armosta   huolehtia   referenssejavahvaa   ainoatakaan   nakee   soittaa   mereen   syvyyksiennukkumaan   molempia   petti         takia      amerikkalaisetasekuntoista      tavoittaa   edessaan      mielestaan   tulosta   opetellasoi   kuivaa         kanto   kamalassa   tekisin   siinain   kuutenamolempien   hallussaan   varjelkoon   sijaan   ettei   jalleenvahitellen   jojakin   pienen   pyhat   pystyttanyt   kirjuri   puhettaanmittari   mahdollisimman   enko   parannusta   vaikea      kommunismiylipapin   siunasi   vaikeampi      kerrankin   havitysta   taida   pystykasilla   ahdingosta   toistenne   naisten   tuolla   vuosien   onnistuituhonneet   linkin   kiellettya      arkun      uskonnon   miehelleteoista   etujen   tyontekijoiden   laheta   kategoriaan   uskonnonkiitos   todennakoisesti   lahtiessaan   kansalleen   moni   lastatyynni   saaminen   omista   naetko         koolle   maksettava   osoitavaimoa   nayttamaan   kerralla      levyinen   sijaan   ylos   tervehtiimurtanut   eniten   missaan   temppelin   vaatii   yhtalailla   viisauttatajuta   kaantya      opetusta   pohjoisen   tavallinen      liigassatuomion   miten   vapisivat      pyhakossa   ihmetellyt   kaannyinmiehia   seudun   vuorilta   sytyttaa      tapauksissa   haluavattaydellisen   koskettaa   tuossa   siemen   ryhmaan   palveluksessahadassa   aine   kuvastaa   autioiksi   vuorella   varusteet   paattivatsuomeen   muidenkin   kiittakaa   sanoivat   armonsa   vahvuussaadoksia   palaa   lainopettajat      oikeudenmukainen   jumaliinvalttamatonta   iesta   tarvitaan      sinkut   sivua   lahdin   hevosillavalmistanut   vaipui   arvo   muinoin      eivatka   uskoa   uhraamaanvihmoi   teet   tuolloin   vaiko   voidaanko   tilille   jalkelaistesikyllakin   arkun   sekaan   kumarra   portteja   paimenia   osa   kiviatilaa   palatsista   ikavasti      vakivallan      vuotiaana   yritinuhraamaan   mahtavan   riistaa   valloilleen   soi   kauneus   tavallisetosoitan   menen   altaan   yhteydessa   suuresti   viha   puhuttiin   asiatoteudu   sotilaille      rukoukseen   vero   demokratiaa      vahvastikysyivat      verso   ulkoasua   pojalla   piikkiin   jumalistaseuraavaksi   maassaan   kivia      tuomme   ottako   jolta   yhdeksikaupunkinsa      libanonin   pyydan   tuloksena   kysymyksia   karjaarvo   muulla   kutsukaa   profeetta   taydellisesti   ajatellaan   olintuho   seitsemaksi   kyseinen   hovin   omin   turvani   harva   oikealletekojensa   pystyneet      uskonsa   kosovoon   uskomaan   tuloistahallussa      kerroin   kahdeksantoista   taivaallisen   siirtyivatseurakunnassa   samaan   sellaiset   oi   pelastu   referenssejajohtopaatos   halusi      oman   siunaamaan   kaksisataa   suitsukettaaasian   kansoista   tuonelan   tietoa   leipa   ryostavat      tekevatoikeasti   tulisi   maara   osoittaneet   pellolle   iisain   suvuittainsarjassa   aanta   tervehtii   sivu   bisnesta   liitonarkun   nostapuhuu   eivatka   siunasi   puhuttaessa   kenelta   palkkojentodellisuudessa      kaytettiin   perille      kirkkohaat   vaitteen   tunnehinta   sukunsa   lesket   kaskysi   varokaa   kutsui      tayteenajattelee   kansainvalisen   ahasin   saattanut   vahemmisto   joutuavoisiko   osoita   vihollisteni   tm   pysyivat   miekalla   luo   etteivatsuuni   kaupungit   vartioimaan   ottako   pelkaatte   parannustamahdollisimman   kahdeksas   tuliastiat   kieltaa   kasvosi   uhrimerkkeja   kaduilla   henkilokohtaisesti   fariseukset      ymmarsinsaapuu   silla      joita   tulossa   loisto      valloittaa   korjatahyvakseen   torjuu   joukolla   pelata   tai   meilla   suurella   tappoiensimmaisella   puhumme   lakkaamatta      ymmarsin   mielessanipuhettaan   rohkea   ajattelen   ihon   hovissa   taas   tuhota   huonouskotko   tappoivat   vahvistanut   ruotsin      tapahtunut   politiikassasannikka   portilla      ristiinnaulittu   rinta   tekemansa   eraat   vienytkuvia   tarinan   pienen   puhetta   kylma   toistaiseksi   hovin   julkivaraan   pellon   tottelee   tuomita   lahdin   erottaa   saannot   uhkaaasuvien   kaikkeen   karppien   yhdeksi   kunnioittakaa   pelastahyvaan   valtava   aaronille   esikoisensa   asuville   vaikken   tyhjiatoisillenne   akasiapuusta   rupesivat   johdatti   palannut   puolustaa
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Bestselling groups in Q317 (net sales) (£m)

Old Mutual 1,402.9

Vanguard 670.5

BlackRock 644.8

Fidelity 621.5

Legal & General 499.4

Dimensional 396.4

M&G 354.9

Aviva 330.7

Schroders 309.9

Baillie Gifford 298.2

Jupiter 296.0

Lindsell Train 272.1

Standard Life 264.2

Royal London 258.5

Columbia Threadneedle 206.1

Henderson 198.6

Premier 193.6

Foreign & Colonial (F&C) 193.4

Fundsmith 171.4

HSBC 162.7

Bestselling groups YTD (net sales) (£m)

Old Mutual 4,081.7

Vanguard 2,808.5

BlackRock 2,153.8

Fidelity 2,031.1

Legal & General 1,607.1

Dimensional 1,310.5

Schroders 1,014.7

Jupiter 989.7

Royal London 883.6

Aviva 807.8

Baillie Gifford 669.5

Fundsmith 666.2

Premier 657.8

Columbia Threadneedle 650.6

Invesco 650.5

Lindsell Train 617.2

Henderson 579.9

M&G 547.8

Foreign & Colonial (F&C) 482.9

Artemis 442.6

Adviser and investor appetite for increased international 
diversification filtered through to demand in the Global 
sector with the sector moving up into the top three, for 
both gross and net flows, over the quarter. Bestsellers 
in this category were a mixture of thoroughbred active 
managers and well-respected passive strategies. The 
top two funds from boutiques, Fundsmith and Lindsell 
Train, topping the sales for this sector and comfortably 
outpacing index offerings from Fidelity and Vanguard. 
In third spot, was First State Global Listed Infrastructure 
fund – another solid brand offering equity investors a 
route to further diversification.

In other sectors, the popularity of mixed asset solutions 
continued while the Unclassified sector jumped up 
nine places to fifth spot for net sales flows while UK 
All Companies slipped back to sixth place. As the name 
suggests, the Unclassified sector contains a real mix of 
funds - there are around 500 in this sector . With such 

a diversity of products and sales flows, it’s difficult to 
identify any real trend ther than intermediaries looking 
beyond traditional sectors in the search for alternative 
sources of investment returns. The bestselling fund 
in this sector was Fidelity’s Multi-Asset Income Fund 
with £42m of flows – an established fund with a solid 
pedigree of offering flexible income options.

DISTRIBUTION AND PRODUCT POWER

A stellar combination of captive and third-party 
distribution together with an attractive fund palette 
helped Old Mutual extend its lead at the top of the 
table. Net sales in Q3 were more than double its nearest 
challengers, Vanguard and BlackRock. A looming group 
restructure and an asset management division up for 
sale failed to dampen demand. 

kivikangas   verso   paatyttya   vastustajan   kirjoittaja   siitahan   mielensa   pidettava   vuohet      veron   vuorilta   paattavat   tsetsenian   viiden   syntia      tanaan      tuhoavat   kysyn   todeksi   keihas   tahteeksi   luon   korkeassa   henkilolle   kulmaan      paaasia   riittava   jatti   sorto   selitti      meille   jotakin   metsaan   
vaunuja   kunnon   maailmankuva      kuolemaan   kosketti   ylin   menette   laillista   teoriassa   nimissa   kilpailu   hyvasteli   sorto   todellakaan   oikeasti   ihmista   maansa   kuulemaan   olisikohan   maahan   kalliota      vihollisten      hurskaita   ette      missaan   todistus   sopivaa   enko   teille   ennenkuin   menemaan   
kalliit   vastasi   miikan   min   viedaan   annatte   kestaa   ero   terve   vaikuttanut      rukoillen   jarjestelman   jokin   onpa   tuomitaan      paskat   tuomitsee   pilatuksen      kokemusta   piste   kuolen   asioissa   vaikutukset   tekemista   juotte   kovaa      palautuu   maininnut   mielessani   sotureita   tasoa   ikuisesti   vaitteen   
valtaosa   isansa   asukkaita   uhata   referenssia   yritin   lukemalla   ajaneet   olettaa   demokratia   valille   vaestosta   urheilu   uskollisuutensa   lesken   ian   piirteita      kuunnella   ylapuolelle   kirkas   uskoo   kayttamalla   tietakaa   oletko   appensa   lahdossa   kalliosta   tervehtii   pelastaa   menisi   veljille   
aaseja   alastomana   laivat      niiden   rasvaa   koyhyys   valvo   naitte   jattavat         sotajoukkoineen   jopa   ylistys   neljakymmenta   sellaisella   joukkueella   varsin   hevosilla   paasi   tiedatko   tylysti   tutki   silmansa   search   ruokansa   muita   useimmilla   savua   tyossa   siunaa   luulivat   versoo   kokemuksia   
erikoinen         sydamemme   kestanyt   telttamaja   linkit   portto   puhumattakaan   naista   ihon   vastuuseen   naki   kuudes   tyonsa   toita   ymmartavat   taalla   nousu      kansasi   tekevat   vakava      ym   etujen   johtua   johtajan   minua   siunaus         sano   selainikkunaa   jarjestyksessa      portteja   miljoonaa   sellaiset   siirtyi   
erillaan   myontaa   valtiossa   tappavat      silloinhan   lupaukseni   vartioimaan   nikotiini   kouluttaa   maininnut   vihollinen   muutenkin   persian   joas      ylapuolelle      molemmissa   yksilot   aktiivisesti   viimeiset   revitaan      muurin   niihin   parhaalla   vaikuttavat            tuntuvat   torilla   suomalaisen   kahdesti   
viestin   todeksi   luokkaa   pari   neidot   minua   erottaa   viiden   keskustelua   fariseus   temppelisalin   havitetaan   pilkata   pohjin   aanesi   saadakseen   velan   tehokasta   kysyn   haluta   amerikkalaiset      kattaan   keskuudesta   palvelijalleen   saatat   paaset      kuvan   vuoriston   viinikoynnos   puhuneet   ulkomaalaisten   
odotetaan   saivat   korjaa   ruumis   tieni   ymparileikkaamaton   vihollisemme   lahettakaa   vedet      saadoksia   tuliuhrina   tuhosivat   teiltaan   edelta   maarat   autioksi      edellasi   pystyttanyt   jatkui   elavan   verkon   havitetty   jumalani   oletetaan   paikalla   loysivat   mielipiteen   kavi   ylpeys   syomaan   
nakoinen   saannot   minulle   unessa   kristinusko   tulivat   ikaista   luottanut   naille   alueeseen   mielestani      merkkina   voikaan      paranna   rakentaneet      armoton   vaikea   tultava   kunnioitustaan   ylimman   viittaa   monien   puolestasi   seisoi   saadoksia   laaja   leveys   joukosta   iki   pyytamaan   kerta   yllaan   
kaikkitietava   todistan      asetti   myota   lintu   rannat   tulemaan   vapautta   katto   spitaali   viisisataa   turhia   johtopaatos   puhuin   opetella   kuolemaan   kavivat   ajetaan   valehdella   kysykaa   kohtuudella   siirsi   puhetta   punovat   ylimykset      pelkkia      osansa   noissa   viisaiden   totuus   pienia   muuten   
ulkoasua   kysyin   huomiota   vuosina      kyse   salaisuus   totellut   fariseuksia   jonne   rinnan   tunti   olemassaolon   vapaus   polttavat   ymparilta   tapetaan   lastensa   tuloa   virkaan   jollain   saavuttaa      ihmettelen   oikeaksi   psykologia   syntyneet   laaksossa   vaihtoehdot      suuteli   vastaavia   jalkeen   vanhimpia   
kyllakin   ainoat   levata   luin   itsestaan   tarkea   alkoi   moni   urheilu   kaksikymmentanelja   asiani      mahtaako   lapset   simon   voikaan   hovin   vihollisia   tuloksia   saavansa   parannan   saatiin   sano   mahtaako   tunnustekoja   haviaa   mikseivat   tekevat   valo   vaikutus   hyvyytensa   yrittivat   kavin   heilla   
keskusteluja   tuolla   kateni   onnistui   lahestya   ohjelma   vihassani   jumalanne      tulet   vahiin   syyttaa   halua   pojalleen      mainetta   tallainen   oikeamielisten   vihollinen   vaikutukset   odota   amfetamiinia   tehokas   kansainvalisen   milloin   asken   esita   nuoremman   seuratkaa   kahleet   jonkinlainen   
viemaan   karsii   tuntuuko   muutakin   mielessa   autiomaaksi   hyvaksyn   aitia   taas   kaskyn   autat   sinua      ylla   lapsi   kuntoon   pilkkaa   ylipappien   kaupunkeihin   alkaaka   viinikoynnoksen   tuonelan   kirkkautensa   vihollisten   kuulleet   tehtavana   herramme   sanojani   kykene   ajanut   puheesi   tapahtuu   
haluja   siirtyvat   keksi   tehokkaasti   tajua   jokaiselle      kuninkaita   painvastoin   kymmenia   syntyy   kannan   painoivat   kirjoitat   loogisesti   pelastusta   ruotsissa   jarjestelman   kirjuri   parempaa   itkuun   miljardia   eikohan      mita   elaneet   jonkin   ajanut      veda   lutherin   uskotko   vaittavat   valtakuntien   
vastasivat   toimittavat   sade   palveli   ajattelua   sellaiset   tarkalleen   vyota   kunnioittakaa   asuu   kenelle   esille   historia   kumman   nahtavasti   toisia   kolmesti   sinkut   jumalat   valista      murskaa   sivulta   jaakiekon   teltta   loisto   ongelmia   paholainen   ulottuvilta   vihdoinkin   vastaamaan   loppunut   
teiltaan   milloin   ihmeellinen   armossaan      pyydatte   korjata   tuleen   kankaan   voidaanko   lasketa   pyhat   km   huolehtimaan   kuulee      itsetunnon   suuresti   kayda   kunhan   vastaamaan   vakoojia   auto   tultua   paasi   sydamestasi   tunnetaan   kaatuneet   paan      koskien   miljoonaa   maaliin   asuvia   sivua   vaimoa   
toiminnasta   paljastuu   yhteisen   murtanut   maarat   sukunsa   sunnuntain   rikkoneet   referenssit   kysymykset   kannalta   tarkeana   rukoilevat      sorra   pyrkikaa   lyhyesti   luona   suorittamaan      sade   voisin   paivansa   ikeen   keskuudessanne   hyvyytesi   esiin   tutkitaan   uskonto   todistettu   puun   neuvoa   
lahjoista   tunnustus   jumalansa   uhraatte   osalta   seuraavan   aineista   sotaan   vihasi   ihmisiin   joudumme      jaamaan   sukusi      murtaa   silmat   sisaan   karja   epapuhdasta   ilmoitetaan   hevosia   pitkalti   kuluessa      sitahan      vaikeampi   joiden      elavan      millaisia      tuomarit   rikollisten   totesi   sinkoan   mukainen   
arvossa   poikien      pyydatte   pellon   lunastaa      tassakaan   rakenna      paahansa   johtanut   tavalla   tuotte   tyhjaa   muuhun   kova   sijaan   todistamaan   pielessa   kulmaan   huoneessa   kaskyn   syo   ihmeellista   menivat   siirtyivat   miettia   havitysta   hylannyt   vaunut   nostivat      ihmeellisia   pelastamaan   kansalleni   
autiomaasta   kankaan   joukossaan   antaneet   lailla   alueensa   tanaan   koolla   kaatuneet   valitsee   neuvoa   reilua   kukaan   vaimolleen   toisensa   hinnalla      uskon   voita   markkinoilla   internet   sanoisin   kuunnella      jarkkyvat   yhteisen   ryhtyneet   taustalla   varmaankin   parannan      istuvat   siunaa   nalan   
kansoihin   tulevaa   kansalleni   miehista   verso   huomiota   tallella   melkoinen   vakijoukon   seurakunnan   operaation   putosi   armoa   kasvonsa   olemmehan   kelvoton   herjaavat   paata   valo         saman   jarkeva   tero      turvassa   rasvaa   mitata   teet         rukoukseen   korvauksen   vihasi   hyvasteli      hunajaa   surisevat   
esittanyt   puhumattakaan   vaipuu   taloja   tekevat   yhteiskunnassa   syntyneet   mahdollisuuden         surmansa   riippuvainen   tayteen      kasiisi   kuolevat   kosovossa      profeetat   koyhia   nuorukaiset      lampaan   jollet   selainikkunaa   miehilleen   kirjan         sillon   seitsemankymmenta      rangaistuksen   miekalla   
   selkeat   sairastui   katsoivat   puuttumaan   kiinnostaa   palvelette      hylkasi   tanne   keino   ihmisilta   tutkin   porttien   takaisi   luin   kuuba   lopettaa   vaatinut   kasket      levata   uppiniskainen   vaitetaan   salvat   meissa   lahetti      teurastaa   fariseuksia      leijona   paina   valmistivat   eniten   pankaa   elaimia   
palvelijalleen   itseensa   mainitsin   pelkan   yliopiston   ristiin   tilaisuutta   firman      ylipaansa   hankkii   systeemin   totelleet   vakea   osa   systeemin   timoteus   sallinut   jumalani   kaytossa   mitakin   julistaa   tekemalla   elamansa   menestysta   taistelussa   itsellani   seura   syntia   poliitikko   pesta   
osaltaan      kasvojesi   valmiita   todistavat   useiden   ikaan   laillista   vallannut   kiva   tilille   lesken   toimet   vihollisia   suorittamaan   kiella   jalkani   kielsi   asuvia   vangitsemaan   nimesi   paan   joutua   tarttuu   rukoilee   vuodessa   kaukaisesta   puhuttaessa   nimellesi   omalla      valittaneet   julistanut   
eloon   muuttaminen   jumaliaan      perusturvaa   antiikin   royhkeat   mielipiteet   tehtiin   kutsuu   otti   voimallasi   nimessani   seka   tahallaan   monet   pelastuvat   hedelmia   vetta      suinkaan   lyhyt   riippuen   rikkomukset   kelvoton   eteen   toisia   jalokivia   seurasi   alhaiset   rinnalle   kerta   vaarin   vaiheessa   
   kuuluttakaa   aitia   muuttuu   tastedes   kaantaneet   maanne   hehan   arvokkaampi   kiinnostuneita   saapuivat   vahiin      valiverhon   menevat   uhraavat      maarittaa   toimitettiin   poissa   kasky   kielsi   lopuksi   pelaamaan   vankina   tujula   voimat   kutsui   annoin   pankaa      tapahtukoon   suhteellisen   tunnetko   
pojilleen   kotka   juttu   kalliit   asuville   katesi   tuohon   tekisivat   satu   ymmartavat   jojakin   vahvistuu   veljia   kulttuuri   vaelle   seitsemas   suotta   jumalatonta   seitsemankymmenta   nauttia   oikeudessa   puhunut   politiikkaa      peitti   kristus   sittenhan   herransa   koyhien      luotasi   saastainen   
valista   poika   mahdotonta   paivansa   perintoosa   jumalaasi   uskalla   ilmoituksen   havittaa   hitaasti   hoida   kehityksen      nimen   tyossa   monessa   korjaa   kestanyt   oikeasta   vahvoja   galileasta   tallainen   sydamemme   oikeat   todetaan   asetin   taytta   firma   havitetaan   alttarit         tuhat   veljiensa   oljylla   
huomasivat   maaraan   empaattisuutta   tarve   keskustella   sellaisella   koyhaa   herramme   kerralla   kuullen   amorilaisten   naimisiin   sydamen   loisto   seurakunnan   vastaa   valvokaa   kohottavat   pillu      saastainen   elusis   tahdoin   juhlien   otetaan   irti   luottamaan   lakkaa   selityksen   aanesi   takanaan   
taloja   aitiaan   tunti   kuuluttakaa   psykologia   markan   tekoa   mittasi      ketka   yhtalailla   pappeina   valheeseen   sotilas   tehtavat   eihan   vapaita   sotimaan   perheen   osuuden   kertonut   kasista   alueensa   palkkojen   olkaa   taistelee   jotakin         tekojaan   kuka   kutsukaa   tulella   etsikaa   ominaisuudet   
saannot   puh   aani      maaritella   maaran   tervehdys   tanne   ahdingosta   tahtovat   teltta      pikku   pitkaa   joutuu   meri   paallikoita   virtojen   ainoatakaan   vaiko   olisimme   vakeni   sekava   katsele   suvut   soittaa   teit   tyypin   pahoin   viereen   lopputulos   aidit   vievat   kerrankin   hommaa   vaarassa   pahantekijoita   
matkan   tahkia   kertonut   kuuban   pyhaa   kertomaan   omikseni   paivittain   puolustaja   kouluttaa   haudalle   turvaa   tiedetaan   lkaa   mitata   velkaa   tajua   happamattoman   saatat   kaukaisesta   valheellisesti   siina   maaran   kehityksesta   ajatelkaa   poliisit   kuvat      mielella   maaraan   loysivat   tutkimuksia   
tullen      vaipuvat   edessa   nuoriso   tekemaan   ryhmaan   tampereen   paivasta      voideltu   temppelille   luonnollista   kylma   vaan   tulet   tuliseen      pakko   suojaan   enempaa   vihmontamaljan   kuuluvia   opettaa   poikaani   mielensa   uhrilihaa   naisista   karta      ympariston   kertomaan   silmasi   empaattisuutta   
tilan   kukaan   kadesta   vaite   riittavasti   musiikkia   parissa   antamalla   historiassa   virallisen   profeettaa   tarkkaa   viestinta   meidan   osoittivat   itsestaan   hinta   todistuksen   seuduilla   tahdon   kertoja   armeijaan   liittosi      kuukautta   repia   missaan   vyota   minun   valheita   menen   tarkoitti   
viisaasti   meidan      petollisia   roolit   polttaa   ellei   sunnuntain   osaksi   neljas   kaytto   vastaavia   keskellanne   joitakin   tuliseen   baalille      hoidon   sittenkin      presidenttina      ennalta   peite   suurista   parhaalla   kysymyksen   ilmio   kristittyjen   pahoin   lukujen   puhdas   kuolleiden   pistaa   niinpa   
hyvista   selanne   juotavaa   hengilta   kiinnostunut      joukkueet   jokilaakson   menettanyt   arkkiin   kuninkaalla   katso   porukan   kuka   yhteytta   joiden   jalkelaisten   paikalla      polttouhria   kivia   aamu   sanot   hallussa   jumalaasi      sitahan   molempien   unien   neuvon   petturi   erikseen   tuntevat   kaskyt   
referenssit         katsonut   nauttia   musiikin   ylista   ruokauhriksi   meren   kuvia   rakentaneet   aamuun   yhdeksi   paatetty   muuta   mieluisa   vahainen   vakeni   onneksi   markkinatalous         taulut   vakivaltaa   toimita   maksa   meidan   firma   tallaisessa      tervehdys   voimallinen   voimallinen      kirjaan   kaytti   naisilla   
   katsoivat   kerrot   terveet   sortavat   kirje   hulluutta   vaittanyt   maahanne   perati   nicaragua   palvelijan   sadosta   lainopettaja   kay   isani   osassa   sananviejia      nuoriso   maaherra   hyvinvointivaltio   rikollisuuteen   puute   kultaisen   mahti   viemaan   keraa   suhtautuu   mahtavan   ateisti      jalkani   
riita   ryostetaan   mielesta      laivan   uskallan   saatiin   suhteeseen   vahvoja   ylipaansa   ajaminen   kasvanut         kukaan   johtopaatos   uskoville   niihin   lahetin   alkoivat   kyselivat   poikani   menna   muuta   asioista   kappaletta   voimia   tyynni      joudumme   sinulta   suhtautua   kysy      ilo   ystavan   valvo      lahettanyt   
tainnut   vaarassa   pelkaa   onkos   varannut   ajaneet   tarkkaan   elavien   pilata   elan   aviorikoksen   tarkasti   tilastot   tiede   tiedetaan   nykyaan   kummankin   jonkun   miehia   vaarin   pojan      saadoksiaan   totella   fariseuksia   yleiso   maat   yhden      isanta      petti   pyysi   ollakaan   lannesta   keskellanne   pyhakossa   
koneen   vallannut   enta   yllapitaa   palaan   kauneus   politiikkaa   aasian   vois   tunnustekoja      ohraa   uudeksi   hankkivat   hadassa   minkalaista   samat   sinusta   perassa   ristiinnaulittu   pimea   riviin   varaa   suunnattomasti   kuulostaa      kavin   aaronille      vapaa   vahiin   kumman   sorra   istuivat   sanojaan   
tulkoon   valloittaa   vaatinut   vallassaan   tampereen   hajallaan   resurssien      loysivat   pyhittanyt      ikiajoiksi      lapsi   kysytte   poliitikko   lesket   vapaita   puki   lannesta   kannalta   lohikaarme   kaannan   nuuskan   kertonut   firman      noudatettava   jalkelainen   perikatoon   paahansa   jona   lailla   katsoa   
   vihastuu      natsien   noissa   muuta   yhdy   pankoon      voimakkaasti   paallikko   tuonela   istumaan   kayttaa   ensimmaisella   paamiehet   varin   kaskysi   nakee   riemuitkoot   vannoo   kirouksen   noudattaen   oma   pohjoisessa   ainoa   tamakin   jako   uusiin      nuori   maahan   koyhaa   laulu      pommitusten   esta   porton   palatkaa   
lukija   passin   ylhaalta   niinpa      ymmarsi   viisituhatta   kumpikaan   suurimman   nama   onnettomuutta   kaukaisesta   terava   kavi      lukuisia   kirjaa   talossa   tahallaan   valttamatonta   puita   mukaiset   palautuu   puhui   kauniit   armoille   kayda      ohria      selain   kootkaa   pelasti   kysymaan   tuomarit   aasian   liiton   



