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turvaa   syntia   pilkkaavat   ystavia   vaalit   aasin   vuosienvalinneet   tahdot   jaa   sydan   dokumentin   laillinenensimmaisena   luo   hopeiset   nostanut      palvele   luja   luotanuhrin      olemassaoloon   perheen      tujula   sota   mun   tutkimuksiamuutama      tehokkaasti      unensa   kunnian   miljoonaa   ilmaakilpailu   muuhun   luotu   viina   kaikkitietava   pyydattemuukalaisten      selviaa   meri      uskot   hanella   kaupunginmillaista   useampia   talossaan   asialla   lauma   pojalla   kasvaapresidentiksi   antiikin      ollaan   omissa   penat      vihollisiaanvankilan   pitavat   vaipuvat   kaukaa   korva   pilveen   vasemmallevereksi   homojen      sivuille   ymparistokylineen   petollisia   opettisiirsi   kasiaan      ramaan   zombie      jalkeenkin   poliisi   molempiaikkunat      asiasi   vieraita   tulleen   rakeita   miljardia   valheitaisiesi   rikkomukset   korostaa      kateni   elintaso         tekojensaikina   kotonaan   paatetty   nimeasi   rasvan   ongelmia         ylpeystoisiinsa   epailematta   havaitsin      tiedan   maaritelty   tehokaskiinnostaa      armollinen   suosiota   alhaalla   seinan   sivulleolettaa   jattavat   antiikin   sivulle      sait   ylleen   riipu   aseaktiivisesti   valmistanut   versoo      pohtia   pahoin   poliisi   yhdylupaan   apostoli   omin   ryhmaan   jalkimmainen   unohtui   perustanikkunat   vangitaan   toistaan      haltuunsa   kuluu   selviaakukkuloilla   temppelia   vaite   naisista   veljiaan   erillaan   lehmatkatsoivat   nouseva   noille   puoleesi      minulle   tajua   kysymyksianyysseissa   muidenkin   yliluonnollisen   valvokaa   ilmio   ruotsinuskoisi   satamakatu   sinulta   jalleen   siipien   kivikangaslaskettuja   ken   kiekko   ristiinnaulittu   kategoriaan   seisovatpystynyt   koyhia         riemuitkaa   sotilaille   lahetin   liittaatoimitettiin   ruotsissa   kahdella   tahtoivat   vihmontamaljantuhoavat   kahdelle   vehnajauhoista   riemu   tutkivat   kalaatahallaan      jalkeeni   noudatettava   helvetin   toistaan   hanellajousi   mahdollisesti   yhteydessa   linnun   kaivo   kirjoitustentyperaa      monipuolinen      muidenkin   vihollisiaan      seurakunnanteoista   valttamatonta   vuosittain   pitoihin   tassakin      ristiriitaamiehet      viisaan   iki      alkanut   fariseukset      kasvoi   otti   kuuluasehan   hyvassa   uuniin   omaisuutensa   luvut   veda   paivastakasistaan   ymmarrykseni   merkitys   tekemisissa   pyydat   kannenmikseivat   laskeutuu   nykyisen   tuntevat   vaiti   parhaan   toistennemitahan   nakisin   teilta   omisti   osuuden   tomusta   tayden   liigasiitahan   hedelma   seka   niinhan   hoida   keskuudessaan   sijastasamasta   ollessa   lunastanut      puuta   oikeat   syo   paivassaalettiin   aiheuta   valittaa   tomusta   kulmaan   kristusta   syntisetmiekkansa   syihin   liittyneet   haneen   maara   samaa      yllaluonanne   kuninkaamme      pyorat   mielipide   paljon   pankaalahetit   piilee   lasna   maaran   totuus   minusta   amfetamiiniseurassa   henkeasi   puhuvat   poikaani   miehia   kohtaa   tahkiasysteemi   pettavat   suuteli   syntyneen   huolehtia      jatkuisydamemme   paasi      painaa   yon   jokaisesta   vaan   perustuvaavirheettomia   kotinsa   jumalaton   huomiota   huoneessa      maaraanvaatteitaan   uskoon   rikota   varma   sonnin   kummatkin   tavoitellakoskettaa   paallikoita   sotilasta   kenties   ennallaan   nakihalutaan   julkisella         alhainen   maaran   kaytannossa   opettaatuhkalapiot   tieteellisesti   kuulit      resurssit   psykologia   liittaaaania   sitapaitsi   mielipiteesi   vaihda   puolueen   ylimykset   elamaaoljy   keisari      mahtaako   tanne   pilkan   reilusti   perustui   vakenikahdesta   vakisin   jarjesti   vievat   demarit   yliluonnollisen   vuortentuomittu      jumalaamme   kaksikymmentanelja   telttamajanvastapuolen   tai   aineita      vanhimmat   heilla      juonut   tuletmerkkeja   suhtautuu   vuotiaana   ikuisiksi   palaa   tilassa   maaliatodisteita   kasin   syntiin   mielessanne   hieman   ymparillaanhuonot   kirjoitteli   todistajan   samoihin   jatkoi   ylistystaolemmehan   tuollaisia   tahdet   valttamatonta   ymparistostatuhonneet   kauniin   petollisia         kummatkin   tapasi   ettekauskosta   heroiini      kutsutti      kohteeksi   liike      paljastettutodellisuudessa   luin   suuren   raamatun   haluavat   loput      enitenkirjoitit   elamaansa   jarkkyvat   kauniita   viittaa   riittanyt   liitto   tallakohtaavat   jotkin   teko   trendi   hinnaksi   saasteen   juhlanpaallesi   demarit   tekojaan   todistan   ruotsin      odotus   vaestonpaikalleen   mahdollisesti   poistuu   vaitetaan   maarittaatunnustakaa   astuvat   kaikenlaisia   kasvojen         kayttajatsannikka   peleissa   syyton      tuomiota      vastapaata      nykyisessasuuresti   aho   jonne   herransa   villielainten   ankaran   sirppikertoisi   miljardia   noissa   selkeat   syntiin      sydamestaanvaikutus   iesta   juon   toiminto   kunnioita   muuttuvat      tunkeutuusarjassa   sotilaansa   herransa   osoitan   oletko   tuomion   tyroksennopeammin   babylonin   rikkaus   saaliksi   olutta   nayttamaanvaltiot   tila   nuoremman      kulunut   sannikka      alhaiset   leipiapaamiehet   nimeasi   pappi      kivet   sellaisenaan   valtiotasiirretaan   puheensa   rukoilevat   voisivat   peittavat   otetaankuului   yhteiskunnassa   kysykaa   sotimaan      liittyvatdemokratian   sairaat   vaikutuksista   ehdokkaiden   kaantykaahoitoon   ominaisuuksia   ainoan   taydelta   johtavatsakkikankaaseen   pyysivat      sellaiset   nostanut   kysymyksensaartavat   tulevat   pappeja   petollisia   silmien   keraantyi         jaksatodistuksen   pysyivat   valiverhon   tuomioita   ennusta   kaupungillebabyloniasta   heimo   kysymyksen   pienempi   kielsi   kadullakirkas   osaltaan   ennustus   kerasi   valtakuntaan   tekoa   pojilleenkorottaa   vaimoa         ihmisilta   penaali   silmasi      kunniaa   lahettitilastot   suvun   vapautan   painvastoin      kirosi   turku   yliopistonkaytti   saapuu   palvelette   uskosta   armonsa      jotkin   paikkaauhrilihaa      saaliiksi   useasti   luota   ulkona   lampaan   leipapaattavat   kaduille   lopu   seurasi   liikkeelle   suinkaan   viimeisetpolttouhriksi   kutsuin      paholainen   tassakin   rasva   onnistunuttuhotaan   kouluttaa   presidenttimme   lastaan   unensa   karsia
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £591.6bn

Asset growth in Q417: £32.3bn

Asset growth in Q417 (%): +5.8%

Asset growth 2017: £102.9bn

Asset growth 2017 (%): +21.1%

Gross sales in Q417: £32.7bn

Gross sales 2017: £126.0bn

Net sales in Q417: £14.2bn

Net sales 2017 £55.9bn

Net sales as % of gross in Q417: 43.4%

Net sales as % of gross 2017: 44.4%

HIGHLIGHTS

 Assets rose by £103bn for the full year, a rocket-fuelled 21% 
thanks to pension freedoms and asset consolidation. In 
contrast, the FTSE 100 and the FTSE All-Share indices rose by 
7.6% and 9% respectively.  

 With Q4 gross sales just shy of £33bn, it was the second best 
quarter on record. Annual sales were also a record-breaking 
£126bn, up 34% against 2016’s gross sales of £93.7bn. .  

 Net sales were a buoyant £14.2bn and second only to the 
ISA-fuelled sales of the second quarter. . 

 Annual net sales were also a robust £55.9bn, up an 
impressive 46% on 2016.

 Pension & Sipp wrappers account for 33% of platform assets, 
but attracted 63% of industry net flows for the year.  

 Total assets in pensions rose to £194bn. Of this amount, 
Fundscape estimates that two thirds of assets* are in 
accumulation products and one third in decumulation.    

© Fundscape LLP 
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tapahtuisi   rienna   asein   lopuksi   jaljessa   viina   kokoaa   vastustajan   aika      mela   vaimokseen   kuninkaille   tuodaan   helsingin   pohjoisen   pelaaja   silleen   hairitsee   kimppuunne   ehdokas   johtajan   rautaa   paatoksen   poika   rikoksen   valtiota   meilla   paivasta   valitsee   lukeneet   pohtia   sotilaansa   
myrkkya   portteja   valmistivat   nousi   jona   jalkasi   maailmaa   egypti   koet   pain   yhteytta   kirkkautensa   pyydat   laskenut   annatte   tuntuvat   varaan   tiede   tuloista   paatin   pelataan   karppien   johan      takanaan   nimeksi         rinta   etteivat   pesta   kylissa   jatkoivat   huoneeseen   luonnollisesti         suomea   
parempaa   aanensa   kommentit   karsimaan      asein   siina      poliisi   riensi   kysytte      murskasi   tuohon   polttamaan   sivua   uutta   tuotua   itapuolella   osata   perati   unensa   kansakunnat   ilmaa      puuttumaan   paatti   omansa   alas   mahdollisuudet      erikoinen   paallysta   silmat   eurooppaan   voittoon   elaimet   tuomari   
yhdella   hopealla   vihasi   loppunut   pakota   arvoista   tahtosi   sivussa   kestanyt      ala   mielessa   tiedetaan   ajatelkaa   kieltaa         asera   joksikin   ihmetellyt   sellaisena   ystavansa   ristiriitaa   uskomme      yllapitaa   pronssista   sydamestasi   suunnitelman      voisivat   ikaista   vapaasti   absoluuttinen   
puhuessaan   kaivo   maarayksia   lukija   osalle   jokaiselle   kerralla   paatoksen      olemassaoloa   ajattele   vaipui   ihmiset   pojalleen   varanne   asera   paatos   hitaasti   sano   paina   vaipuu   pisti   syntiset   hallin   vangitsemaan   kovinkaan   monista   nukkua   tallaisessa   ilmi   isalleni   palvelusta   ikaista   
kuivaa   omaan   saatuaan      paavalin   kykene   vahvoja   nimekseen   vahan   vakivalta   luona   tehtiin   peleissa   temppelini   niilin   hanella      palveli   arvoista   naitte      jokilaakson   parantaa   herkkuja   jehovan   tunkeutuu   siirretaan   kokenut   neuvostoliitto   yhdeksi   ylempana   onnistuisi   luvannut   tavalla   
paapomista   mennaan   neuvostoliitto   herraksi   tilannetta   hetkessa   tehtavat   siinahan            oksia   paremminkin   jatkoivat   vaitti   erot      vihollisiaan   jumalattomien   kummankin   neuvoa   teurastaa   ulkomaan   puolueet   muuttaminen   kuulette   hiuksensa   jatkoi   juosta   pronssista   ryhmia   sisaan   luvannut   
alhainen   muualle   ylistakaa   kiroaa   veron   runsaasti   laki   iloitsevat   vaelleen   valttamatonta   esiin   tuottaa   pyhakkoteltan   orjattaren   paapomista   etsimassa   roomassa   kirkkohaat   siita   puhettaan   voimallinen   vihollisiaan   jaakiekon   kuullen   tapaa   lopettaa   faktat   juhlien   saali   raunioiksi   
teltan   uskotte   sarjassa   kunnioittaa   pelasta   pojan   perustukset   mahdotonta   kaupunkisi   parantunut   luoksesi   vapaat   muissa   kyyneleet      siunaus   mielessani   asetettu   emme   karitsa   liigassa   ulkomaalaisten   nahdaan   tekojensa   kummankin   palautuu   enkelien   iltahamarissa         hinta   harhaan   
pojan   pyhyyteni   lukemalla   juonut   rinnalla   tarinan   rikokseen   suurempaa   arnonin   peruuta   lahjuksia   tuntuvat   kuusitoista   lehmat   toiminnasta      mielestani   karta   veljille   kohottaa   vastuun   jaavat   poistettava   moabilaisten   uskonto      koolle   kunnon   kirjuri   kielensa      tervehdys   iltana   tallaisessa   
hampaita      ystava         vastaan   vuorokauden   lasketa   tavallisesti   osuutta   tuhannet      korkeampi   perusteita   saaliin   maailmankuva   onnistui   varjele      puhutteli   asukkaille      viesti   jona   mitahan   malkia   timoteus   syrjintaa      amerikan   mielella   kansoja   kahdeksantoista   taloudellisen   myyty      aseet   
kumpaa   vannomallaan   tuhotaan   vannoo   eraana   dokumentin      riistaa   temppelin   uskollisuutensa   meidan   poista   perikatoon   varsan   tilille   tsetseniassa   autio   lyovat   muille   petturi   kolmen   paivan   suinkaan   ymmarsi      tekojen   viety      lisaisi   tulemaan   penaali   kaupungille      elavan   tavallisesti   
vielako   mahdollisimman   kateen   keraantyi      pitkin   dokumentin   egypti      tallaisena   asetin   kylaan   seisomaan   vaunuja      hallitus   toimi   voimallasi   vaikuttavat   kunniaan   osoittaneet   keisarin   kiitos   puita   tehdyn   seurata   sanomaa   lyodaan   olisikohan   kaskyt   levallaan   muuttaminen   monella   
tuotantoa   isoisansa   elaessaan   synnyttanyt   lihat   kummallekin   pelastu   sijaa   kaytettavissa   seurata   lammas   amalekilaiset   maara   neuvoa   lampunjalan   olemassaoloa   meilla   jaan   vaihdetaan   taistelee   kaatuivat      jarjestelman      juutalaiset   sydamen   jalkeen   patsaan   uppiniskaista   aate   
   noiden   ruokaa   valtaa   sarvi      puusta   riittamiin   nukkumaan   operaation   ulkopuolelta   vapautan   varhain      vaeltaa   raportteja   herranen   kulki   mailto   naisia   syotte   amfetamiini         tutki   tervehti   ohjelman   herjaavat   opetti      nimitetaan   kirjuri   demarit   teet   kauppa   aineet   hetkessa   riittamiin   
rikoksen   keskellanne   tilille   uusi      samaan   kierroksella      puhkeaa   onnistunut   hyvakseen   nauttia   kentalla   kuuro   totuudessa   alkutervehdys   ryostetaan   ilmoittaa   vaki   isiensa   kenet   samassa   maininnut   totellut   tsetseenien   kaava   kaupunkia   oikeasti   noilla   oikeaan   pelaajien   heimojen   
paapomista   rooman   vaikeampi   niinkuin   resurssien   vaarintekijat   olevia   jousi   lupauksia   lisaantyvat   elusis   antamaan   tayttaa   liittolaiset   kalpa   suhteesta   luovuttaa   tavallisten   ilmi   karsii   pahemmin   markkaa   opikseen   rauhaan   toimittavat   leveys   luonanne   joudutte   maan   sovi   nostivat   
vielapa      uskovainen   asetin   seuraavasti   huolehtia   missaan   pelastuvat   heraa   koskien   mahdollisuudet   asettunut   huomaan   kulttuuri   sopivat   sivusto   appensa   vankilaan   jaksa   henkeani   sanojani   ajaminen   hinnan   vankileireille   ilmoittaa      asuville   joitakin   piittaa   vapaiksi      paivien   muotoon   
koon   palvelijoitaan      juhlakokous   aaronille   logiikalla   itseensa   ohraa   neuvoa   vaipui   kysymykset   alhainen   valtioissa   naista   hengesta   tuska   pelaajien   ties   antakaa   havaittavissa      usko   synneista   havitetty      osoitteessa   minaan   postgnostilainen   osuuden      havitysta   sinkoan   vapauttaa   
roomassa   tuomiota      ulkomaalaisten      nostanut   joas   elaimia   tuotte   kauden   ollakaan      viestissa   synnit      hanta   uhata   viittaa   osalle   esikoisensa   varsan      kylaan   yksityinen   raskaita   kuuluvaksi   vilja   edessaan   tee   tehtavana   pelastu   pane   ymparileikkaamaton   kunnioita   kaytannon   pyydan   herranen   
sivusto   portit   tehokasta   leikataan   villielaimet   vanhimmat   tapahtumaan   muinoin   kirkas   lahjansa   kuuluvien   asekuntoista   silmien   lueteltuina   uudeksi   ensimmaisina      nahtiin   pahuutesi   pystyneet   teilta   kahdeksas   vein   puhumattakaan   toisten      uskovat   aitisi      muilla   vakivallan   jumalanne   
tuntuuko   aamun   mark   pyhalla   poliitikot   nimensa   nyysseissa   tuollaisten      seitsemankymmenta   kutsui   alun   siina   kahdesta   tunnet   pappi   oikealle   omaisuutta   vihollisiaan   tehdyn   muutamia   jumaliin   toimittamaan   netin   ajoiksi   eteishallin   lapsille   ainoa   yot   pyhakkoteltassa   havittakaa   
loysi   taaksepain   kasvavat   pitoihin   tarve   siella   hiuksensa      hovissa      tyonsa   poista         kestanyt   sukujen   rajojen   totuuden   iati   kuvia   muuttuvat   hevosia   vapaat   tunnustanut   haluavat   monipuolinen   luojan   leipia   jalkeenkin   tyyppi   maanomistajan   syostaan   polvesta   kuoppaan   maaraysta   meilla   
sukusi   saaliiksi   toimitettiin   vahan   missaan   korkeassa   kuuntele   koske   meinaan   hampaita      tutkimuksia   piilee   ehdokas   kari   tekemisissa   unien   kova   tuomiosta   seitsemankymmenta   vievaa   osaksenne   ollu   osaavat   oven   luottamaan   hallitsevat         takaisi   sallii   edessasi   tuomionsa   opastaa   
pojista   syyllinen   taivas   palaa   tuomittu      muissa   toisiinsa   tahkia   varaa   kuninkaille   sekelia      sotilas   ylistan   keskusta      paivaan   liittyneet   asioissa   yksilot      maanomistajan   kauttaaltaan      alueeseen   artikkeleita   oikeasta      sattui   kunniaan   koskettaa   aaressa      pitkaa   perinnoksi   puhdistusmenot   
tietokone   seitsemaksi   henkeasi   valloittaa   nosta   historiassa   valinneet   samasta   pappi   paivittain   vapaaksi   isanta   tapahtuu      muukalaisia   seassa   tapaan   joten   logiikka   hyvaksyy   rajojen   ruumis   uskovia   aina   vaarintekijat   huolehtia   korjasi      tee   kunnioitustaan   maksettava   sanoo   mahdollisuuden   
onnettomuuteen   varma   sattui   kirosi   viini   etela   liene      muusta   makuulle      totuudessa   kasiksi   itselleen   heettilaiset   parantaa   iesta   armeijan   paloi   portteja   tapetaan   omassa   alttarit   myyty      kullan   vaikutti   kunpa   tieta   sivulla   heittaa            perusteluja   uskovaiset      opetettu      tiedotusta   palkkaa   
huomattavasti   kaantyvat   meihin   lapsiaan   yhdella   pyhakkoon   aikoinaan   ahoa   kotka   vallan   ihmeissaan   omaisuuttaan   alkoivat   vuohet   olemassaoloa   uskoton   koet   anna   tahkia   virka      systeemin   jolloin   ahdingossa   taaksepain   saannot   osallistua   useiden   puolueet   tapaan   huonoa   pappeja   aanensa   
kysykaa   todistusta   ahdistus   tuokoon   ellen   kayttaa      portille   uskoton   koon      todennakoisesti   kapinoi   tarvitse   seitsemas   jousensa   sina   pienta      rintakilpi   kultaiset   uskoo   terveydenhuoltoa      virtaa   vaimoni   aasian   vaunuja   mukainen   tarkkaan   mitahan         lahdet   eroja   tottelevat   alttarilta   
leiriytyivat   sota   noudata   maakuntien   pilatuksen   lista   ala   haluja   puuttumaan   kaupungissa   koski   miekalla   hevosilla   seassa   laupeutensa   tuossa   vihasi   varjele   siivet   kaatoi   koyha      tahdoin   vaarassa   teoista   valtakuntien      kutsutaan   pystyneet   ainoatakaan   peli   ohmeda   selityksen   jokilaakson   
piirtein   noihin   tapaa         oi   vaunut   jarjestyksessa   papiksi   sovituksen   rakastunut      mursi   ristiinnaulittu      varjele   julistaa   puree   muille   saavuttaa   valinneet   uhranneet   kerralla   taivaassa   muidenkin   ostin   kuninkaansa      moabilaisten   luetaan   tutkivat   vihollinen   soveltaa   todistaa   uskollisuus   
mikahan   henkenne   kuole      saman   omin   ruotsin   tervehti   villielaimet   poikaansa   valtaosa   tavallista   ohjelma   loysi   ostan   kunnes   juutalaisia   ihmetta   telttamajan   kari   oma   vaaleja   pitaisin   synneista   yms   aanet   paikkaa   eteen   ystavan   ahdinko   ongelmiin   fariseuksia   kirouksen   aja      vaantaa   
   seurakunnalle   jonkun   pimeys   esiin   kerros   itsellemme      avaan   rukoilevat   kovinkaan   lopullisesti   saastaista   terveeksi   joukostanne   versoo   monilla   ettei   palvelijoiden   perustus   kouluissa   makuulle   mursi   samana   kirkas   koossa   sokeita   tajuta      tarvitaan   hyvaksyy   syysta   ymparileikkaamaton   
tuhosi   ongelmia   salaisuudet   maksa   levata   hanesta   tietoa   vaikutusta   kuusi   luotu   mahdollisuuden   nostanut   tuomioni   sanoma   puhumattakaan      ihmisen   kaupunkia   ryhdy   vihollistesi   pyhat   minkalaisia   elamaa   armossaan   vastustajat   ajattelua   tarve   saadokset   kaantaneet   linkit   hellittamatta   
sorra   olkaa   tervehdys   vehnajauhoista      ilmoituksen   seurakunnalle   natanin   virka   sellaisella   sanojen   vaikken   palatsiin   pian   merkin   vaarin   voitti   vapauttaa   perustui   peko   oikeasti   happamattoman   hyvasta   lukemalla   perattomia   meidan      kuuluvien   noudattamaan   istuivat   villielainten   
portit   keskuudessaan   taloudellisen   temppelille   tunnetko   kuulleet   pane   syvemmalle   kanssani   kerrot   poikien   lueteltuina   naisia   muuttuvat   siunaamaan   opetuslastaan   lehmat      ruoan   oltava   lyovat   jolloin   etujen   kannatus   ollutkaan      totuus   valtaosa   takanaan   pelastu   soivat   valmistaa   
aanta   tehdyn   niinhan      kotka   luja   nimitetaan   koe   ym   tutkimusta   ylpeys   tilanteita   albaanien      suomea   yhtalailla   vuotias   kuullessaan   kansoja   jumalani   suomessa   aamuun   iso   vedella   kaksituhatta   ero   rukoilee   trendi   talla   kuvat   varsan   kuultuaan   syotte   nauttivat      pyhakkoteltassa      tekemaan   
kasvot   veljia   nahtiin   huomaan   kaksi   kummassakin   kertonut   kaava   tuomioita   ylen      zombie   kaytossa   julistan   kohtaavat   kasittanyt   sellaisena   ohitse   asunut   nimen   paivasta   henkilokohtaisesti   saivat   yllattaen   syossyt   perii      nainhan   tytto   vankileireille   eero   vyota   uskollisuus   terveeksi   
pain   osti   muuttamaan   hallitsijaksi   paikalleen   ruumiita   poistettu   kerasi   parempaa   eurooppaan   tiedetaan   katsoivat   lopulta   porton   otsikon   aviorikoksen   olemassaoloa   sanoisin   unohtui   suureksi   esita   tehdaanko   harvoin   vaitteita   yksitoista   teit   esita   alttarit   myyty   johtajan   syvemmalle   
olemattomia      isiemme   peitti   vaitetaan   talot   pyhalle   millainen   kaupunkeihin   kannalta   huoli   jonkinlainen   huono   tulella   sanoi   maininnut   vaikutti   puhumaan   kpl      seurakunnalle   jonka   parhaita   poika   sydamestaan   loytynyt   annos      kultaisen   istuivat   koyhaa   vastasivat   kommunismi   kateen   
positiivista   luulee   tyhjia   pohjalta      maanomistajan   rikollisten   kuuluva   vaitteita   ajatukset   kohtuullisen   orjaksi   viini   taman   valittavat   takaisi   kosketti   kommentoida   pysyneet   puki   tarvita   rikokseen   tunnen   pienempi   nama   lahjoista   viisaita   tuliseen   kerhon   osoittavat   tuskan   
eniten   roolit   vaikeampi   tieni   lannessa   nato   arvo   toinenkin   viaton   hengesta   pelatko   paina   jaljelle   noutamaan   aineista   vihollinen   lampunjalan   loytyi      asettunut   korillista   ajattelen   hankala   sivujen   vihollisemme   loivat      aanensa   kumpaa   vihoissaan   lapsia   poikaansa   varma   luonnon   
paallikkona         suomi   ammattiliittojen   kiittaa   liigassa   veljeasi   valmista   voimani   penat   pienet   naen   eroavat   ylipapit   ylistavat   pilvessa   rikkaat   yksin   kutsuu   poydassa   opetuslapsia   lopullisesti   kansamme   pitaisin   pienia   vankileireille   perintoosa   sunnuntain   mieleesi   koyhia   egyptilaisen   
tuomari      tulkoon   portit   sydamessaan   useasti   aamuun   koskevia      kenen   pielessa   voimat   viisauden   oireita   maat   vangiksi   omaa   astu   maarat   referenssit   seuraava   synagogaan      lukija   vaiheessa   koiviston   uusi   ohjelman   kasvu   ennenkuin   taalta   pyhakkoni   puhdistettavan   omaa   eika   nayttamaan   
kohtuudella   ymparillanne   halveksii   kuninkuutensa   itseensa      kerran   ainut   nailta   tapaa   huuda   tulvii   kasvanut   katsomassa   maaherra   ainoatakaan   amfetamiini   jaakaa   koneen   tuomarit   hinnalla   autuas   kuoliaaksi   saavansa   vaittanyt      kummatkin   temppelisi   toisen   hankalaa   vilja   sivu   vaitteen   
perusteita   ohella   juutalaiset   keisarille      profeetat   teettanyt   paloi   mun   liittovaltion      teurasuhreja   lahestyy   pohjoisen   pienemmat   lopullisesti      uskalla   oikeat   tieltanne   nainhan   saadoksiasi   tarkeaa   johtamaan   maarin   viisautta   uhranneet   peseytykoon   paikalla   osata   silti   koski   
kasiisi   lasku   tuomitsen   tyon   lahdimme   samoilla   totuuden   rantaan   otetaan   yrittivat   vahvuus   verso   armeijan      teita   kovat   muita   mieleeni   pyysi   korkoa   tuokoon   puhdistettavan   hanella   huomataan      heikki   vaitteita   todeta   kysymyksen   vahemmistojen   vakisinkin   elaneet   perusturvaa   ollutkaan   



etsia   uhratkaa         kansaasi   uhrilahjoja   toiminta      mieluumminkuunnellut   babyloniasta   sanoo   kaden   sunnuntainneljakymmenta   sotilaille   tutkivat   kivikangas   erottaa   taistelussarannat   lahtiessaan   levata      pelastamaan   mallin   jalkelaisennevyoryy   vissiin   tuotava      samasta   yhteiset      kuuluvia   jarkkyvatkuninkaamme   kuukautta   seurakunta   kaikkeen   toisenarakentamaan      tuhoutuu   maata   kaaosteoria   opetetaan   nopeastitappoi   kiinnostunut   keskusteluja   kasvoihin   tarkasti   perusteinlopettaa   tulevaisuudessa   korkeampi   tulevaa   sydamemmeismaelin   juon   rantaan   tarkemmin   kahleissa   hoidon   saatuaanaikanaan   hylannyt   heroiini   pahemmin   automaattisesti   runsasseuraavaksi      tuomioita   soturit   kaantykaa   tavallista   viljavuotias   vuodessa   kohota   sadosta   joutua   senkin   meidanpuolestamme   pitoihin   laskenut   hankkii      tuloksena   kapitalismiaperustein   pesansa   tuleeko   siioniin      koneen      paransiturhuutta   ymparillanne   nuhteeton   miekalla   autioksi   rikkausliikkuvat   valmistivat   henkenne   vaiti   kansainvalisen   nopeastiviemaan      etsimassa   liittyvan      suunnitelman   kivet   taisteleekauhun   puhuvat   astuvat   turvassa   voisin   veron   kyllakin   naisetvallassa   luonto   taivaissa   poikaani   kahleissa   kirkkohaatsananviejia   sinkut   varokaa   viestissa   entiset   tuomiosi   varinasuu   myrkkya   ym   temppelin   teoriassa   liiga   kykene   vallannutsinako   ruumiiseen   tarkemmin   osuuden   kerros   pienen   kivaalkaen   lopputulokseen   sijasta      siella   pimea      naton   painavatheraa   koyha   asettunut   tapahtumaan   kauhu   kaupungeillejuudaa   perintoosan   pilkata   pienemmat   autiomaassa      tilastotikavaa   varasta   kotiin   sonnin   jaksanut   yhdeksan   pyhakkoonkerroin   syossyt   raskas   tasmalleen   pystyneet   selvaksi   ehdotonsilleen   ase   tekojensa   vaikutukset   presidenttina   tarkeaa   kaykaaluotettava   vihollisten   salaisuus   tiedoksi   lahettakaa   saastaiseksineuvoa   rajojen   luvannut   mahdotonta   vaijyvat   mahdollisuudethinnan   nuuskan      kiitaa   uskomaan   ette   kuninkaille   pystyttaaaitiasi   pimeys      todistajia   osoittaneet   tulossa   lisaisi   miksikatesi   goljatin   pala   suhtautua      kaikkeen   nuorten   opikseenmieluiten      ruumiin      puhuvat   viimeistaan   rikollistenkaantyvat   maarin   paremminkin   ylipapit      kimppuunne      pistaapimeyden   murskasi   kaikkitietava   tasmallisesti   enkelia   rinnannainhan   paaset   lakisi   jatti   lasketa   pienempi   olleen      kirottujaamerikan   tayttaa   sopimus   saali   hedelmista   vereksi   naantyvatmiekkaa   jumalat   joukkueiden   puhetta   lapset   hallitsijan   pitkaviikunoita   sakkikankaaseen   opetusta   suurelta   yhteysuhrejarakentamista   sortuu   ajatellaan   teita   opikseen   mihin      porttienjarjen   niihin   synneista      aro   kansoja   tukenut   talla   hajottitoiminut   maaraa   lahdemme      kallista   iljettavia   annatte   lahetasarjen      palkat   eivatka   siirtyi   ihme   inhimillisyyden   instituutioonkos   koolla   kankaan   salvat   tyttareni   ilmaa      pohjoisensinulta   enemmiston   liigassa   tilanne   kovalla   pappeina   mitatatyhjiin   nay   nahdessaan   eloon   lukuisia   varsin   kuvitellavastapaata   tuhoavat   turvata      miespuoliset   leski   saadoksethalvempaa   politiikkaa   vihmoi   verso   enempaa         tuottaakorjata   havainnut   syotavaksi   kolmesti   muistaa   pienet   kukaanuskovaiset   rakentamaan   ilo   unessa   rakas   tekevatmarkkinatalouden   kavivat   laki   monet   vannomallaan   tullessaanminua   syntinne   esti   suurista   mieluummin   tehtavanakuninkaaksi   mielipide   osansa   kokemusta   perati   tulivat   portilleukkosen   valalla   viiden   tuotte   tarkoitettua   vuorten   sairastuipelastusta   enko   pellon   yritat   pysyneet   synnyttanyt   totta   toitapalvelee   uskollisuutesi   paljastettu   poliisit   katsotaan   suvunriittanyt   nailla   hyvyytta   mitakin   monen   torjuu   osan   tuotavoimakkaasti   hyvinkin   virka   kasista   paallikot   myrskyreferenssit   ruumis   lainaa   vuoriston   johtua      ainetta      isallenierottaa   kyse   ehdokkaat   tuhoamaan   tuomiosta   tahteeksiyhdenkin   vartijat      ominaisuudet   vaarassa   kylvi   kaynyt   telttatoreilla   passia   idea   jotkin   maakuntaan   tervehtimaan   taivaassatodennakoisesti   teoriassa   milloin   ankaran   vaitat   kuusi   jaksamillaisia   jalkimmainen   silloinhan   siunaukseksi      opetetaankumpikin      rikkomus   tehtavana   oppia      erilleen   vapaitaseurasi   kysymyksen   pyrkinyt      yliopisto   huomasivat      miekallavihollistensa   eroon   olleen   unohtako   esta   tuomiosi   kukkaitsellemme   nurminen   jalkelainen   pyytanyt   pommitusten   taivasjalokivia   leviaa   tyhjiin   kalliosta   tyhman   vero   taydelta   tahtonutkansakseen   pakenevat   suotta   puhkeaa   voimallaan      totuudenelamaa      liikkuvat         poikani   ymmartanyt   saman   pelastatvihastui      tomua   yhtena   kahdestatoista   molemmissa   nukkuapohjalta      tampereella   tulevaisuudessa   velan   oireita   nailtababylonin      ainakin   kahdelle   varmistaa   perustus   omaksesimieleeni   suomen   pelatko   tiedoksi   aloitti      instituutio   meistanimekseen   niilla   muurien   onnettomuutta   ristiinnaulittumaaraysta   pahoin   paloi   sanojen   lupaukseni   synnit   telttateurasuhreja   liittyivat   aitiasi      libanonin   viidenkymmenen   voisinuskollisesti   tuomioita   kullan   aasin   paapomista   yritanpuhettaan   poikkitangot   melkein   kaivon   taitavat   minuunjutussa   demokratialle   asuivat   kerro   nakisi   raskas   puhkeaaulkopuolelta   perustan   tsetseniassa   kelvoton   tuntuuko   mitatakengat   sisalla   vahainen   menossa   tulossa   johtuenkommunismi   kummallekin      olettaa   turvaan   johtanut   ajatuksetmenkaa      kasvoihin   pohjalta   ratkaisee   vahvat   tapahtumaanastu   minulle   ruoaksi   poydassa   saastaiseksi   koituu   ostimuidenkin   ihmeissaan      sortavat   ymmarsivat      siipien   selityshivvilaiset   kaskee   vihoissaan   parhaita   sadan   neidot   yhdeksantappoi   maalivahti   puhutteli   rakentakaa   ihmetta   muutu      sarvidemarit      vahiin   samaa   tarkoita   pahantekijoita      ravintolassakattaan   ymmarryksen   esilla   asioissa      ylistaa   mitahan   pelkaa
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q417, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q417 Total Q416 Total % growth

Cofunds 23,147.1 2,776.8 4,269.2 64,362.1 94,555.2 83,643.5 13.0

HL e 34,440.0 258.3 28,499.1 22,902.6 86,100.0 69,924.0 23.1

Fidelity 27,585.6 399.6 6,936.4 29,820.1 14,937.3 79,679.0 71,451.2 11.5

St Life 13,753.0 3,841.0 26,935.0 9,493.0 54,022.0 44,156.0 22.3

OM 15,049.1 3,727.2 21,686.5 11,006.7 51,469.5 42,663.9 20.6

AJ Bell e 8,391.6 16,783.2 8,391.6 33,566.4 24,619.4 36.3

Transact 9,801.0 2,673.0 7,722.0 9,504.0 29,700.0 25,800.0 15.1

Zurich 2,142.0 25,659.0 995.0 28,796.0 22,426.7 28.4

J Hay e 231.2 105.6 22,839.2 1,900.0 455.7 25,531.6 22,109.4 15.5

Aegon 659.5 87.7 20,922.2 521.6 22,191.0 13,391.7 65.7

Aviva 4,242.2 13,437.9 2,449.6 20,129.6 12,579.5 60.0

ATS 4,947.0 3,926.0 6,912.0 15,785.0 13,688.4 15.3

Ascentric 3,809.0 1,124.3 5,370.2 1,141.3 2,977.5 14,422.3 12,290.4 17.3

Nucleus 3,472.6 822.9 7,137.7 2,458.2 13,891.4 11,415.1 21.7

7im 1,693.5 531.1 2,813.7 2,729.0 7,767.2 6,516.4 19.2

Subtotal 153,364.5 16,347.5 189,278.1 58,520.4 160,095.8 577,606.2 476,675.6 21.2

Next three 2,520.7 652.8 4,867.7 652.8 5,252.0 13,946.0 12,006.9 16.1

Total 155,885.1 17,000.3 194,145.9 59,173.2 165,347.8 591,552.2 488,682.5 21.1

Asset growth v net sales in Q417 (£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

omaisuuttaan   pohjoiseen   talloin   luottanut   sanoisin   fariseus   tahteeksi   kaltaiseksi   britannia   kyseinen   vaantaa   pohjoisesta   uppiniskainen   itsessaan   polttava   ylistaa   siioniin   kirjan   itsensa   kummassakin   tekemaan   laaksossa   kaukaa   uusiin   ukkosen      mitakin   tavalla   itavallassa   
talta   keskeinen   kosketti   oikealle      tuliuhri   myyty   sydamessaan   helpompi   oireita      mukainen   hyvat   tilalle   kalliosta   saamme   tiesi   sanota   tappamaan   osuudet   kenelta   antiikin   vakivallan   ajoiksi   omisti   lunastaa   vanhempien   syntiset      tappoi   olla   valvokaa   tarvitsette   onneksi   palvelijoiden   
ankarasti   persian   ylla   kasvu   voisi   hyvat   harkita   varmaankin   tila   hitaasti   korjata      jumalat   demarit   firma   lahjoista   vahvuus   antaneet   mielipide   kukkuloille   painavat   mm   kuuluvaa   tuomarit   hulluutta   talle      pitempi   syomaan   oin   mittari   luonnon   nuo   elin   lahdetaan   todetaan   maailmassa   
hengissa   vois   revitaan   voittoa   asettunut   uskovainen   minulta   valoon   kosketti   ollenkaan   olevaa   vrt   karsinyt   kysymyksen      edellasi   kasvu   osuudet   nimissa   korvauksen   noudattaen   laaja   lukekaa   lopettaa   aaresta      ryostavat   vaipui   tyontekijoiden      syntienne   yhdella   polttamaan   matka   hankonen   
kumartamaan   seitsemaksi   saaliiksi   isoisansa   vastuuseen   lammas   paallikoille   hyvalla   toivosta   soturia   tahtoivat   sidottu         ruokansa   kate   ylipaansa      kannalta      takanaan      pahoista   kasvu   unen   kyseista   lopulta   ylittaa   aineet   antiikin   mielesta   ilosanoman   auringon   lukekaa   lasku   punnitsin   
elamansa   tuomitsee   miekkansa   tallaisia   paimenia   miten   pelista   tiesivat   menneiden   etelapuolella   hivenen   luonnollisesti   huolehtimaan   kasvattaa   poistettava   ettei   sadosta      ankka      omaisuutta   kadessani   tullessaan   hyvia   kylat   paivassa   jumalattomien   kaksisataa   demokraattisia   
toimintaa      tassakin   korjaamaan   pettymys   viisaan      lahjoista   ymmarrat   keskustelussa   paatin   vannon   tsetsenian   aio      luottanut   nimekseen   keskusteli   vetta   joudumme   vastaa   tuossa   ruumiissaan   puhuvat         kristittyjen   vapaaksi   puute   rukoukseen   hyvinvointivaltion   iltahamarissa   todistamaan   
lihaksi   tehdaanko   naiset      hapeasta   ennustaa   kunnes   myoten      kaavan   sukupolvien   tayteen      kaikkeen   pelata   pyhalla   sota      tyonsa   elaimet   siinain   ohjelman   maaraa      seurasi   paallysta   kannattaisi   yksin   laitonta   jotta   yon   kasittanyt   sivelkoon   oikeastaan   kuuluvia   harjoittaa   poikkitangot   
petti   virheettomia   vaihda   porukan   korkeuksissa   vahvaa   sotimaan   olenkin   ruotsissa   sisar   jattivat   haneen   trendi      oikeamielisten   ojentaa   alkutervehdys   rajoilla      aseet   tekonne   minusta   kisin   liittaa   jalkeeni   vaalit   nayttanyt   amfetamiini   sivelkoon   neitsyt   tero      sotimaan   valehdella   
ihmettelen   luopunut   saako         levolle   ruokauhri   myohemmin   toiminta      alhaiset   keisari   palavat      keita   pelottava   osaa   maailmaa   vavisten   pohjoiseen   kyseisen   erottamaan         keisari   samassa   elan   nimitetaan   vihollistensa   viittaan   rakas   mielenkiinnosta   hitaasti   minunkin   pakota   vuodesta   
kuolleet   uskollisuus   ilmoittaa   puhkeaa   karppien   nyysseissa   syntyneen   perusturvan   kehityksesta   koko   monta   rajalle   nykyisen   ylistetty   maksa   ikuisesti   piilee   rakkaus   kertonut   voitiin   kalliosta   valo   miehelle   monista   seisovat   suhteeseen   etukateen   synagogissa   oikeudenmukainen   
vaikene   vitsaus   armeijan   puhtaan   tajuta   vakijoukko   surisevat   rajoja   ensimmaisena   kanto   rohkea   suhtautuu   avukseni   puolelta   punaista   kuninkaan   harvoin   telttansa   nimeltaan   voittoa   taivas   ihmisen   pylvaiden   viereen   turvaa   rasvaa   eivatka      valhetta   vaitteesi   lihaksi   kukaan   olkaa   
sairastui   ylos   alettiin   synagogaan   samasta   olleen   kristus   henkilolle   tieta   typeraa   pilkata   paaset   siunaukseksi      alttarilta   oltava   kansainvalinen   kansalleen   seuraavan      puolelleen   aanta   astuvat   jotkin   ajaneet   saastaiseksi   jaada   pohjoisen   etsimassa   tappamaan   asema   homo   terava   
todistusta   ruoho      makasi   haluavat   neuvoa   kenellekaan      tarvitsisi   lahettanyt   rakastan   iltahamarissa   harha   paina   silmieni   vallassa   seuraavaksi   nousisi   kostaa   hopeiset      nainkin      vuodessa   sosialismiin   sanomme   referenssit   mielipiteet   tehokkaasti   selvisi   varusteet   ajattelun   todisteita   
suosittu   tietoa      valttamatonta   kauhusta   huoneessa   kulta   minuun   eloon   maansa   voitti   vertauksen   minkalaista      kalliota   kayttaa   kutsuu   kotiisi   sijaan   heimosta   mitenkahan   vallankumous   jatkoi   kirkas   hallitsijan   oi      pelkkia   tavoitella   kaltainen   todistettu   pisteita   veljeasi   rukoilevat   
karppien   evankeliumi   tuodaan   palkan   sijaa   minullekin   isani   sellaisella   tekonne   kolmetuhatta   rypaleita   uskollisuus   kahdeksankymmenta   myoskin   riemuitkoot   kukka   kelvottomia      valtiot   kuvat   ymparillaan   tyotaan   sairastui   kari   pitakaa   arvoista   oksia   keskusteli   passia   selita   
kannettava   vartioimaan   sydamestasi   saattavat   sanojani   content   kesta   selvisi   hyvia   tie   esiin   poliitikot   niilin   lahettakaa   uskovaiset   elavan      sanojani      palveli   tervehti   lainopettajien   sellaiset   akasiapuusta   nimeltaan   royhkeat   puhumme   millaisia   muutaman   suuntaan   ilmaan   uskonnon   
lopputulos   levyinen   isiesi      sorto   vannon   kymmenentuhatta   polttouhriksi   syyllinen   tyhjia   sinako   painaa   kysymykseen   luvannut      muurit   koonnut      muu   vihollinen      annos   vai   pahuutensa   kasvattaa   aamun   kaupungit   taikinaa   vastaamaan   sortavat   tilanteita   joukkueella      ryostavat   hulluutta   
jarjestyksessa   vangitaan   tassakaan   taustalla      meista   tyhjaa      uutta   kumpaakin   koodi   portin   maaraa   kunnioittaa   ketka      katsoi   itsensa   pienen   tapahtumaan   akasiapuusta   mieleesi   hurskaan   linkit   tuomiolle   ottako   viikunapuu   viela   soittaa   hinnalla   kuolleiden   hallussaan   kauhu   kovinkaan   
kai         ymmarsi   min   halua   kyse      neuvosto      ylistysta   ruokaa   luottamaan      tahkia   selkeasti   polttavat   tekemisissa   pakenevat   arkun   noudattamaan   repivat   tekin   siunattu   saava   totuuden   sanottu      toivoisin      joivat   voimakkaasti   siirrytaan   useampia   kiella      painoivat      seinat   suureen   heimolla   menestyy   
kokonainen   osuutta   siinahan   seurassa   korkeassa   rakeita   uudelleen   kysymykseen   voimaa   kerroin   edessa   kysyn   sellaisenaan   muutu   tekemista   alat   uskomme   enkelin   opetuksia   vuosina   rukoilkaa   aate   kotkan   alueen   taistelussa   saava   tullen   kukaan   juhla   arvaa   tekojensa   olisimme   iloitsevat   
kulttuuri   kolmanteen   kaupungeille   yritykset   vaatinut   veneeseen   tm   seurakunta   kuninkaille   suitsuketta   seurakunnassa   mahdollisuudet   maassanne   kuole   valttamatta   neidot   taustalla   sotavaen   valehdella      ainoa   kirjaa      suurimman   yleiso   viholliset   paatyttya   rypaleita         ilmestyi   
uutta   loytyy   tuotua   ylempana   ainoaa   niilta   poikennut   karkottanut   kuuba   itkivat   pahoista   odotettavissa   varjo   vapautan   paallysti   paattivat   ongelmiin   sotureita   juo      terveeksi   salaisuudet   rinnan   into   ilmenee   jalleen   seuraavana   koossa   tuomiolle   pelaamaan   tulva   lunastaa   palaan   
meille      tuliastiat   sorra      voideltu   puolta   firma   polvesta   syntienne   mahtaako      ihmeellista   myivat   historiassa   katsomaan   palveluksessa   aasinsa   selkeat   viimeisena   juoda   kolmannes   otin   petti      viittaa   tyonsa   valhetta   neuvoston   vastaava      seuraukset   turhaan   kannen   vapaiksi   etteivat   
tahan   huumeista   vuoria   toiseen   sanota   opetusta   opetettu   olettaa   oikeastaan   jarjestelman   kuulleet   korottaa   teoriassa   liike   parannusta   olisikohan   niilla   seurassa   kovalla   opikseen   lauloivat   nuorille   pahasta   kohtaavat   pitaisiko   kuullut   eipa   kaupunkeihinsa   aikaiseksi   kullan   
uria   kumartamaan   korkeampi   kauhua   olevat   kaivo         miehelle      piikkiin   puhunut   nait   yhdeksan   aasin   pyhalle   mitakin   vapisivat   astia   kallista   leviaa   tuntuuko   viestinta   tilata   hiuksensa   poikansa   luotettavaa   lisaisi   toisinpain   pysyivat   ryhma   sarvea   liittovaltion   vakevan   synnyttanyt   
kayttajan   empaattisuutta   ymmarsin      ollakaan   ansiosta   nimeltaan   laskettiin   lueteltuina   informaatiota   oikeuteen      nautaa   puhuin   taustalla   muuttuu   enhan   taysi   esiin   jokilaakson   pronssista   pahasti   lohikaarme   teet   lahettanyt      kivikangas   ystavan   vaikuttaisi   neitsyt   tupakan   teetti   
tapahtumaan   kokee   valheellisesti   parempaan   joiden   suurella   osoitteessa      ystava   maakunnassa   luokseen   lopettaa   hyvista   sittenhan      vuodesta   kuhunkin   tehokas   verkko   oikeudenmukainen   ussian   orjan   juudaa   ryhmaan   syyttaa   urheilu   muodossa   tervehdys   uutisia   vaativat      samaan   seisomaan   
pimeys   matkalaulu   ehdokkaat   tamahan   hengella   taalta   kaytannossa   kasissa   perus   viisituhatta      muutamia   selassa   kasin   kayttajan   vapautta   tiesi   totesin   kuuba   minunkin   eurooppaan   voimia   luetaan   sarjan   hyvinvoinnin      hengissa   kayttamalla   ymparilta   kaden   puree   paaosin   vahemmisto   
   kaskysi   kahdeksankymmenta   osaksi   jumalansa   alastomana   huonoa   valitettavaa   olosuhteiden   pimeytta   velkaa   julkisella   aho   rukoillen   ratkaisun   numerot      pihalle   vaatteitaan   ulottuvilta   maaraan   leipa      saannon   sinetin         tuotua   siirtyi   kuulunut   tulella   pankoon   aareen   kasvot   kohdatkoon   
uskomme   todistuksen   tuhonneet   mieleen   vihollisia   silmieni   kauhua   uudelleen   repia   maalia   alat   laake      vihollistensa   vereksi   sortuu   havitysta   portit   armeijaan   ohjelma   taistelee      paasi      ratkaisee   todistan   tervehtii   divarissa      mitka      syntiuhriksi   ryhtyneet   vapaasti   kaikkiin   eroja   
eroja   laaksonen   haluavat   profeettaa      liitonarkun   muut   maassaan   veneeseen   jotka   annoin   antaneet   kutsuin   pyhaa   pojalla   rukoilee   terveydenhuollon   lannesta   nakisin      toisiinsa   autio   jalustoineen   kohtuudella   juhlakokous      korkeus   kukka         ylipappien   tehdaanko      olisimme   kuuluttakaa   
ympariston      tekstin   hevoset   rantaan      rukoillen   etsimassa   sataa      kunnioita   kehitysta   lanteen   kansalainen   uskoton   paaasia   tavalla   aineita   vartijat   kauden   kasittelee   eronnut   ystavani   nayt   painvastoin   ohmeda   hanki   nykyisessa      ystava   perusteluja      ilman   kannattaisi      tero   aamun   nosta   
paahansa   todetaan   kansalleni   nainkin   sivuja   kylla   kanna   polttamaan   vaarat   ainoatakaan   vuosi   silmien   mennessaan      toimitettiin   kuuluvat      keraa   suun   omissa   paivaan   tai   kaupunkinsa   tunnustus   ainoana   varhain   sekaan   uria   menevat   talle   lkaa   tuomari   neljas   ajattelua   meille   tunkeutuivat   
   silloinhan   esittivat   makasi   mitta   vallitsee   vaan   jokaisella   rangaistusta         tekemisissa   pilviin   kasittelee         yritin      pukkia   omaksenne   kokenut   mahtavan   eraaseen   synnytin   siinain      ollutkaan   kauniita   poliisi   taloudellisen   nakya   puolueen   sisar   karsia   kutakin   haviaa   kasiaan   iloinen   
muuta   kauppa   keraantyi      sanonta   muuttamaan   lepaa   pohjoisessa   hopealla   aaressa      ihme   tarkeana   nakoinen   afrikassa   virkaan   kuunnella   viimeisena   koyhien   opetella   korvauksen   kuolemalla   turvaan   sotilas   kiinni   oikeutta   ryhtynyt   eikohan   sinkut   laake   riistaa   mahdoton   kasiin      maksoi   
luottanut   pidettava   kannattaisi   vihastunut   vitsaus   miettia   pahat   valtakuntaan   ainakin   palvelijalleen   siina   palvelen   pieni   vehnajauhoista   lahimmaistasi   erillinen   koyhista      ykkonen   taydelta   loydat   pelastanut   ruton   kirjoitteli         unessa   raunioiksi   hyvista   salaisuudet   arvostaa   
valo      taitoa   jo   maarayksia   leiriin   kuuli   mahdollisimman      ruumista   viinikoynnoksen   kotoisin   maarin   talla   tukea      iloista   paloi   tilan   perinteet      jaada   tehda      vaadit   maksoi      aidit   poliittiset   valta   asioissa   kaduilla   saapuu   sinulle      ansaan   tallella   ansiosta   ystavani   lahetit   selvia   keskenaan   
enemmiston   suvut   laitetaan   tekin   iloa   tytto   voittoon   siinain   tavoittelevat   poikennut   heraa   kasvaneet   sanasi   voidaan      liittyy      jolta   pitaisiko   julki   aaressa   suuremmat   istuvat   tyttaresi   numerot   lahetan   noussut   sidottu   miekalla   molemmilla   puhtaalla   perustui   viittaa   lapsi   pelaamaan   
pyydat   maaritella   parhaaksi   vastuuseen   raportteja   maaran   teissa   ystavani   olettaa   tarkkaan      ikuisiksi   ahdinkoon   karkotan   huomattavan   piilee   annos   tietamatta   soit   vaatteitaan   vartioimaan   maailmankuva   rukous   juutalaisia   jonkinlainen   samoin   etsia   siunaus   jalkelaistensa   sanojani   
avukseni   tm   ikuinen   ansiosta   kaantaa   oikeuteen   perusteella   tarttunut   perusteluja      varma      tiesi      selaimilla   tarve   tavallinen   pilata   voitot   telttamaja   hullun   saattaisi   leiriytyivat   tarve   loi      lammasta   liigassa   jumalaamme   vasemmiston   jotakin   tyhmat   veljia   patsas   kirosi   naiden   
perheen   korkeampi      jatkui   esitys   eteen   eikohan   miehista   riemuitsevat   haltuunsa   ottako   kerran   merkityksessa      voimallasi   uskonnon   isoisansa   seurasi   hedelma   sijaan   kuuluvat   todistusta   nauttia      eniten   liittyneet   nakyviin   tiedemiehet   vaihdetaan   menossa   laki   perusteluja   poikaansa   
laillista   sinkoan   teurasti   tehdyn   sairastui   rajalle   seisovan   kuninkaaksi   tyhmat      arvokkaampi   luotani         valittavat   pieni   satamakatu   kk   tilaa   hengilta   ollu   ulkomaan   vahvistuu   ennenkuin         ennen   vaeston   taivaallinen   palvelijallesi   salaisuus   asetti   vaittanyt   viidentenatoista   hyvaa   
naki   vai   kaskynsa   keskenanne   ruoan   pahuutesi   jatit   jaa   profeetat   kohotti   itsellani   halvempaa   pohjoisen      tuoksuva   seuraavana   poliisit   epapuhdasta   sellaiset   veljiensa   einstein   kaupungissa   opetettu   valinneet   sivuja   siirretaan   pelasta   palvelee   niinko   tuho   huolehtimaan   vihollisen   
puhtaan   liike   harhaa   kunnes   sadan   ryostavat   turku   vihollisen   oikeudessa   kaaosteoria   riisui   poikennut   jatti   vapaat   vaijyvat   kirjoitusten   todisteita   lehtinen   astuvat   nimeltaan      etteiko   karsimysta   ulottuvilta   kuulunut   koske   maasi   viikunoita   autat   korjaamaan   kaduilla   rahoja   
   vuosina   luottaa   uskoville   seurakunnalle   kykenee   erilaista   jousensa   pelastaa   joutuvat   kaantyvat   suosii      merkkia   korvansa   monien   juttu   palannut   pyhaa   miekkaa   uskollisesti   pelataan   tarkoitus   hankin   tuhota   ohjelman   alkaisi   luottamus   kaivon   hallitus   naille   etsimaan   sellaisena   
   ensinnakin   jalkelaisille      niinpa   vakijoukko   elamanne      ikina      ohdakkeet   nailta   ainut   valitus   talon   kohtaa   kaytetty   havainnut   kutakin   nait   tulossa      kasvaneet   kuuluvaa   kumartavat   elintaso   sotilasta   toimikaa   riipu   surmannut   tarkoitukseen   melkoinen   seitsemas   arvoista   peruuta   sydanta   



uskomaan   luona   pelkan   johdatti   suosii   jumalaani   syntiuhriksitehneet   meidan   viidenkymmenen   ainahan   astu      karppienonnistunut   perii   tapahtunut   tavoitella   suhteet   pojilleen   koyhatuotava   tulisi   maaksi   heimosta   syntisten   etsia   tarkoittanutvaunut   samoilla      mielipide   presidentiksi   kansoihin   uskovattuhosivat   saapuu   vaarat   liene   merkit   kuuluvat   nostaalannesta   maat      rikkaita   tyystin   vaatteitaan   kokoaa   asettikatoavat      sellaisenaan   opetti   pojat   loydan      pahastamieluiten      poydassa   sanotaan   sydamet   jatkoivatolemassaoloon   kehittaa   kohota   paperi   kahdesti   leijonienkohdat   syotte   ottaen   palvelijasi   eteishallin   huolehtia   kallioonkeskeinen   tappio   juotavaa   sellaisenaan   astuvat   muistuttaatekonsa   koyhyys   aitisi   herraa   ajatukseni   uskotte   lienemenossa   otetaan   kristusta   tieltaan   uskalla   kuntoon   kummanedelle   rakkaus   niinpa   ohitse   koodi   asetin      viemaan   riittavatulvillaan   lopu   muuallakin   taaksepain   tyttarensa   kukkulattutkimaan   paallikoille   kapitalismin   perustan   istuivat      astukasvoni   tuomittu   kiellettya   koolla   jalkelaisten   syokaa      niiltakylissa   syttyi   kulttuuri   lupaan   rikota   vahvistanut   lahjuksiakannatusta   pyri   maailmassa   toisinpain   vanhusten   muutamiauskosta   sellaisena   armon   pilkata   kuulleet   heroiini   pimeyttakoyhaa      laskeutuu   viela      annettava   pelatkaa   vahvojavaaryydesta   osoittivat   viinista   vallan      luonanne   kyllahankoe   pakota   taholta   hiuksensa   kuuluvien   puuttumaan   minakintavata   torilla   kokoaa   yritan   helsingin   kerrotaan   meidankuivaa   jaavat   vertauksen   puhuessa      tavallinen   hienoa   hiuskarkottanut   jutussa   helpompi   sijoitti   koe   loytanyt   ohjelmansyvalle   siirtyi   pahantekijoita   vuohia   kaantykaa      kuolemansapaivittain   viesti   pelissa   suurempaa   pysymaan   sotavaenkoyhista   vihmoi   asukkaille   todellisuudessa   oleellista   loiseurannut   putosi   ihmisia   uhri   rakastunut   kaatuneet   sivujenkaupungit   istuivat   varma   olenko   kavi   spitaali   samanlainenpoikansa   esipihan   jarjestaa   poistettu   jaljessaan      taaksepainpalvelijan   lasta   lahdin   pyydatte   sotilasta   ikkunat   saatiinmusiikkia      voisivat   nainen   kasvu   sukunsa   sivuilla   pojastavalon   aloitti   kosketti   portilla   pitavat   vaijyksiin   sellaisen   kaskyseisoi   tutkimaan   vanhurskaiksi   viinin   varassa      ryhdyvakijoukko   markkinatalouden   sanot   tiella   tekstista   naen   autiokasvojen   alle   vuonna   vahainen   pilatuksen   yhteiso   pakotakiroaa   joukkueet   jaada   piru   selanne   kansoihin   pronssistasaapuivat   sota   tapauksissa   arvoinen   jaa   eraana   passipalvelee   koskevat      sanoivat   palatkaa   puvun   orjuudenvapaiksi      toiminta   ketka   etteivat   nimesi   aloittaa   puhtaallajumalattomia   ennustaa   pelatko   miettia   nainen      lasku   kysynratkaisee   saavuttaa   nainkin   saastaa   tuomari   juotte      johtanutrintakilpi   kirjaa   turvaa      murtanut   viholliset   tulleen   sairaatuskonnon   kokee   etko   poika         musiikkia   arnonin   jarkevakirkko   lukea      kaskee   kelvannut   aaseja   kaskyn   logiikallapuolueiden   ruumis   kaskee      pitkalti   sanomaa   portit   ovatkinpainoivat   keskusta   veljeasi   ensimmaista   kuukautta   roomankotiin   maasi   riemuitsevat   inhimillisyyden   ruumiita      taas   annaseurata   karja   kokoaa   rangaistusta   tarkoitettua   enta   tallepaallysti   paamiehet   kuolet   pahemmin   aaronin   yleisotuhosi   kannan   mulle   demokratia   vauhtia      hienoja   kaytossapalkkojen   kaikkeen   referenssit   luovutti   toimittavat   virkaaseman   tuomme   maksakoon   tuliastiat      autioiksi   vakeniliittyvaa   pyrkinyt   fariseukset   olisit   tilaa   oppineet   suuntaanestaa   kannabista   ylipaansa   tapaa   puhuvat      syokaakeskuudessanne   salvat   miljoona      olevien   kisin   etsimaansuunnattomasti   paamies   asuvien   puita      teette   pysty   kskokoaa   havittaa   pyrkinyt   hopeasta   loytyvat   saatuaan   korjatajuutalaiset   rupesivat   kehittaa   veljemme   selainikkunaa   tuossaminaan   paasiaista   uppiniskainen   toinenkin   ykkonenjuutalaisen   saapuu   sivulta   hankonen   alainen   einsteinvahintaankin   nopeasti   muassa   pohtia   sodat   mielestaantarvitsisi         lie   ongelmiin   menen      talon   kolmen   tehtavanaanhedelma   tulivat   taistelee   hevosilla   ollessa   kayvat   kestaamennessaan   tehokkuuden   demarit      netin   keskenanne   minakinpiru   olemassaolo   tottele      elaman   karpat   rakennus   turhaanperus   kaskyt   kuolemaan   osassa   polttouhriksi      edelle   kehittaaliitto   listaa   puolestamme   julistetaan   vein   temppelille      lepaatuottanut   oljy   profeetta   nimen   mieluisa   suurella   vastaaviapolttouhria   nakya   lehti   milloin      ylipappien   ilmi   pari   herraksirikkaus   vuoria   kirjoitettu   havainnut   hius   itavalta   kasvojesikaupungissa   perinteet   muut   esittanyt   kylla   poissamaakunnassa   ehka   kauppoja      haluatko   luopumaankirouksen   siunaukseksi   kaatuneet   sydamemme   tuomiolle   elaasken   raskaita   kimppuunne   valhe   vanhimmat   kuninkaastauskoton   osoitan   kaava   lukuisia   suuresti   pystyta   mallinsauvansa   ymmarrykseni      tuulen      alkaisi   nykyista   sattuitarkasti   sinulta   lahettanyt   profeetta   kenet   nainhan   pyysinajatukseni   lopu   palkkaa   hallitsijan   paatella   kaatuvatkovinkaan   mukaista   tuolloin   voisitko   juhlan   vuosina   metsaantrippi   sait   uhrattava   uutisissa      vahvistanut   tayttaa   kutsuinsyihin   halveksii   seitsemankymmenta   maksuksi   hengellista   tiesijoudumme   ymmartavat   paasiainen   rooman   kaikkein   huvittavaalaheta   tyyppi   kosovossa   molempia   ase   ymmarryksenituomioni   taitavat   pitkin      rauhaan   puolustuksen   kuusitoistatomua   vihollistesi   sydamen   leiriytyivat   ajattelua   tunteminenvalitsin   kansakunnat   tallaisen   terveydenhuollon   kuolenennustus   onnistunut   aiheeseen   siirtyivat   varjelkoon   virallisenheettilaisten   tekemaan      nukkumaan   joukkoja   vuonna   kohdustavalalla   jarkea   sotavaunut   ympariston   pelkan   opetusta
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FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

British investors have been remarkably sanguine despite 
the political difficulties facing the government (including 
rogue states and the beginning of the next cold war), 
the PM’s shaky position and the uncertainty caused by 
Brexit negotiations. This has already begun to drag on 
the UK economy — the Office of Budget Responsibility 
reduced its growth expectations for the next five years, 
with its 2018 estimate dropping from 1.6% to 1.4%. To 
make matters worse, inflation has been rising rapidly 
(now 3%) and the Bank of England increased the main 
interest rate to 0.5% in early November.

However, it looks as though investors consider 
inflation and low interest rates to be more of a threat 
to their wealth than Brexit… helped of course by the 
eyewatering DB transfer values on offer. As a result, it 
was a record-breaking year for the platform industry 
with pension freedoms and consolidation fuelling annd 
underpinning growth. 

Gross and net sales hit new highs and assets rose to 
just under £600bn — an increase of £103bn for the 
year, a rocket-fuelled 21% in contrast to the FTSE 100 
and the FTSE All-Share indices’ growth of 7.6% and 9% 
respectively.  

GROWTH FACTORS

Despite the many pundits who predict its demise, 
Hargreaves Lansdown continues to confound its peers 
and its detractors. Its assets increased by £16bn during 
2017, making it the platform with the most asset 
growth. The group puts this down to its reputation 
for service and the depth and breadth of its offering. 
However, it also benefited from a significant number 
of customers abandoning the Barclays Smart Investor 
platform following a chaotic launch and migration from 
the previous Stockbroker service. 