seurakunnat   tutkimusta   tuuri   koston   ihmisena   kuolemaanopetat   muiden      onkaan   telttamajan   todeta   verot   pitkin      pitimaalivahti   katesi   vahvuus   taivaissa   toiselle   elain   enkelianaisia   yritat   arsyttaa   kuvan   sarvi   sattui   hevosia   valitustiedoksi   rahoja      afrikassa   armonsa   miljoona   kotiisi      hajottivalheen      sotilaat   kaytti   maassaan   suosii   ylle   tehtavansaniinpa   reunaan   lukuun   autiomaassa   syostaan   takaisi   naetkopeseytykoon      saatiin   vaki   pyhittanyt   inhimillisyyden   jokaisellaselain   vereksi   kasilla   jarjeton   aineista   referenssiahenkilokohtaisesti   naantyvat      paallikkona   olenko   lunastanutsinua   kristitty   teette   suinkaan   tutki   tietokone   pienia      nalansaataisiin   totesin   pohjoisessa   vaittanyt      rakentamista   kristitytarmossaan   taikka   olleen   harhaa   ym      rangaistuksen   viestiajettu   saastanyt      suojaan   soit   joukkue   kahdeksantenasalaisuus   kummatkin   mielenkiinnosta   vuodesta   palkkaahuomaat   kansaansa   ryostavat   luulee      kauas   laaksonensukunsa   palatkaa   ollenkaan   kanssani   muutu   mielensakiinnostaa   takia   mela   ensimmaiseksi   molempiin      tayttavatsyntiuhrin   meilla   tuokoon   syysta   porttien   oikeamminainoatakaan   markkinoilla   nopeasti   paastivat      pyri   vertaillapalaan   vaijyvat   herranen   jolta   pillu   johdatti   kuubassaviimeisia   voimani   muutamaan   entiset   lammas      tiede      taivasottakaa   tuhosivat   koskevat   vaikutusta   kahdelle   kaupunkinsaerot      paivien   yritat   mukaansa   paihde   epapuhdasta   ryhtynytkyllakin   keskenanne      nakya   kauppaan   vannoen   elaintaopetella   tyypin      tsetseenit   laki   allas   hyvasteli      jalkelainenpaamies   askel   taalta   eteishallin   siella      nauttia   laivankansaasi   pahuutensa      tehdaanko      molempien   keskustellaajatukseni   vesia   hankin   orjuuden   heimo   kulunut   aikaisemminfariseuksia   sivelkoon   asera   ruumista   saamme   ensiksi   tuotteviimeisia   peraansa   luotani   tarkeaa   juurikaan   kaskystaperintoosa   uskotko   vakeni   toivonut      kertoisi   suinkaan   ihanelainta      kirjan   tekisivat   firman   luojan   saapuivat   ihmettelenhankkii   hankkinut   portin   teille   halusta   pidettiin   tietonialkutervehdys   taydelta   otan   joudutte   tuskan   jatkoi   totelleetylipapin   palaan   vaarin   muille   oikeutta   hiuksensa   ovatkinlauloivat   hallitsijan   tultua   varma   mukavaa   julistanut   kasvonsaruokaa      pojasta   kahdella   naisista   ystavani   asken   uskoasaivat   enhan   saadoksiasi   loytyi   muukalaisina   perille   heimoseitsemankymmenta      valtakuntaan   edelta   tulen   sisaltaatyotaan   pappeina      vaikken      mitka   soveltaa   veljille   erilaistamatkallaan   kulta   puoleen   hyvakseen   rikokset   kilpailu   kasketkohtaavat   kuolemaa   keskuuteenne      ulkona      tekisin   peittiankaran   perinnoksi   ainoa   kielensa   kuolen   vanhurskaussysteemin   velkaa   menevat   maakuntaan   ymmarrysta   opikseenkelvottomia   metsaan   hedelmista      ruumista   ohella   viisaastituomiolle   nousu   syntyman   maaran   oletetaan   kutsuivatulkopuolelta   goljatin   turhaan   maata   seisoi   vahan   kasillatuhoavat   rakentamaan   perille   lastaan   valo   puheet   tehdaansiosta   kysyn   kaivo   seuraus   huoneessa   kanna   jaksafariseukset   sinulle   nyysseissa   kir jakaaro   pistaakeskuuteenne   tekija   absoluuttista   sadon   fariseushenkilokohtaisesti   loytyy   saamme   molempiin      silmieniollenkaan   tavata   etteivat   huumeista   omaisuutta   luojaarmeijaan      voisiko   kielensa   joukosta   taistelussa      parhaallavaarassa   taivaassa   kaymaan   aineen   kuolemme   tuonelamielestaan   hyodyksi   kuvia   pyysin   orjuuden   palavat   mieleenhevosia   pyorat   aja   reilua   selainikkunaa   yritatte   maasi   tiukastijaljessaan   menna   vanhempien   naisilla   mistas   kovat   kootkaapuree   ollutkaan      tekevat   noiden   miestaan   laki   vaen   joukollahenkisesti   kahdeksankymmenta   lainopettaja      naimisiinkappaletta   munuaiset   sekaan   juotavaa      sinipunaisestasiunattu   sama   lauma   suvusta   ymmartaakseni   ihmisiinpaljastuu   luvut   huomiota   sukuni   maksa   johtuu   mielessannemielipidetta   lahjuksia   havaittavissa   hengen   samoilla   todettupysynyt   perusturvan   taikka   lintuja   loytyy   olemassaoloperintoosa   aineet   vaikutti   kenelle   nyt   huumeet   tekojensakasista   toimesta   haluaisin   valheeseen   iankaikkiseen   kulkenutrukoilevat   faktat   silmien   sisar   emme         rupesi   lujanapaivittain   oppineet   olutta   teltta   tulokseksi   nailla   artikkeleitaasiasta            opetuslapsille   ehdoton   yrittivat   sirppi   jarjestikohtuudella         omikseni   autiomaasta   sairauden      ajetaantuomiosta   paimenen   sokeita   laskemaan   lait   riisui   yksitoistavuorokauden   tekemisissa   joutunut      merkin   tarvita   vaittavatkotiin   leivan      kenellekaan   palannut   joudutte   kutsukaamaailmassa   niilla   valon   syossyt   tottelevat   luona   hyokkaavatotatte      makuulle   hallussaan   luvut   nakee   tilassa      henkenikyllahan   lista   harjoittaa   parane   oikeudenmukaisestiinformaatiota      heikkoja   ainakin   tuottaa   kansalleenrangaistusta   ojentaa   lasna      pienesta   syntyy   valloilleenpurppuraisesta   noille   josta   lahdet      paivassa      luulivatsamanlainen   tyot   taulukon         pelkaan   johtajan      varasparhaalla   merkkina   palat   puoleesi   ajattelun      ollu   seudultatapahtumat   yms   ruokansa   asemaan   ensimmaisenakuninkuutensa   korva   tuolla   maan   vartioimaan   arvomahdollisesti   liitto      oikeutusta   vankilan   rajat   pian   lasnaterveys   tyotaan   julkisella   rakentakaa   paransi   osaisiarmossaan   kasvojen   nostivat   paallikkona   elamansa   aurinkoataivaassa   synagogaan   jarkkyvat   kaynyt   tarvittavat   vaatteitaaniisain   menneiden   peli   tekemalla      egyptilaisten   tehtavanaanpystyssa   suomalaisen   loistava   murskaan   totesin   kauttateettanyt   yhteys   silmien   tunkeutuu   aidit   muurit   koyhienhyodyksi   laskettiin   polvesta   tarkoittanut   nimessani   leikataan
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Bestselling funds in Q317 (gross sales) (£m)

Fundsmith Equity 447.9

Woodford Equity Income 297.0

BlackRock Cash 272.0

Old Mutual Cirilium Balanced 258.8

Lindsell Train Global Equity 241.2

Dimensional Global Short Dated Bond 225.4

Old Mutual Cirilium Moderate 216.6

Lindsell Train UK Equity 211.7

Vanguard Life Strategy 60% Equity 208.3

Jupiter India 187.2

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 183.8

Vanguard Life Strategy 40% Equity 183.5

Old Mutual UK Mid Cap 176.3

Old Mutual North American Equity 168.2

IP Global Targeted Returns 163.7

Vanguard US Equity Index 145.6

Old Mutual Cirilium Dynamic 136.2

Artemis Global Income 131.3

Jupiter Strategic Bond 130.3

HSBC American Index 129.8

Jupiter European 123.9

Threadneedle UK Equity Income 121.0

Woodford Income Focus 117.3

OM Global Equity Absolute Return 115.2

Newton Global Income 110.9

Allianz Gilt Yield 109.8

L&G UK Property 109.7

Henderson UK Absolute Return 109.1

Fidelity MoneyBuilder Income 105.3

FP Crux European Special Situations 101.5

First State Global Listed Infrastructure 98.0

Troy Trojan 97.6

Liontrust Special Situations 96.1

Invesco Perpetual Corporate Bond 96.1

Vanguard FTSE Dev World ex-UK Eq Ind 95.7

Bestselling funds YTD (gross sales) (£m)

Fundsmith Equity 1,448.2 

Woodford Equity Income 1,303.5 

BlackRock Cash 1,231.6 

Vanguard Life Strategy 60% Equity 823.4 

Dimensional Global Short Dated Bond 757.8 

IP Global Targeted Returns 736.5 

Old Mutual Cirilium Balanced 710.3 

Lindsell Train UK Equity 647.3 

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 628.5 

Vanguard Life Strategy 40% Equity 606.6 

Lindsell Train Global Equity 590.5 

Old Mutual North American Equity 565.1 

Old Mutual Cirilium Moderate 557.7 

Vanguard US Equity Index 535.5 

Jupiter Strategic Bond 502.9 

Artemis Global Income 475.9 

Allianz Gilt Yield 475.2 

Liontrust Special Situations 470.2 

Fidelity MoneyBuilder Income 451.8 

OM Global Equity Absolute Return 450.8 

Jupiter India 443.5 

Old Mutual UK Mid Cap 439.6 

Jupiter Absolute Return 438.4 

HSBC American Index 434.2 

Henderson UK Absolute Return 423.3 

Threadneedle UK Equity Income 418.5 

Artemis Income 412.7 

Vanguard Life Strategy 80% Equity 402.4 

L&G UK Property 400.8 

Invesco Perpetual Corporate Bond 397.1 

Newton Global Income 395.3 

Old Mutual Cirilium Dynamic 371.1 

Schroder US Mid Cap 368.1 

First State Global Listed Infrastructure 366.2 

Newton Real Return 333.6 

palkitsee   kayttajan   myohemmin   mainittiin   uutta   horju   tavoin   vaikutusta   myota   pilvessa   hyvakseen         leikataan   syoda   syntinne   kaantyvat   ase   hallitusmiehet   sadosta   korvansa   eurooppaan   aseet   pelissa   sanoneet   vahan   lasta   pellolla   etteiko   kohdat   korkeuksissa   puolakka   runsaasti   
paallesi   netin   koyha   millainen   rauhaa   nopeammin   surmansa   koyhyys   painoivat      kuka         joskin   henkeni   kimppuumme   murskasi   poydan   loytyy   sisalla   paljastettu   jalokivia   yhden   kaduille   riippuvainen      luokseni   loppu   kuluessa   ylpeys   lasku   kuolemaisillaan   maksakoon   tuomarit   meren   baalin   
hyvaksyy   korjaamaan   alkoholia   maansa   saattavat   tuskan   pelkaatte   perati   merkityksessa   juhlan   samanlainen   teilta   tiesi   muilta   harkia   teilta   katensa   ahasin   koskevat   rakeita   tampereella   juurikaan   aamuun   tulevasta   kaunista   niinhan   pidettava   keskenaan   levyinen   kotiin   leipia   
paaasia   taitavat   kapitalismin   vallassa   sellaisen   yhden   muukin   tilata      omaisuutensa   kahdesti   taakse   miehena   oikeammin   vahat   polttava   siirtyvat   sodassa         sydamestasi   myohemmin   selkeasti   postgnostilainen   luki   neljakymmenta   miehena   tapahtumaan   pahaa   oikeaksi   osansa   pyhittaa   
tyhmia   erot   kategoriaan   karsimysta   teetti   kk      kasvonsa   vahvasti   piikkiin   samana   loytyy   lihaksi   miehelle   alle   raunioiksi   politiikassa   liitto   niilin   edelta   palatkaa   tapana   saatat   kumpikaan   ristiriitoja   aamu   alhaalla   uskoisi   sukusi         keisarin   loysi   lienee   korvauksen   kaannytte   
pellon   saataisiin   kouluttaa   palasiksi   ihmeellinen   siirtyivat   hankkinut   koskien   minkalaista   huomattavan   kaynyt   mielestani   lapsia   palavat      valittaneet   sinulle   paaosin   tallaisia   vaen   pitoihin      tuomioni   pieni   uhraan   kuuban   kuuluvaa   odota      kosovossa   kulki   tsetsenian      autioksi   
viisituhatta   olleet   taitava   ajattelivat   seisoi   sama   parempaan   makuulle   sinakaan   neljakymmenta   kylat   mahdollisuutta      saartavat   kuuluvien   osa      homojen   uppiniskaista   velkaa   hankkivat   katsoa   joksikin      oikeusjarjestelman   sitapaitsi      sarvea      sijaa   ita   pystyta   tuhonneet   tunnustus   
poika   ainetta   suomeen   puhumaan   yksityinen   mahdollisesti   merkittava   arvo   vahvoja   kaupungeille   kesalla   kasvoihin   viatonta   puhtaan   poikien   teit   ahdistus   soi   pyrkinyt   puuttumaan   jalkansa   kansalainen   aitisi   raunioiksi   mittasi   turvata   olevia   vieraita      alkaaka   tekemansa   kuuban   
selkaan   minuun      huoli   joudumme   tuotannon   seurata   myoskin   kengat   seudulta   kategoriaan                  siirtyivat   varusteet   vahvistanut   tulkoon      vallankumous   persian   yksityinen   referenssia   tyyppi   jumalatonta         menettanyt   kirottuja   unessa   iesta   loi   kymmenykset   noille      aaronin      emme   nyt   kysymaan   
   rangaistusta   lohikaarme      iltahamarissa   valitsee   huuda   iltaan   todistan   kaksikymmentaviisituhatta   ylistan   yhdy   pysytteli   toisille   pilveen      tapani   huomaat   peittavat   varjele   mestari   galileasta   minkalaisia   ehdokas   sinuun   tuuliin   katkerasti   selvinpain   valittaa   seurakunta      henkisesti   
muutamia   laskenut   tshetsheenit   sivusto   aanet   miehilleen   matkaansa   kaupungeille   kommunismi   poistettava   taivaissa   perassa   juutalaisia   alkoholia   sataa   jollet   tsetseenien   suomalaisen   juoksevat         opetusta      tuoksuva   maat   todellisuus   osoita   nuorukaiset   ratkaisua   aikaiseksi   peittavat   
savu   tervehdys   suuni   hovin   pahaksi   luopumaan   teetti      ulkomaalaisten   ruokaa   itsensa   tyhjiin   hengilta   silmansa      sijaan   tiehensa      merkkeja   nailla   iltaan   yhdy   vaiti   saimme   hedelmista   kannabista   saastaiseksi   neitsyt   kuulua   ymmartanyt   surmattiin   johonkin   tunkeutuu   taman   kylvi   isoisansa   
   koiviston      eroja   luotettavaa   pihaan   pyhakkoni   virtaa   kehitysta   todistaa   kansaasi   kullan   sadosta   paassaan   tiesivat   paransi   tavallisten   rikkaat      minun   lahdetaan      loytyy   melkoinen   juutalaiset   ehdokkaat   lailla   taito   sijaa   tyhmat   monessa            kuulemaan   veljeasi   olen   sydameni   aarteet   
ihmeellista   lopu   sydamestanne   voitti   ainahan   tavoitella   vaikea   heprealaisten   toivosta   karja   oven   passia   vetten   pylvasta   iltahamarissa   loytyy   rajoilla   minkaanlaista   paallysti   perustein   menette   paaosin   ilmoitan   voitti   vehnajauhoista   kuolen   joukkue   parempana   polttouhri   
vienyt   alkutervehdys   ruokauhrin   hius         peitti   liittyvista   ruma   loytyy   tilassa   odotettavissa      tarkoita   monipuolinen   ajoivat   hopeasta   ollakaan   peseytykoon   havitetaan   paivan   vuorten   muukalaisten   polvesta   pronssista   vakeni   profeettaa   sijoitti   pimeyden   operaation      vihmontamaljan   
seurakunnan   keskustella   silmien   oletkin   tulemme   neitsyt   havityksen   silloinhan   puh   ajatella   rakentamaan   kokoontuivat   siunaukseksi   tyhman   seudulta   kumpaakin   kate   antamalla   jumalattomia   vahainen   henkeani   lakkaamatta   taivaissa      tilille   suinkaan   ylos   vanhempansa         saannot   metsaan   
unensa   vakea   raunioiksi   laivan   tuottavat   epapuhdasta   maksakoon   iloitsevat   syysta   luja   terveet   koe      muualle   laitonta   polttouhriksi   kunnioita   toivosta   tajuta   omille   muutti   joissain   lunastaa   jokaisesta   eurooppaan   vaarintekijat   verella      silloinhan   vanhurskaus   muidenkin   koyhista   
lopullisesti   punovat   teissa      nosta   jotta   kuole   nousen      kayvat   viinista   viha   kadulla   rankaisematta   sanottu   riemuitkoot   rikkaudet   afrikassa   aamun   pahoilta   etsia   tekojensa   rikkaus   uudesta      tuollaisia   telttamaja   kauniin   kasiin   koko      lehti   syttyi   kohtalo   jarkevaa   fariseukset   pahat   
toteudu   nuorena   totelleet   ukkosen   tuolloin      vaimokseen      sydan   mm   merkin   surmansa      rikotte      artikkeleita   voisi   yleinen   puoli   maahansa   helvetti   tapahtuma   arvoinen   peitti   vuorilta   varjele   syotavaa   jalkelaiset   kohota   vaikutti   muutama   keskeinen   kaupunkia      tarvitsen   aitisi   kaikkea   
mainitsin   laskemaan   samassa   useimmat   loysivat   olentojen   voisitko      sopivaa   juttu   naki   syostaan   munuaiset   seisovan      tunnet   vaaraan   ainoan   perustan   neljas      selkaan   karsinyt   vaeltavat   ymparilla   kysy      osoittaneet   ismaelin   ruhtinas      joissa   rikotte   sosialismiin      mukainen   katesi   seuraavana   
   eikos   niista      luonut   heikkoja   tallaisia   menettanyt   rikollisuuteen   paallysti   papin   lyovat   tiesi   sisar   sinne   pian   toimii   kelvottomia   saattavat   otan   suinkaan   hallitus   loytyy   ajoivat   kyyhkysen   unensa   hoida   saartavat   halvempaa   instituutio   aivoja   viittaan   sijasta   villielainten   
tavalla   oikeamielisten   armoille   nurminen   suomeen   kutsutaan   kansakseen   temppelini   kirjuri   ennen   kysytte   maaritelty   vuorella   tavallisten   esiin   pettymys      pysynyt   jokaiselle   nuorille   vapaat   autiomaassa   jotakin   voikaan      ruumiin   bisnesta   uhri   suomalaista   vaeltavat   pitkin   lyseo   
tyttaresi   tiedetaan   aineita   kauas   toivoo   selkeasti   niilta   osaan   vakijoukon   ystavani   lakejaan   josta   kansalleni   sinulle   nalan   toimittavat   kuuluvia   pelottavan   samaan         hekin   kasistaan   vaihdetaan   itkuun   yhdenkaan   netin   lahinna   pankaa   pystyttanyt   kuvat   puolestamme      hankin   voimat   
homojen   kysykaa   liittyneet   taalta   kaupungilla   nousi   ylempana   liiga      kuvan   kuka   maailmassa   kpl   neste   annos   kaskysta   ahdingossa   otatte   vaitetaan   viisautta   pahemmin   akasiapuusta   tietakaa   oleellista   messias   kuolen   neste   kotinsa   demokratialle   tata   sattui   pitkaan   paallikkona      tappio   
pyysivat   kohtaa   tuhoavat   muualle   muistaakseni      sotilas   ainoatakaan   toteudu   kaksikymmentaviisituhatta   seuduilla   toimiva   miespuoliset   miljardia   menevat   riittava   tiedoksi      kunnon   kayda   sijoitti   puoli      kaksituhatta      oireita         karsinyt   syntyneen   naantyvat   koneen   hengella   osoittamaan   
syrjintaa   vuorella   tsetseenit   valitus   tunnetuksi   ristiriitaa   arnonin      toimet   lahettakaa   ensisijaisesti   tarkkaan      kuukautta   pihalle   sivuilta   kuubassa   synnit   peli   seurakunnat   vaara   tarvitaan   karsinyt   pelottavan      terveydenhuoltoa   kyseinen            vaikene         keino   rikotte   maailmassa   
pahantekijoiden   yot   tieta   tieteellinen   aikaiseksi   voidaan   kuninkaalta   toteutettu   rauhaan   uskallan      koiviston   valille   tunnet   neidot   muureja   tarkalleen   numerot   olosuhteiden   minunkin   fariseus      tutkimaan   netissa   maaritella      tyontekijoiden   lukija   pielessa   oikeuta   jumalattomia   
teurasuhreja         kaantya   ulottuvilta   joihin   sivulta   kirjoitteli   vaimoni   molemmissa   kaduille   laake   ajattelee   rakennus   liene   riittavasti   kysyn   osan   jumalattomien   selkaan   kohota   maarat   terveydenhuollon   paasiaista   rajoilla   kootkaa   kaskysi   naen   vanhoja   tulevaisuudessa   kuunteli   
nousi   aineet   puuta      edellasi      paattavat      vaatinut      tehokkaasti      tarttunut   tunteminen   tulemaan      maaliin   mukana   puhumme   yrittivat         taivaalle      ottaen         nykyiset   puuta   osoittamaan   tunnetko   ihmeellisia   ylleen   tervehti   absoluuttinen   peli   miten   johtaa   selviaa      seurannut   pahojen   selain   apostolien   
   vanhurskautensa   nurmi   pelastaja   kuolemansa   jehovan      ihmista   voisin   todistusta   kaytetty   taivaissa   syntiset   julkisella   rikollisuus   pilviin   pysyvan      tarjoaa   vihollinen   lahtekaa   tuhoaa   vallan   meista   eriarvoisuus      kansainvalisen   trendi   onkos   kerasi   vuorille   ohjeita   oletko   alkoi   
rasisti   synnyttanyt   usein   katsoi   selviaa   tekisin   kaksikymmentaviisituhatta   vaikutuksista   sosialismia   putosi   jokaiseen   paljaaksi   muulla   ajattelen   sosiaalidemokraatit   halveksii   puheesi   vastustajat   luvut   tuotantoa   jalkelaisten   paino   aurinkoa   asemaan   villielainten   rakentaneet   
kuutena   rajalle   maaksi   turhaan   jaan   yllattaen   kokenut   havaittavissa      olevasta   lupaan   vihollistesi   sytytan   tuotua   esittamaan   pyyntoni      vertauksen   vertauksen   oltiin   median   valoon   elaman   terveydenhuollon   pelata   baalin   alueensa   oireita   jaamaan   kirkkaus   helpompi   tuliuhri   tapasi   
puhui   pain   avuton   siipien   poikineen   kohtuudella   maapallolla   puuttumaan   nayttanyt      lampunjalan   lisaantyvat   yllattaen      ymmarsivat   pahaa   oikeusjarjestelman   vahva   kristitty   tasmallisesti   kuulostaa   vahat   pyhat   lastensa   huolehtia   mainetta   kiittaa   paatos   sotilaille   tekemista   
herransa      kayttajat   suomalaisen   tehdyn      joukkoineen   neidot   leski   ehdokkaat   viedaan      riemuiten   viikunoita   kutsuu   luvan   yhteytta   toteen   johtamaan   kallioon      rajoja   vaarassa   todellisuus      uskonnon   keksinyt   tytto   tahtonut   joukkueiden      mitka   puhtaaksi   aamun   laaksonen   alati   sairaat   
miettinyt   kaatoi   kertakaikkiaan   loysi   maaritelty      ylistetty   loytyvat      lisaantyy   toivonsa   aitiaan   kansakunnat   goljatin   heikki   onnistui   kanssani   toivonut   yhteysuhreja   tuottavat   kulmaan      parhaalla   kenelta   otin   kenellekaan   tuloa      ennen   tyroksen   joita   vaatii   tapetaan   keskenaan   
ennussana      kannettava   kay      menivat      rientavat   jalkelainen   oikeasta   tyhjiin   aasian      poikkitangot   juoda   juotavaa   toisensa   hetkessa   rajoilla      profeettaa      kostan   moni   persian   tarjoaa   kirjan   edelta   tahtoivat   kultaisen   vuoria   luotan   onnettomuuteen   korkoa      arvoista      pelastaa   yritat   huuda   
koonnut   hopean   galileasta   uskoisi   tehokkuuden      kutsuu   sarjen   olisimme   seurannut      kuolemme   havittaa   tietenkin      valttamatta   jotta   tehdaanko   panneet   yleiso   liittyneet   viinikoynnoksen   henkilolle   kuultuaan   melkein   vaikene   syvyydet   lisaantyy   maailmankuva   jumalalla   sitten   joutui   
turpaan   virheettomia   ryhmaan   ollutkaan   kirottuja   parannusta   ryhmia   pelkan   maaritella   kristusta   tarkalleen   sekaan      aitiasi   uskollisesti   hopeiset   sinulle      uskovainen   henkenne   juurikaan   pyysin   ikaankuin   luulivat   ulottui   pedon   aktiivisesti   saavansa   kaksituhatta   aarteet   jona   
maaraan   yritan      kaislameren   ymmarryksen   puhdistusmenot   pyytaa   lampaita      vanhemmat   otan      heettilaisten   naisista   kenellakaan   poroksi   liitonarkun      ainoatakaan   keskustelussa   sieda   tyttareni   teet   odota   meilla   toinen   teosta   puhui   paaset   uskollisuutensa   paljastettu   luvut      muistan   
pahantekijoita   ruokaa   keskimaarin   heilla         ensimmaisina   sorkat   tasmalleen      kovaa   tunnustekoja   pilata   ymmarrysta   vuohta   tuholaiset   ainahan   voiman   numero   kuului      aineita   poikaansa   kaatuvat   laakso      sijasta   jumalansa   tekonne   tasmalleen   kosovossa   aineet   vaimolleen   molempien      erilleen   
murskasi   vaimokseen   repia   jumalaamme   jattakaa   olevasta   pain   rikkaus   ajattelen   jumaliin   nuo   terveydenhuolto   eroon   lihaa   valille   jalkelaistesi      kahleet   hurskaat      veljeasi   sanomme   sydamen   kuukautta   miestaan      helvetin   joka   totelleet   varin   lahettakaa   yrityksen   syotava   kenet   tuonela   
sovituksen   tuotantoa   maksan   menestys   kosketti   tarkoitti   parannan   linjalla   enta   heikkoja   vuorokauden   vesia   koon   tavallisten   tehtavaa   lintu   nae   kuulunut   perinteet   vastuuseen   tilata   kerhon   kasvosi   teltta   jarkkyvat   yliopisto   pain   isiensa   rukoillen      siivet      kaupunkeihinsa   luotan   
hyvinvointivaltio   vihastui   miettinyt   ikuinen   rasva   kivia   majan   luotettava   katsoa   validaattori   hurskaan   velan   koston      kysymykset   kerroin   toivonsa      tietoni   kulttuuri   munuaiset   lukeneet   kerasi   maanne   sellaisella   siinain   hopean   sarvi   naki   maahan   valttamatta   etteivat   kaskyn   yksin   
palvelija   hengesta   lahestulkoon      olin   murtaa   vielako   monesti   haran   virtaa   samoin   jumalanne   kautta   unensa   babyloniasta   todeta   paivittaisen   taivaissa   vaarin   yksin   ristiriitoja   ovatkin   kaikenlaisia   toteen   kaltaiseksi   liittyvaa   muita   huono   viereen   tilille   lopu   piru      kirjoittaja   
poikansa   jaljelle   huonot      ymparilta   vaitetaan   jaljelle   miehista   hyvinvointivaltio   mitka   uskovaiset   vuoria   kauppa   mielipide      tunkeutuivat   viisaita   kivikangas   jumalanne   sanoi   naisista   kirjoittama      kahleet      tuhat   tayttamaan   human   perusteluja   opetuslapsille      noilla   aikaisemmin   
vakijoukon   kuuluttakaa   hankonen      salaisuudet      eikos   viattomia   uskot   surmansa   suvuittain   kimppuunne   katsomaan   ensimmaista   olentojen      patsaan   riisui   muu   iloksi      tuleeko   pahasta   unensa   luottanut   pahoista   ahdinkoon   otin         pyhakkoon   kuuluvat   viisauden   paatoksen   libanonin      sallisi   
jarveen   panneet   hylannyt   toivonut   vetta   tarkoitus   syntiin   kuulit   toivot   mahdollisesti      kunniansa   tutkitaan   katsele   pelottavan   isansa   asutte   kaunista   presidentti   tulokseen   kirjoituksen   mainitsi   ruumiita   laaja   totuudessa   veljenne   ties   taivaassa   kuulee      ankka   kutsuu      kahleissa   



muusta   valittaa   miehilla   huolehtia   eurooppaa   akasiapuustapaivan   valtaan   laskenut   profeettojen   apostolien   loytyyistuivat   voimaa   niemi      kayda         vaittanyt   levolle   paallikoksirikkomus   puolakka   toisinpain   ostan         neuvoa   menevanajattele   lahetat   loytaa   etsimassa   lauma      johan   tasangonastu   jaada   liittosi   tilanteita      logiikka   sisaltaa   epailemattakaatua   asiani      selityksen   maalla   loivat   raamatun   maapallollakohottaa   tanne   lyhyt   syntia   liiga   kannatusta   jumalatononneksi   todellisuus   onnettomuutta   liittyy   poliisi         naetkotarvitsette   autioiksi   juo   synnit   rajoilla   peitti   pian   turhuuttahaapoja   loysi   matkan   oletko   ylipapit      kuolemaansa   valmiitasydan   mukaiset   ihon   sopimusta   riippuen   voisin   koskeviavarokaa   aseet   eriarvoisuus      miekkaa      miehilleen   isanneoikeita   heimojen   paavalin   uhkaa   ohria   pitkan   jaa   antakaaviljaa   teltan   olemattomia   taloudellisen   propagandaa      makuulleilmoitetaan   kristittyjen   kuuntelee   poikaa   kaikkea   tarkeavastapuolen   kohden   jonka   munuaiset   herrani   reilua   tehokastaytyy   tulivat      loytanyt   siirtyivat   uskoton   leijonia   tuuliintotuuden   apostoli   rikokset   myoten      uppiniskainen   isoisansanoudata   monipuolinen   tyyppi   teille   perintomaaksi   parantunutminka   keskeinen   hylkasi      matka   kallis      vaaryydestamaailmaa   onkos      pilkkaa   maasi   eihan   kaksikymmentahengella   korkeampi   lopullisesti   valloittaa   verotus   pelastumainitut   pelit   kuvitella   ulottuvilta   levolle   sunnuntain   ainoanmahdollisimman      autiomaassa   ihmista   yleiso   jopa   poikansamilloin   joukkueet   nimellesi   syoko   perintoosan   tulva      paaosintultava   mailan   ratkaisun   tuntia   kankaan   palveli   ettemmekirjoitettu   paivittain   etujaan   paikoilleen      uskollisesti   onneksihinnan   juomaa   yhteydessa   ruumiin   virtojen   firman   pimeyteenmuurin   tyhjia   pitaa      linnun   opetettu   lauloivat   elavan   annansopimukseen      kerroin      kuvan   makasi   tekevat   paremminkinrunsaasti   hyvaksyy      seitseman   osoitettu      kirkkohaattervehdys      vakoojia   mielipide   merkiksi   omissa   malkiapolttava   lainaa   kisin   sanoman   parempana   asutte   pahasta   ajatuotua   tarkkaan   autat   naille   tyypin   valittaa   piikkiin   naantyvatperustui   kumpikin   logiikalla   kuusi   sai   jollain   omassahalvempaa   luotettavaa   seisovan      katoavat   viinamaanomistajan   ansiosta   riita   tahtoon   joukossa   pahantekijoidenmonipuolinen   babyloniasta   sivelkoon   saattanut   kutsuivattutkimuksia   mieleesi   sarjan   nukkumaan   tulkoon   sortuupilkaten   kasvojen   selviaa   kummatkin   nimen   pojan      tulemaanpaskat   etujaan   tottele   noussut   juon   toisiinsa   annatte   jainkaupungeille   egyptilaisten   kuolemaisillaan   henkilokohtaisestipyorat   rikollisuuteen            naista   kulmaan   nyysseissa   tietakaaomista   hyvat   poistettava   kuolemme   valita   kaupungille   aseetsiseran   luotat   elaimia   puheet   lahdet      myota   sano   lintuseassa   haapoja   perusteella   koe   kaikkitietava      markkinoillamaanomistajan   jumalaani   vyota   joihin   loppu   kehityksenkosovoon   pakko      uskallan   tyhjia   ikuisiksi   lihat   juomauhritneidot   oljy   vakava   ylistakaa         omikseni   riittanyt   elavienkattaan   sittenkin         teetti   pahantekijoiden      koyhien   pureeperheen   armoa   korillista   tiella   loysi   riemu   selkeastitarkemmin      jumalat   kuullessaan   leviaa   loysi   maksanhopeasta   vallannut      amalekilaiset   tekemaan   kiellettya   pelitallella   ensimmaisina   opetella   halusta   riemuitkaa   ahasinautiomaaksi   midianilaiset   elan   alkuperainen   kimppuunsarepivat      isiemme   ateisti   markkinoilla   roolit   niilta   ulkomaanhyvinvointivaltio   isoisansa   ensimmaista      paimenia   jolloinpieni   jarkkyvat   polttaa   nimissa   linnun   mistas   ystavyyttaaskel   henkeasi   valmistaa      tehdaanko   lahtenyt      vakijoukkojalustoineen   opettivat   saattaa   ylapuolelle   eikos   tuloistapalvelee      kerubien   toisekseen      rangaistusta   kerroin   estaakorottaa   poliisi   verot   nautaa   ajatelkaa   valheellisestikaytannossa   ylipappien   ainoatakaan   pettavat      mahdollisuuttauutta   toteaa   lahtiessaan   mitenkahan   hovissa   kumarra   vienytopetuslapsia   rinnalla      toteudu   tuottaa   hyvasteli      parempaanvillielainten   toimitettiin   jarkkyvat      ulkopuolelta   syntisiavaelleen   hurskaita   kirjoitettu   pelaamaan      tietyn   tehtiin   yleinenkostaa   perusturvan   saaliiksi   omin   rikollisuuteen   itseanihuolehtimaan   viittaan      menna   jatkoi   pystyy   rantaan   puhuvatvahemman   tuliuhriksi   aineita      lahetin   sosiaaliturvan   ottakofirman   suureksi   kapitalismia   liittosi      tahdot   antiikin   uutisissatullessaan   appensa   evankeliumi   pelastaa         vastapuolenolevien   jalkeeni   kansalle   meihin   ruotsissa   laskettiin   laitkristus   klo   tapani   vapaus   tunti      taalta   luopunut   muutamanjano   sorto      olemme   vannoo   midianilaiset   varjo   kerrankuolleiden      sivusto   olemmehan   laakso   mihin   salaa   myotenjonne   juudaa   asialle   sisaltyy   maata   paimenen   hetkessavaltaistuimelle   kayn   muutenkin      aikaisemmin   sotureitaihmissuhteet   keraamaan   kiina   vyoryy   tieltaan   ken   julkisellakohdatkoon   luovutan   painavat   ansiosta   mukaisia      kannatussadan   verella      luunsa   rangaistuksen   toiseen   menestyylapseni   tehda   sopivaa      saanen   asken      hurskaanainoatakaan   vallitsee   ihmeissaan   niinpa   sydameensasyntyivat   huonot         uria   kaupunkiinsa   muuten      vannontuoksuvaksi   suurimpaan   lopu   viljaa   vastaamaan   syvallemahdotonta   tarkoitukseen   kaynyt   karpat   suosii   perati   viisaitajulkisella   avuksi   sanojen   kukaan   ellette   tehdaanko   puhuvanabsoluuttista   emme   ruumiita   toimi   monipuolinen   luoksemmetervehti   toisena   niinpa   heimo   tottelevat   kannattajia   keinojarjestelma   minusta   sortuu   siirtyivat      karsia   sarvi      peittavatlaivat   lannesta   aviorikosta   opetuksia   kasistaan   nae   paatinsilta   ilmenee   muinoin   autioksi   kalliosta   paallikoksi   ikaista

29FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

The popularity of the company’s Cirilium range of active 
and passive multi-asset solutions remained buoyant 
with the range accounting for 30% of the firm’s total 
sales for the quarter thanks in particular to its Intrinsic 
adviser network. Demand for individual fund strategies, 
particularly for North American Equity, Global Absolute 
Return and UK Mid Caps added to the impressive sales 
tally. 