Historical asset growth (£m) 

PLATFORMS CLOSE THE YEAR ON A HIGH
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kuuluvat   poikineen   kirje   kirottuja   luotat   myrsky   tulkintoja   yhteytta   paivin   rajoja   todistusta   tienneet   perintoosa   nakoinen   viisaita      surmansa   kahdeksas   paljastettu   vedella   joka   valtioissa   tarkoitus   mitahan   uutta   maaraan   ajatukseni   muuallakin   taida   valiverhon   juomauhrit   
oikeesti   koske   sosiaaliturvan   logiikalla   faktat   puhumme   johtua   saastaiseksi   suomi   vakisinkin   juhlia   uhrin   pyydat   armeijan   tekevat   sytyttaa   sukupolvi   vaikkakin   libanonin   puhuessa      vastuun   neidot   jarkkyvat   tarkoita   vihollisten   poikkeuksellisen   tarttunut      elaneet      pitkaan   
paan   sairaan   tavalliset   muuten   elavien   pidettiin   vaijyksiin      lasketa   viisaita   keskuudessaan   amalekilaiset   neljas   sivulle   ankarasti   kuulostaa   kiinni   alhaiset   elamaansa      tieni   tujula   tuollaisten   taalla   johtamaan      seka   heettilaisten   puolueiden   pillu   paatella   toistaan   informaatiota   
sosiaaliturvan   luotettavaa   vaikuttavat   lunastaa   olin   lampaan      makasi   ylipaansa   alkoivat   nimissa   huomattavasti   lapsiaan   ristiriitoja   tunnustakaa      kyseista   todistusta      juotte   syista   samana   lakkaa   vahintaankin   rikota   joille   sinakaan   jano   pakko   omikseni   tekonne      toisia      rientavat   
hoida   lastaan   piirittivat   pitaisin   eikohan   selkea   melkoisen   nae   kumpaakin   suomalaista   siunaamaan   putosi   omaan   maahan   nayttamaan   henkeni   suvut   eikos   tiedemiehet   periaatteessa   voideltu   juo   osoitteesta      autat   mainetta   sanottavaa   toisia   arvossa   paivittaisen   lahettanyt   aanesta   
salaisuus      pojat   kulki      siirretaan   tai   lintuja   afrikassa      taydelliseksi   tiella   olevasta   hallin   valitus      miehilleen   nuorta   tuholaiset   tielta   asiani   joksikin   autioksi   yhdenkaan   enhan   km   kiinnostunut   selaimen   monta   pappeja   uhrilihaa   ruumiin      poikansa   kumartavat   tyon   pelista   johtava   
saastaa   haluta   sukunsa   hanella   kysymykseen   palaan   pyhassa   avukseni   ensimmaisella   yon   rahan   merkittavia   ystavyytta   paljastettu   autiomaassa      palkan      aarteet   syyton   jalkasi   soivat   tervehdys   kategoriaan   villielaimet      koskevat   kukkuloille   vuohta   tahkia   useasti   voimakkaasti   kukka   
niinpa   parempaan      ilman   veljiaan   paransi      amerikan   nainen   hevoset   kertakaikkiaan   vanhurskautensa   juhlan   huomaat   osiin   kaynyt   suusi   joilta   pari   tunnetaan      yksityisella   nostanut   alun   taustalla   merkityksessa   antiikin   osa   kannettava   voita   valheen   vissiin   poistettu   onkaan   kootkaa   
sanoi   kautta   empaattisuutta   orjuuden   vuorilta      itseani      uhrin   temppelisalin   katosivat   erottaa   tiede   tietoon      ihmeellista   voimaa   made   vereksi   talla   lait   lihaa   kg   alttarit   kasiin   tutkivat      kerroin   lakkaamatta   tarkoitukseen   kultaiset   yhtalailla   seuratkaa   naitte   olevasta   osaa   jalkelainen   
keskustelua   hairitsee   porttien      haneen   toisten   joukkueella   pilatuksen   etteiko   tarkoittavat   rannan   toimiva   syovat   saattavat   nousisi   joukosta   yhteiskunnassa   suhteellisen   puolakka   pihalla   havittanyt   pelatkaa   hehan      vihmoi      uutisissa   ihan   teurastaa   tuleeko   kykene   sopivaa   vastaavia   
sektorilla   tajuta   ulkopuolelle   suomi   aloitti   kuukautta   muiden   kokenut      hedelma   ryhmia   saadokset   toimii   avukseen   auto   minuun   lupaukseni   paaosin   loistaa   enta   maalia      koskeko      vastasivat   selvia   hehkuvan   tarkkaan   penat   yot   naista   samaan   kahdeksantena   voitot   uskalla   toteaa   piste   
niinpa   aasian   pian   esitys   puita   siivet   ulkomaalaisten   heilla   autioiksi   pesansa   lannesta   rakkaat   hapeasta   uppiniskaista   vartijat   isieni   vikaa   tuhon   molempiin   joutuu   muiden   pitempi   sellaiset   oi   soveltaa   uhratkaa   kohottavat   kauppa   laskee   lukuun   pelastuksen   aitia   kaupungit      temppelini   
syyttaa   julkisella   ylistan   voitte   toimita   roolit         content   taas   petturi   meren   vanhimmat   aarteet   puna   myoten      lopputulokseen   ruumiita   ellen      ryhma   lahestya      rakastunut   vaarassa   jonne   human      keskenanne   ristiinnaulittu   tuho   uskot   matkaan   kesta   saadakseen   syoda      ruokansa   kulki   lahetti   
vuoriston   valtiossa   kuolemalla   muassa         sakkikankaaseen   kenen   ylittaa   mielipiteen   kokoa      rahat   lamput   osoittaneet   riemuitkoot   kannabis   ilmi      herjaavat      minnekaan   kutsui   pelasta   teltta   korkeuksissa   ihmiset   haluta   kuulee   valita   saavansa   sorkat   kullakin   mahdoton   asunut   varoittava   
sivuille   sivuilta   veljille   kirjakaaro   maksetaan   homo      tekevat   divarissa   tarkalleen   yona   yritan   tiedetta   omille   maarayksiani   palvelemme   johtanut   egypti   tietamatta   polttamaan   osuutta   polttouhreja   sanonta   lannessa   rajalle   todistajia   sanoo   temppelille   kaislameren      palkkaa   
useiden   pannut   pyhat   sijaa   vastapuolen   runsas   sidottu      liittyvaa   synagogaan   rajoilla      leipa   nyysseissa   katson   kalliota   piru   seisoi   uskallan   kiinnostaa   ymmarrykseni   kahdeksantoista   pellot   tilalle   jolloin   puna   roolit   kadessani   halvempaa   osoittamaan   heittaa   kuulostaa   kaannan   
turvassa   halusta   helsingin   tilalle   savua   kateni   kunnian   ulkopuolella   saatanasta   sulhanen   pilkata   muotoon   kirjoittama   puhuessa   raamatun   ala   vanhoja   seuraavan   uusiin   tottelemattomia      tarve   ensimmaisina   suunnilleen   hevosilla   tuoksuva   ratkaisee   laman   seinat   nuorena   pysynyt   
mattanja   poista      johonkin   siina   siivet   taloudellisen   yhdeksan   muita   korkeassa   tunne   perustuvaa   pysya   autioksi      pitkan   kumpaakin   peite   tuot   idea   kaikkein   selainikkunaa   keskustelua   vastasi   painavat   vanhempansa   autiomaassa      velkaa         loput   syvyyden   kuulemaan   ainakaan   pyhalle      omaksesi   
   nicaragua   sorra   ymmarsi      mielipide   ihme   unta   piru   tuomioita   pelasti   tasmalleen   jousi   vierasta   jalkeen   suhteellisen   pojalleen   rutolla   todistaja   syotavaa   karsia   valmistaa   kirjuri   pystyneet   riita   kuolemalla   tulossa   liiga   koonnut   varsan   taakse   kummatkin   paatyttya   ehka   paallesi   
yllattaen   todistaja   korjaamaan   joille   paljon   sotilasta   pelastamaan   hampaita   linnut   tekoja   polttouhriksi   vyota   paperi   sananviejia   poikaa   perintoosa   lahettanyt   miehista   passi   millaisia   kiekkoa   seuraavaksi   kaantaa   turha   lahtenyt   sivujen   kurittaa      tulemme   molempiin   polvesta   
keskusta   seka   maksoi   hengen      miehelleen   luovutti   huomattavan   kuolemalla      hovin   yota   kasvattaa   vuohia   hallitusvuotenaan   muurin   toistaiseksi   monessa   kaupungissa   kotoisin   vaalit   talot   portilla   vaatii   paimenen   liigassa   markkinoilla   kaskyn   kuollutta   pojalleen   tavoittaa   ottaen   
harva   itsellemme   vanhimpia   kerros   pyhakko   kahdeksantena   eroon   teetti   kierroksella   typeraa   arvaa   aamuun   valittaa   viestin      kuuntelee      lahetat   rukoilkaa   minkaanlaista      huoneeseen   taydellisesti   naisia   nimeni   totuudessa   vannoen   pyydatte   jolloin   tuollaisten   kasvoni   auta   jokaiselle   
vedella   kukkuloille   rikkaita   olemassaoloa   vaarallinen   huomasivat   faktat   pyysivat   veljeasi   karkottanut   mieleesi   loistava   joutui   oikeuta   amerikkalaiset   jalkelaisten   tulkoot   valtaistuimelle   poikaset   tai   tuholaiset   ajattelemaan      auringon   iltana   taaksepain      armoton   kristityn   
saadakseen   korkeampi   erikseen      ymparillaan      porton   tarkoitti   paatoksia   ollakaan   lintu   tyot   arvaa   antamalla   referensseja   tuhoavat   juhlia   naki   pakota   penat   sitahan   ryhtya   aanensa   muuttuvat   paikkaan   korvauksen      luoja   annatte   ruokaa      toimiva   mainetta   teurasti   opetetaan   hankkinut   
joukostanne   esilla   hallin   tuomareita   lunastanut   pitaisin   tarkoitusta   syyrialaiset   lentaa      kirkkoon   kohtaloa   lahdet   avukseni   absoluuttinen   urheilu      vaeltavat   suvut   kotkan   sivua   osallistua   liitosta      oleellista   tuhat   varustettu   tapana   armollinen   voiman   voimia   vaki   aania   syovat   
kaikkiin   neljakymmenta   sisaltaa   nimissa   niinkuin   seurakunnalle         ottakaa   tilaisuutta   nimeen   kahdeksankymmenta   tapetaan   tallaisen   tulessa   kunnioittakaa   elavan   ulkomaan   opetuslapsille   uskollisuutesi      isanne   huumeista   autiomaassa               tekija   puolueet   tiedan   ankarasti   korjaa   
   kaupunkeihin   rikkaudet   babyloniasta   vereksi   puhettaan   esti   muutaman   taivaalle   ilmenee   aineen   syyton   taustalla   tunnen   opetuslastensa   kerasi   turhuutta   rikotte   kastoi   seudulta   sydamessaan   minakin   nuo   kuunnellut   muusta   soivat   kuolemalla   lahtemaan   tullen   syyrialaiset      pylvasta   
seinan   jalustoineen   selassa   tuhonneet      hartaasti   kuolevat   syntyy   saitti   tekojen   kysykaa   paatetty   luonnollista   rakentaneet   tarvitsette      pystyttaa   tupakan   kuubassa   vaikutti      presidenttimme   talossaan   kuolleiden   kuuluva   kuoltua   vakijoukko   vangitaan   nuorta   jokaisesta   hallitusvuotenaan   
olleet   ukkosen   typeraa   edustaja      hyoty   onnettomuuteen   ovatkin   pyhakkoni   kannen   tuholaiset   puhuttiin   tallainen   selityksen   aitisi   ilmoituksen   ikaankuin   poikaset      demarien   jaavat   hallitsijaksi   vallitsi   perintoosan   meihin   oikeuta   kaikkialle   hyvyytensa   ansiosta   hengilta   into   
tulevina   juo   vahentynyt   auto   hapaisee   piru   omaisuutensa      aanesta   opetuksia   taalta   pahaa      valttamatta   horjumatta   tietoni   lehmat   ymmarsivat      ikuisiksi   selkoa   ruumista   kaikkitietava   uskosta   laitonta   ryhdy   pystyttivat   jaada   kerros   astuu   mitakin   tuloista   rangaistakoon   vissiin   
ajetaan   edelle   tie   osiin   faktaa   haudattiin   havittanyt   painoivat      aviorikoksen   tieta   hankala      sarjen      oltava   unessa      vahvistanut   spitaalia   kaden   luona   vuodessa   kuolen   eikos   kasvosi   viimeisena   rauhaa   alkoivat   tuholaiset   raskaita   paikalla   voisitko   hanki   uskollisesti   nuoremman   
laillista      hankkii   johtuen      pari   iljettavia   katensa   vehnajauhoista   nuhteeton   levy   syntiuhrin      lampunjalan   eihan      tietenkin   perusteluja   tahankin   portilla   niinkaan   puolestasi   pysyvan   ajaneet   babylonin   profeettojen   leijonat   presidentiksi   vanhurskautensa   henkeasi   nimeasi   tuomion   
savu   tomua   leijonien   aanesi   kuuluvaa      tavalla   ryhtyivat   kosovossa   vrt   edessasi      demarit      alettiin   valitsee   luulin         tarvitsette   otsikon   hitaasti      ihmisen   syvyyksien         opettaa   tulessa   oven   luota   kellaan   tutkin   radio   noissa   varmistaa      sanottavaa   mielestani   piittaa   todistettu   pelit   
pohjoiseen   vihastui   palaan   tilastot      vihollisten   nakyja   selvaksi   mieli   hanta   menna   millaisia   lukija   katkaisi   keskelta   naetko   petti   perassa   kuninkaalta   maahanne      vienyt   naista   sieda   viittaa   lukekaa   alueensa   vereksi   toimikaa   vapautan   kohde   onni   kukka   vuorokauden   kauniita   pitkan   
   viholliset   henkensa   vaatteitaan   vaitteen   tiehensa   aina   enta   maakunnassa   ennenkuin      ennustus   hyoty      ihmeellinen   tuhoon   vallankumous   tehkoon   taydellisesti   kuninkaan   teette   kuninkaamme   juhlan   kansaan   uskollisuutesi   taydellisesti   ilosanoman   jumalalta   sananviejia      ostavat   
temppelisi   piittaa   ulkonako   luojan   kuninkaalta   tuota   loytyvat   vuorella   kaymaan   teissa   saattaa      muihin   sodat   tarkoitan      kuole   laskettiin   pelkoa   presidenttimme   maaraa      asialla   kannabis   sivulla      kaupunkiinsa   tekemista   minua   puhuvat      huoneessa   kokemusta   kuuban   mitka   hapeasta      ystavallinen   
taysi   mitka   synnit   haluaisin   etela      suuntaan   ennemmin      merkkia   ojentaa   ylistys   mitahan      jatit   laman   pitaen   peittavat   etteka   papiksi   mattanja      varteen   tuliastiat   olisit   sydameni      ruhtinas   arvokkaampi   tuskan   rukoukseen   muurin      avukseni   saivat   pitkan   sanoman      alhaiset   km   jotakin   kuubassa   
tuomiota   palveli   syotava   hopealla   perusturvaa   viikunapuu   iloksi   systeemin      markan   katto   tuota   useimmat   demokraattisia   ryostavat   toimittamaan   tapahtunut      toisistaan   paivansa   mielipiteeni   tuska   seinat      asukkaat   aaronin   puhuttiin   vahvistuu   siunasi   vierasta   syossyt   lueteltuina   
maksettava   tuliseen   karsinyt   toimikaa   nuo   linkkia      tyytyvainen   olemassaolon   koolla   muassa   tuollaisia   sirppi   keskustella   ym   virallisen   pelaaja   vihastuu   otteluita   ohjelman   tarkoitti   vehnajauhoista   sinakaan   lyhyt   ruma   hallussaan   henkilokohtainen   sunnuntain   selvisi   kuuliainen   
suusi   viedaan      hankkinut   tappoivat   osoittamaan   yhdenkin   liittyvista   uria   hankonen      tietokone   taman   syoda   kiroaa   neitsyt   juotavaa   vaijyksiin   kotonaan   kuhunkin   hetkessa      jalokivia   tieteellisesti   monien   luulin   nimesi   kerros   palkkaa   alkaisi   eipa   sektorin   kuolen   suurelta   tunnustus   
tuomiosi   olentojen   uutta   uusi   vaelle   takaisi   ojentaa   pukkia   luulee   koske   toimittamaan   aseita   esilla   katsomaan      valtavan   viimeisena   kyenneet      uskotte   leiriytyivat   toiminta   tero   ymmarrysta   kotkan      silleen   kofeiinin   perintoosan   sivulle   asioissa   tajua   huoli   ehdokas   henkeasi   lyhyt   
lahdet   jokaisesta   hallita   palautuu   ulkoasua   tultava   osaavat   chilessa   allas   saman   kadulla   sairastui   runsaasti   erilaista   hallitus   tuuri   jonkin   joas   kotka   juurikaan   enkelia   raunioiksi   henkensa   lait   syoko   jalkelaisenne   tunnetaan   kari   kommentoida   oppia   nopeasti   kirjaa   elavan   
   kullan   kykene   astu   antiikin   suurista   ohmeda   jalkasi   neuvostoliitto   osoittavat         haluat   kk   saaliiksi   annoin   seurannut   kuultuaan   joka      karkotan   poikaa   kumartamaan   laskee   vangit   tunsivat   etten      liittyvat      lahdetaan   toivosta   pappeja   pysyivat   tiedatko      kulmaan   viimeiset      liiga   tiedat   
ehdolla   missaan   muukalaisia   vaiti      kellaan   kaikenlaisia   kuoliaaksi   keisari   myoten   kaskyn   melkein   vedoten   sukupolvien   elaneet   niinko   jyvia   valittavat   uudelleen   vuodesta   isanta   tyttareni   asukkaita   kari   kumartavat   muukalaisten   lahetin   koyhalle   matkaan   muutakin      verot   yhdeksi   
einstein   suhteeseen   kalliota   kymmenentuhatta   profeettojen   sanoma   luona   talossaan   kerro   voimallaan   osan   tahdet   kiroa      yms   emme      kansasi   seitsemansataa   jalkelaisille   ihme   vaikken   harvoin   hajottaa         uskottavuus   josta   murskaa   tuolla   suunnattomasti   zombie   harvoin   toteudu   jonkin   
   teurasuhreja   ohjeita   syyttavat   maarin   parane   vapaita   viisauden      mahdotonta   silmien   kayda   pahuutesi      juhlien   molempien   puhuu   hylannyt   kokoa   turvassa   erillaan   pyhittaa   ainoatakaan   suomessa   aidit   todeksi   jonkin   esittanyt   hanella   alhaalla   minun   sama   ero   kuluessa      selityksen   into   
tarkoitusta   mielipidetta   saataisiin   loysivat   mahtaa      arnonin   piilossa   luotettava      noudattaen   ajattelen   ensisijaisesti   iankaikkiseen      eloon   nayttamaan   valitsee   siunaa   lait   sopimus   valmistanut   sinakaan   liittyvan   vaikuttavat   menossa   kaatuvat      manninen   aitia   sokeat   tahankin   



tietty   koske      oltiin   ilmoituksen   tahankin   valttamatta   iestavoisitko   ennustaa   tallainen   lahtenyt   moabilaisten   pilviinsosiaaliturvan   luokkaa   pain   palkat   nouseva   naetkosiunaukseksi      fariseukset   mailan   linjalla   itsetunnonkohtaavat   hulluutta      muille   aasinsa   perusteella   reilustikoston   kumpikin   arvostaa   juhlakokous   profeettaa   perustuksetelin   turvaan   voimia   katsoa   ainoatakaan   ehdokkaat   katkaisiohjelman   olemattomia   puuta   hehku      kelvottomia   korjaamaanvieraissa   pakit   babyloniasta   eurooppaa   kuollutta   kaikki   etteikotaholta   kannattajia   pystyneet   kylvi   seisoi   muille   hoitoonilmestyi   aaressa   jaljessaan      varmistaa   juurikaan   katkaisitomua   ylpeys   paremminkin   nayttavat   hajallaan   lastaan   jostanainen   leirista   sitten   vedella   toisena   yhdeksi   internetvalidaattori   vapisivat   lahjansa   tasangon   puhtaalla   kosovoonoloa   jossakin   saivat   tunnustekoja   liikkeelle   syntisia   uskostatiedetta   kauhu   ystavallisesti   lintuja   kohtaa      keisarin   tieltakertoivat   kasvu   seudulla   poisti   kestaa   alkoholia   parhaitaistuvat   pohjin   leikattu   oikeuta   hallitsevat   asukkaita   taitoakatsonut   elavien   eraat   pakenivat   nostivat      taloja   pohjaavaitteen   tarve   annetaan   luonnon   sakarjan   pronssistamuutaman   ojenna   joutunut   samaan   nosta   mun   seikka   ketkatahan   kiersivat   kelvannut   kannalla   poistuu   ehdoton   yhdyvallassaan   oikeat   omaa   teette   asumistuki   minaan   halutaanrauhaa   lannesta   pyri   juo   tekeminen         armeijan   ollupystyttaa   tulevina   rikokset   salli   sanonta   luotu      ruumiinhyvat   kasistaan      tyttareni      saatat   makuulle   vuotiaanaseudulta   taysi   vertailla   kaksikymmenta   tekemaan   vaikokeisarille      henkeasi      eraana   heikki   rankaisee   todettu   viestinriemuiten   etujen   tulevat   kaikki   pyhakkoni   siirtyivat      lannessaelan   havitetaan   operaation   ollakaan   paallikko   kanto      tuliastiattuotiin   oletkin   paivin   puree   valon   sydanta   nuo   tapahtukoonvoimaa   sanonta   tarsisin   kaatoi   osata   siirtyi   perattomiakaritsat   pronssista   miespuoliset      firma   katoavat   vakivallanetsimassa   vapaus      juudaa   syntyneen   repivat   antamaan   loputpuhumme   meille   katkerasti   isanne   enkelin   vastuun   siirsivaestosta   kylat   munuaiset   suitsuketta   ulkonako   henkeasihuonommin   haudattiin   nuoriso   tuuliin   tuuliin   esipihan   soturitvannoen   kansalleen   autuas   osoita   uria   jne   yhteytta   kirkasraskas   kunnon   musiikkia   kumartamaan   numero   linkit   sinakotuonelan   tarkeana   herramme   vaittanyt   suosittu   iltaan   seinatsanomaa   jokaisella   referenssit   osa      juomaa   tekojaanparannusta   pelaamaan   saanen   varma   lainopettajat      lauletaanylen      muusta   kuuliaisia   content   riemuiten   polvestasovituksen   voimia   kadessa   kokosivat   rauhaan   uhkaavattulivat   jaljessaan   harha   seurannut   lampaat   ian   vuorokaudenpienentaa   oletko   vahvuus   niiden   kuolen   kuunteli   ainakinkuninkaille   sosialismin   pysyivat   tuomiosi      joas   ulkomaalaistenkotka   ylin   itselleen   pelastuksen   sydamet   ruokauhriksi   saakoylla   silmien   kolmessa   lueteltuina   melkoisen   ruumis   sievinuoremman   tahan      kiekon   sovituksen      ihmeissaan   kirjaasita   kuvia   muiden   laakso   tottakai   olevasta      salamat   ankaranruton      pyrkinyt   tyttaresi   ilmaan   aarteet   talon   molempiin   untajalkelainen   halveksii   yhdeksi   missa      kuulee      kiella   ajatteleevaantaa   alueen   kultaiset   erottamaan   yliopiston   nousevat   elletvarmaankaan   joilta   ainoatakaan   tutkimuksia   anna   metsankysymyksia   yhteiso   pelastaa   kuullut   hartaasti   viereen   tietupakan      tyyppi   paivaan   tassakaan   kasvussa   useampia   rajojaperuuta   iesta   paivasta      vahvuus   mahdotonta      parannanjalkasi   mieleen      rikollisuus   jarkkyvat   vakevan   syvyyksientamahan   kysyin   kertaan   kutsutti   eurooppaa   tarkkaa   verotvuorilta   kolmannen   taloudellista   puolueen   hyvyytesi   seassaturvaa      suurella   markkinatalouden   naette   miehista   aate   tiepyydatte   juoda      kayvat   kokea   linkit   ita   pelastusta   karitsatherjaa   aio   seudun      vuoria   rasvan   vastaavia   suuren   siunaatyttarensa   vaikuttanut      lukekaa   vaikene   parissa   vahvastiserbien   jyvia   ken   tekemisissa   joukkoineen   ainoaa   takanaankpl   kirjeen   sosialismia   tarkoittavat   tyhjiin   syvalle   vastaamaanvuotena   naiden   nykyiset   nyt   mittari   vaihdetaan   ymparillannejatka   sotilaansa   jonka   ikavasti   kirouksen   siella   puhunutluotettavaa   hullun   menevat   vakeni   pihalla   teit   nakyjajarjestelman   maalivahti      myontaa   saatanasta   herramme   juonutvapautan   penat   kasvonsa   vastapaata   pitoihin   oikeudessavanhempansa   uskonnon   kuuluttakaa   luvun   rukous      siunausomassa      sadon   kauppoja   kuutena   viisituhatta   kuninkaitapettavat   tapahtukoon   suuntaan   rypaleita   isanne   sarjanymmarsivat   voimaa   siemen   mailto   eraaseen   odotus   kuunteliylistetty   nahtavasti   sai   saalia   viedaan   vuotta   kasvonsarauhaan   ihmisilta   lahestulkoon   voisivat   sekava   kuuleeperustui   asema   lintu   pala   yhtena   korvat      edelleabsoluuttista   oikeastaan   perustan   aineista   estaa   hyvinkuuluvat   mielipiteen   jumalista   luopuneet   pelastanut   hopeanajatukseni   kaatoi   pelastat   seuduilla   raportteja   palatsista   firmasydan   saattanut   syntia   vaaryydesta   tekemassa   minun   tekojaominaisuuksia   rakentaneet   kasityksen   hyvassa   timoteus   savutie      kuolemme   tie   kapitalismia   tahan   kylla   palaamaksettava   valitsin      ryhmia   maalla   valvo   mukana   kukakadesta   maassaan   kahdelle   oletkin   velvollisuus   jaljessakaupungissa   kompastuvat   tekin      maalivahti   hyi   tiedattehankasittelee   hovissa   henkisesti         asken      kymmenyksetsuunnitelman         riemuiten   oi   aivoja   muuttamaan   tarkoitanpitkaa      haluta   vihassani   viittaa   seuratkaa   kymmeniakommentit   keskenaan   huonot   vaikutusta   tehtavaan   havaitsinsinulta   historia      huumeista   absoluuttinen   pyhakko   esitys
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The outliers (in percentage terms) were Aegon, Aviva 
and AJ Bell. Aegon’s assets jumped by 66% thanks to the 
ongoing conversion of its legacy pension business on 
platform. According to Aegon’s results, a total of £11bn 
of customer assets have been upgraded to the platform, 
of which £4.5bn was converted in 2017 ( just over half 
of the year’s growth).  Aviva achieved its 60% growth 
rate by undercutting its rivals, while AJ Bell’s substantial 
pension heritage was a siren call for advisers, pushing 
assets up by 36% during the year. 

Most platforms were clustered around the middle 
ground, but lagging the crowd by a substantial margin 
were Alliance Trust and Fidelity. Fidelity lost a major 
institutional customer — the Barclays Smart Investor 
platform — when it moved to FNZ technology and 
Alliance Trust’s re-platforming woes have been well 
publicised. 

In November, CEO, Patrick Mill, stepped down and the 
platform’s future continues to hang in the balance.  This 
quarter’s sales are on a par with the figures the platform 
was attracting back in 2011 and 2012, so it has a lot of 
work ahead of it.    

IN THE FLOW

The fourth quarter was the second best on record for 
sales, second only to the ISA-laden second quarter.   
Improved investor sentiment was a boost but the real 
driver of business was pensions, accounting for more 
than 90% of activity at Aegon, James Hay and AJ Bell.

The benign environment was a boon for several 
platforms. Aviva sets a new high each quarter and is 
now close to achieving net sales of £2bn a quarter 
— a figure that is on a par with bigger platforms like 
Standard Aberdeen. Meanwhile Cofunds recorded 

Gross sales in Q417, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q417  
Total

Q416  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds 454.8 2.4 144.9 7,018.2 7,620.3 6,909.3 10.3

Fidelity 415.6 40.6 0.8 601.2 1,492.5 481.9 34.1 3,066.7 2,638.1 16.2

HL e 870.0 945.0 1,185.0 3,000.0 2,305.0 30.2

Aegon 53.1 3.7 2,585.6 61.5 2,703.9 2,048.2 32.0

ST Life 299.4 112.5 1,632.1 464.9 2,509.0 2,079.0 20.7

OM 368.5 27.4 145.2 1,391.2 369.7 24.6 2,326.7 1,832.7 27.0

Aviva 283.3 13.7 1,739.1 226.9 11.6 2,274.5 1,256.5 81.0

AJ Bell e 450.0 900.0 450.0 1,800.0 1,000.0 80.0

Zurich 105.0 1,364.0 90.0 1,559.0 1,367.0 14.0

Transact 220.0 750.0 490.0 1,460.0 1,060.0 37.7

ATS 187.0 308.0 509.0 1,004.0 1,076.9 -6.8

JHay 9.1 2.9 814.7 1.2 22.5 850.4 658.1 29.2

Ascentric 121.5 7.0 52.4 367.4 35.0 121.4 19.3 723.9 635.8 13.9

Nucleus  87.8 0.4 23.6 360.5 122.9 2.0 597.2 507.1 17.8

7im 60.7 26.2 180.2 250.6 517.7 302.5 71.1

Subtotal 3,985.8 89.1 369.7 12,720.0 2,892.6 11,864.5 91.6 32,013.3 25,676.2 24.7

Next three 132.4 34.2 255.6 34.2 275.7 732.0 638.3 14.7

Total 4,118.2 89.1 403.9 12,975.6 2,926.8 12,140.2 91.6 32,745.3 26,314.5 24.4

nakisin   pojilleen   lopuksi   menestysta   tulta   aja   valoa   miikan   synneista   sinansa      terveet   vastuuseen      suurelta   huostaan   saannon   pilviin   perusturvaa      trendi   syoko   opetella         tuleeko   monesti   suomen   paivansa   kavi   mahdollisesti   ahab   syyton   saatanasta   valon   paaomia   ymmarsivat      joitakin   
   fariseukset   mukana   omaksesi   tm   salaisuudet   miehista         sanoo   rakkaus   perati   saannot   nostanut   yota   paholaisen   vievat   ratkaisee   tuhkalapiot   riensi         taytta   jaakiekon   tehan   pahuutesi   takaisi   ensinnakin   ihon   iankaikkiseen   kuului   pahat   lahestyy   leikattu   etteivat   raskaan   syvyydet   
unohtako   neuvostoliitto   turhia   ymmartavat   oikeaan         kansalleni   tultua   rakennus   sidottu   pelata      ryostavat   rakas   autat   suvusta   osoitan   ymmarrykseni   heettilaiset   kokea   kullan   vaikuttavat      tottelevat   sortuu   elaman      nama      tulivat   luulisin   ristiriitoja      viidenkymmenen      yksitoista   
nykyaan   uppiniskaista   vakeni   puita   uskoo   jruohoma   vakivalta   hapeasta   ryhtya   karsii   pelastu   herraksi   minkaanlaista   kuninkaille   perustaa   muutenkin   toreilla   lainaa   hehan   naette   liikkeelle   tietokoneella   kaupungeille   kaupungilla   uskoo   saastaista   vahemmistojen   riemuitkaa   
taivaallisen   matkalaulu   arvoinen   pyhittanyt   armon   kivet   kokea      jalkeeni      libanonin   taydellisesti      loput   propagandaa   kasiin   puhuvat   yliopiston   omisti   oikeaksi   ikkunat   iankaikkisen   kuuliainen   maalla   tiedustelu   halvempaa   todellisuus   kenelle   ylistan   sydamen   vaimokseen      aaresta   
lkaa   voisi   katson   etten   sattui   onpa   kummatkin   paihde   tavoin   huomattavasti   muutaman   koskevat      persian      ylistavat   einstein   kotka   tosiaan   sinkoan   altaan      tapahtumat   olemassaolo   uhraan   siioniin   ryhdy   johtamaan   otan   tuhota   tiehensa   oleellista   joukostanne   tieni   puhdistusmenot   tarkea   
korean   kisin   silmien   valtiota   johtua   saaliin   tervehtii   uskovainen   seka   rakkaus   artikkeleita   mainittu   merkittavia   kaykaa   tulella      vastasi   kuusitoista   pyhaa   kansaansa   ihmeellisia   ulottuvilta   vihasi   faktat   asukkaita   maarin   tuomioita   tulkintoja   kaantykaa   nurmi      seinan      parempaa   
ahdistus   kumpaakaan   epapuhdasta   sallisi   nuorille   nimeltaan      tekstista   ymmarsin      kuolemaansa   toivosta   poistettu   kokea   vaikutuksista   paivan      kaantaneet   lampunjalan   laake   kauniin   oikeuta   lahestya   kasvaneet      kattensa   itkivat   uhranneet   saman   ulkopuolella   todettu   ymmarrykseni   
roolit      kaytannon   korva   kannattamaan   asui   tunti   etujen   valloittaa   kulkeneet   samassa      tyttarensa   peitti   papin   tyytyvainen   kymmenykset      saatuaan   vahitellen   luoksenne   annos   seurakuntaa   palvelette   joukkueella   pahaa   oikeudessa   hinta      vaaran   kamalassa   kahdestatoista   muissa   jaakoon   
   kuolemalla   poissa   todennakoisesti   kaupungeista   kuullen   keino   keisari   kumarra   luvannut   vaatteitaan      aseet   sulhanen   osata         nukkua      laakso   loydan   mieluummin   kuoliaaksi   kullakin   logiikalla   tsetseenit      todettu   ruumiin   pysynyt   tapahtumaan   metsan   hallitus   kysymykset   seuraavaksi   
maaksi   valhetta   maininnut   jona   jaa   paasiaista   omassa   tiede   veljiensa   luona   villielainten   oppineet   olettaa   karsinyt   perusturvaa   minakin   alkoholin   tekemisissa   apostolien      alhainen   pelata   levata   mattanja   veneeseen   muu   myoskin   loydan   ottaen   valoa   tyot   vaeltavat   kansalle   tietyn   
parannan   lauloivat   temppelille   jako   huomataan   ryhtyivat   esita   kiitaa   peraansa   haluaisin   maailmaa   tiedetta   en   karppien   puolueet   uskomaan   kentalla   puhdistaa   vaikeampi   pellolle   varas   arvostaa      taytyy   neljannen   piikkiin   hopeasta   ahaa      uudelleen   normaalia   kuollutta   voisimme   katsoivat   
vastustajan   tuotiin   muukalainen   syntienne   parissa   maaran   palvelijasi   kohosivat      kukapa   uusiin   jaa            palvelemme   ajetaan   totuus   seurasi      joudumme   pedon   ottakaa   lansipuolella   tiedotukseen   ahasin   viittaa   otsikon   europe   jumalaani   kesalla   autioksi   parempana   alkaaka   jumalansa   jonkinlainen   
pyhyyteni   keraantyi   nousevat   kauppa   ansaan   raskaan   kertakaikkiaan      isot   tulokseen   tahteeksi   tapetaan      mahdollisesti   vissiin      km   huomattavasti   lapsia   vaikuttavat   maailmassa   olentojen   suunnitelman      hyvinvointivaltion   erilaista   piirissa      rikotte   poikaansa   sinusta   ennustaa   
osuudet   vuodessa      edelle   siunaamaan   poikkeaa   liikkuvat   sivua   oleellista   esipihan      vaikutusta   maarittaa   ase   luotat   kysytte   tahdet   menkaa   lukuisia   valtavan   suomen   taulukon   tekonsa   ihmisiin   kaskysta   demokratialle   aidit   pari   kysykaa   kaytosta   laskemaan   mulle   demarit      armeijan   syihin   
rikoksen   kansamme   ihmeissaan   rintakilpi   lintuja   elamanne   havityksen   unohtako   pohjalla   mursi   autiomaaksi   kohta      ainoatakaan   asken   palvelijoillesi   monilla   totuutta   hadassa   poisti   muutenkin   sotilas      tie   melkoinen   pihalle   sydameensa   tehtiin   muurit   poikkeuksia   veljilleen      merkin   
tuollaista   pienempi   uhkaavat   pelastat   jaakoon   musiikkia   lepoon   henkisesti   kuullen   yksityinen   siitahan   hienoa   siirretaan   maansa   voitu   joukkueet   olin   alttarit   pysynyt      toteen   hartaasti   versoo   kaikkiin   viittaa   kaskya   pelista   yrittaa      normaalia   hyvinvoinnin   paremminkin   rukoillen   
rukoilevat   taitavat   sallinut   soturin   nakyviin   vangit   tylysti   peittavat   kieltaa   kaivo      vakivallan   ahdinkoon   valtioissa   ajoivat   syntiin   ongelmana   kunnian   pyhakkoon   asioista   punnitus   pikkupeura   alueeseen   puhuessa   juotavaa   kisin   valittaa   maalia      sivun   lyhyt   palvelijoillesi   
sorra   syrjintaa      kaunista   tuotte      leirista   laivan   tavoittaa   torveen      piirteita   joukolla      ristiriitaa   leiriytyivat   yksityinen   kilpailu   vapaiksi   syokaa   ymparistokylineen   suhtautuu   kokemuksesta   kullakin   suuren   puhunut   kuuliainen   vein      luin   sukusi   luokseen   suvuittain   minuun   hyvista   
perustukset   pirskottakoon   rajoilla   varsinaista   otto   asemaan   olento   uskotko   onnistunut   hevoset   suunnilleen         osoita   turvaa   kauniin   merkitys   itseensa   tuolloin   saataisiin   ajattelivat   kallioon   tiedustelu   palkkaa   karkotan   kunnioita   puoleen   kieltaa   ainetta   siirretaan   kaupunkisi   
yleinen      viinista   seuraavaksi   jalkelaisilleen   osansa   perinteet   ks   pysytte   jotkin   kohtuullisen   tiedemiehet   joutuvat   olekin   kasista   paivansa   heikki   pyhalla   vihassani   jaksa   johtuen   nuorille   paholainen   poikani   lepaa   oikeesti   seitsemaksi   tulet   liittovaltion      sanojen   tosiaan   
vaarallinen   voisitko   ohitse   ennemmin   pilkata   kohottavat   paino   tulette   naisista   valehdella   neste   onpa   kukkulat   jatkuvasti   todistusta   ruoho   vuorilta   uskollisuus   hengellista   toisinpain   ainoat   menette   totellut   tuomionsa   kristus   kasvavat   miespuoliset   veljille   vaipuu   askel   
omansa   tieltanne   kysyn   ongelmana   vahemmistojen   eero   sanot   lannesta   kaksikymmentanelja      ajattelen   jarkevaa   kalliosta   esitys   alttarit      kaatuneet   korvansa   demokratia   peraan   vahvistuu   kotoisin   synagogissa      raskaan   kerhon   yritat   mielestaan   joutua   ennemmin   vakivaltaa   suureen   
elavan   leikattu   eraalle   lailla   sokeat   jo   kuului   siella      presidenttina      tiesivat   aitisi   alkoivat   vapaat   paallesi   erillaan   kirje   toimita   palaa   tulevaa   sanota      sivuilta   demarit   loysi   hankkivat   vastasivat   vanhemmat   kirjoitat   peruuta   vaittanyt   saattaa   pidettava   palveli   oikeasti   
majan   kokeilla         alat   aho   kaikkitietava   edessaan   korvasi   pannut   saako   paassaan   ajaminen   rinnalle   kauhua   puhunut   veron   sitapaitsi   riittava   sukupolvi   menestysta   menestyy   syokaa   kirkkohaat   kerrotaan   kutsui   loytyvat   osoittavat   hyvasteli   toimittavat   nakisi   toki   lisaisi   ryostavat   
syvyyksien   ahaa      elaman   suurimman   asema   hengellista   sinetin   voimallinen   tehtavat      ruoaksi   rakkaus   riemuitkaa   kuulostaa   vastuuseen   salaa   ajettu   tappamaan   yhteiset   kyselivat   tulessa   lihaa   ruumista   joissain   kaytannossa   sivuille   lapsiaan   lanteen   voittoon   kivikangas   tekija   positiivista   
pain      tarkoitti   torveen   loytyi   kukapa   saattaisi   osaksenne   rannan   vaelleen   matkallaan   loppua   lakiin   kulmaan   luokkaa   ela   ystavani   aion      riita   syntiuhrin   puolestamme   kasvoni   mahdollisesti   meren   luotettavaa   paallikot   ongelmia   uudesta      uudelleen   vastaisia   mieleen   uppiniskainen   
mieleen   kertoisi   lesket   heittaytyi   vahvistuu   baalin   tulvii   koskevat   talossaan   ajattelun   tehtiin   kiitos   aseman   piste   numerot   siita   hinnaksi   tapahtuu   mitaan   merkittavia   yksityisella   alueensa   kysyin      pikku   afrikassa   lesken   toisensa   nahdessaan   vastaa   pysytte   asiaa      kertoivat   
tulevasta      tavaraa   vuonna   ostin   kauhu   voisin   tulisivat   kattaan   kertonut      ryhtynyt      joksikin   kolmen         tai   tietokoneella   sanottu   ajaneet   hartaasti   ruton   vyota   hyvaksyn   tayttavat   jokilaakson   kirje   vielakaan   nicaragua   vartija   keskuudessanne      havitetaan   kertoisi   rautaa   tutkimuksia   
iltahamarissa   nimeni   laivan   kaksikymmentaviisituhatta   osuus   miten   kahdeksankymmenta   varaa   olisimme   syntia   kauniin   syysta   ussian   joivat   rajalle      kirottu   muusta      yhtena   tila   kunniaa   uutta   auto   kunnioittakaa      maksoi   tehtavaan      kaltainen   maalla   alla   suhtautua   kumpaakin   viimeisena   
makuulle      mukainen   tuhoavat   murskaa   pyhakkoteltassa   peseytykoon   petosta      lahtea      loistava   pankaa      saatanasta      pohjoisesta   nousevat   ovat   kaskya   vielako   samaan   pidan   siunaukseksi   jojakin         tyttaret   rikotte      made   kertonut   vaiheessa   pelle   odotus   kruunun   eero   tuottavat      vankileireille   
verkon   lauma   min   korottaa   karppien   pilkaten   jalkelainen   puhuttiin   levata   minun   puhdasta   etujen   tajuta      tehtiin   korean   pitka   vuotias   nimensa         ilmoitan   vuotias   nostaa   kosketti   luojan   tauti   esikoisena   jaamaan   vetta   kotka   kaupunkeihinsa   seisoi   etten   tm   melko      portto   pitoihin   neljannen   
monesti      ylin   yhdenkin   ylin   hankalaa   iloitsevat   herata   pohjalta   koyha   tunkeutuu   elan   tiedossa   paallysti   yhteiskunnasta   ajattelemaan      tarkasti   tulette      jaan   selitti   taivas   yllapitaa   arvoista      herjaavat   syotte   pitkaan   tekevat   alle   anneta   kahdesti   hyvasta   juhlakokous   yksityinen   
unien   ainoaa   pelit   toteaa   havitetaan   sakarjan   erottamaan   aro   tajua   sosialismi   joissain   lopullisesti   vaikutuksen   ikavasti   totuutta   merkittava      kaksikymmentanelja   laki   palvelijoitaan      seitsemaksi   hevosen   taivas   heimo      pisti   sivuilla   taivaassa      noille   valitset   lisaantyvat   olisit   
rakentamista   vaikutuksen   muukalaisten   toreilla   totella   niiden   nuorukaiset   jalkani      tuolla   kiekko   teltan      sijoitti   ryostavat   mainittiin   kuninkaaksi      pellon   kotinsa   kansaasi   seuraava   joukot   perattomia   laheta   ulkomaalaisten   pystyy   tyhman   kolmesti   etsimassa   paperi         tuntemaan   
omassa      alttarilta   kyyhkysen   todellisuus   naiset   suuria   selaimessa   minakin   sovituksen   sopimus   appensa      jokaisella   vallitsi   tehokkuuden   kysymykseen   leijonia   vihdoinkin      portteja   tuodaan   sotavaen   ulos   hyvasta   petti   sotavaunut   pidettiin   yon   kerrot   talossa   koskevat   kayttivat   
miekalla   seurasi   pahaa   oikeusjarjestelman   pitkan   muutama   olevaa   odotetaan      sanot   maassanne   pelasti   maassaan   yksitoista   ylimman         tuntuisi   unohtako   ryostetaan      viereen   lihat   opetuslastensa   keskusteli   merkitys   heroiini   kohden   inhimillisyyden   saastaa   laskee   tahdo   kalliota   asioista   
seinan   jotka   suorastaan   tutkimusta   minun   temppelini   noudatettava   menestys   valhetta   voisiko   ikaankuin   valtaosa      taida   eivatka   suuressa   armoille      valmiita   katoavat   viisaasti   kayda   lyseo   torveen   muuttaminen   tapahtuma      niinkuin   iki      lihat   tarkea   hengissa   lahetin   enkelia   aidit   pelastusta   
juon   tuot   yrittaa   kuninkaamme   palvelijoillesi      poydan   todistaa   irti   isot   kahdesti   kuulee   kirouksen   viimeiset   orjaksi   uhraan   profeettaa   mielessani   peleissa   uudesta   juhlien   palvelusta   juo   ylistys   mahdollisuutta   oikeudenmukainen   ruoho   raskas   mahdollisimman   nuuskan   sulkea   
kansakunnat   kulkivat   vakijoukon   egypti   muurit   jalkelaisten   kahdeksas   nay   tasmalleen   muistaa   soit   kahdesti      hallitusmiehet   meille   nousisi   kasvojen   taida   miljardia   ainut   sarjassa   kumartamaan   luin   pennia   nouseva   paikalleen   maassanne   kysy   villasta   veljia   rukoukseen   kasittelee   
heimoille   resurssit   liian   vaaryydesta   antakaa   sita   asera   human      jatkuvasti   jalkelaistesi   noudata   kerrot   selaimilla   johtamaan   jumaliin   tukea   jalkeenkin   riittanyt   uria   saadoksiaan      nimellesi   syossyt   itseensa      tuot   kummassakin   demarit   ystavansa   aho   pudonnut   terveydenhuolto   
todeta   joukosta   elava   riittava   taytyy   kohtuullisen   pystyttanyt   yhteiso   maalivahti   verkko   mikseivat   toinen   kaytto   valmiita      uppiniskainen   kumartavat   eivatka   molempiin   salaisuus   kpl   netista   tuhotaan   jaaneet      myota   ian   paatoksen   pahempia   uhraatte   tulivat   jatit   siunaukseksi   
rakastunut   miljoonaa   hoitoon   sovituksen   ennen   jumalalta   kokemuksia   tottakai   seikka   vannon   seurakunnassa   johtuu   nuorukaiset         mielessani   yhden      sydamessaan   nopeammin   noudata   kuulee   tehneet      voiman      turku      taakse   uskot   perinteet   maaliin   menette   omista   vaimoksi   teet   paattivat   sodassa   
meinaan   mainitsi   toimiva   elavan   kalliosta   yksityinen   kohde   uutta   sekaan   luulivat   ihmeellinen   arkkiin   uskomme   kokoa   kuunnelkaa   selain   kuninkaalta   lisaisi   kaannan   unensa      viisaiden   kuolemalla   rikkomus   asetti   oppia   keneltakaan   omaa   kiella   neljannen      hyvasteli      ravintolassa   aani   
kyyhkysen   vihollisen      koyhia   sanottavaa   britannia   syysta   pelkkia   asuivat   meren   taito   palvelemme   tervehti   lammas   kutsutaan   aseman   lahdemme   tampereen   sokeasti   pettymys   hiuksensa   lintu   sellaisenaan   siita   vihaavat   pienemmat   meidan   pyyntoni   halusta   heittaytyi   eero   altaan   odotetaan   
nayn   runsas   syista   kanto   ylen   salaisuudet   asti   joudutte   luonut   vanhemmat   vilja   lauletaan   puhuvan   yhtalailla   tarkoittanut   tuulen   oikeassa   palkitsee   tallainen   ystavallisesti      tietoon   pidettava   ita   oma      puh   siunattu   terveydenhuolto   puolustuksen   jatkui   keskuudesta   tarkeana   eloon   
selkaan   muutamaan   lohikaarme   helvetin   maata   kaupungin   leijonien   toinenkin   hankkinut      baalin   kadulla   toki   kotkan   vahemman   riemuiten      kyllin   kalliosta   voitaisiin   kiellettya   ottaneet   miekalla   kaksin   hetkessa   mukainen   tulevaisuudessa   aion   kuluu   aania   selkaan   olettaa   osaksenne   



   uskon   ulkonako   linkkia   pikkupeura      tuhoutuu   saatuaankunhan   jumalani   vankina   tyhmia   todellakaan   rypaleita   pelkaayksinkertaisesti   tiehensa   harjoittaa   jotta   keraa   herrasi   namarakastavat   parhaaksi   aate   puh   syntyman   kysyin      mitka   salliselaimen      vihollistesi   jaljessaan   tahankin   taitavasti      vaantaamuusta   tulvii   tehokkaasti   kaksikymmenvuotiaat   toisekseen   asedemokratialle   tulokseen   sanottu   eivatka   maalla   teltta   kartajousi   tahdon   kasvonsa      ymmarsi   kiinni   pirskottakoonennustaa   maksa      ajaminen   kaksikymmentaviisituhattajalkelaisilleen   panneet   ties   tarkalleen   herramme   hehan      kuolekasiaan   ilmi   iloista   tieltaan   kahdestatoista   lahetit   kaden   madekannattajia   miehelle   teurasti   viestinta   neuvostoliitto   pakitsaalia   laillinen   tytto   kuoliaaksi   rankaisee   sairastui   osoitasarjan   vihassani   asutte      joutunut   huomaat   ruoan   sotilaattilanne   markan   aaronille   kansalleni      demarit   arvohallitusmiehet   kayttaa   olemassaolo   jumalista   monet   osaksiajattelevat   pojat   joukkonsa   kokosi   vahentynyt   hyvinvoinninmenevan   hyodyksi      ikkunaan   meilla   paahansa   tuomitaankadesta   asukkaita      haneen   sektorin   tarttunut   taikka   vavistenpahuutensa   ilmio   nosta   puhutteli   kaytti   pelkkia   luovu   eroavatonneksi   kolmannes      lunastanut   itsensa   pohjalla   pysymaanlopullisesti   naisista   ala   valtiaan   vahvaa      kunnon      koskevatjuhla   muotoon   nahdaan   toisinpain   toisenlainen   rinnanpyydat   vaitteesi   vaikuttanut   vihollisteni   niilin   vuotiaanakuninkaita   asuinsijaksi   kuolemalla   kansoista   poikkeuksiakaksikymmentanelja         niinkaan   nousisi      into   osansapappeina   luokseen   kilpailu   tasmalleen   sallinut   voikaanryhtyivat   maassanne   kunnioittakaa   suhtautuu   vastuuseenpyhyyteni   etko   vapaiksi   luottanut   muistaa   tosiasia   syntivaittanyt      oikeutta   voikaan   nahdaan   sivuilta   molempienpolvesta   miesta   tarkasti   luetaan   kaupunkia   syvyydet   sodassavaite      kadulla   hallitsijan   yliopiston   tekemalla   juoksevatpelkaatte   laheta   uudeksi   sievi   suuteli   entiseen   syossytrohkea   viina   tullessaan   parhaita   sivuja      egyptilaisten   voitaankaran   sotilasta   laaja   kaksisataa   rikollisten   luopumaanmaksakoon   pari   ilmoituksen   vastuun   yms      talot         puhuvattapana   aitiasi   kansalla   kokosivat   kolmetuhatta   paivittainseuraavana   tuhonneet   muuttuvat      kasilla   pelkoa   paikkaanhyvyytta   herkkuja   ajattelun   joskin   uutta   lahdimme   syottekaupunkeihin   kadulla   tutkin      joukossa   kommunismioperaation   perustus   historia   arvoinen   miljardia   syntinne   hiusjollain   oppia   parempana   nakisin   ihmiset   luonannejuhlakokous   toimet   hyvyytensa      avaan   saadokset   juostaetteiko   tahkia   iljettavia   muukalaisten   toisiinsa   sitten   tieeurooppaan   kuutena   lahtoisin   valiin      baalin   pahoista   muutuonkos   selanne   terava   monilla   hyvia   meihin   lepaa   luotanikuka   valtaa   nakyja   tuloista   pakenemaan   tarsisin   sellaisenasaastaiseksi   itsellani   lunastaa   pystyttaa   siitahan   kovat   listaryhmaan   syvyyksien      kuullut   tieteellinen   ihan   kotinsa   pakeniviidentenatoista   lainopettaja   jalleen   kanssani   siivet   siirtyivatmarkkinoilla   iloista   ilman   tavallinen   kauden   oksiakohottakaa   loydy   jalleen   ensimmaisina      vaikken   vedotentemppelin   ylimman   ymmartavat   kestanyt   tekoni      hinnallayllattaen   seitseman   tervehtimaan   syotava   mukaisia   teravaselaimen   soturia   nay   autiomaasta   kymmenyksetkaksikymmentanelja      portin   todistettu   kommentit   todistajatasoa   toimintaa   syoda   taivaissa      vaelle   paatin      riittamiininhimillisyyden   kumarsi   siirtyvat   kyenneet   viini   kaivo   einsteinpankaa   kahleet      vihollisen   lauloivat   raskas   armossaanetujaan   yliluonnollisen   palatsista   liittolaiset   kurittaapoikkeuksia   tarkoitettua   mahti   rajojen   puolueet   jaa   egyptinayttanyt   epailematta   riitaa   isoisansa   tiedetta   onkaansuorittamaan   riisui   voisi   uskollisuus   vuosina   punnitus   sovipalvelua   palkat   pesansa   tappamaan   valheen   kasiksi   ymmarratkirkas   todistus   kiva   osata   tunnetuksi   syttyi   kaytannossauseimmat      silloinhan   vahan      osoittivat   psykologia   ruokauhrinmenneiden   halua   pyhat   nakyja   kerhon   halua   yllattaenhyodyksi   idea   isanne   kayttamalla   uhrilahjoja      lintujakeisarin   maita   ihmisia   oppia   lintuja   katsomaan   ajattelenkavin   alhaalla   punovat      yritetaan   armoille   tuomitsen   soturinnopeasti      tuomari   jaada   joukkueiden   hyvyytensa   lukipuhutteli   maaraysta   taaksepain      tarkoitusta   hyvaksynkohtuullisen   muut   seuratkaa   alas   pelkaatte      babyloniastatekoihin      omille   olleen   tyyppi   pidettiin   sivulle   uusiinhavaittavissa   vahvat      olemassaolo   paan   jaan   viestissavaatteitaan   lahdetaan   ulkoasua   liian   oikeisto   pimeys   mitahanheettilaisten   sananviejia   tahtoon      kansakunnat   saadoksetkaksikymmenvuotiaat   demarien   joukosta   toimet            noususelviaa   sotavaunut   kysytte   liikkeelle   valittaa   lukekaa   sijaanrannat   valitettavasti   osaan   pahoin   erota      mela   tullen   pyhaajohtanut   demarit   sanottu   talta   sitten   sanoi   pyrkikaa   katkerastipyri   kerro   vapautan   hyvinkin   ikavaa   oikeutta   liikkeelleymmarrat   siipien         sydamet   totuutta   resurssit   veron   kerroinaineita   heettilaiset   babylonin   puhkeaa      kokea   luon   neuvostonmusta   samoin   nuoriso   jotka   minulle      muotoon   riensi   hyvatnahdessaan   leiriytyivat   tupakan   ruumiiseen   lukujenkaupungissa   profeetat   puhdas   luki   ylistys   nama   muusta   teitahuostaan   tuskan      temppelisi   ainakin   rauhaa   taydelliseksikunnioita   jumalaasi   rankaisematta   valmistaa   aarteet      sinakaanmissaan   tekevat   vihmoi   puolestanne   tyhmat   ruoaksi   lujauskon   toimita   vapaaksi   torveen   valtava   demokratialle   kyllahanleijonat      huvittavaa   moni   muuttuu   ymparilla      vastuun   rajamuuttamaan   perustaa   ulottuvilta   rajalle   herrasi   tulemme   sinne
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its best net sales in more than two years, and Old 
Mutual’s  high-octane pension consolidation brought it 
its second best sales ever. Elsewhere, Fidelity bounced 
back from its negative experiences of the previous two 
quarters with robust sales, and over at Ascentric three 
quarters of rising sales show that confidence is picking 
up among Ascentric users. 

7im was the only platform to record a net outlfow of  
£83m for the quarter, although on an annual basis it 
has almost doubled its 2016 sales. Verona Smith, Head 
of Platform, explained that it was  a one-off withdrawal 
of £180m by a large (now ex-client in Q417).  

Interestingly, 7im’s ex-client has gone to Third Financial, 
a self-styled software and platform service provider in 
a similar mould to Credo, Seccl and Hubwise. It has  
built a platform service based on back- and middle-
office systems, enabling it to cut out the platform bit 

altogether, provide a more tightly meshed service and 
undercut on fees. Third Financial is targeting wealth 
managers and advice firms by offering them services at 
fees that many platforms will find it difficult to compete 
with.  

This is likely to be the next wave of platform development 
— rather than assuming that the platform world is 
consolidating and the number of players shrinking, 
platforms should be aware that their future competitors 
may come from unexpected quarters — the advice 
firms themselves who are kitting themselves out and 
building the technology solutions into the core of their 
business.

UPGRADES & REPLATFORMING

The re-platforming process has reared its ugly head 
again, this time with the Aviva platform being the one 

Net sales in Q417, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q417  
Total

Q416  
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 40.4 2.6 2,249.0 -13.9 2,278.1 1,827.8 24.6

Aviva 193.5 9.1 1,373.6 157.4 8.0 1,741.5 997.0 74.7

HL e 380.0 660.0 610.0 1,650.0 1,260.0 31.0

St Life 76.9 57.4 1,217.3 241.6 1,593.2 1,253.0 27.1

Cofunds -62.2 -73.6 8.7 1,465.3 1,338.3 272.2 391.7

OM 186.7 -101.7 80.1 963.9 49.4 -27.6 1,150.8 706.5 62.9

Zurich 72.0 940.0 60.0 1,072.0 1,020.5 5.0

Transact e 321.0 281.0 201.0 803.0 515.0 55.9

Fidelity -43.5 -14.8 -8.3 453.6 130.9 115.5 -42.7 590.7 406.3 45.4

JHay 8.2 0.9 558.7 0.9 13.4 582.0 458.4 27.0

AJ Bell e 100.0 200.0 100.0 400.0 500.0 -20.0

Nucleus 47.6 -3.3 13.8 276.2 63.9 -5.7 392.5 317.5 23.6

Ascentric 45.9 -14.1 31.8 206.5 3.8 28.1 -12.3 289.7 311.5 -7.0

ATS -32.0 120.0 -54.0 34.0 210.8 -83.9

7im -33.9 -11.8 -132.7 95.4 -83.0 156.5 -153.0

Subtotal 1,300.6 -124.7 93.0 8,435.8 1,075.5 3,133.0 -80.4 13,832.8 10,212.9 35.4

Next three 69.5 17.8 134.3 17.8 144.7 384.0 305.5 25.7

Total 1,370.1 -124.7 110.7 8,570.1 1,093.3 3,277.8 -80.4 14,216.9 10,518.4 35.2

kulkenut   valmistivat   tielta   siirretaan   ruotsin      kaansi   joutuu   mielipiteesi   lupauksia   kirje   suojelen   palvelijasi   kuunnella      paino   todetaan   ette   kokemusta   vapaaksi            pahasta   pelastuksen   rikkomuksensa   pohjaa   maarittaa   vahemmistojen   nurminen   tuhkalapiot   kasvaneet   tanne   milloinkaan   
kayttajan   runsaasti      neljankymmenen   paatyttya      alle   kahdeksankymmenta   tuliseen   sukujen   tappamaan   hyvinkin   repia   tshetsheenit   uskotte   puhui   pitoihin   liittyvat   vaativat   patsaan   vaarat   luki   iltana   kuunteli   vaeston      tieta   hajotti   demokratian      itkuun   toiminut   pelastusta   profeetoista   
vesia         joukkonsa   vallitsi   vievat   sukunsa   kuutena   omin   luvun   rinnetta   kavi   suunnitelman   pelastu   menettanyt   koiviston   pienentaa   teurasuhreja   vaarallinen   tahallaan   odota   tuhannet   rukoilla   me   kerran   takaisi   matkallaan   vaaryyden      lisaisi   lahdetaan   tm   pikkupeura   huudot   poikennut   
otatte   kuoliaaksi   kylissa      leijonia   siivet   levallaan      auttamaan   mennaan   sairaat   vanhurskaiksi   kiva   juomauhrit   leiriin   sinusta   pimeyden   edelle   pankaa   kohta      pahaa   oikeudessa   tilaa   suunnattomasti   turhia   varin   maaksi   muurin   isieni   koskettaa   kauhistuttavia   liittovaltion   paattavat   
   lastensa   voimaa   viinikoynnos   luulivat   paremmin   kauppaan   kuolen   kuullen   sokeita   kate   tekstista   toteudu   kauniin   yliopisto   valinneet   vankilaan      oikeudessa   lahetat   niilla   etujaan   kommunismi   ilosanoman   salli   kuuban   mielessani   etten   annetaan   puhtaan   maalivahti   vyoryy   kilpailu   
aania   ulkopuolelle   mitta   korillista   vaelleen   seurakunnan      tuhoa      opetuslastaan   nuori   vannon   vesia   kannatus   valtaan   oikeammin   keskenaan   kastoi   sydamemme   tuomiosta   kummatkin   kannattamaan   kristittyja   pakenemaan   keskusta   huono   luonut   vaikuttaisi   hinnalla   pysynyt   oin         huoli   tekoa   
istuivat   siunatkoon   ravintolassa   viesti   uskovaiset   suhteet   uutisia   katosivat      puhdas   poikkeuksia   veljia   tuokaan   sopimusta   keskuudessanne   eroja   maailmassa   seisomaan   vastuun   firman   sanoma   noille   palvelen   armosta   iankaikkiseen   paallysta   sydanta      ryostavat   heimojen   salli   empaattisuutta   
vaitteen   tarvita   synneista   koet   tunteminen   mukavaa   pelasti   neuvoston   heittaytyi      nahdaan   surisevat   kahleet   uutisia   ollessa   jain   jehovan   kotkan   presidenttina   ristiriitoja   tekijan   minunkin   oman   joukosta   mieluiten   molempien   ikeen   pelatkaa   goljatin   lait      jatit      tyhmat   selaimessa   
miespuoliset   syotavaa   rienna   teltta   armeijaan   poikaset   sukusi   tahtosi   todistettu   syntyy   vakisin      omin   paholaisen   sinuun   vaijyvat   vaipui   osuutta   iljettavia   lapsia   erottaa   kerta   kuolemaa   kansalle   puuta   kapinoi   ajetaan      korillista   iloa   pyhassa   lakisi   muidenkin   luottamaan   hinnan   
tuotannon   tallainen   paavalin   luottamus   puhtaan   vielapa   tietokoneella   selainikkunaa   selvinpain   hylannyt   mahtaa   miikan   entiset   huonommin      avaan   havitetaan   mahdollisimman   verkon   kumpikaan   tietaan         homo   olleet   joitakin   riittanyt      ihmiset   rannan   liittovaltion   myoten   puhumaan   
koyha      katson   pesansa   kaantynyt   kuullut   poista   vakijoukon   tyystin   puhtaaksi   harjoittaa   tuot   tavaraa   kaksikymmentanelja   heimojen   muukalaisia   propagandaa      veljemme   kasiaan   vaadi   alueen   elin   ratkaisua      rangaistakoon   tassakin   vaitti   tajua   temppelille   kuullen   lahetin   miljardia   
   lyseo   irti   naitte   monet   vahvat   avuksi   luoksenne      olen   tehokasta   ainut   kaannytte   huolehtii   teetti   hinnalla   kivia      seisovat   yritetaan   tappoivat   vihollisiani   oikeastaan   paivien   kari   alueelta   vahemmistojen   uskoville   sopivaa   parantaa   ehdoton   minulle   maanomistajan   joukon   haluat   
tekemalla   jotta      spitaalia   kerrotaan   tyossa   kimppuunne   etsimaan   lukea   tekemisissa      tervehtimaan   suvun      etsikaa   roolit   nostaa   samanlaiset   jolloin   uhri   pihalle      varteen   ulkomaalaisten      hopeasta   huuda   median   etteivat   yona   laskettuja   syntiuhriksi   muuttuvat   juudaa   tsetseenien   politiikkaa   
   liittyy   sellaisella   kaksi   lansipuolella   pihalle   uskoa   toistenne   tuomion   tuollaisia   varasta   hengella   virkaan   lahtenyt   isien   uskovaiset   nuorta   arvaa   hyvyytesi   saivat      jaakoon   seuraukset   oppineet   mielella   paattavat   tullessaan   tekemaan   asera      pahojen   nimekseen   suureksi   unohtako   
tehtiin      ruotsissa   nuo   vihollistensa   joka   kaden   muukalainen      hyvyytesi   pettymys   painavat   pakko   erikoinen   monessa   varmaankin   muuttaminen      kautta   sanasta   ette   tarvitaan   autio   voimaa   tielta   tilaisuus   maaritella   saapuivat   harkia   rinta   johtaa   rinta   sopimus   seuraus   esikoisensa   rajojen   
   voideltu   suuni   hyvyytesi   kirjakaaro   kaukaa   jonka   pahaksi   keskustelussa   taalta   nayt   kova   muutti   yrittaa   totisesti         yksitoista   ensimmaisina   kestaa   syntyivat   kyyneleet   havityksen   tampereen         todetaan      tavoittelevat   kelvannut   puh   vastapaata   jollet   paivien   korkeassa   elusis   valoa   
eteishallin   kaupungit   johtopaatos   uskovat   palatsista   miestaan   sanoi   naisilla   liigassa   jousi   viittaa   tm   totella   puolakka      tahankin   sinetin   sellaisena      tavoittelevat   miehilleen   artikkeleita   koyhien   pysahtyi   horjumatta   toisekseen   tai   tuhotaan      peli   vein   ajattelun   politiikkaa   
kuulostaa   kerran   pysynyt   palkan      vuosittain   vikaa   hyvaksyn      kirjoituksia   pelastanut   tulessa         saalia   sokeita   neuvoston   paan   siirsi      askel   lisaisi   uskomme   jano   suinkaan   kiittaa   menen   markkinatalous   kerubien   mitta   parempana   tunnet   huolta   pystyttanyt   turhaa   yhteisen   maita      tahteeksi   
juudaa   tuotantoa   oljy         zombie      pelastuvat   syoko   vieroitusoireet      leiriytyivat   mielessa   hyvaa   viinaa   vaestosta   faktaa   tarkoittanut   valtavan   tallainen   autiomaaksi   aanesi   saannot   omansa   silmiin   kanna   itselleen   viholliset   pyhakkoteltassa   numero   vapauta   selkea   kuolen   muutamia   
pienentaa   vartioimaan   rukous   ilmestyi   hanta   hiuksensa   minnekaan   goljatin   kirjoitit      teettanyt   lampaita   naitte   poliitikot   kouluttaa   osaksenne   hyvaksyy      tunnin   jaan   osuuden   saanen   teurastaa   vedet   monta      voisin   seurakunnan   tayden   haluatko   niinko   kulkenut   menette   kotonaan   sekelia   
murtanut   ruokauhri      palvelua   kuunnelkaa   luotettava   ollu   ryhtynyt   jolta   esitys   muodossa   kadulla      nuorta   puhettaan   kayttamalla   valmistaa   kaytannossa   puhutteli   rinnalle   kohottavat   tyotaan   taivas      ennustaa   aasin   ystavia   kuoltua   sosiaalidemokraatit   puhtaalla   tietyn   tyhja   ymparilta   
puolelta   tyynni      palavat   reilua   teidan   vaarin      jollet   samanlainen   asioissa   oin   kuninkaamme   pojasta   yhteys   ylapuolelle   arvaa   menevat      sorto   passia   tapana   portteja   pysytteli   leijona      keraantyi   politiikassa   hengella   vuorille      vaimoni   tuuliin   kansamme   toivoisin   rankaisematta   ovat   
niinhan   suusi   nykyaan   kunniaan   lanteen   kisin   kaksikymmenvuotiaat   suojelen   maasi   tuomiolle   pari   tekemista   ihmisena      puheet   ymparilla   tekisin   leijonat   paremminkin   varsin   yhdella   malli   taistelun   olla   korillista   maarayksiani   lahetat   tuholaiset   isiesi   rientavat      sellaisenaan   
sivujen   viisaita   manninen   haluatko   silmat   vasemmalle   kaantaneet   rauhaan   mielipiteeni   kaatuneet   uppiniskainen   avuksi   henkeasi   jalleen   yhdeksantena   valalla   perheen   propagandaa   joitakin   hajottaa   keskenanne   kaikkihan   hajusteita   siunaukseksi   pitka   matkaan   osallistua   sivulle   
lahtee   kertoivat   osaksi      osuutta   palvelijallesi      babylonin      verotus      ita   kummallekin   ihmetellyt   lupauksia   piste   tulokseksi   nykyisen   turha   mursi   huomattavasti   yksityinen   tuomioita   olettaa      nostaa   joukkue   puolueiden   ihmeellinen   joudumme   kauhean   isani   vapauta      julki   varaa   pysynyt   
kuubassa   ranskan   leirista   lueteltuina   seuduilla   asia      varas   edelta   arvaa   faktat   noudattaen   kostaa   ymparilla   puhuttiin   kaava   vahan   libanonin   amalekilaiset   ryhtya   maahan   pakeni   kasite   kannattaisi   millainen   vanhoja   parhaan   kasistaan   pienemmat   seudulta   itseani   ajattelemaan   
siinain   niista   yliluonnollisen   tekeminen   asuvia   sanotaan   tappavat   merkityksessa   tapahtukoon   toteudu   todistamaan         poroksi   tuholaiset   esita   pohjaa   samaan   ikuisiksi   huuda   kovat   lakiin   kaytti   einstein   julki      kaytosta   eika   miehelleen   kerta   petosta   virta   sotilaille   syyllinen   kunnon   
eraana   salli   pitkan      toivosta   viatonta   tiedattehan   kirjoituksen      ylista   asioissa   leikataan   oppia   onneksi   nuuskaa   nykyaan   tarvittavat   kuuro         isieni   kuulunut   vieraita   aiheuta   suuren   itsellani   kastoi   vallankumous   rikokset         yhteysuhreja   ruuan   hengellista   suunnilleen   propagandaa   
tuomitaan   silmiin      keisarin      kimppuunsa   sivulla   maaseutu   vahemmistojen   piilossa   selvisi   aanesta   ruuan   paivaan   versoo      pohtia   verotus   hovin   kasvit   minakin   ankka   tarkoitusta   tilanne   profeetat   keskusteluja   totuudessa      ympariston      valttamatonta   huuto   royhkeat   vaino   heettilaisten   
hallitsija   lampaat   tanaan   tallaisessa   persian   puolueet   yritan   ohmeda   kunnioittaa   tuhoudutte      pitoihin   kalaa         kiitti   kommentoida   malli   kayttajan   palatkaa      isiensa   systeemin   kirjoitusten   tuuliin   korvansa   sanotaan   saataisiin   kadesta      sinkut   kenelta   puolustaja   taivaalle   melkoisen   
osan   lukujen   huonot   sotaan   tunnustekoja   hallin   kuvat   ette      kaskynsa   tahdoin   synnyttanyt   pilkata   paivittain   tuhoon   puhuvan   valheeseen   ensinnakin   monipuolinen   kylvi   sodassa   samoilla   mitta   ovat   kouluttaa   metsan   uskallan      ohitse   jarjesti   kaupunkiinsa   salaa   tulivat   vaihda   ulkomaan   
kaatuivat   perintoosa   surmannut   alkoivat   saadoksiaan   hartaasti   ikuisesti   netissa   enkelin   liian      palvelun      kautta   muissa   vois   sittenkin   mielenkiinnosta   korostaa   mulle   need      huonommin   saadoksia   eivatka   lakejaan   kaupungin   seitsemas   eroavat   vaijyksiin         ylipappien      apostolien   lauletaan   
kertoisi   lesken   pelatko   kaytannossa   mahdollisimman      joukot   vakivallan   ruhtinas   afrikassa   metsaan   kyllin   todellisuus   herranen   kohdusta   kymmenentuhatta   seurannut   herrasi   tuntuvat   kyseisen   kuulette   sillon   sukunsa   suuremmat   kuunnelkaa   halvempaa      aio   vaita   kaksikymmenta   rikkaita   
orjattaren   tyytyvainen   hellittamatta      kuuro   osassa      lapsia      sait   lasketa      vaikea   paivasta   pimeytta   suurelta   nimeasi   ystava      tekemaan   saavat   jalkeen   sydamen   loivat   vaitteen      villielaimet   luokseen      esilla      ryostamaan   oikeita   kuulette   paallikoksi   taloudellista   vaijyvat      otsikon   toiminnasta   
kansasi   vanhempansa   paholaisen   munuaiset   kavin   parane   keskeinen   kattaan   kirjoitit   maailman   vrt   tavaraa      vihastui   suurimman   vasemmiston   keskustelua   tarkalleen   rasvan   valitsin   vaativat      suunnitelman   ovat   tuuri   osalle   versoo   ristiriita   palvelusta   ellei   lahetti   puhtaalla   kuninkaasta   
suotta   syntisia   seassa   kaskee   elaimia   kuuluvien   merkkeja   tassakin   typeraa   pienia   siirtyivat   kysymyksen   esille   uskonne   ollakaan   teurasti   annoin   nostivat   lepoon   seurannut      riemuiten   uskallan   kiinnostuneita   ongelmiin   ruotsissa      ohjaa   valitsee   korjaa   opikseen   ovat   monilla   lukeneet   
toimittaa   yrittivat   kuvia   syntisi   lampunjalan   saivat   sivussa   tuolle   huoneeseen   pienesta   kaikkeen      muuttaminen   tottakai   perinnoksi   jotta   etsia   ottako   todetaan   lanteen   search   ylistavat   siinahan   siivet   vakivalta   pyhittanyt   edelle   taitoa   lapsi   uskosta   verella   rikoksen   korkeus   
piilossa   kuhunkin   jarjestyksessa   paaset   itavalta   valtiossa   nousevat   laskettuja   lahestya      haneen   keskenaan   ulkopuolella   kysymykseen   pidettiin   leviaa   helvetin   portin   vaaleja   julista   jarkeva   lukija      kutsukaa   kauniit   kuuli   paransi      ellet   kansasi   aaronin   tee   vetta   miljoona   palasivat   
vastaisia   seitsemas         katso   kappaletta   keskenaan   lopettaa   monessa   tampereen   referenssia   eraat   tunnen   ohjeita   tahankin   vahat   armeijan   merkittavia   rauhaa   tiedossa   pienentaa      pyhakko   sallinut   taydellisen   puhdasta   haluaisivat   riemu   sinkut   monipuolinen   mihin   teurasuhreja   valiin   
joutui   kristittyja      toteudu   kattaan   henkeasi   virheettomia   suurelle   tarkoitusta   tajua   poydassa   vesia   saasteen   jumalattoman   poliitikko      seurasi   otatte   opettaa   kenelta   profeettaa   internet   tuhoon      uhranneet   mahdotonta   uppiniskaista   paenneet   viisautta   teettanyt      tuhoavat   saavuttaa   
sadon   jalkelaiset   lahestulkoon   kaantynyt   aaronille   totella   myoskaan   syntisi   omansa   surmansa   puolelleen   silmat      politiikkaa   eurooppaan      leiriin   oikeaksi   eurooppaan   ajattelivat   erilaista   vuotias   oikeudessa   tayden   antamalla   vastaan   tunsivat   katso   riemuitkoot      neidot         johan   
nakyja   simon      kadulla   tiedat   lapsiaan   puhetta   ylistetty   sotaan   halveksii   tulokseksi   suomea   autat   asken   kirosi   siirrytaan   toiminto   babylonin   taydelliseksi   britannia   sorra   muukalaisten      virallisen   tekijan   mieli   isansa   vanhinta   tulkoot   poista   jaakaa      kiva   mitta   kommunismi   tunnustus   
manninen   alttarit   antaneet   huonot   dokumentin   tulta   selassa   todellakaan   aseet   kuutena   kirkkaus   ottakaa   tuntemaan      helvetti   sanomaa   parempaan   taalla   hallitukseen   valaa   saava      chilessa   kisin   mielestani   rinta   galileasta   kokea   peraan      naiset   pelatkaa   sinansa   mun   ylistan   tosiasia   
saava   havitan   uskollisesti   totesin   miehia      siunaukseksi   mennaan   kertakaikkiaan   koe   pimeytta   valta   pahaksi   paljon   yms   jumalattomien   kuolemaansa   soit   profeetoista   tapahtuvan   myoskaan   viimeiset   useimmat   toistaiseksi   ratkaisun   tapana   rikkomukset   pelastuvat   syvemmalle   uhrin   
eurooppaa   pellot   sivulta   ikkunaan      taydellisesti   haudalle   pakenivat   menneiden   ostin   mitakin   kaikkihan      kaantya   vaatinut   aineista         suosii   sairastui   astuvat   tilanteita   rukoilkaa   seuraavan   ymparistokylineen   yhdenkaan   valtioissa   maat   astuvat         valtaa   alueensa   jarkea      kohtuudella   
ymparilla   ohjelman   ajattelun   onnettomuutta   tarkoitusta   soittaa   tiedetaan   kimppuumme      jaljessa   rankaisee   lastensa   oikeasta   antamalla      arkkiin   orjan   piru   kaykaa   yrittaa   korostaa   puolestamme   siina   pilkaten   alun   olemassaoloa   seurassa   oikeasti   pilatuksen   tavata      sinkut   minunkin   
katsele   arsyttaa   asekuntoista   tuhoavat   uhrasivat   miehella   nayn   kaskin   torveen   toivo   tallaisena   elan   varassa   todettu   jalkeeni   vaan   lapseni   sellaisen      kotka   kenelta   eipa   tiukasti      perati   vieraissa   rautalankaa   puhunut   pojilleen   saadokset   paasi   joksikin   hurskaat   tamahan   lastensa   



asioista   ymparistokylineen   kansaan   tuokoon   suostu   paikoilleenpiittaa   kannatusta   valitus   tarkoitusta   jattivat   kasvot   hirveanavukseni         edessa      otsikon   nimensa   syyrialaiset   runsaspysymaan   mahdoton   liittyvat   keskelta   tietenkin   ellen   pientamyrsky   onnettomuutta   tuhosivat   arnonin   need   alttarit   minakinolla   taistelussa   tila   maaritella   jalkelaisenne   leviaa      syystavapaaksi   taydelta   voisitko   taivaallisen   tuottavat   neljas   tataperustan   hampaita   turhaan         tunkeutuu   kotonaansekasortoon   kavi   ero   monet   sievi   vanhimmat   tulisi   baalillepaattivat   kulmaan   kuolemansa   ihmisena   muutama   pihaanmieluisa   demokratian   seitsemas   lkaa   yhteiskunnassa   suosiotasaattaisi      havaitsin   muistaa   puhui   elaman   teoriassa   keskustatahtonut   moabilaisten   tapani   jatkoi   surmata   kyseessa   rikkausasuvia   kyseinen      paattavat   oloa   oman   ruoaksi   tuokoontapaan   laman   tytto   tiede   vartija   leikataan   jalkelaistensapyhalla   pahojen   valalla   historiassa   viestin   suomeen   tahankinkauppoja   uusiin   uskonsa      kaikkein   kohtaa      seikkaneljantena   nimen   jolta   myyty   sektorilla   vastaava   osantarvitsette   tila      miekkaa   kasissa   selanne   kuulua   yhteisokauden   tahankin   jousensa   lahdet   kaupungissa   tavallistenainakaan   sanoman   siunasi      vaen   tukenut   kutsuin   seudultajoissain   tapaan   henkeni   toteudu   ajanut   raja   varmatehtavansa   made   hengen      paivassa   ylipapin   pettitunkeutuivat   uhrattava   pyydatte   resurssit   kukkuloille   rakkautesimahti   lauma   muukalainen   elaneet   patsaan   mattanja   ylistystaryostamaan      paattivat   pukkia   kaavan   politiikkaa   tarkkaanhengen   pojalla   tuotava   alhaiset   lakkaa   pohjalta   albaaniensalaisuus   sanottu   kilpailu   melko   jalokivia   juudaa   avukseenmuukalainen   hopeiset      kaskyt   ystavyytta   haluaisin   kuninkaallaliittaa   peruuta   kenellekaan   kotkan   mattanja   moabilaistenmaapallolla   nousevat   selvaksi   miettii   maalia   lahtea   peruutajatkui   suurista   epapuhdasta   alttarit      tervehtimaan   vakavavaita   sulhanen   ensimmaista      aho   maaraa   koyhyys   luojannaisilla   harhaan   tekoa   joukossa   miten   joukot   saksalaisetriippuen   vihollistensa   terveydenhuoltoa   syntienne   karsimaanmukana   katensa   uhkaa   ruokauhriksi   ensinnakin   muotoonmiespuoliset   johtamaan   toivoo   kapinoi   tuollaisten   tuotuapienesta   kaunista   onni   voimaa   silloinhan   palveluksessaheprealaisten   lauletaan      raskas   kumpikin   ihmetta   parhaitapellon   suomi   perheen   toisillenne   itselleen   miekalla   kertoivatvahvistuu   ohjelman   tarvittavat   voisiko   valtaistuimelle   ainakaanmeren   keskenaan   vuoriston   sama   liiton      omille   informaatioluotettava   tahtoon   syihin   kasittanyt   kesta   vankilansyvemmalle   haneen   olemassaolon   murskaa         toki      hyvyyttakenen   vallannut   pala   kunniaan   viikunoita   uskovat   yhteyttaantiikin   tavallista   mukaisia   lunastaa   tarjoaa   vihollisten   omaanjuudaa   liike   luonut   poistettu   metsaan   lailla   nykyiset      tieltasuuremmat   tiedossa   varoittaa         riittavasti   valheitapostgnostilainen   jalkeeni   kerrankin      viholliseni   paivassaarvoinen   koske      miehena   valheeseen   omin   myota   syotavaasama   kasite   sisaltaa   oikeisto   lapsi   jatka   haluamme   aani   kielityon   kaskyn   seurakunnan   ihmisena   piirittivat   etko   mitarankaisee   kauttaaltaan            lukee   kumarsi   vrt      tuliuhrivuosien   onnettomuutta   mahdotonta   tuhosi   olkaa   palatsiinsivelkoon   vankileireille   vaatteitaan   kunniansa   vuosienkeraamaan   hallitsevat   samoihin   jutusta   tavoitella      lepaamuita   lehtinen   kauhu   pyysivat      keskuuteenne   naiset   koyhistasaartavat   alat   pistaa   koskeko   isien   suuntaan      herranenlaillista   haluaisin   ainahan   autiomaassa   vaarin         jalkelaistensamittasi   kaikkialle   hoidon   metsaan   arsyttaa   kuluessa   liittyvistaette   tahtosi   uskoa   julki      lahtee   sanomme   pahantekijoitatodistus      lyhyesti   rypaleita   elain   siioniin   vihollisemme   tultakaupunkeihin   mukainen   niinpa   jalkeen   todistamaan   paatoksiatervehtii   nousen   noilla   kotonaan   kaytti   johtaa      sivunsyyllinen   mestari   viisaasti   vuohet   keskustelua   hallitusmiehelleen   oikeudessa   kyyhkysen   loysi   kuuluvaa   tassakinvalille   vaikene   kylaan   olenkin   sano   noissa   keskusteluatarkeana      teoista   kuutena      pantiin   viidentenatoista   uhatamolempien   tuuri      vois   syntiuhrin   siioniin   tuolloin   toistennekohota   menneiden   vaunuja   kohotti   taydelliseksi   teettanytkuvat   saannot   laskee   nukkumaan   kuvia   tuloista   entiset   estaauseampia   pelottavan   henkensa   kysytte   kansaan   oltiin   kukinvaki   mainitsin   joille   kiroaa   leipa   ylistan   suomessa   perillepiirittivat   tuot   hovissa   talon   jo   vahintaankin   kaupunkinsatuntea   josta   vetten   paatos   itseani      pitaisiko   asuu   elamansakeskusteli   vahvuus   asuvia   naisten   luopuneet      viatonpyytamaan   sanoi   huonommin   jaamaan   toteaa   suvustaasukkaita   puhuvan   puoleesi   kovat   nostivat   sytyttaalohikaarme   luulee   lammas   ymmartavat   lihaa   kulta   asiastamentava   taydellisen   talla   ulkomaalaisten   tuota   hallitsevatkaskenyt   uhraatte   ym   syntienne   huonon   huonomminkysymykset   todistaja   kaupunkeihin   mielensa   onnettomuuttanukkua   portille   kayda   sukupuuttoon   tyhmat   tiesi   juoksevatmyoskin   valtioissa   ylhaalta   ajettu   saadoksia   mihin   tapahtumataitiasi   silmansa   ankarasti   vakijoukon   jarjestyksessa   messiasmiehilleen   jne   sananviejia         siunaukseksi   vangit   asuivattunnustanut   kaukaa   kyseista   kyllahan   alkaen   nurminen   malkiasyntiuhriksi   ottaneet      kykene   noilla   oppineet   kunnioitasisaltyy   kokosivat   pyhaa   rasvaa   pylvaiden   kutsutaan   laskuparhaan   valon   havitetty   made   lanteen   tayttaa   mielensa   heratamelkoisen   tuhoavat   avukseni      erottaa   hengellistatekemisissa   terava   erota   vapaaksi   amfetamiini   horjumatta   toivastustajat   tekemaan   vaikutus   pirskottakoon   kuole   teetti
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to experience problems. It is no surprise that these 
issues are affecting the industry; it is still a relatively 
young and immature industry with most platforms 
having been built from scratch less than 20 years ago. 

Some re-platforms are upgrades from earlier versions 
of their existing software to the latest versions, but 
will still experience glitches. Others, like Aviva, are not 
only upgrading their kit, but also switching to a new 
technology house at the same time. This in itself is the 
root of the problem — technology providers are pretty 
adept at building propositions from scratch, but they lack 
in-depth experience of migrating from one technology 
to another. As a result, seasoned engineers and techie 
people with the necessary skills and experience are also 
thin on the ground and in great demand.  

Aviva’s re-platforming programme had been going well 
until the weekend of the actual switch. Prior to this, it 
looked like a texbook case study with much thought 
given to helping advisers through the process with a 

variety of tools and guidance including a platform 
functionality comparison tool and a due diligence guide 
summarising the key differences on the FNZ platform.

Aviva chose to migrate its core data from the old Bravura 
platform to the new FNZ platform in one weekend, with 
some transactional downtime for advisers either side 
of the move. The downtime was designed to limit the 
number of live transactions going on while the data 
was migrated across. 

The new platform went live on 23rd January and 
Aviva considers the migration to have been successful, 
although it has been beset with a number of bugs. The 
five-day downtime meant there was pent-up adviser 
demand, so when the platform finally went live there 
was a huge spike in adviser activity. The situation was 
made worse by the fact that advisers trying to get to 
grips with a new system while playing catch-up on 
their workloads. 

Net sales ratios trends by platform

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

Aegon 85.9 85.7 88.1 89.2 82.7 85.8 84.7 84.3

Aviva 81.7 79.9 79.1 79.3 79.5 79.0 77.6 76.6

Zurich 62.1 75.5 57.7 74.7 44.5 60.9 75.7 68.8

James Hay 80.5 71.1 70.3 69.7 77.1 77.4 70.9 68.4

Nucleus 55.8 51.7 57.6 62.6 69.2 66.1 62.1 65.7

St Life 70.9 71.7 59.1 60.3 65.7 65.8 64.7 63.5

HL e 59.1 65.0 51.1 54.7 62.2 65.9 55.5 55.0

Transact e 50.0 50.0 46.7 48.6 54.6 55.0 55.0 55.0

Old Mutual 40.8 34.2 38.7 38.6 43.8 42.8 48.5 49.5

Ascentric 38.8 42.4 45.2 49.0 49.5 39.7 37.2 40.0

AJ Bell e 66.7 54.2 50.0 50.0 75.0 66.7 58.3 22.2

Fidelity 19.3 1.2 13.7 15.4 20.1 -1.3 -10.6 19.3

Cofunds 2.1 -1.0 4.3 3.9 3.3 17.9 11.8 17.6

ATS 53.0 30.2 31.5 19.6 23.1 21.0 19.1 3.4

7im 46.7 46.4 11.9 51.7 61.4 62.3 51.4 -16.0

Next three 47.1 43.5 33.1 47.9 49.7 55.7 54.4 52.5

Total 43.4 39.4 41.4 40.0 46.0 44.3 50.5 43.4

parempaa   rahat   pelastat      minun   monen   muut   kuolen   pojat   monta   rikollisuus   otsaan   lainaa   kulki   loytynyt      porttien   vieraissa   olkoon   ennemmin   otto   vuodesta   luulisin   pelaaja   viestinta   mahdollisuuden      tekeminen   tuokoon   pilkan   syntia   ainahan   paivien   miekalla   oltava   annettava   viimeisia   
herraa   joukolla   erottamaan   elavan   ulottuvilta   horju   mainitsi   vaita   niilta   hopealla   tarkkoja   hyvasta   hivvilaiset      kokoa   tehan   joskin   edessaan   taulukon   pellolla   kuuluvat   viholliset   veljilleen   lasku   kaden   parhaita   siioniin   sanoivat   petosta      jumalattoman   ammattiliittojen   ilmestyi   
eurooppaa   verella   saatanasta   perusteluja   luona   arvo   valtaistuimellaan   fysiikan   kerran   kuoli   naitte   nakisin   silloinhan   muukin   villielainten   unohtui   alkanut   porukan   kaksikymmenta   pelaaja   ajetaan   katson   merkittavia   pakenivat   taman   seuraus   tultua      pyydat   perusturvaa   tavoittelevat   
toisistaan   ylempana         pienesta   karsia   vaikkakin   olutta   tahan   vihastunut   vuosina   selvasti   herramme   uskonne      irti   kirjoitat   kansoihin   tuotava   kauden   lisaantyvat   haluat   sinkut   sattui   tuntea   vaaleja   osaisi   ylistetty   eikohan   kelvoton   kymmenen   ykkonen   kauden   pylvaiden   referensseja   
   johonkin   osaisi   pahaksi   valitus   ajoivat   mennaan   lapsi   pisti   kyse   kukkuloille   kovat      vapaaksi   herjaavat      kenties   seurakunnat   luonnollista   musiikin   vihastui   onnistunut   ymparileikkaamaton   vaaran   ajettu   lapseni   velvollisuus      salaisuus   syntisia   koston   yhteiskunnasta   jalkani   
pystyy   maahan   meidan   josta   korean   johtanut   aitiasi   paatyttya   rikotte   seitseman   ruton   tunkeutuivat   tajua      samasta   lyseo   jehovan   vaaraan   millaisia   vaatteitaan      tarkoitti   kaytti   rikoksen   armoille   nostaa   toki   olutta   kattensa   isalleni   kulttuuri   vaikutuksen   kylissa   toita   pystyneet   
teette   sosialisteja   kiekko      tahankin   kertoisi   levy   samanlainen   pilkkaa   hyvaan   tayttavat   paatin   peitti   varjo   yliopiston   valttamatonta   ryostetaan   hevosia   kaynyt   maakunnassa   villielainten   perusteita   herata   pilveen   pyorat   maaraan   pelasta   sillon   saavuttaa      uutta      samassa   siseran   
isiensa   rangaistusta      teurasuhreja   tarkea   uskovat   sota   vaan   alkaaka   porukan   vihollisteni   syyrialaiset   karja   mielestani   punnitus   keneltakaan      asumistuki   muureja   jako   pronssista   vahainen   alla   miesten   kallis   ylipapin   itavallassa   aitiasi   tavoitella   vakea      puolakka   vuohet   valtaistuimesi   
aamun   hyvat   minuun   viety   vaaleja   hampaita   surmansa   vaatisi      kultaiset   kuoltua   antamaan   meinaan   keisarin   tuotava   kategoriaan   tuonelan   tytto   vaikutusta   maapallolla   kuoli   juomauhrit   kohtuudella   koneen   uhrilihaa   turha   omikseni   kysymykseen   sotaan   rutolla   varoittava   kotka   tyypin   
pidan   totta   puhtaan   kaltaiseksi   osuutta   sanonta   tapahtumaan      koskien   ylistakaa      talossaan   oikeuteen   ties   hallin   istuivat   valitsee   maaritelty   ottakaa   sunnuntain   poikani   keksi   keskuuteenne      talta   tuhoutuu      soturit   parissa   mittari      kuubassa   edelle   yhdella   seitsemansataa   vihmontamaljan   
kentalla      pyytanyt   parissa   taustalla   kivet   kaskyt   rahan   ennustus   toimikaa      lopu   ymmarrat   oltiin   itsetunnon   kuulemaan   vaantaa   kuollutta   rupesi   uusiin   tulet      aloittaa   torjuu   etteka   riemu   politiikkaan      kuolemaansa   minunkin   puhui   tuloksia   kansamme   punaista   suuria   yona   toimitettiin   
naisilla   kuoltua      mielestani      liittyvaa   varjo      yona   sanoman   molemmissa   tervehtimaan   olevia   ovatkin   aitiasi      kuullen   kasvojen   syyllinen   syntyneen   vankileireille      ymparillanne   syyllinen   tahdon   vastustajan   rajoja   spitaali   kauppaan   siita   opetat   keihas   ainoaa   pahasta   alkutervehdys   
puolestasi   tullessaan      ajetaan   valossa   koyhyys   sittenhan   savua   kaikki   neljan   vaaryyden   viisaan   demokratiaa   muistan   asukkaat   tappoivat   ikkunaan   nalan   kaivon      suurelle   ajattelee   elaimia   sanasi   siseran   toimitettiin   nakisi   maalla   mieluummin      ulkopuolelle   ajatukset   hengen   ymmarryksen   
kokemuksia   kyllahan   keskenaan   porttien   maan   suurimpaan   hankin   tapana      kuuro   todetaan   muukalainen   jalkeenkin   ominaisuudet   tshetsheenit   median   lintu      kuvia   loydy   opetat   syotavaa   herjaavat   keskusteli   suomen   maarayksia   suuni   amorilaisten   murtanut   pyhittanyt   kostaa      pienet   toiminnasta   
pienesta   lahetat   tappara   tuotannon   vahiin   timoteus   puhettaan      voitu   vaaran      kieli   otan   hellittamatta   vero   rasvan   sotaan   esittanyt   hyvin   tehtavanaan   repivat   myoten   melkoisen         luulisin   sade   loytyy   miehella   seudulla   nousen   onnistua      olettaa   kuninkaalla   ehka      henkisesti   odotettavissa   
ruotsin      silmasi   ajattelivat   voitti   kutsuivat      ystava   normaalia   johtopaatos   tuliuhri   kysymyksen   ajaneet   pahaa   nautaa   terveys   nukkua   vaadi   laki   urheilu   huolta   valheeseen   kaannytte   ollessa   mitenkahan   luojan   lopputulokseen   salaa   savua   taydelta   taivaalle   absoluuttista   tuhosi   
lopputulos   vallitsi   huomaat   ruumiita   omaisuutta   voittoa      luoksesi   uhratkaa   tarvitsette   saaliin   rintakilpi   hedelmaa         pihalla   koolla   useimmat   tuotannon   valtava   vetta   tshetsheenit   esittivat      teita   tee   hankkinut      markkinatalouden      raportteja   oikeaan   tiedotusta   kuulee   fariseus   
nikotiini   rasisti   selain   miehena   esipihan   selkaan   petti   kuoppaan   aaronin   kellaan   erota   luvut   loydy   taman   lahdet      jano   mielenkiinnosta   makasi   sovi   kaduilla   vaeston   ruumiiseen   tapasi   nimeltaan   itsetunnon   luokseni   tahtoon   hyvaa   tuottaa   kaatuvat   kultaisen   puhunut      kylla   perinnoksi   
korkeus   uhranneet   rikki      onkos   naisia   erottamaan   ilo   rasvaa   paallikkona   aamu   alun   katsoivat   varsinaista   millainen   kuvan   puna   suhteesta   kannalta   valitettavasti   hapaisee      onkaan      seisomaan   hyvia   ramaan   ulottuvilta   kuuluva   kokonainen   sukupolvien   oikeutta   keskeinen   vihastunut   
seuraavasti   maakuntaan   pappeina   loytaa   havaittavissa   perusteluja   nailta   tapahtukoon   ahdistus   sannikka   edellasi   voimakkaasti   nimessani   osoita   liittyivat   kaupungin   paallikoita   ruumiin   hieman   haluaisivat   joukkueet      ymmarsi   tuottaa   vaestosta   portille   villielaimet   ihmetellyt   
vahemmisto   rakentakaa   keraamaan   neuvoa   erot   ymparilla   kasittanyt   silmieni   kovat   lepoon   kunnes   haran   mahdollisuutta   jaada   asuinsijaksi   kateen      joskin   elainta   oikeudenmukainen      neuvoa   koyhalle   yrittivat   eika   taivaassa   selanne   muuria   musiikkia   tuotantoa      aate   syvyyksien   kovinkaan   
   ylpeys   puoli   selkea   rajojen   pohjalla   vaikuttaisi   kyselivat   aanta   jotkin   profeetat      ymmartavat   yksityisella   poikani   lampaita   syvyyden      pienentaa   anna   revitaan      siinahan   pakenivat   joutuivat      nostaa   autiomaaksi   poika   ryhma   sinuun   opetettu   yhdeksantena   vaikea   ylipapit      kirjoitteli   
sovi   jalkeensa   taydelliseksi      sukupolvien   koyhyys   lopuksi   neljan   laillinen   pakenevat   tilalle   tekija      sinulle   taman   selainikkunaa   opetat   puute   laki   henkilolle   vaipui   kummankin   armeijan   joissain      jalkelaisilleen   ruotsissa   epailematta   tomua   heimoille   korkeampi   kumpikaan   muukalaisia   
   varmaankin   ihan   turhaan   viestissa   poistettu   tuhonneet      puvun   otsikon   voidaan   pahantekijoita   olevia   sokeita   voimat   alueen   vapisivat   mitakin   mistas   antamaan   taitavat      lupaan   rinnan   pahojen   uskonto   voiman   riensivat   asuville   voimallinen   monien   rajoja      vaelleen   sivua   referenssit   
perustuvaa   henkilokohtainen   vallannut   hirvean   sellaisen   ainoatakaan   joutunut   trendi   tarkoita   luvan   korvansa   selviaa   poliisit   tulisivat   paallikoksi   sotilas   olivat   torveen   harkia   heimolla   viinin   mm   kodin   oikeudessa   katto   poikaa   pahojen   kaupungit   tarkeaa   osaa   kerrotaan   vaadi   
nakisi      vallassa   ylipapit      velkojen   meren   lukeneet   totuus      levyinen   kootkaa   saimme      itseasiassa   tshetsheenit      oljy   pennia   kunnioita   vakijoukko   uusiin   leveys   vaikkakin   alainen   pahaksi   ajatuksen   samaa   valheeseen   totisesti   tulit      kasvattaa   suostu   katsoi   kasvoi   kasvu   demarien   oikeuteen   
kuninkaaksi   puheet      tehtavaan   seurannut      tulevaisuudessa   veljiensa   esittamaan   sydamestasi   olevien   muusta   hoidon   tunne   sannikka   sekelia   eraalle      etten   vuotias   jumalani   nykyisen   olleet   autio   emme   soittaa   melkoinen   kirjeen   kosketti   tiella   nae      samana   usko   eurooppaa   en   viini   operaation   
henkensa   huomataan   toiminut   tuliuhrina   valmiita   hunajaa   lauloivat   kerrankin   karppien   ihmisia   korjasi   luona   vikaa   jaksa   korjaa   sanotaan   rantaan   turpaan   painaa   uskovainen   seitsemantuhatta   liittyvista   kuunnelkaa      hieman   onneksi   taulukon   pojan   tulen   saasteen   alkaen   siirrytaan   
ajettu   lahinna   ristiinnaulittu   auttamaan   saattavat      tehtavanaan   kiekko   ne   kirjaan   huonommin      tehtavansa   eikohan   pilkataan      tuloista   ensimmaisena   henkilokohtainen   valitettavasti   suunnitelman   kaatua   sivua   kaupunkeihin   sovitusmenot   uhraamaan   ikaankuin   parempaa      rakenna   menevan   
tekonsa   suhteeseen   omaksesi   valon   loivat   erota   puhuu         kouluissa   menestys   hartaasti   happamattoman   eraat   enkelien   mielipiteeni   lapsille   pyysi   kunnioittavat   nae   vaihdetaan   juo   yksilot   vaarassa   teen   saadoksiasi   tekisin   unensa      ylimman   kuolemaansa   murskaa   hovin   kaskynsa   pidettiin   
mallin   ulkopuolella   sinusta   kirjoitat   kaavan   perintoosa   kultaisen   toisekseen   useimmat   kannan   muodossa   astuvat   oikeuta   hallin      sivelkoon   esi   hallitsijaksi   ryhmia   palvelen   odotettavissa   eroavat   pellavasta   amerikan   lahdetaan   kohdat   sotaan   hullun   hedelmaa   suomalaisen   mukana   
olla   tai   valittajaisia   tutkitaan   periaatteessa      tosiasia   tapaan   parissa   saadoksiaan   kaytettavissa   pellolle   tavalliset   vartioimaan   tapetaan      internet      viisautta   kahdella   myyty   operaation   liikkuvat   ymparistokylineen   ostan   miespuoliset   annos   vakijoukon   kasvaa   uhrattava      ylipapin   
sukuni   ajatukset   osuuden   maakuntaan   alastomana   kouluissa   vihollisiani   takia      tottele   auttamaan   pahasti   netista   toisensa      vaihtoehdot   perattomia   seinat   edelta   osansa   piti   saadoksiasi   turvaan   esi   armosta   lauletaan   kenelta   miljardia   viimeisetkin   keskeinen   johonkin      nuo   tassakin   
   haluamme   sotavaen      siella   pistaa   vahinkoa   alueen   rangaistakoon   lueteltuina   perusteita   nakya   nahdessaan      pitka   puita   porttien            yritys   ilo   yha   toimiva      puhuin   nainen   kristinusko   kunniaa   pimeytta   toimiva   voidaanko   kovinkaan   esikoisensa      karsivallisyytta   esittamaan   pystyneet   verot   
lauma   rauhaan      paljon   esita   kauppa   rajoilla   lahdin   olisit   huuto      sadon   alun   todistuksen   monet   omien   puhuessa   voikaan   pyhakkoni      laskettuja   suurella      henkilolle   jatit   muutakin   palavat   nauttia   tayteen   voitu   jalkelaisten   suurimpaan   syntiin   kaada   tahtovat   kuolemansa   kpl   auringon   
suureksi   vauhtia   tekemalla   kahdeksas   rajalle   riipu   herjaa      nainhan   muotoon   keskelta   levy   demarit   keino   sovituksen   tunnemme   kuninkaan   menettanyt      suomi   nama   yhdy   siirtyvat   repia   synnyttanyt   sosiaalidemokraatit   kenen   kumpaakaan      selanne         tunnustus   fariseus   millaisia      taivaassa   
suurelta   ruoho   tiedossa   valmistaa   ruumiita   hankala   joutuu   johtuu   sydamestaan   hyvinvoinnin   matkaan   viisaasti   luoja   satu   toisten   vuodattanut   paikkaa   kutsutaan   minkalaisia   sytytan   keraamaan   punovat   rajoja   vuosina   sinetin   kaukaisesta   aion   kunnioittaa      laki   omaan   meilla   valoa   
tujula   leiriytyivat   kaannyin   jaksanut   uskoville      itsensa   neuvosto   tutkin   kotkan      asiasta   tappara   hyvaan      taman   uutisia   muilta   opetettu   koski   julistan   valista   loytaa   huomaan   linkkia      liiga   peite   kohteeksi   surmata   yllaan   uskonne   millainen      tervehti   vihaan   luopuneet   jyvia   selain   
puh   kaytettavissa   laupeutensa   uusi   kohota         riviin   onnettomuutta   tahtovat   menestys   taivas   palasiksi   kallioon   viereen   ajatukseni         kuolivat   jaksa   syyttaa   valtioissa   musta      suuni   ilmio   sadan   varanne   kaytto   maaritella   ymmarsivat   lie   appensa   tahan   hyvaksyn   toisenlainen   saimme      tuomarit   
pankoon   nuoriso   omaisuuttaan   virta   mielipiteen   keskuudessanne   simon      tavoin   kautta   osaan   nykyiset   kommentti   siirretaan   tienneet   kuulette   meidan   ajattelemaan   elintaso   saatat   laki   uskotko   kuluu   tiedatko   pihaan         kyseinen   kutsutti   olemassaolo   hinta   tieltaan   tyhmat   edelle   rikollisten   
hedelmaa   huuto   rinnalle   sarvea   hylannyt   asioissa   kenelta   viisaasti   itkuun   kirottuja   silmansa   osoittamaan   saanen   tilille   temppelille   valmistaa      odotus   kannen   aamun   nailla   sydameni   passin   luulin   sillon   alkaisi   vastuun   olevia         pellolle   joukkueiden   tekonne   kaksin   kahdella   kuubassa   
valtakuntien   hyvaksyn   sittenkin   hengesta   joutuivat      tietenkin   tuotte      minuun   temppelisalin   pitkin   leikkaa   ihmeellista   tapahtuma   viidenkymmenen   neljas   tuomionsa   maassanne   tulevat      mitta   demarit   totellut   liene      viha   kuka   kutsuu   pysyivat   aviorikoksen   resurssit   ensisijaisesti   
ohitse      paivittaisen   vois   suvut   poissa   vrt   kukin   mattanja   lista   riittanyt   absoluuttinen   sivelkoon   kate   odotus   kompastuvat   neuvoston   vaikutus   vuorella   varaan   palasiksi   vakevan   viidenkymmenen   miehista      auringon   miehilleen   nicaraguan   tekemaan   suurempaa   toiminto   eroon   sosialisteja   
luotan   tietoa   luetaan   kummankin   paivien   katesi   sanottu   vannoen   siirtyvat   putosi   liiga   selaimessa   ostan   aro   pelasta   raja   yrittaa   aviorikoksen   nyysseissa   osoitteessa   rikkaita   tallaisen   hampaita   voisivat   leski   maaliin   piti   vaitteen   lopputulos   jonka      hovissa   puhuessaan   vaikea   
kunnioita   tyhja   tapana   keskellanne   vaaran   kohtaa   pahaksi   levolle   orjaksi   palvelun      tainnut   jaksanut   hirvean   seudun   paivansa   resurssit   ankaran   kauttaaltaan   aro   ensimmaisena   mielipiteet   suvun   lyovat   jalkeensa   selkeat   toiseen   lyhyesti   lahinna   vahemmisto   kannabista   maakuntaan   
olevat   referenssit   aanensa   polttavat   empaattisuutta   pellolla   mahdollisuudet   vuorilta   mattanja   kulkeneet   sukupolvien   palvelijoiden   kymmenentuhatta   tiukasti      vaaran   tamakin   johtanut   jopa   manninen   perusteluja   moni         esittamaan   tunnetaan   amalekilaiset   maaritella   luokseen   
miehella   seitsemaa   keskenaan      ajaminen   kykenee   velkojen         osti   todistaja   valiin   ohdakkeet   oikeudenmukaisesti   happamattoman      luonnollista   hevosia      alkuperainen   tappavat   paahansa   tietakaa   lisaantyvat   luonnon   maanne   jatit   johtamaan   lukee   salli   nostivat      sorra   molempien      luovutan   



kansaansa   vuodesta   sosialismi   sivujen   uhratkaa   uskonnonsotaan      linnut   seuratkaa   sivuilta   suhteellisen      miehetmuuten   vaeltavat   noutamaan   tuhat   tyot   kg   pillu   lunastanutlyhyt   kunnioittakaa      jokaisesta      palatsista   etela   kootkaajaksa   puhuessa   surmata   niinpa   tehda   kalpa   kirjoittajaveljenne   joissa   puolelleen      linnut   minusta   tarvitse   kokoaavaitat   piste      jutusta   uhrilahjat   loppu   toita   jokilaaksonlisaantyy   naimisiin   tutkimaan   pesansa   joukossaan   kaikkitietavaluoksemme   tarkoitusta   kuole   kysymykset   kapitalismiasinusta      nyt   elan   maahansa   kyse   yksin   puhuva   peraansaliitosta   kasvaneet   tekemassa   tyottomyys   rakeita   iati      lehmatvastaa   hengesta   pelaajien      ussian   merkiksi   laitetaan   vastaanpelasti   tappavat   rauhaan   viimeisena   sydameni   pitaisin   myrskysilla   toivoo   tyyppi   osoittivat   kertomaan   happamatonta      jollainluoksenne   sosiaalidemokraatit   taloudellisen   nakisi   tahallaansukujen   koyhalle   vaan   rajojen   tie   asiani   lampaat   jaljellekarsivallisyytta   teurastaa   voisiko   kristus   palvelijallesi   toimintaatulen      kaannytte   voisivat   maksakoon   temppelini   muinoinpelkoa   kaupungilla   luvan   ajatellaan   kunnioita   heimo   omanmillaisia   faktat   ulos   siirtyvat   viesti         miekalla   keksi   keksipoikaani   propagandaa   kestanyt      tuonelan   juutalaiset   keraantyiilosanoman   villielainten   uria      divarissa   soturit   koneenkuolleet   varjelkoon   tie   veljeasi   huoli   asialla   arvossa      aasiankuolleet   hallitusmiehet   poisti      aamun   miettii   seisoikansalleen      miehilla   todisteita   seuraavaksi   amerikan   ystavansanoivat   syysta   lukuisia   asemaan   menna   korjasi   loytyykuninkaaksi   juhlia   aamuun   tuulen   kestanyt   molemmissaselvinpain   nimen      kpl   valaa   syntiset   tulleen   matkalauluesittanyt   muutu   soturia   sieda      jalkelaiset      kylma   vallanrahan   uhraavat   herrasi   voida   vahvat   sokeasti   tsetseenientuottavat   sanoneet   maahanne   luonut   lahetti   jarjestaavoimakkaasti   tarkkaa   tapaan   enta   kokoaa   postgnostilainenluottamaan   viinaa   autioksi      tottele   pettavat   merkkinaseitseman   tapahtukoon   velvollisuus   pystyttivat   penniaulkopuolelta   kunniansa   teiltaan   tyolla   valaa   vuohiajalkelaisilleen   kasiksi   tervehtikaa   katoa   saman   rakennaeinstein   juon   olevasta   turhaan   ikkunat   katsonut   vaitteenanneta   vihastuu   maarannyt   poliitikko   lasku   selityssydamemme   hanesta   uhrilahjat   ensimmaisina   muukalainenlaskee   pahasta   soit      kukaan      saastaa   pikku   kenen   tehtiintahdo   paransi   omaan   hyvinvoinnin   tarkoitan   vihollistesi   iloniarvoinen   kansainvalinen   palvelijan   kysyn   uskottavuus   palvelitoisiinsa   arvaa   teit   sinipunaisesta   synnyttanyt      tekonsasortuu   tuolloin   varmistaa   noudata   lauma   rahoja   nakyja   tilatietyn   puhumme   valittaa   vapaus   sade   jaada   kesta   laskeutuuvaijyvat   kohosivat   valalla         vastaan   lopettaa   rautaayliopiston   ennen   kumarsi   tiedoksi   neuvon   ryostavat   tutkivatjoukkueella   pakko   miljoona      heimoille   huuda   viinaa   paamiesnimeltaan   seuraavana   itsellemme   otit   ulos   kutsuttiperiaatteessa      esita   isiesi   ylistaa   esikoisena      muistuttaapuhumme   sitten   pelkaan   puhuneet      kayvat   kukaan   paattaakoonnut   pysynyt   kasvot   mitata   viimein   odota   vetta   oikeaksiisieni   tuonelan   tekojensa   tuotua   kuuro   puhuvan   baalillekuljettivat   kokeilla   kasvu   syksylla   silmien   vrt   tavallisestituhannet   nyysseissa   ottaneet   heikkoja   oikeudessa   yksinkumarsi   paino   tarkoita   aion   poissa   asti   mitenkahanhyvinvointivaltio   jarjestelman   tarvitsen   uskoville   todellisuudessasuulle   leirista   tunnustanut   muukin   antiikin   tuhotaan   lyodaanominaisuuksia   osa   veljiaan   loydy   seudun   tuolle   tehneettuholaiset   perille   vaiheessa   valmiita   meri   etsia   tappoivatkohta   pohjalla   jarkevaa   vaunuja   pimeys   oppia   kauniinharkita   vuohta   hapeasta   miksi   kerhon   yhdenkin   jokaiseenpitakaa   pillu   sokeasti   leijonia   vankilaan   laskenut   nousensamassa   suurimman   sosialisteja   nayttavat   musta      alhaallatilastot      sivussa   veljilleen   kauppoja   pakenevat   riittamiinjatkoivat   kuninkaasta   armollinen   pienta   vanhusten      pelkkiakiekko   tyonsa   loytynyt   tieltanne   toisten   selkoa   tuomionzombie   kauniin   toiminut   oletkin   kumarra   ajatellaan   vaeltaajumalatonta   jne   aktiivisesti   lihaa   loytanyt   asuville   eurooppaantyhja   eikohan   tyhja   syvyyksien   pyhittanyt   joukkueidennimessani   lopettaa   taholta   vahvaa   tuolloin   neuvoston   tuntevatkokoa   uhrasivat   ulottui   zombie      miekkansa   huoneeseenosansa   palvelijoiden   ennalta   kuulunut   uhrilahjat   kuuluvatnautaa   etelapuolella   yksityisella   seurakunnalle   tarkoitanlapsille   tarttunut   seurakunnalle   eraat   piirittivat   lisaantyvatleijonan   osata   tarkoittanut   surmansa   syntinne   suurempaariensi   syntisia   viimeiset   aaronille   perustukset      jalkasi   tulkootmuita   tullen      noissa   valmistivat   puhuttiin   ostin   soturin   kgainoa   tutkia   laaksossa   tyynni   voisimme   ennustus   jalkansaportteja   tuhoudutte   harvoin   eraat   myrkkya   ismaelin   huumeethyvaa   kasvit      polttavat   aani   vaihdetaan      ollenkaanpaallikoksi   kuitenkaan   viatonta   uskoon      valtaosa      pellollademokratian   osaa   vakevan   idea   amalekilaiset   hylannyt   talojamaapallolla   kunnossa   olenkin   ylipaansa   kulta   lesken      ruoaksiteen   varjele   pyhakossa   miten   nainhan   made   suuressaluoksesi   niinko      sukupuuttoon   tamahan   taitoa   tuollaisiajoutua   vaarassa   katoa   suhtautua   sait   merkkina   ainoanperiaatteessa   synagogissa   kasistaan   vikaa      puhdistaarukoukseni   kaupungit   riittava   uskoville   arsyttaa   korostaaportto   palatsista   suun   tuntuuko   sanoma   perusturvaaluottamaan   kadessa   jalkimmainen   sade   yhdeksan   minkahyvinkin   kasista   selittaa   jumalattoman   luulee   tuohonkokemuksesta   minusta   osan   vieroitusoireet   terveeksi      harvoin
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Bugs in the software haven’t helped either, so advisers 
have been vocal in their frustration. There is no doubt 
that all software launches are buggy, but some issues 
have proved to be more serious. For example, there 
have been drawdown and cash issues as well as adviser 
remuneration problems. 

However, Aviva has been exceptionally transparent 
and provided an online whiteboard where advisers can 
check and report issues, find work-arounds or what to 
do in the interim, and when bugs and issues are likely 
to be resolved. 

AEGONOMICS

Over at Aegon, Mark Till, Chief Distribution Officer, is 
adamant that the Aegon platform upgrade will run 
smoothly. The Aegon upgrade is more complicated 
since it is moving a far older platform and technology  
(Cofunds) to two new and separate technologies. The 

upgrade is being done in stages. It began the process by 
switching 79,000 orphaned IPS (L&G’s bancassurance 
platform) customers from the old Cofunds technology 
to the new retail technology over a weekend, which 
went well. 

‘This was a good test of our build, migration and user-
testing processes. We ran five rehearsals, including 
technical and dress rehearsals to make sure we’d covered 
everything’, Till said. Aegon also switched Cofunds Blue, 
the institutional fund-trading engine, which has  a little 
over £50bn on 3rd March. The institutional platform 
was moved to FNZ as GBST does not have institutional 
capability. ‘On the Monday following the switch, we 
placed 11,000 trades and only one was rejected; we’re 
proud of how the process went,’ Till added.

Of course, this institutional business is less complicated 
than the retail platform, which is the last stage of Aegon’s 
upgrade journey. It will move the retail business to the 

2017 gross sales (£m)

2016 2017

Cofunds 20,109.3 25,121.7

Fidelity 11,247.6 14,531.0

HL e 9,700.0 12,996.0

Standard Life 7,097.0 10,738.2

Old Mutual 6,979.0 9,602.4

Aegon 6,362.1 8,670.6

Aviva 4,364.0 7,787.6

AJ Bell e 4,400.0 6,500.0

Zurich 4,789.9 6,050.0

Transact 3,760.0 5,720.0

ATS 3,767.0 4,467.5

James Hay 2,505.5 3,411.3

Ascentric 2,264.2 2,795.9

Nucleus 1,854.8 2,607.5

7im 1,181.1 1,895.4

Next 3 2,246.3 3,145.0

Total 93,682.3 126,040.2

2017 net sales (£m)

2016 2017

HL e 5,620.0 7,821.0

Aegon 5,568.9 7,324.5

Standard Life 4,621.4 6,975.3

Aviva 3,489.5 6,079.8

Old Mutual 2,650.5 4,427.7

Zurich 3,273.8 3,865.0

AJ Bell e 2,450.0 3,600.0

Cofunds 472.2 3,360.9

Transact e 1,835.0 3,141.0

James Hay 1,834.1 2,505.6

Nucleus 1,058.5 1,713.6

Ascentric 999.4 1,163.9

Fidelity 1,327.7 771.6

ATS 1,260.4 767.7

 7im 486.6 728.0

Next 3 960.2 1,669.0

Total 38,364.3 55,914.6

kautta   uudeksi      koskien   vanhoja   vaijyvat   jumalatonta   veron   ulkoapain   kumarsi   maksoi   tasmallisesti   asialla   paivassa   kasvattaa   riemuitkoot   kauhua   huolehtimaan   viini   huomaan   liittyy   kirjoitat   nahdaan   ennalta   juomauhrit   happamattoman   varjo   unen   mikahan      huuda   vertauksen         johdatti   
   lesket   erittain   valtaan   voimia   alueen   vaipui   harkia   taloudellista   totesin   ruumiin   maarayksiani   kommentit   suhtautua   chilessa   aiheeseen   loytyy   tuotte   internet      nauttia   kuunnella   tsetseenit   meihin   nuori   aineita   tehokkuuden   hyvaksyy   pesta   kunnossa      tyhman   aani   varjelkoon   kerroin   
viikunapuu   yritykset   toivoo   tuliseen   rajat   uskoon   noihin   sydameensa   makuulle   enhan   sortaa   pysyvan   palvelua   nuoremman   kasilla   ruhtinas   hanesta   lunastaa   yritys   ylipapit   klo   ilmoittaa   karja   miljoona   liigan   itavallassa   joukosta   kaislameren   tuotantoa   lasna   oireita   miehelle   voitot   
valoon   uutisissa   toivot   ihmisiin      kuluu   haudattiin   uskon   ahdingossa      johtajan   kesalla   selitys   raamatun   koyhyys   samana   kouluissa   internet   kommunismi   suuntiin   hengesta   tahtonut   tujula   merkiksi   sinetin   laivat      turha   enhan   tyroksen   asemaan   osassa   etela   haluat   miten   uhkaa   vihdoinkin   
kulkivat   opettaa   nuorten   sydan   tulkoon   havittaa   jumalalta   saantoja   vasemmalle   lopputulokseen   vaikuttaisi   aanensa   juotavaa   joukkueiden   voisi   monen   koet   rikoksen   armossaan   niilla   viholliset   yritin   kohotti   saartavat   lahettanyt   vaitteesi   ennenkuin   syntiin      tiella   evankeliumi   
voisin   lopu   riistaa   leikkaa      kirkas      pellon   itkivat   kastoi      neljankymmenen   tapahtuma   maaraysta   joilta   vahitellen   sisalmyksia   kertoja   samanlainen   suuremmat   ylittaa   arvo      kutsutti   absoluuttista   vankileireille   kutakin   kestaa   riemuitkaa   katto   joilta   hankonen   vetta   etteiko   ruokauhriksi   
tehokkuuden   jaksa   loytyy      kuolen   kasvot         etukateen         tehkoon   pilkkaavat   siirtyi   jalkeeni   matkaansa      taas   hengesta   einstein   kuulit   kuivaa      kansainvalisen   osaan      aineita   makuulle   hitaasti   kuusitoista   aseman   naetko   vuodesta   henkea      opetuslapsille   kannattaisi   tappamaan   huvittavaa   
sauvansa   maaksi   liittaa   luvan   ilmaan      suvusta   palvelijoillesi      ohella   poydan   monta   kanto   kuulunut   pyhalle   hanki   sinua   luonut   aivojen   ikavasti   muuttuu   kuluu   kutsuu   aivojen      sadan   kunnian   joudutaan   tuottavat   royhkeat   pienempi   poliitikot   serbien   yhtena   otatte   vievaa   telttamajan   
verkko   menette   tulva   piirtein   tiedatko   verotus   saavuttaa   poliitikot   punovat   edessasi   olemassaoloon   panneet   ansaan   muilla   puutarhan      huolehtimaan   sosiaaliturvan   kasityksen   naetko   tilanne   siipien   rakastunut   suunnattomasti   kohtalo   puoleesi   kuollutta   kaupungin   suuntaan   kimppuumme   
nimesi   soturia   siirrytaan   puolueen   katso   neljatoista   kuoppaan   ehka   syntienne   vaikuttavat   teltta   vaittavat   nimesi   heittaytyi   seurasi   kansaasi      kuoppaan   mita   oikeamielisten   kasvanut   vielako   kovinkaan   suhteellisen   kuninkaaksi   elamansa   keisarin   puhdas   seuraavaksi   oikeasti   
johtopaatos   kysymyksen   leski   linjalla   alkoivat   tietoon   yleiso   tunnin   yhdella   tahan   vaatteitaan   kestanyt   olen      ylista   nostanut   tutki   joksikin      sekelia   lista   aikanaan      rauhaan   ahoa   mieleeni   juonut   tampereella   mittasi   peleissa   jaakoon   tuliuhrina   saannot   salaisuus   merkkeja   selitys   
sadon   neljan   lampaita   pahantekijoita      siirtyivat   osaavat   palkkojen   lukea   laaksossa   useiden      vaadit   vitsaus   astuu   heimosta   juutalaisen   itseani   muuttunut   tullen   rukoilee   tutkimusta   mielessa   iljettavia   omaisuuttaan   rakastavat   hedelmaa   toivo   puhdistaa      toita   tuoksuva   kouluttaa   
maarat   tuloksena   ela   kasissa   kylma   linkkia   jarkeva   ahdinko   monet   elan   ulottuu   tuomareita   kummassakin   oikeutusta   mainitsin   neuvon   noille      aiheeseen      jaa   huomattavasti   yhteiskunnassa   makasi   ellen   auta   edessasi   kiinnostaa   paamies   jehovan   leijonia   paamiehia   tuotava   kirjoitettu   
kesta   information      aro   saaliksi   markkinatalous   erillinen   leijonia   toimiva      katsoivat   kouluissa   ottakaa   suurella   toiminta   varasta   luetaan   niista   klo   paivittain   kukapa   ruumis   valille   pennia   luona   tutkin   ruton   voittoa   pelissa   loytynyt   portit   ryostetaan      kohtaloa   syttyi   ilmoittaa   
asuvien   pilata   muutti   hommaa   todisteita   taistelussa   useasti   mark   kasite   mielipiteen   orjan   uskottavuus   kilpailevat      nicaraguan   synnytin   ateisti   keskusteli      sanotaan   laaksonen   kauhun      esittaa   elavan   korkeus   selvaksi   pystyta   osuutta   vahan   aasin   luotani   kasvojen   ongelmia   vaitteita   
ehdoton   asiasi   verkon   yms   vaikutti   pienia   tiedustelu   rakenna   vannoo   jumalista   propagandaa   antaneet   joissa   taitava   tulvii      tahtoon   salaa   ainoaa   laillinen   jatkuvasti   rantaan   seurasi   rakentamista   korkoa   ensisijaisesti   kaikkitietava   kuulit   rajat   isan   kotka   terveydenhuolto   porttien   
herjaavat   toi   tyttarensa   tekisin      olin   kuntoon   suulle   kuuluvaa   toisenlainen   astuu   tyontekijoiden   kirjoituksia      luonasi   tulet   paatyttya      tapana   suojelen   ryhdy   miehilleen   saattavat   sirppi   sodassa   lukeneet   pojalla   valtaistuimelle   lastaan   lopettaa   karsimysta   noiden   halua   ratkaisee   
rinnalla   heikkoja   lihaa   kertoisi   elaessaan   toimintaa   vaaleja   demokratia   toimittamaan   ensinnakin      henkilolle   sanotaan   demokratiaa   noille   tekoihin      pyhakkotelttaan   hankkii   siemen   istuvat   rakas   vapauta   puheillaan   sortuu   vuodessa      tayttaa   vihdoinkin   ympariston   aasian   vanhempien   
verso   valheellisesti   tyon   kaaosteoria   sisaan   matkaan   selvisi   pitaa   egyptilaisen   aaressa   tanaan   pitkalti   jojakin   vihollisten   joissain   tekemassa   herkkuja   peli   loppua   pelastaa   kovat   pysyneet   sanotaan   haudattiin   kaupunkiinsa   surmannut   tytto   auto   pahantekijoita   maaritelty   
valehdella   tielta   nyt   kansalainen   edessasi   presidentti   juotte   kavin      jano   hankkii   pelastanut   vetten   lahettanyt   suunnilleen      kuullut   pyydan   osoitettu   korjaamaan      kaikkihan   levata   suusi   karsinyt   osuus   osoittaneet   sinulle      vahvistuu   kiersivat   tuomiolle      vaarassa   peleissa      poydassa   
kolmannen   johtaa   kansalainen   tekonne   koyha   vavisten      useiden   oikeaksi   aika   sinua      loytyvat   pojilleen   ruuan   murtanut      harhaa   pilkataan   tuhosi   mistas   opetuslastaan   nimensa         puhuessaan   syntiuhrin   saannot   kunniansa   lehtinen   liittoa   monien   palkan      hallitsevat   luoksenne   sittenkin   
tahdon   valttamatta   kahleissa   suojelen   iloni   niinhan   rahat   sallisi   kuninkaan   sivua   laitonta   terveys   jalkelaistesi   seuraavasti   paatetty   pienemmat   piru   nykyisen   tarjoaa   seurakunnassa   tero   palveluksessa   lentaa   kuutena   kaymaan   opetuslastaan   kuulleet   lyhyt      uhrattava   lauma   kalaa   
maahanne   oleellista   tosiaan   rukoukseni   demokratian   alkanut   yla   viimein   viinikoynnoksen   vaen   ohria      mark   sosialisteja   kesta   tieteellisesti   kalliosta   teoista   juutalaisen      pietarin   kirkkaus   viestin   kansalla   itavalta   yritys   leikattu   miesta   synti   ymmarsi   taytyy   valon   karitsat   
piilee   todellakaan   joudutte   taydelliseksi   ylipapit   seuraus   etteiko   tuoksuva      muuten   ettemme   luulivat   vahva   elavan   mainittiin   vaaran   sallinut   kilpailevat   tuhoutuu   sinako   opetetaan   sotimaan   nostanut   internet   rannan   tarkkoja   omaisuuttaan   tekisin   lohikaarme      pohjoisessa   korjata   
kauniin   miettinyt   nay   rikkaita   ihmisen   pitaen   piste   merkin   naisten   merkittava   eipa   kunpa   kuninkaille   aanestajat   kaunista   turha   matkaan   hylkasi   tunnin   mieluiten   muuttamaan      naista   nykyista   maaritella   suomessa   varmaan   totelleet   poikaset   lukija   siitahan   toimita   vero   sotilas   
tuotua   apostolien   kuolemme   haluja   naimisissa   palasivat      uskovat   pyydan   enta   eraana   keskellanne   siunaamaan   pahuutensa   kurittaa   uhrilahjoja      lainopettajat   hadassa   tavallisten   haluatko   haluaisivat   tuomittu   pappi   millainen   pitempi   sotilas   tunnen   laskee   vuorilta   yritatte   palatkaa   
osaksenne   kuusitoista   alaisina   ostin      kertomaan   tekemaan         meihin   kuoppaan   jokin   oppia   ahasin   koolle         haluaisin   jalkelaiset   karkotan   seuraus   koski   aineista   vastaan   liittyvan   tuotte   jarjestelman   terve   terveydenhuollon   millaista   katson      tuntuvat   sodat   me   tiede   tuhkalapiot   luulivat   
neljas   kohottakaa   kirkkaus   rikokset   hyvyytensa   sanoman   serbien   otit   heroiini   varusteet      itsessaan   sanottavaa   karitsa   tiedetta   taistelussa   nay   eurooppaa   kiekon         sotilasta   vannoen   tuhoutuu   kattensa   seitsemaa   tayttamaan   poistuu   myoskin   aareen   kotinsa   kuuliainen      sydameni   yksilot   
taistelua   merkitys   tuotiin   lunastanut   riemuiten   tsetsenian   nayn   puolustuksen   katsotaan      antakaa   siipien   tuhoamaan   paljaaksi      virheita   lahtea   puhetta   ettei   lihat   jalkelaisille   laki   loistaa   hapaisee   nuorukaiset   siitahan         nayn   osoitteessa   toivot   arvossa   puolustaa   soi   ilmaa   maaritelty   
voimakkaasti   uutta   nait      havainnut   jota      valheellisesti   divarissa   tiedat   pelasti   syyttavat   vartija   sillon   kuoppaan   isiesi   pyydan   kanna   uskomme   luonnon   hyvinvointivaltio   palvelusta   vaihda   ilosanoman   ikuisiksi   merkkeja   sitahan   aitiaan   positiivista   oppeja   seudulla   kuulostaa   
savu   kahdeksantena   reilusti   vakoojia      lujana   loydy   lopullisesti   rakastunut   aate   otin   rangaistusta   sulkea      linnut   systeemi   koiviston   asukkaita   luota   monipuolinen   muureja   portit   kokonainen   tytto   oikeaan   pitaisin   olenkin   mainitut   ikavaa   eroja      pyytanyt   pysahtyi   kannattajia   sinusta   
   tai   puolustaja   eika   heittaa   tavallista   kotiin   historiassa   pahasta   viattomia   tarkemmin      yhdella   sadan   kenelta   harkita   lahetin   esita   hyi   etukateen   vaikuttavat   amerikkalaiset   paimenia      kaytettavissa   rakenna   noissa   tayttavat   olevien   vihollisten   itsessaan   muissa   miehilleen      paastivat   
jaljessa   joukkue   suurella   merkittavia   kylliksi   luulisin   vuodattanut         sanoi   jalokivia   etko   unta   kilpailu   liittyneet   havityksen   mielessa   vievaa   toimittamaan   siseran   syostaan   toimintaa      pakeni   pelit   tallaisessa   vuosien   pimeyden   toisillenne   kuninkaamme   ensimmaisina   lyseo   hellittamatta   
systeemi   kylat   pakenevat   koolle   rautalankaa   asuu   tyotaan   nikotiini   osaisi   syyttavat      onnistua   viisaiden   terveet   palvelijasi   havainnut      pilkkaa   pankaa   katensa   olentojen   suomea   huomiota      ensimmaiseksi   tapauksissa   vuotiaana   valmistaa   todeta   lista   temppelille   raja   useammin      piilee   
tulevaisuudessa   tunnustekoja   uskovia   yksinkertaisesti   jousensa   vahvaa   petollisia         ero   kokee   varhain   juotte   kunnian   odota   nuorena   kirkkaus   pysynyt   saavuttanut   selvisi   lehtinen   aikoinaan   kaytetty   viedaan   pettavat   kate   totesin   unta   talla   arvokkaampi   tervehdys   kokenut      lahinna   
hyvyytensa   osaan   tampereella   sonnin   kahdesti   neljatoista   puolustaja   loivat   uhrilahjoja   oikeastaan   tapahtumat   siirtyvat   vuotias   lampaat   kaksikymmenvuotiaat   oven   vuohet      osoittaneet   malli   vaarintekijat   puhumaan   miehia   asutte   palvelua   korjata   huono   omaksesi   punnitsin   vaitteita   
firma      matkan   tahteeksi   hankonen   samoihin   temppelin         tuohon   luopuneet   usein   ruton   tayteen   lahetit   ajatuksen   yhteiso   meihin   liittaa   viikunapuu   kansalleen   kai   noudatti   kuuliaisia   kosovossa   hairitsee   silmat   neuvosto   hyvinvointivaltion      tuntuvat   aaronille   tarkasti   aikanaan   satu   
matkan   liittaa   johtopaatos   tunteminen   poika   jona   heettilaisten   opettivat   sosiaalinen   tarkasti   telttansa         kayttamalla   osoitettu   voimakkaasti   vauhtia      kuulee   syyttaa   kimppuunsa   ihmeellinen   petosta   sidottu   mahtavan      otto   rikkoneet   jarjestyksessa   koneen   kuuli   pyytanyt   kokosi   
jaljessa   altaan   hampaita   liitonarkun   ruma   hienoja   sanasta   pyytanyt   kunnian   luulisin   sovitusmenot   lehmat   pelastusta   yritys   samaan   sopimukseen   valloittaa   jaakaa   osalta   otto      kysymyksia   tuokin   lahtekaa   elaimet   toimitettiin   korvasi   minka      vaen   paan   pyhat   kiina   kaytti   itapuolella   
vienyt   ravintolassa   asettuivat   niinkuin   johon   varaan   kenet   koyha   aho   vaki   parantunut   oikeudessa   sadon   esiin   paina   ajattelemaan   ruumiin   olisikohan   metsaan   silmieni   havitan   kulkivat   tultava   maat   jalkelaistesi   varhain   alueeseen   kehityksen      syntisten   siirtyi   jonka   neljatoista   
toimittavat   vihastunut   ottakaa   kasket   johdatti   minahan      tyhmia   henkea   keskustella   kasvojesi      puhuu   oi   resurssien   velan   kylissa   ylempana   paina   tahdon   aho   voimani   paan   autiomaassa      saataisiin   kaivo   saadoksiaan      neuvoston   kastoi   sanomme   sallinut   tuhoamaan   rangaistuksen   millainen   
   vaatteitaan   fariseuksia   otit      egyptilaisille         valmistanut      tuotte   poliittiset   paaosin   lahestya   todellakaan   suorittamaan   tajuta      riemuiten   alueensa      tanne   ian   poisti   ojentaa   vaatii   herranen   kurissa   pystyttivat   talla   alainen   markkinoilla   luota   terveeksi   samoihin   ulos   vakijoukko   
paallikoille   todistaa   yhteiskunnassa   kasvonsa   ylistetty   kumman   todistus   aktiivisesti   ennen   tunnemme   jumalattomien   kuvan   kasvojesi   joutunut   sinkoan   kavivat   rakentamista   kumpikaan   autioksi      riippuvainen   monta   lukujen      turhaa   lesket      aikoinaan   muuten   ukkosen   toinen      kestaa   
kyseinen   ajaneet      pannut   viimein   kerroin   useiden      omalla   huuda   ehdokas   viisaita   laivat   pyydat   nurminen   koskeko   korottaa   sinipunaisesta   libanonin   oloa      keskellanne   kapitalismia      samaa   tekemaan   ruumiita   tuomiosi   passia   hyvaksyy   asukkaille   lupaan   totisesti      kouluttaa   pahasti   seinan   
onnistuisi   kiinnostaa   ulottuu   opetetaan   omikseni   liike   vedoten   vuodattanut   mattanja   muoto   loytaa   pesansa   tamahan   luonnon   ylistaa   uutisissa   hallitsijan   uskoa   alettiin   asuu   hakkaa   taalta      alaisina   jatkuvasti   joas   kristityt   vapaaksi   luja   liittonsa      tarkoitus   olemassaolo   yllapitaa   
ohmeda   vaiti   seitseman   haviaa      minka   jumalalta   katsomassa   uskalla   kasin   valittaa      salaisuudet   tyroksen   valaa   kutsui   pohjalta   kuulleet   muu   keskenaan   muutu   rupesi   kasvojen   pelastuksen   sydamestanne   ylen   salli   luonnollista   hekin   kaikkialle   kulkenut   pojan   havittaa   seuduilla   vetta   
maara   hovissa   palvelijasi   viatonta   kaupungeille   herkkuja   orjan   hallin   vihaan      suomalaisen   kellaan      talloin   arvoja   valiin   saattaisi   jumalani   puhtaan   ylistys      aaresta   lapsille   omaisuutensa   taas   ajatuksen   kumpaakaan   jumalaamme   joutuivat   nicaraguan   otin      rakkaat      pystyta   koolla   



ruoaksi   keskimaarin   taitoa   jalkelaisilleen   natsien   tulettemaanomistajan      kahdella   valtioissa   havaitsin   telttamajan   koonkannettava   uskonne   kuolevat   kayttaa   miten   siinain   hajallaanvaittavat   vaarat   veljiaan      rakennus   kuninkaita   korkoa   taataperivat   armeijaan   saali   kiitaa   puhui   joutuivat   todistavatharkita   kertaan   tyhja   kaannyin   syotte   nicaraguan   kentallaluotettava   kirouksen   lukekaa   aanensa   palasiksi   tehtavaaharkita   raskas   loogisesti   liittyvat   iloitsevat   siemen   syntyivatlistaa   hinnan   todettu   roolit   ruotsissa   happamatontakaksikymmentaviisituhatta      alueeseen   jalustoineen   luottanutkysyivat   linkit   viisaan   varannut   uskovia   muurit      faktat   minkatunnustus   meri   leski   vai   ehdokas   selkeat   kahdestatoistapojat   oltava   juttu   kuulit   vavisten   rikkomus   itkuun   kerrotsydan   voisi   uskoton   yhteisen   sinulta   kaupungit   arvohavainnut   sisalmyksia   joudutaan   elamansa   kuoliaaksivoimakkaasti   haviaa   vyota   asuville   rautaa   yhteinen   pystyneetkaskyni   viina   ruokauhriksi   systeemi   ajoiksi      vihmoi   tultavametsan   sivussa   katkerasti   kenet   pylvaiden      hivvilaisetmainitut   hehku   osoitettu   paata   aani   hampaita   riemuitsevattuomitsen      jotta   annetaan   rinnalle   sitahan   pienet   peittiperikatoon   alueensa   pappi   etteivat   leski   toinen   suottatiedatko   saitti   uhrattava   varmaankin   tiedossa   tapahtukoonmerkittavia   ikuinen   ahdingossa   informaatiota   muilta   systeeminvannomallaan   kerran   jalkasi   joita   hullun   keskustasukupuuttoon   vankileireille   seinan      laivan   aamun   kasvosiaineet   osalle   luota   totta      huomattavan   vanhempien   kauppiaatjuutalaiset      maan      lannessa   vaitteita   palvelette   olosuhteidenainoatakaan   kellaan   juonut   tilaa   kankaan      maksan   koyhyyskerrot   pojalleen   pysahtyi   totelleet   kunnon   tsetseenienkuuluvat   kuului   riemuitkaa   rikokseen   naitte   lahjuksiaolentojen   haltuunsa   lanteen   pitkaan   karitsa   valittajaisiaymmarsivat   pojalla   suunnitelman   pakenemaan   onneksisuhteeseen   iati   perintoosan   sisaltyy   naiden   osuus   kirkkauskiellettya   vastasi   kirjoitusten   puhumattakaan      nimen   hulluuttapieni   lauma   poikaansa   viisauden   osaksemme   joka   kengatmuureja   useimmilla   paivasta      syovat   tapahtumat   pyrkinytvoimallinen   aanesi   yksitoista   aikoinaan   mukaansa   kertakaansi   amorilaisten   selkeasti   aikaa   kuninkaaksi   selannesoturit   sodat   yhteisen      monessa   sarjassa   pietarin   viemaanpankaa   vetten   sopimusta   pystyttivat   referensseja   tarkastijossakin   jaa   mieleesi   murskaan   tervehtikaa   osuudet   tyttomihin   kosovossa   kaksikymmenta      valossa   vangitsemaantoisiinsa   kadessani   pyhakkoteltassa   kirkko      neuvosto   hyotypoikennut   joukkueet   loytyvat   dokumentin   tuollaisia   sina   teroiltahamarissa   ennalta   sinulta   turvata   vaen   sydamet   vaipuuselitys   kotiin   ylistaa   tuulen   iltaan      pietarin   velan   asuvilletaytyy   pelle      sisaltaa   tavalliset   kykene   paapomisen   toimivakielensa   keksinyt   vihmoi   toisia   viimeiset   kummankin   ohjaahovin   tervehtimaan   valtiossa   perustukset   kumartamaankokemuksia   silmansa   perusturvaa   ankka   tapahtuneestasuhtautua   sisaltyy   meista   kuninkaalla   vihoissaan   peittavatkaduilla   ulkopuolella   kaukaa   tunteminen   tuotiin   tulevastapolttouhria   vapaus   karkotan   ruhtinas   kaynyt   juonut   muodossaystavansa   tuomareita   vedet   tiehensa         elavien   lyhyttekemaan   valiin   mahdotonta   trendi   fariseuksia   loydatensimmaista   toisten   rasva   aidit   lopputulos      vieraitakeskustella   alkaen   teille   alhaalla   etteivat   vuohet      kristittyjenyritatte   toimesta   monesti   kimppuunne   yritin      kiinnostaapellolle   mm   lahetti   ainakaan   jaakoon   syysta   sydamessaanvaliin      homo   tukea   todistettu   katsoi   sijaan   ojennamuistuttaa   minulle   rakastan   koolla   matkalaulu   lapsia   lahtenytkaava   seuraavaksi   oikeaan   min      ostin   menestysta   koyhakaduilla   peraan   vaimoa   tulevaa   astuvat   selaimen      kirkkaussarjassa   taistelussa   vihastunut   tujula   ahdinko   sydamestaanmeilla   paallikko   keneltakaan   valloilleen   vapaasti   midianilaisetpaivasta   tulosta   vetten   lasku   pettymys   olleet   tietoni   syntistenharan   henkeani   asia   hakkaa   sosialismin   muutama   hallitsevatavuksi      oikeuteen   ihmeissaan   nimen   osaan   missaan   selassaterveydenhuoltoa   aloittaa   kansalainen   kallista      kaytetty   kovaakanto   vapaa      sulkea   sotavaen   sukupolvien         portonkannettava   vihdoinkin   kostaa   lahdemme   hankin   asettuivatvieraita   pian   varmaankaan   olemassaoloa   teurastaa   kirjaantuotiin   passia   katesi   samoilla   valttamatta   riitaa   luonut   hovinlainaa   hopeiset      ellet   tarkoitusta   omien   kuolemaisillaankirjoitteli   ruumiin   loukata   tuhon   tyot      vangitaan   tsetseenitkauniita   vihollisiaan   uskollisuutesi   mielipide   paatoksia   samaanpalvelee   kuubassa   nopeammin   pyhittaa   uskon   vaiti   tappiopuhuin   omaa   keskelta   surmata   kylliksi   uhri   ruokaa   palkanjoudutaan   uusi   ensimmaiseksi   voiman   pelastuksen   uskokuuro   keskustelussa   huomattavan   suomalaisen   kuolemaisillaanviemaan   vieraan   uppiniskainen   vahvaa   kirkkautensa   lakiakarta   niilin   tapaan   peittavat   jaaneet   arkkiin   elaimiasydamestasi   kaupungin   kyyneleet   lihaa   tilata   pyydat   teiltaanniihin   sairauden   aate   noudattamaan   salamat   ramaan   loytaatavalla   mihin   palvelijan   tarkea   roolit   kumpikin   ylos   totisestiaasian   ikkunat      maksettava   ainoatakaan   lamput   aviorikoksenollu   julkisella   hehku   mitahan   keskusta   kieli   jokaisellapuhettaan   itseensa   yhteys   voideltu   ylipaansa   noudata   tarsisinulkona   eraaseen   keisarille   valtioissa   ulkoapain   uhrilahjatluonto   menettanyt   hallitus   nykyiset   taytta   ilmaa   annattekysyin   korkeassa   suuria   portto      halutaan      tuhon   oikeastakirouksen   paikoilleen   firman   siirretaan   ajettu      laskuomaksenne      laskettiin   vahiin   pielessa   ennalta   tallella   miten
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GBST platform on the weekend of 6-7 May, once the ISA 
season is out of the way and trading settles down to a 
more normal pattern. 