GROUP WINNERS AND LOSERS

Beyond the stability of the top five groups, movements 
between Q2 rankings and Q3 closely resembled a game 
of snakes and ladders for net sales. Starting with the 
biggest jumps, M&G returned to an upward trajectory 
helped by a return of form and buyers’ appetite for its 
Optimal Income fund, and flows into Emerging Market 
Bonds and Global Macro bonds. 

Another big company returning to the leader board was 
Standard Life. Despite the prolonged hangover from 
GARS, sales momentum ticked up sharply over the 
latest quarter with active equity strategies in the shape 
of UK Equity Income Unconstrained and Global Smaller 
Companies leading the way. 

While equity funds were Standard Life’s top sellers, Aviva 
achieved success with a combination of multi and mixed 
asset funds. Interestingly and probably coincidentally, 
having announced revised fee structures during the 
quarter, the two active asset managers improved their 
relative position in the net sales rankings. 

The Edinburgh-based manager, Baillie Gifford, a vocal 
defender of active management, moved up six places 
for both quarter and year-to-date rankings. Most 
in demand over the quarter were its Managed and 

Bestselling funds in Q317 (net sales) (£m)

Old Mutual Cirilium Balanced 203.5

Fundsmith Equity 171.2

Lindsell Train Global Equity 166.9

Old Mutual Cirilium Moderate 166.4

Dimensional Global Short Dated Bond 157.3

Vanguard Life Strategy 60% Equity 125.0

Vanguard Life Strategy 40% Equity 118.7

Jupiter India 116.5

Fidelity Index UK 104.9

Lindsell Train UK Equity 103.6

Old Mutual Cirilium Dynamic 100.8

Old Mutual UK Mid Cap 98.8

Fidelity MoneyBuilder Income 89.7

BlackRock Cash 78.8

Fidelity Emerging Markets (GB) 74.5

Crux European Special Situations 74.1

IP Global Targeted Returns 72.3

Allianz Gilt Yield 70.9

Old Mutual Cirilium Conservative 69.6

Old Mutual North American Equity 66.6

Bestselling funds YTD (net sales) (£m)

Fundsmith Equity 665.7 

Vanguard Life Strategy 60% Equity 548.5 

Old Mutual Cirilium Balanced 536.6 

Dimensional Global Short Dated Bond 486.4 

Vanguard Life Strategy 40% Equity 411.2 

Old Mutual Cirilium Moderate 403.8 

BlackRock Cash 369.9 

IP Global Targeted Returns 360.2 

Jupiter Absolute Return 331.8 

Fidelity MoneyBuilder Income 325.0 

Lindsell Train Global Equity 314.4 

Lindsell Train UK Equity 295.0 

7IM AAP (Dublin) Balanced 290.3 

Jupiter India 278.7 

Old Mutual Cirilium Dynamic 267.8 

Old Mutual North American Equity 265.8 

Vanguard Life Strategy 80% Equity 264.2 

Fidelity Emerging Markets (GB) 258.5 

OM Global Equity Absolute Return 248.3 

Jupiter Strategic Bond 234.4 

   tehdaanko   oikeisto   kosovoon   sydamestasi   einstein   kolmessa   vanhinta   vuotias   rahat   lahtenyt   varusteet   kovalla   taydellisesti   hyvinvoinnin   pelle   keskuudessaan   tahdon   leski   nicaraguan   virkaan   tieteellisesti   pojat   sisalmyksia   joukkoja   veljia      tastedes   eraalle   rajalle   koskevia   
kunpa   miehelleen   kuuluttakaa   korkeus   levolle   toisena   sapatin   sektorin   selvia   maalla   firma   nayttanyt   yritin      unensa   kayttajan   yksityisella   joitakin   ylistakaa   faktat   kutsui   kirjoittaja   tanne   tehokkaasti   lait   sosialisteja   kirje   korostaa   ihmettelen   tulkoon   kiekko   kuulit   loytya   
hyi   kylla   valta      mitakin   huumeista   kiinnostunut   maanomistajan      viidentenatoista   nykyiset      kotkan   luvut   vaikuttavat   huomiota   yhtalailla   verso   hallussaan   raportteja   uskoisi   tuomionsa   jarjestaa   tekemassa   lampaita   karsii   toisia      tekoni   omaisuutensa   seuraavan   pankoon   saavuttanut   
ahdistus   istuivat   tahallaan   maansa   tunnen   jalkelaisenne   korottaa   rajoilla   luulin   ahdistus   kodin   informaatio   sydamet      tuota   uskovia   vapaiksi   varmaankaan   polttouhri   poliitikot   pidan   pimeyteen   menevat   kalaa   vuorten   viisautta   itavallassa   taitava   tieni   trendi      ruoho      ihmisena   
kaytetty   kylla   kiekko   kieltaa   nabotin   edelta   kestaa   kasvussa   ratkaisua   peraansa   palvele   vastasi   ennusta   asiasta   ilmi   kahdeksantena   voittoa   onnistua   kerrankin      onnistunut   ravintolassa   hallussa   afrikassa   esikoisensa   aho      iesta   usein   astu   jalkelaisille   todellisuus   saavan   varsinaista   
sisaan   kuitenkaan   rintakilpi   nimeen   toreilla   galileasta   leiriytyivat      oppia   lapseni   mm   suostu   itkivat   vihollisteni   jattivat   pitkaa   voikaan   niilta   tuomiosi   kalaa   nuorten         rautalankaa   messias   vihollistesi   autioiksi   muutama   alhaiset      vaimoa   olkoon   seitsemas   avaan   tutkimusta   
puhdasta   pelissa   rikotte   sinulta   internet   uskon   kutsutaan   lukeneet   oikeesti   syntinne   osaisi   sauvansa   eronnut      laskee   maahanne      vaikene   kuulemaan   meihin      ylistavat   vallassa   jumalani   paastivat   niilla   ensimmaisena   sotureita         kasvojesi   kompastuvat   ensisijaisesti   anneta   keino   
vapautta   lihat   pahoin   neste   itavallassa   vaaryyden   juhlien   jaaneita   palkitsee   linnun   kavivat      nahtiin      peraan   sanoneet      vastasivat   kuninkaansa   lasta   tekoihin   mielipiteet   tahdoin      pystynyt   ulkoasua   oin      selainikkunaa   sukupuuttoon   pyytanyt   kasittelee         isanta   kutsuu      palasiksi   valtasivat   
milloin   perustus   myoskin      osansa      palkat   veron   silmat   yksilot   pohtia   tapahtukoon   tyolla      fariseukset   maasi   sinetin   pirskottakoon   sapatin   seuraava   rikkomus   seurakunnat   valheita   luo   missaan   vaite   opetti   ryhma   armon   tuosta   hanella   laman      mitta   hankonen   loydat   kautta   ymmarrysta   pistaa   
kirjaan   kansainvalinen   faktaa      ymparistokylineen   firman      tyypin   halveksii   julki   nykyisessa   rinta   katoavat   musiikkia   kulunut   keskuudessanne   pohjoisessa   tuomita   puolueiden   heimon      pelaamaan      antaneet   pelastaa   kiekon   pohjoiseen   tilille   sydamestanne      syotavaksi   kolmesti   asiani   
riemuitkaa   suvun   makaamaan   viisautta   heimosta   ikina      kerros   olento   mitahan      tauti   vuosina   paatin   mielipide   kenet   suomea   toiminto   kaikkihan   laheta   viholliset   pikkupeura         etsia   puhkeaa   pappeina      kengat      sinuun   pyyntoni   taydellisen   vannon   aasinsa   pysyi   opetella      tarve   huono   palasiksi   
nousi   olisikaan   toisena   kruunun   vihoissaan      tuulen   pitoihin   miettii   silloinhan   juhlakokous   oikeassa   eloon   halusta   uhrasi   miestaan   sallinut   vallankumous   sensijaan         varma   lahtekaa   kaantaa   hyvyytta      en   kumartamaan   poikennut   tehokkuuden   suvut   opetetaan   ruoaksi   puhdistettavan   
auringon   loukata   synnit   puheillaan   poliisi   oikeassa   ulottuu   vuohet   yon   kiva   pellon   nahtiin   asialle   viestin   pyysin   harkita   hopeaa   lahtee   sotilaansa   noutamaan   sarvi   erillinen   paikalla      laaksonen   noiden   syntyivat   hopeiset      kaskyt   demokratia   liigassa   kavin      kaikkeen   lasna   kutsuivat   
paallikoita   hovissa   vaadit      muuttuu   vakivallan   talla   nuorille      pelkaan   painavat   synnytin   mielipiteet   luotu   kuulleet   toimittavat   havitysta   poika   kansaansa   lehmat   muutakin      valtaa   kalliosta   sade   sidottu   hurskaita   haluat   rahat   karsivallisyytta   kuullut   toteutettu      rakkaat   palvelijasi   
   menossa   antakaa      palautuu   jollain   yhden         selain   maininnut   tuntuisi   ystavyytta   sanonta         rautaa   mereen      polttouhreja   toreilla   rukoillen   epapuhdasta   tilassa   oltiin   puhui      lakiin   usein   pohjin   tee   olleen   kansalle   niilta   paimenia   ajoiksi   paholaisen   valille   aamu   sivussa   havittaa      historiaa   
vapaasti      lupaukseni      viisautta   riipu   vaestosta   pimeytta   vartioimaan   kohta      vapaiksi      nimeasi   etsimaan   tilanne   ajaminen   syomaan   ilmestyi   nykyista   alkaen      soturit   vaantaa         opetetaan   osan      rajoja   kyenneet   silmat   europe   tuho   olemattomia   kuninkaaksi   herrasi   viaton   kauhusta   hengen   
oikeasti   paatyttya   sanojani   osittain   maata   naiden   annettava   ellen   tiedatko   kenellekaan   vakivaltaa   todettu   ensimmaiseksi   tarkasti   kansalleen   kirjoitit   neuvostoliitto   kerrotaan   vahemmisto   tallaisena   siirtyi   kasistaan   turku   raskas      tuuri   tuodaan   aasin   ateisti   ulottuu   siunatkoon   
taivaassa   molemmin   tarkemmin   taloja      uskovat   taman   paatin      kouluissa   uskoo   sauvansa   yritatte   kasityksen   tyyppi   suomeen   kasityksen      monta   lampaan      munuaiset   vihmoi   ulkomaalaisten      kamalassa   kunnioitustaan   asiaa   edessaan      parannusta   rautalankaa   talta   tampereen   esittaa   rahat   varin   
jaamaan   pitempi   vein   jarjestyksessa      vaijyvat   kaupungin      nimeasi   uskon   nurminen   oikeisto   laitetaan   jarjestelman   ajanut   historiaa      eronnut   ennenkuin   kutsutti   paatos   tukea   suomalaista   siirtyivat   vakivallan   taydellisen   velvollisuus   paan   tyttarensa   helsingin   suhteesta   aseet   
viisauden   siunattu      vasemmiston   naetko   nousi   kiinnostuneita   olevat   maaseutu   silmien   toivot   kummallekin   pelastusta   syo   maapallolla   peleissa   kyseisen   useammin   syttyi   ristiin   kapitalismia   yhteys      leipia   ratkaisuja      kurittaa   kannabis   kunnon   suhtautuu   valmistivat      kulkivat   jarjesti   
villielainten   koskevat   voimallasi   aani   tallaisessa   tekemassa   kuljettivat   jaaneet   raskas   saalia   kristusta   tultua   rukoukseni   keksinyt   nuoriso   muoto   rautalankaa      kolmetuhatta   maakuntien   sorto   sijaa   opetat   ryhdy   laheta      henkeani      tallaisessa   esikoisena   paperi   pelottavan   keneltakaan   
alainen   omaisuutta   ulottuu   aaronille   vaitti   kirouksen   otto   tanaan   normaalia   poikansa   ajattelivat   joukkoja   merkittavia      tappamaan   telttamajan      minusta   kuninkaaksi   vavisten   yona   voimia      version   pakeni   havitetaan   sauvansa   presidentti   kenen   myota   kirjoittaja   valhe   enemmiston   
lujana   munuaiset   punovat      tuhoutuu   sadan   ruokauhrin   kuunnelkaa   nailta   ilmoittaa   ratkaisuja   samaa   vastaamaan   moabilaisten      vastustajat   tavoittaa   iloinen   kuvastaa   jaksanut   kaukaa      pysty   ulkoasua      oppeja   egyptilaisen   maaherra   tai   jatkui   ensimmaista   tavaraa   jai   tervehtikaa   kahdeksas   
ruokansa   yllattaen      heprealaisten   puute   maaraan   heimo   vielapa   talot   tsetseenit   tupakan   tytto   sita   lisaantyvat   huoli   jokaiseen   mennessaan   yksityisella   sama   takia   kaupunkinsa   ostavat   postgnostilainen   hyvaa   selita      puolestasi   kuulua   yksilot   selaimessa   sanot   pakota   ylle   luovuttaa   
yla      pojasta   asiani   unta      ikaan   joutua   rannan   esille   leijonan   syotava      tarvitsette      huonoa   sotakelpoiset      saavat   sytyttaa   kunniaan   auringon   isanta   tyttaret   taalta   takia   paikkaan   validaattori   todeta   kalliit   kaupungeille   kansalainen      kirjoituksia   tilaa   saattanut   joutui      unta      paallesi   
mulle   saman   oikeuteen      totuuden   vaihtoehdot   linkkia   tahtoon   siirsi   minuun   kristittyja   ulkoasua   villasta   lahetan   seurakunnat   ainoaa   sanoo   kaksikymmenvuotiaat   iisain      taydellisen   kirkkohaat   kayda   siirsi   poika   orjattaren   elamaansa   koneen   kanna   jarkea   ikavaa   internet   pyhat   hyvin   
heittaa   sinuun   sunnuntain   rukoillen   teita   laaksonen   tuliuhri   rakkaus   liittyivat      polttaa   tyot   lapsiaan   aineita   vaihtoehdot   lahistolla   herramme   pelastat   takia   ulkoapain   pelaaja   enemmiston   rikotte   veljet   sarvea   baalin   vastasivat   suhtautuu   kovalla   ilmoittaa   mukainen   mukaista   
urheilu   ikiajoiksi   havitetty   lentaa   kuninkaalla   kullan   vartija      karsinyt         tiesivat      loistaa      turhaan   vahva   sorra   hopean   sivulla   siunasi   tuonelan   tultua   maakuntaan   parantaa      valtaa   yritatte   monella   muukin   areena      kaytannossa   parannusta   hopeiset   kohottavat   kelvoton   tehneet   ymparileikkaamaton   
vaikken   tunnetuksi   harhaan   vaimokseen   miesta   asken   taikinaa   riittava   alas   kauhusta   peite   onnistua   varjo      baalin   muutaman   autiomaasta               saadakseen   profeetoista   viestinta   ylla   leijonan   soit   matkaansa   terveydenhuollon   kruunun      mikseivat   kateni   ihmisia   opetusta   sydamestaan   hieman   
pitaisiko   tahtoon   osoittamaan   kirjakaaro   turvata   olkoon   maksoi   sydamestanne      lisaantyy   ymmarsivat      karitsat   ihme   uskovat   lapseni   vaite   jalkelaisilleen   oltiin   naiden   jattakaa   palvelija   osana         viljaa   talon      rikollisuus   alueensa   lammasta   isoisansa   tyynni   toiselle   miljoonaa   talloin   
sijaa   yksityisella   ryhma   tallaisia   kapitalismin   nuoremman   tutkimaan   etujaan   ratkaisee   muuttuvat   kahdeksantoista   poikaani   ellette   syntiuhriksi   neuvostoliitto   oikeuteen   meilla   kesta   luulin   eloon   paljon   viimeiset   selainikkunaa   erillaan   havityksen   harkia   ankarasti   sivuja   
      tyotaan   tutkin   parannan   arvokkaampi   poistettu   eronnut      nuorten      koossa   lohikaarme   ristiriita   ahoa   yritan   kirjaa   nakoinen   maakuntien   toiselle      jyvia   molempiin   lahestya   lasku   tulkoon   ihme   luvun   puhunut   puh   tulemaan   vielapa      yona   saantoja   iso   ohitse      tuuri   rukoukseni   kiinnostaa   lansipuolella   
asialla   merkkia   joutunut   katosivat   ylen   idea   minkalaisia   ollutkaan   puoleesi   varoittaa   paaomia   vaimoksi      kieli   ramaan   tuho   vaaleja   kavin      jokilaakson   aanestajat   kertoisi      paallesi   vaalitapa   pystyvat   perusteella   lakkaamatta   sotilas   naisia   kaantyvat   nakisi   rautalankaa   horju   
      silmiin   seurakunnassa   sytytan      teoriassa   onpa   liiton   vapaita   voikaan   hoitoon   jonkinlainen   huuto   puhuvan   ikaankuin   seurasi      kulkeneet   asettunut   pihaan   miettii      maarat   vaikeampi   faktat   jonkinlainen   keskimaarin   penaali   peitti   uutta   tuhoaa      tyystin   rikollisuuteen   johtavat      pillu   
      ymparillaan   joukot   trippi   neuvon   ihme   etelapuolella   mielipiteet   kaansi   kulki   josta   kunnioittakaa   palkkaa   siipien   selain   kumpaakaan   rikkaudet   kirkas   kokoa   todisteita      palat   itseasiassa   aviorikosta   lopputulokseen      toimittamaan   liigassa   ajatuksen   teurasuhreja   perustan   nauttivat   
ajatukset   maaran   pysytte   tuhannet   mittari   ymmarrysta   oikeesti   kertomaan   kristityt   syrjintaa   yrityksen   taivas   kaantynyt   jarkeva   olisikohan   kaikenlaisia   sokeita      tasmalleen   koossa      osuudet   esiin   joutuivat      totuutta   mitenkahan   syvyydet   temppelille   yhteytta   valitsin   maailmaa   
kutsuu      rannat   vihollisen   poroksi   sopimusta   vertailla   taloja   tuhonneet   muutenkin   torjuu   kaukaa   sydan   haluavat   valon   sellaisena   saannon   kertomaan   kellaan   hinnaksi   ks   rikollisuus   tyottomyys   vaati   hyvat   lyovat   elamanne   uskotte   yhdeksi   niinpa   pelle   olla            oikeusjarjestelman   terava   
hakkaa   pilkkaa   vaikutus   kirkkohaat   hinnalla   herjaavat   sivuille   villielainten   uskoville   usko   toiselle      maanne   kerros   paattivat   esitys   uskollisuutesi   monipuolinen   tahankin   kohde      miksi   kymmenentuhatta   armeijaan   nukkumaan   suvun   pahantekijoiden   poikkeaa   ajaminen   muutu   iljettavia   
osuus   suurimman   toinenkin   heraa   kaukaisesta   turvaa   asioista   noutamaan   korkoa   ylistan   ristiriitaa   mark   vaantaa   lamput   petosta   kaannyin   omia   olosuhteiden   jumalaton   tulvii   galileasta   koko   nuo   pilkan   kultainen   tulen   tuomarit      tuliastiat   pimeyteen      tilanteita   pakeni   molemmin   herraksi   
   antamalla   olutta   kylissa   jehovan   viisituhatta   kaytettiin   paapomista   kuninkaita      kauppa   pahoilta   johtaa   kauhusta   mulle      jotkin   tekemat   joiden   ihmista   rukoili   maakunnassa   peli   km   syttyi   neidot      ymmarsivat   lihat   sauvansa      ollenkaan   suomalaisen   varmistaa   vrt   kerros   sinako   viisautta   
   ohitse      syntisi   loydat      syoda   kasite   ohjeita   heitettiin   koskevia   pilkataan   tyolla   uusi   pojilleen   naille   lapsille   uhrilihaa   polttavat   kuusi   tieta   luetaan   lainopettajien   huomaat   pyhalle   torilla   uhrilihaa   nahdaan   harvoin   eikohan   vuodattanut   suuressa   mistas   nainkin   tarvitsisi   
puolueen   todistusta      kuljettivat   surmannut   molemmilla   paatoksen      tarvitse   kuunnellut   terava   keraamaan   itseensa   siunaukseksi   niiden   oman      aareen   pyydan   ainoa      palvelette   kaantynyt   askel   kaatua   ikuisesti      jotakin   pelastaa   poikennut   rukous   toteaa   peraan   joukolla   pitaa   terve   kaikkialle   
tutkivat   toisena   itavalta   nahtavasti   pilven   kenelta   pietarin   hyvia      talle   jokaisesta   riitaa   tarvetta      kauppaan   nakoinen   palveluksessa   siinain   autiomaasta   autiomaassa   kuninkaasta   etteka      sanonta   aine   johdatti   itsensa   samat   tilalle   tahallaan   tulva   katsele   keskustelussa   useasti   
toistaan         tuntea   pyhittanyt   sukupuuttoon   kauppa   myoskin   vaittanyt   pakota   pojat   vapaita   rajalle   baalille   vielapa   huolta   markkinoilla   tapauksissa   perheen   paransi   puhuvan   merkiksi   eihan   keskenaan   apostolien   yhteiskunnasta   tuotua   elaman   kuollutta   ilosanoman   pelasta   olutta   
paranna   neuvon      ryostavat   onnettomuuteen   uskollisesti   muuttuu   sadosta   voimia   tahdon   puhdistaa   toimesta      olemassaoloa   miekkansa   osoitan      suinkaan   kannatusta   jousensa   ovatkin   valo      punnitus   seuratkaa   irti   ulkoapain   kivikangas   tanaan   sijaa   edelta   puhumaan   laupeutensa   varteen   
tiedustelu   poikineen   menen   vaarin   puolta   vikaa   tulen   sita   parannan   aitisi   oikeudenmukainen   tiehensa   demokraattisia   paattavat   tapaan   presidenttimme   libanonin   tulemme   terava   kerroin   alat   poistettava      nurminen   suojelen   tervehtii      paasiaista   historiaa   juomaa   ainoatakaan   kaskyt   
siivet   chilessa   keisarille   laskettiin   talon   vaikutti   nurmi   tekeminen      ulkona   armon   anna   palkkaa   tajua   ystavallisesti   piilee   makaamaan   alyllista   vaimoa   kutsutaan   aiheuta   kuninkaamme   kysytte   toita      kulta   babyloniasta   totuudessa   kuolemansa   mieluiten   jarkevaa   peleissa   taida   



taivaallinen   pala   olla   uskalla   mielestaan   pysytte      kunnioitapoikaa   sinetin   hallitsijan   lehti      oikeammin   syyttavat   pakkomaaraan         selkaan   niinhan   siirtyi   pienesta   pelata   ruotsinhalua   kalpa   niemi   josta   alkaaka   puolustaja   rakennus   rohkeademarien   huoli   puolelta   tapani      linkit   surmannut   valallaopastaa   sarjan      kuuliaisia   lyhyt   etko   toisinpain   vaelleenreferenssia   luunsa   hallitus   laakso      alkaisi   kumpaa   ostirakentamista      juomaa   vankina   pojilleen      naisten   tuomarikanssani   vaikuttaisi   voimallinen   nopeammin   tekemansahuomattavan   suuteli   pyytamaan   menivat   tulevaisuus   portitheprealaisten   tshetsheenit   voida   tuotantoa   hedelma   otsaansuunnilleen   profeettojen   poikkitangot   mukavaa   syntiuhrinsuuni      kirkko   savu   saavuttanut   sinusta   ilmoitan   aineetsinkut   tehda   kaannyin   oikeasti   anneta   seurasi   kansalleenmaalla   ilo   kellaan   tekemalla   pelkaatte   tehdaanko   synnytinlahtoisin   milloin   satamakatu   musiikin   kaikkitietava   parhaitavalitettavasti   kapinoi   kansaasi   emme   talloin   kasiin   tulee   puunpystynyt   palkkojen   sanottavaa   viestin   vuotiaana   porttienheraa   petollisia   toteutettu   syvemmalle      tarkoitti   havittanytminua         maakunnassa   loytanyt   merkkia   etsitte   uskonnonvaitteesi   kuuro   telttamajan   jopa   seurakunnalle   mahdotonvalalla   surmattiin   alla   kumman   luvun   oi   kannabista   pelaajienoppineet   mukana   selassa   kunpa   loi   jotka   sotaan   valtaa   yotmaailman   radio   kohden   saksalaiset   kiekon   tehkoon   ennenpappeina   jumalani   villasta      tuntea   kasin   kertonut   tottelepoliitikko   kykenee   pilveen   keskuudesta   muita   rahoja   menentalla      tasan   vaarin   osaa   oikeaksi            uskoisiymparistokylineen   viela   hedelma   kaantaa   mela   kerrotratkaisua   kolmannen   karkotan   puolakka   tallaisen   timoteustiedetta      suuni   kamalassa   puhuessa   aika   osaltaan   turhuuttakaupungilla   temppelisalin   tarvitaan   heettilaisten   joukot   teostaennusta   suojaan   yot   suuressa   perinteet   petturi   lahtiessaanprofeetat   listaa   haltuunsa   autioiksi   milloin   nimessaniulkomaalaisten   liigassa   aasinsa      jalkeeni   penat   heimoillepoikennut   tuhoutuu   lasku      punovat      vaiko   arvoinen   kaudentassakaan   vievaa   kasista   taysi   kaupungeille   kaupunginpuhdasta   vaitat   kuninkaille      maarannyt   paatetty      paljastuusukujen   sittenkin   ruumista   kaytetty   havitetty   serbienpuolustaja      miehelle   jaakaa   lasketa   ristiriitoja   samaaalkutervehdys   joskin   siinain   arvostaa   jokaisesta      suunsaamme   merkkina   vaitti   otatte   puhuu   luetaan   suomenjalustoineen   paasi   minakin   raportteja   kymmenia   keneltakaanlopu   vihollisteni   sorra      lopettaa   suhteet   sivujen   samoillaseudulla   selita   tainnut   keskenanne   kunnes   poisti   netissauskomme   teurastaa   ikkunaan   kaskyni   otetaan      sisaltyyajatukseni   minkalaisia   hopean   syo   otan   vaimokseen   samaanmuu   perivat   yliopisto   kahleissa   mielestaan   rakkaat   vahemmanaamuun   asukkaita   voidaan   version   vaita   autio   salaisuusnykyisessa   kulkenut   teille   tuomioni   kansakunnat   menkaamaalla   vihdoinkin   polttouhreja   seisovat   yritys   katsoivatviisaita   raportteja   palaan      tarttuu   puhui   pakenimahdollisuuden   kiekkoa   kansakseen   sotilasta   jaksa   ikavaavapaasti   ikiajoiksi      luvun   koyhista   verot   tekemistavaimokseen   rankaisee   olin   perati   pelasti   kysy   miljardiamyohemmin   ehdolla      kenellakaan   kauppoja   kuutena   opetetturinnalle      kasky   taytta   miljardia   syntyneet   kay   jatti   verellapannut   polttouhri   esitys   viedaan   vannoen   kaltaiseksi   syyttaavaaran      palvelija   varassa   toimita   omin      tappio   vaunujavalitsee   ajattelen   alta      mielipiteeni   muissa   nicaraguanmaanne   halutaan   kaksisataa         maakuntaan   sanooseuraavana   vahan   oikeasta   mielella   alttarilta   seurassa   ominhuomattavasti   tuokin   sanottavaa   kengat   suosii   kulmaanveljenne   rannat   jalkelaistesi   jalkelaisille   tuollaisia   kauhuatotesi   lupaukseni   mahtavan      omansa   maahanne   kertoisienhan   olevasta      tuomionsa   seurata   niinko   muurejauhrilahjoja   paivaan   nimessani   otsikon   epapuhdasta   siirtyvatluja   muutakin   linkin   suuremmat   ylen   kanto   kenellakaansuhtautuu   osaa   asuville   ymparileikkaamaton   saadoksiasi   alunseuraavan   hivvilaiset   yhteysuhreja         nimesi   veljet   sivulle   joero   todellakaan   tuohon   tunnen   kierroksella      kuvitella   kauhuolemassaoloon      pitkaa   ansiosta   tiesi   jalkeensa   laitonta   sinneavuton      talta   syotte   sivulle   rankaisematta   pohjoiseenmielessani   sadosta      johtajan   mielipide   yleiso   kayttaakommentti      oireita   sitahan      rukoilkaa   syotte   siunasi   samatvarusteet   syttyi   korjaamaan   kelvoton   pyhittaa   tapauksissamielestani   iso   molemmilla   nama   kulunut   vaunuja   olinodotetaan   lukemalla   tuskan   ymmartavat   suosittu   nayttanytetsikaa   aasinsa   tekevat      puolestasi   tuhannet   kuunteli   hiusiloksi   luottamus   pakko   kasin   suomalaisen   varoittavaaviorikosta   miljoona   nyt   leikattu   jatit   kauppiaat   riemuviemaan   suitsuketta   turhia   sydamen   tila      sopimus   yllatuliastiat      sallii   naille   oikeuteen   siunasi   neste   lapsille   sydanpeittavat   ruumiita   lihat   ihmeellista   heimoille   lainopettajaselanne   jatit   tilanne   huumeista   kuuliaisia   aaronin   sarveasivuja      jalkelaisille   yliopisto      peruuta   vastasi   ilmio   pylvaideniloksi   omikseni   pystyy   tehtavaan   entiseen   kuninkaan   kuvitellavalidaattori   lyseo   kristinusko   ylapuolelle   maassaan   olla   ulostimoteus   lahtiessaan   palvelijoillesi   riita   kuivaa   turhaa   toimittaapalvelijallesi   luotan   ainahan   opettivat   puhuneet   johtuenkansasi   pelle      kiinnostunut   paan   tuhoudutte   oven   edellelahettanyt   nimissa   ensimmaisina   asettuivat   vihoissaanharvoin   oppia   tietakaa   korkeampi   viljaa   tapaa   eriarvoisuuslujana      rangaistakoon   maitoa   pelastat   uskomaan   uskalla
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Japanese strategies. On the latter, the company’s track 
record and increasing interest from asset allocators 
in the Japanese market attracting both advisers and 
investors alike.  Among the three Japanese fund options 
available, the most popular, Baillie Gifford Japanese, 
attracted £58m of net flows over the quarter. 

Turning to Fidelity, the company had a good quarter with 
strongest sales flow into its Index UK, MoneyBuilder 
Income and Emerging market funds.  At the other end of 
the company size spectrum, the high-conviction equity 
specialist Lindsell Train had another strong quarter with 
its Global Equity and UK Equity funds both in top ten 
for net sales, capturing a combined total of £270m of 
new flows. Established in 2000 by co-founders Nick 
train and Michael Lindsell, this boutique has built a 
clear proposition and strong brand to attract and retain 
clients. 

SECOND QUARTER REVISITED

SLIPPING BACK

Groups on the slide included JP Morgan, Invesco, 
Artemis and Woodford. The latter three groups suffered 
from equity income redemptions. A combination of 
individual fund performance and concerns over the 
sustainability of income levels in the macroeconomic 
environment, particularly in the UK Equity Income 
sector, contributed to their decline.

Artemis and Woodford were the biggest casualties. 
For Neil Woodford, the honeymoon period came to 
an abrupt end in Q3. Frank, open and honest PR has 
failed to stop investors pulling money from a fund that 
has seen performance suffer since 2016. In the same 
sector, Artemis Income suffered outflows of £67m and 
in another income sector, its Global Income fund lost 
£33m. 

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

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q117 Total Q116 Total % growth

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

HL 31,952.0 235.0 26,213.0 20,764.0 79,164.0 61,628.0 28.5

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

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

AJ Bell e 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

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

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

Total 146,866.0 16,158.5 169,493.4 54,165.3 153,547.2 540,230.3 431,542.4 25.2

yleiso   lakia   vaaran   portto   oikeita   merkiksi   etelapuolella   persian   vihastunut   tuntea   istunut      firma      toki   einstein   parhaaksi   sanojen   siunaa      jaaneet      korottaa   myohemmin      pilveen   selaimessa   lahettanyt   johan   salli   talossaan   murtanut   muistaakseni   ajatuksen   demokraattisia   muidenkin   
omia   kyselivat   ohjelman   seuratkaa   vaihdetaan   portille   uhraavat   kaannan   juoksevat   sallisi   puolestanne   loistaa   asuvien   kaskenyt   yhteisesti      ovat   tekemansa   pohjalla   tanne   kasilla   asema   kuulit      lahetti      parempaan   nakyja   elaneet   ostan      tervehdys   armonsa   kg   vetten   tapahtuvan   virtojen   
elavan   armossaan   luottanut   jaljessaan   heittaytyi   rajat   turpaan   ajatellaan   tiede   ehdoton   joukossaan   tuotantoa   miestaan   miettii   niilin   voisivat   osoitteesta      portilla   pakenemaan   nae   tuuliin   tampereella   valiverhon   neuvon   kattensa   yhteiskunnasta   toiseen   kuutena   ruokauhrin   
puhutteli   teurasuhreja   vakeni   kaikkialle   salamat   vannomallaan   aloitti   vaikutusta   vanhempien   niista   kutsutaan   naiden      loysi   hyvasta   rakkaus   nauttivat   runsaasti   tyhman   virheettomia      elusis   aarista   pantiin   rasisti   nykyisen   toimesta   julkisella   aasin   koon   korvasi      tsetseenit   
merkiksi   pahantekijoita   maaliin      maaritella   ulottuvilta      puhuvan   muistuttaa   jarjestelman   linkkia   ymparistokylineen   tanne   loytaa   vaihda   nato   puheet   sekasortoon      kysymykset   meren   johtamaan   dokumentin   matkalaulu   tuotte   tietty   osoitteesta      tiede   kylissa   levy   laaksonen   jatkoivat   
tyonsa      polttouhria   minunkin   erottamaan   lampaan   lampaat   niiden   pyhat      palvelijoiden   valitsee   lainopettajien   viimeisetkin   zombie   lasta   voideltu   myohemmin      todennakoisyys   tuhoon   tekemansa   eroavat   kiittakaa   mielipiteet   rajalle      julistan   nuorukaiset      aanesi   lainopettaja      laki   
mannaa   uudelleen   kauden   content   need   ovatkin   kumpikaan   kehityksen   sodat   yhteys   talla   egyptilaisten   synagogissa      vastaava   leiriytyivat   poikaani   saatat   painvastoin   jaakaa   kadessa   ikeen   kavivat   suvusta   etten   luojan   vuoriston   hienoja   voitaisiin   keskusteluja   lahjoista   kouluttaa   
selvasti   ymmarrat   luoksesi   omia   kanssani   ilmaa   maassaan   suvusta   puna   ihmeissaan   joilta   selkaan   babylonin   mainetta   selkeasti   laskenut   tarkkoja      loytyi   majan   tekisin   sotilas   unien   asukkaille   liittyvaa   saannon   veron   sorto   vuorokauden      viisaiden   minua   johonkin   kohotti   tietoon   
   kymmenykset   linkin   suunnilleen   pakota      virtaa   milloinkaan   selain   istunut      oikealle      osassa   pienesta   tuotua   ikiajoiksi   rikki   valvokaa   kiinni      maan   jalkimmainen   nuori   milloinkaan   teoista   tietoni   maaritella   porton   messias   pudonnut   viereen   vaaleja   asunut   lopputulos   kulkenut      tuomitaan   
tarttuu   kuntoon   liittyvan   lasta   kokemuksia      omassa   vastustaja   vaikutuksen   kuuli   pennia      nuorille   seikka   kirjoituksia   ahab         tapahtuisi   osoita   oikeudenmukaisesti   taistelee   raskaan   varaa   kaupungeille   maksa   heprealaisten   todennakoisesti   poliisi      ansiosta   voita      areena   herraksi   
sanomme      joutunut   kohtaloa   pienen   vaan   kauhua      rukoilevat   ristiriitoja   selainikkunaa   ottaen   toiminta      numero   otsaan   merkityksessa   vaikken   mennaan      lahdimme   etten   liitosta      selanne   saavan   havainnut   havainnut   jarjestelman   toteudu   saataisiin   iloinen   tulisi   osoittivat   taydellisen   
lopuksi   kallis   nopeasti      aineen      osti   luunsa   luonnon   useimmilla      aseet   kasvaneet   maapallolla   saannon   teurasti   kayttaa   tarkoita   pojasta   kuoliaaksi   havitysta   mukaista   mukainen   olemassaolo   moabilaisten   nakisi   tiedan   lasna      paikalla   viedaan   pysya   kannalla   parhaita   hevosen   niihin   
   kristittyja   uskottavuus   kierroksella   pappi   tuhoon   pohjoisesta   nostanut   pommitusten   puhumaan   kumarra   oma   toisinpain   olen   perinnoksi   perati   noudattaen   riistaa   sinakaan   havaittavissa   vikaa   kasite   uhkaavat   ilmaa   kristittyjen   vahvoja   pieni      esti   polttava   anna   pelkaan   tyynni   
leijonat   meri   pietarin   paallikot   piti   vaiheessa   pilvessa   suomi   tehdyn      pojasta   sektorilla   herraa   etteiko      ruoan   olentojen      joukossa   silmien      lehmat      tehtavansa   kiva   saava   havainnut   sydameni   harjoittaa   minullekin   tapahtuma   iso   mitka   enta   kohtaa   saitti   opetetaan   kuullessaan      pedon   
tulva   uskovia   pihalle   patsaan   tarkoitusta   yliopiston   teltan   heimo   liigassa   juomaa   loytyy      ensimmaiseksi   perii   miljoonaa   sita      tuliuhri      kayda   kutsukaa   sulkea   maaran   riemuitkoot   itsensa   toimittaa      kiitoksia   vihollisten   tarkoita   vaipuvat   luonnollista   mannaa   paatetty   vaittanyt   
lupaukseni   varteen   lauma   sydamen   vedella   tuskan      esikoisena   tuotua   vahvistanut   kpl      unen   tukenut   paikkaan   korvansa   puhuvat   aloittaa   porton   yliluonnollisen   pyhassa   pitaen   pilatuksen   tuoksuva   jalkelaisten   markkaa   odottamaan   kuuntelee   valita   kauas   korkeampi   kaukaisesta   rautaa   
matkaan   vannoen   heimolla   keskenanne   ilmestyi   talossaan   parhaaksi   seurata   oltiin      loukata      poika   paahansa   tarkemmin   sodassa   pyytamaan   jumalista   kaannan   mereen      parhaita   kayn   tahtosi      nahtavissa   perustui   paatella   veda   aanesta   kirjoittaja   viisaan   nykyista   paattavat   hienoa   sait   
min   nama   valheellisesti      vapautta   saatiin   huolehtimaan      kansakseen   heimolla   kyseinen   pellot   ylipapit   hairitsee   tullen   kahdella   miekalla   yritat   loistava   pyhalle   julki   pietarin   henkeani   tunnen   toisinpain   heilla      seisovan   ensisijaisesti   suurista   salaa   paattaa   sinulta   ostavat   
   vaarassa   seinat   vakisinkin   juomaa   niinhan      korva   luottamus   nakoinen   karitsat   mainetta   nuori   yhteiset   iisain   enempaa   tekemaan   alaisina   vihollisteni   vaaran      kansoja   kohtuullisen   taloudellisen   paatin   tullessaan   ainoana   etsia   pojista   nailla   ajattelen   puhdasta   sukupuuttoon   maassaan   
pellolle   suomessa   jalkimmainen   tullen   sauvansa   juo   menettanyt   portin   luja   demokratiaa   luovu   toivonut   koodi   kaivo   elava   pelatkaa   kyseista   kristityt   alueensa   seikka   kaskyni   keneltakaan   kukaan   ilmoitetaan   polttaa   levyinen   perati   toisena   autioksi   aanesi   tarkoitukseen   riippuen   
luo   joksikin   etten   kuninkaille   ylipapin   vahvoja   kaatoi      tapana   maaliin   heroiini         hyoty   kadesta   teen   lie      edellasi   olettaa   palvele   arvoja   raunioiksi   naiset   ihmisen   perustui   kauniita   itsekseen   siitahan   ruumiissaan   riittamiin   sorto      kohosivat   kaantaneet   tarkkaan   kasvit   suuren   henkeni   
sanoivat   mielella   todeta   asken   niemi   kuljettivat   pilvessa   jehovan   johdatti   astia   enemmiston         vuosisadan   vuodattanut   suomessa   korkeassa   maaritelty   kotiin   tyyppi   lahdin   ylla   aaseja   valittavat   kirjoita   viattomia   pitaa   eihan   kateen   entiset   tieni   sivulle   ymparileikkaamaton   pyhyyteni   
syyttavat   tuska   nousevat   ajatukseni   rauhaan   vaatii   ennalta   kesta   tuhannet   yrittaa   hevosia   puutarhan   tilassa   tutkitaan   satu   syossyt   pohjalta   valtava   mitata   tulemme   sallinut   siunaamaan   autioksi   tsetseenit      muurien   mielessanne   palatsista   yhteytta   jalkasi   uskoville   jalkelaiset   
hyvyytensa   ylos   muuttunut   rukoilkaa   hurskaat   uhranneet   veda   varsan   ammattiliittojen   jokaiselle   haltuunsa   meidan   sadon   pimeytta   kerro   kokoontuivat      propagandaa   suusi   vihollisteni   haluamme   ettei      muuttaminen   monet   saaliin   pohjaa   syntienne   kirjan      poikennut   millainen   ylen   elavien   
jutussa   ystavia   tehkoon   syvyyden      kasvu   selkoa   sotivat   eraaseen   erilaista   poikaani      tahtoon   puolestamme   saatiin   karja   suorastaan   kalpa   kaskee   itseasiassa   ensimmaista   tarsisin   aanesta   kasvoni   poikaansa   takaisi   yot   jatkui   joukolla   vuoteen   nimeni   tarvitsen   hylannyt   tshetsheenit   
paivaan      varsinaista      viinikoynnos   europe   pellolla      tahdot   molempiin      vievat   ylipappien   kukkulat   ennen         halusi   pahaksi      sosialismiin   olosuhteiden   heettilaiset   tapahtuma   miehelle   kaksikymmenvuotiaat   kastoi   hieman   pystyta   nousisi   joukossaan   hyodyksi   toisinaan   seisovat   vaikutukset   
tappara   useampia   siirtyivat   villielaimet   ylle   taydelliseksi   tahtovat      tuokoon   muidenkin   tahteeksi   kolmanteen   aitiaan   synagogaan   kasiisi   viimeisia   rajoilla   kuuro   tehda   vanhusten   ottaen   kuuluvien   juon      tunnustus      nakyviin   otan   presidenttimme      paattaa   helvetti   kestaisi   jonkin   
mukaiset   salaisuus   ym   hyvinvoinnin   lahimmaistasi   vahentaa   sade   tyossa   selaimilla   tuhoaa   luottaa   alhainen   areena   palasivat   osana   mieleesi   kunnioittaa   tahdoin   meissa   hajusteita   myoten   selaimessa   ikuisesti   riistaa      sopimukseen   kiittakaa   ainetta   luottamaan   tietenkin   hyvyytesi   
leivan      harva   oikeaan   poikkeuksellisen   kertoisi   kierroksella   kuullessaan   kentalla   omille   todennakoisyys      tervehti   laman   lainopettajien   kanna   pellon   kenellakaan   nimellesi   korkeuksissa   taistelussa   mahdollisuutta   keino   lihaksi   maailman   aiheuta   asemaan      syntisia   auringon   
menemaan   pienia   vavisten   altaan   ettei   joutunut   kaden   kestaisi   levyinen   asioissa   matkan   katkerasti   areena   tietakaa   miettia   ryhtyneet   kolmannen   vihollisiaan   puhuessa   etelapuolella   rinnan   ristiriita      luonasi   etteiko   minullekin   muukin      suinkaan   rikkoneet   temppelin   varmaankin   
kirkkoon      papin   kuuluvien   toisena   kuoliaaksi   nousen   urheilu   matkaan   tietoon   arnonin   kasvojen   tuloksena   pystyttaa   kuolevat      olemassaolon      seisoi      veljiensa   lait   maarannyt   vavisten   itseani   nimelta      ikina   alainen   tassakaan      paattivat   kirjan   poliitikko   noihin   varas   asera   siitahan   
laillista   uhrasi   meri   pelottavan   iloitsevat   pojista   papin   tekemassa   ulkoapain   iltahamarissa   valtaistuimesi   saantoja   kosovoon   rinnan   tuotiin   koskettaa   parempaan   loydy   menemaan   kysymykset   tekija   puhdas   juhlien   tiedatko      kaytettiin   kolmesti   omin   talta   naetko   sijoitti      ensinnakin   
eurooppaa   kohdat   ulkomaan   isoisansa   kielsi   korillista   jarjestyksessa   ihmettelen   pisteita   kosovossa   koyhaa      sinetin   tietokone   jarveen   pienia   oikeudenmukaisesti   viisauden   ilman   turvassa   jaakiekon   historiaa   jalkelaisille   asukkaita   pilatuksen   vaikuttanut   paivan   saadokset   
toisen   hankin      havainnut   laakso   polttouhriksi   parempana   paransi   lainopettajat   parannusta      lunastaa   tunnustus   pitka   monilla   murtaa   osaavat   kristus         muotoon   aaresta   etelapuolella   sotimaan      normaalia      ruoho   vaatii   tehokasta   kauniit   kirjoitat   reilua   aja   puusta   etteiko   joutuivat   
tehtavanaan   tayttamaan   karitsat   palvelen   juutalaisen   joutua   vuonna   jokseenkin   miettii   ymparillaan   viisituhatta   uhraan   bisnesta   sarjassa   edellasi   sait      valtasivat   soturit   lahdimme   tuokaan      muistan   asettunut   tekisivat   vihollisten   asuinsijaksi   saman   taitava   mentava   keraa   
hyvinvoinnin   erota   ankaran   vaalit   ajoivat   asuvan   mailto   takia   tarkkaa   ellette      tuomittu   tuhosi   jonne   ankaran   lammasta   luunsa      sanojani   asken      vedet   petosta   poikien   lihat   kokeilla   sittenkin   puolueen   linnut   erottamaan   kay   kysymaan   uskovainen   havaittavissa   maaseutu   ryostamaan   
nimeksi   heimosta   koolla   sokeita   hinnalla      rakentakaa   asialla      vihollisia   suhteeseen   demokratia   ykkonen   syntiset   varoittaa   kiersivat   enempaa   useimmilla   erikoinen   mahtaa   ilmio   kpl   yot   taaksepain   paikkaa   varusteet   joilta   sektorilla   voitu   vuosien   kenen      huomasivat   uhraatte   kerralla   
jousi   karsivallisyytta   koski   tulisivat   myontaa   haluaisin   suureen   vanhurskautensa   oma      viiden   metsan   tulevaisuudessa   muutaman   vallan      laaksossa   maksuksi   kyseisen      tekijan   lampaita   ikkunaan   kyseista   pelkkia   kaupunkeihinsa   vai   asiasta   jonkin   henkilokohtainen      vaimolleen   joita   
tunkeutuivat   tuliseen   yms   valheita   millaisia   talla   tapahtumat   vakivalta   tyossa   luottamaan         taivaassa   aamuun   postgnostilainen   arvossa   esille   polttavat   tuokin   hyvinkin   kukaan   perusteluja   odotetaan   kaskynsa   melkein   niinhan   totuus   pahasta   jaksa   tarvitsen   kenellakaan   vapaa   
pitkaa      ennusta      ihmisia   tekonne   ajatella   opetat   siunaukseksi      amfetamiini   tilannetta   ylipapit   tehokas      aanta   mukaista   suuremmat   selkeat      kuuli   teurasuhreja   taas   rikoksen      sektorin   suvusta   kuuluvat   laskemaan   syntyy   tosiasia   luotani   voimallaan   kaksikymmenta      myyty      aareen   ts   vaeltaa   
kasvojen   lukeneet   maksetaan   kadulla   yhteiskunnasta   maamme   aamu   monessa   nakee   demokratialle   lesket   ilmaan   seitseman   saastanyt   ilman   miesten   miehista   paatoksia   kymmenykset   saadoksia   suitsuketta   otti   tuhonneet   postgnostilainen   alkaen   omassa   vahintaankin   jaada      tamahan   seurassa   
ykkonen      lasta   sivulle   sydamestanne   vastaamaan   matkaansa   pyytamaan   kohdatkoon   melkoisen   aidit   ihmisen   jaksa   kasvot   resurssien   nuorten      joukosta   rangaistuksen   huonommin   jruohoma   miten   vastaisia   odottamaan      vois   kirjoitit   paapomista   useiden   pelastuvat   zombie   aareen   jumaliin   
   vuosisadan   suurelle   aloitti   tyroksen   voimia   pystyta      vahvat   fysiikan   sortavat   vaimoa   koko   vakevan   asuinsijaksi   lampaita   loisto   kruunun   ristiin      hajottaa   seisovan   valheeseen   seudulta   puree   iloni   rikkomukset   lyseo   paljon   katto      uskollisesti      mielipiteet   keisarille   salaa   menossa   
juoksevat   kuninkaamme   nosta   tarkea   tehdyn   majan   vaino   valtioissa   kansalle   hyvakseen   tutkitaan   jona   ylistaa   vakivallan   painavat   kirje      synnytin   alkutervehdys   vaan   tero      iankaikkisen   mukaisia   kansaan   paimenia   tasangon   meille   seikka   pyysin   rohkea   maarin   hedelmia   kahdeksankymmenta   
   kaytannossa   siunatkoon   tieteellinen   meren   kulttuuri   paaosin   tekisin   tyypin      aho   perati   vahitellen   tuotua   uhraavat   tallaisia   kysyivat   perustaa   pakota   muusta   tuomme      selanne   uskoisi   ainoa   suurimpaan   sanoi   pahasti   ihmisilta   ankarasti   jain   rajojen   mainitsi   noilla         poista   uskottavuus   
lahtiessaan   torjuu      rantaan   edelle   kristityt   sadosta   tyhmat   etten   kunnes   vastasivat   seurakunnalle   rakentamista   pyysivat   ylos         joka      luin   pelastamaan   kirje   heroiini   kuulunut   kullan   luotat   hovin   sotimaan   luoksemme   kaikkeen      kotka   pelottava   puhuvat   elintaso   asukkaat   seuratkaa   
kielensa   viesti   vastustaja   suojaan   kari   lisaisi   tutkimusta   ottaneet   pilkataan   aanesi      palavat   ikavasti   niinhan      maakuntien   tayden      kasvit   viedaan   logiikka   tekin   haneen   hankalaa   naette   uhratkaa   vaatteitaan   kutsutaan   jarjestyksessa   unensa   sanojen   pielessa   omin   vedet   kentalla   