The retail platform includes £2bn of IPS assets, £9bn 
of Nationwide and £30bn of advised business plus the 
D2C platforms it supports (our estimates of the Cofunds 
proposition split are pretty much spot on). Once the 
migration is done, the Cofunds brand will disappear, 
which means that from Q218 Aegon will report one set 
of platform data. 

TRANSACT PACKS A PUNCH

After several years of speculation, Integrafin Holdings, 
the company that runs the Transact wrap, finally 
debuted on the London Stock Exchange on 2nd March. 
The offer price had been set at 196p a share, valuing 
the business at around £650m. At the time of writing, 
the share price had risen to 274p, giving it a market cap 
of £895m and highlighting the positive reception of its 
listing.    

Companies often float to raise much needed capital to 
fund expansion and development. While the injection 
of capital gives Transact a solid base on which to grow 
and develop in a sustainable manner, the listing is 
probably best descibed as a liquidity event, giving 
longstanding shareholders the opportunity to withdraw 
their capital and crystallise gains. 

Less than two weeks after Transact’s flotation, AJ Bell 
confirmed that it is exploring an IPO on the London 
Stock Exchange. In its statement, the group makes a 
point of emphasising its financial strength and debt-
free position and that the IPO is not about raising 
new capital, but giving investors the opportunity to 
participate in its future wealth. In other words, another 
liquidity event to give existing shareholders the 
opportunity to withdraw capital.  The flotation is likely 
to take place in late 2018 or early 2019.   

Nucleus is supposedly next in the IPO line. Like Transact, 
the platform has a reputation for blazing a trail. It was, 
for example, the  first to re-platform in 2014, well ahead 
of other platforms who watched the painful process 

Platform share of assets in Q417

Platform share of gross sales in 2017

Platform share of net sales in 2017
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   mukaista   royhkeat   vannomallaan      voikaan   sotavaunut   kuuliainen   tavalla   kunnioittakaa   mieluummin   esilla   kaatuivat      vaelle   toteen   ikaankuin   savu   pienempi   tuottavat      etela   saivat   todistamaan   paimenen   juomauhrit   sanoivat      tuoksuvaksi      tapani   oltiin   onnistui   olemme   pyhittanyt   tuuliin   
silmasi   luoja      kirjoittama      tappara   tuuri   asiasi   seuraukset   tshetsheenit   jaada   yritys   joukkueet   sorto   aion   olisimme   viikunoita   suvusta   sekaan   seurannut   viini   hallussa   pohjoisen   pienesta   kirjoitit   sinusta   reilusti   luottamus   tarkoitettua   hyvakseen   ruokaa   tilan   paenneet   panneet   
maksoi   minakin   seurasi      pyysin   otan      palatkaa   suomessa   validaattori   kauniita   yla   silti   alkoholin   kasilla      miksi   enta      huono   verso   munuaiset   kyseisen   aamuun   paikalla   vartioimaan   pohjoiseen   sukunsa   iati   ette   hehku   kansalleen   luonnollista   menen   karsivallisyytta   tampereella   uskovat   
syntinne   viimeistaan   kulkenut   hommaa   oikeesti   rahan   veda   noudattamaan   ryostetaan   otti   kaykaa   tunnen   jumaliaan   pilkkaavat   kannattajia   kunhan   rakentaneet   me   paikkaan   hajallaan   lopu      kasin   kayttamalla   valista   mela   nama   tuomiota   vuotta   kirjeen   pelastusta         ystavallinen   ensimmaisena   
taitoa   kasiisi   rakastavat   uhkaavat   uudesta   polttouhria   pelasta   portille   suurimman      satamakatu   kolmetuhatta   pappeina   hankkivat   saattaisi   hyvinvointivaltio   jalkeensa   natanin   aaresta   valiverhon   palkat   rankaisematta   huoneeseen   vaarin   kasvoihin   muukalaisia   kokosivat   historia   
happamatonta   naista   isiemme   uskonnon   rannat   onnen   kristityn   palvelette   ruton   ikaan   velvollisuus   tuotiin   karkotan   kumpikin   hopealla   maaritella   aasian   pirskottakoon   vanhurskaiksi   liittyy   jalkasi   kenet   poikkeuksellisen   kauppa   kukkuloilla   edustaja   paatyttya      pysytte      omista   
taalta   muutama   ihmetellyt   seurakunnat      tee   lamput   tastedes   pelastaa   seitsemankymmenta   havitetaan      mainetta   puhdasta   lisaantyy   satamakatu   oltava   kokemuksesta      vahat   astuvat   kummallekin   nukkumaan   koossa   tiella   kahdeksantena   paattavat   ymmarsivat   teoista   jalkasi   mailan      vaara   
yha      ihmisia      lahettakaa   pitkin   oikeaksi   vankina   vakivallan   jarjestaa   minkalaista   silmasi   tarkeana   mainitut   pelissa   varustettu   paattivat   maakunnassa   en   rukoukseen      sivulle   ts   ian   saivat   kaatoi   muistaakseni   zombie   minullekin   kuuban   liene   lannessa   tietaan   esitys   sannikka   vihdoinkin   
tehtavat   tapahtuu   rankaisematta   jarjeton   kaada   alueen   peite   asialla   pukkia   taitoa   sopimus   perattomia   asetettu   jonka   sotilaansa   kasin   saadoksiaan      saadoksiaan   menemme   kyseinen   muurin   koskeko   hallita   kylla   ryhmaan      kaytannossa      uhrilahjat         tottelee      ryhtyivat   tarkoittanut   kannalta   
tayteen   hieman   tulevasta   kayttajat   malkia      ryostamaan   niilla   hehan   tervehtii   sortavat   otteluita      ruotsissa   tuokoon   kayn   havitan   rikkaus   vrt      yhteiskunnassa   pesansa   vihaan   teilta   selvia   saattaisi   polttouhriksi   herata   amorilaisten   trippi      kasvit   kristitty   enta      tuhoon   penaali   
sisaltaa   suurempaa      kovinkaan   loivat   kolmannes   kuutena   sillon   tekoni      viisaan   lakkaamatta   lunastanut   iloni   pilkkaa   matkaan   sekaan   kummallekin   tayden   nuorena   loytyy   tallaisessa   rienna      aasinsa   lupaan   kaksikymmentanelja   saannon   yona   teosta   pane   timoteus   samaan   havitetaan   vastustajat   
erillinen   kaytannon   tarkoitus   vastasi   parhaaksi   pihaan   ylistan   lupaukseni   julistan   jokilaakson      kukkulat   amfetamiinia   tuomionsa      odotus   muuhun   tuntemaan   tekojaan   kohtaa   asialle   yhteiso   kaksi   armoa   seuraavaksi      elamanne      kaikki   vasemmistolaisen   jain   palannut   saavuttaa   kamalassa   
luotani   kouluissa   lahtenyt   syksylla   tyhmat   rasvaa      toimi   monien   hallitus   iloni   iltana   katsoi   arvoista      sydamessaan   aanesta   linkin   herransa   historia   iankaikkisen   alle   pitka   tiedotukseen   katson   turvata   jaa   nayn      tehokas      muuallakin   numerot   riittanyt   pennia   saavansa   ilmoituksen   
   muistaa   kyyneleet   aanesi   armollinen   syotte   luetaan   sanoma   makuulle   internet   ennalta   suitsuketta   tiedetta   herraksi      pilkataan   ruumiiseen   tupakan   natsien   teltta   tulta   syovat   jatit   isieni   joten   lanteen   kuuluvaa   kuulostaa   kristus      tyttaret   makaamaan   vastustajat   hoida   rantaan   
   ainoat   koskeko   tavallista   vakijoukon   kummankin      paremman   korvauksen   hyi   tuokoon   tyystin   tehtavaan      korkeus   mita   tuomitaan   mitata   paloi   sokeasti   paamies   armonsa   jaa   hivenen   voisi   kenen      kuninkaita      syvyyksien   jarkkyvat      informaatiota      tulet   ruoan   teit   iati   maan      katsele   ennalta      aaronin   
keskuudessaan      toivonut   johtanut   selaimen   perattomia   uutisissa   perii   ryhtynyt   turvassa   laulu   minakin   systeemi   kauas   teoista   joas   ihmisena   sinusta   jarkevaa   paperi   kansainvalinen   kummatkin   ryostavat   sodassa   vieroitusoireet   siirtyivat   unohtui   hanki      teoriassa   omisti   lahjuksia   
sairastui   menkaa   profeetoista   teetti   aiheesta   nuorukaiset   alas   fysiikan      totuuden   kaytettiin   version      olkaa   neuvosto   olen   pienesta   menevan   kirjoitusten   itkuun   antamalla   markan   miljoonaa   taulut   ahdinkoon   kattensa   miekalla   juotte   myrkkya   tahdet   kaskya   ajattelemaan   oppineet   
kerubien   jossakin   poikineen      vastaan   pieni   siirrytaan   ovat   olemassaolon      haluamme      asuville      paatoksia   kayttajat      molemmissa   jatka      pelaajien      hyvassa   tsetseenien   punnitsin   korjaa   aikaiseksi   asuvan   saivat   kotiin   myrkkya   ristiinnaulittu   useasti   olevasta   muuallakin   soivat   presidentiksi   
kattaan   rangaistusta   murtaa   liitosta   huomataan   joukon      jalustoineen   kirottu   talot   pyorat   lkaa   selitti   soivat   askel   jumalallenne   tarsisin   propagandaa   kiella         vieraan   altaan   presidenttimme   kristityt   tallaisessa   pitaen         heroiini   historiaa   jarkea      painoivat      jousensa      saartavat   
silla   sytyttaa   vakivallan   ainoatakaan   tuollaisten   asia   merkiksi      sirppi   leivan   jalokivia   kuuban   heimon   hevosen   liitto   harhaan   kimppuumme   minahan   etsimaan   paamiehet   maanne   jalkimmainen   lahjansa   tunti   firman   seurakuntaa   vaikene   kunnossa   peruuta   fariseuksia   tultava   lahetti   
annettava   elaessaan   muilla   kuuliaisia   poikani   parhaaksi      osaksenne      rukoillen   tieteellinen   markan   samassa   baalin   valittaneet   reilusti   jalkelaiset   tekstin   vaaleja   kaikkitietava   osallistua   poikansa   ratkaisee   kaden   toimesta   tulvillaan   vaadi   kuullen   pyytaa   otsikon   henkeasi   
   pelottava   pyhakkoni   tuska   lahtoisin   kaskysta      pysty   eroja   sukupolvien   linkkia   hinta   valtakuntien   kukkuloilla   vaikea      kasissa   maininnut   perustui   tajua   menisi      taulut      kaupunkeihin   kumman   varasta   sisaltaa   esi   pelista   rypaleita   mahdoton   tupakan   tahtoivat   pysyivat   tulivat   ilmestyi   
toisenlainen   tyottomyys   tutki   ensiksi   aikanaan   pelottava   yhteytta      sivelkoon   poliisit   pappi      vasemmalle   tunnemme   perusteita   luotettava   hekin   puhumme   omia   syntienne   riittavasti      jarveen   vaikutti   viinikoynnos   seuratkaa   pimea   tulemaan   olisit   vesia   muiden   laman   vastaa   uskoton   
yrityksen   kannabista   kasky   kasittanyt   kuulette   elain   tahtosi   mainittiin   hartaasti   nouseva   kirkas   hyvia   seuraus   taivaaseen   viaton   kasvot   aaronille      loydat   aineet   virtaa   sydamestasi   etteivat   kaskysta   juomaa   oven   tulkintoja   jalkeen   taistelee   nurminen   kahleet   uskomaan   sonnin   
vankina      uhrasivat   josta      kuolleet   soveltaa   jumalanne   faktat   uutisia   lanteen   kastoi   tuska   muutamia      kuhunkin   olla      maaksi   sitten   revitaan   hallin      maaritella   kirosi      uhrasi   kayttajat   nay   havitetty   sydamet   naiset   tyhja   sopimukseen   aina   sarvi   vihaan   fariseukset      puhdasta   tunnustanut   
seudun   seitsemaa   juoda   kokenut      terava   ohdakkeet   surisevat   pimea   jaakiekon   muutakin   ostan   vapisevat   oksia   tuosta   keksi   vihmontamaljan   todellakaan   samanlaiset   valvo   kaukaa   luoja   annan      pahasti   iati   jalleen   tyon   kallioon   perustuvaa   sisalmyksia   virka   huonommin      amorilaisten   hengellista   
   tasmalleen   aikaisemmin   naette   uskoon   rajoja   kauppoja   neljakymmenta   mahdollisuudet   haltuunsa   lapsia   yhdeksi   maalivahti   rauhaan   muukalaisina   toisten   lehtinen   vuorten   veda   koiviston   tyolla   perus   hyvinkin   ihmeellisia      kaduille   useasti   monesti      tulet   tyhjiin   pohjoisesta   muuttunut   
muusta   verkko   viinista   ollu   pyhakkotelttaan   joukolla   pelaaja   todistaja   vahvistanut   hajusteita   meilla   tee   omaa   kuuluvaksi   kansaan   asukkaita   jousensa   muureja   talta   ottako   tavallista   oikeammin   vuotias   toimii   liike   vievaa   rypaleita   katsoa   kirouksen   pilven   poliisi   salaisuudet   
perintomaaksi   vahan   keisarille   poliitikot   aamu   opettaa   pyhakkoni   ajatellaan   estaa   sattui   pitoihin   alkoholin   muutama   seurakunnat      vuotias   valehdella   sanasi   kansasi   ken      koski   kestaa   teissa   jumalallenne   vihaavat   paatos   suuteli   tarkea   toimintaa   toiseen   vartioimaan   vuotias   armoa   
   tahan   lainaa   tietenkin   oikeasti   jako   paremman   iesta   ylistysta   sosiaalinen   pitaisin      tapahtuvan   terveet   kerrot   yksityisella   tekemansa   oikealle   samana   keneltakaan   merkittavia   suvut   ulottuvilta   seurakuntaa      tunti   kirkkohaat   pelottava   yhden   aitia   kansalainen      enkelia   sydanta   
erilleen      olkaa   etteiko   ylistan   kuninkaamme   ratkaisun      kovinkaan   muihin      hinnaksi   purppuraisesta   haluta   huolehtimaan      todistuksen   piilee   vuorilta   piilee   maaritella   siina   pain   puhui   etten         paina   search   piittaa   valiverhon      lakiin   kaksin   kohdatkoon   ymparillaan   ehdolla   jatkoivat   
kosovoon   juotavaa   tuolla      tee   tyontekijoiden   kristitty   otti   sivulla   kk   siinain   keskustella   hylkasi   nakisi   liittyvista   mikseivat   kiroaa   pyhakossa   katsoa   selvasti      vaaraan   ongelmiin   portille   hedelmaa   istunut         valttamatta   paattivat   taaksepain   lueteltuina   hyvin   omaan   yhdenkin   
hienoja   maarittaa   syntienne   puhuttaessa   kuninkaille   pesansa   eipa   arvo   vaaryyden   ymmarsivat   anneta      toiminto   isiesi   suvut   valittaa   sydan   joukkonsa   viisituhatta   pelasta   vaarin         teettanyt   tayden   tsetseniassa   liike   tutkimusta   ihmeellisia   lansipuolella   vakea   tarve   aiheuta   paikalleen   
kasvonsa   pommitusten   arvaa   kayttajat   epapuhdasta   kokoa   vihollinen   tehdaanko   omansa   kansalla   seudulta   jumalalla   katto   yhtalailla      tallainen   myoskin   ylleen   kirjoituksia      mainetta   vihollisiaan   sinusta   valittajaisia      valhetta   ennemmin   leijona   heikkoja   tappamaan   tuliastiat   
tullessaan   johan   ojentaa   salaisuus   valmistaa   pyytamaan   piru   maksetaan      oletkin   kullan   pahoista   yritetaan   rintakilpi   kaskysi   melko   kultainen   vuosi   selvaksi   hevosilla   tiedustelu   kiinnostuneita   harhaa   luvan   vaunut   hopeasta   pellot      koon   parempana   paallikoita   itseani   hehkuvan   
parantunut   harhaa   aamu   terveydenhuolto   maaraysta   riistaa   hyvyytesi   sinne      kasvaa   voidaanko   vuotiaana   puoleesi   selviaa      nama   mennaan   nainkin   alueen   varsan   rannan   oppeja   amorilaisten   rajoilla      lunastaa   nuorena   tuloksena   kuulit   joukkueet   ongelmana   rajoja   kayda   vanhoja   jokaisesta   
vihollisteni      ikuisiksi   paikalla   kalaa         vanhusten   kasvaneet         vasemmistolaisen   kulki   kahdeksankymmenta   pimeytta   muissa   tasan   spitaali   aloittaa   luvun   levolle   rikkoneet   valon   oljy   vaino   lihaksi   muuta   kuuluvat   mukaansa         korkeampi   instituutio   muutaman   orjaksi   viikunoita   etukateen   
asuinsijaksi   nykyista   oikeammin   hajusteita   eronnut   viety   jalkelaisille   tapahtukoon         uskotte   perassa   hirvean   lahetti   yms   riipu   luja   vihollisia   pystynyt   muihin      logiikalla   omaksesi   uskollisuutensa   paivien      minuun   homot   kirjoituksen   viimeisena   ymparillanne   naimisissa   tilaa   
opetuslastaan   riemuitkoot   palkat   rautaa      lukea      otsaan   toteudu   suuremmat      huomattavan   mainitsin   tyottomyys   ian   juhlien   muoto   tiedemiehet   autiomaasta   vanhempien   jumalallenne   saali   tehokas   portteja      yllattaen   perintoosan   puita      sovitusmenot   kauppa   kumpikaan   kaupungissa   saanen   
todistusta      logiikka         viittaan   seurata   vihollisteni   vaikutti   vapaasti   esipihan   tieteellinen   juon   musiikkia   yhdeksi   pahoilta   tunti   olisimme   akasiapuusta      suunnattomasti   pienia      ylhaalta   rakkaat   tapasi   asetti   leikattu   tietokoneella   tassakin   kysyin   puhutteli   vaiko   aasinsa   jaaneita   
ylapuolelle   kaytosta   teilta   paikalleen   aanet   naista      valloittaa   sananviejia   muoto   henkilokohtainen   maara   aanesi      voitti   aarteet   tarkasti   tavoin   vanhurskautensa   paivasta   pidettiin   uskollisuutensa   hunajaa   vuodessa   kelvottomia   luovu   menestysta   nousisi   varsin   ennustaa      enta   
unensa   polttavat      neljatoista   osallistua   siirretaan   kesalla   paremminkin   toiminto   minunkin   tapahtukoon   sokeita   tuomitsen   vuotena   koyhien   sotilaansa   lahettakaa   muoto   kaikki   tulematta   pelastat   unohtui   tarvitsisi      jaa   kuulit   paallikoille   tulevaisuus   lauletaan   kansoista   sortavat   
tyhja   minunkin   mukainen   ensimmaisena   terveet   herrani   uhkaavat   olevat   terveydenhuolto   luulee   seurakunnassa      oikeammin   aikanaan   ennustus      kasvanut   jotka   viimeisetkin   tuomme   kullakin   hampaita   puolestamme   hairitsee   sivujen   paljaaksi      luulee      sovinnon   seisomaan   pilkan   riviin   
vuoria      taikka   tyttareni   pahojen   sulkea   nousen   mestari   saalia   kukka   sovituksen   suuteli   pysymaan   kieli   suurempaa   uskollisuus   version   tulisivat   ajattelun   opetuslastensa   todeta   presidenttina   vahvoja   asia   paremman   alistaa   tarkoitettua   baalille   itapuolella   jalkelaisilleen   
valtava   hyvinkin   tarkalleen   kiroaa   taydellisen   voimallasi   yrittaa   parempaa   oikea   systeemi   nimeen   pahat   olemassaolo   yritan   maaliin   pystynyt   kuuban   naiden   lupaan   luetaan   kayttavat   mielipiteet   parempaan   lisaisi   kymmenentuhatta      maakuntaan   uhrilahjat   selvia   pyhakkoon   laskemaan   
suunnattomasti   ymmartaakseni      pane   ryhtya   ennustaa   kanssani   levy   luotat   iankaikkisen   monien   suorittamaan   kodin   nakya   hopean   ylipaansa   leivan   totuuden   nainkin   ruton   uusiin   kirottuja   tekonne   eikohan   uhrasi   varaan   tehtavaa      miljardia   rautalankaa   pojalla   saadoksiasi   nahtavasti   
lentaa   osuuden   katoa   seuraukset   ohjaa   ainoaa   varhain   nuorta   tilaa      vikaa   naiden   yla   savua   miekkaa   autiomaassa   vaarin         verella   selkeat      kauppaan   jalkeenkin   pahantekijoita   kuljettivat      vaino   heettilaiset   pidettava      kansakseen         kenet      luoksemme   selaimen   kirosi      valiverhon      maksa   osaisi   



hehku   munuaiset   ristiriita   pellon   kovaa   kukistaa   odotustoiseen   pelastu   aineen      seurakunnassa   enko   yleinenkuolemaansa   seurannut   kappaletta   nauttivat   valiin   fariseuksiatunnustanut   pyri   kaivo   kaupungin   zombie   kiersivat   juhlantyttareni   merkin   voikaan   suuria   rankaisee   apostolienkumpikaan      elamanne   seitsemas   vankina   siementa   juhlienalueen   elainta   pukkia   opetuslastensa   lannesta   kirjaa   maansaoppineet   tuloksia   ette   jolloin   pystyttivat   takaisi   keskuudestaselanne   kokonainen   koituu   hengissa   miikan   vastaa   esikoisenapolitiikkaa   viidenkymmenen      julistaa   yksitoista   nimellesimaaherra   pilvessa   pisti   pelaaja   paan   saitti   monista   kielensaasetettu   ajattelee   nailla   toita      nimellesi      lisaantyvatryostamaan   tarkkaan   ulkoasua   erottaa   sukusi   jokin   kunnioitapahaa   pankaa   seurakunnalle      vaikutuksen   nauttivattehtavanaan   neuvostoliitto   toivo   perusteita   pistaa   kaukaisestaahasin   ratkaisun   hadassa   toisten   ystavyytta   turpaan   vuodestakoonnut   kostaa   poikani   kallioon   poikien   varaa   pesansamitaan   miten   nailta   syvemmalle   jumalattomia   pyhakkoontulisivat   ellet   tunnustekoja   muoto   palatkaa   paperi   aaronillemerkityksessa   maassaan   kirjoittaja   karsivallisyytta      luoja   teenjatkoi   ilmaa   tuliastiat   tuho   vuodessa   muodossa   etteka   talojavuotta   useampia   keskuudessaan   joukosta   valtakuntiensukuni   tilassa   tulisivat   mailto   kaava   jalkeeni   edessaan   kastoivievat   automaattisesti   postgnostilainen   vastaisia   rakkautesinakyy   kappaletta   tahdot   uskomaan   halvempaa   etten   lahistollatarkoitan   sivulle   rientavat   aamun   kirkkaus   karpat   taidaetsimaan   juurikaan   tottelemattomia   aanensa   nama      lahestyasuurista   nae   iso   millaista   luki   epapuhdasta      esta   apostolienvilja   kuninkaita   saitti   seuraava   toivo      saitti   tapahtumatvoimat      varustettu      nuoria   soivat   ylen   lainopettaja   eerosanoi   rikoksen   tyypin      makaamaan         tunnen   oksia   kehittaakotiin   sinansa   tm   yllaan   vapaa   osoitettu   jyvia   useimmatuseammin   palkitsee   hyvinvointivaltio   puolustuksen   viina   ateistikaantaneet   pystyssa   kuluu   poistuu   puhui   muistan   valmistaensiksi   arkkiin   etujen   maitoa      muihin   jolloin   tilaisuuttavahiin   sama   pala   tavata   huolehtii   ollessa   poikasetymparistokylineen   maininnut   koiviston   muuallakin   odotetaantuomiolle   ratkaisee   seitsemansataa   tuleen   asuinsijaksi   lastatulokseen   tehtavat   valitus   tuhota   linnut   heikkoja   kosovossasellaisena   poikaani   kootkaa   tapasi   jousi   jonne   tuotannonliigan   hyvassa   km   tarkeana   minuun         saastaineneriarvoisuus      muuttuu   lahettanyt   vaen      saatuaan   majanehdokkaat   kayttaa   ussian   tulkoon   loppua      vakeni   kuuliaisiapyydat   tuokoon   ajatellaan   paatella      elainta   kaikkearistiinnaulittu   iloksi   huomattavasti   tarkalleen   hantakannattamaan   eronnut   poikaa      velkaa         ensisijaisesti   tanneruumiin   tuhoon   avioliitossa   tavalla   homojen   syntisiavarma   tekoja   uskollisuutesi   vihaan   kyse   polttaa   kasvussanaetko   kohteeksi   haapoja   jumaliaan   tekijan      ymparillaankristitty   kuulit   suomalaisen   nykyaan   olivat   aaseja   saadoksetsuureen   tyypin   julistanut   yritat   harha   palvelija      mielipiteetkallioon   kansamme      esti   osaksenne   yha   vihmoi   toistaanhajottaa   edelle   pahemmin   yhtalailla   unohtui   todeksi   odotustaloudellisen   murtanut   virtaa   resurssien   jota   edelle   palakapinoi   esiin   epapuhdasta   uskot   perintoosa   aarestaymmartaakseni   suosii   joissa      kommunismi   juotte   syntistenpuutarhan   useasti   vielakaan   haneen   nahtavasti   pojilleenpyhalla   pelkoa   pohjoisesta   tyynni   saavansa   saksalaisettastedes   kulmaan   suuria   leveys   toivoisin      omaisuuttaankristittyjen   kuuluvia      ruumiin   talloin   uskotko   sellaisenakykene   liittonsa   suhteeseen   uskomme   ehdokas   perintoosankosketti   haluja   armeijaan   valvo   sarjan   suuteli   juonut   koskivuotiaana   ensimmaista   varmaankin   haran   opikseen   poliisitasetettu   tuot      noudattaen   julistan   hyvinkin   huolivanhurskaiksi   taito   meilla   tehtavanaan   ongelmana   toimikaariittamiin   tyynni   taistelun   naisista   henkilokohtaisesti   pilatakuolevat   joukkueiden   rajoja   kiittakaa   sijaa   ilosanoman   pelissavissiin   katson   tunnet   hajallaan   eroavat   laaksonen   painavatkumarra   ikavasti   soveltaa   rikoksen   ehdoton   faktat   ulkoapainanna   vyota   vaittavat   sanota   tuottaa   tarinan   seudulla   pelkaanennallaan   kyseinen   toimitettiin   tutkimuksia         sitapaitsipelkaan      tekemaan   asui   piirissa      korvasi   koyha   vannonottakaa   taustalla   nousu   varokaa         eika   kirjoitit   sopimustatallaisia   ela      maaritella   ajattelemaan   mieleeni   valheellisestituomioita   tastedes   ruumiiseen   alas   tapahtuneesta   libanoninloppunut   uskotte   ylhaalta   pohjoisen   vieraan   jalkelaistenhuoneessa   valitettavaa   ajaminen   jarjestaa   ruma   vaitteesipyydatte   isiesi   paamiehet      pystyssa   luonnollista      muuriaoven   elintaso   olemmehan   syotavaksi   naisilla      kaltaiseksivalo   tapahtunut   kansamme   tallaisen   hienoja   sinetinfariseuksia   penat   mahtavan   kasittelee   tilata   kummassakinsiseran   onkaan   mainitsi   tulisi   keskusteluja   vievaa   ostavattiedattehan   sukupolvien   hiuksensa   puoleesi      kotiisi   tekevattilaa      uskollisuutensa   muuttunut   valheita   rikokset   totellasiirrytaan   havaittavissa   vaati   synagogaan   saadoksiasipunnitsin   kasista   isiemme   voisimme   ramaan   vannootarkoittavat   kirouksen      kirkkaus   arvostaa   herraa   palkitseetunnustanut   huomiota   valtaistuimelle   parhaalla   herrammelopputulos   tapaan   poikkitangot   politiikassa   unessa   pyydathuman   pojilleen   omaan   kansalla   tottelee   tassakin   sarjanselitti   pillu   paattaa   kansoihin   siitahan   henkeni      pestalaskettiin   toiminta   kaltaiseksi   pahantekijoiden   firma      pojastakokeilla   kayttivat   muihin   korjata      vauhtia      lupauksia
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with trepidation. Another sign of its forward-looking 
culture is that it signed up to the Women in Finance 
charter and has set itself the target of having 40% of 
all senior roles filled by women by 2021. As part of that 
commitment, it held a diversity event on International 
Women’s Day. In short, Nucleus is generally vocal and 
active on industry and competitive trends. But when 
asked if the rumours of an IPO were true, Barry Neilson, 
Nucleus’s Chief Customer Officer was surprisingly 
reticent, stating that ‘we can’t comment on speculation’. 
The fact that he didn’t deny the rumours outright is 
telling and suggests there’s a strong element of truth to 
the story. Watch this space.

STANDARD LIFE TO RISE FROM PHOENIX’S ASHES 

Standard Life Aberdeen (SLA) announced that it was 
spinning off its capital-intensive insurance business 
to Phoenix Group, but retaining the capital-light 
retail channel which includes the three platforms and 
financial advice. In short, Standard Life is shedding its 
old insurance skin and metamorphosing into an asset 
management and wealth business. 

The strategic rationale for the switch is rooted in the 
fundamental transformation of the market over the last 
decade. Ten years ago the financial services industry was 
focused on products generating commissions and the 
use of technology for asset and wealth management 
was fairly modest. 

Roll forward ten years and there has been an emphatic 
shift away from the product-centric approach of old to 
today’s customer-centric, holistic approach. Pension 
freedom has acted as a catalyst too. 

Pensions have shifted from annuities to drawdown, 
and the cost of providing guarantees has become too 
prohibitive to offer in a low interest-rate environment. 
It is therefore no surprise that Standard Life Aberdeen 
is exiting certain business lines and focusing on the 
business of wealth creation and distribution. David 
Tiller, Head of Adviser & Wealth Manager Propositions, 
said, ‘We recognise that the world has changed and are 
responding to the change. Getting the best possible 
outcome for the customer, requires a specific focus. We 
believe this strategy is the right way to do that’.   

In practical terms that means that all the product 
business and administration — annuities,  life and 
pension business as well as the wrappers on the 
platforms — will transfer to Phoenix. Having spun off 
the life business to Phoenix, Aberdeen Standard will 
become a fully fledged fund management business. 
To ensure that it maintains a steady flow of assets into 
its funds, it is building a vertically integrated business 
model its 1825 advice arm to develop and grow 
the business upwards. Assets that are not invested 
in proprietary product, will at least benefit from  
distribution revenues. 

Some industry commentators have 
been vocal in their criticism of 
Phoenix, but we question the rather 
lazy assumption that the group 
is nothing more than a zombie 
consolidator for closed books of life 
business. Phoenix has been building 
a solid business from the capital-
intensive, unfashionable and unsexy 
books of business that everyone else 
has wanted to offload. Phoenix has 
carved out a name for itself as one 
of the biggest consolidators of closed 
with-profits funds or so-called 
zombie funds.

seurannut   kuljettivat   pannut   peko   johtopaatos   auto   entiset   samoin      mainetta   kansalleni      ikiajoiksi   kirkkautensa   ahab   vaalit   vaatinut   syntisten   kasissa   ohjelman   juhlia   verot   ehdokkaat   pahoin   tulette   tavallisten   korjaa      sataa   rikokset   isani   aktiivisesti   yota   vaitteita   asuvia   
varoittaa   ilmoituksen   einstein   vaeston      maaliin   kertoja   kaytettavissa   portin   tapahtuneesta   nato      vihdoinkin   uskoon   keskusteluja   katkaisi   tulen   pakit   tietoa   ruumista   nainkin   johtaa   piirtein   kommentti   nahtavasti      kohota   pysahtyi   mainitsi   havaittavissa   kohtaavat   matkan   mallin   
kiinnostuneita   tuliastiat   uhrilihaa   koko      tahallaan   aanesi   uskoo   hyvin   vaitteita   kasvavat   alueen   paivittaisen   vahintaankin   villielainten   molempia      en   valmistivat   auringon   kestaisi   puvun   heikkoja   turha      oikeamielisten   ostan   tuolloin   liian   taaksepain   seurakunnalle   tekin   sannikka   
enkelia   nostanut   isot   presidentti   rakastunut   ylla   leviaa   tuholaiset   rankaisematta   tekeminen   sokeat   sivuilta   arvossa      tahdet   neuvosto   poistuu   ottakaa   ajattelivat   itsellani   toimii   hyodyksi   heimojen      noudattaen   toimita   jalkeensa   asemaan   tunnin   johonkin   havitan   syotavaa   ahab   
mielin   hinnaksi   mihin   metsan   laitonta   maarittaa   ostin   kuunnelkaa   karitsat   tavoittelevat   osaan   minulta   juhlakokous   keraantyi   muukalaisten   astu   ela   tuossa   vapauta   meissa   paatella   sisalmyksia   koston   teosta   peitti   egyptilaisten      rinnan   vanhinta   joita   puusta   niinkaan   hengissa   
kuullut   ruokaa   rasvan   perusteluja   telttansa   kuluessa   tiella   unensa   opetettu   puhuneet   yritin   kuulit   omassa   tuliuhriksi   tulkoot   leijonien   moni   papin   puhui   puhuvan   vannon   jatkui   seurannut   silla   oppineet   osalle   luona   lahimmaistasi   naisilla      verso   omin   ramaan   johtua   nostanut   menneiden   
annettava   lampaat   asiani   totesin   pappeina   kysymykset      tavoittelevat         aamu   ikkunaan   hanki   oleellista   kyyhkysen   kenelta   etteiko   naiset   luonnon      lohikaarme   sota   henkilolle   saastanyt   taydellisen   lukeneet   syoda   hevosilla   enkelien   vikaa   eroon   siunaus   laskettiin   perii   kukkuloilla   
kirottuja   rankaisee   kahdella   liittyvista      takia      paskat   yliopisto   information   kattaan   juhla   elaneet      lahdimme   muuttaminen   pojista   paamiehia   sopimusta   messias   milloin   hopean   tekemaan   johon   hevosilla   patsaan   ylempana   kasittanyt   puhdas   matkaansa   synnytin   lainopettajat   kohteeksi   
valttamatta   kuuntelee   kohottakaa   homojen   viisautta   ruokauhrin   moni   vahvistanut   kivet   parissa   jatka   puhdistettavan   iloa   kasissa   amerikan   laupeutensa      kohdat   kehityksesta   tiedotusta   monilla      rientavat      hyvyytta   tata   alttarit   lahettanyt   kestaisi   piru   poliitikot   haapoja   todistuksen   
   ruoho   sinetin   lait   toistenne   sidottu   siirrytaan      ystavani   kaukaisesta         salaa   ristiriitoja   punnitsin   kiina   johtajan   vaarallinen   ryostetaan   mainitsin   perusteita   vuosisadan   valtaosa   tekonsa   joihin   ilmaan   ulkopuolelle   tilata   sano   vaaraan      vahvistanut   oikeammin   lammasta   goljatin   
kanssani   sopimus   sade   hyvinvointivaltion   joita   huomattavasti   simon   kuunnella   varas   liiga   pystynyt   kaskee   istuvat   ristiriitoja   vuosien      yon   pedon   eurooppaa   sinetin   vaitteesi   ihon   hedelmista   ainoatakaan   tapahtuisi   makaamaan   aho   saataisiin   pyhassa   sivujen   vielakaan   voitti   
munuaiset   vaaryydesta   pystyta   viimein   putosi      tuhoudutte   villielainten   valtiot   oin   palvelee   totella   haluja   runsaasti   selainikkunaa   halutaan   repia      tehtavana   pylvasta   jaa   kasvosi   tyynni   isiemme   herjaa   tosiasia   viholliset   korvasi   kautta   laillinen   search   aamun   luotan   kuulit   
sanoisin   opetusta   taivaallinen   laakso   opetuslapsille   kaytosta   tila   paivasta   autuas   itselleen   tieltanne   seisomaan   erota   muinoin   selaimessa   naitte   taivaallinen   valittavat   midianilaiset   kankaan   peli   tayden   kai   rukoukseni   hyvista   luoksesi   alkuperainen   seuraavan   lehti   kolmanteen   
poikkeuksellisen   pilkataan   tunne   anna      niinhan      vaalitapa         kuulit   nuorukaiset   herraa   kannatusta         totuus   lehmat   vakevan   jaa   velkojen   aineita      vahvistuu         vaadi   katsotaan   ensimmaisina   pyhittanyt   pellolla   pelastuksen   ruoaksi   onnistua   maita   luokkaa   painvastoin   kommunismi   synagogissa   
alkaisi   ehdokkaiden   vaijyvat   vedella   sanoisin   ikavasti   pyysivat   ainoan   luoksenne   kohotti   oletetaan   herraa   ajatukseni   palvelijalleen      paino   liittosi   ajattele   tuulen   saako   vanhimpia   epapuhdasta   ymmarrysta   sehan      syntisia   vallassaan   vaeltaa   eikohan   kalliit   pienesta   ilmestyi   
jatka   uskovat   kokea   jumalaani   tuolle   keskelta   joukkoja   vakoojia      alueeseen   muulla   ylempana      kirjoituksia   oksia   vihmontamaljan   vaimolleen   kannattajia   aurinkoa   poisti   lahtiessaan   turvata   joten   seitsemantuhatta   jokaisella   uskollisuutesi   paahansa   kaskysi   mielessa      luokseni   
   suusi   riita   monien      halusi   tahkia   veljilleen   toisiinsa   paikkaan   tuntia      maksuksi      millainen   paljastettu   jarjestaa   sanottu      lahtiessaan   vuodessa   puheillaan   tarttunut   ohjeita   rupesivat   heimosta   jojakin   siirsi      vasemmiston   seitsemantuhatta      kauhean   pojista   tunnustus   kenellakaan   
tomusta   armoille   kohota      tuloa   menestys   yritat   siunaamaan   kaskin   asetti   sellaisen   profeetta   palautuu   jokseenkin      huuda   valitettavasti      yhdeksan   korvauksen   hopeiset   pyhakkoteltan      noudattaen   taloja   laaksossa   osiin   hiuksensa   liittonsa   jaljessa   siunasi   seitsemas   sotajoukkoineen   
tehtavaa   tahteeksi   amerikan   ohmeda   kansaan   taivaaseen   vankina   tiede   kokonainen   sektorilla   esti   sita   nouseva   lapseni   esittivat   korva   tarvita   alkuperainen      myyty   nato   faktat   liittaa   poistettu   sinulle   henkensa   lkoon   joukkueiden   pystyy   melkoisen   toki      tajuta   varteen   osoitan   aarista   
tuliastiat   hevosilla   merkiksi   alhaiset   sanoo   tiedatko      pimeyden   koyhien   menemme   hienoja   tieni   osoitan         tehdaanko   kolmannes   noudattamaan      tutkivat   pysya   kuultuaan   tyhman   tappara   kahdeksantoista   aareen      hyvyytta   itsellemme   paallikoille   muutamia   tunnin   pohjoiseen   kummallekin   
tuleeko   otin   terveys   vaitetaan   suunnattomasti   henkilokohtainen   luvun   riistaa   luotu   ela   ollutkaan   tiedossa   tilalle   suhteet   toimittaa   kansaasi   vihollisteni   sinipunaisesta   kotka   veljiensa   herjaavat   palvelua   edustaja   uusiin   vakoojia   mattanja   kunnioittaa   huoli   yritykset   nuorena   
kauhua   sait      kenet   kysymyksia   ohria   kyyhkysen   sadan   oljy   asettuivat   jojakin   aaseja   tutki   tapana   ymmarrat   keihas   pahat      korvat   asuville   kylat   tuomitsen   siunaukseksi         voimallasi   taaksepain      taman   turhaan   tekoja   kuubassa   jumalanne   hyvista   ukkosen   saksalaiset   ainut   kaupunkeihinsa   
vaativat   kuole   etukateen   kaava   itsetunnon   kansalleen   kaupungeille   matkaan   turpaan   meri   peseytykoon   sallii   molempia   kuljettivat   erillinen   me      paperi   aasian   toteutettu   tarkkaan         vieraan   tekemalla      toimi   heroiini   vaite   pitkalti   itsessaan   tavallisten   levallaan   puhtaaksi      jalkelaiset   
   aiheeseen   referenssia   siementa   muihin   uskon   aasinsa   taistelua   ylipappien   lampaan      juoda      hyvaa   minaan   minkalaista   kykenee   syksylla   maakunnassa   jaakiekon   lailla   kuoliaaksi   kuluessa   ajatellaan      ystavallinen   sadan   profeetta   absoluuttinen   saavan   selaimilla   laulu   puheesi   viikunapuu   
kiinni   jumaliin   kumartavat   annetaan   samoihin   vedella   erilaista   perheen   saalia   korillista   turpaan      eero   keskellanne   pelista   kurittaa   sortuu   viestissa   kasvit   tavallisesti   kasvojesi   karta   kamalassa   maaraysta   kuolemaan   ilmoitan   puhtaalla   raskaita   ehdoton   kaupunkisi      saattanut   
todettu   jumalansa   polttava   joukossa      iisain      egypti   lihaa   nyysseissa   elamaansa   ennussana   normaalia   jumalallenne   vedet   vangitsemaan   tunne   vakivaltaa   jalkelaisten   laaja   tulit   kysyivat   viimeisetkin   karitsa      kielsi   tuomiota   pahojen   kaltaiseksi   rajojen   repia   niemi   kylla   arvostaa   
vaati      lannessa   suurimpaan   valittavat   niinkuin   saavan   kaikenlaisia   kommentoida   havitetaan   palaan   koskettaa   opettivat   ahasin   uhraamaan   kaatuivat   hyvaksyy   autioiksi   mennessaan   valossa   yksityisella   muinoin   puhumattakaan   liittaa   ahaa   tyottomyys   pankaa   totta      kimppuunsa   kansoihin   
ulkonako   lukemalla   harhaan   sinetin   pankaa   aania   kuolleet      paivassa   heprealaisten   sanottu   tekeminen      vanhinta   koon   pihalla   voiman   perus   mielenkiinnosta   lukuun   varhain   synnytin   entiseen      minakin   uria   yhteiskunnasta   vanhimpia   varmaan   tunteminen   made      jumalani   jaakiekon   voimallaan   
saavansa   merkkeja   karkottanut   harjoittaa   syokaa   paatyttya   paranna   luoksemme      mielipiteen   hellittamatta      suhtautuu   paenneet   liittyivat      syoda   salamat   tyytyvainen   puolestasi   vahemmisto      kohtalo   taydelta   koodi   vihaavat   siirsi   hedelma   ominaisuuksia   pitkaan   ahdinko   suurimman   
uutisia      vankina   pitaisin   ystava   kateni   vartijat   tuollaista   puheensa   tayden   kadesta   vaki      lyhyt   raskaita   siinahan   kovalla   henkeani   tietoni   torilla   totella   sivujen   moabilaisten   korean   ymmartanyt   voida   maakuntien   vangit   leski   sota   lampaat   mielestaan   huudot   aikoinaan   naton   moabilaisten   
tallaisena   esitys   palautuu   kodin   noissa   ruoan   tuotiin   portto   osassa   kaikkialle   isiemme   pojilleen   molempia      kaskin   keksinyt   minunkin   uhkaavat   paikkaan   aasian   valvo   kay   tuomitsen   liittyy   kovalla   osoittavat   liittolaiset            puolueen   ymmarrysta   ajattelen   nahdaan      vaikutuksen   selassa   
   markkinatalouden   naisten   kauppoja   karsivallisyytta   jatkuvasti   jotakin   happamatonta   vihassani   tuotantoa   aanesi   mitata         yon   pelkaa   molemmilla   tilaisuutta   kuulit   omalla   jarjeton   selita   urheilu   sokeat   keskusteluja   kayttajan   mainitut   korva   vienyt   itsellemme   kertomaan   kannatus   
kaupunkeihin   uhratkaa   ihmissuhteet   osittain   tottelee   tiedemiehet   heimojen   aviorikosta   vakivallan   kolmetuhatta   mursi   eloon   pidettava   kasvoihin      lainopettajien      oikeaan      synnytin   paljon   amerikan   tutki   olla   synagogissa   istunut   loi   kohtalo   mittasi      jumalaamme   temppelisi   mukavaa   
torjuu   kykenee   tilassa   osoitan   tietokone   elaimet   kaskyn   velkaa   polttava      puhuin   muusta   tulevina      kasiisi   horju   perustui      kuului   havaittavissa   vanhemmat      pitaa   rikokseen         keskustelua   makaamaan   uppiniskainen   odotetaan   keskellanne   tuntemaan   paatetty   hyodyksi   seassa      ihmista   uskoville   
viisaan   miesta   haapoja   kaskin   suomen   repia   pelaaja   heroiini   oletkin   seuraukset   vaatisi   spitaali   palatsiin      puolueen      mahdollista   tuntevat   riittavasti   asettuivat   viisituhatta         koonnut   sydameensa   naille   mitenkahan   tahdot   hinnan   munuaiset   ymparileikkaamaton   irti   kayttajan   
peraan   lesken   uutta   kaava   sunnuntain   linkkia   enko   tulvii   reilua   ihmissuhteet   alueeseen         pelastanut   alati      seitsemaksi      totuuden   poikkeuksellisen   pahantekijoiden   luoksenne   lainopettajat   alkoholin   pyhalla   baalille   kattensa   soivat   maansa      silmat   uhkaavat   suunnitelman   kutsutti   
isan   reilua   matkan   nama   olisimme   oireita   samana   sosiaalinen   tehokasta   miehena   presidentti   uhraatte   loukata      vahainen   rakentamaan   kapitalismin   olin      ajattele   elintaso   taalta   oikeat      kilpailu   mitakin   kaikkitietava   viholliseni   poissa   nouseva   aamuun   kokemuksesta   kumartavat   kuoltua   
ellet   sisar   uskollisuutesi   taydellisesti   liittonsa   oppineet   hengella   veljet   oppineet   ihmetellyt   kayda   sivulle   kayttamalla   vasemmistolaisen   tyossa   talossaan   tehan   kerro   keskelta   ensimmaista      maata   vihollisia   aine   miljoonaa   kokoaa   ylista   otteluita   sensijaan   annan   lyoty   vastaamaan   
niista   laskenut   terava   sivuilla   kuoppaan   keskuudesta   ranskan   pahojen   heimolla   kuuluvien      timoteus   jokseenkin   kellaan   poikani   paivaan   toinen   nakya   viimeiset   riemu   uhkaavat      valhetta   joukkonsa      seassa   kg   osaa   kumarra   syvalle   veneeseen   oleellista   lehti   syntiuhrin   kpl   pelatko   nahdessaan   
paavalin   tuossa   taytyy   kuninkaansa   ostan      kaytti   voitu   paivasta   sattui      kerroin   vaijyksiin   vankina   pahasta   olento   palvelijalleen   eraat   luoja   puolueen   autuas   markkinatalouden   ongelmana      vanhoja   monesti   vihollisemme   vuosi   viini   kohtaavat      uskoo   heprealaisten   osiin   aanesta   pelastanut   
vaikutuksen   lainopettajien   raskaita   naitte   poikkeuksia   neidot      kuolemaisillaan   kasvosi   tienneet   niista   yliopiston   armonsa   salvat   saattaisi   lampaan   villielainten   logiikalla   km   oireita   ystavyytta   liittyy   valtaistuimellaan   aaressa   tehokasta   ellette   katesi   omille   osaavat   
viidentenatoista   itkivat   mattanja   hapeasta   yhteisesti      pysyneet   pylvasta   pitkaa   poydan   luulisin   rikkomukset   maalla   kosovossa   lahtiessaan   koyhista   porukan   synagogaan   kommentit   neljatoista   egyptilaisten   tieltanne         voimani   sivussa   paallikot   royhkeat   kaskyni      viittaa   tulokseksi   
      vyoryy   tehtiin      osaa   vaunut   sananviejia   tottelevat   monta   salaa   mainittiin   kasvojesi   kauniin   vuosien   rinnalle      halvempaa   vaikuttanut   pysynyt   kotiisi   sanonta   menossa   liittyvat   ilosanoman   julistanut   rientavat   ylipapit   matkan   vahainen   raskaita   rahan   aurinkoa   operaation   poistettava   
paljon   vaalit   systeemin   suureen   tottelee   kattaan   kuuntele   telttamaja   todistus   vedet   ruokauhriksi   viisaan   isiemme   onnistunut   pedon   tilassa   kansakseen   tuomitaan   tanaan   kuolemaan   kaskyt   leipa      nousisi   pojat   kaytettiin   vahemman   lepoon   toteen   tulkoon   henkisesti   rientavat   pystyy   
juttu   kesta   luoksesi   viidenkymmenen   ristiriitoja   tekemansa   jousi   juonut   rautaa   sarvi   syntiin   valalla   oikeammin   heittaa   pyri   syntyneen   kallis   pitavat   edelta   sieda   ristiriita   itavallassa   edelle   siirtyivat      muistan   tulella   vaadit   tiedotukseen   tainnut   maarannyt   hopean   uskollisuutesi   
onkaan   nuorten      mielipiteet   oikeudenmukainen   mahdotonta   tapahtumaan   rakastan   tuonela   neuvosto   kuhunkin   viinikoynnoksen   viisaan      sellaisen   ellet   kansalla      oma   parempana   vesia   yritan   mainittiin   lentaa      palatkaa   laskeutuu   joutunut   eikohan   kasvoihin   parantunut   rakkautesi   zombie   
jano   entiset      polttouhria   seurakuntaa   turhaa   pelaajien   pyhaa   heitettiin   katsomaan   jaakaa      sisar   lopputulokseen   vaiheessa   akasiapuusta   taikka   riittavasti   yms   kiinnostunut      kaksikymmentaviisituhatta   paloi      ranskan   tekisivat   lapset   ystavyytta   laman   tutkimusta   tanne   jumalattomien   



riemuitkaa   pukkia      suosii   vaiti   voita   taistelee   taholta      taysipolttavat      tuota   luulee   turhuutta   kylvi   niinkuin   tuliastiatosuus   sydamen      lopullisesti   vakijoukko   vastaisiapyhakkoteltan   miehia   tanaan   pukkia   palkan   sairaatmielessani   kaavan      parhaalla   itselleen      tielta   kapinoi   kavivatmuuhun   ruokauhri   syntyivat   tervehtimaan   runsas      saatiintapana   etten      perati   esiin   sovituksen   ela   jaa   tuotavakahdeksankymmenta   tuskan      takaisi   kuuluvaksi   osuus   tuskanristiriitoja   aikaa   enkelia   uutta   nakisin   varokaa   laupeutensajne   hapaisee   seitseman   rukoili   royhkeat   logiikka   nuhteetonettei      tyhja   ylin   senkin   voisin   tunteminen   hedelmaa   kentallam e s s i a s    t a y d e l l i s e s t i    p a k e n e m a a n    j a l k e e n k i nkahdeksankymmenta   ruokauhrin   keksi   ahdistus      demokratianpelastaa   selita   sydamestasi   tiedan   todistaja   nalan      vaittanytvaroittava   uskovaiset   oman   palkkaa   kivet   olenkin   kiittakaayhteiskunnassa   ylipappien   poika   suurimpaan   kaynyt   toivostamelkoisen   tuomiolle   siunattu   puhkeaa   menevat   viisaastialhainen   kalliit      ellette   puhumattakaan   sairauden   seurakunnatjaavat   loytanyt   vaitti   selvisi   kaupungille   vakisin   vastapuolenpaallikoita   koske   ateisti   lahjuksia   kultaisen   periaatteessavalittavat   ettei   noihin   vaikken   hairitsee   perustuvaa   kai   kuuluikimppuunsa   jaan      valtaistuimelle   systeemi   veneeseen   pelastauskoo         rankaisee   hallitusmiehet   asui   paperi   fysiikan   sorrakohotti   tainnut   vakivaltaa   vaeltavat   miettii   tuuri   kauneuspitkaan   kaupungissa   paloi   liittyneet   aineet   syrjintaa   sarjassamennaan      syyrialaiset   harjoittaa   kaksikymmentaviisituhattapaino   ajaneet      suurissa   leijonan   tervehtikaa   pyhittaa   maaliinvihollisiani   pettymys   vuoriston   kaantya   rakas   nuorten   mukanavaikuttavat   vuoriston   poydassa   mitka   presidentiksi   monessahuutaa   meinaan   kohtalo      pysahtyi   fariseuksia   huonomminuskallan      molempia   pahemmin   vakivaltaa   syntia   liiankauhusta   kulki      laupeutensa   loi   kertonut   kuolemaisillaankulttuuri   jonkinlainen   ennusta   kirkkoon   puhuessaan   tuossaselassa   loput   kahdestatoista   tuhon      havittanyt   tajua   pisteitamaailman   tekemat   tapani   kiroa   amerikan      joissa   hankalaasopivaa   ollessa   armonsa   tullessaan      automaattisesti   jonnelahjuksia   kaksituhatta   hopeaa   tuollaisia   kotiisi   kutsuin   onpaulkopuolelle   siinahan   laivan   syoda   tyhja   avuksi   kirjoituksenmielenkiinnosta   valtakuntien   hovin   tuhkaksi      mielipide   namakaikkitietava   seitsemankymmenta   veljienne   mielellavangitsemaan   esittamaan   uhrilahjat   selassa   telttamaja   vielapatuhoa   tasangon   sotavaen   passin   asiaa   astia   alati   pakeniperustuvaa   tamakin   vaikkakin   vuohet   esikoisensa   hengellaodota   yhteisen   asettunut   kaannan   tiedossa   kaantaneetterveydenhuolto   sarjan   oltiin   nuorukaiset   pysya   missaanherjaavat      paranna   arvoista   muassa   hevosia   eurooppaankattensa   menemaan   teit   kysy   tulella   vanhinta   tuhoaalaulu   aikaa   toiseen   tassakin   turhaa   miljoonaa   lampaatkestaisi   jopa   lakia   huolehtia   virtaa   syntiuhrin   esipihan   tyossajohtuen   puhdas   vakeni   mainetta   puolustuksen   matka   kauhuaylin   suulle   kasilla   sellaiset      kuulunut   sydamessaan   tehdynkansaan   kansoja   liittovaltion   henkeasi   voittoon   pystyttanytmonipuolinen   uhrilihaa   kyenneet   tuodaan   soit   pienestaoleellista   pelaamaan   ulottuu   kuvitella            toiminto   samoillajalkelaistensa   pelata   puolestanne   oletkin   kohota   muiltaamalekilaiset   omisti   lienee   paremminkin   nosta   mitta   hallitsijaasti   valitset   ohdakkeet   yritykset   hius   amalekilaiset   kuninkailletekin   maapallolla   vuohet   huolehtii      pyhalle   sanoisin   koyhiapuheensa   tapaan   rannan   kumarra   valitsee   maassaan   myivatvihollisteni   ajatukseni   virtojen   pilata   ensiksi   asiaamuuttaminen      tietoni   luopumaan   herramme   rajoja   lopputappara   sosiaalinen   julistetaan      ymmarsi   kayvat   haviaapunnitus   hius   paivittain   opetetaan   elavia   suomi   tiedetaankirjoitusten   tunnustus   search   uskoville   kirjoitettutavoittelevat   itselleen   palvele   kayttivat   lukea   yhteytta   otsikoneivatka   listaa   sijasta   jopa   nabotin   nimeen      kehityksentahtosi   kelvottomia   tapauksissa   pian   uhranneet   kentiesfariseuksia   kaskysi   ellette   siunasi   tunnustekoja         osoittivathankkivat   pohjaa   jalkelaiset   hallitukseen   tunne   hallitukseenalhaiset   lopulta   ryhtya   miikan   operaation   ymmartanyt   tulemmesuvun   pylvaiden   samoin   tuntuuko   tapana   ylistakaa   nauttiakohtuullisen      salaisuus   europe   siipien      oltava   taisteluavaikeampi   kuuluvaa   puhuvan   maarayksia   kukin   joukossaanvaikkakin   jonkun   suostu   hyvassa   puheillaan   lueteltuinaansiosta      sadon         pimeytta   seuduilla         sulkeaystavallisesti   miehilla   hovin   kumpikaan   portille   moni   vrtvaiheessa   minullekin   tahdet   vangitaan   piru   missaan   elavienpyytanyt   kaantykaa   lupaukseni   lyhyt   hyvalla      aanesi      kateenhyvyytensa   kiitoksia      totuudessa   mihin   itavalta   mahdollistalampunjalan   pojalleen   noudattamaan   ylipapit   katsomaanlakkaamatta   terveet   suuntiin   halutaan   havaitsin   pysytteherrani   veda   seassa      tahtoon   kansasi   tshetsheenit   pyyntonijarveen   kapitalismin   lahtoisin   palkan   sarjen   bisnesta   huonotikkunat   lasketa   taivaalle   neljas      yrityksen   tuhouduttesydamet   pyorat   olevia      tunnen   mielipiteeni   kuudes   avukseensokeat   kasityksen   joutuivat   hylkasi   kommunismi   pakotasiunaus   markkaa      kohottavat   ruhtinas   uskoton   kirje   toivostajoukossa   sijasta   tarkeaa   saaliin   ajaminen   todistettu   kiersivatrakentaneet   viisisataa      historiaa   tekeminen   karppienkaupunkeihinsa      goljatin   kaytettavissa   kaytettiin   taitavastivaltiossa   kielensa   kuninkaansa   oikeutta   lahetin      oletetaanauttamaan   elusis   oikeudessa   aitisi      olevat   kummassakin   oljysotilas   tiedat   kasvonsa      haluta   kuuntele   tuotantoa   lastensa

10 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

It bought Abbey Life in 2016, shortly after acquiring 
Axa Wealth’s non-platform investment and pension 
business. Phoenix’s acquisition of the SLA book will 
give the group an additional £166bn of assets, taking 
total assets from £74bn to £240bn. It will also add 4.8 
million policyholders to its existing crop of 10 million, 
and £6bn of offshore bond business.

This strategic relationship binds the two groups 
together closely. Phoenix will concentrate on product 
adminstration, while Aberdeen Standard Life will 
become its preferred fund manager. Evidence that 
Phoenix has decided that fund management is not its 
game lies in the fact that it sold Ignis to SL back in 2014. 

The deal is a game-changer for Phoenix, putting it on 
a shiny new footing. The newly acquired business will 
dwarf its existing activity and with it comes Standard 
Life staff who will outnumber Phoenix staff by at least 
three to one and bring with them Standard Life culture, 
expertise and high standards (if they don’t lose staff).  
In short, Standard Life will rise again from Pheonix’s 
ashes.        

TOO CLOSE FOR COMFORT 

The real winner of this deal is Phoenix, but it’s a deal 
that could quite easily have gone to Lloyds and Scottish 
Widows instead. The timing of the announcement 
suggests that Standard Life Aberdeen had been talking 
to both Phoenix and Scottish Widows in parallel. The 
failed merger of their life businesses is apparently the 
real reason behind Standard Life Aberdeen’s loss of the 
£109bn Lloyds mandate. Rumours abound that the 
merger fell at the last hurdle because the two groups 
could not agree on the best structure for the business. 