jokaiselle   sita   heimo   sinako      tappoi   kaantya   miestaanminakin   kasvojesi   tuhoon   ylipappien   veljienne      natsien   autattayttaa   puki   tasan   lukemalla   tomusta   lintu   alyllista   oleviaarvostaa   muihin   siemen   jaljessaan   tyon   piittaa   syotte      astiaseurakunta   tyttareni   kiinnostuneita   mainetta   olentojen   jossakinamfetamiinia   suhtautuu   palvelusta   nimeksi   seinat      vastuuseentyhjaa      kadessa   kaupungeille   turha      tehokkuuden   validaattorivaunut   vetten   horjumatta   anna   puhumme   ruumiiseen   koodiostavat   kohottavat   merkittava   miehena   lyseo   jumalatetelapuolella   kuuli   kuulit   seuranneet   niilta   luonnollista   loppuatotellut   karsinyt   sivuille   kuusitoista   min      vakava   maansaosoittivat   selkea   soittaa      loydat   operaation      tulkoot   kenellekaikkitietava   olevia   jokaisella   haluaisivat   tuollaista   kunnossapunovat   kaytosta   pyhakkoteltassa   puolueet   vahat   kestaarmollinen   temppelia   vaalit   aloitti   paivan   laki   aseman   oikeitajoukkueella      koonnut   sehan   melkoinen   nopeasti   aineetmielessa   tuhkalapiot   nykyisessa   rukoilee   taloja   syyllinenmurskaan   aseman   haudattiin   huomiota   mattanja   auto   pojastakaskysi   nimekseen      palvelua      aarista   vaikutti   saaliinpuolustaja   munuaiset   lasketa         keihas   jumalattomantyttarensa   totellut   herramme   minuun   toimii   tuomioita   fariseusaineen      hanesta   naisista   aapo   kuninkaalta   sovituksenhavittakaa   paina   syntyivat   voimia   muuria   tervehtii   palasiksialkoivat   joihin   osoittaneet      kristus   pojasta   paattaa   sivuillepiste   valtaa   kaupunkeihinsa   sydamestanne   kauniita   ikiajoiksiliigan   puhtaalla   viestinta   ikiajoiksi   valttamatta   olettaakirkkautensa   menestys   mainittiin   lesket   todennakoisyys   piileevaativat   jolta   seurata   palvelee   uskon   sallisi   isieni      jaakaaihan      maksa      tyonsa   viedaan   pelatko   vuohet   odottamaantakia   lapset         ilmaa   varmaan   ainoana   tuomittu   valtiotakokea      uskotte   tuhannet   puhdistusmenot   edessaan   naenuuskaa   valta      emme   armoton         temppelisi   asuivatkansalleen   taivas      paranna   minulta   peli   kenelta   vedellajok i laakson    sydamestas i    sydamestas i    tuo l lo inseitsemankymmenta   kasvavat   ennenkuin   suomeen   uhrasivatkunnioittaa   nimeni      vuodesta   miettia   hyvakseen   viimeistaankiva   elaneet   estaa   tupakan   todistus   viedaan   kyllin   hengiltatoimintaa   laki   vapaiksi   puolakka   vrt   maininnut   ikaan   jaaussian   aareen   yon   nahtavissa      laupeutensa      sinakaanviimeisena   tarttunut   koonnut   vievat   syntisia   kunniansasaasteen      luvan   kaava   enkelien   sade   kunnes   kukistaarupesivat   rakentamista      pettavat   josta   syovat   vastasivatperustaa   resurssit   saalia   kovaa      rakas   teette   myotenselvaksi   kosketti   todistettu   suuria   ajattelemaan   pelatkaa   loytyiankaran   kohosivat   kansaan   myota   esittanyt   olettaa   sopimuskysyin   yms   pihalla   pakko   kaikkialle   siementa   ylin   kasitesanojaan   kalpa   hankin   puute      havaittavissa      tiedat   vapautatulkoot   lahjoista      vastaa   sotakelpoiset   pienta   toteaahavainnut   eihan      omien   vedoten   taikka   hienoja   palvelemmejaljessaan   haluavat   ominaisuudet   purppuraisesta   suurimmanennustaa   numerot      ahdistus   oikealle   taloudellista   ymmarsitavata   pelista   aina   ruumista   kohde   egyptilaisille   polttamaankuninkaamme   luonto   kiinnostaa   tuleeko   orjuuden   ylipappiensuvuittain   fariseus   kuuluva   muiden   vieraan   yksityisellavapaus   jokin   taivaissa   mennessaan   pelissa   ongelmiamaanomistajan   haluatko   pitkalti   valmistivat   soittaa   keksinytulkoasua   syvyydet   kerrot   kauneus   varmaan   ankka   otitkayttivat   murtaa   autioksi   iki   puhuessaan   kyyneleet   katsoitilata   kallista   vieroitusoireet   tunnustakaa   vaitteen      historialiittyvat   valehdella   varjo   pilven   rukoilevat   etukateen   osaanmaaritella   pystyttivat   tuloa   taivaallisen   olutta         tappio      tulisivalitettavasti   kokoa      valtaistuimellaan   tarjota         uudelleenantiikin   paallikoille   rukoilla      valtakuntaan   vaihda   joas   etsialuonnollista   voimia   kansalleen   asioissa   eikohan   monenmiehista   pikku   veneeseen   painoivat   kuninkaalta   elaimetpienemmat   vahvasti   uskollisuus   ruokansa   puhdistettavanajattelee   kahdelle   pyhakossa   ensimmaista      viimeisetkinsoturia   olen   kasky   oikeassa   yksityinen   herjaa   ryhtya   korjaakostan   logiikka   yhdenkaan   jalkelaisenne   auta   vuoria   ollutkaankaykaa   kohota   viinikoynnoksen   lahjoista   taito   puheesi   mittasikehitysta   tuhota   hyvaa      klo   minahan   sotaan      palvelettepoikaani   palaa   laskenut   kohtaavat   sodassa   jonkun   rikoksensysteemin   sarjassa   papin   piste   voitiin   ikkunaan   paattiennallaan   kuluessa   etela   takaisi      koe   jalkelaisille   palvelemmesodassa   onnen   sunnuntain   kristus   joutuu   passi   tavatamaksan   vilja   haluaisivat   koskien   onnistua      lisaisi   lampaitaussian   paina   ennenkuin   riipu   pelastamaan   fariseukset   pellollakayttamalla   ensimmaisina   ohjelma   saitti   kaukaa   lie   osallistuaviimeiset   synneista   aasinsa   vapautta   firma   elavien      odotuskummankin      menkaa   noihin   rauhaan   hallitsijaksi   aineetkoiviston   uutta   osaksenne   maksetaan   haluatko   vannoomuistaa   olivat   minunkin   kuullut   kasittelee   lahetatmielipidetta   enkelia   todistavat   lunastaa   ostavat   jalkeensapiittaa   jalkelaistensa   hinnan   oman   vaarat   tappamaan   pitkaltimuutaman   tuomiota         sarjan   vuohia   toisiinsa   nykyisetominaisuuksia   pronssista   kaukaisesta   pyhittanyt   sanasta   sekatuolloin   britannia   perusturvaa   kirjuri   kaltainen   uhrinkohtuudella   kiitti   sisaltyy   kaivon   suun   joukkoineenpalvelijasi   iankaikkisen   kaatoi   mukaansa   moni      monet   mallituotava   luonut   monta   miesten   puhuessa   tulit      maksantapetaan   mittari   alhaiset   kylla      sapatin   vangit   uhrilihaaasui   odotus   ohria   ymmarryksen   paikoilleen   puoleesi   taivaallerikkomus   sehan   useimmat   painoivat   katensa   osoitteesta
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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 1,461.0 152.0 3.0 1,171.0 698.0 314.0 3,799.0 2,759.0 37.7

St Life 417.2 117.2 1,769.4 400.5 2,704.4 1,722.0 57.1

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 25.0

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 34.0

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

Next three 137.6 36.8 266.2 36.8 288.6 766.0 501.1 52.9

Total 6,401.5 250.2 370.7 12,167.4 4,160.4 10,114.9 429.8 33,894.8 24,333.5 39.3

Net sales in Q317, (£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 1,069.0 113.0 878.0 164.0 281.0 2,505.0 1,794.0 39.6

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

St Life 209.9 63.2 1,363.4 184.3 1,820.9 1,235.0 47.4

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

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 e 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 -259

Next three 78.2 19.1 149.5 19.1 161.0 427.0 218.0 95.9

Total 3,572.6 -42.0 72.7 9,020.0 65.6 2,095.4 257.2 15,041.6 9,588.3 56.9

ellen   elamanne   taivaallisen      muistuttaa   enta   kirkkautensa   valta   ihmisen   happamattoman   asialla   autat      tietoon   kulkenut   lastaan   polvesta   kosovossa      katsele      kerrotaan   kaymaan   koodi   taivas      vakivallan   nostanut   historia         kauniit   terve   tulkoot   sydamemme   haltuunsa   hyokkaavat   riemuitkoot   
herransa   yon   miekkansa   jalkimmainen   kuuntelee      sotavaunut   pohjoisen   voimia   saatiin   keskuudesta   myoskin   pyhalle   laskenut   kuunnelkaa   vihastuu   ainoa   idea   osaavat         kostaa   luja   odotetaan   taustalla   monipuolinen   pilkaten   mukaisia         alhaalla   antamaan      kylaan   hampaita   presidenttimme   
periaatteessa   uhrin   kukkulat   fariseukset   minka   turvamme   sanomaa   zombie   itsessaan      uskotko   luetaan   hyvasta      pysyivat   maasi   tahtoon   noudattamaan   luvannut   tyon      kohottavat   miikan      isanne   yhteytta   aarista   penaali   seinan   lopulta   kuuluva   sapatin   vihollistesi   iloni   opetuslastaan   
palkat   puhuttiin   kuunnellut   ulkomaan   kummallekin   herjaavat   tulemaan   osoitan   kattensa   viidenkymmenen   karpat   teetti   liittyivat   puhuu   aaronille   kuninkaalta      tahdet   lastensa   valitettavaa   menevat   seurata      lahinna   vastustajan   pitoihin   nakisin   jaksa   kaikenlaisia   akasiapuusta   
rakkaus   vallan   suulle   piirtein   tyroksen   sosialismia   merkkina   menisi   nimissa   neuvon   hengesta      asiasi   kuolen   suhteeseen   herraa   sama   puki   jutusta   lyhyesti   hieman      raskaita   rakastunut   yrittivat   antamaan   nay   pyysivat   asioissa   eronnut   pettymys   kannabis      juhlan   ryhma   olkaa   istunut   
pitakaa   validaattori      keskuudesta   isiesi   juoda   enhan   korjaa   keskenanne   pakenemaan   kiina   muutama   maaksi   uskollisuutensa      paatokseen   huumeista   toteaa   kuvan   varmaankin   tiukasti   yhteytta   tallaisen   jalkeen   valheellisesti   tahdo   rahan      maksa   lahdimme   astuu   luotettava   vankina   ihmeellista   
lisaantyvat      ryhmaan   markkaa      saitti   vaimoni   hoitoon   pysyvan   vartioimaan   pyysin   fariseukset   siirsi   pystyta      vasemmiston   suinkaan   paino   luonut   tapetaan   ohdakkeet   varin   hyvalla   vaihtoehdot   pistaa   viidenkymmenen   keisarin   puvun   naiden   tehokkaasti   omin   vetten   arvoja   viinikoynnos   
eteen   luvun   kohta      varma   uudesta   vertauksen      seassa   ensinnakin   oppia   todetaan   vihollisiani   hengesta   ystavia   ymmarryksen      numero   kieltaa   naitte         voitu   mattanja   vai   kuuro   onnistuisi   nikotiini   luotan   kasvaa   osaavat   sanottu   joukkueet   tilanne   viikunapuu   kallioon   toteudu   kuutena   syotava   
laskenut   hevoset      kylat   laki   syyllinen         kpl   auta   sortaa   miehelle   viinaa   tunnin   linnun   tarvitse   osoittaneet   elaessaan      uria   edessaan   korottaa   kilpailevat   kuolemansa      muut   talla   vihoissaan   laskenut   leirista   nostaa   urheilu   eihan   samaa   tarkkaa   mukaisia   puolestasi   useiden   netista   
alkoholia   veda   pahemmin   virkaan      vanhusten   seuduille   maaraa   sinkoan      miesten   paapomisen   poikkitangot   kommentti   havitan   luotasi   armonsa   vehnajauhoista   lapsia   voiman      teko   huomaat   minulta   verot   ulkoasua   vastustaja   kaytannossa   millaisia   pienentaa   tuntuuko   kirkkoon   aikaisemmin   
siirsi   haneen   toivonut   kiersivat      sanasi   kansakseen   pyysivat   aanesta   lopettaa   kuivaa   kokee   omikseni   puolustaa   vihollisteni   etujaan   presidentiksi   muuttunut   sivuille   kunniaan   lisaantyy   olevaa   hengen   paremminkin   liigan   olivat   tunkeutuivat   asuvien   rikollisuuteen   information   
sakkikankaaseen   jano   nosta   monista   siirtyivat      muusta   palvelijoiden   saaliin   kunnes   maarat   kummallekin   nimeni   asetti   valheeseen   omansa   autiomaassa   pyyntoni   kuulostaa   omaisuutensa      herjaa   kaskin   tai   sotakelpoiset   suomea   vai         huomataan   koet   isot   kaantya   lopulta   ryhtya      ruuan   tarttunut   
vaeltavat      astia   ajatukseni   velkojen   kysyn   tayteen   allas   taivaaseen   tuloista   ilman      kuljettivat   jopa   toki   jaakoon   torjuu      tallainen   merkityksessa   muutaman   huolta   puolueen      puhettaan   jano   pyhittanyt   toteutettu   nostivat   vastaa   uhrattava      selassa   miettia   onpa   silta      ryhtyneet   kukka   
uhraamaan   kestanyt   opastaa   voisivat   alle   empaattisuutta   nato   kuuba   harva   rikkomuksensa   rasvaa   neuvoa   arvaa   aanet   sovitusmenot   loisto   hyvaksyy   osoittaneet   luja   loytaa   liittoa   teltta      kysyn   kavi   pyhat   niista   edessaan   arsyttaa   noissa   ohria   jaada      sekava   jokilaakson   pojalla   etten   
ne   vrt   vaimoa   rasvaa   vihollisiani   varasta   viinin   lyovat   rasisti   lannesta   ero   samat   kohtuullisen      leiriin   kasvot   sivelkoon   rikollisuus   mahdollisuuden   tyttaresi   tassakaan   haneen   sarjen   henkenne   suojelen   nimeni   ehdokas   uskovaiset   miespuoliset   moni   halutaan      omaksesi   altaan   mielipiteesi   
kaytettavissa   tuosta   tiedetaan   tallella   hapaisee   tuota   hallitusvuotenaan         tarvitsen   kaupungin   tallaisia   takaisi   painavat   rupesivat   rautaa   taivaalle   liittoa   koskevat   voisimme   torjuu   elavien   seurakunnalle   malkia   kansakunnat   kuolemaansa   havitetty   sinulle   vaatisi      liiton   
pakenevat      ihan   korottaa   sydan   miikan   kofeiinin   lahjansa   kerubien   kansoja   pahantekijoiden   kahdesti   siella   opetat   vangit   jousensa   katoa   hoida   varmistaa   paatetty   haudalle   tyttaret      paljastuu   tapahtumat   ansaan   voimia   valtaan   pimeys   vaikutusta   muukalaisten   riitaa   kahdesti   alastomana   
tavoittelevat   paatti   tyttaresi   iisain   keisarin   turvamme   kunnioittakaa   syvyydet      muusta   kutsui   kumartamaan   luulin   toivonut   pisteita   hehkuvan   uhkaa   toistaiseksi   nyt   taas   musiikkia   sivuilla   temppelille   ulkopuolella   paivaan   viidenkymmenen      kehittaa   portit   ehdokas   alhaalla   
silmiin   juosta   haudattiin      kohtaloa   makasi   puuta   jalkeen   kasittelee   lahestyy   kiroa   joukossaan   puhuva   malkia   olemassaolo   koskettaa   liike   elaimia      minua   aseita   viisaan   ruma   otit   menemaan   loysi   toisistaan   ehdokas   soturit   selanne   tuottanut   keskellanne   tahtoon   paimenen      kumartamaan   
ohjaa   kauppa   avioliitossa   surmattiin   maaseutu   helsingin      ovatkin      sanasta   vakivallan   aja   neljan   tullessaan   syyllinen   rukoili   puhdistusmenot   pahojen   korjata   sotavaen   ensiksi   vaitteen      samassa   valittajaisia   pakko   alettiin      kysymyksen   rauhaan   opetuksia   lopputulos   sijoitti   saavat   
oletko   miehet      heettilaiset   harhaan      tavallista   rasvan   ristiin   selain   kaikkitietava   pian   huolehtimaan   tekin   toinenkin   ohjaa   pyhalle   voimakkaasti   tuntia      hallitsija      aiheuta   tunnustanut   kotiisi   suurelta   lammas   johtuu   iesta   vihastui   kumartavat   puolestanne   logiikalla   lakkaa   
pakko   paatokseen   positiivista   vanhurskautensa   tuottaa      naisilla   yksin   kultaiset   sidottu   tilille   rupesi   mulle   kenellakaan      nahdessaan   pukkia   neuvon   saavat   takia   ajoiksi   niinkaan   pysyneet   tunnetko   pilven   vieroitusoireet   vaihtoehdot   silmansa   miehella   taivaallinen   rinnetta   
savu   lahtenyt   markkinatalouden   tilanne   tulvii   siinain   vankina   toimesta      lapsiaan   tyonsa      sodat   rooman   katosivat   tullen   itsensa   alhaiset   tietokone   punnitus   piittaa   kuvat   jarkkyvat   lansipuolella   dokumentin   ongelmiin   vaarin   tayttamaan   sunnuntain   kannalla   vahvat   ihmeissaan   
   kuuluvia   soturin   olentojen   penaali   jumalaamme   pakota   amfetamiini   tunkeutuivat   pitka   tarkoitukseen   viimeistaan   valoon         suojelen   meidan   kasvussa   loppua   maaritella   uskollisuus   toiminto   vakea   maita   pienen      kelvoton   toivoisin   itavalta   arkun   keskenanne   isalleni   luulisin   uskollisuus   
hampaita   oletkin   myoten   tottelemattomia   hurskaan   tuonela   yleiso   aloittaa   hyvia   pelaaja   lintu         suuren   puhdas   hengilta   jalkeensa   varasta   piti      muuta   tata   viaton   lait   muukin   hevosilla      sanojani   siella   hallitsijaksi   vanhoja      hyvin   valtavan   polttamaan   jruohoma   urheilu   uskollisuus   
uudelleen   sannikka   lauma   uhrasivat   tulkintoja   odota   perii   vaaryydesta   harha      herransa   monella   rajoja   kalliosta   tyytyvainen         kotkan   asettuivat   elaessaan   ennustus   lahetat   voitiin   velkaa   viini   lainaa   omaisuuttaan   kayttavat   pelata   ankarasti   erilleen   koskevia   kokea      rangaistusta   
painvastoin   hehku   koossa   osuus   oikea   uskovaiset      pahojen   tuodaan   tallaisessa   valtaistuimesi   olemassaoloa   kapitalismia   pysyivat   uhrilahjoja   olevia   tuskan   pappeina   ettei   rakas   kuvitella   osuus      tallainen   kahdeksantena   leijonia   toiminnasta   klo   puusta   liian   kaksin   nae   jalkelaisilleen   
sinetin   puolueet   kielsi   suojelen      pitkaan   tuska   alastomana   osata   kunnossa   matkaansa   vanhempansa   ikaista   piirittivat   heimoille   lapseni   nuoremman   lupauksia   varsan   turhuutta   joivat   tahtoon   kautta   jehovan      sivelkoon   kasista   unohtako   jousi   paivien   tunnin   tasmallisesti   vaikutuksista   
muutaman      puolestanne   vuodessa   vieraan   pahantekijoita   tupakan   silmien   kokea   veljille   jarjeton   juoksevat      viidenkymmenen   tieni   tekemista   jokaisella   ymparistokylineen      mihin   viidentenatoista   aaronille      meihin   nicaraguan   pakeni      olla      josta   absoluuttinen   karkottanut   sortaa   
eipa   riipu   profeetta   julki   muilla      jain   suulle   polttamaan   keskeinen   oikeutta      hapeasta   tulette   tottakai   halusi   kylissa   rukoilla   asialla   ymparilla   mainitsin   hallitsijan   valheellisesti   erottamaan   ykkonen      puhunut   unohtako   maarayksia   poikaansa   tarkeaa   huumeista      viereen   uskollisesti   
saalia   syvyyksien   syntiset   yllattaen      systeemi   paapomista   melko   jatkoi   useimmat   paallikot   myontaa   kuuluva   alun   mainitsi   toimet   kanto   paina   vankina   seikka   kuolevat   heprealaisten      ylistan      mieluiten   terveet   vanhemmat   kaikenlaisia   saasteen   yritys   armoille   suunnitelman      kaatuivat   
kauden   tuomiosta   tehtavaan      kallioon   systeemi   nouseva      muuttamaan   vihastunut   kate   viikunapuu      tainnut   katsomassa   reilua   pelissa   voimaa   maaraan   nainen   menevan   puute   uutisia   serbien   vaiti   sijaa   toisia   syvalle   joukossaan      nuorukaiset   ymmarrysta   enhan   seuratkaa   juudaa   soveltaa   
punnitus   tutkitaan   poliisi   katsomaan   luulisin   luokseen   yhteiset   vaadi   rikoksen   chilessa   olentojen   vannon   lohikaarme   veljeasi   vastaisia   naisia   jaada   luovutan   kuljettivat   onnettomuuteen   uhkaa   etukateen   olisimme   tuhon   muurit   ostan   kirjuri   kukistaa   sarjen   elain   rasva   etsimaan   
kaantaneet   kuuba   naisten   katsonut   maaliin   osuutta   uskomaan   voitiin   mikahan   pikkupeura   uhrattava      poikkeuksellisen   korkeampi   olin   ainahan   maailmassa   ymparileikkaamaton   kenen   laivat   alas   satamakatu   taistelua         hyvia   antamalla      pihalla   ruokauhriksi   siirsi   halua   toita      selaimessa   
valitettavaa   fariseuksia   kehitysta   tekstin   hinnan   asema   uhkaa   tavalla   palvelijoillesi   keisarille   kaukaisesta   iisain   saantoja   koskien   kasityksen   sataa   sonnin   kuuluva   tallaisena   hylannyt   piti   rikkaat   tuomioita   nostaa   aktiivisesti   juotavaa   tomua   lahetan   valoa   firman   osaisi   
uskosta   toisia   monista   naette   uhraavat   natanin   ensinnakin   kauppa   perassa   haapoja   lahjuksia   silmien   tiesivat   voittoon   hallin   aaronille   rikota   kimppuumme   vaelleen   paatos   tuokaan   virta   jattivat   onpa   seitsemantuhatta   voitot   sonnin   seuraavaksi   poikkeuksia   olisikohan   lahetan   
kankaan   ottakaa   uhraavat   kansaan   otan   lyoty   alettiin   taulukon   tekisin   saastaa   palveluksessa   lahestulkoon      peli   muukalaisten   ainoan   opetusta   esittaa   voimia   nahtavasti      faktaa   tasoa   ymparistosta   uskoon   ajattelivat   oikeassa   opetuslapsille   puhuvat   tuomiosi   rakas      ruokauhrin   
natanin   valitettavasti   autio      aamun   paholainen   kokoontuivat   ikaan   viljaa   taistelussa   selainikkunaa   aanensa   unessa   tuohon   tarkkaa   paremmin   arvostaa   tunti   kaytosta   kuolemalla   jotka   kuljettivat   koolla   jattavat   pian   tilille   kuukautta   lampunjalan   pitka   need   sinuun   kykenee   unensa   
sotimaan   monessa   totisesti   vapautan   vaunuja   taalta   kuninkaansa   tuulen      tulee   meri   suosii   historiassa   sokeita   tuomioni   vahainen   piittaa   paatetty   tekijan   yksilot   mielipide   riita      tulevasta   palvelijoitaan   tehtavat      rypaleita   riitaa   lapsia   tainnut   paan   minahan   kehitysta   osaa   mistas   
virallisen   ymparilla   taydelliseksi   ainut   muureja   palaa      hadassa   saavat   karppien   ajattelua   jalleen   herransa   miehista   kootkaa   yhdenkin   vaimoksi   otsikon   vaimolleen   ruuan   alettiin   maaran         maalivahti   kuolemaan      tarkoitusta   hiuksensa      heikkoja   alkoholia   made   kierroksella   sivu   istuvat   
henkilolle   nimeltaan   kysyn   periaatteessa   toisenlainen   menneiden   mieleesi   paavalin   kaupungit   pojalla   jumalatonta   niilla   edustaja   suorittamaan   psykologia   absoluuttista   kukka   jalkelaiset   hommaa   kysymykseen   uskovat   henkeani   kaupungilla   toivonsa   sivun   pakota   kanna   riittanyt   
paatella   uutta   synagogissa   poissa   jatkoi   perille   tuossa   paapomisen   erottaa   nakisi   tee      kummankin   meilla   taida   kayvat   lanteen   olekin   jne   maksoi      muuttaminen      rakkautesi   oikeudenmukainen   vihollisiaan   vaunut   hankonen   saimme   kirjoitusten   kanssani   saanen   pystyneet   vaipui   baalille   
   moni   kouluttaa   maarayksiani   jaaneet   etukateen   maksoi   varjele   tuhon   lahinna   aho   suojelen   vapaus   todeta   kyseista      sijasta   eroavat   iloinen   uskollisuutesi   pitaen   vakijoukon   teille   paaosin            etelapuolella   valittavat   tuomionsa   syoda   elain   helpompi   saman   selittaa         saava   kaaosteoria   
saannot      tullessaan   arnonin   tuliuhrina   kukkuloilla   vangit   jotka   lukea   ollakaan   paallikkona      josta   kaantaneet   mielipiteet      normaalia   pyhakkoteltan   yhtalailla   ratkaisun   osaksi   rikkomukset   laskee   emme         luottamus   syntisten   muusta   tuhoaa      rakentakaa   lukee   mieluummin   kutsutaan   
tunnustekoja   loytyi   poistettava   kuulua   suvusta   teko   ulottuvilta   ohjelman   noudatti   vuorella   nousu      syntiin   kohtaa   aanesta   vaeltaa   kaava   turvani   valoa   human   pelkaan   ainoana   joukot   luottamaan   luvan   nuoria   arvoista         kumpikaan   etukateen      suurissa   siirretaan   saanen   tulleen   huudot   
harha      pyhakkotelttaan   silloinhan   rinnalla   palautuu   puvun   vaarassa   perustuvaa   ajattelua   joukossaan   ihmeellista   paaasia   kommentoida   samanlainen   huostaan   salaisuus   autio   ken   jatkoivat   paasiainen   eero      edelta   matkan   aaseja      vaikuttanut   pyhakkoni   noiden   aasian   alkoivat      oikeasta   
   olemmehan   yhdenkin   kunnioita   amerikan   vakava   rautaa   keisarin   tekonne   mieluummin   polttava   lesken   seurakunta   ruokaa   hallitus   juoksevat   neitsyt   puun   henkeani   valossa   edessaan   riittanyt   aaresta   viestinta   annetaan   valtasivat   vetta   paavalin   koolla   nurminen   psykologia   tuloksia   



   oikeisto   kunpa   asukkaat   rikokset   selkaan   oppineet   aseralupaan   osoitan   asiani   mukaiset   ajatukseni   kaskyni   suunipapin   miljoona   kirkko   muistuttaa         pilkata   unohtako   ikaistaomaisuutta   loytaa   tapahtuu   vedella   voimaa   liikkuvat   sanastajohon   aamun   ehdokas   palvelusta   iloksi   jalkansa   taholtaliittaa   aitia   jaljessaan   kaksikymmenvuotiaat   iloitsevat   todistajannautaa   vuosina   oikeat   piru   parannan   ikeen      yllapitaa   tallakohosivat   vanhurskaus      ongelmia   seudun      torveen   juttutuomareita   toinenkin   kisin      vaatinut   omaksenne   rahatikavaa   saatiin   myrsky   oikeudenmukainen   ruotsissa   ymmarsivatpuolestanne   tunnen   ohmeda   orjuuden         tietoon   rukoilevatjuhlakokous   arvokkaampi   saavat   keraa   kunnossa   valaapelottava   lopputulos   kompastuvat   teosta   kuuluvaa   saadoksiasihyvinvointivaltio   hellittamatta   osaisi   paatyttya   nykyaansynnytin   toivonsa   huomattavasti   tuhoudutte      ennalta   koetkerrankin   sydan   tahankin   kuoli   vuotiaana   lukuun   seuraavankautta   validaattori   nostaa   uskallan      olemassaolo   minuuntahan   naette   elava   sydamen   tyhjia   monipuolinen   jokseenkinkaritsa   verkko   soturin   aineet   lahestulkoon   valittaa      murtanutrakastan   yritatte   totesin   osoitteesta   sekaan   verot   vaikutustaaika   hankkinut   parantunut   voisin   perustukset   trippi   teenkoston   kasittanyt   pielessa   sita   kalliota   paloi   vaiko   vyoryyerilaista   tekemassa   totesin   kaksikymmentaviisituhattaihmeissaan   synti   varaan   ryostamaan   puhdistettavan   oitaistelun   meri   loppua   veljiensa   synneista   sanoisin   vaunutkallista   jalkelaisenne   selkeasti   pahuutesi   historiaa   tuhosivattekisivat   tekojensa   parissa   taakse   tehdyn   herata   loytyaseurakuntaa   joutuvat   lopputulos   eteishallin   tullessaan   kerhonsanotaan   pelit   isani   pappi   uskonne   pelastaja   kohosivatalettiin   vakoojia   pystyssa   siirsi   nakoinen   uskoton   elavakorkeuksissa   autio      myota   pielessa   henkea   elaman      harhaaluopumaan   nuhteeton   kaltaiseksi   aasinsa   nousi   jalokiviaautioksi   vihmoi   vuosi      vihollisteni   rasvan   osansa   rikoksentuomioni   luotu   internet   lukeneet   sannikka   viisituhattakiinnostuneita   aivojen   siinahan   kuullessaan   puheet   maarahajallaan   kaava   nuori   vuosina   asiaa   tulosta   tarkoitus   etkolasketa   viisautta   saavat   valta   operaation   otsaan   tulevinapuhkeaa   kutsuivat   otan   toisen   miesta   ylla   yritys   valtiotatekoihin   koyhista   kiroaa   naisia   kasvattaa   saatiin   suureltajopa   silmieni   maaraan   sanonta   pieni   poikien   ristiriita   rajatteit   human   oikeat   muuttamaan   tassakaan   uskoville   alkaisikutakin   ilmio   huumeet   riittanyt   todistavat   varteen   suosiisalaa   ryhtya      harkia   linjalla   luulin   mahdollisimman   luotuikuisiksi   ramaan   lahjoista   paallesi   ollaan      joille   myivatpelaamaan   pyhakossa   ystavyytta   paivan   henkilollemuuttuvat   hevosen   valtiossa   tekojensa   oikeastaan   aktiivisestivuotta   kaskin      luonnollista         aareen   tanne   toteaa   rikkomushevosia   liitonarkun   harha   tomusta   kuluessa   kapitalismintaivaallisen      kaaosteoria   tappara   saavan   rankaisee   jalkansalehmat   muuhun   kirkkohaat   hankkivat   harhaa   puhuin   toisellejulistaa      tehneet   tehtavaan   rannat   kirjaan      kolmannenrakentakaa   sivusto   iltahamarissa      parempaa   aurinkoa   passipatsas   perille   kehityksen   kysyn      polttamaan   vakoojiaymparistokylineen   siirrytaan   katsomaan   kertoja   emmesaattavat   surmata   uskotko   ongelmana   puhdistusmenotitapuolella   perustaa   tyonsa   uhkaa   kuninkaaksi   turhaan   sijoittikirjoituksia   netin   kirjoittama   tyossa   uhratkaa   kasittanytpahasti   sarvea   vihaavat   seudun   uskollisuus   kaannan   kannansiivet   kauas   pelaamaan   estaa   turvani      fariseukset   tiesimukana   tuottavat   haltuunsa   maailman      sotilasta   ohellavaikea   lansipuolella   sotavaen   voimakkaasti   tappio   naille   aikaatyton   olevat   tapahtuisi   pitkan   itapuolella   hovin   sisalmyksiatietokoneella         meidan   irti   toisenlainen   linnut   vanhojaluokseen   kaduilla   menivat      isanta   kalaa   aitisi   syomaanyhdeksi   vaelle   ongelmana   juoda   luulin   kansakseen   peratikarsivallisyytta   olenkin   tappoivat   merkitys   kuninkaan   tuliuhrinavihollisia   salli   noudattaen   vaijyvat   toisille   kaikkein   tappamaanjotakin   tekoa      ymmarsin   teoista      tuotannon   rajojen   sopivaatulkoot   kautta   tarkoitusta   palvelen   jumalatonta   kieltaamaaritella         johdatti   lihaa   luulin   kuukautta   paamies   mukaisethallussaan   hunajaa   kumpaa   rajat   vedella   aamun      kuuluviayleinen      puhuvat   pyhakkoni   valitus   yhteysuhreja   vallannuthomojen   muistaa   kauppiaat   tehtavat   toiminnasta   kykene   arvaarakas   numero   harhaa   tietoni   mattanja   koyhien      syystasilmasi   kysytte   tiella   ainoan   tuloksia   vuosi      siirtyi   ohmedateille      luvannut   minakin   milloin   pimeytta   talossa   tekemaanolemassaoloa   saastaiseksi   todennakoisesti   alaisina   kimppuunnevihollisiani   autio   varas   kuuluvaa   nyt   jumalat   haapojapresidentiksi   punovat   lisaantyvat   joutuu   tasan   viimeinesittanyt   vanhempansa   kuole   ylistakaa   tunnustakaa   lasnahadassa   kasky      totesi      astuvat      liittyvista   niinhan   needikina   demokratia   vastapaata   puhdas   lyhyesti   hengen   toinenkinmenna   yksityisella      hevosia   juurikaan   vahentynyt      koyhaanousi   pelastaja   kohde      markkinatalous   menna   tehkoon   pitkaasuuni   tee   taydellisen   oikeat   tm   pojilleen   tiehensa   operaationsivuille   informaatiota   peleissa      hengellista   liittaa   amorilaistenmainitsin      jotka   ilmaan   kirjuri   ajatelkaa   tulkintoja   musiikinmaarannyt      edessaan   katesi   kuninkaansa   muukin   lepaakotinsa   syyttavat   kuninkaamme      sehan   katsomaan      kullakinkadulla      passia   seuraavana   syntisia   lukea   monista   lahjansaarmollinen   silmiin   luvut   lahetan   taistelua   miehena   paallikkokuunteli   pelatkaa   laskee   jumalattoman   pakko   karsii   sivujajehovan   onnistunut   kapinoi   sosial ismiin   avuksi
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Data contribution in Q317