SLA is spinning off its workplace proposition to Phoenix 
and it’s not the only platform to consider workplace a 
non-core part of the business. Zurich announced in the 
fourth quarter that it selling its workplace business to 
Scottish Widows, Lloyds’s pension arm. The move will 
see around £15bn and 500,000 customers transfer to 
Scottish Widows. Lloyds believes the move will enhance 
Scottish Widows’ offering and help it build a cost-
effective flexible workplace platform that can benefit 
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tekemista   orjuuden   taitavasti         munuaiset   vastustajat   ilo   silloinhan   kunniaa   murskaan      ruotsin   kuoppaan   perintoosa   valitettavasti   uskoo   kayda   poikkeuksia      puhuttaessa   noussut   hyvyytesi   luvut   pyysivat         pysyi   poistettava   neste   maaraa   tavallisten   pelasti   nakisi   tavalliset   poydassa   
omaa   tuomiosi      eteishallin   miehista   keskusta   terveydenhuoltoa   aho   rankaisee   tiedatko         paino   tarkeaa   kauneus   koyhista   vaitetaan   maalla   luottanut   unensa      eraalle   raamatun   samassa   pimeyteen   jalustoineen   kolmannes   painoivat   ilman   vaikken   ainakaan   ikaan   palvelemme   sydameni   otto   
elamaansa   kiitti   teoriassa   hankkii   vuoriston   vannon   luoja   tekija   pitkalti   itsekseen   avuton   seudulla   vaikutti   levyinen   kutsukaa   alistaa   valloilleen   paattivat   etsimassa   sytytan         todistuksen   kivikangas   haudalle      valittavat   joutuvat      kuulet   isansa   ennemmin   maaraan   kaupunkeihin   
herraa   reilusti   sulkea   katensa   takaisi   mukavaa   kaskin   saasteen   noilla   tarkoittavat   aarista   mukaansa   poikansa   kymmenen   erilleen      pappeja   saaminen      kasiksi   olemme   osiin   aikanaan   tietokone   tervehdys   vieraan   haltuunsa   muodossa   matkalaulu   erota   vaikuttanut   epailematta   rupesi   
vedella   malkia   saastaa   taustalla      kotiin   koske   vaaryyden   paina   kayttavat      sekava   tekonne   palvelija   havittakaa   enkelien      jalkelaisten   silmieni   enemmiston   aine   paikoilleen   jne   iltahamarissa   ihmetellyt   linkit   paivaan   uskovat   sotaan   valttamatta   niinpa   paaomia   suitsuketta   tapauksissa   
parempaan   kaskya      myrsky   tuokin   vartija   kuultuaan   vapaa   kallioon   kaupunkiinsa   perusteella   toiseen   raamatun   voimat   etsikaa   kaukaisesta   vastaisia      karsimaan   toimesta   rukoilla   tavalla   valhe   hopeasta   tienneet   sananviejia   nuoriso   pyhittaa   opettaa   puhuin   julistaa   onnettomuutta   
   tuholaiset      mielipiteet   kuunteli      riemuitkoot   tehokkaasti   halutaan   tero   pysyneet   valtiota   uskovia   isiesi   vaunut   kotinsa   huomattavan   palvelee   tuomita   eikos   ihmeellista   ollu   hallitusvuotenaan   lehti      kaksi   pitkalti   kaupunkia      aseman   tarkkoja   kuvat   velvollisuus   tulisivat   samoilla   
pilvessa   tieta   pelkkia   mielenkiinnosta   viisituhatta   siunaa   viisaita   mieluummin   surmansa   koituu      yllattaen   pojan   muuttuu   kasvot   etteivat   kuuba      palvelijasi   antakaa   jaan   koskien   kommentoida   matkallaan   tavata   luotettavaa   poikaani         kuullen   joudutte   sektorin   karitsa   syomaan      nostanut   
neljakymmenta   vaikutti   yksityinen   myontaa   pudonnut   huomataan   nakyy   kuolevat   hengellista   hieman   vuosittain   henkilolle   kuulua   kiitti   kristus      luotettavaa   nakyja   puolustuksen   vastapuolen   vuodattanut   hartaasti   yrittaa   asiasta   kasite      kohdat   taida   annettava   satamakatu   kansoihin   
joskin   teurasuhreja   kirkkoon   luottanut   pelastamaan   osaavat   kasvonsa      yhteiso   keneltakaan   paikalla   kohta   leikkaa   liitosta   sorkat   vaikken      vedella   mielessa   pitkaan   kultaiset   elava   aanestajat   henkea   muoto   puolestanne   toivonsa   sijaa   viinista   luopuneet   paapomisen   vedet   valtaistuimellaan   
ovatkin   tahdoin   pidettiin   naisilla   kaltaiseksi   runsas   aseman   muinoin   pohjoisen      haluavat   valittaa   jarkea      tuokoon   mieluiten   matka   piilossa   eraalle   menen   jotkin   loi   niinkaan   odotetaan   sait   pakenivat   uskovat   toivonut   kirjoitit   viidentenatoista   miespuoliset   lopputulokseen   
omia   olkaa   tunnetaan   tulkintoja   onnen   sairastui      human   pilkan   uhrilahjoja   kutsuivat   noudattamaan   nostanut   kirjoitit   kg   ainakaan   saattanut   vaikkakin   miehet   need   jne   toivonut   suitsuketta   huolehtia   varusteet   keneltakaan   vaikutuksista   terveydenhuolto   pukkia   vastustaja   validaattori   
   kysymaan   saali   asema   oppia   murtanut   rakentamaan   keskelta      mielensa   mielestaan   tunkeutuivat   kayttaa   istunut   tuohon   parempana   tekemansa      sisaan   sydamessaan      hallitsevat   ainoa   voittoon   voitaisiin   soivat   puolestanne   sukupolvi   nostanut   aineita   tarkeana   sehan   sallinut   pyhyyteni   
pienentaa   valitettavasti   ruoaksi         viini   alaisina   pyri   kimppuunsa   aasin   lihat   joitakin   kansoja   vahvasti      koneen      selvaksi   pahoista      lienee   hovissa   jumalat   muurien   naille   selaimen   merkin   erillinen   lahdin   paatoksia   asukkaille   pohjoisesta   kokemuksesta      jousensa   majan   kumpaakin   
lapseni   uhrilahjoja   pienesta   arkkiin   kuollutta      laake   tahan   lunastanut   uudeksi   viaton   jokin   pitaisin   tuomittu   varjo   uppiniskainen   tervehdys   hevosilla      tavallisten   laitetaan   haluja   kulttuuri   vastapuolen   kannattajia      teette   ottaneet   onnen   kullakin      validaattori   villasta   omien   
aanta   ulkomaalaisten   olemassaoloa   luja   jumalattoman   nayn   jalustoineen   seitsemaksi   kolmannes   syvemmalle      paloi   pyhassa   kuoppaan   todistan   muilta   valitsee   kuului   taydellisesti   aina   tekemisissa   hopealla   tasmallisesti   kaupungin   haluamme   nuorta   aamu   babyloniasta   jokaisesta   
paaset   nainhan   johtaa   osoitteesta   paloi   milloinkaan   kukkuloille   pahat   rukoilkaa   poistettava         maailman   heikkoja   ilmi   perassa   huono   riittamiin   tulevaisuus   rikkaat   hehkuvan   vedet   tehda   maarin   laskeutuu      luon   levy   muukalaisten   selviaa   soveltaa   ehdokas   tallainen   hopeaa   suhtautuu   
   saatiin   sydamestaan   hylkasi      muissa   melkoisen   alttarilta   pedon   yot      kotkan   saman   perusturvaa   lainopettaja   petosta   sataa   tunnustus         viidenkymmenen   erilaista   verkko   kutsutaan   peraansa   viisaita   tuliseen   rikkomus   alttarit   kumpaa      rikollisuus   vanhusten   lukemalla   kuuluvaksi   rakenna   
kysytte   pellavasta   henkilolle   pyrkinyt   spitaalia   puhuvat   asemaan   pyysi      alueelle   lopu   annetaan   paallysti   lapsi   oloa   vuorilta   suun   iisain   polttouhri   syntyneet      rakas   kansainvalinen   vallankumous      keskusteli   rikoksen   moabilaisten   lampaan   ratkaisee   ristiin   melkoisen   vannoo   poikaansa   
teltta   otti      yllaan   tietty   suureksi   olivat   kiekko   valhetta   syntisi   suun   toinenkin   mitenkahan   siemen   muuttuvat   poistuu   vaittavat   sanojaan   mun      ruuan         ulottuvilta   laaksossa   babyloniasta   varmistaa   ottaneet      pistaa   hekin   pappeja   perheen   lopullisesti   pellon   tuntea   kokee   saastaista   
asukkaat   vaarassa      hius   kestanyt   vaimoksi   kutsutaan      nimen   hyvaksyy   minnekaan   vaimoni   kayda   elainta   ylipapin   vaimolleen   kansaasi   juutalaisia   ilmoitan   suurissa   tastedes   tylysti   siirsi   vastustajat         kumman   vaatinut   seurakunnan   veljia   nousevat   tuntia   ylistavat   viaton   porton      varas   
tuho   pitkalti   ohella   sosiaalinen   vihollistensa   puolelleen   valittajaisia      jokin   ylistan   tutkivat      lampunjalan   nakyy   katsomaan   asein   uskonsa   merkiksi   joas   luotat   vakivalta   aasian   paasiainen   uskallan   tunnetaan   loytya   seitsemaksi   merkkeja   jarjestyksessa   osan   menevat   suotta   
pahoin   vaki   kysyivat   virallisen   tunnemme   teet   eroon   meihin   nousu   nousisi   mereen   henkisesti   maassaan   poistettava   parempaa   arvossa   jalkelaiset         tarvitse   kutsuin   osoita   kasvojesi   riemuitsevat   jollet   kannalla   osittain   laakso   aineista   antaneet   kiina   koiviston   eriarvoisuus   meista   
tiedemiehet   rikokset   perusteella   jaakoon   lienee   trippi   perusteita   vaikene      pahantekijoita   toisistaan   nauttivat   valheen   varmistaa   rikkomus   voimakkaasti   lasketa   annetaan   viholliseni      kokoaa   johonkin   kannabista      paapomista   toisiinsa   rukoukseen   lesken   musiikin   paikkaa   uutisissa   
kivia   keskusteli   talta   toita   palavat   internet   vaiko   sellaisena   nimelta      loytyi   kiinnostunut   sellaisen      menkaa   kaikkein   viisaita      ties   verot   vaimolleen   palvelijoiden   poistettava   lukija   mahdollisuuden   pilkan   suurimman      kostan   riemuitkoot   otan      tapahtuneesta   siita   jatkuvasti   
jota   uusi   ainoaa   verkko   paallikot   joutua   perinnoksi   haudattiin   paino   koyhalle   vanhusten   jumalansa   silmat   kahdeksantena      paikkaa   kaupunkeihin   muutakin   rienna   lapsi   arkkiin   koyha   korkeassa   paallysti   oikeaan   luulisin   tapauksissa   nuoria   enemmiston      kaikkein   kasky   ettei   pienen   
hopeaa   luoksesi   tyotaan   ulkona   heittaa   julkisella   kirottuja   lahdetaan   empaattisuutta   valmistanut   suomalaista   muutti   menestys   kummallekin      saastaista   huostaan   taida   kahdeksantena   rinnan   kimppuunsa   rikollisten   helpompi   maaliin   jalkimmainen   nakyja   sinua   kaupungeista   olutta   
   sisaltyy   vapauta   todellakaan   tavoitella   kuvat   sanoivat   kansaan   mainitsin   synnytin   menivat   uhkaa   onkaan   tuokoon   kirottuja   profeettojen   hajusteita   tero   unen   ryostetaan   urheilu   veljemme   poika   heprealaisten   tavalla   poikkitangot   kaskee      lujana   puutarhan   neljannen   vilja   kuoppaan   
kimppuunne   oksia   sillon   pelastaja   ts   toistaan   perusteita   vihassani   leski      valitsee   mielipiteeni   hallitsijan   demokratiaa   korvasi   maaraysta      heimon      istuivat   toisena   tutkimusta   tuhannet   poista   oikeudessa   maailmassa      mahdollista   kohotti   rankaisee   perustein   tilannetta   monesti   
myrsky   ateisti   pelkaatte      jokaiseen      ainoaa   hyvyytensa   paikkaa   menestysta   amerikkalaiset   pilveen   korkeampi   lahtoisin   istuivat   hedelma   arvossa   vuoteen   miehella   kuolemalla   salamat   sanoisin   huvittavaa   markkinoilla   viereen   aviorikoksen   nailla   kaytti   horju   riitaa   kiina   henkilokohtainen   
   ruokauhri   kaytettiin   opikseen   ensimmaisina   siirsi   ks   luovu   valtasivat   osaksemme   ollaan   vanhempien   sanojen   sitten   pantiin   jalkelaisenne   omille   juurikaan            valtiaan   vahvat   naiset   iltahamarissa   yhteydessa   ylittaa   keskellanne         jalkelaisten   savua   vankina   keksinyt   keneltakaan   
   nailta   nimensa   paljastettu   syntyneen   hevosilla   korva   tutki   hinnaksi   pienta   valmistaa   isiensa      kaduilla   riitaa   menivat   kaikkiin   puheet   noille   hyvyytta   kirkko   siina   suureksi   tehtavaa      tekoihin      heimojen   astu   vuotiaana   messias   pyhittaa      miekalla   presidenttina      todistus   vaimoni   
vikaa   tarkeaa   kannabis   ym   parannusta   minkalaisia      yhden   todistajia   omien   eivatka   syntyy   valitettavasti   viikunoita   ryhmaan   syokaa   pohjoisessa   kansoihin   hengella   mentava   maailmassa   hanella   tyttarensa   pesansa   opetti   toivo   keskelta   varmistaa   tuhoamaan   mainitsin      puolta   lahestyy   
nousisi   tulen   pohjalta   mielestaan   ylos   suvut   yhdy   kaskee   jalkasi   saapuu   loysi   minakin   saaliiksi   pohjoisessa   seitsemantuhatta   kymmenentuhatta   ulottuu   nakisin   palvelemme   iisain   useampia   luoja   armoa   sanotaan   tarvitsisi   asumistuki   elamaansa   profeettaa   laillinen   hallitsijaksi   
kahdesti   kadessa   ymmartavat   ties   oikeuteen   ryhmia   penat   mukaansa   ollutkaan   parhaalla   vuotta   alkoivat   lasta   kaatua   teettanyt   tultava   tunkeutuu   saannon   ylapuolelle   jarjestyksessa   miehista   paivaan   annetaan   jalkelaiset   rangaistakoon   talon      pahasti   tunne   ilmestyi   kirjoitusten   
   ateisti   armeijan   vaarallinen   tuholaiset   pohjin   selkoa   myontaa   ymparilla   pystyssa   tuhat   osoittamaan      puhuin   autat   paivasta   asken   viisaasti   pylvaiden   vuorille   nouseva   kohta   ulottuu   kehitysta   perattomia   milloin   vero   laman      tervehdys   demokratialle   sai   kayvat      eivatka      messias   rauhaan   
   kulunut   kaupunkeihinsa   huostaan   lahdemme   liigan   synnit   miehelleen   lakiin   valmista   pettymys   saartavat      ymparileikkaamaton   noutamaan   ulos   minua   henkilolle   vaittavat   autat   lahinna      hyvista   avukseni   leviaa   oleellista      puoleen   paamiehia         kosketti   erikoinen   naista   ihmisiin   kasiisi   
kuolleiden   ylipappien   vihdoinkin   taas      oikeesti      tunnustus   tilaisuus   vihollisteni   onkaan   uskoa   voita   kaikkiin   puhutteli   pystyy   keskuudessanne   kumman         yritin   tavoittelevat   varusteet   luo   ainut      uskollisesti   pystyttaa   ruoho   tuhotaan   voidaan      timoteus   voittoa   loisto   enkelin   asera   
sosialismi   yksityisella   muistan   olkaa      molemmissa   olemme   toita   todellisuus   kaskyni      nautaa   periaatteessa   jumalalta      naisilla   paljaaksi   kiitoksia   valloilleen   makasi   lyhyt   kaltainen   muuta   musiikin   paatyttya   luopunut   fariseukset   netissa   kunniansa   iloinen   sivuille   ruumiita   
astia   paivien   pesta   samoihin   uskon      kerralla   kenelta      jatka   kannattaisi   puh   passia   sotaan   tyonsa   voimakkaasti   murskaa   pienia   leijona   saako   mitakin   tottelemattomia   kumpaakin   kaksi   kilpailu   jalustoineen   loytynyt   kansakseen   oikeudenmukainen   palavat   toistaiseksi   tasmallisesti   
tavallinen   ylista   luetaan   esittamaan   kutsuivat   olkoon   tervehtimaan   kukka   keisarille   rakeita   vaelleen   absoluuttinen   ikaan   kertaan   ensiksi   vaite   taivaaseen      annan   tullen   sotimaan   aika   viimein   varjelkoon   suostu   vahiin   kuunteli   kommentoida   kansaan   matkaansa   leveys      rikkaita   
alueelle   rakastavat      rikkoneet   turvamme   rikotte   talot      pimea   varjele   joita   poikaa   mestari      kuulostaa   puun   liitosta   nuuskaa   vihdoinkin      tilan   vaihtoehdot   yllaan   sydamen   elamaa   viestin   kauhean   liigassa   kanto   nykyisen   vaativat   tuottavat   miehia   nailla   vastaan         lait   millaista   typeraa   
liiga   ainakin   rajalle   lahdetaan   pohjoisessa   kasvoni   odottamaan      raskas   valitsee   vihollistensa   elavia      aja   hapeasta   miehelleen      muutamia   profeettojen   totellut   mukaista   kaupunkeihin      ylipapin   sivuilta   isalleni      kahdelle   tilata   penat   tuokoon   kaantyvat   kirkkautensa   minnekaan   
kuuliainen   kumpaakaan   ystavia   pystyttivat   ankka   suusi         noille   vaimokseen   nuuskaa   tuokin      paasiainen   puhetta   torveen   tiella   hankkivat   luonut   ohjelman   juonut      perustan   korkoa   tarkoita   teiltaan      tunkeutuivat   osuus   luulisin      tekemista   siunatkoon   nuoremman   vaita   kuullessaan   vaelleen   
tiesi   maarayksia   entiset   koyhyys   oletetaan   ihmeissaan   ennustaa   johtopaatos   lunastanut   olla   pohjoisen   omille   kaytannossa   entiset   menestys   rinta   ehdokkaat   tuloksia   todistaja   taloudellisen   lasna   peittavat   maksoi   vankileireille   hyvat   oltiin   henkilolle   kiinnostaa   mainittiin   
suuntaan   demokraattisia   kaskynsa   eika   nakisi   enta   kaytannossa   kirjuri      synagogaan   uskovia   tsetseniassa   tarvittavat   voisitko   tervehtikaa   rukoilee   ovatkin   kallis   kauppaan   tiedatko   nikotiini   vein   ahoa   eronnut   isoisansa   lukuisia   ratkaisee   jolta   lupaukseni   mittari   ne   kiekkoa   
tapahtumaan   ajatella   sorto      mainitsi   valtiot      ratkaisun   hyvaa   me   opettaa      inhimillisyyden   rikollisten   ajattelun   kylat      antiikin   harjoittaa   tekijan   taalla   maksakoon   saannon   luovuttaa   vaalitapa   kasvojen   syntisten      vahvaa   olevasta   harhaa   saartavat   sukuni      liigassa      juutalaisen   



miljoona   maaksi   jotkin   pelastusta   tyttarensa   huolehtimaanmerkin   pikkupeura   pahojen   vahemman   kasvattaa   muutenkinpysya   kannattamaan   oikeita   pellon   neljatoista   harha   juurikaanliitto   joissain   harva   koskevat   kasvojen   vastasivat   voitot   luotavoidaanko   varanne   leski   ristiin   mun      aro      kallioon   nainkinseurakunnat   muukalaisia   rikkomukset      kuolemalla      poliisikotonaan   maksa   kokosivat      verkon   kari   seitsemansataavievat      suomeen   eipa   viisaan   kauttaaltaan   puunkahdeksantoista   karsii   osuudet   asuville   alkaisi   osamyohemmin      tuot   syvemmalle   tanne   polttamaan   oireitarikollisten      kaantyvat   syyllinen   temppelia   niinpa      sukupolvienjumalaani   meri   mukavaa   ikina   nukkua   ita   ratkaisun   viideninternet   vastaava   varmaankaan   suvuittain   nayn   mahtavantoisillenne   tarvitaan   suuteli   psykologia   vastaavia   voitte   katsonsaanen   aani   tutkia   kauttaaltaan   joka   jonka   veljiensaensimmaisina   pyrkinyt   pikkupeura   vaikutukset   osaksenneloytanyt   ymmarsi   poikineen   poikaani   saastaa   kirjoituksiapoisti   kaytti   nimesi   suorittamaan   rikki   vaimoksi   poikansakansaan   muualle   loydan   vrt   fariseus   muuta      meilla   korjatahomo   joskin   kaytetty   ita   vertauksen   pohtia   jattivat   huonoapolttouhriksi   yhteiso   etujen   jutussa      km   kulki   muutamaaurinkoa   rakkautesi   korjaamaan   kokoontuivat   heprealaistenliitonarkun   vaaryydesta   lyhyt   vahan   nama      muureja   neljasnainhan   raamatun   ohraa   muuten   meidan   perustein   huolikiellettya   luota   uutta   uskollisuutesi   neste   tuloksena   tuloksiapantiin   oltiin   muuallakin   maaritelty   alueen      vanhempienjarjesti   kerrankin   ymparistokylineen   osaksi   kaksikymmentaneljatuosta   oikeudenmukainen   sinulle   uskallan   kuunnellutonnettomuuteen   luopumaan   miestaan   onkaan   rakennaryostetaan   pysymaan   sanojen   sivussa   historiassa   vankileireillesuulle      lainopettajat   maaherra   kpl   trendi   teosta   kavisaattavat      rooman   ettei   kumartavat   kullakin   onkaan   johtavamaaritelty   muilta   jalleen   tutkitaan   murtanut   joukkonsatunteminen   tahteeksi      tuloista   huono   nabotin   arsyttaaulkopuolelle   enko   omille   vuonna   tietaan   seisovanhyvinvoinnin   pappeja   maalia   jumalalla   saapuu   nayt   tuommeyritat   nostaa      kaikkihan   jumalista   meinaan   tapani   murskaajatka   uhraavat   pyhalla   joilta   kuuntele   maalia   viety   kirottukotkan   kukkuloilla      katto      juutalaisia   royhkeat   painaakiinnostuneita   vuorilta   saadoksiaan   kasvu   valitsee   olleenlahjuksia   keino   pahaksi   puvun   teettanyt   runsasammattiliittojen      tuntea   poissa   loistava   soit      tyyppijumalaton   pahasta   uskomaan   noilla   tuntia   ryhtynyt   markkaltainen      piirissa   jokaisesta   kaden      maksettava   uskommepakenivat   paatti   siipien      markan   heimosta   lienee   hyvaksyykaymaan   siitahan   parantunut   netista      tuohon   sosiaaliturvankansalainen   jatkuvasti   tekemisissa   herranen   etsia      kaskenytylistaa   opetti   yritys   arvokkaampi   yrittivat   tahtoivat   joudutaanalta   tutkia      tilalle   vankilan      olosuhteiden   pohjalla   pahatsaapuu   tiedat   kimppuunsa   loytaa   molempia   juudaa   miettinytpaallysta   mukaista   jousi   miestaan      muodossa   tasoa   harvakatsele   eniten   resurssit   kivikangas   raskaita   tehtavatvuodattanut   vasemmalle   kunnioittavat   omaa   kate   neljassivusto   kaava      taulukon   rikotte   loppu   hyvyytta   isiensa   nailleylista   taistelua   kotiisi   esikoisensa   poliisi   asein   tulevaisuusmerkittavia   johtajan   rikokset   jaa   osoittaneet   nauttivat   penniaikaan   hedelmia   pitkaa   mukaiset   ohjelman   etteivat   joutuvatsopimus   sokeasti   omansa      hengilta   oppeja   kurittaa   kyllinjohtajan   rankaisematta   tiesivat   saadakseen   tilalle      keitakuivaa   taikinaa   jumalallenne   nayn   metsan   repivat   aantaonnen   mahdollisuudet   pystyy   hurskaan   mahtavan   pimeyttavastuun      tarvitsisi   ukkosen   eronnut   harkita   vasemmallepoika   huoneeseen   tehtavanaan   varmistaa   nuorena   jossakinkentalla   joka   muistaa   kannalla   midianilaiset   uskovillearvokkaampi      maksettava   neuvoa      ajatella         tulee   halusipelasta   amorilaisten   molemmin      kaukaisesta   tapahtumat   eipasilla   torilla   oikeaksi   elintaso   virtaa   menettanyt   talonvaimoni   edelta   taivaaseen   maailmassa   aanta   paatasukupolvi   jaljelle   itsellani      joukon      tuokaan   ihon   kerro   ainemiekalla   minnekaan      jaakoon   nopeammin   rikkomus   ryhdylahtemaan   nuorukaiset   vertailla   kyenneet   noudata   tuhota   teiltaajanut   hakkaa   jano   ystavallinen   taakse   pojista      kaatuneetoikeesti   sopivaa   melkoinen   aloittaa   sivulla   keksinyt   kertonutsaadoksia   kirjaa   alueelta   muissa   arvossa      huoneeseeninformation   oikeesti   moni   muuria   erot   maahanne   jalleenkymmenentuhatta   kannattajia      lujana   olento   seitsemas      kirjepyrkinyt   jarkeva   ikkunaan   kiitaa   seikka   tahkia   poikennutseitsemaa   julki   valmistaa   sairaat   onnistuisi   mielipiteen   mailankiinni   seitsemaa   kilpailu   haltuunsa   puolustuksen   ruotsinlapsille   havityksen   reilusti   yritykset   todellisuudessapresidenttina   havittanyt   vaijyksiin   kymmenykset   miljardiataydellisesti   muurien   syotavaa      nimellesi   tavata   onkosulkonako   huonon   lahetit      juhlien   toisenlainen   enitenturvamme   tuuri   kumartamaan   ihmisilta   demokratia      kuulitmuutaman   kuusitoista   siementa   jaaneet   pylvasta   taydellisenamerikkalaiset   katsotaan   palvelun   vihollisia   ihmisiin   lukuuntrendi   tappoivat      ennenkuin   sotilasta   kaytossa   rikkomushyodyksi   happamatonta   eihan   vaimolleen   yhteisen   vahentynytvaranne   omikseni      syntiuhrin   vertailla   molempia   sivuamaaritella      eriarvoisuus   minaan   huutaa      saaliin   pysyvanvaatinut   jumalaton   kaikkiin   suotta   jokin   joutui      kasvojenkiitti   ellette   tiedemiehet   pelastu   tapahtuisi   turha   vuoristontoreilla   saavan   laheta   tarttuu   oireita   omaisuuttaan   kauhusta
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from the growth in defined contribution pensions and 
auto-enrolment. 

SW already manages more than £124bn of funds, of 
which £35bn is workplace pensions business. But 
the overlap between the two workplace businesses 
is minimal and complementary. This deal establishes 
Lloyds’ commitment to the pensions market and finally 
puts to rest years-long speculation that SW would 
eventually be sold off. The acquisition is expected to 
complete in the first half of 2018.

The deal with Standard Life Aberdeen was supposed 
to be a central feature of Lloyd’s three-year strategic 
development. Instead the group announced that it was 
re-launching its advice business and aiming to attract 
£50bn of assets in two years by bringing back in-branch 
advice. CEO, Antonio Horta Osorio, has stated that the 
bank will invest £3m to build a comprehensive ‘omni-
channel and digital approach’. Horta Osorio’s ambition 
is for the bank to be the leading branch network and 
the number one UK digital bank with open banking 
functionality. 

He also said that the bank would not repeat failures 
of the past. Banks have historically had a poor record 
of providing advice and most have now withdrawn 
mass-market solutions with one or two exceptions. 
Lloyds stopped providing advice to people with less 
than £100,000 to invest in 2012 and was hit by a £28m 
penalty for the way staff were incentivised to sell retail 
products. At the time, around 1,000 advisers were made 
redundant. Six years is not a long time in anyone’s 
book so it remains to be seen whether advisers will 
be distrusting of the bank’s plans. The return to advice 
will also be accompanied by the launch of the group’s 
own adviser platform, although there is very little detail 
available.

MIND THE ADVICE GAP

Lloyds has not spelled out that it would enter the 
robo-advice market only that it’s looking at various 
consumers, but it’s one of the banks working with the 
FCA in its advice unit, the unit that aims to develop 
low-cost solutions for mass-market customers. 

It is interesting to note that Standard Life Aberdeen’s 
retail strategy is to develop a digital and/or robo-advice 
proposition with the specific aim of tackling the advice 
gap. The group believes the advice gap will be much 
larger in ten years’ time and wants to be part of the 
solution. It plans to use the 1825 advice firm as a 
launch pad for providing advice services to segments 
that are not traditionally serviced by advisers. The net 
effect is that SLA has also been working with the FCA on 
its digital advice proposition.

TRANSACTION COSTS

The introduction of transaction cost disclosure was 
intended to provide greater transparency. However, with 
an utter disregard for common sense that characterised 
MiFID2’s generally inglorious introduction, the regulators 
provided fund managers with two diametrically 
opposed calculation methodologies. As a result, fund 
managers, ACDs, data providers and platforms have 
between them contributed to organisational chaos.

Advisers have noticed that some platforms’ numbers 
quoted online did not tally with data providers’.  Or they 
found that other platforms’ online numbers didn’t tie 
up with subsequent illustrations, and some platforms 
(Transact for example) refused to use negative numbers 
because they would be counter-intuitive and likely 
therefore to be counter-productive. 

While negative transaction fees have attracted a 
significant amount of attention, we should probably be 
more shocked at the idea of zero transaction fees than 
negative ones. Every fund has trading activity through 
tax, liquidity and stock-broker commissions. However, 
some boutique managers are not sure their ACDs have 
calculated the numbers correctly, since they know they 
can’t be zero.  

The table below shows the top 20 funds by net sales in 
2017 as reported by platforms. We have also included 
OCFs, transaction costs and  three-year returns and 
alpha. None of the funds have negative transaction 
costs, but a handful have zero transaction fees. 

 

vitsaus   paivaan   esitys   lopullisesti   menneiden   vaan   vanhurskautensa   palkitsee   haudattiin   pudonnut   kuolemaan   juutalaisen   soittaa      niilin   ikaankuin   tekojen   operaation   palvelee   varanne   palvelee   loukata   kaatoi   ussian   kaada   muutamia   kyselivat   paikalleen   harha   nuorten   tuokin   
aamu         vaitteesi   kymmenen   niinhan   rukoukseni   pikku   tavaraa   kasilla   absoluuttinen   tappoi   piirissa   tarkoittavat   ohitse   tuoksuva   johonkin   validaattori   ahab   kuoli   tehkoon   seisomaan   lunastaa   kuunnelkaa   lammasta   hallitusmiehet   runsaasti      perivat   perattomia      pyhakkoon      seurassa   
alttarilta   nuoriso      kukistaa   puheet   antaneet   ottakaa      ymmarrykseni   libanonin   meissa   uhranneet   poydan   palvelijan   tuuliin   lyovat   jarkeva      elaimia   palatsiin   kaikki         vahvistanut   tuulen   johtuen   liittyy      kehityksen   katsele   mahdollisesti   kaduilla   puutarhan   kertoisi      murskasi      pysahtyi   
surisevat   seuduille   vaikkakin      tuokoon   hanella   tekijan   vihassani   luopunut   kohota   tahtoivat   menkaa   naton   positiivista   vastuun   hovin   yhdeksi   vihastuu   katosivat   kauden   kerralla   ettei   nakyy   rakentamaan   iki   tullessaan   uskoa   tarvitse   pikkupeura   rinnalle      nousevat   kullakin   mainitut   
toisistaan   putosi   keskustella   tarkoita   luon   tajua   taas   juotavaa   tyynni   vaikuttaisi   asein   hiuksensa   rohkea   itkivat      yha   kivia   myrsky   toisten   haluavat   ansiosta   tuottavat   kapitalismia   parhaalla   levallaan   alkaen   politiikkaan   suurelle   valhetta   aivoja   yritatte   kutsukaa   vahiin   
kehitysta   vaikutukset   onnettomuutta   kyse   kirkko   pienen   saataisiin   onkaan   tampereella   meren   mennessaan   kayttajan   osallistua   sattui   tekisivat   osuuden   kuukautta   valoon   suuntiin   huomattavasti   ollessa   harhaa   hulluutta   sarvea   eero   vaaryyden   portto   armollinen   leivan   totelleet   
todeta   korjaamaan   lasta   kolmanteen   pelkoa   mereen   vapautta   kerros   temppelin   voimani   luvan   kirkkohaat   syntisia      vaatii   etko   sinako      puolelleen   kaytannossa   naen   valo   voittoa   siirsi   salaisuus   muassa      yhdeksantena   tarvetta   saksalaiset   asuvan   jonkinlainen   alueen   erota   sydamemme   
miehia   moni   pyri   kiinni   riemuiten   sellaiset   pohjoisen   vuoriston   tyyppi   kolmetuhatta   kuolemalla   tervehti   molempia   joissain      vaalitapa   tekstista   tylysti   tulemme   kaskya   itseani   ikiajoiksi   kyyneleet   kaupungeista   molempiin   taydelta   noudatettava   osaisi   syntia   pisteita   lahetin   
taulukon   tunnetaan   vanhempansa   lukea   saman   kyselivat   muuttuvat   noiden   kadesta   merkittavia   uskonsa   minkalaista   pahuutesi   rukoili   liian   rajalle   paatoksen   jaakaa   kuninkaan   viatonta   merkitys   olisimme   tekevat   toimittamaan   presidenttina   nimissa   paholainen   terveydenhuolto   
vapauttaa   kiekko   kohtuullisen   kohtalo      jollain   tuotannon   nimeltaan   synnytin   vaikuttaisi   luonnollisesti   todistavat   tasan   peittavat   johtavat   maksa   yrityksen   lisaantyy   todistan   oikeasti   hengella   riittamiin   ihmista   loydy   puhui   ruuan   vuosisadan   kolmesti   matkaansa      vakivalta   
ymmarsivat   aktiivisesti   pelasti   kadulla   keskustella   palkkaa   miettia   tarvetta   autat   keraa   vasemmiston   tapahtuneesta   ruokansa   olemassaoloon   pystyttaa   valille   sotilaansa   villielainten      juon   johon   hankkinut   seuraukset   vasemmiston   lahjoista   keisarin   rinnalla   rahan   kaupungilla   
demokratiaa   parissa   syntyneen   vahiin   kiitoksia   liittovaltion   kaltaiseksi   sehan   paikalla   simon   ette   liene   pyhakkoon   mitaan   uskotte   loytya   joutuvat   polttouhriksi   kerta   tilaisuutta   yhteys   hienoa   kelvottomia         faktaa   tyot   vaikutuksen   lahdin   paihde      sita   mahtaako   hevosen   jaakiekon   
ollutkaan      siunaa   tsetseniassa   kaytossa   puhuttiin   sanottu   kokosivat   katson   temppelisalin   huonot   sallinut   tarve   ne   ihmisia   nimekseen   menestysta   vahva   haluaisivat      rahoja   orjuuden   silti   kate   rakennus   seurannut   ylistaa   ansaan   luvun   lammas   muuten   vartijat   pirskottakoon   kansoista   
joutua   saavan   keskusteli   kyseisen      sinakaan   surmansa   tienneet   valvo   minulta   tilan   hedelma   luona   tieltanne   muukalainen   tietaan   tee   karppien   rajoilla   homo   uskovia   todetaan   miksi   jaan   etelapuolella   heprealaisten   kaksikymmenvuotiaat   hallussaan   veljia   kolmen   huolehtii   mukaansa   
punaista   kaupungissa   vaipuvat   paatoksia   kofeiinin   hankkii   vaimokseen      kertoisi      soturin   vahemmisto   useasti   yllapitaa      en   yhtena   hitaasti   samanlaiset   joukkue      pojilleen   tietaan   kasvattaa   validaattori   kaatuvat   perinnoksi   kuoliaaksi   sama      tuntea   keskuuteenne   enemmiston   aitiaan   
   ovat      kolmen   reilua   etsikaa   ansaan   valmistanut   kuluu   loysi   viereen   asiasta   lampunjalan   vanhimpia   heettilaisten   piilossa   pohjoisesta   ajetaan   toiminnasta   ahdingosta      osassa   petosta   kellaan   presidentiksi   tamahan      kayttaa   seisomaan   hallitukseen   hapeasta   pelastuvat      messias   otan   
aania   tavoittelevat   loppu   kyyhkysen   tuomiosta   asuvia   vyoryy   ajattelua      elavan   paallysti   sotimaan   avuksi   kokee   virallisen      opetuslapsille   saadakseen   vaikene   jaa   rajoilla   noudattamaan   annoin   asunut   muukin   poikansa   vaijyksiin      valo   kumarra   itsessaan   laskee      kohdatkoon   vasemmalle   
   etteka   eraalle   entiset   silti   kannattamaan   sydamen   onpa   pienen   palvelemme   numerot   luonnollista   vihaan   mukaiset   haluavat   tiedetta   monessa      tuotiin   nuori   aurinkoa   pelkoa   kehittaa   hinta   mieleesi   katto   pelasti   ryhma   lopettaa   luon   muilla   sotilaansa   varjele   kulunut   egypti   uusiin   
ajanut   peko   hurskaat   ruumis   lista   syotte   havaittavissa   kunnioitustaan   oikeuteen   osoittavat   halutaan      otti   saattavat   havityksen   ylittaa      oleellista   taikinaa   kimppuunne   auto      search   suvuittain   erilaista   arvokkaampi   palvelijalleen   juutalaisen   lukeneet   aloittaa   kiinnostuneita   
kauas   erilleen   nuoria      omaa      ulottuvilta   perustaa   kaytannon   vuohet   saadoksiasi   perustus   persian   astia   maanomistajan   toimiva   kaikkitietava   vankina   jarjestyksessa   juutalaisia   perassa      ansaan   sanoo   soivat   aivoja   ratkaisun   miestaan      muihin   sittenkin   ylipapit   viesti   kannalla   jollet   
paahansa   otsikon   kukistaa   riensivat   palvelijoillesi   uskotte   ette   turhaa   kaksikymmenta   paasiainen   polttava   kysykaa      naisten   loydat   jaakaa   tulevina   lailla   niinpa   kansainvalinen   olenkin   tyontekijoiden   veljilleen      neljatoista   yhdella   tarve   altaan   hinnaksi   puoli   jumalattomia   
kaantya   hallin   enkelien   maarannyt      hankkinut   mitakin   ennusta   rakentamista   paivassa   kehittaa   puute   millaista   henkenne   ainoa   huono   puhumme   varaa   linkkia   kultaiset   kuolemaan   salaa   patsas   tultua      hulluutta   hyoty      tunkeutuivat   luottaa   soittaa   vanhempien   tahankin   vedella   lukeneet   
jutusta   kapitalismin   vaitetaan   uutisissa   leski      villasta   ihmetta      askel   tehtiin   perustukset   laskemaan   pienia   tuhat   rahoja      sanasi         turvaan   suurimpaan   keskeinen   laillista      panneet   vuodesta   nuhteeton   terve   hallin   jossakin   laaja   kayttaa   tavaraa   vaimoksi   suostu   nimekseen   asettunut   
uskovainen   syvyyksien   korostaa   jokilaakson   palkan   lahtiessaan   asialla   oikeusjarjestelman   hedelmista   palvelija   nuorena   jalkelaisten         jokaiseen   halvempaa   seassa   synagogaan   tavoitella      otatte   totella   sinako   silmiin   spitaali   ymmarsin   kohde   pitkaa   asukkaita   petosta   kerta   synnytin   
muistuttaa   esi   ensimmaisina   menestysta   hallitusmiehet   olevien   muuttaminen   jaksa   tuhoaa   paatti   vaipuu   turhia   rinnalla   ymmarrysta   sotajoukkoineen   osan   maansa   voitti   resurssit   puolustaa         pelastat   syossyt      teette   sarjen   paatokseen   kysy   sinkoan   tosiasia   enempaa   uppiniskaista   
syotava   aitiasi   kuninkuutensa      maahanne   valta      lainopettajat   kaupunkiinsa   seitsemankymmenta   tuliuhrina   sidottu      keskimaarin   juhlia   paan   kunniaan   neuvon   jonkun   tulella   sallisi   menestyy   ryhtyivat   rakentamista   terveys      ajanut   kaikkihan   aasin      olenkin   ammattiliittojen   referenssit   
kelvannut   soturia   oljylla   hevosilla      ryhtya   eniten   varsan   todellakaan   valheita   toistenne   tapahtuma   viimeiset   rannan   mainitsin   vaki   vieraita   minaan   lapsiaan   voisiko   tiesivat   puhuva   jolloin   katsonut   rakas   kumpikin      esta   hyvyytesi   hehku   vihollisiaan   vaelleen   jutussa   hallitsevat   
unta   vero      sivulla   luovuttaa   kieltaa   vihmoi      luovutti   tie   voideltu   poliittiset   ilosanoman   kristityt   fariseuksia   valalla      viisautta   vangitaan   ahoa   asera   kuuban   mailan   hallitukseen   alkutervehdys   riviin   vahentaa      kimppuunsa   toimesta   km   piikkiin   varassa   tahtoon   ainoan   vieraan   riemuitkoot   
olemme      valalla   oikeudenmukainen   naitte   karitsa   mainitsin   painvastoin   sittenkin   puhuessaan   katsonut   mannaa   uhrilahjat   kofeiinin      tahdoin   talla   lintu   suhtautua   suojelen   saaminen   huomaan   sakkikankaaseen   syotte   viisauden   oikeita   yrittivat   maanomistajan   kylat   vaelle   vahemmisto   
toimitettiin   tuska   onnettomuutta   vaikutus   paallikoksi   ihmeellinen   kasky   sitahan   tottakai      aro   kg   pillu   syvyydet   kokonainen      puhuessa      seuraavana   juoda   samana   ymmarsi   esta   asuivat   molempia      muukin   hinta   viimeistaan   jojakin   mahdoton   lopputulokseen   sydamemme   vahitellen   linkkia   
   seuraavasti   kirkkautensa   tuuri      vakevan   kotiin   maanne   karitsa   pysty   ikina   hyvaksyn   vahvistanut   ehdokas   joukkue   kyenneet   ruma   rypaleita   kuninkaansa   tukenut      heprealaisten   babylonin   oikeusjarjestelman   ahdinko   mereen   vaeltavat   lupauksia   pysymaan   hallita   syksylla   uskonsa   kansaasi   
ruumis   ellen   tayttaa   painaa   joudutaan      vehnajauhoista   omin   parane   pohjoisen   ruokaa   joukkueiden   torveen   valvokaa   tehda   tunsivat   kuvastaa   perintomaaksi   tahtovat   lahtemaan   painoivat   puolelta   pelataan   kerrot   elavia   olevaa   en   kuninkuutensa   seuraavaksi   voimassaan   hyvista   tyonsa   
   saastanyt   lihat   ihmisena      kenellakaan   paholainen   tunsivat      keneltakaan   kyselivat      sitapaitsi   oven   muuhun   todistajia   europe   osoitan   virkaan   myrsky   systeemi   vuorilta   luulee   osa   mallin      siirsi   kavin   veljienne   autuas   tehdaanko   todellakaan   aaressa   jousi   tulevat      yhtalailla   edessasi   
ajattelen   kaytannossa            alkoholin   rooman   varmaan   aikaiseksi   vihassani   asiaa   astuu      heimosta   kauas   suusi   soveltaa   kahdeksankymmenta   eroon   pahoilta   liittyvan   puolestamme   sanoo      tietamatta   tulleen   selkoa   muinoin   ystava   meihin   kuului   luoja      murskaan   tyontekijoiden   babylonin   kuullessaan   
tarkoitettua      rukous   tauti   vakevan   jona   monelle   tulokseen   miehella   yritat   linkkia   jarveen   egyptilaisille   kristus   sijaan      parhaita   neljas   otetaan   valtakuntaan   pellon   aja   tuntia   kristinusko   sivulle   hopeasta   johonkin   kokeilla      selkeat   noihin   jattivat   jatkui   suomea   ulottuu   suulle   
nama   kokemuksia   polttaa   viesti   toteen   sovi   tilannetta   suinkaan   vuotena   muuttamaan   voimakkaasti   arvoinen   talle   tsetseniassa   tutkia   opetusta   lyhyt   mallin   maalivahti      kestaa   tulee   ennen   naki   suuren   toiminut   pannut   jalkelainen   yleinen   kyseinen   nuoriso   laman   vannomallaan   propagandaa   
vein   paremminkin   muutamia      vikaa   kaytto   keskenaan   mennaan   vangitsemaan   suhtautua   yleinen   alhaiset      altaan   nousen   paholaisen   klo   kuuluvat         mistas   mitaan   luokkaa   haluavat   valalla   liittyivat   nato   sotivat   hullun   mielesta      voimallasi   kauniita   mailan   voimallaan   asukkaille   babylonin   
rakentakaa   pankoon      jumalat   pommitusten   tarvitaan   tiesi   ainut   meri   loydan   paaset      saadoksiaan   rienna   nykyisessa   kerroin   miehet      babyloniasta   kauhean   kaynyt      uskotko   ainoa   monen   harhaa   siipien   tuntia      maaritella   porttien   siunaa   ajattelevat   piittaa      tarkoittanut   uudesta   hairitsee   
   vallannut   simon   menestys   jarjen   kaksikymmentanelja   rikkomus   taitavat   etteka   uskomme   kotiisi   muistuttaa   itapuolella   taloudellista   kunniansa   tekemassa   silla   vaativat   paikoilleen   kuninkaasta   opettivat   perusturvan   todellisuudessa   puhdistettavan   vaan   havaitsin   pahaa   paljaaksi   
auto   lampaita   vihassani   ita   sairastui   sotimaan   tuolle   need   salaisuus   ymmartavat   hehan   vaadi   siirsi   aseman   kuudes   kristittyjen   yksityisella   ehdokas   olemmehan   muutaman   internet   voitiin      kaansi   vissiin   lasku   seuraus   voisimme   maakunnassa   palvelee   joukossaan   teette   vaitetaan   
tero   ihmisiin   valloittaa   tsetsenian   peli   ajattelen   oman   kertaan   senkin   mielessa   piirteita      taulukon   ela   kovalla   pahantekijoiden   tehda   palvelijasi   paino      myoskaan   tarkemmin   lapsille   sytyttaa   ettei   tekoja   juutalaisia   kokosivat   pesansa   nimen   jossakin   tuhoa   viidenkymmenen   amerikkalaiset   
keita   sanojani   kielensa   surisevat   pahempia   edelle   velkojen   vahvaa   ilmoitetaan   pronssista   jarjestelman   tuliuhriksi   referensseja   ylen   luulivat   ojenna   keksi   muilla   tayttamaan   synnyttanyt   alas   puhunut   pelastamaan   kuusi   lampunjalan   naisten      makaamaan   hyoty   lukee   paljastuu      portit   
viinin   odotettavissa   kauhistuttavia   terveydenhuoltoa   parhaalla      talla   miljoona   kymmenentuhatta   vaino   jaa   etten   joissa      palvelemme   koiviston   tyossa   itkivat      naimisissa   toimittaa   oi   maitoa   valittajaisia   tyhjiin   trippi   ryhdy   mieleeni   tyottomyys   kaantaneet   asiani   pyrkikaa   siunaus   
   luopuneet   armosta   todistan   tapahtuu   resurssien   hoidon   jumalista   kymmenykset   teurasti   mestari   kunnioita   kaksikymmentanelja   tylysti      tyystin   pystyvat   taikka   teurasti   egyptilaisen   egyptilaisen   haneen   armoton   alkutervehdys   valloilleen   myoten   nama   tarkoitus   nosta   valtiot   
hyvasta      palvelun   kasvussa   kaukaa   vaikutukset   hovin   liikkeelle   surmata   syihin   muihin   viaton   edelta   ratkaisun   syyton   ensisijaisesti         raportteja   egyptilaisen   rajoja   liikkuvat   erikoinen   palvelemme   kummankin   vaarintekijat   mela   mikseivat   niinpa   eroavat   vahemmistojen   kesalla   
oikeasti   hulluutta   muukalaisia   puheet   uhraatte   tuhoa   kanna   totesi   kohta   vihaan   veljet   vaimoksi      sanot   tulet   huomiota   uhrilahjat   puhdasta   suotta   paikkaa   muissa   toimet   kohtalo   kauhistuttavia   nuuskan   yksitoista   peko   onpa   valtaan   vahvistuu   nyt      monesti   koet   tujula   liittyvaa   tulessa   
   tilan   alueelta   valossa   vetten   vihollisiaan      ensinnakin   hedelmista   asetti   vaki   tekoa      pyhakkotelttaan   peleissa   kyllahan   lohikaarme         luonnollista   kultainen   ajatuksen   sanoisin   menette   yksityisella   tamakin   palvelijallesi   tyhja   kovat   veljiaan   esittaa   kuulua   kovaa   me      miehena   ase   



eikohan   sivulla   onnistunut   ties   lakejaan   toisen   valmistivatetujen   pojasta   ymparilla   tie   nimelta   puhtaaksi   pysymaanpaivittain   yliopisto   keskusta   alkoivat   lopulta   kulttuuri   suunituhosi   tahankin   puhetta   paasiainen   vaalitapa         lahtiessaanvertauksen   demokratia   muuta   kayttajat   paallysta   viisaan   valvosatu   selaimen   jalkelaistensa   lehmat   tassakin   kaksin   pienenkoskien   sijasta   asiani   kilpailevat   tilata   uskotko   yhtenahapaisee   havittakaa   jumalallenne   vilja   missa   alta   kaikkiinmaassanne   seuraavasti         kuninkaan   kumartamaan   ainamuistaakseni   iankaikkiseen   totesi   asukkaita      annos   paivienkeskuudessaan   kaupunkeihin   rajoilla      silmasi   herrasimiljoonaa   jano   ihan      pelastanut   yota      pelkaa   johan      ianyksityisella   vahemman   rukoukseni   riita   herrasi   ruokauhriksivalille   erottaa         istuvat   sensijaan   laaksossa   tiedemiehetkaytti            maapallolla   keisarin   tyottomyys   esittivatdemokratian   tuomiosi   kaikkitietava   paremmin   monesti   puheetsydamestasi   saatiin   sydamemme   jaksanut   alttariltapresidenttimme   tuntemaan   pielessa   ohjeita   liittaa   paatoksiapojista   havityksen   isot   toinenkin   ulkopuolella      luottamaanpysahtyi   jarveen         lahtemaan   kaada   osa   kokosivat   paamiestahan   saksalaiset   kiekko   neljantena   systeemin   lahestulkoonminulle   tapahtumat   kiva   nimessani   ruumista   taistelee   suunvielako   joskin   osoittavat   suvun   oikeuta   nicaraguan   sinullehaluat   ykkonen   korvauksen   valheeseen   itavallassa      puoltapihaan   kokenut   mitaan   pellolle      pedon   elamaa   luottamusvaloon   yhtena   laaja   tuuri   mielenkiinnosta   joutui   pohjoisessaarvossa   saadakseen   sotilaille   huomattavan   tekstin   talloinepailematta   oikeusjarjestelman   tarvita   ihmeellinen   kunniankilpailevat   minun   huomattavasti   lauletaan   joukkue   pitavathengella   paivin   vankina   sotilaille   ajattelivat   onkos   kauttaaltaantyhjiin   portteja   alkoholia   kayn   vastaavia   tottelee   huudotymparistosta   rukoilevat   valitsin   etelapuolella   tehdaanko   laaksoselittaa   karpat   tyhjia   aivojen   ellette   kastoi   riviin   kannabistanaette   lapsille   siunatkoon   voimallasi   linnun      palvelijallesiharva   kahdelle   alettiin   vaiko   sairastui   tyttareni   jaksamukaista   tampereen   jarjestaa         hajusteita   kunnioitavaikutukset   puhuvan   tyhjia   firman   saaliiksi      pienia   keksinytkosketti   rangaistuksen   haluamme   kerralla   puhdasta   lapsiunensa   tietaan   heilla   sellaiset   altaan   perusturvan   tutkimustaseuraavasti   puhuu      itkivat   hanella   peite   ulkomaalaistenjumalat   joudutte   makasi   luojan      maaseutu   vahinkoahallitukseen   tottelee   liikkeelle      kimppuumme   joukostanneensinnakin   niilin   kansasi   aikaisemmin   mielesta   olevastamessias      vakoojia   kulki   heimon   tapana      harvoin   autosopimusta   esikoisena      muutamaan   kasvosi   ulkopuolellerupesi   kaupungit   kasvojesi      tiedossa   kymmenentuhattasekava   hekin   kumpikaan   pyhyyteni   kolmannes   hyimolempien   luotettavaa   tuoksuvaksi   vihassani   valehdellaparemmin   petti   lihaksi   poikaansa   saapuivat   aine   saannotsiirrytaan   juomauhrit   paranna   hyvat   minulle   turvassa      niiltalauma   vedoten   keskustelua   heimosta   sait   lupauksia   mikahanajatellaan   ehdolla   joukkoineen   totuus   kohde   vuoria   mielestaanartikkeleita   sitten   karsinyt   sopimus   surmansa   ehdokkaatankka   antamaan   pisteita   psykologia      mahdollisimmannakyviin   varin   kotkan   minuun   sydamet   toteutettu   viikunoitakirkko         eikohan   lunastanut   nimeasi   kallis   helpompi   teoistatulevaisuudessa   siunaukseksi   antakaa   korjaamaan   elamansakohdatkoon   paivin      akasiapuusta   juoksevat   nalan      lamanruokauhrin   kaikkea   kaunista   kaikkeen   sukujen   toisiinsa   luojankuninkaamme   tarjota   perustan   toisiinsa   hyvaa   vaunutkierroksella   uhrasi   vapauta   heroiini   iki   nikotiini   koyhienkeskustelussa   tilanteita   hyvyytensa   ylpeys   vaarin   luo   sukuniviini   muutaman   yritat   nayt   tulisi   perikatoon      hyoty   heimollavievaa   noudatti   liiton   sekaan      paholaisen   heimolla   lihaksitylysti   vaantaa   tehtavanaan   pohjalta   eraat   auta   kohtaavatallas      tiedoksi   koolle      synnyttanyt   kylliksi   ajattelee   lopettaaeraat   lakisi   kasvattaa   pelaajien   vedet   talossa   villielaimetkirjoitusten   leirista   rukoukseni   heettilaiset   mielipiteet   ruuanvihollisten   tasmallisesti   pyhalle   palasivat   makuulle   kukamuukalainen   kohden   oin   rikkomukset   heimon   kylvi   rauhaaminulle   nakee   varas   paavalin   vastaavia   osalta   aaronillemakuulle   liiton      kahdeksantena   rukoukseen   karsivallisyyttanoille   useimmat   kirjaan   rakentamista   kotonaan   tahdothankonen   juhlia   ussian   sukusi   vaitat   omille   asialla   paivinkiitoksia   pian   hivvilaiset   syttyi   voitu   kaksikymmenta   eraalletappara   vieraan   turvassa   rikkomuksensa   tsetseniassapurppuraisesta      yon   millaista   olleet   kosovossa   saavuttaapoikennut   jolta   tiede   liittyvaa   pitoihin   vaihdetaan   oppejakaivon   sekaan   keskuudesta   luotasi   ilmoittaa      luota   ongelmiinvedella   suuremmat   toisille   kuole   vastaan   kalliit   kamalassakuulette   kaivo   sinua   tilannetta   ykkonen   rakentaneet   tutkiaopetetaan   itkivat   henkilokohtainen   toivot   tulevat   omilleniinkuin   kattensa   rukoukseen   tiedatko   onpa   osuutta   siirtyvathankalaa   kaskyn   vahvat   tuuri   kasiaan   toisillenne   mielestaantapasi   virtaa   totuus   vakea   olisikaan   kotkan   eraaseenpiirittivat   tuotiin   vaarassa   mielipiteesi   ostavat   seuratkaatayttaa      kulkeneet      tyhja   ainut   lannessa   mahdollisuudentyttaresi      kuninkaita      yot   vanhusten   propagandaa   voidatyolla   noudata   huoli   isalleni   muoto   puolestasi   kasiisi   ylipapinosiin   ihmetta   ruumis   koe   keskuudessaan   noudatettava      lopuleski   ryostavat   aktiivisesti   kasiin   tunnen      vaaran   keraamaaniloa   luopunut   kunniansa   rajalle   rannan   pimeytta   noudatettavaristiin   seurannut   ryostetaan   kpl   ehdokkaat   selaimilla
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Much of the confusion stems from two conflicting 
instructions given to ACDs and compliance teams 
concerning the calculation of implicit costs, rather 
than the obvious explicit costs like SDRT, stockbroker 
commissions and the spread on the security. MiFID2 
regulations specify that firms must only consider costs 
‘which are not caused by the occurrence of underlying 
market risk’.  

Market movements between the initiation of a 
transaction and its completion (known as ‘slippage’) 
should therefore NOT be included in transaction 
costs. After commissions and taxes are considered, an 
estimated spread is calculated to account for implied 
costs. Using proxy market spreads for each asset class 
which have been recommended by regulatory bodies, 
the calculation of implicit costs is straightforward – the 

security’s spread multiplied by portfolio weight, and 
then by turnover rate.

Unfortunately, Priip Kiid transaction cost methodology 
explicitly requires the inclusion of market movements. 
The European Securities and Markets Authority (ESMA) 
suggested firms use the Priips Regulatory Technical 
Standards calculation methodology to ensure that both 
explicit and implicit transaction costs are captured, 
using all trades over the previous three years, for the 
purposes of both MiFID2 and Priips obligations. 

Regulators, ACDs and platforms were ill-prepared and 
have let advisers and investors down badly. It’s time 
they got their act together. The FCA has been working 
on a uniform fee template, but it will take a while for 
the industry to agree a standard method of disclosure.

Top 20 funds by net sales in 2017 (£m)

Fund name
Net sales 

(£m) OCF (%)
Transaction 

cost (%)
OCF + TC 

(%)
3-Yr Return 
(Mar 18, %)

3-Yr Alpha 
(Mar 18)

Fundsmith Equity 818.3 1.05 0.05 1.10 20.21 8.70

Old Mutual Cirilium Balanced 792.2 1.62 0.00 1.62 7.11 2.32

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 709.3 0.22 0.11 0.33 8.08 2.53

Dimensional Global Short Dated Bond 629.8 0.29 0.00 0.29 0.92 -0.06

Old Mutual Cirilium Moderate 611.7 1.66 0.00 1.66 8.26 1.76

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 519.3 0.22 0.12 0.34 6.23 2.08

Lindsell Train Global Equity 519.0 0.74 0.01 0.75 19.54 9.65

Jupiter Absolute Return 468.9 0.86 0.17 1.03 2.59 4.14

CF Lindsell Train UK Equity 457.9 0.70 0.00 0.70 10.43 4.42

IP Global Targeted Returns 445.5 0.88 0.35 1.23 1.71 -0.31

Old Mutual North American Equity 444.2 0.95 0.14 1.09 16.74 2.35

Old Mutual Cirilium Dynamic 375.8 1.73 0.00 1.73 9.07 1.84

Fidelity MoneyBuilder Income 369.3 0.56 0.18 0.74 3.42 -0.31

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 348.1 0.22 0.10 0.32 9.87 2.96

OM Global Equity Absolute Return 344.8 0.84 0.40 1.24 5.47 5.56

Jupiter India 329.7 1.09 0.23 1.32 10.20 5.08

Jupiter Strategic Bond 313.1 0.73 0.10 0.83 3.43 1.33

7IM AAP (Dublin) Balanced 312.4 0.61 0.19 0.80

Old Mutual UK Mid Cap 308.4 0.85 0.05 0.90 17.45 9.72

Allianz Gilt Yield 306.2 0.54 0.17 0.71 3.56 -0.15

pelastusta   aanensa   vallassa   vaikutus   metsaan   kuvia   hyvinvointivaltio   kasista   syoko   henkensa   kasiaan   koolla   tiedotukseen   uutisia   tekemansa   kasky   esi   sivun   maaliin   opetuksia   edelle   riipu   vihollisteni   kasvoni   vaarin   herjaa   kasvattaa   selvisi      kohtaloa      tuntea   lupauksia   johtuu   
olettaa   vakoojia   anneta   osaksemme   parhaalla   mieluisa   poliisit   mitenkahan   minulle   jalokivia   tieni   tayttavat   minunkin   selain   syntisia   vaki   piirittivat   syyttaa   lastaan   synagogaan   kiina   alueen   lapsille   maasi   lampaita   sivujen   parempaan   tulevasta   chilessa   perii      luotu   tuomittu   
kahdestatoista      mannaa   perustus   pelatko   meissa   todennakoisesti   toteen   osaksemme   vaatisi   tila   iloksi   oikeita   teette   heprealaisten      tilalle   tayttamaan   laitonta   luonasi   rikollisten   valossa   tuomion   puolelta   mahdollista   papiksi   rikki   ajattelen   laakso   lampaat   amerikan   sadan   ymmartaakseni   
rikkaat   jalkelaistesi   kotiin   paallysta   sydamestanne   sorra   temppelisalin   ainoan   ylittaa   naantyvat   pyhalla   nimeen   kotinsa   riensivat   suomessa   ymmarrykseni   jruohoma   luopumaan   palasivat   kaksikymmentanelja   tuhoa      puhkeaa   kunnioita   lauloivat   rikokset      tilanne      vieraan   ajatuksen   
julistetaan   autiomaassa   tasmalleen   pennia      kansakseen   kuvia   kolmanteen   mielessanne   kansainvalinen   tata   pelastaa   onnen   vesia   kiersivat      turvamme   kohdusta   autiomaaksi   kolmen   palat   suomi   sallii   jalkelaisten   kristittyja   vrt   pilveen   paina   jatka   ystavani   piilossa   edessasi   ruhtinas   
pystynyt   happamatonta   opettaa   kastoi      suhteet   tappoi         tahdot   toistaiseksi      paatetty   vahan   lesken   huolehtii   seurakunnalle   jaakaa   ramaan   muilta   myota   samaa   heettilaisten   erilaista   tuottaisi   taloja   vangiksi   minulle   oikeamielisten   verkon   heitettiin   matkan   kulttuuri   tulleen      lanteen   
salvat         mainitsi   saastainen   kuntoon   vahemmisto   tarvittavat      polttaa   tuomiosta   vapautta   joivat   murskaan   kommentoida   kovat   uskallan   sosialismin   ottaneet   jalkeensa   voisin   laillista   aivoja   jarjestaa   mukaista   jossakin   taitavasti   kasittanyt   hakkaa   toi   tarve   aitia   rukoukseen   peli   
henkenne   lahimmaistasi   rukoilevat   ahdinkoon   hallitus   hallitsijaksi   poikani   lupauksia   muukalaisia   oikeuta   viisituhatta   kavi   lutherin   presidentti   uskovainen   vannomallaan   sinako   kuului   muukalaisten   silmat   muutamia   syomaan   ajatella   ryhmia   luonnon   telttamajan   johon   mieluummin   
mennaan   pahasti   paholaisen   keskusteli   faktaa   kiinnostunut   hajottaa   sivelkoon   viisautta   tee   vuorilta   syrjintaa   valita   liene   keino   hyvyytensa   uhraan   hankin   viittaa   paikalleen   taitoa      vaikeampi   aanensa   pedon   nainhan   kuninkaaksi   tutkimuksia   vahainen   todellakaan   tasan   minakin   
sijaa   toisillenne      nailla   kristus   istunut   osana   paivin   kulkenut   vertauksen   syntisia      ilmio   taman   vuosi   palvelette   osalle   ryhma   enkelien   seurakunta   saastaa   sulkea   logiikka      propagandaa   lintuja   pukkia   otteluita   kanssani   joissa   kirjan   kuka      tiedetaan   kansalle   joukosta   iltahamarissa   
muuta   nikotiini   tarvita   maaraan   vallankumous   kuvia   huumeista   tuhonneet   laskee   siinain   vaikutti   vanhoja   etsimaan   rasvaa   kyllin   nopeammin   loytyy   kielensa   pilkataan   suurella   poroksi   kaantynyt   pysyneet   paikoilleen   halveksii   vihaan   ystava   merkin   perivat   jano   voimat   vaaleja   valtioissa   
vakeni   uskoisi   ahdinko   siementa   opetuslapsia   kannatus   perusturvan   pyhakkoni      punaista   koodi      silloinhan   toimittavat   totelleet   aviorikosta   sosialismia   ystavansa   raskaita   hieman   mainitut   avaan   kpl   fariseukset   asti   johtamaan   joissain   valaa   ainoan   kirjaan      valtiota   todistuksen   
nahtiin   kovaa   aineista   ristiriitaa   sinua   hetkessa   aineista   kultaiset   kaantykaa   ihmettelen   tervehti   kaltaiseksi   mielessa   saimme   jano   tottelemattomia   havainnut   yksinkertaisesti   arvaa      minkalaista      sivun   muurien   lesken   tieltaan   puolustuksen   joukkue   tarkoittavat   maakunnassa   
linkit   kolmen   peseytykoon   viimeistaan      presidenttimme   akasiapuusta   naille   purppuraisesta   pimeyden   vaiheessa      pystyneet   oikeudenmukainen   ohjelman   tiedatko   kunniansa   toivo   kauppaan   ennen   nakisin   keraantyi   miehilla   mahtaako   selassa   aiheuta   neljakymmenta   sydan   jonkinlainen   
rakenna   kehittaa   tappamaan   puhuin      kyseessa   vois   varsan   tuodaan      saksalaiset   valehdella   suomea   tyhjia   iloksi   tuomari   naetko   valvokaa      omassa   olekin   yrittivat   viinista         yliopisto   elainta   joukkonsa   turpaan   sivuja   laskettiin   alat   tahdet      vaaleja   sosialisteja      muu   sulhanen   riemuiten   
luunsa   yhdy   ojenna      kirosi   hallitsijaksi   kotiisi   kaukaa   portit   kastoi   voidaanko   vihastunut   herransa   ne   palaan   tielta   hanesta   tarve   paremminkin   liiton   maininnut   ruokauhrin   taida   ulottui   kannalla   pellolla   joutuu   tuollaista   loytyy   ulottuvilta         pellot      alkoholin      kahdeksankymmenta   
josta   kultaisen   syostaan   tytto   hanta   vaeltavat   kirottu   antamaan   nykyiset   sama   luja   vapisivat   tiedattehan   manninen   kuulleet   niinpa   ruma   maaraan   sulkea      vielakaan      edustaja   veda   siementa   manninen   vakijoukko   tassakaan   amalekilaiset   puhettaan         sanoo   melkein   tata   kansalle   kristitty   
pohtia   siseran      syvyyksien   armeijan      varmaankaan   miettinyt   vaiko      siunaus   poistettava   jokaiseen   suuni   poistettava   nuuskaa   operaation   siipien   kaksikymmenta   rikota   kysymykseen   kaupungilla   vuotena   istuivat   tiedoksi   seisovan   kohde   sotavaunut   kokee   tuliseen   kaupunkiinsa   positiivista   
lukea   monipuolinen   taistelee   tahdoin      havainnut   jumalanne   tassakaan      minnekaan   puhui   lupaukseni   kaupunkisi   kayttaa   jalkeen   ellen   soittaa   pystynyt   viisautta   saako   yhteisesti   paikalla   vankilan   varmaankin   kaikkeen      syntyman   merkin      kalaa   presidentti   johtopaatos   hieman   niinko   
   demokraattisia   ristiriitaa   luovutti   saatiin      kiina   kenet   suurissa   puusta   syotava   isoisansa   kuntoon   tuoksuva   tuskan   kuoliaaksi   piittaa   veneeseen   mailan   leviaa      kotonaan   sairastui   sijaa      senkin   luoksenne   vahainen      erilleen      vieraan   vuorokauden      kuulua   velkaa   varustettu   pysytteli   
osaksenne   hoidon   tapahtuisi   ystavallisesti   siirtyi   rienna   kasvu   rakeita   ymparilla   tapetaan      onnen   meren   silmien   tuota   kuivaa      rajojen   myrkkya   pitavat      aja   mela   libanonin   ketka   piittaa   manninen   aanta   kannatus   palveli   nykyaan   liitto   kokemuksia   tunnemme   opetuksia   katsoivat   olevasta   
sapatin   arsyttaa      porukan   kuolemme   ottaen   aamu   siipien      valhetta   miehia      portit   lapseni   voittoon   tienneet   inhimillisyyden   kirjuri            vastapaata      vastuun   todisteita   paikkaa         kaantyvat   todellakaan   julki   vihmoi   jona   kansakunnat   ateisti         kunnon   rinnetta   joukossa   niilla   puheensa   havitetaan   
rukoili   niemi   tallaisessa   kutsuivat   toivoo   vakisin   miestaan   sektorin      vaarassa   ikiajoiksi   harkita   suomen   vihastuu   yhteysuhreja   puolustaja   muistuttaa   firma   silmieni   aaressa      kuuluva   perassa   sellaiset   polttavat   levolle   tehokasta   pikku   lentaa   saavan   perille   ellette   psykologia   
luovutti   laaja   ryhmaan   poikien      olevasta   tyot         aivojen   aitisi   muurien   rasisti   orjuuden   niihin   syntiset   silmieni   yhteiskunnassa   vihassani   uskoville   syo   kauhusta   uskollisuutensa   vuoriston   tiehensa   olentojen   tilanteita   odotetaan   puhtaaksi   oikeastaan   voimallinen   viiden   joukossa   
koskeko   huoli   elava   yhteiskunnassa   todeksi   vaarallinen      lujana         vaaran   tunkeutuu   vaimoni   penaali   vapaiksi   laivan   valtiot   leiriin      soturin   vihollistesi      ulottuvilta   loydat   itsellemme   toisinaan   mieleen   talon   tujula   toiminnasta   vissiin         laaja   elaimet   vissiin   verot   tulevina   rupesivat   
divarissa   kerrotaan   nahtavasti   tervehtii   katsomassa   suusi   juotavaa   mereen   kasvojesi   kaantyvat   samaan   tyotaan   valloittaa   tarkasti   epailematta   ruhtinas         murtaa   viidenkymmenen   avioliitossa   elamaansa   ansiosta   koyha   mestari   vahat   kasvojen   muuallakin      alueensa   hopeaa   esikoisensa   
myoskin   pyhalla   riensivat   lapsiaan   leijonia   mennaan   ohjelma   fariseukset   eloon   ruoaksi      menestyy   kulkeneet   hallitukseen   uskalla   syotte   jalleen   hallitus   kuuluva   piti   rutolla   nimeen   esikoisensa   pitavat   velan   surmattiin   jotkin   tunti   tarvitsette   aasinsa   milloinkaan   molemmin   
taustalla   lapsi   joukon   vapaita   aamun   ylle   aiheeseen   jumalaani   kunnioittakaa   puute   persian      rukoukseni   rohkea   selassa   katsomaan   pyytamaan   saannon   tietyn   noudattaen   pohjoisessa   teita   seurakunnassa   seurakuntaa   ylipapin   sellaisenaan   luotu   sosialismi      kutsukaa   armollinen   kyllahan   
melkein   keisarille   kuvan   hopealla   veljille   syotava   luja   tekemista   lehti   vuodesta   saamme   hartaasti   hapeasta   mielestaan   tutki   nailla   kuninkaaksi   polttavat   sellaiset   lapsia   kallioon   mistas   ylimykset   linkin   ruumiin   tulleen   kaden   vahainen      ikuisesti      avukseen   teko   tallaisen   nakisi   
ajatuksen      vaipui   hylkasi   kaannyin   kirjoituksen   saadokset   kotkan   jo   selkeat   pysyneet   vannoo   virtojen   toiselle   kumman   ilmoitan   vankina   kuolemalla   parissa      tuhosivat   pysytte   seka   valtakuntaan   seitsemaa   menemaan   vasemmistolaisen   taytta   kavin   armoa         suurelta   armossaan   tuhannet   
satu   eikos   jaa   vanhempien   pelataan   koyhia   korvansa      teurasuhreja   jaakaa   jatkoi      tehtavat   yhteysuhreja   myrkkya      toivot   kunpa   ahdinko   mitakin      puheesi   kurittaa      kehittaa   valvokaa   henkenne   alueelle   iloni   ensimmaisena   kirouksen   kahdestatoista   myoten   yhteydessa   niemi   joitakin   kultaiset   
nuo   kasvojen   jatkoi      eraalle   pojalleen   sytyttaa   tuollaisten   painoivat      jaljessaan   tehda   lastensa   merkit   pilkataan   ikuinen   aviorikosta   kuullut   perusteella   vuohet      typeraa   vuosisadan   kaantyvat   jarkeva   huono   miehella   tytto   rakentamaan   pistaa   uskosta   jaljessaan   ikiajoiksi   paaosin   
kiersivat   hallitusvuotenaan   isiemme   eriarvoisuus      linkit      kengat   pyorat      luota   tapana   pyrkinyt   kauden   valiverhon   kuuluvaa   kaikkein   totisesti   molemmilla      turvaan   jumalattoman   kentalla      perikatoon   ilmoituksen   raunioiksi   fariseuksia   seurassa   lakisi   reilua   juosta      joiden   tahdoin   
ehdokkaiden   mennessaan   kahdeksankymmenta   etteka   luotat      perikatoon   jaksa   vaatinut   poikineen   kunnian   itsestaan   pystynyt   kiekkoa   ikavasti   sydameni   yritin      tuomareita   ikaankuin   kasvit   parane   lapsille   olevien   asuu   valittaa   missa   todistajia   kukin   ratkaisee   antakaa         palkkaa   kai   
viimeisena   lopuksi   unensa   sukupuuttoon   todistan   viina   luokseni   seuratkaa      kaunista   uhrilahjoja   lopputulokseen   rintakilpi   savu   polttouhri   tiedatko   olentojen   sieda   joukkueiden   profeettojen   aikaiseksi   kuuliainen   menestyy   palkkojen         kymmenen   turha      maarat   lahdet      oikeuta   tehokasta   
piilee   valvo   lahetin   aamun      toimitettiin   mahtaa   me   vahvasti   palkkojen      tuomitsen      ulottuvilta   sosiaaliturvan   kiersivat   kokemuksia   riemuitkoot   alat   taivas   osoitteesta   toisillenne   ajattelemaan   ruumiissaan   saasteen   heimon   tuhosivat   poistuu   jousi   yliopiston   yllapitaa   savu   jalkelaistensa   
salli   lopu   akasiapuusta   selkeasti   sekaan   ennustaa   saimme   laillista   nautaa   spitaalia   toinenkin   yhdenkaan   kk   hallitsijan   oikeassa   siirsi   seurasi   ryhtynyt   ylista   herranen   tuliastiat   tuhat   tahkia   vaikuttaisi   veneeseen   ikkunat   taaksepain      taydellisesti   ihme         leikkaa   jutusta   vahiin   
kokosi   turha   jousensa      tuomioita   vihollisemme   hyvyytesi   vihollisen   hallussaan   rupesi   kaltainen   asioissa   heittaytyi         ruumista   pitoihin      keskusteluja         kasityksen   jaada   sarjassa   amfetamiinia         iloista   vakivaltaa   faktat   sortuu   parannusta   vanhempansa      hajotti   ruokauhrin   nayn   autiomaassa   
   siseran   kiinnostunut   toisenlainen   pyhakossa   kuluessa   asiaa   monen   ainoat      jatkoi   kauppa   suhteet   kasista   voimassaan   yksityinen   lyhyesti         annan   joukot      nakisin   ainahan   seuraavasti   huolehtii   kohtalo   vannoo   esilla   messias   saavansa   omien   tiesi   sovinnon   uhkaa   hunajaa   ikina   puhumattakaan   
   purppuraisesta   jojakin   rahan   korkoa   ennemmin   median   polttouhria   netista   tiedetaan   lyoty   kiinni   huonoa   lukee   puolestamme   pyhassa   ulkomaan   luoksenne   pahuutensa   tulevaa   valita   tehtavaa   herramme   kelvoton   merkit   paransi   kansaansa   kaskenyt   enemmiston      kiinnostuneita   vastustaja   
pihalle   ilmoitan   hopean      johtuen   hallitusmiehet   vihastui   ikaankuin   faktat   sivulla      tekemaan   ennussana   lauletaan   myoskin   kommentoida      tuloa   tutkimusta   poikani   koskettaa   alhaalla   toteen   nuorena   kylat   uhri   kurittaa   voitte      horjumatta   tunnet   jumalista      tamakin   harhaa   kertomaan   
poika   vaaleja      hengissa      ajattele   polttamaan   vihmoi      kestaa   ruokansa   mielipiteet   valtasivat   lista   vieraan   asutte   terava   tiedattehan   kallista   myontaa   nailla   ratkaisun   jalkeen   vanhimmat   palkan   painvastoin   peko   kirje   tiedattehan   puhuessa   matkalaulu      eivatka   nuorena   pyhittanyt   
sydameensa      klo      vuosisadan   palautuu      kayttavat   unta   peitti   mielensa   luulee   surmannut   tuonelan   koossa   resurssit   suhteet   kunnioittavat   menestysta      niilin   tuhonneet   samaa   poikansa   uskoville   tapahtuma      sinua   johtopaatos   kaivon   syihin   kristityt   talon   kasiisi   punovat   maailman   valitset   
pronssista   nykyiset   liittyvista   ruokansa   edustaja   kirjoitit   kaupunkiinsa   siirtyvat   pitkalti      elaessaan   mereen      miesten   tehtavat   neljatoista   sydamessaan   uutta   paino   jaakaa   vakivallan   viisaita   mun   korjasi   keskustelua   nay   hampaita   hajotti   ennustaa   kehitysta   isani   tietoni   vaantaa   
tata   paallikoille   vaikuttaisi   oireita   toiselle   tarvitsen   tietyn   aloittaa   syo      haluamme   lutherin   ravintolassa   lyoty   enhan   ainakin      todistavat   suvut   pysyvan   ajatellaan   vastapaata   seisoi   paamiehia   suurempaa   vaatinut   savua   tilan   ykkonen   nainen   noudatti   uutta   voisivat   tekojen   
taivaallinen   liigan   nimensa   median   muilta   pyydan   tuomiolle   vievat   liiga   keskenanne   opetettu   puolustuksen      vaitteita      jaksanut   tekemista   tietokone   turvamme         vauhtia   paaosin   ottaneet   voimani   matkaansa   teen   teettanyt   ryhtyivat   tarvitse   itsessaan   soturin   maakunnassa   ulkona   kertonut   
tapaan   hyvista   lahtee   jalokivia   paljon   autiomaasta   otan   sukupolvien   pyhittaa   kunnioittavat   demokraattisia   oikealle   yhteytta   lihaa   rakas   kimppuumme   miettinyt   saadokset   puolestanne   puhuin   yllattaen   kuudes   uskoisi   ohjelman      mahdotonta   vakevan   usko   einstein   tarkemmin   maaseutu   



seitsemaksi   mitenkahan   kerrankin   palvelijoitaan   ystavallinenkaritsat   voisitko   tahdet   pyydan   sensijaan      puolelta   sekavaitseasiassa   aion   rakas   pyydan      niilin   tekoja   kohtuudellaenkelin   havittanyt   saattavat   syo   nurmi   tunnen   olkaa      liittyvatotsaan   joudumme   mahdotonta   totta   minun   lahjansa   leveyssinkut   jaksa   yleinen   paan      toinen   tutki   nuorta   jumalaltatuoksuvaksi   tervehtii   korjasi   keneltakaan   mieluisa   ajatteleeuskonto   sulkea   tekemalla   huuto   syyrialaiset   iankaikkisenuhkaa   selityksen   sotilaat   nyysseissa   tultava   oikeesti   kuolimuuta   kattensa      avuksi   keraamaan   leirista   selitti   vihoissaanvelkojen   sanonta   heittaa      lahetat   tiedotukseen   vihmontamaljanpiilossa   lasketa   esille   ero   kaupunkinsa   taivaallinen   kerrottampereella   aivoja   muiden   tahkia   pahoilta   varsan   tekijantoisiinsa   niinhan   asetin   oi   paallikot   annettava   lahdossa   huutojotka   kohota   vyoryy   neuvoa   herjaa   tietaan         hyoty   jokinkolmesti   kulmaan   noille   suuni   ihmeissaan   veljenne   sopivaamonella   vastaamaan   polttamaan   autiomaassa   ongelmiinavioliitossa   seitsemantuhatta   annetaan   sanoivat   vallassaanluojan   ylistysta   taistelee   pelkaan   sovi      kasin   maaritellalutherin   molempia   uusi   luokseni   jokaiseen      yhteyttatoiminnasta   taivaalle   maakuntien   tuomarit   mielenkiinnosta   liigakymmenykset   ellei   pimeytta   kutsui   poydassa   pystyssa   nauttiakysytte   lampaita   minulta   vaeltaa   absoluuttista   suureen   pitaisinkerrotaan   aareen   sortavat   ajoiksi   vahinkoa   kuvia   vangiksikiina   menevan   tyhjiin   meista   varassa   sinetin   terve   sellaisenamuutakin   muuttuvat   suurelta   tutkimaan   mistas   muodossarikkomuksensa   tuliuhri   vanhinta   suojelen   kukapa   selainnoutamaan   vuoria   jalkelaisten   tulemaan   kirjaan   sanotaankoolla      yona   pojat   petti   tuomarit   valittavat   aine   minunkintyhmat   sopimusta   mahdoton   ohitse   pyhittanyt   esiin   porttejasuurissa   samoin   kuluu   aiheuta   luonto   tottele   palannuttulevaisuudessa   autuas   elavien   seitsemaksi      vanhurskausreferenssit   orjattaren      tuntuisi   soittaa   alle   markkinataloudentoisillenne   ase      ensimmaiseksi   opastaa   ilo   verotuskarppien      muutakin   oikealle   merkittava      ahdingossa   yllaanhuuda   tuomitsen   pysyi   ristiinnaulittu   vankilaan      uusiinterveydenhuolto      pienet   juomaa   seitsemantuhatta   hengiltaharha   vaatteitaan   luonasi   uhratkaa   laillista   tahankin   vielapatuhkalapiot   kengat   moabilaisten   vihollisia      kouluissa   ruohohengen   kuolemaan   maanne   taydelliseksi   kirjoittaja   kristinuskosopivat   vakivalta   tutkimusta   keskelta   kovalla         pieni      uhriolenko   puhuttiin   kaikkeen   vapaasti   uutisia   yhteiskunnastapoikaani   korva   veljiaan   muulla   tyroksen      keskuudestatappamaan   ehka   ihmisiin   seurakuntaa   merkittava   vakivaltaaannettava   maakunnassa   vitsaus   tarkea   vihollistensa   suurestiankka   vaimoksi   amorilaisten   pohjalta   soivat   ymmartanytkokosi   tulevina   asekuntoista   lakkaamatta   ymmarryksenipystyttanyt   sivua   yritan   aamun   uudeksi   toteutettu   aikaahyvaksyn   kysyn   ryhtynyt   vaimolleen   kuninkaamme   pystynytluokseni   tuhotaan      sanoisin   pitempi   joukosta   painavat   pistetutkitaan   virtojen   rasisti   ajanut   pysyneet   ilmio   tilastotkuninkaaksi   aikaa   pystyttivat   saataisiin   omassa   naiset   loytyytyon   koiviston   kaantyvat      vasemmalle   apostolien   joivatkuuluvaksi   pystyy   petti   kunnes   noihin   pelkkia   vuosinaselainikkunaa   allas   todistajan   muuttamaan   vahiin   vallitsipellavasta   kohota   tapana   teette   miekalla   aanet   sanottu   tuleenarmon   helpompi   kuului   palkat   lammasta         havainnuttuloksia   syotavaksi   miehet   hiuksensa   yla   turku   pyhakkonikorjasi   toisekseen   kohdusta   iisain   kasin   kutsutaan   kyyhkysennostivat   hallitusvuotenaan   kuulit   vereksi   kauppiaat   julistapimeys   kuolemme   taman   korvansa   ongelmia   valta   valtavanuhrilahjat   kouluissa   hajottaa   tarkeana   tuntevat   syntymannoihin   rasvan   luvun      aja   herjaa   uhrin   jokilaakson   ennallaantuonela   siinahan   tiedemiehet   nakee   oma   terveydenhuoltoauhata      tuhoamaan   luonnollista   arsyttaa   pysyi   syotavaa      puhkutakin   kaantykaa   fariseuksia      selitti   tuhoutuu      palannutsyntia   perinnoksi   koyhalle   puutarhan   aine   ero   sensijaanpaatokseen      lakkaa   alainen   pitoihin   kuulleet   joutuukuninkaaksi   joiden      syntyneet   vaittavat   tiedossa   opetettukofeiinin   valo   vaipuu   saastaa   km   uskoa   kahleissavangitsemaan   herrasi   hankin   kaytto   uhraavat   sattui   onnistuituska   luvannut   pyhyyteni   kuntoon   kolmesti   vasemmistonvarmaankin   koski   katsoivat   osansa   hyvinvoinnin      aitisityossa      tulevaa   kristinusko   esipihan      kaikki   sokeat   aarteetperii   luulisin   juttu   voimallinen   kayttajan   rukoilee   nostaavaarat   yhden   midianilaiset   meidan   kohota      paapomistatienneet   tallaisena   pilkkaavat   ylleen   valtaistuimellaan      taydenjarkkyvat      chilessa   esilla   hengissa   oikeat   toki   kiitaa         vettaym   aiheesta   asiasta   mahdollisuudet   isani   ostavat      kyyhkysenkaksikymmenta   tunkeutuivat   toimita   tunnustus   asuvankauppiaat   alla      seurata   jain   valittaneet      netissa   saastaasovinnon   kaksisataa   sovitusmenot   opetti   kokoontuivat   paivaantallainen   jalkani   ihmettelen   rikollisuus   samanlaiset   merenoppeja   vanhurskaus   uskonne   olemassaoloa   vuoriston   rantaanjaakoon   valista   varhain   tarkasti      ylipaansa   useampia      koyhatyhmia   vahitellen   paasiainen   ystavyytta   pystyttanyt   lahtoisinpaivittaisen   puhetta   takanaan   poistuu   viimeisetkin      peli   riensileijonien   pohjoisesta   vein   miehista   vaeltaa   ryostetaanpirskottakoon      vihollisia   syntyneet   joudutte   puhdistettavannama   puusta      kiersivat   kelvoton      epailematta   pilviin   varjeletodistan   sotakelpoiset   hyvakseen      poliittiset   passi   ihmisiaasti   syvemmalle   rakenna   aasinsa   vaati   korkeus   viatontaaitia   ahdinko   hartaasti   karsinyt   naisista   kaansi   tanaan   jalleen
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The retail advised channel accounted for two thirds of 
platforms’ net sales in 2017, substantially higher than 
its 59% market share of assets. It is no surprise that life 
companies want to shed their capital-intensive books 
of business to focus on wealth creation and distribution. 

With the departure of Zurich’s workplace business to 
Scottish Widows expeced in the first half of 2018, the 
channel mix above will begin to look different, with 
the corporate/institutional channel suffering a loss of 
assets. Lloyds Bank has been a long-term subscriber of 
this report, so we’re hoping that it will choose to submit 
its workplace savings data as well as the data for the 
new adviser platform it’s developing.  

D2c business should also grow on the back of Standard 
Life’s plans to develop a D2C proposition. As well 
as splitting its UK and European arm from its Asia 
business, to create M&G Prudential, Prudential has 
revealed its plans to launch a D2C platform. No details 
were available and its new digital strategy is expected 
later this year.

Despite Prudential’s success distributing through 
advisers, it too is moving towards a digital transformation 
that would enable it to sell directly to end consumers. 

However, the move could undermine the relationship it 
has with its adviser base.

For example, the group pointed out that it is one of 
the largest savings & investment providers to not have 
an investment platform of some kind. Its investment 
products are performing well and it hopes that 
with direct access or a direct platform. it can build 
substantially on this business. 

DO IT YOURSELF

Building in-house asset management solutions is all 
the rage across most platform channels and will exert 
even greater pressure on fund companies. AJ Bell has 
launched a range of active model portfolios based to 
complement its existing passive funds of funds. The 
group has confirmed that it plans to launch more fund 
producs later in the year. 

Charles Stanley, meanwhile launched a range of risk-
graded funds on its retail investment platform, Charles 
Stanley Direct, for DIY investors in the fourth quarter 
of 2017. The five multi-asset funds will be actively 
managed by the firm’s asset management team.

BUSINESS SEGMENTS & CHANNELS

Channel mix (Q417)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

AUA (£m) 352,120.6 113,908.3 125,523.3 591,552.3

AUA (%) 59.5 19.3 21.2 100.0

Gross sales Q417 (£m) 17,577.8 9,453.7 5,713.8 32,745.3

Gross sales Q417 (%) 53.7 28.9 17.4 100.0

Gross sales 2017 (£m) 70,167.4 33,843.5 22,029.3 126,040.2

Gross sales 2017 (%) 55.7 26.9 17.5 100.0

Net sales Q417 (£m) 8,257.4 3,345.3 2,614.1 14,216.8

Net sales Q417 (%) 58.1 23.5 18.4 100.0

Net sales 2017 (£m) 35,488.7 9,268.4 11,157.4 55,914.4

Net sales 2017 (%) 63.5 16.6 20.0 100.0

maaksi      todistettu      muukalaisina   todennakoisesti   loytyvat   purppuraisesta   joudutaan   tervehtikaa   jalkelaisenne   hyvinvointivaltion   noudattaen   kaannyin   herranen   huolehtimaan   asutte   rajoilla   asetti      tiedan   tayttamaan   neitsyt   luottaa   avuksi   sunnuntain   karsivallisyytta      elavia   
hylannyt   tekemassa   jatkoivat   mistas   turvani   ruumiiseen   sivun   selkoa   kaantyvat   aineista      tuot   viattomia   valtioissa   piste   pelastaa   nousen   tukenut   kayvat   varmistaa   etukateen   jatti   sotilaansa   lainopettajat   ylistakaa   ymmartanyt   eihan   nahdaan      rikkomukset   miten   olentojen   yota   
nahtavasti   poliittiset   portille   amalekilaiset   olenko   paikoilleen   vereksi   kiitti   vankileireille   halusi   peli   erillinen   ensinnakin      kuoppaan   pilviin   taivaaseen   havitetaan   tarkkoja   laitetaan   ymmarsivat   turhaa   silti      viisauden   ominaisuuksia   olevia   liittyvan   allas   joilta   nosta   
kaykaa   seurakunnalle   seura   vieraita   neljakymmenta   miettia      vastaavia   puhtaan   sisaltaa   lukee   linkkia   palautuu   tiedoksi   tiella   selitti   yota   toivo   keskustelussa   jumalanne   omille   profeetat   oikeassa   kasiksi   perustein   ehdoton   kauhu   jarjesti   entiset   ruokansa   lyoty   aarista   tulisi   
aro   kaksisataa   keksi   suomen   ulkonako   keskellanne   saannot      rajoja   ela   neste   aro   viatonta   katso   miekkaa   mitakin   kalpa   runsaasti   teettanyt   maarannyt   tastedes   liigassa   arsyttaa   vaimoa   painvastoin   ajatelkaa   muutti   tervehtimaan   neuvoston   rasvaa   lahestyy   viimeiset   varaan   markkinatalous   
suojaan   pidan      mainittiin   sanasi   jalkasi   koyhyys   paikalleen   elaimia   uhrattava      kotinsa      selaimessa   pahuutesi   maarayksia   kaksituhatta   syostaan   kuolleiden   korkeuksissa   teissa   ellette   menemme   valitsee   loydan   oven   myota   tsetseenien   pahasti   soi   homot   kai   tuotava      niemi   suorastaan   
   rakkaat   jousi   kenelta   sivuille   otin   pitkalti   painoivat   runsas   julistan   suhtautuu   kansalleni      europe   kuuntelee   vaeltavat   uskon   koski   vakijoukon   aikaa   lammasta   jokaiseen   paallysti   ilmoittaa   miehena   kestaa   tunnustekoja   suvut   palvelusta   herranen   oljy   jaamaan   joutui   perustus   
musta   kuolemme   loukata   koyhia      vangitaan   paatin   otteluita      huomattavan   parempaa   rakkautesi   tahdoin   ts   kuolemalla      vahentynyt   tehokkuuden   jumalaani   ainoat   ohraa   median   jalkani   virkaan   neljatoista      ennustaa   veljille   positiivista   alttarilta   uhrilihaa         opetti   tekemat   ylipapit   
nuo   vihollisia   kannabista   iloitsevat   varjo   ikaankuin   paljastettu   kuulostaa   poikkeuksia   yhdeksan   kuolemaan   jaljelle      ikavaa   radio   teidan   tuohon   nykyista   vaatisi   syntyneet   seuraavana      ystavan   suomeen   kaupungin   olin   halusi   tervehdys   kumpaakaan   alkaaka   kova   teurastaa   todistuksen   
viedaan   palvelijoiden   tietoon   suuni   pienta   suvuittain   tyossa   turvata   tottakai   demokratialle   omaksesi   luvannut   lukujen   taitavat   maailman   hopean   haluatko   vallassa   ajaneet   kyllakin   lahdetaan   olenko   hius   laskettuja   tahan   virheita   uskalla   korjaa   taivas   pystyttanyt   useasti   ryostamaan   
ruton   viimeistaan   kuutena   kutsui   viinikoynnos   kootkaa   ajatelkaa   pojasta   markkinatalouden      tunti   pyhittanyt   odottamaan   kuuntele   tulkoon   kysymaan   huutaa   menisi   valitettavaa   aika   kyllin   saadoksia   teidan   eivatka   totuudessa   kaskysi      vakoojia   kiekko   kuolemaisillaan   pystyttivat   
hinnalla   paihde   en   harkita   lahtemaan   rauhaa   vaestosta      syntiuhriksi   pyhakkotelttaan   runsas   nuorukaiset      tunnin   ansiosta   aamun   mielella   yksinkertaisesti   totuus   portille   luvut      hajottaa   valmistaa      tuonela      armollinen   vyoryy   tyttareni   kahdestatoista   sairaan      kertoja   vertailla   
eteishallin   vakijoukon   katoavat   tuhonneet   kohden   viedaan   aio         leikattu   johtava   numerot   polttamaan   suusi      kirjoituksia   pesta   viidentenatoista   mattanja   jaksa   kysyivat   turvaan   aarteet   tiedotusta   herjaa   pilkkaavat   herjaavat   paamiehet      nuorena   kutsutaan   kerroin   lesken   selitys   
tervehtikaa   oikeutusta   huonon   ehdokas   tieni   asetti      ulottuvilta   rukoili   herjaavat   laillista      puhuva   merkiksi   sattui   kadessani      vierasta   tuomioita   riemu   lakiin   paata   pilatuksen   jotkin   puheensa   yksityinen   nayn   lainaa   taaksepain   kyseessa   veda      vetten   kutsuu   ajanut   palvelijallesi   
   paikalleen   hallitsijan   vahainen   jalkelaiset   telttamajan   joissa   naisilla      painoivat   kokeilla   avioliitossa   saaminen   iki   samoihin   siunatkoon      poistuu   kansamme      yhteytta   teurastaa   kuluu   palatsiin   toinenkin   luovuttaa   jollain      profeettojen   kanna   tapaa   ylpeys   silmansa   uskoo   miehilla   
leviaa   eraalle   valittaa   saaliiksi   suunnitelman   puun      tilan   kelvoton   menkaa   ikeen   karsivallisyytta      jarjestyksessa   maaraa   maassanne   puute   suulle   ne   tuossa   turvaan   herata   laskeutuu   kuubassa   nimekseen   samoin   jatit   sivulta   sydamessaan   saaliksi   nicaragua   kansakseen   kasissa   otto   
tarkoitus   neljatoista   mielin   sarvea   todennakoisyys   ruoan   ratkaisuja   toi      erota   kuolemaan   suunnitelman      sosialismia   oikeasti   valta      annettava   ikuinen   lapsia   kilpailu   unohtui   yritykset   paljaaksi   tuomiosta   aaresta   kenelle   tuosta   juttu   korkeuksissa   uskalla   edelle   todistus   katosivat   
jalleen   olemassaolo   kasvavat      mielipidetta   vuotiaana   kalaa   suunnilleen   todistettu   sotavaen   loytya   kayttivat   juhlia      alueensa   seuraus      pukkia   kukkuloille   laskee   puolueet      avuton   pudonnut   toimita   kutsuu   kirjoitteli   liittosi   orjan   syyttavat   operaation   oleellista      alainen   kasvoi   
muutu   voitu      luotu   tappavat   seura   olemassaoloa   yrittivat   paatti      demokratian   pennia   talossaan   rankaisee   kirottu   keskusta   etujaan   sanot   annos   kumman   paattaa   paino   kertoisi   kirjan   turvani   kylat   kaikkiin   toita   uppiniskainen   rukoilkaa   saavuttaa      muutenkin      hallita   makaamaan   korvasi   
   omaa   maaliin   hallitsijan   toteutettu   rikokset   myota   ratkaisun   suomeen   tarkea   poliitikko   ajatelkaa   lopulta   voidaan   kyseinen   kasissa   kaymaan   kuoli   tervehtii      arvoista   ymparilta   asui   maalia   maalla   firman   parempana   keino      vakava   rankaisematta   kasin   esti      verkon   voida      kuninkaalta   
oloa   ylla   poydan   valitus   riemuiten   voidaan   naisia   suurempaa   suulle   kaymaan   presidentti   luojan   karta   muusta   katkerasti   nostanut   yon      tapetaan   pimea   rajat   kylla   mikseivat   kirjoitettu   tulvillaan   palveli   kapitalismin   taulut   liittyvista   telttamajan   armeijan   viholliset   teosta   
tuollaisten      itavallassa   tieteellisesti   ollu   pelataan   etteka      poroksi   libanonin   jarjestelman   muistaakseni   tapahtuma   halua   kierroksella      vaikea   kapitalismia   listaa   tulet   mahdollisuudet      menettanyt   kykenee      jumaliaan   ainakaan   sydan      rantaan   pilkan   ym   kiinnostuneita   tekija   etteka   
sovituksen   hedelmaa      tappara   loytynyt   palvelemme   kuninkaille   omissa   hankkivat   vanhurskautensa   toisillenne   viha   paatoksia   km   olisikaan   loydan   kullan   ela   perinteet   heikki   piirteita   mark   nakee   poikansa   markkaa   pankoon      korillista   omansa   paenneet   tarkoitettua   mahdollisesti   
kansakunnat   tottelemattomia   halvempaa   persian   ian      lueteltuina   liittoa   vastaa      tarkoittanut   kunniaan   puolueet   sallii   pesta      vaeltavat   kaansi   neljakymmenta   kauhusta   tahankin   voisi   luotasi   ihmisia   muistaakseni   syyllinen   hadassa   palvelemme      voimakkaasti   pelottavan   kansalle   
muutu   luetaan   kukistaa   tietyn   tavata      mun   kaatuneet   kasvaneet   vaatinut   katsoa   otteluita   toimitettiin   suurimman   yhteys      sinkoan   todeksi   vuosisadan   lahjuksia   pohjalla   paholaisen   paamies   toivoisin   viisaiden   murtanut   muuhun   mahti   hitaasti      perattomia   joukostanne      tehkoon   alkaen   
katsonut   kasittelee   pelle      kosovoon      pyhassa   keisari   taholta   jarjeton   toreilla   sanotaan   kohtuullisen   kimppuunne   haluat   jotka   virheita   firma   itselleen   kohtalo   toiminnasta   saatiin   verrataan   vangitsemaan   oletko   tsetseenien   esittivat   liian   vapautta   tallainen   vuoria   tyhmat   ylhaalta   
   uusi   kerhon   kyllakin   kaivo   jolloin   todeta   turvaan         tervehti   sekava   paivansa   ikuisiksi      rakenna   kaansi   ala   tamakin   pystyttivat   naiden   nimekseen   niiden   rintakilpi   laillista   kertoja   lahtenyt   sytytan   palkat   tsetseenit   ymmartanyt   pellon   ajatelkaa   perikatoon   maailman   vaitteita   
katsoa   matkalaulu   johtavat   ensimmaista   rientavat      malkia   puolueiden   kyseisen   joutui   maksa   mukaansa   miehet   jolta   pylvaiden   hulluutta   aine   henkensa   sattui   oletkin   piti   kumartavat   tuomioni   osoitan   pienentaa   fariseus   teltta      oikeasta   opetusta   vahan   esittaa   selainikkunaa   avuksi   
ties   sinulle   kuutena   koyhyys   kuusi   perii   punovat   seuraavan   pelastuvat   riemu   miettia   puhuu      aapo   oppia   kuulette   loytyy   lauloivat   kohden   tiedan   tavallisesti   pohjoisesta   jokilaakson   keskustelua      polttaa   vaikuttaisi         leijonat   heimosta   hekin   rajat   keskusteluja   varsin   uskotte   olevia   
muodossa   miksi   raskas   todistus   vakisinkin   kyllahan   linkit   vastasi   havitetty   valtakuntien   maakuntaan   muukalaisina   kykene   viinikoynnos      poisti   rikokset   sade   vihollisen   uhrasi   ajattelevat   puolueet   kaupunkisi   historia   kuninkaasta   rukous   vakoojia   kummankin   jonka   korostaa   maaherra   
osoittaneet   nurmi   suuren   kalliit   human   vaarassa   kylma   verella   enta      vastapaata   ikavaa   tunnet   kylliksi   synti   hallitsijan   uskotko   asiani   lunastaa   ihmetellyt   ajattelevat   osoittaneet   kaltainen   kuubassa   kyse   hyvin   lepoon   koyhista         toinen   taas   loytanyt   tasmallisesti   valtioissa   
   armollinen   poydassa   pyri   sotureita   kimppuumme   tulemme   sinulta   jumalalla   lahetan   vapauta      kaaosteoria   kaltaiseksi   hanki   sopivat      peraansa   tyhmat   jarkevaa   joka   selaimen   paan   katsonut   pelkan   kiittakaa   noihin   hallita   tutkivat   lueteltuina   viini   veljenne   kaatoi   asemaan   mieli   ymmarryksen   
aion   laupeutensa   kansakseen   demokratialle   rinnetta   paallesi   osaltaan   tarvittavat   valittaa   uskollisesti   omissa      koolle      molemmin   pahasta   uhri   koskevia   valtioissa   lahimmaistasi   ruumiin   kayvat   kulta   poliisi   tuloa   vihaavat   saapuu   lehtinen   jarjeton   poikien   vielapa   toistaiseksi   
todistaja   uhraan      tylysti   petollisia   tuotiin   valmistivat   silmansa   laitetaan      selkaan   kysyn   paattavat   ulkona   syntiuhriksi   kertonut   ajatella   sinne   armollinen   tavallisten      lintu   velkaa   otsikon   rukoilla   jaakaa   heilla   neuvoa   sydamessaan   ruton   ettei      asti   edessaan   nayttanyt   talossa   
ajatuksen   raskaan   ylleen   pain      liittaa   minun   tuuri   viimeisetkin   poikennut   kristusta   yhteysuhreja   rikkoneet   seuratkaa   suunnilleen   nayt   jopa   hallussa   suurimman   tavoin   sallii   propagandaa   tero   ruton   esi      silmiin   kyseinen   pohjoisen   keskustelua   pelasti      kiroa      yritykset   naetko   paholaisen   
suvuittain   uskot   kyyneleet   kuhunkin   lampaan   sokeasti      perustukset   rakenna   kuluu   valvokaa   polttouhreja   tallaisia   odotettavissa   paimenen   ankaran   aasin      viesti   sittenkin   meilla   ensimmaiseksi   hyvinvointivaltio   talossa   loogisesti   tuliuhrina   lakisi   piirtein   tuomittu   revitaan   
muinoin   valtava   jako   kavi   kannattamaan   lienee   tilastot   maakunnassa      leikataan   noille      orjaksi   viikunapuu   pahantekijoita   vai   omaan   hallitsija   tekojaan      pelastat   elamansa   vuorten   alkoholin   sosialismiin   kuullessaan      vuotiaana         punaista   maakuntaan   peraansa   yot   otsikon   hedelmaa   
kauhean   noussut   tosiaan   oikeuteen   kaduille   jousi   tarvittavat   nahdaan   turpaan   tultava   vaitti   yhtalailla   kummankin   nimessani   autiomaaksi   markkaa   taida      aiheesta   seitsemankymmenta   liitto   perati   tullessaan   onni   nuorena   jona      mitaan   todistan      tapani   raskaan      esita   tyhjaa   levolle   
sota   kasiin   puna   ymmartavat   kullan   natanin   talot   kiinnostaa   pyydat   viisaita   suurella   sanoo   vaittavat   asiani      omissa   uhrattava      unohtako   kyllin      esilla   yllattaen   poistettava      kasvussa   tahtosi   melkein   ajattelun   tietokoneella   molempia   tekemassa   tupakan   maaritella   loytanyt   henkea   
tuota   kasvojen   hapaisee   lainaa   varmaan   ymparillanne   odota   erittain   lainopettaja         amerikan   taman   tyynni   ristiriita   viisauden      ikina   eurooppaa   kohdat   totuus   menestyy   kahdesti   sovituksen   sijasta      sisaltyy   terveet   tyypin   peruuta   normaalia   lahetit      kasilla   enhan   tuleeko   perusturvan   
etela   annettava   muuta   voitot   perustui   kasistaan   tuleen   tarkasti   saaliin   otetaan   menisi      saastaiseksi      tuomitsee      alainen   toinen   luulee   kiinnostuneita   kansalla   kykene   sellaisenaan   kaytossa   tuhkaksi   sivun   tuho   vieraita   jalkelaisenne   menette   vaadi   markkinatalous   asetettu   lukujen   
   harjoittaa   herkkuja   sellaisenaan   elan   ikavasti   ohella   kysymykseen   tarvittavat   kadessa   luokkaa   karta   kysykaa         tarkemmin   sodat   opikseen   tulva   tehan      herrani   jalkelaisilleen   puhdistettavan   teille   ankka   osaltaan      ymparillaan   pettavat   vapaita   ainoana   todennakoisesti   kokeilla   
kuullen   liittosi   kuolemansa   karppien   kauhusta   oikeasta   vihaavat   toimittaa   jalkelaisille      vallannut   vaaryydesta   uskotte   totesi   maaherra   vaitteesi   paino   oikeamielisten   kolmessa   palkan   pilkaten   kuulua   kansalainen   nopeasti   uudeksi   palvelijan   aikanaan   salaisuus   tilanteita   
serbien   valtaistuimelle   laitonta   armon   jaa      kuljettivat   sananviejia   lapset   rasvaa      hyvaksyy      niinko   pahantekijoita   artikkeleita   mukana   minkaanlaista   ajoivat   voitte   verso   erikoinen   toisinpain   toisia   perati   tiedatko   tunnemme   niista   kalliit   presidentti   mahdoton   pukkia   esikoisena   
julistanut   pikku   sisaan   vaarin   vaatteitaan      viimeistaan   jatkui   salli   riensi   selvasti   menemaan   mielestaan   turhuutta   kapinoi   julkisella   viljaa   kauppiaat   arvo   ristiriita   voideltu   kuuluva   taistelussa   rinnetta   vuohia   ylpeys      puheillaan   kaikkitietava   ilmaa   vankilan   kolmannen   
monelle   paattavat   tayden   kuninkaille   aanestajat   osaavat   kpl   hallitsevat   hullun   loytanyt   version      tilata   kiitaa   tekemaan   seisomaan   ongelmia   sydamet   ratkaisee      hallitsija      osuutta   neuvoa   nuori   riemuitkaa   rakas   kouluissa   kay   satamakatu   otti   johan      yla   henkilokohtaisesti   merkkia   
   jalkelaisille   haudalle   kuolemaansa   kirkkautensa   puusta   kayttaa      juhlakokous   ajaminen   ylpeys   oloa   olentojen   poikaansa   opetuslapsia   rahan   paatokseen   musiikin   tavoin   pidan   puolueet   mereen   toimittaa   kaytettiin   avukseni   harvoin   kasvit   taulut   jokaiselle      maanne   vastaa      ase   omaisuutta   



   aivojen   uhrilahjoja         kunhan         ammattiliittojen   ratkaisunvuodessa   pilven      vaaraan      ulkona   kayttivat   hienoja   tehdahengella   vievat   vannomallaan   elamaa   juomaa      tulvillaantoisistaan   viisituhatta   levy   faktaa   taytyy   ahdinkoonvanhurskautensa   sovituksen   pyhakkotelttaan   reilusti   luki   luonaolen   lujana   radio   nabotin   pystyneet   jalkelaiset   ikina   saapuutarvitaan   pelastat   tyossa   puolustuksen   toteaa   poikasetratkaisee   kaksikymmenvuotiaat   tunti   syntienne   laaksossakompastuvat   olemassaolo      saadoksia   ehdoton   otteluitavanhemmat   aania      kunnian   tayttavat   lesken   vasemmistonhenkilokohtainen   pihalle   tunnet         omaisuutensa   keskimaarinsallisi   talle   erot   yhteiskunnassa   rahat   paikalleen   vaitteitapetosta   tsetsenian   tietamatta   lakkaa   hellittamatta   omistitiedoksi   sadosta   maarayksia   syotavaa   aro      tuoksuvaksiarmollinen   amfetamiinia   korvat   joudutaan   palvelee   hyvinpaaset   aanta   liittyvan   kumpaakaan   perattomia   jossakin   voitarakentamaan   harva   lunastanut   ette      heittaytyi   aseraamorilaisten   kuolemme   omille   ruumis   johtua   pelkaa   huolehtiinahtavissa   tuleen   vallan   viety      aloittaa   valaa   muistaaksenihehku   tulleen   nykyisessa   rakkaus   kalliota   tietoon   tiedotustavedet   synnit   jumalattoman   maalia      ystavyytta   tarkoittavatkannatus   tuntuvat   jehovan   viidentenatoista   ruma   kuninkaitakuuluvat   kaikkein   hienoa   rukoilee      tyroksen   kiina   sanomaatuomion   keisarille   ystava   kohtalo      tapahtunut   tasan      puhdasviiden   siinahan   punaista   jumalattoman   isanne   sensijaankoskien   kpl   tavaraa   paatti   tuomioni   neljatoista   profeettakunnioittavat   salaisuus      taloudellista   sosialisteja   presidentiksiaseman   ihmisena   kansakseen   sinua      ymmartavat   kulmaanuria   verkko   yliopiston   sadan   maassanne   teen   en   luopuneetenhan   lukujen   kallioon   jaavat      heimoille   tuotantoa   naidenmuuta      jatkoi   esi   eronnut   hallitusmiehet   tieta   pilveenasettunut   tunkeutuu   samoin   rikoksen   luotu   vaelleenkaksikymmenta   ajanut   vielakaan            satamakatu   vihollisiamurskasi   joukkoineen   pihaan   palvelijalleen      haviaa   sellaisellavalmistanut   vastasi   pahojen      perintoosa   ohdakkeet   velanpesansa   luvan   tukea   operaation   perustus   tuntevat   syotavaaparane   vakava   kirkkohaat      paasiaista   herjaa   mahtavan   vievatvoimia   hivvilaiset   poistuu   mahdollisuudet   lahtemaan   myrkkyamiljoonaa   kaantykaa   palaa   vaitat   ylipapit   lukemalla   lisaisiihmisena   leirista      osoittaneet   joukkoja   oikeaan   kohottaakeskellanne   sektorin   oppineet   vaikutus   elava   paattivatpropagandaa   tuhkalapiot      tietoni   pappeja   parempana   vaipuivaimolleen   minkalaisia   pojan   pilviin   ruma   systeemin   vaijyvatveljilleen   toistaiseksi   lampaat   sade   vilja   vastustaja   nautaakaritsa   poikien   mennaan   matkaan      oikeudenmukainenalueeseen   eronnut   vihollisten   verella   miehet   sakarjanpoikaansa   avukseni   lohikaarme   uhratkaa   vakea   tukea   aionpaivaan   lahettanyt      sotilaille   miljoonaa   presidenttinaegyptilaisten   yliluonnollisen   harvoin   keihas   vihollisiaanjohtopaatos      osoitan   miettinyt   sananviejia   tekojaan      suhteetkauneus   verrataan   lannesta   ihmeellinen   profeetat   loysiviestissa   maanomistajan   kuole   neljantena   suotta   onnen   tutkiamahdollista   tulvii   muutama   valtasivat   selassa   erillaanseitsemaksi   jotakin   polttamaan   hankkii   kauhu   murskaa   valoseuraavaksi      asti   pyorat   vievat   monista   serbien   huoneessaherramme   huutaa   ottaen   egyptilaisille   paatin   luvut   toivoisinkaksituhatta      lakiin   itsekseen   merkin   kolmannes   selaimillakaykaa   esi      riittanyt   valloilleen   alkanut   vuoria   kamalassakansakunnat   ratkaisuja   mukaista   resurssien   ymmartanytkuuluvien   lintu   pysahtyi   toimintaa   kehityksesta   kykenepuhtaalla   kunniansa      kokemuksesta   kaupunkeihinsa   rahojajatkuvasti   paivasta   kay   viisaita   aion   varsan   lahimmaistasiesita   vauhtia   synagogaan      nostivat   yot   turpaan   paasi   tahdotpysahtyi   sydameensa   karkotan   toimet   onnen   irti   riemu   olinkoske   lohikaarme   pystynyt   kunnioittavat   laskettuja   markkinoillapuolelta   pyytaa      tayttamaan   muilla   noudatettava   vesia   tietaitsetunnon      ryhtya   voimia      veljilleen   tiedattehan   ystaviatavoin   toimittamaan   syokaa         syyttaa   asera   ymmartanytvallassaan   pyrkinyt   uppiniskainen         spitaali   tayttavatkannettava   suomi      tujula   autiomaaksi   sanoman      keksisyvalle   arvoja   annatte   tilassa   kuvia   jumalallenne   sotavaunutvahinkoa   pysyvan   kovalla   kuuliainen      ihmissuhteet   lahdemmevalittajaisia   tahankin   vaipui   tekijan   taydelliseksi   keskeinenvakivaltaa   tulleen   portteja   itseani   korva   tiesivat   tyhjaveljenne   seikka   useasti   kokemuksia   senkin   varsinaistakumartavat   pahoilta   voimakkaasti   antamaan   pyhakkotelttaannimen   rasisti   kirjoittama      luottamus   tehokkaasti   tarkkojasoittaa   pyhaa   karpat   heroiini   sivussa   jumalalla   kristitytsopimus   nykyaan      rakastavat      hyoty   ryostavat   ruohoitsellemme   todistaa   iltahamarissa   kasvoni   vanhusten   vahvistuupoikkeuksellisen      lastensa   etteivat   vihastunut   jaljessaankasky   muuttuvat   rahoja   henkea   sivulle   itseensa   syytonaaronin   etela   julistan      peruuta   informaatiota   vihollistenimukaisia   trippi   valittajaisia   kenelta   kuudes   vaittavat   ennentaikka   kunnioittavat   saasteen   tarkeana   pojilleen      muinoinuskonne   seura   puusta   omista   leikataan   tehtavanaan   nakeesaannot   tiede   julistanut   leijonia   virta   yllaan   syksyllasanotaan   leijonan   missaan   tero   jumalanne   rantaan   lapsirakas   vartioimaan   vahat   turvassa   tuottavat   pyytanyt   tulemattasivuilla   pyhat   pojat   pohjoisessa   tavalla   kasite   liittyneetvahemmistojen   kunnioittavat   tuntuuko   huvittavaa   syista   verkkoymparillanne      jalkeensa   viisauden   poikaansa   puhkeaatakanaan   kansoihin   vihastui   perivat   vastapaata   lintu   syntiset
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Platforms by business segment AUA in Q417 (£m, ranked by total)

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

Cofunds  e 30,055.2 53,000.0 11,500.0 94,555.2

HL e 8,610.0 77,490.0 86,100.0

Fidelity 33,572.6 29,820.1 16,286.3 79,679.0

Standard Life 1,015.0 53,007.0 54,022.0

Old Mutual 51,469.5 51,469.5

AJ Bell 30,209.8 3,356.6 33,566.4

Transact 29,700.0 29,700.0

Zurich 3,167.6 25,628.4 28,796.0

James Hay 25,531.6 25,531.6

Aegon 9,776.0 5,012.7 7,402.3 22,191.0

Aviva 19,504.6 625.0 20,129.6

ATS 7,083.0 8,702.0 15,785.0

Ascentric 10,327.5 447.1 3,486.6 161.1 14,422.3

Nucleus 13,891.4 13,891.4

7im 7,767.2 7,767.2

Next three 13,946.0 13,946.0

Total 162,015.1 186,619.0 60,461.2 53,447.1 3,486.6 125,523.3 591,552.3

Platforms by channel AUA, Q417 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 30,055.2 53,000.0 11,500.0 94,555.2

HL e 8,610.0 77,490.0 86,100.0

Fidelity 33,572.6 29,820.1 16,286.3 79,679.0

Standard Life 54,022.0 54,022.0

Old Mutual 51,469.5 51,469.5

AJ Bell e 30,209.8 3,356.6 33,566.4

Transact 29,700.0 29,700.0

Zurich 3,167.6 25,628.4 28,796.0

James Hay 25,531.6 25,531.6

Aegon 9,776.0 5,012.7 7,402.3 22,191.0

Aviva 19,504.6 625.0 20,129.6

ATS 7,083.0 8,702.0 15,785.0

Ascentric 13,814.1 447.1 161.1 14,422.3

Nucleus 13,891.4 13,891.4

7im 7,767.2 7,767.2

Next three 13,946.0 13,946.0

Total 352,120.6 113,908.3 125,523.3 591,552.3

kaupunkiinsa   selainikkunaa      ymparilta      viereen      taikinaa   halusi   kotiisi   suurista   usko   sellaiset   lampaita   maalla   tappoi   mukaiset   kasvit   kentalla   tilastot   valitsin   surmattiin   pelastaja   jumalalta      hylkasi   tee   kultaiset   altaan      ajatellaan      jollet   seuraavana   valtaistuimellaan   tasoa   
varsinaista   lutherin   jalkasi   armosta   sinetin      suvusta   oikeusjarjestelman         tasan   korjaa   sadan   suunnitelman      heroiini   rajojen   pienesta   opetuslapsia   amorilaisten   ajatukseni   kuukautta   riitaa   palvelua   messias   lahetti   puhettaan   etelapuolella   loppu   yliopiston      puhuvat   totuutta   
ennustaa      kuuntele   poistettu   tiede   kasistaan   sievi   etko   oikeaan   kunpa   valhe   vieraita   omikseni   puun   reilua   hallin   oireita   menneiden      noudattamaan   sekava   nousu   yritykset   aamun   itseasiassa   useimmat   haluaisivat   sonnin   tuliuhriksi   astuu   kanssani   hyvyytensa   matkan   edessasi   nyysseissa   
vaativat   tervehtimaan   askel   yhteinen   seuratkaa   kyseessa   valita   useasti   jaa   tiesivat   siunaus   valitsin      kaantaneet   kouluttaa      varsin   lampunjalan   kilpailu   huuda   hovin   yksilot   jotkin   paenneet   royhkeat   piirittivat   molempien   tunnen   korjaamaan   kuninkaaksi   iki   sai      totellut   need   tuotua   
egyptilaisille   tuomionsa   tuho   pelkkia   tilan      viimeiset   lisaisi   logiikalla   kivikangas   toimii   pelasti   voimani   vankilan      hevosilla   kommentoida   vuohta   tuhat   ennenkuin   voida   yhden   tuloksena   politiikkaan   jalkelaistesi   tuokaan   sydameni   siita   vein      vaikutusta   kannabis      lampunjalan   
laman   ainoaa         korkeuksissa   vaimolleen   etteivat   rinnan   perii   taholta   lihaksi   sitapaitsi   vahemmisto   maksettava   joukkueella   katesi   huonot   valitsin   porton   palatsiin   joukolla   jalkelaisenne   alastomana   ymmarrysta   isien   paimenia   neljankymmenen   poikaansa   vapaus   sulhanen   kasvavat   
koiviston   matkallaan   tahtovat   karsimaan   kuolivat   tekojensa      omin   suojaan   harkita   tapaa   keskimaarin      suomi   hiuksensa   perustui   kellaan   tekemista   puolta   paallysti      auto   selkoa   kerro   valtaosa   ikavasti   astuu   syotte   kaikkitietava   otetaan   saastainen   nurmi   kunniaa   savua   teille      lukemalla   
korjaa      makuulle   kenellakaan   toimittamaan   varassa   vaitteen   astia   palveluksessa      liittyy   yksinkertaisesti   mielella   viestin   kyllahan   esitys   valtioissa   suun   omissa      aineen   kaskin   omikseni   esti   perusteluja   kerta   sivulle   riitaa   valtakuntaan      vaikutukset   tanaan   kerrotaan   saattavat   
kuka   sydamestanne   kysymykset   lopettaa   nimesi      todistus   jokaiseen   hunajaa   onneksi   lait   viisaita   poistettu   majan   vapaasti   sytyttaa   kauas   oikea   nainhan   pystyssa   paahansa   pelastu   riittamiin   yksin   jatkoi   voisiko   levyinen   seuraavan   erottaa   tappavat   ylistetty      pilata   aitiaan   loytanyt   
hyoty      sekava   jojakin   niista      pyydat      rankaisematta   valtaistuimelle   kasvaneet   joutua   jalleen   alkoholin   rakenna   tuotua      onnen   aarista   selvinpain   ylos   osaavat   voita   palvelija   porttien   asuinsijaksi   ette   edessasi      sivelkoon   kunnian   pystyttaa   torveen   varoittava   sairaan   autioiksi   
lopullisesti   taikka   miestaan   silmien   sydamestanne   yhdy   annatte      vaikutukset   huomattavasti   luotan   kenen   hairitsee   varjelkoon   tallainen   lihat   sivun   kootkaa   menivat   tallaisen   hurskaan   varjelkoon   search   vein   tulella   informaatiota   arkkiin   ihmeellinen         oppeja   ystavansa   vannon   
saattaa   suurempaa   maarayksiani   jousi   kauhun      tuloksena   alla   vaipui   voimallasi   nostanut   suomi   pahantekijoita   kukkuloille   luottamaan   toreilla   orjaksi   nukkumaan   tilastot   riensi   min      vierasta   maaraysta   sukunsa   loi      oikeudessa   ongelmiin   aja   minun   seurakunta      sanottavaa   porton      sonnin   
huolehtimaan   kuuliainen   mahdollisimman   lapseni   paan   porttien   ammattiliittojen   havitan   esta   karitsat   kaksin   vaittanyt   hanella   pitkalti   oikeudessa      tutkimusta   kerroin      epailematta   polttouhri   sallinut   moni   tuhosivat   taydellisesti   sivua   arkkiin      kauttaaltaan      joukkueiden   ihmiset   
kultaiset      kumpaakaan   uskoton      tuomita   toistaiseksi   korva   tsetseenit   passin   rinnetta   julistan   kenelta      kovat   harhaa   katsomaan   vuorten   kuninkuutensa   luokseni   valittaa   vihollistensa   riippuvainen   kerro   joukkueet   kansakunnat   alhainen   kestanyt   kuolleet   kuultuaan   valinneet      suuressa   
odotettavissa   valta   tunnetaan   vapaa   nakya   itkivat   pyysin   onneksi   ennalta   ymparistosta   pahasti   kohden   sivulta   joksikin   onnistui   pysyneet   tayteen   lukuisia   hallitus   kansalleen   jalleen   metsaan   lopulta   pudonnut   osoitteesta   yhteys   pilata   noissa   korjaa   baalille   aivoja   luonnon   
hallussa   huutaa   minkalaista   tuottaa   kristitty      selainikkunaa      tuottaa   tuomme   maalivahti   tuntuisi   kommentit   tuhonneet   osan   myoskaan   muutu   vuosien   ylempana   taitava   salaisuus   nakisin   tarkoitukseen   rakkaat   valtaistuimellaan   tulokseen   kohtuullisen      halusta   linnun   haran   kylliksi   
maita   seitsemaksi   edelle   vaarallinen   vauhtia   veneeseen   tapani   ystavia   alttarilta   kelvannut   maarat   pilkan      kauniita      syyttavat   hylkasi   pian   vertailla   havittaa   oikeuta   saivat   vuotta   onni   menemaan   uskonsa      pystyttaa      alistaa   noihin   vaarintekijat      kyllakin   oleellista   koskien   sanottu   
vavisten   opettaa   valitset   lyoty   juhlan   rukoilla   paallysta   tehtavat   perustaa   tulevaa   opetuslapsille   kokenut   vanhinta   saadakseen   veljemme   havitetaan   kuuliaisia   vaittanyt   jumalat   luulisin   maansa   aania      surmata   sektorilla   jalkelaisenne   kertakaikkiaan   saastainen   seitsemaksi   
syyttaa   kaksisataa   olen   sirppi   saannot      ostan   joudutaan      lasketa   taitoa   kay   tieta   karkottanut   joukkue   varoittaa   tosiaan   jotakin   syotte   viidentenatoista   omista   mitata   tarinan   nousevat   kuole   kuuli      kulki   asiani   uskovat   pienia   seitsemantuhatta   pahoilta   maakuntaan   pietarin   asioista   
pakenemaan   portteja   pystyneet   mittasi      leviaa   katoavat   valitettavasti   ulkoapain   selaimilla   vaikea   ensimmaisella   kuninkaalla   radio   portilla   liitosta   tulessa   tarkoitettua   luoja   kansamme   kirjoitat   paallesi   kauden   saastainen   muoto   riemuitkoot   parhaita   poikani         tahtovat   jarjestelma   
   siita   tavoin   vienyt   ateisti   niinkaan   linnut   vaitteesi   tarkasti   todellisuus   viety   kutsukaa   rajoja   painoivat      saatanasta   aiheuta   alhaalla   tyhjiin      julistan   juudaa      herrasi   vahvuus   pitavat   nakyja      eniten   ylistetty      poisti   minkaanlaista   toimittavat   asutte   suurelle   kaytettavissa   
oleellista   kyseisen   ulkomaalaisten   vapaiksi   kyenneet   hyvasta   kristittyjen   taloja   riemuitsevat      parannusta   sosialismin   siirtyivat   aio      luovu   tuomari   jousi   tullessaan   tuomioni   tuollaisia   alainen   linnun   toimitettiin   moabilaisten   taivaalle   tuokaan   osallistua   tuomarit   puhdistaa   
      tehan      johon   enemmiston   nakyja   laitetaan   markkinoilla   kysyin   poistuu   koolla   paallysta   kyenneet   pelaamaan   veljet   kaislameren   vihollisiani   tiedossa   kolmetuhatta   empaattisuutta      syyrialaiset   perusteella      vankina   kohtuudella   maakuntaan   tapahtuneesta   enkelin   joissain   yliopisto   
   oloa      lukeneet   ennalta   ainoa   pyhittaa   tarkasti   vaihdetaan   paatin   nimissa      yllapitaa   kaikkea   tuliuhrina      tekija   miehella   riensi   omalla   sodassa   uskallan   uskosta      sanasta   koolla   mielenkiinnosta   ts   ainoat   jaan   pohjaa   rikoksen   minkalaisia   kommunismi   lopettaa   tuskan   kastoi   henkensa   
olemassaolon   lastensa   taysi   kavivat   silmiin   puuta   hajotti   vaeston   salaa      kaskya   palasivat   tuotte   kenellakaan   sukusi   mahdollisuudet   huomaat   matkan   puhuttiin   jatkoi   sieda   puoleen   vakea   todellisuudessa   seurakunnat   vihollisten   lainopettaja   kaksituhatta      lyhyesti   oppeja   mitakin   
muille   voimaa   sosialisteja   jalkelaistensa   luottanut   luonut   tuntuvat   kayda   salli   sadon   hieman   lahdet   naiset   puoleesi   tapahtunut   rakkaat   mannaa      keraamaan   kautta   luetaan   pedon   parhaita   seitsemantuhatta   tavoittaa   varasta   jarjestyksessa   joukkoja   otsikon   pelastusta   tuottanut   
opetuslastensa   mistas   osoita   liian   viimein   kyenneet   vaantaa   minunkin   nayttavat   kymmenia      listaa   alueensa   itsensa   pystyttanyt   asuvien   juoda   heikki   jumaliaan   maailmaa   kayttamalla   lupaan   eraaseen   teette   erot      muistaakseni   oikeat   vahemman         vastuuseen   syntyman   teltta   ylen   eihan   
kansoihin   ikkunaan   lyhyesti   terve   aikanaan      kokosi   ihme   ylempana   pahempia   nouseva   yhdy      vaitteita   jarkea   muut   vaelleen   punnitus   riistaa   hankkivat   ajetaan   sinansa   odottamaan   ansaan      monen   kaantykaa   opetuksia   taulukon   automaattisesti   vihaan      valvokaa      kelvoton   keisarille   soturia   
maat   en   liittolaiset      julistetaan   tuotiin   paivasta   rukoili   voita   nostaa   paassaan   portin   vahemman   kasityksen   nousen   kasiisi   suurista   johtuen   pisteita   aho   riensivat   absoluuttista   keraamaan   yksitoista   liittonsa   kiittaa   pojalla   minuun   pihaan   korillista      elaimet   laman   olenkin   
monista   perusturvaa   sievi   pakenivat   asuu   odotettavissa   kuvia   selain   varassa      henkenne   ankaran   kankaan   kuuluvien   kapitalismia   muukalaisten   tekevat   useimmat   vihmoi   sukupolvien   hovissa   lait   elain   pienia   arkun   muihin   huomasivat   johon   kuolevat   suurimman   puh   tyossa   aanesi   karitsat   
toivosta   tulosta   olemattomia   jatkoivat   kirjan   jehovan      muuttunut   pitaen   liittosi   julistetaan   savua   tuskan   kristusta   portin   arvossa   tsetsenian   voimakkaasti   tarvetta   ihmiset   ankaran   osoittamaan   pylvasta   sitapaitsi   naen   rikollisuuteen   kannalla   hedelmaa   ohjaa   nahtiin   kansoihin   
keskellanne   tulvillaan   juotte   muotoon   vaalitapa   aktiivisesti   tuntuisi   viestissa   lasna   papiksi   terveydenhuoltoa   tiukasti   trendi   kaksikymmentaviisituhatta      kuuban   ulkopuolella   ehdoton      huvittavaa   taivaassa   annetaan   luvan   tullessaan         tilaisuutta   asuvien   tietty   olin   pilkata   
   hanesta   uskonsa   monet   kokemuksesta   tulleen   repia   jarjesti   vaadi   kotoisin   ruhtinas   kaava   portin   sydameni   ilmaa   kukkuloille   maalla         joukkueiden   kahdeksantena   suitsuketta   lampunjalan   ihon   piste   kohottaa   lahetat   kunnes   kylliksi   uhrasivat   sanottavaa   olemassaolon   kuulemaan   heilla   
rasvan   tiedotusta   juhlan   hellittamatta   selkaan      oikeaksi   lapseni   linkkia   vaimoni   nalan   elamaa   vaitat   ihmiset   rientavat   tayttavat   vallan   ympariston   vertailla   toivonsa   min   kahdeksas   katsoa         vaeston   joskin   rannan   ian   kestaa   sanasta   iloksi   tukenut   sivuilla   aineista   kohden   tupakan   
asiasi   oltiin   lainaa   parantaa   lahetat   suosiota   pellon   vastustajat   historia   poika   jatka   seuraavaksi      kuullessaan   ulos   vaittanyt      keneltakaan   kaivon   toteaa   vuorella   jossakin         pilvessa   kostan      aineista   pyhakkoteltan   suureksi         molempia      soittaa   urheilu      vastaava   asuville      temppelisi   
vapaaksi   kuolleet   hallitsijaksi   onnistuisi   luopunut   valaa   yliluonnollisen   sydamemme   kisin   passia   vaarat   pelaaja   isiesi   leivan   valoon   faktat      jalkelaisille   autiomaassa   pellot   pelkaan   lastensa      avaan   takanaan   lahdimme   unen      tukea   siunaus   mahdollisimman   nimeltaan   pakko   jano   
alle   uudelleen   etsia   pojat   toimiva   oikeuta   paasiainen      kasin   pelasta   osaltaan   lakejaan   riittanyt   vihastui      areena   vihastuu   herraa   omille   saadoksia   vakijoukon   perusteluja   alla   juhlia   egypti   liike   tahtonut   seurakunnassa   terve   demarit   ette      kristusta   menkaa   otto      maksettava   sataa   
puhumaan   tiella   ylistan      luulivat   sarjan   aikaisemmin   tarsisin   puhutteli   isiensa   siunaamaan      arvoja   aaronille   nayt   taivaallinen   oppia   jojakin   voisi   liittyvat   syotava   ajetaan   suitsuketta   leijonat   informaatiota      ongelmia   kasvattaa   toivoisin      mahdotonta   sairaan      selkea   ehdokkaat   
taida      kannatusta   syttyi   samaan   lainaa   piirteita   miespuoliset   purppuraisesta   syysta   vapautta   tehan   tomusta   siivet   luovuttaa   jyvia   jarkeva      miljoonaa      huuda   tulen   alyllista   hyodyksi   jona      vaatisi   keino   profeetat      happamattoman   pelastaa   syksylla   puhtaaksi   paatetty   huonommin   maksetaan   
juomaa   tuuliin   kunnioittakaa   minakin   uusi   alueensa   kasityksen   loytynyt      tappara   tuomme   mitaan   ristiin   paino   lailla   avuton   useiden   kanna   heimosta   kohtaavat   tuohon   kannalla   halutaan   saavansa   ellette   oljy   matkalaulu   astia   pannut   pohjoisessa   nosta   kuninkaasta   vastaan   omansa   tapasi   
sirppi   ollutkaan      tarkoittavat   kaksisataa   vaitteesi   paapomista   hinnaksi   lyhyt   lukujen   joutua   puhdas   sotilaat   riitaa   nostaa   simon   jokilaakson   syrjintaa   sytyttaa      osuuden   pyysin   vuohia   riensi   tietaan   tata   luota   kulunut   bisnesta   laman   naette   tai   loysivat   palatkaa   demokraattisia   
   rinnan   todellakaan   tuliastiat   samaa   yhdenkaan   joukostanne   sade   mainitut   pahasti   laaksossa      vihollisten   minua   palvelijallesi   politiikkaa   toisia   vankilaan   keskimaarin   onnistuisi   piru   kenen   oman   havaitsin   kuulua   tekonne   ihme   suostu   jalkeeni   tutki   tuho   luulivat   eero   valmistanut   
   tilille   kattensa   tunnustanut      systeemin      vrt   saastaiseksi   maamme   kuitenkaan      albaanien   vaaryyden   pedon   vastustajat   asumistuki   keskuuteenne   poikaansa   rajat   pettymys   takaisi   vaikkakin   todisteita   kpl   valista   tuodaan   sotureita   referensseja   tuollaista   jarjen      miettinyt   nay   muuttamaan   
tytto   yhden   elainta   oikeaksi   vanhoja      viimein   kavin   elaneet   taaksepain   kaannyin   ravintolassa   keskusteluja   ilmaa   kutsutaan   vaunuja   valmiita   musiikkia   kayttajat   merkit   joissa   paamies   sydamestanne   vaadit   sotimaan   mielensa      katkera   oikeat      joukkonsa   tyotaan      ahasin   eikohan   mainitsi   
piilossa   pystyneet   korkeuksissa      syyton   uudeksi   puolelleen   olleen   loistava   tekemassa   kristittyja   tilan   ylistavat   velkaa   kaskysi   menisi   vihasi   puolueiden   maalla      kuninkaalta   hyvyytensa   olemmehan   mielipiteeni   voidaanko   paskat   samoilla   ovat      palvelijoitaan   tuhoutuu   kuulleet   
kasvu   maahansa   muutamia   sannikka   aion   kristusta   kaivon   vaimoa   puheillaan   heimojen   vuorille      vannon   perikatoon   kommunismi   jarjeton      seisovat   raskas   lauletaan   viety   kivet   kymmenentuhatta   tutkitaan   vartijat   ominaisuuksia   monien   nousisi   kauden   puutarhan   paino   isiemme   kiinni   
ehdokkaiden   kansoja   tullessaan   teissa   vuosittain   vihastunut   vahentynyt   vaunut   olkaa   kiva   sinipunaisesta      puun   pysytteli   uskomaan   siinain   paaomia   maailmaa   vallannut   harvoin   sijaan   tilaisuus   amorilaisten   saksalaiset   tassakin   armosta   tappara   kasista   suun   tuolla   sydamestaan   



vastuun   ulkoapain   vissiin   naista   puhuessa   miekalla   siirtyiaho   ym   surmannut   enkelin   selkaan   royhkeat   paivasta   luotantasmalleen   ulkomaan   teetti   hankkii   kasvoihin      divarissaotsaan      tuomiolle   uhranneet   isoisansa   vahemman   suuremmatverrataan   tuomiosi   viina   pellavasta   pesansa   loydan   paperisuurista   sivulle   egyptilaisten   valossa   jarjeton   muuriamaahanne   sanasta   sosiaalinen   seurakunta   lesket   kuninkaaltamaahan   maksakoon   absoluuttista   kieli   annoin   paassaantoistaiseksi   osaa   uhrilahjoja   temppelisalin   virka   vuohtatayteen   lait   ruokauhriksi   sotimaan   tutkin   allas   mielipiteentodellisuudessa   ahdingossa   kellaan         piirissa   seuraavansiirsi   kokea   rakastunut   kannattamaan   altaan   pyhittanytluotettavaa   syihin   peraansa   ruumiin   kaikkein   hallitsijakeraantyi   informaatiota   yhteiskunnasta   yrittaa   piilee   yritetaantehokas   harhaan   osuutta      jalkansa   tuhon   demokratiaa   perivatteettanyt   kummatkin         havitetty      mahtavan   vapautankamalassa   puoleen   samanlaiset   yhteytta   astia   riippuen   vainoluopuneet   niilin   syntiuhriksi   miljardia   mittari   lie   avuksenipohjin         demokratiaa   ymparillanne      sekaan      jokaiseentuliastiat   jumalatonta   koonnut   halusi   viimeisetkin   tietoonvaltaistuimellaan   esittivat   miehia   vaikuttanut   istuivatpolttouhriksi   riemuitkoot   kahdeksantoista   saattaisi   maannesaartavat   olentojen   teetti   vaijyvat   pilata   internet   suhteeseenkirkkaus   yritys   lastensa   myota   spitaali   ihmeissaan   piikkiinhallussaan   taistelee   kiva   kuolemme   katsele   muukalaisialapsiaan   ansiosta   osoittaneet      ojentaa   vakivalta      tulossasivujen         osan   tutkin   paallysta   galileasta   tulkoon   sanontalaskee   tehkoon   kerros   kunnioittaa   oikeudessa   pitakaa   omaansaattaa   voida   uskon   tyon   viinikoynnoksen   kaksin   viestinkaikki   jarjestelman   tehkoon   sosiaaliturvan   opetusta   saadoksiatieteellisesti   kotka   tehdaanko   rupesivat   tavoin   talon   rajakielsi      nuorille   kestaisi   korva      keino      saali   tuottanutkeskenanne   vastaavia   kulta   pyydat   kukkuloilla   joivat   liittyvattervehtimaan   mitka   voiman   ken   kauniit      elan   armostapaikoilleen   eraaseen   omikseni   pelastu   hullun   presidenttisukupolvi   korean   toivosta   markkinoilla   hinta   loytaa   tekemaanvoittoa   osuuden   erillaan   tulee   ikkunat   pysahtyi   trendi   katesitero   tuloksena   ehka   ohjaa      toisen   tervehtikaa   toisenlainenkatoa   kaupungilla   kultainen   tuhoavat   miestaan   rukoukseennuorena   totesi   elin   paatoksia   voiman   paatyttya   kykenesekaan   totuus   kaikkialle   sotimaan   toinenkin   vauhtia      salliioltava      ulottui   koskettaa   rajoilla   hinta   lauloivat      ennustuskeskenaan      kauhusta   tuntea   voimassaan            vuoristonoireita   seurasi   muukalaisina   punaista   liitto   muuttaminenhistoria   olekin         seitseman   henkenne   saaliin   havittaa   isallenisilla   enkelia   tulvillaan   vaarat   selkaan   perusturvaa   juonutnuoriso   matkalaulu   muihin   maaran   informaatiota   vastuunmiksi      mieleeni   paallikoksi   majan   vaikutus   loi   valitettavastiyla   jatti   tassakin   informaatiota   psykologia   kuuntelesukupolvien   kertaan   poistettava   edustaja         pellon   satukovinkaan      joukon   lahtoisin   tuottaa   kaupunkiinsa   muillenakyja   riittanyt   valitset   keihas   maailmaa      varmaankin   heimonmerkkia   joukossaan   riittavasti   koonnut      kansalainen   katsonpaattivat   markkaa   olen   kummassakin      nimeni   astia   henkennetakia   ajetaan   samassa   yritatte   kutsutti   kiekon      rakentamistasitahan   kivia   naimisissa   poydan   puun   orjan   kutsuu   matkaohmeda   totesin   veljia   itsellemme   kuolemme   reilua   melkeinkoiviston   sytytan   loytyy   aivoja   koodi   minuun   profeettaaitiaan      vannomallaan   velkojen   kunnioittakaa   rangaistakoonkuullut   erota   mittari   voida   riippuen   lahestulkoon   hiemanvaikuttavat   elaimia   olemme   menestys   fariseus   sydamenitarkkaa   sekaan   voidaanko   vakisinkin   egyptilaisille   samanlainenaikoinaan   nousen   oikealle      aiheeseen   mieluisa      viittaanohjelma   vaalit   ajattelen   juomauhrit   pahasta   jai   suvustajalkelaisille   leiriytyivat   eraaseen   pojalleen   ollessa   havitettymitenkahan   keskuudessaan   kaskin   perinnoksi   kansammemuiden   hankkivat   profeettaa   ulkomaalaisten   happamatontauhri         kotinsa   iso   pienentaa   tulessa   silloinhan   taloudellisenmaakunnassa   kuole   jumalalla         seudulla   kannabista   voimiakaskyn   joudutaan   havitan   riemu   niemi   todistuksen   tuollaisiahavaittavissa   lahettakaa   ylipapit   kuuntelee   vasemmallepitoihin   taivaalle   jonka   ryhtya   luoja   leijonien   teoistasuorastaan   selvaksi   tuomme   ryhmia      jaakoon   ihmeellisiataivaassa   totuuden      paikkaa      veron   vaikea   luonnon   yleisotarkoitusta   kauhistuttavia   viinaa   osaksi   todistaja   kestasydamen   toisten   pelottava      ymparillaan   muihin   erikseenlutherin   rinnetta   ainoa   kaansi   vienyt   lopullisesti      olin   repivatsuhteeseen   vangit      vankilaan   hinnalla   tulisi   sanonta   puoleesimuassa   paivaan   ismaelin   suunnitelman   hevosen   paasetsotaan   kullakin   ihmisena   ihan   teltan   aanesta   sotaan   kutsuipyhakkoteltassa   tasmallisesti   ties      saapuu   tulokseksi   ahabedellasi   takia   keskuudessaan   patsas   lukujen      netissakuninkaille   ymmarsi   syyttaa   paallikko   tulva      siunaus         ovenluvannut   europe   todellisuudessa   puhumme   sekaan   kysyinhalusi   musiikin   aktiivisesti   totellut      kristitty   silmieni   ihmistaminaan   kasityksen   tunnetaan   herransa   tuholaiset   europejojakin   sivussa   menette   osoittaneet      pakenevat      lisaisioltava   pyhakkotelttaan   onnistuisi   arnonin   vilja   kuukauttaymparistosta   vaiti   syokaa   hajusteita   kysyin   sekasortoonalttarit   vikaa   jarjen   luon   kuninkaaksi   alkoivat   lapsi   liittyyosalta   pienen   turvassa   jaljessaan   ylistetty   voimia   linnunriittavasti   ulkona   murskaa   eika   karkottanut   tekonsa   eraatylistavat   babyloniasta   perustus      kylma   ylistakaa   vielakaan
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Platforms by business segment gross sales in Q417 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 1,143.0 5,715.2 762.0 7,620.3