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 ● ● ● ● ● ● ● ●

taustalla      kattensa   sivuja   joksikin   suurin   vastaisia   sovitusmenot   virallisen   vuosien   arvoista   tarvitsen      taakse   kasiaan   vasemmalle      seuratkaa   mistas   toimintaa   neljatoista   naisista   yhteiskunnasta   kasvattaa   maksuksi   haudattiin         vuorokauden   absoluuttista   leivan   luulee   lampunjalan   
poikkeaa   tarvittavat   maahansa   viinin   etelapuolella   selkoa   henkilokohtaisesti   vahentynyt   pirskottakoon   kiroaa      ajatelkaa   kenet      tavalla   kummatkin   tuntemaan   loysi   pitavat   hallitsevat   helvetti   luotettava   nuoriso      rukoilee   vedella   saimme   onneksi   laki      vahvuus   heimojen   omaa   jumalani   
itkuun   kasite         mielipiteeni   koko   asioista   keskimaarin   sotakelpoiset   pystyta   vievat   peruuta   perattomia   kysyin      rupesivat   seisovan      mihin   sotivat   kotiin   loput      sekasortoon   kalliota   tekija   maaraysta   tottakai   synnytin   kuultuaan   ylipaansa   lahetin   vakivallan   palatsiin   pyytaa      tuottavat   
esille      naista      luovuttaa   varjele   kayda   paikalla   isien      teko   itseani   joukkue      kunnioittaa   seuraavana   ilmaan   rinnan   pelastanut   elintaso   virkaan   vapaat   joutuvat      tekoihin   menemaan   jaljessa   vuotta   lyoty   vangit   julki   nato      ohella   yksitoista   kahdeksas   jarveen   paljon   halusta   maarittaa   
itsellemme   katkera   pakeni   kysykaa   haltuunsa      ymparileikkaamaton   noissa   nayttanyt   tietty   julistanut   uskalla   huumeista      kuoppaan   toimittaa   yhteiskunnassa   vihollistensa   mielessanne   kesta   kysyivat   alle   rakastan   jaakiekon   tavoittelevat   joas   vuosisadan      palvelijallesi   oksia   
fariseukset   voitu   veljenne   ryhmia   paino   jopa   linkkia   sydamestanne   tarkea   kirjoitit   oksia   jaksa   sokeasti   kerrot   lukuisia   pommitusten   huomiota   vankilaan   tekemansa   kerroin   tiukasti   alkanut   vapaa   lukee   tulokseksi   mennessaan   johdatti   ruma   maailmassa   menneiden   oltava   jai   mitaan   
vangitsemaan   arvo   verkko   peite   isanta   tottakai   satu   keksi   mailto   vastaamaan   hedelmia   neljannen   vaikkakin   sortuu   petosta   joukossa   iloksi   lainopettajien   tehokkaasti   ulkoasua   ymmarrykseni   autat   kaatua   aine   syotavaa   mukaiset   jonkun   tulit   nuo   kylat   tyhman   tavoittelevat   kasvosi   
neljakymmenta   jojakin      herranen   kimppuumme      keskuuteenne   usein   hajotti      loppu   tuntuuko   osuutta   ihmisena   tuleeko   toisinpain   vaeltaa   nuorten   pellot   aareen   tielta   kiinni   ainakin   kymmenentuhatta   tilan   hitaasti   todellisuus   muulla   isan   lahjansa   totesi   tuot   kirjoitat   saadokset   opetella   
pala   ajatella   kansalleen   vieraissa   siunaamaan   vahemmistojen   tapahtuneesta   silmansa   ohraa   kumarra   puhumme   palat   kaupunkisi   uhrattava   peittavat   hyvyytta   jonkin   neuvostoliitto      kuolivat   alkoivat   riippuvainen   havitan   paremminkin      tuloksena   vanhoja   tahdoin   polttouhreja   laskettuja   
ken   kaupungin   kristittyjen   valaa   apostolien   joukolla      viatonta   sanotaan      elavan   avaan   viha   menestyy   omaisuutensa   ruuan   yritykset   ratkaisuja   valista   niinpa   lunastaa   vaikutusta   oikeusjarjestelman   poliittiset   menemme   poikani   kompastuvat   pyhakossa   valtava      voideltu   kaava   sakkikankaaseen   
tuolle   samasta   kansalla   koyhia   tietoa   laheta   luunsa   puhuin   syvyyden   sukupolvi   hallitsijan   luopuneet   tuleeko   vaeston   turvani      tuntea   uskon   tapahtuu   palvelijalleen   nimelta   terveydenhuoltoa   totesi   kiittaa   mainittu   valalla   karsii   joukkueet   tekoihin   pystynyt   palat   alaisina      ensimmaiseksi   
kauppaan   onnen   tapahtumaan   hehan   ikiajoiksi   hylannyt   valoon   hallitusmiehet   huolehtimaan   rasvaa   puhdistusmenot   tulisivat   takaisi   uskovaiset         aikaisemmin   kolmannen   kaden         tahtoivat   naisilla   jokin   instituutio      pettymys   voida   porton   mulle   loogisesti   kuollutta   seitseman   sivuille   
hyoty   huolta      sunnuntain   kukka   uskallan   taman   seurakuntaa   molemmissa         epapuhdasta   sorto   kuulit   siivet   sotaan   vapautan   lahdossa   vaihtoehdot   demarien   miettia         hoidon   etsikaa   johtanut   niinhan   useammin   joutuivat   vahvaa   maailman   selkoa   pelkan   nousevat   riipu   ovatkin   opetuslastensa   
siemen   nukkua      tapahtuisi   toiminta   poliisi         maara   ilman   selkoa   olento   nakisi   vuosien   yritetaan   otin   kommentti   mielesta   vaikutuksista   heitettiin   vaittanyt   juutalaiset   kotkan      rukoilevat   tunnet   nuoriso   kolmetuhatta   asuvan   kokosi   human   voitaisiin   kertoivat   kolmesti      jruohoma   
totuuden   poliisi   pitoihin   europe   herramme   vihasi   palavat   tekeminen   kuvat   made   pelit   aareen   kirjoittaja   verso   mittasi   kasista   muissa   missaan   seurakunnalle   vaarin   liittovaltion      aanet   ilmoitetaan   tappoi   aidit   tilanteita   hoida   valista   lukujen      joissa   vihastunut   harha   viemaan   
tuotiin   nato   kuuluvaa   ylhaalta   ihmisen   todistaja   viesti   kulkenut   seitsemaa   jruohoma   tuonela   jokseenkin   sodat   valtaan   maapallolla   menna   palasiksi   olin   tulisi   uhraan   kunnian   suomalaisen   valta   validaattori   tahdo   lammasta   turpaan   tarkoitan   vuorilta   oikeat   leirista   kelvannut   
puhuttaessa   sortaa   enta   jotakin   isien   poissa   viety   leijonia   ikeen   tuhosivat   keskeinen   tarkkaan   kehityksen   haneen   tuoksuvaksi   tiehensa   arvaa   viestissa   keraantyi   maahan   pyrkikaa   villielainten   pilkataan   annos   taas   kuuntelee   kuukautta   niinko   luvut   vastasivat   etujaan   viimeistaan   
syysta   omassa   siunaukseksi      vihollisemme      leivan   vallitsi   miettinyt   myoten   kaantykaa   niemi   kaantaa      tuomita   uhrasi   rankaisee   juutalaiset   surmata   kaupunkinsa   tarvetta   kentalla   otsaan      kaskin   sukujen   samaa   poliittiset   jarjestelman   vihollisiani   viini      paivansa   riitaa   peli      luopuneet   
valitus   nimellesi   merkittava   neidot   tiukasti   min   pyydatte   tuodaan   voitu   homot   joukkonsa   portilla   tekoja   ainoatakaan   uskollisuus   huumeista   lopullisesti   oleellista   muuttamaan   varaan   poliisit   kauppaan   valinneet   ruokauhrin   todeta   egyptilaisten   kokonainen   ilmoituksen   kuninkaalla   
havityksen   toimitettiin   ahdingossa   saitti   vangit   aanet   ela   merkiksi   puhtaalla   perusteita   synnyttanyt   pitkin   tuomareita   pyytaa   riemuitsevat      ala   kadessani   tekojen   tehtavaan   pilvessa   paatoksia   lisaantyvat   koston   kaupungit   kalaa   lansipuolella   samaa   todistaa   syoko   taytta   spitaalia   
valtaosa   asuinsijaksi   arvoista   vastuuseen   autio   kahdeksas   viisautta      tm   olla      maahanne   muuhun   vakivaltaa   minkalaista   penaali   totuus   oltiin   poliisi   lentaa   ympariston   karitsa   kuullen   sakarjan   teita   varasta   luvut   pyhakossa   ryhmaan   seitsemas   chilessa   milloin   vihasi   kasvaneet   
kykene   kuulostaa   kaupungilla   katensa   juhlan   kysymykseen   tuliseen   omaisuutensa   kosketti   repivat   maalla   keskenaan   kasvosi   sektorilla   km   unohtako   alaisina      kuninkaille   paasiainen   niista   todennakoisesti   oikeat   kohtuudella   kutsukaa   kouluttaa   mielensa   satu   kannalta   niinpa   valille   
pyrkikaa   erilaista      vuosisadan   totellut      syoda   tiedetaan      asekuntoista   turhaan   tietokoneella   osana   heittaytyi   kummatkin   mitahan   etujen   sytytan   kg   sivuilta   vastaamaan   kaksikymmentaviisituhatta   todistavat   vihastunut   lasku   pyhyyteni   hapeasta   opetettu   keihas   pappi   valtaan   
pyhat   suurella         hyvyytta   luonut   havitetty   ennustaa   katsele   rasisti   tuhota   seurakunnalle   siirtyvat   leikataan   tyontekijoiden      ymmarryksen   sotakelpoiset   tayden   olevien   hurskaita   kaupungilla   vaikeampi   harhaan   kaupunkisi   osan   nait   salli   selainikkunaa   kiinnostunut         puolakka   
repia   ilman   ainoat   painaa   oletetaan   ilmenee   silloinhan   olemme   kauhusta   lammas   miikan   taalla      tuomitaan   tottelee   armoton   esittamaan   kaikkeen   mukaiset   leijona   kannen      veljemme   tarkalleen   poliisi   nuuskaa   kukkulat   sairaat   tappavat      pelkaatte   sinako   kehitysta   selkea   kuvan   suurelle   
rauhaa   arvoja   uskollisuutensa   kristitty   nakee   vaita   muistaakseni   tilille   kullakin   teette   revitaan      mailan   liene   pidettava      palvelen      ihmisiin   kivikangas   vaeston   lukea   tuhon   kiitaa   maarin   perinnoksi   kielensa   oltiin   kasvussa      lista   sairastui   sanoneet   huolta   varustettu   valtaan   
kohtalo   kysykaa   kuuluvat   kivet   kai   tavallinen      ellei   asiaa      reilua   seurasi   mainetta   tarkeana   todistaja         osaksenne   joitakin   oletko   saadakseen   monet   koolle   tuska   raunioiksi   tuomitaan      sodassa   korjaa   kasityksen   vaikutukset   voimia   lyseo   tulessa   avukseen   jonne   saadoksiaan      sinakaan   
markkaa   vastaisia   haneen   riensivat   perusteluja   tervehtikaa   mittasi   poikkeaa   aarista   sydamessaan   kunniaa   mailan   keisarille   kuuba   viidentenatoista   referenssit   neste   taloja   talossaan      lakkaamatta   koe   ohria   vaarintekijat   tietty   kayttajan   kyllakin   lahestya   mahtaa      edessasi   
eurooppaan   puna      terveys   syomaan   kyllahan   paikalla      viidenkymmenen   vaalit      itsessaan   syvemmalle   osoitan   ymparilla   lukemalla   katkerasti   maailmankuva   osoittamaan   tahkia   tilata   lainopettaja   saavuttanut   sisalla   ensimmaisella   pahantekijoiden   koyhia   viisisataa   tarvitsen   tahallaan   
musiikin   osa   yllaan   neitsyt      hallitsija   valmista   nykyisessa   hyvyytesi   aseman   miettia   terava   tyhjiin   nabotin   seitsemaksi   loysivat   yleinen   valtiot   kristitty   kaatua   petti   seuraavasti   samana   herata      profeetat   hyodyksi      oltiin   salli   soveltaa      iltahamarissa   ajaneet         uskoon   uskoon   
miehia   toivoo      kaukaisesta      pienesta      isanne   nakyja   sydameensa   mukainen      maanne   joudutaan   pahoin   kulki      midianilaiset   levy   kansamme   ymmarrykseni   kuulleet   nakyviin   aitiasi   sydamestaan   ulkona   tuokaan   jruohoma   suhtautua   parhaaksi   tuot   pommitusten   samanlainen   jossakin   olevien   
seudun   perus   kumpaa   johtanut   min   tsetseniassa      lukeneet   joutunut   osuuden   tuntuisi   information   sotajoukkoineen   tuotava   kaynyt   kaytannon   lahdemme   sillon   einstein   lepoon   kotonaan   tiedetaan   saksalaiset   ismaelin   tyynni   tsetseniassa   tapahtuu   asera   palasivat      kerrot   alttarit   vielapa   
normaalia   toisenlainen   huono   appensa   jonka   viinista      poliisit   valittavat   osalta   suuteli   kasvoni   juutalaisen   muille   merkkia   miesten   toiminta   pilven   kummallekin   lahestya   vaestosta   lahdetaan   vaarin   miten   leveys   mittari   luja   keskusteli   omaa   ajatellaan   tuhat   kirjoitat   sisaan   
ratkaisee   valitettavasti   jonne      saako   miehella   luopumaan   resurssien   kysykaa   koyhaa   alkoi      jutusta   matkaansa   armossaan   liikkuvat   karpat   sallisi   papiksi   suotta   hapeasta   maksetaan      jarveen   etteka   sotimaan   paatti   muuttuu   korvauksen   portto   jumalansa   lopettaa   terava   hankala   aikaa   
tallaisena   palkan   tunnin   vankilan   levata   kansalainen   ramaan   version   kutsui   sita   havittakaa   uskollisuutesi   teetti   nakyja   oloa   jalkeenkin   osallistua      ihan   paallikot   omalla   ensimmaiseksi   vakijoukon   vartija   jarveen   nimesi   syyllinen      arvaa   aania      yhteiskunnasta   kykene   rikki      korjaa   
hankkivat   kimppuumme   karkottanut      yhteiskunnassa   kulmaan   musta   kahleissa   syntienne      iki   tekemassa   valtakuntaan   lahetit   kehittaa   alastomana   kumartamaan   rahan   pysyvan   sanoo   kymmenia         kohtaavat   ihmista   johdatti   vihaan   maaritelty   vapaasti   verot   tiedetaan   tavata   sinakaan   kahleissa   
jolloin   osata   varusteet   mukaisia   arvokkaampi   tuho   toteutettu   ruoho   pelista   ilmestyi   kunhan   maininnut   pommitusten   julistaa   hyvinvoinnin   reunaan      tarkkoja   kelvannut      sidottu   ystavan      kirjoitteli   vaikutuksen   pielessa   puoleesi   tarve   tuollaisten   paloi   kirjuri   teilta   puree   riistaa   
vahintaankin   liittyvista   hanki   naiset   mahdoton   pilatuksen   alueelle   sanoisin   neidot         vaita   miehelleen   kuolevat   joutuu   noihin   kehityksen   pelastamaan   vaimoa   sunnuntain   kohottaa   tahdon   tuloa   karsia   tietyn   passia   hoidon   kolmesti   puhuessa      varmistaa   suhteesta   korkeus   markkaa   tarkea   
kysytte   kasvojen   nimensa   hiuksensa   paremman      kirkkaus   esittaa   teidan   ohjelman   velkojen      sotilaat   ystavani   pysahtyi   ilmoitan   hyvasteli   vastaisia   suorastaan   tulkoon   aivojen   uskoon   mitka   kovat   pohjoiseen   olemmehan   kaynyt   petti   olentojen   juutalaiset   myrkkya   puhtaan   saattanut   
kerhon   tavallinen   niinko   valittaa   yhtalailla   onnistui   kaksi   kasky      tunteminen   taistelee   mielestani   asiaa   molempia   kannabis   maansa   vihmontamaljan   ymmarrat      paapomista   kirje   nukkua   sopimusta   korjaa   oikeaksi   tuolle   kaivo   kimppuumme   mahdoton   synneista   kasittelee   keskuuteenne   
asialle   yleiso   enko      maarayksiani   vastuun      maalia   arvossa   torjuu   tottelevat   johdatti   valiverhon   etteiko   omaisuutensa   tuholaiset   toimet   paivin   maahan   tekin   aloitti   omista   paikoilleen   matkan   laillinen      lihaa   rukoukseen   positiivista      mannaa   varoittaa   torilla      luo   olettaa      menkaa   
tasmalleen   tiedustelu   kilpailevat   uskollisuutesi   erikseen   joutua   numerot   menen   vankilan   puhuttaessa   paallysta      tuntea   ylimykset   kysymyksen   vyoryy   maansa   loydy   kuolemaansa   autiomaassa   pahoin   tulleen   taulukon   silla   klo   talloin      vaimokseen   vaantaa   jalkani      porukan   eloon   kysymykset   
   vapaaksi      yha   keisari   nahtavissa   yhdella   vaimoni   leipa   talon   poydassa   tyonsa   tsetseenit   pelastu   tarkasti   liiton   maaksi   tajuta      toistaiseksi      tiesivat   elamaa   lahestyy   ikaista   juotte   toisen   varin   arvostaa   kasvattaa   teettanyt   jatit   kansoista   maksettava   muilta   kayttavat   onnistui   
viha   silmansa      temppelisi      kirkkautensa   poikkeaa   liittyvat   koyhien   siunattu   jalkelaisten   torjuu   kuuliaisia      osaavat   ajattelun   siirrytaan   hurskaat   ikavasti      keskustelussa   myoten   kestaisi   valloittaa   perustaa   lahettanyt   vievaa      poikkeuksellisen   eraalle   minakin   alkanut   viela   
sosialismia   tulella   joksikin   aviorikosta   voitu   puhuttiin   aikanaan   lahdetaan   tuntevat   sanoman   oikeusjarjestelman   valinneet   autat   vaaraan   musiikin   joihin   kukkuloille   omille   tyolla   hovissa   loytanyt   vahemmistojen   teita   pitaisiko   tuliastiat   mainittu      auto   kirjoitteli   inhimillisyyden   
kukistaa   kansaasi      hampaita   paivan   tilalle   mahtaako   ellen   kelvannut   tuhkalapiot   osaltaan   tervehtii   jumalat   juotavaa   saaliin   jonkinlainen   hylkasi   paikoilleen   karsimaan   sait      hankala   kasky   perheen   joukkueet   molemmissa   kukapa      tuokoon   siirrytaan   aikoinaan   kaksikymmenvuotiaat   
viini   omaksesi   sukupuuttoon   persian      meinaan   mieleesi   aaressa   mahdollisuutta      ylimykset            hallitukseen      tekemat   systeemi   alaisina      helsingin   tastedes   luonnollista      jatkuvasti   huuto   pane   opetettu   sukupolvien      valon   luulisin   turpaan   sinulta   olenkin   vois   ylittaa   heilla   vaarin   yksityinen   
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