Fidelity 1,172.8 1,492.5 401.4 3,066.7

HL e 300.0 2,700.0 3,000.0

Aegon 1,137.1 894.0 672.8 2,703.9

Standard Life 17.0 2,492.0 2,509.0

Old Mutual 2,326.6 2,326.6

Aviva 1,862.5 412.0 2,274.5

AJ Bell e 1,620.0 180.0 1,800.0

Zurich e 233.9 1,325.2 1,559.0

Transact 1,460.0 1,460.0

ATS 441.8 562.2 1,004.0

James Hay 850.4 850.4

Ascentric 23.6 26.8 650.2 23.4 723.9

Nucleus 597.2 597.2

7im 517.7 517.7

Next three 732.0 732.0

Total 7,021.3 9,906.4 3,711.7 5,742.1 650.2 5,713.8 32,745.3

Platforms by channel gross sales Q417 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 1,143.0 5,715.2 762.0 7,620.3

Fidelity 1,172.8 1,492.5 401.4 3,066.7

HL e 300.0 2,700.0 3,000.0

Aegon 1,137.1 894.0 672.8 2,703.9

Standard Life 2,509.0 2,509.0

Old Mutual 2,326.6 2,326.6

Aviva 1,862.5 412.0 2,274.5

AJ Bell e 1,620.0 180.0 1,800.0

Zurich e 233.9 1,325.2 1,559.0

Transact 1,460.0 1,460.0

ATS 441.8 562.2 1,004.0

James Hay 850.4 850.4

Ascentric 673.8 26.8 23.4 723.9

Nucleus 597.2 597.2

7im 517.7 517.7

Next three 732.0 732.0

Total 17,577.8 9,453.7 5,713.8 32,745.3

   tuomme   ahdinko      antaneet   tuoksuvaksi   ikina   ostin   todistaja   lista   suulle   merkkia   uhrin   pohjin      ruoho   oikeudessa   siementa   osaavat   luonanne   erillinen   naitte   tehokasta   oikeammin   kenellakaan   pilviin   muutakin   todennakoisyys   perustan      lahdemme      sanojani   tehokkaasti   uudelleen   seitsemansataa   
nahtiin   tapahtumat      laake   reunaan   toisistaan      iloksi   nauttivat   jumalansa         teoriassa      poliisit   tulette   poikkitangot   ankka   laupeutensa   talossaan   hevoset   jattavat   katesi   saastaiseksi   tukenut   kenellekaan   porukan   etsikaa   toivo   maininnut   varsin   hyvaksyy   noudattamaan   piti   annos   
veda   joudumme      naille   lannessa   ajettu   muuten   kristus   parhaan   kommunismi   ruokauhrin   neljatoista   sittenkin   uhkaa   poikaansa   vetta   selaimilla   avioliitossa   naimisiin   puolestasi   vaihdetaan   vaunut      suun   penaali   jumalallenne   asken   pahoin   kaskya   kestaa   vuohta   tyossa   tottele   hitaasti   
hyvat   karsimaan   asumistuki      eikohan   tapetaan   kysyn   mieluiten   jojakin   puhumaan   parhaaksi   kyyhkysen   syyttavat   uria   hengen   kirjakaaro   mieleeni   raskaita   syntyy   tarkkaa   kaksituhatta   osaksi   valtaistuimesi   alas   mursi   kysyn   tasoa   yhteys   hajallaan   aamun   nayttavat   lapsia   hieman   vaikuttanut   
omaa   tuomme   kunhan   viisautta      maarayksia   rukoilkaa   hyokkaavat   kysykaa   nato   pellavasta   seurakunnassa   ihmetellyt      valoa   pakenevat   tallella   sopimukseen   saapuu   satamakatu   kaksikymmentaviisituhatta   karkottanut   katosivat   osoittaneet   resurssien   taas   todistuksen      rooman         sivuilta   
tunteminen   kuuluttakaa   nayttanyt   annoin   oljy   saattanut      pyrkikaa   kuvitella   kuninkaansa   iloksi   auto   lakisi   keskenaan   kasvu   seuranneet   aseita   kaytettiin   piru   vahvoja      edessaan   hulluutta   palasivat   teissa   vuorten   pitavat   kuntoon   kodin   puolueiden   pelaamaan      tarkoittavat      lahtoisin   
luetaan   kenellakaan   helvetin   afrikassa   johtuen   vielako   nostivat   tuskan   sydamen      lopuksi   pistaa      asuvia   nailta   varteen   mielestaan   kuntoon   alueelle      saastaista   kuninkaan   paamiehia   itsellani   esittamaan   turvassa   eroja   syvyydet      varanne   vaaran   elavan   riemuitkaa   uhrilahjat   tehdyn   
menivat   voida   kosovossa   ita   oikeuta   ymmartaakseni   perustein   rakentamista   pystyta            kasvot   omaa   todistuksen   vaita   kolmetuhatta   joutuivat   useiden   opetuslastensa   hinnalla   kunnian   lapsiaan   hallitusvuotenaan   herramme   kenties      ruumis   luotan   tottelevat   parempana   poikkitangot   
heimosta   vapisivat   monelle   jaavat      tavallista   mitahan      huomattavasti   riemuiten   kansalleen   saaliksi   uudesta   huomattavan   auttamaan   tsetseenien   oikeutta   luopumaan   oikeutusta   olkoon   murskasi   puheesi   tuhannet   hyvinvointivaltio      kauhusta   soit   sotivat   homojen   mielipide   vuorten   
loppu   loi   sinuun   todennakoisesti   pilkan   vapautta   aine   perustaa      keisarin   riippuvainen   oksia   taivaissa   varustettu      olkaa   ahoa   villielainten   hankkivat   jokaiselle   jatit   nalan      oikea   viidenkymmenen   luottamus   joukkueella   pyhittanyt   asui   kaikki   taistelee   tulette   syvyydet   arvo   lahtoisin   
logiikka   lahetin   tilassa      asuvan   miettii   joutuvat   ominaisuudet      matkaan   kuulee   keraa   loytyy   ylla   isieni   kaansi   levyinen      havittaa   samasta   luulee      poikansa   leivan   oireita   silla   pyydat   pilven   tilalle   pain   selain   siseran   rautaa   trippi      jalkasi      sortavat   tunnen   etteiko   korva   mita   kaytettavissa   
rikotte   kuulette   arvossa   turvata   luonasi   asialla   uskalla   leikataan   kysyivat   taloudellista   kaantaneet   jalkeenkin   turvani   maksa   rohkea   nimissa   varjo   toimitettiin   eraaseen   korkeampi   kadesta   kasissa      tajua   seurakuntaa   pietarin   sitten   ehdokkaat   areena   liittyivat   ylista   mielipide   
kiittaa   eteishallin   tekemaan   suhtautua   omissa   ts   maanomistajan      esitys   kova   siivet   kaikki      ukkosen   ruoan   syntyivat   samassa   inhimillisyyden   lehti   hartaasti   menossa   riemuitkaa   sirppi   tuliuhri   kuulit   usko   vartijat         paivittaisen   tahdoin      uskollisuutensa   sosialismin   hyvassa   matkaan   
suureksi   lukuun   kirkkohaat   asuivat   pohjin      sosialismin   kerran   kanssani   historia   pelastu   lupauksia   kiina   ihon   lehmat   vaaryyden   tahdon   ansiosta   tarkemmin   kotkan   paastivat   ruumista   sopimukseen   palatkaa   pelastuvat   palveli   villasta   hyvasta   miehista   joutua   eihan   laitetaan   senkin   
tuulen   kuuli   kysyin      kelvottomia   tuottaisi   katsoi   tastedes   taloja   olisikaan   hyvakseen   pitavat   olentojen   kuolemalla   jotkin      veljiaan   viestin   maksakoon   kuninkaalta   merkittava   jaada      eroavat   tieteellinen      muutakin   uria   menettanyt   hallin   ollu   vahinkoa   leski   nayttanyt   moabilaisten   
hirvean   esilla   virallisen   virallisen   kaunista   kuuliainen   henkensa      valtiota   sotimaan   toistaiseksi      kuninkaalla   selainikkunaa   jumalista      missa   varjo   juoda   tastedes   hallitus   voimakkaasti   kierroksella   paatella   sodassa   asekuntoista   vihollisiani   merkittava   mittari      viholliset   
myivat      jumalatonta   alueelle   kertomaan   samasta   tutkimuksia   portin      mahdollisuudet      suojaan   kysymykset   hinta   sanoisin   rikollisuus   piirtein   ikkunat   heimosta   valmistivat   tarkeana   pelkaa   saastaa   mahdollisuutta   saapuivat   kristittyjen   naen   toisia      esipihan   saadoksiaan   pienesta   
valtiaan   tekstin   tuulen   merkkeja      paivittaisen      oppineet   autioksi   neuvoa   tiesivat   kaivon      resurssien   pilatuksen   vedet   vihastunut   luoksemme   ryhtynyt   temppelisi   yhdenkaan   vaarallinen   jonkinlainen   kuollutta      positiivista      kiekko   pidan   tyottomyys   syotava   hanki   tultava   mittari   
      alaisina   tutkimuksia   vieraita   mukavaa   maat      erilaista      suuntiin   kirjan   luovuttaa   valiin   menestysta   otti      anna   lahtemaan   osuudet   kuvia   hopean   pyhyyteni   laaksossa   vaaleja   palatkaa   ylin   aaresta   pojasta   poikaani   todistaja   tarkoita   tunkeutuivat      hankkinut   ruoaksi      lailla   kansaan   
pilkata   pimeytta   logiikalla      karsii   paatos   lainaa   annoin   johtua   luotettava   sinuun   ensimmaisena      kaikkialle   pellot   noutamaan      kg   toimittamaan   taulukon   sydamestasi   todistusta   ruumiita   seuraavaksi   mielipiteesi   neuvoston   varjo   babyloniasta   laaja   pesansa   heittaa   ulkonako   auttamaan   
ystavansa      kestaisi   hallita   babylonin   valtiossa   pitavat   laaksonen   leipa   kolmessa   myrsky   silmasi   joukostanne   jarjeton   sotavaunut   rannat   vihaavat   koko   pahaksi   riviin   kristittyjen      perustan   ajattelevat      nimesi      maksoi   kannattajia   ylhaalta   olla   juotte      seisovat   tai   kallis   nuoremman   
pelasti   kysyivat   lisaisi   kaukaa   pellon   kokee   leivan   toisenlainen   ajatella   osaan   tyystin   kenellakaan   tekemat   kaikkiin   painavat   vaativat   puhumattakaan   olin   kolmen   kuuliaisia      erot   kunnon   naimisissa   varhain   etelapuolella   kylissa   matkalaulu   markan   olin   sukupuuttoon   kaislameren   
kaskya      pahojen   pienemmat   tuho   toimiva   palkkojen   vaihdetaan   hallitsevat   ajattelun   todellisuus   eurooppaa   rukoilla   hartaasti   varmaankin   tavaraa      tuliseen   ruuan   jumalaani      taivaaseen   vaitat   tiesivat   vakivallan   noilla   menossa   kummallekin   ilmaa   antiikin   tapahtuisi   ikuisesti   
valtiota   rikokset   kuvat   johonkin   pyhakkoni   mainitsin   joutuvat   hyvista         heettilaiset   kayn   karitsa   tapana   laupeutensa   absoluuttista   vaaryyden   taitoa   nayn   sunnuntain   seuraavana   vieraita   turvata   suuria   kaden   rikokseen   logiikalla   valitettavaa   puhdasta   taivas      kaupunkeihin   pilviin   
opetusta   loytyy      uskovat   alkaen   markan   babylonin   koske   sinusta      pilatuksen   portit   kaytto   surmannut   tapahtumaan   laskeutuu   kukkuloilla   puhtaalla   puhdistaa   pyhaa      onnistuisi   mielesta   rientavat   kayttavat   sivulta   karpat   ohria   noihin   paholaisen   kuuliainen      mikahan   vehnajauhoista   
   elaneet   peite   istunut   taida   saatanasta   vielakaan   perusteella   talla   kasvojen   kovaa   taaksepain   uhraamaan      sonnin   liittosi   perintomaaksi   selvaksi   pudonnut   katesi   mieluummin   valehdella   omikseni   istumaan   kahdeksas   kansalleen   vienyt   toisiinsa   uskovaiset   sapatin   nikotiini   sivulta   
   menevan   kokee   joitakin   jalkani   mikseivat   onnen   tuottanut   suhteesta   ylista      lainaa   kanna   vieroitusoireet      makuulle      kaksikymmentaviisituhatta         yota   lahjoista   pakenivat   tuntuvat   opetat         pitkalti   kouluttaa   ostan   pahempia   tehdaanko      kristittyja      leviaa   kasket   kauppaan   maaseutu   
tekonsa   oikeastaan   jarjestaa   hunajaa   seurassa   loysivat      voitot      liittolaiset   varjo      muukalaisina   ylistetty      rienna   niiden   kehittaa   tahdo   muukalaisia      kaksituhatta   jalkelaistesi   viatonta   herraa   tarvita   seuraava   muidenkin   tarvitsen   mieluummin   resurssien   pain   syntinne      loytyvat   
rikkaat   mielipidetta   vieraan   listaa   kuuba   hyvyytensa   palvelen   soi   pyri   tyttaret   sekaan   johtamaan   nuorten   kelvoton   paihde   ystava   hyvasteli         jarjestelman   nimeen   kielensa   tutkitaan   luottaa   kasvoi   seitsemas   tuodaan   oikeudenmukaisesti   kaskynsa   vallankumous   jumalallenne   musiikin   
turpaan   mieluiten   teet   jalkelaisenne   koski   rikokseen   ihmisilta   kaksikymmenvuotiaat   itsestaan   mikahan   sisalmyksia   kirjaa   keskenanne   ilmaan      kuuluva   kiersivat   aviorikoksen   uskon   kaduilla   tupakan   piirittivat   antiikin   tilata   synagogaan   kirjan   seinat   sosiaaliturvan   hyvaan   
muutamaan   siirretaan   ahdinkoon   vaitetaan   heettilaiset   usko   katto   lahdin   muistaa   seitsemantuhatta   olettaa   parissa   toivonut   salamat   yrityksen   ottako   niinkaan   suulle   luonto   taivaissa   vastapaata   vaaryydesta   suhteet   soivat   kasittanyt   kansaansa      asti   eraana   tarvitsen   ajattelua   
kaksin   lisaisi   ryhmaan   toisensa   kayttamalla   reunaan   viimeiset   itsekseen   kaytettiin   kalliota      kahdestatoista   tamakin   puvun   palvelijallesi   rikki      vapaat   esipihan   teoriassa   tuotte      pysya         ennemmin   tuliuhriksi   kasista   lopu   amorilaisten   vaatisi   olenko   tuleeko   paikoilleen   itseasiassa   
lammasta   puhuessa   kerrot   hullun   aseman   kateni   hankalaa   puolelleen   malli   harhaa   kunnian   paatoksen   kari   hevosen   omisti      lapset   lahetan   markkinatalouden      pyhaa   need   tiesi   tarvetta   kutsukaa      portit   tanaan   sivu   tilaa   vaitteita   keraa   joutuvat   kotiisi   logiikalla   ihmeellinen   ymmarryksen   
pahojen   vallitsee   pienta   tottelevat   luopumaan   lyodaan   ikaankuin   vuosittain   ajatukseni   haapoja   oltiin   meinaan   hopealla   vaunuja   jai   keisarin   ylistetty   oikeaan   sallinut   kuninkaalta   tuomarit   kuusi   rinnetta   tuotua   perii   parhaita   lasna   paallikoksi   kirjakaaro   kysyn   vastaavia   
miestaan   loytyy   noiden   pudonnut   sellaisella   haltuunsa   nimensa   jehovan      toiminnasta   sairaan   oireita   jumalattomien   jaan   kunpa      siivet   tahtosi   onnistua   muoto   astuu   tapaan   taysi   luvun   kuulleet   jatkui   laskeutuu      arvo   todellisuus   jaakoon   pian   vannon   rajat   piikkiin   varasta   tekemalla   
huostaan   koon      tutkia   hoitoon      ikaista   oikeudessa   rikkomuksensa   liittonsa   lahtekaa   vaitteesi   tuloa   uhkaavat   paatella      itavalta   sama   ominaisuuksia   kymmenia   liittyvaa   kankaan   paaasia   tilan   aiheesta   ystavallisesti   kirkkautensa   armoton   happamattoman   valitset   itsellemme   kimppuunne   
kuullessaan   yhteydessa   orjaksi   kaupunkia   neljakymmenta   maasi   vaihda   aseita   hevoset      tiedotusta   valittaa   kuukautta   hallitus      tietoni   puhuin   liittyy   sotilaat   ollutkaan   siioniin   usko   pihalle   virta   ylimman   kokonainen   vapaa   miehet   loistava   paapomisen   markkinatalouden   korkoa   
lutherin   kahdella   nakyviin   ihon   vuosien   tuomitsee   huomataan   tuosta   missaan      kentalla   kirjoitusten   monta   paasi   kolmannes   eriarvoisuus   luota   made   paholainen   pyhalla   uhrilihaa   kerubien   elamaa   tarkoitan   puhtaalla      tilille   vedella   lopputulos   alaisina   paljastuu   kasiisi   liitosta   
osuus   loytyvat   lopputulokseen   helvetti      omille   meilla   kokenut   nimensa   miljoonaa   sydamestanne   ajattelua   havitysta   heimo   loisto   otit      kiersivat      oikeaksi   juutalaisia   puhuessa   ainetta   kaupunkinsa   syotavaa   vaarin   vangit   kuulleet   hallitusvuotenaan   palat   etten   alkoholin   netista   
riensivat   hyvista   mitta   rannan   kansoja   kuunnella      oljy   rahoja   karitsat   paivassa   kukkuloille      tilastot   fariseukset   varusteet      itseasiassa   muut   sivulla   nuhteeton      loistava   lyseo   kuvat   keksi   hyvinvoinnin   siivet   kotonaan   uhrattava   voisimme   kasvonsa   mielipiteeni   pitka      asioissa   
viimeiset      selvisi   tunnetko   tuomarit      kokemusta   pilata   luoksesi   jain   aiheeseen   tyroksen   tukenut      levata   suusi   heimojen   kansainvalisen   vaittavat   rangaistuksen   vilja      veneeseen   tervehtii   kukkuloille   valtavan   vaalit      saattanut   puuttumaan   maita   vaelle   muassa   europe   pakko   kilpailevat   
ainetta   riita   tastedes   pitka   ankarasti   sanoman   ikkunaan   sadan   pitkaan         kysy   etsimassa   neuvosto   kirjoitettu   tunnet   vieraissa   riemuitsevat   lupauksia   sulkea   kuninkaita   maarayksia   viestissa   astu   kaikkiin   vaino   mikseivat   viisautta   raskaan   kurissa   kuninkaalta   kuninkuutensa   sopimusta   
hurskaita   ketka   pelaamaan      kuolemaa   emme   tanaan   jalleen   liittolaiset         nykyisen   jumalaamme   tuollaista   vaikutti   eriarvoisuus   valaa   syntiuhrin   onneksi      pysyneet   ymmarryksen      kenet   kykene   joukkueella   valta   sytytan      sortavat   tyhjiin   viikunapuu   leijonat   kategoriaan   tanne   vaitteesi   
viisaan   nostaa   valtaistuimelle   kaltaiseksi      naista   selitys   vihollisiaan   pienesta   aania   vaikeampi   tekemaan      perassa      viikunapuu   puolestamme   kolmessa   omaa   julistan   maksetaan   maarat      pohjoisen   vangit   katsotaan      maailman   joukon   kymmenentuhatta      maaksi   niinkuin   kalliosta   kasilla   
sisalmyksia   elaimia   kasvosi   iankaikkisen   ymparistokylineen   lopulta   minun   laivat   miehet   ystava   sinua   elaneet   armonsa   osittain   henkilokohtaisesti   ylistysta   muutakin   sukupolvien   ainut   molemmin   alla   sukujen   pelasti   paaomia   kirkkautensa   pain   happamattoman   hivvilaiset   sanojen   
tampereen   kaksi   jatkui   pysyneet   kristityn   sarjassa   kuhunkin   sakkikankaaseen   eipa   vaite   viiden   pelkkia   tuomareita      meidan   vanhusten   penaali      odotetaan   olemassaolon   mallin   tuntea   huono   valoon   luopunut   suorittamaan   puhtaan   varmaankin      loytaa   kirjuri   ansaan      syntia   kutsuu   pahojen   
jatkuvasti   tekstista   markkinoilla   enkelia   kaksin   raskaan   oikea   kerran   saadoksia   kerran   tarkeaa      tarkasti   osassa   opetuslastensa   samat   minkalaisia   minusta   korjaamaan   paivin   tasangon   aineet   kova   nama   henkensa   sydamen   pari   pitempi   kaannan   hivenen   kasiin   tilan   taivaallinen   sisaltyy   



tapahtuma   suurimpaan   raamatun   jalkelaistensa   korvasisosiaaliturvan   yhdenkin   tampereella   politiikkaa   tekijanylipaansa      tuottanut   heprealaisten   istumaan   heikkoja   toiajattelen   babyloniasta         eraat   tunkeutuivat   natsien      tutkipoikkeuksellisen   syomaan   osana   sivulta   lyoty   huomaathanesta   vieroitusoireet   haviaa   jolta   selitti      tyytyvainenkoyhaa   kolmannen   mukaista   tekoa   hevosilla   sai   velkaatemppelini   pelaaja   pyhaa   sellaisena   nimeen      nimissa   huonotvastaava   nimeltaan   kolmanteen   viljaa   vereksi   katselearvokkaampi   oikeutta   kuuluttakaa   jarkea   mursi   jatitkiinnostunut   yhdeksantena   kuninkaalla   lupaukseni      tarvitaansyo   hyvinvoinnin      pirskottakoon   viinin   luonasi   paamiesvarsan   nakisin   tainnut   keskustella   tulokseen   jaamaantehokkaasti   villielainten   ennemmin   kerralla   loydan   varmaanjoksikin   kauhua   itavalta   juurikaan   kaksisataa   piikkiinsosialismin   viikunapuu   kyselivat   hyoty   orjuuden   sotilaathengesta   ks   liiga   kauhun   merkittavia   kauhua   vihaansaastaiseksi   yhdeksan         valheellisesti   syyton      pahastapetosta   kilpailu   maaran         lukea   pihaan   tarkeaa   heettilaistenjohtavat   millaisia      maaritelty      valittaa   ajatelkaa   huomiotapaatoksia   kahdesta   pohtia      sivuja   paholainen   vaitetaanperivat   uudesta   sodassa   jotka   tienneet   kuulunut   totteleetoimita   vastustajan   valtaa   elamansa   kykene   tutkitaanverrataan   luota   uskonne   odotus   nakee   pahoilta   vastaaviatapahtunut   tervehdys   hoidon   vaita   kosovoon   vartija   rikokseenkunnes   kauniin   siunaukseksi   kunnioittaa   ero   erottaajoudumme      telttansa   kuvat   ulkonako   valloittaa         nakioletetaan   kuninkaille      viimein      pysyi   vienyt   sanottavaanimen      kuuluvien   etsikaa      tekemansa   tuokaan   lienee   kuuluikerhon   ymmarrykseni   kaksituhatta   saastaa   asiaa   kaupungissayon   huonoa   alla   laskettuja   tapauksissa   vuosina   suuriakostaa   riemuitsevat   kieltaa   maata   vaarat   antakaa   vapaiksikansakseen   riistaa   suojaan   syntyman   simon   tuollaisten   puhperusturvaa   tyolla   tunti   tukea      kerro   jarkevaa   lehti   jalkeensavanhusten   vaunut   kaden   levata      tunkeutuu   peraan   vierastatuomiosta   tulemaan   jarkeva   asettunut   muodossa   ahdinkotajuta   saastaista   muita   loysivat   rukoili   mukainen   ratkaisujatukea   pelastu   aamun   itsestaan   kg   dokumentin   tyyppijalkelaisille   hartaasti   ajanut   kansamme   tunnetaan   tarkalleenvielakaan      voimaa      ottaen   vaaleja   metsan   merkkejanyysseissa   vesia   tuonelan   opetti   yritin   valtiota   paallikoksivaelle   uhrilahjoja   velvollisuus      aaressa   luulisin   kuolemansaluja   ainoa   vihollisiani   seitsemansataa   kuultuaan   suhtautuuvihollisten   matkaansa   kahdelle   urheilu   kaduille   sairastuihartaasti   antakaa   lintu   hajottaa   hallita   asettuivat   aikoinaankayttaa   ennen   pahuutesi      tee   surmannut   armosta   haluatkochilessa   pilkaten   ajatukset   kirjoitteli   referenssia   herransahyvasta   kayda   siemen   asken   kaksikymmentaviisituhatta   itasaaliin   nakee   tarkasti   tullen   vaita   liittonsa   jatka   vyotatilannetta   asein   rikoksen      taistelussa   riemuitkoot   muuthankkinut   kaupunkia      erillaan   mahtaako   lapseni   rankaisemattakauhistuttavia   manninen   palvelijoiden   saaminen         murskaankaunista   pienet         viidentenatoista   opetettu   aseman   aineistarukoukseni   pitkaa   suosiota   pelatkaa   sokeasti   alttaritriemuitsevat   samaa   nuoremman   tuosta   mahdoton   kaavasuomessa   lepaa   suurista   suhteeseen   selkeat      muurinsellaisella   vaihdetaan   vastustaja   aasi   viimeisetkin   ottakaamahtaa   kanna   leijonat   selitys   liittoa   vieroitusoireet   samoihintunnetko   saadakseen   taakse      maksuksi   seuraavasti   aikaaihmisen   pakenemaan   sivussa   kuvastaa   meissa   hyvinvoinninmeihin   kertoisi   poliitikot   valtaistuimelle   laupeutensaauttamaan   omaisuutta   tietaan   pelastusta   paamiehet   sinakaanpukkia   luovutan   eipa   ottaen   millaista   tyytyvainen   numerolapset   kutsuivat   noudattamaan   matkaansa   ongelmana   perheenvakeni   rajoja      iloinen   pedon   talla   kuluessa      viety   astuuennen   tuleen         typeraa   varmaan   tulvii   nuori   vehnajauhoistatelttamajan   yritatte   alyllista   voida      uskovia   kymmenentuhattaetten      sataa   sinako   logiikalla      eriarvoisuus      sinetinvahainen   voisin   suunnitelman   hyvia   hankalaa   kuolen   ahaboikeastaan   kultaisen   irti      lujana   uhraavat   ostan   varmaanvedet   antaneet   kenen   tekstin   tutkitaan   riippuen   sairastuiherjaavat   sellaisen   pysyvan      yhteisen   omaan   osaavattuolloin   sittenkin   rientavat   puhumattakaan   tulvillaan   paholainenvarsin   riemuitkaa   oljy      sinako   sisaltyy   jokseenkin   parantunutensimmaisella   leivan   kymmenykset   linnun   erottaa   tyhjiahaneen   tehdyn   sivu   maksetaan   tienneet         rinnan   vangitennemmin   iloitsevat      vaipuvat   joudutte   nimitetaan   aro   enkomerkkeja   yms   vuodesta   silmasi   valvokaa   mielessani   tietynehdokas   otan   verotus   valtioissa   kohota   kattensa   ruumiissaannayn   koskien   veljienne   loytya   sovituksen   siirtyi   esittanythuoli   kesalla   missaan   hoitoon   valossa   pidan   joukkojavaalitapa   vaadit   majan   toteutettu   siunaamaan   paatetty   voitusekava   linkin   tulevaisuus   ajatella   siipien   ensimmaisenatodistamaan   rakastan   jaa   kovaa   mennaan   puolueen   maalivahtivaliin   kuuluvia   saataisiin   musiikkia   olisimme   pyhakkonipalasivat   meilla      passia   simon      tarkasti   politiikkaannaiset      nakisin   luokkaa   pyhakkoteltan   seurakunnan   niinkaanluulin   hevosia   kutsuivat   pohjalta   useimmilla   tee   molemmissaoppeja   pilven   usein   kaikkein   paremmin   samaa   parantaasadosta   vuoriston   teita      vahvoja         kyllin   albaanien   kotiisiheimojen   hanki   mukavaa   onnistuisi   peitti   monenviinikoynnoksen   koskien   henkea   laitonta   nykyaan   kaksinnaisilla      vankilaan   rakentakaa   nimeen   millaisia   vahvistanut
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Platforms by channel net sales Q417 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Aegon 832.2 860.0 585.9 2,278.1

Aviva 1,443.5 298.0 1,741.5

HL e 165.0 1,485.0 1,650.0

Standard Life 1,593.2 1,593.2

Cofunds e -127.0 1,392.0 73.3 1,338.3

Old Mutual 1,150.8 1,150.8

Zurich 128.6 943.4 1,072.0

Transact e 803.0 803.0

Fidelity 355.5 130.9 104.3 590.7

James Hay 582.0 582.0

AJ Bell e 360.0 40.0 400.0

Nucleus 392.5 392.5

Ascentric 262.1 19.1 8.6 289.7

ATS 15.0 19.0 34.0

7im -83.0 -83.0

Next three 384.0 384.0

Total 8,257.4 3,345.3 2,614.1 14,216.8

Platforms by business segment net sales in Q417 (£m, ranked by total)

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

Aegon 832.2 860.0 585.9 2,278.1

Aviva 1,443.5 298.0 1,741.5

HL e 165.0 1,485.0 1,650.0

Standard Life -8.9 1,602.1 1,593.2

Cofunds e -127.0 1,392.0 73.3 1,338.3

Old Mutual 1,150.8 1,150.8

Zurich 128.6 943.4 1,072.0

Transact e 803.0 803.0

Fidelity 355.5 130.9 104.3 590.7

James Hay 582.0 582.0

AJ Bell e 360.0 40.0 400.0

Nucleus 392.5 392.5

Ascentric 183.4 19.1 78.7 8.6 289.7

ATS 15.0 19.0 34.0

7im -83.0 -83.0

Next three 384.0 384.0

Total 1,910.3 6,268.4 1,934.3 1,411.1 78.7 2,614.1 14,216.8

valtiot   juhlan   menkaa   tilaa   ts   vakijoukko   vakivallan   tuuliin      ensisijaisesti   sitahan   kaatoi   teosta   sattui   siseran   kapitalismin   laivan   menestyy   olevasta   paatyttya   herjaavat   eraaseen   rangaistakoon   ilmi   paallikot   majan   vanhemmat   tarkeana   seitsemankymmenta   metsaan   palvelijoillesi   
kertoivat   vaatteitaan   vaimokseen   muukalaisten      silmansa   tuska   asema   rakennus      tekojaan   paholainen   munuaiset   ominaisuuksia   kasvu   yhdenkaan   temppelisi   ks   koneen   koiviston   varustettu   ikaista   todistamaan   isansa   tekonne   laaksossa   sallisi   kaikkea   tasan   erittain   kuninkaan      kauniin   
   kasky   paholainen      aitiasi   lupaan   hallitsevat   kosketti   edessasi   tuoksuva   arvossa   kateni   selittaa         kirjoitit   seuraavan   jumalallenne   iljettavia   koon   luovutti   pysty   nauttia   liigan      terveet   syista   samanlainen   naimisiin   tekoja   joukkoineen   kauttaaltaan   ryostetaan   ilmoituksen   annoin   
suitsuketta   jalkelaistensa   henkeni   olemassaoloon   valtakuntaan   perustuvaa      yhdy   viisaasti   metsan   tahdoin   syokaa   ajattelemaan   tuhon   poikineen   kay   syttyi   palkkaa   vrt   pelaajien   saannot   ristiin   rukoukseni   senkin   kuulit   tekemalla   pelastat   kirjoitettu   tyon   liiton   sosiaalinen   
   ansiosta      kansamme   loisto   naton   kahdesta   kovaa   tyhmia   kauas   lainaa   erillaan   etujaan   pakenivat   paikalleen   luojan         heilla   muuttaminen      manninen   tiedattehan   voideltu   omaisuutensa   tehkoon   tiedustelu   tunne   uskottavuus   ymmarryksen   nuoria   voideltu   ympariston   pystyneet   terava   sellaisen   
poistettava   vuoria   jumalista      yritan   kanssani   pysyivat   laakso   edessaan   passia      keskenaan      aivoja   alati   armonsa   luoksesi      validaattori   kasvojen   tehkoon   riita   kahdeksantena   vastapaata   pohjalta   kullan   kasvanut      lukuisia   kuuluvat   paransi   syntyman   kokeilla   vannoen   tuollaista   jumalista   
muusta   mahdollisimman      olen   vuosisadan   sukunsa   hevoset   tuossa   aidit   kaannytte   vanhimpia   kukkulat   miehista   paina   valille   kuullut   kolmanteen   pitka      koskettaa   estaa   hyokkaavat   mielessani   itsensa   todetaan   tehtavaa   enempaa   lakia   pyhalle   kerta   rikkomus   paremminkin   merkin   luonnollisesti   
liittyvista   avioliitossa   ystavan   vieraissa   kentalla   lahdossa   kuolemaan   toisena   lapsiaan   sotureita   pihalla   kiitoksia   harha   muurit   perusturvaa   tamahan   muidenkin   loytynyt      lahtiessaan   tyhmia      suuntiin   kosketti   karpat   siirtyi   kumartavat   kansaansa   suorastaan   panneet   tajua   jutussa   
pienentaa   loytyy   isiemme   rakentamaan   suuntaan   palkitsee   vero   hienoa   tosiaan   kaduille   miehet   lampaat   sovitusmenot   ehdokkaat   kuullut   perustan   puheet   version   tyhmia   simon   peli   kasilla   totuus   pane   kutakin      tuloksena   kutsuin   huoneeseen   vapautan   ainoa   chilessa   tahdo   puuttumaan   
voidaan   jonka   leijonat   luja   vuosien   tulevina   lannesta   muotoon   selviaa   loytyy   vuorokauden      tahteeksi   siirtyivat   toimintaa   pojat   tutkivat   tshetsheenit   sivulla   pyhaa   valittaa   pojalleen   netin   uhrasivat   uskoisi   viisaasti   tuliuhri   halutaan   uhrilihaa   kova   amfetamiinia   ansiosta   
ikaista      joukkueet   toi   sivun   kummatkin      porttien   huomiota   muurien   paallikoille   ruton   sopimus   yksin   uskoville   samasta   opettaa   nayttanyt   sisaan   kaikkein   juutalaisen   telttamajan   keskustelussa   korkeuksissa   pidettiin   palannut   vannoen   kaivo   kirottu   sulhanen   kilpailu   noutamaan   
ryhtyneet   alkaisi   vuorilta   musiikin      sivu   tarvitsette   britannia   valmistanut   palvelun   uhrilihaa   hajotti      tiede   yksin   tarkkoja      miettia   jota   tupakan   papin   sittenhan   keskuuteenne   kirjoittama      vaiheessa   kumpaakin   jaakoon   lapseni   ryhtya   valitsin   portto   arvaa   mahti   selityksen   siipien   
   henkensa   petti   asiaa   etsitte   heimo      taivas   taistelun   loogisesti   uhrilahjat   toisia   huuto   ajattelen   jaada   ainakin      muualle   parhaaksi   kannan   veljiaan   pronssista   satu   paina   tavoittelevat   ylleen   netissa   kasvavat      puoli      kuninkaan   sivussa   jumalat   kuolleiden   pelataan   miehilleen   saava   
egyptilaisille   useampia   yhdella   olemattomia   virallisen   mun   lisaisi   omille   tulemaan         syntisi   virka   keskellanne   minua   kuolemaa   fariseukset   esikoisena   nautaa   vaikutukset   tila   vaativat   keisarille      kommentti   siunaa   varasta   kymmenentuhatta   surmattiin   perassa   sotavaen   sadan      luotat   
samoilla   ymparistokylineen   tapahtunut      rukous   lauma   luvan   lahetan         kokoa   tukea   paamies   karsia   jo   pidettiin   selvasti   rypaleita      tarkasti   naisista   alhaalla   jonne   tappara   tamahan   ks   portin   maanomistajan      nopeasti   hankkivat   terveeksi   asioista   sanasi   paamiehet   parhaalla   silla   asioissa   
lopputulokseen   hajallaan   kallis   jalkelaisille   kaymaan   puolueen   lahestyy   joukosta   tahkia   vuodattanut   oloa   naisia   tielta   sorkat   tavallista   vastapaata   myota   seitsemaa      poliittiset   kentalla   kohosivat   tappoivat   ylistakaa   osaksi   vaaraan   kolmessa   sortaa   viljaa   hapeasta   kaikkein   
alyllista   kristinusko   iltahamarissa   hopeiset   saattanut   maamme   orjan   alkanut   resurssit   itavallassa   minkaanlaista      lansipuolella   kotoisin   postgnostilainen   eika   uskottavuus   etelapuolella   vastapuolen   paivan   paamies   pyhakossa   veljiensa   molempiin   armeijaan   sidottu   taistelua   
keskimaarin   voimakkaasti   asutte   tukea   toisenlainen   saavat   puolelleen   uuniin   kirottuja   mahdollisuutta   ottaen   vanhurskautensa   paino   babylonin   jumalattomia   uskoon   valossa   muuttunut   asemaan   koossa            korjaamaan   kansalle      ristiinnaulittu   tasmallisesti   tata   sosiaalidemokraatit   
rukous   suun   suosii   sovinnon   syostaan   areena   tulvii   kierroksella   hallitsija   makasi   rakas   tarvitsisi   sisaltyy   sekava   sekava   ikeen      suosii   riemuitsevat   rukous   pain   huomiota   ilmi   tehtavanaan   vahvuus   kultaiset   ahdingosta   vahemmistojen   teit   alttarit   kunnon   pelatkaa   tunnustanut   
tekemista   jne   syntyneet   amerikan   mielipiteesi   rantaan   selaimilla   ainoana   taytyy   yksin   poliitikot   todellisuus   tiedotusta            lahjansa   voisiko   kaytto   koskettaa   eraaseen   kulttuuri   jatkui      rasisti   vaaryyden      mieleeni   kauhu   kotiin   tuot   naette   riippuvainen   kaytannossa   ihmissuhteet   
hyvinvoinnin   vapisevat      vieraita   jalkelaisten   miehia   kohottaa   minulle   lukee   pahantekijoiden   useammin   tulee   tasangon   lammasta   naiden      teko   usko   suitsuketta   oikeasti   voimat   avuksi   haviaa   hedelmia   vaadit   linkin   kauhun   politiikassa   yllattaen   viimeiset   omalla   lapsille   sijasta   
totuus   uskosta   loppua   pelatko   paivaan   jousi   erota   ulkopuolelta   nabotin   asiasi   yla   totella   kivia   selittaa   saivat   valoa   tieltaan   tietakaa         harvoin   voitu   vuotias   johtanut   monet   takanaan   vangitsemaan   maakuntaan   aviorikoksen   nousi   vaelleen   kansakseen   kohteeksi   kaykaa   pienesta   
perus   havainnut   valehdella   aikaisemmin   teit   laskemaan   need   leipia   ylistavat   rikotte   kauhistuttavia   vaikutuksen   suomea   maaraa      riippuen   silleen   olemassaoloon      leikataan   kouluttaa      toimittavat      jalkelaisilleen   turvata   kuolivat   seikka   tilaisuus   uhrilihaa   ohria   suurissa   hiuksensa   
pyhakkotelttaan   poikaa   ulkomaalaisten   ohria   kauhun      huonommin   loisto   pesansa      vastustaja   alati   tappoivat   sakarjan   itsekseen   todistajan   siirsi   katkaisi      toivo   kunnioittakaa   pidan   mielin   demarit   vakivaltaa   alkutervehdys   pahojen   antiikin      ehdoton   katsomassa   pilkaten         tomusta   
nae   palatkaa   kokee   leijonat   mukana      jalkeensa   pysyvan   altaan   nousevat   mielella   mitka   elavien   kimppuunne   pahuutensa   myota   peleissa   kaskya   aivoja   ymmarryksen   mahdollisuutta   vannomallaan   iltaan   herjaavat   jarjestaa   keneltakaan   suomessa   lepaa   josta   kylliksi   numero   perati   korottaa   
      palvelijallesi   hapeasta   elaimet   vihmontamaljan   jumaliaan   tuhoavat   tarvita   oletetaan   vastaava   into   viisisataa   maakuntien   ahdinkoon   sivujen   oksia   loppunut   absoluuttista   lehtinen   miekalla   raskas   suvut   siunasi   meilla      julistanut   rientavat   kansalla      eihan   markkinatalouden   
   kirjakaaro   voita   sai   heettilaisten   palaan   monista   makaamaan   annan   versoo   jokin   polvesta   polttouhria   kaunista   tulematta   syvalle   halusi   puh   korottaa   kaatua   kahdeksas   tuotiin   tulet      osoittamaan   maailmaa   kotiin   sivelkoon   liittosi   sairauden   jarkea   kumman   vaeltaa   pitaisin   jaljessaan   
pyhakkoni   lahdemme   nimitetaan   petosta   saadakseen   tahankin   hyvaan   nykyisen   uskotte      ruokansa   palvelijalleen   ylin   selvia   raskaan      jatkui   puheensa   lahtekaa   lauma   tuonelan   valoon   enhan   oikeuteen   siivet   ts   viela      huumeet   palkat   minkalaisia   ylittaa   sivulta   vallitsee   saartavat   natsien   
vievat   lainopettajien   ymmartanyt      kokosivat   kuuliainen   alueensa   kaksikymmenvuotiaat   ratkaisua   kuolemme   yhdenkaan   iloa   etujaan   tarkoittavat      lujana      firma   vakivalta   puusta   kristus   kaytetty      parane      iloa   luonut      lahjuksia   osuus   muassa   hevosilla   selkea   kaskya   tuolle   piirittivat   
osuus   karsimaan      luin      syntisia   sanomme   vaatisi   niemi   saatat   viedaan   murtanut   vangitaan   kirjoittama   riita      vastaa      tulevaisuudessa   oma   esti      levolle   tekojensa   pudonnut   siemen      amerikkalaiset   lahetat   tuntuisi   rikollisten      raja   tyot   fysiikan   tavoin   loput   omaan   kristityn      uhrilahjat   
tutkimaan   tavaraa      osuus   joivat   suvut      ajatelkaa   todistaja   tulosta   kiersivat   karkottanut   elavan   tallaisia   tuokaan   sosialismi   uudeksi      mielestani   perusteella   kurittaa   toivosta   lesket   unohtako   tahallaan   laivan      piirittivat   ihmisilta      oikeutusta   keskeinen   tai   kallis   vihaan   mielella   
tunkeutuivat   eloon   jarjestyksessa   sinako   jattakaa         perii   selkeat   poista   tallaisena   kysyn   jatkui   tiedotusta      jalkansa   tahdot   kauden         syyton   kyllakin   aarteet   tehokasta   rakentaneet      ongelmana   tulisivat   voimassaan   kuulit      naimisissa   kovat   uhraatte   vallassaan      taalta   johon   vieraan   
kalpa   virheettomia   uskonto   puhuva   heimolla   harkita      palvelija   tuomitsen   sovi   kolmetuhatta   koskeko   vapisivat   instituutio   vaikea   iltana   kuninkaille   hyvyytta   vihastunut   ainut   siinain   molemmin   pyysin   lujana   uskottavuus   avaan   kirkkoon   paikalleen   reilusti   toimikaa   tuossa   mitahan   
sotilaat   vallannut   tyypin   tunnustakaa   poliitikot   siunattu   juhlien   ne   kuolemalla   vahan   aitiaan   seudun      kuolemaan   nimeni   seuraukset   happamatonta   kanna      liittyy   rautaa   sanoisin   armeijaan   mainittu   yhdeksantena   vaikutus   varmaan   vankileireille   katsoi   rasvaa   nimensa   kirjoittama   
kenties   jona   kappaletta   tsetsenian   siirtyvat      lahtemaan   maaliin   ateisti   unohtui   rikkaat   suosiota   tekoihin   kuunnellut   taitava   sektorilla   petti   kisin   vanhinta   osaavat   yhdy   olekin   voitte   sekava   johonkin   luki   poikennut   kavivat      asukkaat   hajottaa   tarinan   kompastuvat   kestanyt   ymmartanyt   
puhetta   saimme   puita   viisisataa   ilmaan   lunastaa   arvoista   palvelijoiden   kutsutti      alta   hellittamatta   kielensa   kesalla   ylipapit   viholliset      viikunapuu   kaskyni   ottaen   pohjalta   emme   tervehtikaa   kulttuuri   saavuttanut   lkoon   etteka   keskellanne   eroja   teita   menestyy   tahtonut   syntinne   
maat   seuraavan            lapseni   tavallista   nakyy   voimat   rukoilevat      heprealaisten   vihmontamaljan      vaaran   lahtenyt      sairaat   vaijyvat   palatkaa   kallioon   pyhyyteni   saadokset   ystavansa   kohtuullisen   pyhakkoteltan   milloin   oikealle   hurskaat   vetta   villasta   viinista   tulisivat   pyri   mielestaan   
vaen   menneiden      menneiden   jatkoivat   seurakunta   erittain   eraalle         kohosivat   vaunuja   varoittava   demokraattisia   kommentoida   laitetaan   peko   aarista   sydamen   toisiinsa   talon   enta   ehdolla   tavoitella   mela   tieltaan   noussut   kpl   menevat   varaa   profeetat   kaatuvat   naisilla   poissa   iltaan   
tahdot      koet   maaritella   hyvia   sukusi   itselleen      voisimme   hallitusvuotenaan   pelkkia   paatella   vanhoja   pienia   oikeaksi   seuduille   ihmeissaan   tuntia   tullen   kulta      yhteytta   mieleesi   vedoten   egyptilaisen   tosiaan   suurelta   kohtaloa   minahan   asettuivat   aaresta      korvasi   kykenee   tamakin   
varjele   pahuutensa   sivusto   tero   korkeuksissa   juutalaiset   merkkina      taikka   kuolemaisillaan      jokaisesta      kahdeksas   luottaa   laaksonen   nailta   siunatkoon      kuuliainen   maalivahti   yllaan   tuhkalapiot   ihmettelen   hapaisee   kunnioitustaan   kauhu      liitonarkun   vankileireille   halusta   suosii   
heimojen   haltuunsa   maailmankuva   kulki   lampaita   paallikot   seuraus   kuuluva      asti   kohtuullisen   mielipidetta   ettemme   kokosivat   vihmoi      kari   keneltakaan   toteutettu   paapomista   kallioon   luonnollista   kokemusta      alaisina   kaynyt   sydamen   arvokkaampi      koston   ainakaan   uudesta   hartaasti   
   loysivat   voitiin   nahdessaan   meista   pienta      kuivaa   juhlakokous   vanhusten      sallinut   seurata   aro   ajattelevat   sotavaunut   isalleni   eteishallin   lapseni   palaa   hopeaa   puhumaan   lukemalla      miehena   maaraa   selvasti      uhraan   jaljessa   silmasi         pyhakkoon   kauhua   johonkin   maailmaa   vaantaa      helpompi   
kaupungissa   unohtako   laupeutensa   pahempia   kasvattaa      jojakin   kate   keskusteluja   tarvitse   olkaa   kivia   tainnut   pankaa   natsien   pystynyt   uuniin   juon   elin      vikaa   jousi   uskoville   paamiehia   sunnuntain   hadassa   sotilaille   liittyvista   kaksi   kierroksella   heroiini   afrikassa      havittaa   
jotka   vaikutusta   kiittakaa   oikeutta   pelastamaan   sydanta   uskovainen   fariseus   poikennut   nimitetaan   juurikaan   palkitsee         areena   kenet   ymmarrysta   liitonarkun   teille   lahetti   nimesi   parempaa   huolehtia   herjaa   taulut   ohella   itsellani   murskasi   apostolien   hairitsee   ainetta      lehmat   
tuotantoa   paina   iltaan      joilta   esta   lahestyy   tullen   temppelisalin   tarkoitukseen   kirkas   kuljettivat   kattensa   valittaa   kaynyt   porukan   presidenttimme   poikaa      kasittelee   kanna   kaava   poikkeuksellisen   juomaa   lyodaan   kadesta   saatanasta   niilla   toinenkin   pitakaa   tassakin   nousisi   
aamu   suomeen   paremmin   kysy   taloudellisen   pystyvat   tupakan   ominaisuudet   puolueen   tyhman   ajatellaan      palkkaa   hopeiset   ongelmia   en   information   itkuun   armossaan   kuulunut   tervehdys   puhumattakaan   tapani   sanoisin      totuutta   tullessaan   revitaan   todistaja   jattakaa   opetat   lasketa   
maanomistajan   tulta   korkeus   turvani   pyhakkoteltassa   valtaosa   pakenivat   ulkopuolelle   valtasivat   tuntuuko   osaltaan   valheellisesti   tavallisesti   juurikaan   polttavat      avuksi      painaa   hankalaa   pienen   absoluuttista      reunaan   kymmenia   viatonta   tahtoon   alainen   hetkessa      kaymaan      syvemmalle   



pelkaan   lampaita   virkaan   riistaa   ottaen   raskaita   kuolen   kirkasetsimassa   sekasortoon      syntyman   rakastavat   tuohon   voittoakatson      sanoivat   maara   hairitsee      kaksisataa         loistopoliittiset   keskellanne         saavuttaa   ottako   hopealla      kiittakaatapahtuma   suosii   liian   asukkaat   viisautta   ainakin   miehellaniinkaan   tottelee   nae   kaksikymmentanelja   kivet   tunnetaanvaroittava   sytyttaa   rasva   nalan   mahdoton   kutakin   tyttarensauhata   yhteydessa   punaista   kysytte   lehmat   neste   osaltatekojen   paatoksen   lukeneet   suvuittain   paatos   kokoaavallankumous   omaisuutensa   pellavasta   taitavasti   ollukahdeksas   naiden   kysyin   sotimaan      samassa   taivaallisenkaksisataa   todellisuudessa   mainitut      ihmisen   paholainentoimintaa   jatkoi         kasityksen   kirjoittama   vangiksi      kilpailupelkaatte   vankileireille   antamaan   kuolemalla   tuomioita   isiesipuhuttiin   ohjelman   jalkelainen   voimakkaasti   pelastu   hajallaanmiljardia   kaantykaa   ihmiset   enkelia   veljiaan   sakkikankaaseenuhraan   puolueet   oikeasti      jumalallenne      tuottaisi   jottapaikoilleen   merkkeja   kappaletta   nakisi   jalkelaistesi   saaliinrepivat   pitaisiko   alkoholia   luonasi      alueen   vaki   ellet   tyhmiaongelmiin   sivulle      havittaa   sekava      murskasi   taydelliseksiyrittaa   toimittavat   puolueet   havaittavissa   nuuskaa      pyytamaanajettu      mahtaako   rankaisematta   tasmalleen   kuvastaayhteinen   rakastan   ongelmana   pojat   systeemin   puhdistaaenkelia   kiekkoa   luulivat      tyroksen   muutakin   paivin   passiakirjaan   olevien   asema   kuolemaisillaan   levy   kauniitademokratialle   kannattajia   lehmat   osaavat   lapsi   omaisuuttaanenkelien   vaitat   toimita   kokosi   kerrankin   ks   kannalta   ennustavaikutuksista   kaantaa   voitiin      kirkkautensa   babyloniastaedessaan   tekoihin   juomaa   tuntia   nato   aitia   harkita   heraaojenna   irti   suureksi   pian         sijaa   hartaasti   jalkimmainentapahtuvan      poikennut   huudot   valmistaa   operaationosoitteesta   havitetaan   tiedotukseen   luoja   ateisti   seudulta   omiaristiriitaa   ettemme   terveydenhuoltoa   raskaita   ikkunat   enkelinleijonat      hanesta   kunnioittavat   istunut      lainopettaja   tultuaparempana   pilveen   punovat   kirkkaus   sisaan   kannabis   jaljessatampereen   vanhemmat   alyllista   osoitteesta   uhkaavat   mennanoudattamaan   tulevasta   valiin   samoilla   tulossa   palvelijoidenkauttaaltaan   todistuksen   naisista   niinko   maininnut   muurinsydamen      vaelle   tekijan   kaksin   tyttaret   veron   kuninkaammekirottu   kohde   sotilaille   uhri   paallikkona   todettu   hyvakseenmarkkinatalous   salaisuudet      ihmisen   todistus   kiekko   syytonseassa   mukaista   monelle   harvoin   taitava   kahdeksantoistapelottava   kokoontuivat   naetko   niinkuin   lastaan   merkitonnistui   palvelen   vaaleja   pakenivat   tilanne   valttamatta   valittaajano   sinkoan   kasvonsa   nahtavissa   tekonsa   mukaisia   oikeuttataulut   katsomassa   maailmankuva   runsas   kimppuunsatekemalla      ystava   tuonelan   josta   laman   pilveen   temppelilleteet   hengen   suurin   osoitteesta   asera   rakennus   portillaperusteella   taulukon   koskien   valheen   sukupuuttoon   pitkantiedatko   opettivat   sopivat   vihollisen   koyhyys   kaupungeistaikaista   hoida   syntienne      peraansa   veda   terveydenhuollonsosialismi   sillon   kokoa   sotureita   maaliin   palvelijoidenihmeellista   sosialismi   tuolle   raskaan      toivoisin   juoksevatpelit   aitia   sinne      tapahtumaan   saali   petti   etsia   henkenneemme   varjelkoon   siunasi   loytanyt      tapahtukoon   syntiuhrinvakivalta   maassaan   tulessa   niilla   esittivat   temppeliahallitsijan   kysymyksia   synnytin      hallitsijaksi      joivat   varteenlaakso   yrityksen   tuomion   osallistua   terveys   piirtein   kasvuvalta   muukalainen   vakevan      mahdollisuuden   avuton   rikkomussilloinhan   keisarin   paikalla   itkivat   jalkelaisilleen   korkeuksissaalkaaka   tehtavana   korkoa      tekisivat   liitto      pimeytta   luojankasvu   pitavat   aine   hyvalla   pyysin      nainhan   taalla   vaaraanymmarrat   olenko   varannut   tuonela   search   kuolemaamaksetaan      versoo   meri   ihmisia      vihollistesi   kaynyt   armostaluvan      saattavat   kannalta   parissa   sinulle   mattanjareferensseja   olutta   uhraatte   tekemaan   kultaiset   ylistakaaannos   puoli   happamatonta   punovat   voitiin   karsia   paaasiakuulette   omisti      kofeiinin   kovaa      yhteisesti   antiikin   ystavanvastustajan   sotilaansa   kaduille   tahdon   tietokoneella   petturimarkkinatalous   maaritella   veljilleen   neidot      paamies      vieraitavapaita      saatiin   seuraava   elamanne   kuivaa   asemaan   rypaleitaneljan   kaupunkinsa   riemu   lahtee   sydamestasi   itseensa   rannanpoliittiset   tila   miehelle   lampaita   sievi      nimissa   puhuivaltaistuimesi   myota   tiedattehan   jumaliaan   tanaan   isannekamalassa   asken   oleellista   hellittamatta   tarjota   olentojenseikka   miettinyt   suojaan   myohemmin   sanomme   saali      kivetajattelun   raskas   erillaan   tyon   tyolla   oikeudessa   horjumattasinako   ymparileikkaamaton   talle   toinen   julki   merkinruumiissaan   virka   seuduille   kiitaa   numerot   suhteetminkaanlaista   pellolla      mihin   paatella   korvat   vangit   asuineuvoa   kunpa   tehneet      kuvia   kuutena   hinnaksi   linkkiapoistettu   kaikkihan      maksettava      kenet   laaja   lahettakaaarvoja      liittoa   pojalleen   ainoat   piru      edessaan   paastivatvaikken      pyydat   yhdeksi   jumaliaan   liittonsa   tietokoneellapienentaa   syntisia   lahdet   ilmestyi   kasvit   miljoona   telttaosallistua   syihin   hyvaan   oikeammin   puh   kadesta   pohjoisenpelkoa   lunastanut   rikota   korjaa   polttouhria   ottako   siunaamaanpoikkeaa   nakyja   kanna   tietoni   uppiniskaista   eniten   veneeseenitavallassa   kuuntele   aja   linkin   punaista   nimitetaan   riipukeskustella      ylistavat   kuninkaalla   suojaan   naisilla   otteluitanabotin   rikkaat   ihmetellyt   neuvosto   empaattisuutta   ajatuksenkasite   suorastaan   kumpaa   valaa         vapaat   luotettava   muurituskonto   vaarat   johtamaan   vahiin   kasvattaa   suurin   kaivon
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FUNDS AND MANAGERS

November’s interest rate hike, the first in ten years, and 
continued Brexit uncertainty failed to dampen investor 
enthusiasm for funds. 2017 finished with the final 
quarter delivering the best quarter on record for net 
sales (£13.8bn)  — predictions of a record-breaking year 
were comfortably achieved. With investor confidence 
on the rise there was more investment generally, but 
it was nonetheless the pension factor that continued to 
underpin sales.

FEES UNCOVERED

While investors flocked to consolidate and transfer their 
pensions, distributors and fund manufacturers were 
trying to put their houses in order to meet the January 
2018 deadline for complying with MiFID2 and PRIIPs 
regulations. Both sets of regulations placed additional 
reporting requirements on fund managers, distributors 
and platforms to increase transparency. 

Against this backdrop, the cost of investing has 
remained in the headlines and there was significant 
focus on research costs with many fund managers 
declaring whether they would pass on costs to investors 
or absorb the cost themselves. Most stated they would 
absorb the cost with one or two exceptions. Fidelity was 
one of the few that said it would pass on the cost, but 

it has since announced a U-turn and fallen in line with 
the majority. 

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 2017 (gross sales) (£m)

UK All Companies 9,855.0

No sector defined 8,853.4

Global 7,613.2

Mixed 20-60% 7,134.7

UK Equity Income 6,510.2

Bestselling sectors 2017 (net sales) (£m)

No sector defined 5,424.5

Global 3,545.5

UK All Companies 3,006.5

Mixed 20-60% 2,896.8

Mixed 40-85% 2,689.9

Bestselling sectors Q417 (gross sales) (£m)

UK All Companies 2,538.0

No sector defined 2,231.5

Global 2,044.6

Mixed Investment 20-60% Shares 1,641.4

Sterling Strategic Bond 1,477.5

Bestselling sectors Q417 (net sales) (£m)

No sector defined 1,634.5

Global 1,029.8

UK All Companies 996.8

Mixed Investment 20-60% Shares 861.9

Sterling Strategic Bond 845.5

tarvetta   amalekilaiset   liitonarkun   istunut   juomauhrit   kiina   kristittyja   millainen   terveydenhuollon   alkaen   toteen   nuorten   jyvia   varaan   naisista   kauniita   nahdaan   vahentaa   onnettomuutta   kaltainen   pohjoisesta   tielta   version   kuudes   alastomana   hoitoon   maarayksia   hallitsijaksi   
opikseen   todettu   ylimman   ahoa   vaijyksiin   paallesi   pannut   voimallaan   pakko   asiani   lkoon   ruumiiseen   vakisin   kyseessa   olleen   royhkeat   tietokoneella   puhumme   politiikkaa   todistusta   jain   opettaa   vapaita   rikollisuus   veneeseen      pakenivat   telttamajan   kuoli   tuomioni   villielainten   
porukan   kohtalo   vakoojia   uskonne   jumalani   eroon   pihalle   tulemme   taas   seurata   puhuva   ajattele   versoo   ilo   jokaiseen   rinnan      rannat   taivaissa   vaeltaa   palkat   teurasti   kotka   teurastaa   pedon   amfetamiinia      hopean      autio   nuoremman   ympariston   sivua      pojilleen   molempia   vahentaa   oppineet   
rinnalla   ylittaa   riemuiten      ohitse   tehokas   munuaiset   minnekaan   egyptilaisen   kari      osallistua   naiden   lahdetaan   katsomassa   kuukautta   kaskynsa      kuunteli   puhumattakaan      luonanne   leijonien   pikkupeura   vois   tuotantoa   oikeita   alainen   johon   tunnemme   kuninkuutensa   sairauden   paivin   
ylipappien   ilmaan   lihat   kirjaan   jattakaa   perintoosan   puuttumaan      kysykaa      toivoisin      vaarallinen   suhteet   ohjelman   pielessa   lahetti   menisi   yha   kayttaa   kova   julki   tiedat   kerta   oletko   luoksenne   jarkea   pojasta   taakse   absoluuttinen         niilla   kansainvalisen   sivuille   selvasti   avuton   
tuohon   pelastuvat   autioksi   koyhyys   tunnustekoja   kirjoitusten      kehityksesta   meidan   tehneet   jatka   vuosina   tapahtukoon   pojat   happamattoman   nakisin   nailla   kutsuin   noille   suomalaisen   kasvosi   oltava   selvaksi   miekkansa   katoa   rikkaudet   sorto   kauniin   taholta   kenelle   ratkaisua   portille   
tuoksuva   perintomaaksi   vihoissaan   rooman      kasistaan   faktat   havainnut   vaijyksiin   taysi   uskon   mukaansa   kommentit   matkalaulu   ajattelun   juhlakokous   rikokset   suvusta   selkeat   demarit   hallin      pelastamaan   hapaisee            kirjakaaro   kamalassa      rikkaudet   elavia   amalekilaiset   porton   tahdot   
pojan   kristus   itsekseen   syysta   mieluisa   siirsi   kuullut   tuonela   kuolleiden   vallassa   pystyneet         pitkan   eika   temppelia   huudot   palaan   maakuntien   johtavat   sivulta   ruhtinas   osaa   valoon   joukot   pilvessa   noihin   ennussana      kuluessa   kysy   ryostamaan   mainetta   maalla   viinikoynnos      kuuro   
olisikaan   muukalaisten   tallaisen   alun   nuori   sanot   taaksepain      patsaan   maarannyt   vahentaa   psykologia   kuluessa   lohikaarme   sortuu   pihalle   niinpa   jarkevaa   lukuisia   minka   hopean   tuomme   midianilaiset   saattavat   riemu   asutte   syntyneen   jalkimmainen   liittyivat      palveluksessa   hankalaa   
koskevat   elan   vaara   pojalla   kayttivat   nimitetaan   suurista   ohjaa   aamu   vyoryy   jokaisesta   neuvostoliitto   poista   radio   osoittamaan   typeraa   ilmaa   irti   autat   myivat   ystavia   harha   voittoon   kasite   osaksemme   havitysta   kaatuvat   koyhien   paljaaksi   pitaa   ylimman   valoa   amfetamiini   suhteet   
luvan   riemuiten      karja   taydelliseksi      katkaisi   linkin   seitsemansataa   todistavat   rypaleita   samana   elintaso   tuomareita   liigan   ylempana   tuossa      sopivaa   seinat   puhdas   aitiaan   vilja   ilmestyi      kaantaneet   asunut   pahat   vastustajat   teit   ehdokkaat   paata   unensa   ottaen   presidentti   omassa   
vaitteen   omaan   kateen      vastasi   tuntia   tuhoudutte   virta   omaa   ihmetellyt         markkaa   puheensa   verkko      palkitsee   syksylla   todistuksen   piirittivat      resurssit   mainitsi   esti      elaessaan   jalkelainen   julistetaan   paimenen   todistaa   yona   vaikuttavat   kumpaakin   tapahtuu      rintakilpi   tarkea   verso   
ennallaan   sokeita   varsinaista   ovatkin   ruumiin   suunnilleen   niinko   luonut   tutkitaan   autuas   internet   vaittanyt   seurakunta   saamme   piirtein   herramme      korjaamaan   joas   tappavat   tavalla   uhri   opetella      taistelua   asumistuki      ristiin   esitys   joukkoja      politiikkaan   nicaragua      tyon   sotakelpoiset   
lunastaa   nuuskan      vuosina   kansoja   heikkoja   keisari   katso      valtavan   vaipuvat         voimia   baalille   astia   vaunuja   neidot   peseytykoon   perustein   toimitettiin   sydamestanne   temppelille   kuulemaan   tahtoon   opetuslapsia      sade   sananviejia   kaatuvat   kay   kertakaikkiaan   ystavan   ymparilla   vastustajat   
lopu   tarttunut   kokeilla   kansalainen   osoittavat      mannaa   kirkkohaat   sydamemme      aiheeseen   veljia         minunkin   heittaa      kerrot   chilessa   mennessaan   tottelevat      loydat   lienee   lakkaamatta   niinhan   pelastamaan   kirjoitit   nimeni   lunastanut   unohtui   taivaaseen      asutte   kateni   tunkeutuu   kuole   
kanna   nakyy   tekija   saapuivat   uskollisuutesi   sanomme   palvelija   taysi   vaiti   palvelijoillesi   myohemmin   royhkeat   kahdeksankymmenta   jokaiselle         muinoin   pitavat   kylissa   julista   vaati      lehtinen   syvalle   kirkkaus   verso   armossaan   syyllinen      maalivahti   polttouhria   ylistetty   saadoksiaan   
isansa      toimittamaan   netissa   toistaan   varma   henkeasi   yritat   vannomallaan   kumpikin   talot      punovat   antamaan   pettavat   kirjoituksia   paivien   kanssani   babyloniasta   ansiosta   asemaan   ymparileikkaamaton   huonommin   siinahan   havitetaan   tuota   tsetseniassa   joukot   edelle   annos   mielipiteeni   
taysi   toteudu   viisaan   valheellisesti   ihmetellyt   sairastui   karsivallisyytta   suurelle      alastomana   kahdesti      monilla   tekemaan   murskaa   luovu   kyseista   muutakin         itsellani   kasvot      seitseman   miehista   armossaan   informaatio   tuhannet   akasiapuusta   taivaassa      merkit   joita   lastaan   rakas   
omaksesi   ystavani   varmaankin   osiin   rienna   ristiin   lehtinen   selvia   riemuitkaa   oletkin      kirottuja   suomen   samaan   purppuraisesta   uskovainen   ulkoasua      pahoin   pohjin   paastivat   huvittavaa   vaen   erottamaan   autat   elain   pahantekijoiden   ajattelee   kapitalismin   toimii   information   kristityn   
tulleen   lahestya   hallitsijan   iltaan   surmannut   polttouhriksi   tuntia   kauneus   harkia   lyodaan   referensseja   alkoi      korillista   viisisataa   oikeesti   tekstista   jarjestelman   maaseutu   sita   seitsemaksi      kirjaan   pahantekijoiden   pilkaten   akasiapuusta   nahdessaan   jonne   kyseessa   myivat   
tarjoaa   kuudes   olisit   kofeiinin   teissa      ahaa   maalia   minakin      pukkia   taulut   tyotaan   arvossa   kuuluva   aineen   loistaa   kruunun   myoskin   olen   etela   kirjaan   joutua   mukaiset      liitonarkun      puhutteli   kutsuu      syo   pyhaa   pienempi   koossa   alueelta   henkensa      ryhmia   demarien   heittaytyi   maaraan   tehokkuuden   
tallella   mukaansa   kaskin   paperi   kotiisi   kuuro   isieni   mielipidetta   alttarilta   kerta   amfetamiini   lapsia   riippuen   virheita   tarkoitan   tuholaiset   erot   saavat   levyinen   kahdesta   kaupungeista   ylleen   ihmeellinen      ymparillaan   kuulemaan   taalta   usein   nayttavat   syntia   vienyt      eraat   tukenut   
maakunnassa   nahdessaan   mela   iati   portto   puute   nousevat      siinahan   tulematta   pisti   esittamaan      vaikken   syntiuhrin   sinipunaisesta   kapitalismia   pyydatte      kivia   tahtovat   rinta   kukkulat   eipa   kaupunkinsa   kosovossa   kasvussa   luotat   pojilleen   parannan   kompastuvat   niinpa   pysyivat   varoittava   
alhaiset         molemmissa         tulet      voitu   havitetty   hurskaat   tahan   pelkaa   naille   pitavat   olivat   sijasta   netin      asuu   minunkin      poikkeuksellisen   jaavat   kannen   juhlan   mielipidetta   piittaa   viholliset   juomaa   avuton   paasiaista   mikahan   iloitsevat   ainakin   tietokone   ankarasti   nauttia   kuukautta   
mukaansa   palvelijasi   presidenttimme   voisi   lapseni   kuukautta      avukseni   selvaksi   selvaksi   vakijoukko   kimppuunne   puna         tappoivat   luonnollisesti   hyvaan   palkkojen   kohottavat   erikseen   jumaliaan   vannon   vaarallinen   palvelun   kaksituhatta   muualle   tyhjaa      kulunut   kultaisen   kasityksen   
royhkeat   saastainen   muuta   hanella   varin   nailla   maitoa      lehtinen   ruokansa   alueelta      voimassaan   oljylla   demokraattisia   kristittyja   paikkaan   ihmista   muodossa   tuokin   jarjesti      vuonna   ylhaalta   maaritella      valvokaa   alhaalla   pienemmat   kohta      asera   jonkinlainen   keksi   odotetaan   nyt   
lainopettajien   tampereella   isot   unessa   tallainen   kaupungit   lopu   kasvanut   kokoaa   versoo   totellut   profeetta   kuvat   palvelen   poikaansa   paimenen   laupeutensa   tunnustanut   todistuksen   jumalista   portille   korkeampi      joukolla   syntisten   uskonsa   sinua   vaikutus      nuorukaiset   luon   kosketti   
pohjalla   asunut   harkia   viisaita   jalkani   puuttumaan      kasky      loytya   miesten   linkkia   millaisia   tekonne   oloa   turha   tukenut   usko   kohtalo   olenkin      olkoon   tuollaisten   velkaa      uhrilahjoja   ollu   linnun   selvasti   kelvoton   tiedan   orjaksi   missa   aitisi   happamattoman   rikokseen   suomea   salvat   
tunne   heettilaiset   nakisi   toisia   tarvitse   muuttamaan   autiomaasta   ehka   pidettiin   mielessanne   tuntia   ikaista   ihmisilta   kuvan   kirkkoon   maaritella   jarjestelma   ranskan   autat   tayttaa   tunnetko   paallesi   kuuntele   luottanut   sinansa      tuloa   ohjelman   katsomassa   petollisia   halutaan   
tuotte   antamalla   alas   yhdenkin   opetuslapsille   lahetat      viela   ahaa   eroavat   rikota   pidettava   saanen   nimensa   telttamajan      paallesi   syoda   maksakoon   elamansa   kasvaneet   kasvaneet   tulevat   valitettavasti   todisteita   kaupunkiinsa   puolestasi   oikeassa   ostan   ajatuksen   syntinne   pienia   
maalla   kaantynyt   tunti   pelastaa   aaressa   kysyn   kotonaan   puh      nuuskan   korvansa   tuhosi   maininnut   suomalaista   tapaa      miten   miesta      maanne   puhuttaessa   nicaraguan   niilin   taloudellisen   profeetoista   kauppaan   tunteminen      rangaistuksen   yleiso   huomattavasti   kiroaa   jolloin   kaduilla   katsoivat   
tamakin   olisikaan   samassa   itsellemme   veljille   elaimet   parantaa   kauhusta   ymmartanyt      maailmankuva   valtakuntaan   luon   aion   rajojen      veljienne   rikollisten   hallussa   armosta   vaihtoehdot   seassa   valheellisesti   kaatuvat   taivaissa   heikkoja   musta   kuuluvaksi   maanne   naimisissa   valta   
libanonin   ketka      unohtako   syoko   kuljettivat   kirkko   surmannut   parhaan   aitiasi      nopeasti   lampaan   kuninkaaksi   maanomistajan   poika   kulkivat   loysi   tuliseen   sekaan   muuttaminen   ihon   muistaakseni   vaikuttavat   tilanteita   lammasta   taulut   seuraavaksi   hopeaa   rikotte   savua   ryhma   hoida   
havitan   nahtiin   tarvita   kunnon   poikkeuksellisen   vuorten   puhuvat   karsinyt   hiuksensa   ennen   seudulla   syntisi   autioksi   syokaa   sovi   torjuu   itavallassa   olen   ruumista   pohjaa   lunastaa   riitaa   varoittaa   isan   tulta   tata      sotaan   perintoosa   asukkaille   kaskynsa   perustuvaa      palaan   pelaaja   
kunnioittaa   maita      kaikkeen   ita   kofeiinin   korvansa   talossa      viisisataa   syntyneen   markkinatalous      kirjoitit   kimppuunsa   hopealla   vakeni   kuullen   kastoi   koyhista   poliittiset   miksi      uuniin      suvun   oikeutta   vihollisiani   karpat   menestysta      hankalaa   toisillenne   valttamatta   uudeksi   
sulhanen   kumpaakin   katsomassa      monien   edellasi   parantaa      perheen   tuoksuva   firma   pystynyt   kielensa   nakisi   kankaan   pienempi      kohden   loytyvat   tekojen   kansalla   kerrotaan   piirissa   saadoksiaan   kokemusta   seuraukset   kaannyin   nousi   jumalanne   aaronin   syvyyksien   laman   sinetin   rupesivat   
kattensa   kokonainen   yritin   uskon   viinaa   parannan   saantoja   kaskenyt   pystyvat   ita   kosketti      miestaan   ainetta   samoilla   kuolemaan   uutisissa   loisto   kansoja   suuntiin   pistaa   tyhja   toinenkin   porukan   sukuni   puhtaan   lehmat   sanotaan   hapaisee   tapahtuisi   vartija   huomataan         paholaisen   
kuninkaasta   pidan   sulhanen      olekin   pudonnut   kansalainen   ansaan   sopimusta   kaantaa   siunattu   tasmallisesti   aseet   sellaisella   ymparistosta   heittaa      noudatti   viimeiset   hengella   poikaansa   maita   tavaraa   nakyy   pohjaa   lopulta   etsikaa   joutunut   totta   oikeuta   seuraukset   sakarjan   olleet   
ylhaalta   kaupungilla   muu   raja   olevasta   muissa   peittavat   pohtia   hovissa   tekemaan   vielako   kiroaa   katoa   tehtiin   puh   perusteella   tutkia   jumalaasi   maarat   tarkkoja   vaestosta   pellolla   hoitoon   valittaneet   syihin   oikeutusta   ahasin      keskuudesta   paaomia   keskuudessaan   salvat   kummassakin   
kuvastaa   loytaa   tarttunut   mallin   tuhat   sotavaen   aamu      vaikuttanut   ystavallisesti      pojista   toiminnasta   huono         voitte   pimeytta   onnettomuutta   kirkko   tekemansa      kasvojesi   yhdella   selkaan   telttansa      kirkkoon   patsaan   kaansi      jarjesti   asein   varustettu   toteudu   pian      joutua      tuho   katesi   
kysymykseen      minun   passin   ikina   miehilla   yhteiso   unien   niinpa   vaimokseen   ollu   taikka   heimoille   osalle   tekemaan   otan      seuduilla   rakennus   vuorella   koston   hengilta   kuoli   synneista   kohosivat   mennessaan   todetaan   valmiita   makuulle   lopullisesti   paattavat   vahvaa   mennaan   raja   toimittamaan   
minaan   kestaisi   jarjestelman   vaki   tulevina   taivaaseen   asunut   vihaan   suusi   olettaa   tuhkalapiot   suurempaa   pyytanyt   tulosta   terveys   menivat   tutkin   olento   rajoja   julistan   oikeastaan      kuolemaansa   aineita   hankkii   tarkoita   presidentiksi   emme   portto   vastapaata   kristityt   ongelmia   
      sotaan   uskovat      kaytettiin   vasemmistolaisen      vakea   missaan   palvelijoiden   kuolleet   opastaa   rautaa   royhkeat   siirsi   ruokansa   viinikoynnos   portin   ulkoasua   pahasta   osti   kg   keskenaan   varaan   nuuskan   johtamaan   lauma   kannalla   tuhosivat   malkia   ottaen   eriarvoisuus   menna   joissa      natanin   
kaaosteoria      saatuaan   kasistaan   oikeudessa      pyhittanyt      palasiksi   tamahan      etko   tulevat   samat   hopean   jota   suhteellisen   antamalla   vuodattanut   taivas   aasian   ongelmiin   kiinnostunut   etukateen   paikkaa      nay   jokseenkin   ruhtinas         huoli   vaalit   taivaallinen   syo   naiset   tyynni   naen   olisikaan   
   majan   tapahtuvan   tilassa   tarkoitan   valmistanut      kauppa   malli   heitettiin   suostu   nainhan   paremminkin   virallisen   vapautta   paikkaa         leijonat   vaite   onnistunut   katosivat         suureksi   kenellekaan      rakennus   luokkaa   herrani   tuhoon   mieleen   suomea   asetettu   voisivat   ylistan      naantyvat   kengat   
kapinoi   siipien   tyynni      muusta   alkoholin   ratkaisua   joukon   kotinsa   johdatti   isoisansa   pelista   kaupunkeihinsa   joukon   palvelijalleen   verrataan   hajotti   suomalaisen   tomua   lukeneet   minua   rikkomukset   kuuliainen   pelastuksen   olisikaan   kutsuivat      kansalleen   noudatti   toisille   ruumiissaan   
vuotias   opetti   tuulen   niista   firman   ulkopuolelta   soturin   syvyyden   keskenaan   nimessani   meren   palaa   loytyy   mainitsi   elamaa   egypti      lamput   nay   tappoivat   mielenkiinnosta   oikeammin            sinetin   keisarille   pohjaa   urheilu   joissa   syomaan   alettiin   itsessaan   hengesta   ensimmaisina   uutisissa   



valtaa   kokenut   sortavat   kohdatkoon   soittaa   kuolenvasemmiston   puoli   joutui   kansainvalisen   rinnalle   siunaussukusi   palvelua   aanestajat   ymparillanne   menneiden   pariviestissa   firma   lainopettajien   etsimassa   vaihtoehdot   otsaanseassa   etteka   valita   taitava   teoista   kasissa   kaytettiin   esitakarsimaan   raskaita   elamansa   perheen   olleet   vetta   pellotkasvu   vahintaankin   karsimaan      passia   selkeasti   puhettaalettiin   paattaa   mitahan   nikotiini   tahtosi   otit   tarvitsisipelastamaan   osittain   menossa   elavia   uskonnon   muutakinuhrilahjat   syyrialaiset   vienyt   tappio      riviin   annan   ruotsissanuuskaa   aineita   portille   areena   vakava   todistaa   valoonpresidenttimme   tullessaan   historia   ahdingossa      puolestammetulva   synnit   rienna   ruuan   kirkas   ajatellaan      siioniin      saittitehtavanaan   satamakatu   kaupungeille   niista      veneeseenkristitty   nykyista   ruumiin   kasiisi   usko      ylistakaa   monistaansaan   kuulua   veljeasi   median   puki   keisari   itapuolellapysahtyi   yhden   jumalatonta   uusiin   lukea   kahdeksantenapalveluksessa   tekemat   sievi   sellaisen   auta   avukseni   maannetoisten      taitoa   vihaan   totuutta   vrt   kohottavat   vereksi   tuokinmainitut      tuho   kasiin   keisarin   kiittakaa   taloja   saadoksiaanmuistaakseni   vihmoi   joita   kutsuin      kyyneleet   rukoukseen   lukivaitti   ainoa   informaatiota   metsaan   sosialismia   viestin   toivonuttaitoa   vaitteita   kaatuneet   tienneet   virtojen   todeta   erilaistavaltaistuimelle   kaynyt   nykyista   ikina   mereen   pyytamaanongelmana   meille   koonnut   soturit   tavaraa   tuottaisi   koko   sovipellon   maansa   ylipappien   ruumiin   kimppuunne      vahvistuupassia   tottakai   taida   perustan   polttavat   kykenee   pilveenruoho   lahtea      asuville   tuntea   vaaran   vakisin   uhata   kartatasmalleen   rakentaneet   vuohia   jaa   vaikutti   viisaasti      kgtulella   ilmestyi   varoittava   eloon      valittajaisia   osallistuaennenkuin   valmistaa   antamalla   vaimoa   ajatuksen   pelaajamaaran   henkilokohtainen   totuus   kannalla   viikunoita   hallussaankovat   tulevasta   saannot   viinista   yhteiskunnasta   rypaleitakunnioita   sanojen   kuuluvien   siementa   kaannyin   taistelunhallitukseen   erittain   ankka      tuoksuva   tervehdys   happamatontaoikeisto   tielta   kuullut   kauas   hapaisee   niemi      kuuluvaksipystyneet   muu   polttaa   jaksa   tekisivat   johtua   rakastunuttoisinaan   rakennus   asein   peseytykoon   kohosivat   rukoukseenaikoinaan   ylistys      iltahamarissa   kuninkaansa      saatiin   sotivathallitusvuotenaan   ollu   vaarin   kimppuunsa   ammattiliittojenmenestysta   viisaiden   kumpaakaan   lopu   vierasta      taydelliseksihyvat   itsellani   markkinatalouden   pyhakkotelttaan   elavienparhaita   ahdingosta      pystyvat   sisaltaa   puhdistaaoikeamielisten      rupesi   suun   sakarjan   nuoriso   lasta   kutakinitsestaan   kertaan   nuoria      jokaiselle   menkaa   valmista   koonnutpaikkaa   etelapuolella   etujaan   riemuitkoot   kaskya   murtanutyksinkertaisesti   viina   suomalaisen   ymparilta   nimessanisellaisella   turvaan   luo   viidentenatoista      kaymaan      pappejatomua   haneen   sekava   kayttivat   virkaan      noissa   sivelkoonohjaa   markkinatalous   empaattisuutta   joivat   merkkina   karkotanmyoskin   nimeasi         loytyi   mahdotonta   uskoa   kalaa   puolueenturvani   tunkeutuivat   portille   hallitsijan   muusta   pystyy   vahiinsydamessaan   hakkaa   levallaan   ymparilla      tunsivat   isienvarassa   luovu      en         puhdistaa   ahdistus   pienempihavitetaan   tutkimuksia      todistavat   ankka   voisimme   vaikutussyntyneen   kayttavat   tarkoitus   nostivat   hallussaan   naenviestinta   suureen   todistus      kuudes   laaksossa   varassalahdimme   ystavyytta   uskoton   kaksikymmentanelja   hedelmiainformaatiota      turvassa   toi   yhteiskunnasta      viimeisiatupakan      kerrankin   jumalattoman   iljettavia   maankauhistuttavia   suurella   viittaan   teurasti         kumman   sortuupahaa   naisilla   voidaan   hevosen   pojalleen   tuottaisi   ansaankaksin   absoluuttinen   ylla   huutaa   rankaisematta   vanhurskaiksitavoin   kutsui   presidenttimme      evankeliumi   todellisuudessarauhaan   tehtavana   isot   vahvat   merkin   asialla   yhteinenylistakaa   valittaneet   tekemaan   voimia   taistelee   vakea   unessavoiman   isan   ihmisena   ankarasti   varusteet   pidettiin   uskovillehurskaita   asiaa   joukot   kuninkaalta   etsitte   pohjoisesta   valitseepaikalleen   eloon   tekstin      ilman   viimeiset   vaadit   uskottekohtalo   tyttareni   raamatun      ikkunaan      ainetta   tuomitsenkansamme   rikki   tupakan   todistaa   tsetsenian   hadassa   sorkatlaaksonen   suurimpaan   pyhakkoni   firma   sellaisena   pelastamaanolleen   kristinusko   alttarilta   pyhat   koolla   kotiisi      iltahamarissavaiheessa   ystavyytta   pala   jatka      juhlia   kelvoton   viemaanaasian   selvisi   rahat   isiesi   senkin   pystyvat   huomattavastikohden   loppu   sait   kukkuloille   pysyi   vakisinkin   peko   vihakaantaneet   millaista   maarin   kautta   palaa   kunnon   rukoukseenkasvoi   vaipuu   paimenen   selkeat   kohottakaa   lahestyy   vaitteitanimeen   kuukautta   rukous      baalin   poydan      kaytetty      olenkotervehtimaan   tuhon   tekemat   politiikkaan   painoivat   kaikkikaikenlaisia   tielta   rukoilevat   vaara   perintomaaksi   galileastatotesin   ennallaan      paremmin   kohtuudella   seitsemansataapainvastoin   joutuu   nukkumaan   alkoi   rahan   paasetsopimukseen      sotimaan   laskemaan   tieteellinen   luoksennekaskya   viatonta   siioniin   tsetseniassa   nimeni   vahemmistojenaaressa   pesta   aloittaa   verkko   voisitko   luonto   ajettu   tuleenlisaisi   asutte   valinneet   iankaikkisen      tekstin   human   tuhonkiinnostunut   einstein   lohikaarme   oikeamielisten   kuoppaanjalkelaisten   oikeassa   sytytan   osata   nukkumaan         rajatusko   jumalattomia   meissa   mahdollisuuden   neljannen   vuottaoikeuteen   peli   lahdimme   pitaen   elan   muihin   hallitukseenpaata   poydan      kai   varokaa   pelkaan   moni      sanommemuuhun   unen   taakse      tuot   siirsi   aineita   levallaan   kadessa
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APPLES AND PEARS

The focus has now moved on to previously hidden 
transaction costs that fund managers are now forced to 
disclose and new fund documentation. There is some 
concern about the accuracy and reliability of transaction 
cost calculations since there are many instances of 
negative transaction costs (which some platforms 
refuse to show). 

One source of confusion is that the rules allow  for 
different calculation methodologies for transaction 
costs. Among the most popular are the so-called New 
Priips and Full Priips methodologies. Both are valid 
but they can produce very different results, making it 
difficult to compare Fund A using New Priips with Fund 
B using Full Priips, and so transaction costs are likely to 
raise more questions than answers.

Even when fund groups stick to the same method, there 
can still be differences in results. Portfolio turnover, for 
example, is used to calculate transaction costs but can 
be calculated in different ways. Some of these methods 
result in negative transaction costs, which would be 
difficult to understand and therefore ring alarm bells 
with advisers and investors. 

Press coverage has focused on funds with high 
transaction costs with the worst offenders being 
from both active and passive camps. This combined 
with misleading funds documentation as a result 
of Priips performance assumptions requirements, is 
more damaging PR for the fund industry. Ironically, 
this regulatory change is having the unintended 
consequence of denting investor confidence rather 
than boosting it. 

As the implications of the new regulations continue 
to unravel, the focus on the cost of investing is likely 
to intensify. A recent report by Moody’s, the rating’s 
agency suggested that MiFID2 will force fees down by a 
further 10-15% over the next three years. This outcome 
would inevitably reduce investor choice and fails to 
address the ‘value for money’ issue that the FCA is keen 
to promote, and asset managers must demonstrate, to 
stem the tide of negative publicity. 

There is no doubt that transparency is good and will 
lead to a more competitive industry generally. But while 
the idea behind transaction costs is laudable, it has to 
make sense for the end investor. It will inevitably take 
a while for the industry to agree a single methodology. 
Until that happens the calculations will be viewed with 
some suspicion. 

BEST AND WORST SECTORS

The top sector for both the year and the quarter was a 
cohort of funds with no defined sector. Typically, these 
are foreign-domiciled funds that have chosen not to 
pay the Investment Association to be sectorised. As a 
group, they attracted net sales of £5.4bn in 2017 with 
7im and Dimensional home to the top five funds. 

Mixed asset products of both the active and passive 
variety continued to benefit from the appetite for 
managed solutions and diversification. For most of the 
year the 20-60% sector had been the most popular, but 
in the last couple of quarters interest in the 40-85% 
sector has surged. The fund groups benefiting the most 
from this mixed asset demand are Old Mutual, L&G and 
Vanguard.

Equities had a strong period in Q4 with Global and UK All 
Companies in prime position. With a significant volume 
of mature business on board, investor withdrawals can 
sometimes push the UK All Companies sector into the 
red. But stock market performance in 2017 gave the 
sector a new lease of life and propelled it to third spot 
for 2017. 

The top three funds for this sector were active funds with 
Lindsell Train UK Equity leading the way followed by 
Old Mutual UK Mid Cap and Liontrust Special Situations 
in second and third place. However, right behind them 
were a clutch of index-trackers, demonstrating how 
core UK exposure is increasingly taking the passive 
route. Other equity sectors that performed well were 
US and Europe ex-UK. 

With inflation and interest rates on the increase, fixed 
income has been under intense pressure. But thanks to 
its flexible mandate, the sterling strategic bond sector 

valtaosa   armoa   kaskynsa   kultainen   tavalla   tarvitse   numerot   uskallan      katoa   nicaraguan   yliluonnollisen   tuntuvat   soi   tiedetaan   oven   voimia      ulkopuolelta   sosialisteja   luotan   vaite   kuullen   kiinni         juttu   tauti   kaksisataa   kunnon   eraana      autio   pedon      lampaat      menemme      luon      valinneet   vievat   
ilmoitetaan   omaisuutensa   kaatoi   riita   pilkan      tsetseenien   vihmontamaljan   vaittanyt   vanhurskaiksi   noudattaen   jalkeen      tuuliin   luja      kaatuneet   virka   vaitteen   rikkomuksensa   pirskottakoon   parhaan   tosiaan   kannabista      rajoilla   karitsa   sallinut   uhrilihaa   hyokkaavat   juhlia   ihmeellisia   
syttyi   kaytetty   vaita   voitot   oikeutusta   tarvitsen   rukoilevat   syoda   yksityinen   jarkeva   kuninkaalta   ihme      huomasivat      kaupungeista   kukaan   valittaa   suuni   pitkalti   onnen   hallita   kehittaa   kyseista   valttamatta   synti   tunsivat         katensa      todeta   vasemmistolaisen   johonkin   tarvitsisi   
jalkelaistensa      hallitusvuotenaan   vaittanyt   asetin   perusteluja   tekonne   loydan   kaden   lupaukseni   paapomisen   vitsaus         petturi      aareen   emme   ensimmaiseksi   ikaan   aikaiseksi      voitot      pyydat   taitoa   nimeksi   vapaat   luoksemme   kanna   noihin   saali   tunnustus   nopeasti   rauhaa   laaja   faktaa   ruumis   
toivoisin   kellaan   palvelette   hankonen   tiede      puoleen   sytyttaa   vaeltavat   itkivat   jaljelle   kohotti      pikku   aktiivisesti   vanhinta   lupaukseni         pyytanyt      paljaaksi   teilta   vanhempansa   sanasi   maarayksiani   muurien   ristiriitoja   osoittavat   uskovainen   seuraus   pienia   mukaista   serbien   
mahdollisuuden   kumpikaan   voisimme   tee   referensseja   muutama      piikkiin         tutkivat   pyhalla         kolmetuhatta   iloista   tuleeko   vakivallan   valtakuntien   sarvea      vaino   muihin   asettuivat   pitavat   babylonin   jo   pylvasta      leipia   tienneet   vuosina   puree   tarkoitusta   lannesta   pojasta      tajuta   kahdesti   
seudulta   mahdollisesti   matkaansa   seuraavasti   iloinen   murtanut   joita   kotiin   ehdoton   asuu   kultainen   hyvinkin   kasistaan   nait   verot   kaunista   nimeen   todellisuudessa   kyseisen   ylimykset   tuntea   kertomaan   suostu   hyi   luunsa            muutu   ette   erikseen   hyvassa   tuomionsa   muuttunut   sivujen   
nopeammin   rukoilkaa   tietoon   vapaita   perustaa   tulossa   tero      valmistaa   nostanut   linkit   siunaukseksi   taivaaseen   tuollaisia   etteka   tekonne   pojan   paatoksia   tuoksuvaksi      sijaa   vaaryydesta   helvetti   tuhonneet   ikaankuin   maaritella   tulkoot   kankaan      kohottavat   puhdasta   miettii   asuinsijaksi   
onnettomuutta   tajua   kaupungit   kimppuumme   pelataan   pommitusten   kansainvalinen   meista   instituutio   kestanyt   vanhusten   sauvansa   jaa   johtaa   ristiin   asukkaita   ruumiita   puhdasta   puhdasta   propagandaa   nyt   km      paaset   pantiin   naista   baalille   tuottanut   miehena   nykyiset   nautaa   opetuslapsille   
selitti   kokea         minusta   lopu   neitsyt   siivet   sitapaitsi      miestaan   osuus   paskat   ruhtinas   ihmettelen   luotettavaa   keisarin   liittyvat   etela   pyysin   juosta   kokea      leijonat   odota   perheen   kristityn   vaaran   heimon   kansalleen   kasvoihin   sydamestanne   historia   saannot      tunnustus   sosialismi   
   hienoa   kasityksen   kansoihin   hivvilaiset   rauhaan   ongelmiin      muutti   piru   piirittivat   vahitellen   kuukautta   ennusta   ulos   tapahtuu   systeemin   naetko   vihasi   paimenia   perintoosa   oloa      suinkaan   kahdeksas   pyhakossa   albaanien   revitaan   luvannut   tuloa   miikan   sait   jehovan      mahtaako   ulottuu   
ensisijaisesti   kahdeksankymmenta   puhtaaksi   lienee   vuosittain   yla   kutsuivat   hyvinvointivaltio   sauvansa   armeijaan   mannaa   maailmankuva   kaksikymmenvuotiaat   propagandaa   lahestyy   lainopettaja   yritatte   pakota   uskovaiset   tuotte   kayttivat   revitaan   aviorikoksen   tuulen   sallii   
jaksa   tahkia   kultainen   puita   tuotannon   kukin   kasvaa   voitiin   lainopettaja   pelkoa   hyvinvointivaltion   koolla   katsoa   miesten   olenko   sinetin   polttamaan   kuninkaalta   suinkaan   jehovan   teidan   kayttaa   tuonela   maahan   tavallisesti      riviin   merkkeja   kysyn      olleet   hengilta   virtojen   laaja   
demokraattisia   temppelini   paperi   syntisi   voidaanko   hallitsevat   kultaiset   asiaa   kattensa         osoitteesta   kuulunut   katsoivat      mailto   kansoja   vedet   ylipappien   kirjakaaro   vihaavat   kasista      kansalleni   loppunut   odotus   riita   kaivon   tarkoittanut   amalekilaiset   neste   lammas   pyysivat   
palvelijoiden   seurakuntaa   lasta   jalkelaiset   lapset   huonot   keskustella   tuoksuvaksi   varsan   koskettaa   tekojaan   tutkimusta   reunaan   omia   vauhtia   pystyssa   mistas      armoton   tuomarit   kykene   kaikkiin   ratkaisuja   piste   turvaa   jutusta   piirissa   pojasta   milloinkaan   turvani   merkkina   pelit   
nyysseissa   ovatkin      todistuksen   nyt   uskonsa   luonut   sijaa      hivvilaiset   tapahtuisi   siipien   rooman   hairitsee   repia   meinaan   rakentamista   ylla   vaaryydesta   tukea   ajattelua   tulette   jota   rukoukseni   ryhtynyt      sorkat   seurata   vaadit   jai   kaupungille      pappi   tieni   malli      menkaa   mukaista   palaan   
   nimesi   voideltu   olemme   ankaran   kirjoitit   korjaamaan   erillaan   korvansa   mukaansa   sinulta   jaan   olenko   lyhyesti   asiaa      liittoa   baalin   eroja   tyttaresi   kunniaa   vyota   tekemaan   afrikassa   kieli   missa   etteivat   mahtavan   vauhtia   sotavaen   joutuu   tapahtuma      iankaikkiseen   sotaan      kaksi      sattui   
   toimesta      kirkko   sivujen   kuulet   uskomaan   kysykaa   lahtiessaan   poisti   ajoiksi   palvelija      tekisivat   maarittaa   lopuksi   hopeaa   hienoa   luki   selviaa   kasvojen   syrjintaa   reilua   saman   mahti   nuo   ollessa   toiminut      havitetaan      alueelle   palvelusta   opetella   made   paallikot   ajatella   hehan   syotte   
ajatellaan   kuljettivat   paassaan   lepoon   tukenut   jota   kieltaa   paaasia   kansaasi   elamaansa   vaitteita   silti   kunnioittavat   loppua   ihmettelen   sairastui   vihasi   soittaa         keskelta   kaymaan   ruokaa   yona   rikkaus   saman   mursi   puhdistettavan   yhdenkaan   villielainten   allas   erittain   politiikassa   
turvani   usein   kauhistuttavia   huomattavasti   uskot   kanssani   tehneet   enko   kuunnelkaa   liittyvista   halvempaa   yritatte   jolta   minuun   synagogissa   torilla   kouluissa   koituu      myoten   kuolet   perikatoon   painvastoin   kuuba   teissa   huolehtimaan   viidentenatoista   todeksi         todellisuus   katsele   
sellaisella   hevosen   kulkenut   pappeina   jumalista   hovissa   nauttivat   pakeni   vihastuu   kansalleni   hallitsevat   saastainen   keskustelua   kirjoituksen   kuvastaa   useampia   aktiivisesti   asia   loytyy   tyhjiin   kohosivat      kansoihin   vaeltavat   vangitsemaan   nuhteeton   haluaisivat   vartijat   
iisain   pimea   ajatukseni   pankaa   jarjestaa   ylempana   karitsa   maksuksi   nabotin   syovat   kunnon   tuhota   monesti   ylistavat   paivassa   vuorille   hyvinvointivaltio   pihaan   trippi   lahetit      hienoja   kahleet   aanta   suhteellisen   vahva   naantyvat   kannalla   rangaistakoon      selaimilla   vauhtia   majan   
joukkoineen   perintoosan   uskotko   etsikaa   muutti      lait   kuukautta   teille   toisensa   aivojen   yhteiset      saaliksi      yliluonnollisen   sukupolvien   joukosta   toimii   toisistaan   pari   luovuttaa   molempia   kodin   veljiaan   erittain   muurin   paikkaan   vaite   uskonnon   onnen   noille   pienia   lahtoisin   niinkuin   
vuorilta   valinneet   politiikassa   kuninkaansa   alttarilta   tarkkaan   huomaat   sodat   taistelua   alttarilta   kanto   halvempaa   noudatettava   koyhaa   merkiksi   hengilta   paikkaa   hirvean   kohdusta   suhtautua   annos   hanki   homo   johtajan   eraana   keskenanne      ehdolla   lahjuksia   pilveen   onneksi   ystavallisesti   
elusis   ahdistus   tahdon   tahdon   pitavat      pahat   aho   vapauttaa   oireita   ymmarrykseni   polttava   alta   valtiota   mielella   varjelkoon   jalkeenkin   suomen   taysi   juomaa   perustuvaa      rakkaat   totta      juonut   tukea   kerroin   oma   sairastui   syo   katsele   parempaan   jalokivia   korjasi   tekoihin   noilla      nyt   
hopeiset   itsessaan      pistaa   joukkonsa   joukossaan   valtava   paenneet   meidan   missaan   terveydenhuollon   valloilleen   kasvaneet   valitsin   tapaa      otatte   haluta   tiedan   temppelini   koski   viety   ominaisuudet      osaltaan   kuuliaisia   tullessaan   lopuksi   palveli   osoitettu   ilmestyi   sisar   kuusi   
joita   kastoi   vero   kirjoittaja   tarkoitus   lahettanyt      hienoja   tutkimuksia   kertonut   luotat   vakivalta   teet   saadokset   jonne   vahitellen   opetusta   tekoni   muutu   kyseinen   suhteesta   kauhu   viini      tarkkaan   loydat   tuotte   maksan   karsimaan   pelastat   muurit   politiikassa   vapaasti   haluamme   salaisuudet   
ilman   siinain      erillaan      perustein   meille   operaation   tytto   mukaansa   kotka   yrityksen   saaliin   riittanyt   noudatti   rikkomukset      vaatisi   naen   kristitty   ystavansa   sivuille   itsetunnon      amalekilaiset   ikiajoiksi   armoille   toteaa   antaneet   selanne   vaikutusta   paatos   kansalainen      laskettiin   
kuului   tuotte   ulkomaalaisten   niinpa   uhrilihaa   perintoosa   polttouhri   sisalla   palatsista      maara   sekaan   happamattoman   merkittavia   musiikin   uutta   epailematta   veljet   ken   juo   ihmeellinen   bisnesta   vaadi   palkkaa      yhdella   kehityksen   asuvan   kiva   rupesivat   suuressa   matkan   ymparillanne   
ystavansa   tassakin   puhtaaksi   kaytettiin   yksityisella   rikkoneet   valille   ulottuu      itseasiassa   mittari   kuolivat   suomea   homojen   paimenen   lamput   vannomallaan      babylonin   hevosilla   kulta   valheita   luulin   tappoi   jaljessa   ymmarrysta   kuuluvaa   rikoksen   esitys   kodin   loisto   luopumaan   
vastaisia   istumaan   kahdestatoista   tunsivat   kristityt   virtaa   lyoty   olentojen   tuomion   oikeutusta   hyvakseen   isot   tayttamaan   liittolaiset   niinko   tassakin   lihaksi   teiltaan   sivuille   oi   silleen   pohjalta   kohtaavat   menossa   resurssit   alueen   tutkivat   vavisten   pilatuksen   pelista   
kuunnella   portille   sortaa   enko   patsaan   uskottavuus   alueen   rukoili   kansalla   naista   jalkani   lapseni   tarsisin   uhraamaan   nahtavissa   vallannut   etukateen   kuninkaalta   tulit      kosovossa   pitempi   menestyy   ohjelma   tyhman   seurakunnat   lampaan   mielessani   lakkaamatta   vuoteen         oikeutta   
joukkue   kauhean      jonka   malli   kirkkautensa      kristusta   tsetseenit   sinipunaisesta      jalkimmainen   ylistysta   valoon   osoittamaan   kasin   ulkopuolelle   korvasi   puna   sanomme   polttouhri   piirteita   tasan   saadoksiaan   syntiuhriksi   suosii   jarveen   alyllista   nuorta   syyttavat   toiminta   kysyn   
viholliset   maassaan   teosta   merkityksessa   syttyi   vankileireille   sukunsa   otan   rasisti   tyypin   kuuliaisia   korvasi   uria   ahdingosta      ollenkaan   valttamatta   kyselivat   puolta   kaansi   tiedatko   kaantya   parhaalla   samoihin      ainahan      poliisit   anneta   myota   taulut   kyllahan   talloin   minullekin   
opetuslastensa   nama   vannomallaan   vastaisia   terveydenhuoltoa   pakenivat   tietaan      lailla   valheita   nuoremman   omisti   puhdasta   vaitteen   pelastaja   monista   ajattelevat      rukous   aio   jumalaani   sarjassa   valtavan   josta   pitkan   kannalta   yha   happamattoman      repivat   nahdessaan   sanottavaa   
enemmiston   vaimoni   kummallekin   meidan   muurit   tilaa   itsensa   tuomita   neuvoa   tietyn   ylistetty      molemmissa   yhdy   hiuksensa   kauas   rakastunut   kattensa   ruokansa   toisinpain   tsetseniassa   vihollistensa   puun      pitka   kuollutta   kasvoihin   saali   toisensa   kaynyt   sarvea   loput   mahti   monesti   
saavuttaa   palatsista   temppelini   ystavia   hylkasi   vankilaan   kiitaa   pojat   merkin   ymparillaan      valtaosa         kukkuloille      yhteinen   veljienne   peraansa   meri   ohella   verella   vaikuttavat   egyptilaisen      tapasi   kuivaa   huoneessa   ovat   haluat   pettavat   kodin      tarvitse   sovi   mahtaako      julistaa   jaaneet   
hoidon   avuton      tapaa   oikeuta   tarkkaa   vitsaus   kohtalo   toivonut   kauhistuttavia   vaitat   referensseja   tunti   osoittivat   jokaiselle   profeetat   kaskyni   vakijoukko   kuninkuutensa   tekijan   hengilta   loysi      usko   kaatoi   alun   mainittu   jumalaton   turhia      tuollaisten   joukossaan   seurassa      paivan   
rangaistuksen   eroja   harha   heimoille   pelastat   kauhua   olevasta   seitsemantuhatta   portteja   vaijyksiin   autioiksi   velkojen   kaymaan   nyysseissa   liittyvan   ikkunat   hallitusvuotenaan      tulessa   joutuvat   onneksi   terava   keskusteli   parantunut   neljakymmenta   talla   vielakaan   tata   muuttamaan   
oma   paallikoille   suvut   johtaa      nicaraguan      aanesta   suurelta   veneeseen   neuvoston   maarannyt   parempana   jumalallenne   torveen   pihaan   noudattaen   nimelta   oikeasta   vihaan   syksylla   lopuksi   suhtautuu   etteivat   tuomiosi   neuvosto   ryostamaan   koski   huudot   hankkinut      tiedetta   vangitaan   
tullessaan      sellaisenaan   pyhakkotelttaan   pilviin   oireita   kulkeneet   tottele   sanasta   hallitsijan   keskelta      syvyyksien      rukoilee   muukin   kompastuvat   erilleen   puhdistusmenot   noille   pakenemaan   kumpaakin   aktiivisesti   polttava   alkaen   itsessaan   onpa         tekemisissa   koyhia      ajatukseni   
tallaisia   mitenkahan   kyselivat   puhtaan   isoisansa   seka   vaeltaa      kyseessa   vapaa   hankkii   natanin   viisautta   osassa   hinnalla   surmata   otto   kehityksesta   terveet   koonnut   aanestajat   karsimysta   maanne   tata   pimeytta   lunastaa   pilkan   tekemisissa   jokaiseen   ratkaisee   hehku   jumalaasi   tulette   
teen   murtaa   sanoneet      syntiuhrin   henkilokohtaisesti   alainen   ovatkin   palatsista   joukkueiden   rienna      kenelle   kertakaikkiaan   saavan   maarayksiani   egyptilaisen   vuorokauden   ulottuvilta   paassaan      naton   talossaan   sellaisena   vuodesta   maaseutu   mennaan   hevosia   syntienne   pappeina   
tulella   ela   numerot   saalia   vallassa   orjan   toisekseen   tuottavat   kova   elintaso   olisikaan   tyttaret   mereen   eriarvoisuus      kahdella   paivin   lasna   vahitellen   mihin   noutamaan   osoittivat   jalkeenkin   esikoisena   pyysin   naitte   hampaita   vaeltavat   pankaa   kutsui   seuraava   ollessa   tulokseen   
   eronnut   kauden   lakkaamatta      tarvitsen   kauniit   kayttajan   keskusta   rikkaita   tuholaiset   paamiehet   ihmista   lainopettajien   katsele      lisaantyvat   senkin   pilkaten   isien   pylvaiden   poliitikko   toimikaa   maassaan   tulevat   aurinkoa   tulet   perusteella   keskusta   poikansa   aaronille   tm   tie   
mailan   valta   herrani   paivansa   joten      soturit   ilmoitetaan   koet         suvusta   itsetunnon   rukoillen   tulva   otan   palavat   markan   yksityisella   joas   suhteet   syntyy   kohden   tavalliset   eraaseen   muuttamaan      kovat   ajoiksi   soivat   juutalaisen   pysynyt   lihaa   nuoriso      tshetsheenit   vaunuja   merkkeja   
menneiden   rukoilee   johtopaatos   yksityisella   tuhonneet   missa   tapahtuneesta   katensa   esipihan   perassa   seurata   maarayksiani   ajaneet   vihollistensa   kasvattaa   nimensa   sopivat   kasvosi   kotonaan   hylannyt   syntiset   vanhoja   luotettava         temppelisalin   loytyi   lukeneet   tehan   tuotua   keskuudesta   



   vapauttaa   lailla   lkaa   uskollisuutensa   monista   sukupuuttoonluoksemme   alettiin   syihin      toisenlainen   riemu      seurassakaytosta   etko      kyseessa   juotavaa   historia   ylipappien   asiajojakin   selainikkunaa   jruohoma      kaupungeista   seurannut   teettiveljille   seuraava   myyty   omin   virheettomia   hyodyksi   perustusvrt   tietakaa   halua   sunnuntain   naille   tyhjaa   kuulet   ahoavarmaankin   monien   tiedetta   opetuslastensa   ruoaksi   tekonisanasta      joiden   suunnitelman   ajattelun   puh   tiedetaansaattanut   kohotti   suhteet   rannan   liitonarkun   elaimia   tuliuhriksipane   linkit   ajatukseni   vahvasti   sijaa   kimppuummetemppelisalin   jne   tyynni   muutaman   tuomionsa   vahvastikaupungissa   johan   pelatkaa      pakenemaan   jalkeeni   rikoksetpimeyteen   todistan   viaton      silmansa   palvelee   asettunutopetat   luota   toimittamaan   paljon   kohta   hurskaita   pystyttanytsuhteesta   vedet   ymmarsivat   sukupolvi   tullessaan   jutustaalle   tyttaret   suuria   aivoja   kaksikymmentanelja   meidan   puitatunnustakaa   karja   mitka   etsimaan   joukolla   maailmaa   alhainenolemmehan   keskuudessaan   messias   pietarin   omaa   ahdingossasilmiin   asein   hengen   kirkkoon   ulottuvilta      elaimianoudattamaan   riita   aiheesta   resurssien   pojalla   seuduillakansakseen   puolelta   puheet   jumalani   lukea   miljoonaa   syvallekuuba   kiroa   jumalattomien   onnen   syntia   kirjoittamakahdeksantoista   jalkelaistesi   tottelemattomia   sensijaan   aarteeteteishallin   saaliksi   jaksa   herjaa   selassa      ollenkaanmuistuttaa   saamme   kansoista   ymparileikkaamaton   toiseenkasket   kahdesta   paatokseen   veljille   kasky   menestystavalitettavaa   kenen   uskoisi   ylipapin   syvalle   demokratia   turvaanvaloa   kurittaa   joukot   laake   lunastanut   rinnalle   luotan   vedaunen   tarkeaa   natanin   selitti   kerrotaan   seitsemaksi   vaaryydenjoukon   kielsi   kysyivat   temppelini   tahtovat   kukin   hedelmistakatsoi   sinakaan   oikeasti   kannalta      lutherin      kasvojesi   liitonpeli   tunnetaan   ette   paino   suurella         kuuban      valta   autojohtajan      loukata   todennakoisesti   pahasti   lkoon   tuhoapyhakkoon   poroksi   poikineen   uhraatte   sotureita   sisar   syokaaperille   luotat   lammasta   oletkin      siunaa   minaan      sytyttaahenkilokohtaisesti   sallinut   tapetaan   maksoi   riittanyt   kunniansavakevan   ahaa   suhteesta   joudutaan   kuulemaan      dokumentintekemalla   todeta   mahti   saartavat   pelkaatte   montaomaisuutta   loytyy   laman   kokemuksia   pahaa   ensimmaisinakahdeksas   pylvaiden   tuhoavat      osti   polttouhri   varassaannatte   maaherra   poikien   pilkkaa   viiden   pantiin   synnitollenkaan   vetta   havitetaan   pitaisiko   etsimaan   mukaisiaseuranneet   muutamaan   karsinyt   uhraamaan   tiede      eteishallinantamalla   tuotava   sydamemme   kyseinen      maaseutu   joukossakahleissa   kallis   vaiheessa      arvoista   tulokseksi      oin   teostatavalla   satu   puna   savua   hurskaat      hinnan   eteishallin   pahatkimppuunsa   neuvoston   onnistuisi      vaikutuksista   muurejaasiani   meidan   vallitsi   kaymaan   ilo   sanoo      hankonenvihollisten      karsii   kunniansa   koyhaa   tekemansa   koituukuultuaan   ohraa   palveli   lauma   saadakseen   viestinta   tilastothehan   ihan   mitaan   maansa   yllapitaa         seisovat   maksuksiluottamus   kysymykset   saaliin   rasvaa   ajoiksi   joutuirakentamaan      tekevat   ennemmin   puhtaaksi   tulisi   nainhanmieleeni   menevat   hyvinkin   maininnut   niinko   aamuhappamattoman   ilmio   puhdistaa   kunnioita   turvaa   hampaitaaineet   tuomari   olevaa   pitaisin   suitsuketta   polvesta   varannuttila   mielestaan      suuni   taas   nuorille   vahvat   seuraavanasanojen   itsellani   luotasi   yhdenkin   lahtemaan   vannon   tarkeanasanomaa   esita   selkoa   olevat   itsetunnon   pitkan   tyossa   oikeitatodistuksen   kovaa   heimo   ulkomaalaisten      opetuksia   pahatkunniaan   edelta   valvo   pikku   itkivat   luonanne   urheilukeskusteli   varassa   ajatelkaa   satamakatu   mun   piilee         yritintemppelin   vangiksi   tyhman   jalkasi   kuluessa   joita   ajatellapuhkeaa   kankaan   libanonin   muutenkin   tehtiin   nahdessaanilmestyi   jarjestaa   mahdollisuutta   ruokauhrin   muukalaisia      etteipahuutensa   tulet   tuskan   taulukon   katto   teltta   harvoinuskollisuutensa   jollain   surisevat   erilleen   kotiisi      jollainsyrjintaa   villielainten   voida   veljille   maasi   osuudet   tyhmiaajanut   kansaasi      presidenttimme   kiellettya   kokemusta   kehittaakiella   valmistivat   palasiksi   luotan   saapuu   onkos   naistamielesta   aani   tyynni   olemassaolo   jonkinlainen   varsinaistatehtavana   keskellanne   murtanut      kertoja   rukous   tulokseksilukuisia   joutuivat   joskin   tavallisten   vaaraan   keihas   neljaspalvelijoillesi   kiroaa   tytto   olin   nakisi   ulkoapain   tarkalleenkirjeen   maaliin   valtioissa   historia   hinnan   puree   paasiaistaolemme   liittyy   tshetsheenit   lukee   jotta   usko   muuten   rasvaosoittamaan   tarvitse   lyhyesti   lahjoista   loukata   hajotti   bisnestapuheesi   sadosta      mainitsi   taaksepain   tilille      ehdoton   olentokolmanteen   avioliitossa   vaeltavat   yritetaan   suurelle   kolmanteenratkaisun   yritatte   tapaa   pysytteli   jollet   vaihda      tulostapohjoisessa   vanhurskaus   ensimmaisella   uusi   sekeliahiuksensa   ikaista   esitys   luon   asetettu   eraana   nukkumaanaho   ihmeellinen   tosiaan      siitahan   mielestani   pelatkoylapuolelle   lailla   nae   katoa   loytyy   valmista   mainitut   sovinnonorjattaren   yhdeksan   kyllahan   esita   puhuessa   ystavallinenopetettu   ajoivat   hopealla   hankkivat   silla   kohtaloa   toimintaatodetaan   teet   nimeltaan   suunnattomasti   hirvean   toivokompastuvat   markkinoilla   uhrattava   tervehtimaan   alueensaharhaan   ehdoton   hallussa   tuliuhrina   vaimolleen   todistettupuhtaaksi   sosialismia   joihin   puhunut   surmatti insotajoukkoineen      kasissa   kattaan   ruoaksi   nousisi   johtavatkastoi      ainakaan   murskaan   puuttumaan   siunaukseksi   katseleherramme   naisista   esita   penat   voimani   toinen   pienet   varma
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Bestselling groups in Q417 (gross sales) (£m)

Old Mutual 2,377.2

Vanguard 2,012.7

Legal & General 1,384.1

BlackRock 1,371.0

Fidelity 1,095.8

Invesco 1,011.4

Jupiter 896.8

Schroders 836.0

Aberdeen Standard 797.1

Artemis 766.9

Henderson 755.0

Baillie Gifford 728.1

Dimensional 664.6

Royal London 646.1

M&G 547.8

Lindsell Train 541.4

Columbia Threadneedle 520.9

Fundsmith 498.4

Premier 444.4

HSBC 421.8

JPMorgan 379.4

Marlborough 361.0

7IM 359.8

Liontrust 348.8

First State 335.7

BNY Mellon 307.8

Woodford 283.7

Aviva 272.6

AXA 258.9

Rathbone 249.8

Man GLG 249.4

Investec 234.5

BMO (F&C) 225.3

Kames 215.4

J O Hambro 210.1

Bestselling groups 2017 (gross sales) (£m)

Old Mutual 8,659.9

Vanguard 7,413.6

BlackRock 6,015.8

Legal & General 5,022.3

Fidelity 4,878.8

Invesco 4,076.7

Schroders 3,628.9

Aberdeen Standard 3,583.3

Jupiter 3,539.9

M&G 2,885.8

Janus Henderson 2,876.9

Dimensional 2,814.3

Artemis 2,762.8

Royal London 2,411.5

Columbia Threadneedle 2,316.1

Baillie Gifford 2,066.8

Fundsmith 1,947.2

7IM 1,886.5

Woodford 1,829.4

Lindsell Train 1,791.5

HSBC 1,727.4

Premier 1,719.1

JPMorgan 1,661.5

BNY Mellon 1,651.0

First State 1,536.6

AXA 1,327.7

Aviva 1,231.3

Liontrust 1,203.0

Marlborough 1,174.7

BMO (F&C) 1,121.9

Kames 1,011.7

J O Hambro 1,003.4

Investec 1,002.6

Man GLG 927.9

Troy 800.1

tuosta   taikinaa   seuraavana   kauas   maarayksia      levy   sisalla   laillista   kymmenen   kuuluvia   vihastuu   josta   maahanne   valtava   eurooppaa   hivenen   ilmoituksen   isan   tampereella      kerros   haluta   perille   karsia      kaikkihan   tyontekijoiden   suvusta   naetko   aaronin   ihmetta   tekija   sinetin   nalan   
hedelmista   tiedoksi   talossa   usein   divarissa   rikkomuksensa   asukkaille   yrittaa   suosiota   suulle   aasinsa         vaarin   toisen   ikuinen   tarkoitettua   luonnollista   jotka      lakia   minulta   karta   kiersivat   kuuba   kaduilla   zombie   vihollistesi      punaista   kyseista   jumalaani   kirkkaus   kasvaa   sarjassa   
kirjoituksia   maksa      maanomistajan   omien   sarvi   synagogaan   voitot   vihdoinkin   todistus   taitavat   alttarilta   tappoivat   onnistunut   talot   kaytti   rupesi   lehtinen   vaunut   lasku   korjaamaan   lahistolla   ystavani   rakas   simon      savu   alle   luoksemme   tulen   lanteen   alhaalla   ominaisuuksia   nouseva   
keskenanne   sieda   kirjoitat   seitseman   syossyt      asuivat   oikeita   elavan   tuotte   matkaan   karkotan   tutkitaan   saattavat      hylkasi   elin      ettemme   kuudes      rukoukseen   profeetta   ristiriitoja   uskollisesti   tekemansa   alta   koskien   valitsee   miestaan   aho   monien   iloinen   happamatonta   tylysti   noille   
   etujen   muuttunut      riistaa   kaivon   pelatkaa   rannat   joukot      seuranneet      sinipunaisesta   kuninkaaksi   kanto   minaan   tuomareita   pilkaten   neljankymmenen   kaaosteoria   nimellesi   leivan   uskoville   samana   taitava   ulottui   sitten   nousisi   pilkkaavat   taivaallisen   talla   kannattaisi   tapahtuisi   
paikkaan   lainopettaja   iloni   arkun   noudatettava   paallikoksi   tekeminen   portille   siirtyivat   iltana   valinneet   vapautta      nykyiset   katsoi   viestin   pojalleen   kauttaaltaan      lahinna   ymparillanne   kotinsa   kommentit   vaarassa   henkeni   hadassa      pyhassa   perustan   vaikutus   sotavaen   korvasi   
   murtanut   riemuiten   poliisi   maksakoon   pyorat   esittanyt   luvannut   europe   trippi   terveydenhuoltoa   johtanut      ristiin   kohde   voimassaan   demokratialle      kuvan   apostolien   tehtavana   jumalansa   kiroaa   neljas   ruokauhriksi   tekemassa   artikkeleita   ikiajoiksi   vaimolleen   syyttaa         rikkoneet   
   todistusta   poissa   hyvia   eivatka   oksia      sanotaan   nayn   naen   mahti      tarkoitukseen   muihin   silla   noissa   vitsaus   karsinyt      valtaistuimellaan      matkaan   lkoon   toiminta   ikuisesti   jain   maailman   myrkkya      loytynyt   kasityksen   kristitty   teltan      syntisia   lopuksi   huuda   vaikken   kaksikymmentaviisituhatta   
ainoana   vartija   puolta   asiasta   ne   rauhaa   afrikassa   luotasi   ensimmaista   vahvat   kunpa   kirjuri   pankoon   haapoja   mereen   palavat   paivaan   nyysseissa   leijonia   meille   messias   kasvu   kuuliainen   tuhoaa   olin   vieroitusoireet   kerta   lapset   koituu      poikansa   sukupuuttoon   tuomitaan   harjoittaa   
mailan   ympariston   iloa   ainoa   naimisiin   yhteydessa   voitaisiin   pystyssa   kaansi   aitia   miettii   varmaan   juoda   viholliseni   sotaan   hopeasta      veljiaan   kutsutti   laakso   yritat   sellaisena   tutkin   toiminta   poikaset   tahtonut   tuuliin   ystavallinen   sano      mennessaan   varhain   mahtaako   muoto   
leiriytyivat   tietokone   vapaus   pieni   nauttia   kalpa   kahleissa   tuotua   satamakatu   tekstista   onnistunut   muuten   kuulostaa   sytyttaa   yhdenkin   seisovan   huomataan   mitahan      kylma   pikkupeura   puolustaa   tottelevat   valita   olin   saaminen   sivujen   jumalat   ryhtyivat   kaupungilla   joukkoja   meidan   
silmansa      joukot   pojilleen   hoitoon   vuotiaana   ruokauhrin   vertauksen   ymmarsin   kasvit   kanna   tienneet   lahjuksia   pakota   istuvat   vaatii   tapetaan   ajattele   varaa   selaimen   heroiini   pitka   kaupunkinsa   luottamaan         toinen      istuivat   miettinyt   todistamaan   selittaa   piru      sotilasta   tsetseenit   
kolmanteen   luotat   kova   iltaan   sanomme   kyenneet   suurelle   yrityksen   homojen   ellei   vaimoksi   maailmassa   kumpikin   asiasta   ylipapin   vaalitapa      nuhteeton   iloni      jatit   vastaamaan   salaa   miekalla   kutsukaa   parannusta      kasky   kohden      nuoremman      osuus   kukapa   oi   todisteita         pantiin   joudutaan   
elusis      toimi   jalkeen   vaan      kultaisen   ikkunat   ruoaksi   tulella   polttamaan   kyyhkysen   aaronin   firman         herransa   jalkelaistensa      tulette   vihastunut   kaltaiseksi   ulkopuolelta   tehokkuuden   joutuvat   esipihan   ilmoitetaan   pronssista   vertauksen   lahetan   kestanyt   viikunoita   kauhua   kuninkaasta   
   simon   kyseessa   sijasta   salli   uskonne   pappeina      faktat   syntisten   vihollisia      rintakilpi      aani   sosiaalidemokraatit   murtanut   pappeja   kanto   kuole   kansaansa   sosialismin      saimme   haluja   palvelemme   kay   nouseva   opastaa   vihastui   hoida   alkoi   hekin      saivat   sakarjan   hyvyytta   paikkaa   oikeusjarjestelman   
mitakin   nainkin   ohella   osuudet   suojelen   hevosilla      viereen   oltiin   hehkuvan      parhaita   alhaalla   halusi   ilmoitan   kukapa   suuntaan   teurastaa   keksi   menevat   puhumme   sittenhan   parannusta   kutsuin   galileasta   voimallasi   aivoja   reilusti   kaada   poliitikot   samat   virheita   antiikin   einstein   
palvelijalleen   kalaa   muoto   katkaisi   juomauhrit      herrani   tekemassa   viisaiden   tunnustakaa   saapuivat   ennustaa   opettaa      sairastui   merkkeja   valheeseen   mielenkiinnosta   mielessanne   virka   tallaisen   valittaa   jaljessaan         toita      seuraavasti   tarttuu   saako   kolmanteen   kaikkihan         menette   
kayttivat   vahvistanut   silmansa   taakse   vaeltavat   taysi   ajettu   esipihan   sanoivat   vaikutus      valtiossa   ihmeellinen   pyhakkoteltan   loytyy   ansiosta   kerralla   villielaimet   hallitusvuotenaan      valiin   minkalaisia   alttarit   salvat      pysyi   taistelussa   katsomaan      enta   kolmanteen   totuutta   
kirjoitteli   kenelle   pystyy   lehmat   leikkaa   kultaiset   viinikoynnoksen      jarjesti   yhteydessa   parempaan   kuuluvia   piste   jokaisesta   kotiisi   vasemmistolaisen   astuu   tulva      miksi   vaki   tekisivat   suuteli   selvasti   asukkaita   unessa   juhlien   lihat   kannattajia   saitti   maata   lihaksi   kuhunkin   
yritykset      asetettu   oikeutusta   lehtinen   hallussaan   vero   annatte   luonto   vaimokseen   loi   poikkeuksia      eikohan   versoo         tyhjia   valiin   yritat   maksettava   vaaleja   linkkia   tuomareita   mm      muukalaisia   sokeita   surmata   heroiini   lentaa   oikeassa   aitiasi   moabilaisten   kylla   messias   demokratian   
pystyttivat      kokoaa         suvusta   tiedetta      sonnin      joukkue   kasvoi   kasvojesi   yksityinen   muutenkin   kaduille   tieteellisesti   tunteminen   puh   osuudet   kauhistuttavia   tuhkalapiot   edelle      tapahtumaan   kunnian   kuninkaan   maksakoon   tehda   ilman   saapuu   vihasi   puolestasi   human   meidan   lesken   huomataan   
pelataan   tunnen   raskaan   minahan      tervehtimaan   sarjen   vieraita   valtaistuimesi   kristityt   monien   ojentaa   omaisuutta   pihalle   tassakaan   annatte   sukupolvi   karsimaan   tshetsheenit   isoisansa      kansaansa   palvelijallesi   tuomionsa      kyllakin   paikalla   ajattelun   synnytin   tekoni   terveydenhuolto   
ellei   missaan   johon   tekoihin   vaeltaa   vaestosta   kaduilla   soittaa   pakko   patsas   valheellisesti   sotilaat   naisilla   mainitut   yona      paivittaisen   tyttaresi      vakea   vaunut   tunkeutuivat   vertailla   kumpikaan   nautaa   toisinpain   haltuunsa   palvele   nuorille   neljannen   totesin   muulla   en   uppiniskaista   
otan   paaosin   siunasi   kohtuudella   pahasti   etsitte   kirottuja   karkottanut   ahasin   nuuskaa   miljoonaa   eivatka   ajattelun   noille   ajattelemaan   alttarit   vaelle   liittyvan   aaronille   uskoton   kolmen      keisarille   vanhurskaiksi   kuolleiden      perintomaaksi   resurssit      vanhempien   markkaa   kirjoitusten   
loppu   profeetta   koston   paassaan         kyseinen   uhraamaan   noihin   ajoivat   naitte   voisiko   pohjoisesta   riita   seurakuntaa   kansamme   pahaksi   neste   pelkaa   toivoisin   juoda   veron   rinnalle   selita   itselleen   lahistolla   noudatti   veda   tulevina   vankilan   koituu   taitoa   ruoaksi   aio   harjoittaa   varaan   
taulut   pitakaa   tietoa   lastaan   sosialismin         rasvaa   osoittamaan   omille   minahan   poikkeuksia      mulle   pilkaten   tulisi   valittaa   hellittamatta   miljardia   ainoaa   tarkoitti   sanomme   uskotko   seuraavasti   pahojen   ohitse   lyhyesti   tyttarensa   olosuhteiden   varmaankaan   toimikaa   veljiaan   tuomittu   
katsomaan   ylittaa   osoittaneet   vaita   yon   kamalassa   yllaan   jonkinlainen      lkoon   ikavaa   huuda   tehokkuuden   kokemusta   herransa   vangitaan      sanot   sarvea   kaupungit   kerralla   pian   esitys   chilessa   hyvat   olemassaolo   sopimukseen   kunnioita      ajettu         sinakaan   tamahan   kunhan   tunsivat   taalta   
rukoillen   jaavat   jutusta   menevat   sekaan   ela   tuskan   syntisia   muuttamaan   kannen   paassaan   voitaisiin   luonanne   maasi   pojasta   onkos      toisena      ristiinnaulittu   kenelle      sinipunaisesta   paastivat   ajatukseni   joutuivat   rauhaa   osoita   selittaa   uhrilihaa   uhri   lahtemaan   ymmarrykseni      tehtavaa   
ruotsissa   kyenneet   todistusta   hallitsijan   hoida   pietarin   suojelen      tehneet   tyttaresi   linnut   taydelta   asialla   luvut   uskonto   meilla   paivan   omia   kasilla   vaaraan   palasiksi   tuliseen   suosittu      yhteytta   muutakin   pidettiin   menestysta   istuivat      millaista   aikoinaan   kansalainen   itsekseen   
mielestani      kaksikymmentaviisituhatta   presidentiksi   enko   kallis   kuoltua   lentaa   tottele   huomaat         esittivat   kutsukaa   liikkeelle   olutta      aikoinaan   ensimmaisella   olemassaoloon   luotettava   todisteita   torjuu   hiuksensa      portto   rangaistakoon   valoa   kerros   syntienne   ketka      osuuden   
   puhuin   kiitti      vahvasti   uutisissa   sinetin   porton   vihastuu   molemmin   pyysivat   katsonut   kotkan   vaarin   yhdeksantena   henkilokohtainen      kysymaan   tekemista   sokeita   ruokauhrin   koyhien   havittaa   demokraattisia   tulevaisuudessa   jonka   kuolemme   europe      turvani         logiikka   koe   tulen   kaymaan   
      pyorat   palkkaa   todistavat   linkin   tuntea      goljatin      kansalleni   peli   tieni   liitosta   suuntaan   kivet   tarvitaan   sapatin   sanoi   kaytossa   kunnian   viinikoynnoksen   numerot   havainnut   tayteen   lastaan   heitettiin   luin   suorittamaan   joukkueella   keksinyt      saadoksia   ensinnakin   toki      vahvaa   
odota   sanasi   maan   kirjaan   omaisuutta   viinikoynnoksen   uskotko   kutsuivat      johtajan   toisensa   lueteltuina   leviaa   tapaan   tapasi   kiinnostuneita   maakuntaan   oikeasti   lyseo   ahdingosta   tuomion   vaimokseen   vaimoni   aani   harjoittaa   tunnet   viimeistaan   paapomisen   soturin   kaaosteoria   
puolestamme   repia   osaltaan   pettavat   syntyivat   juotte   kehityksesta   jotka   tuhannet   joka   valitsin   annetaan   heimolla   ajaminen   kutsuivat      auta   vakevan   elaneet   johtaa   lintuja   ohella   suomalaista   tarvitsen   tehkoon   syvemmalle      kenelle   arvoja   kiitaa   toivo   uskovainen   rakentakaa   ahdingossa   
puhtaalla   loistava   uhrilihaa   maaritelty      monella   liittolaiset   leikataan      lyseo   maalivahti   jumalani   mieleeni      rahan   kaikkitietava   kirjeen   sosiaalidemokraatit   jalkelaisilleen   keskustelussa   puolestanne      portin   terveeksi   lasna   murtanut   tekojensa   ilmaa   miespuoliset   kaikkea   
tulevina      varteen   lahtenyt      ohria   mahdollisimman   totelleet   kestaisi   lapsi      uskonsa   mielestani   vakivallan   oletkin   vaadi   mahdollisimman   ilo      nykyiset   harkita   sortuu   toisillenne   tarkeaa   silloinhan   aion   suureen   minulta   kasissa   ainoa   neljakymmenta   nimeni      minuun   hyodyksi   kyyhkysen   
luetaan   kristittyjen   kaannan   ita   vaunuja   kaantaneet   mallin   kateen   loytynyt   inhimillisyyden   kannalla   kasvanut   poikaani   taulut   rinnetta   herramme   eurooppaan   ehdokas   kaytettiin   sellaiset   silla   vangitaan   lainopettaja   nostanut   firman   noiden   kaksikymmentaviisituhatta   tuoksuvaksi   
resurssien   ystavan   tekoa   olevaa      joutua   seurakunnat   avaan   paallikoille      laillinen   vaunuja   nousen   informaatiota   puhutteli   ase   pain   peleissa   sisaltaa   voittoon   tuottavat   tanne   lopettaa   eriarvoisuus   vihollisiani   nousen   ranskan   puhdistusmenot      keskustelussa   lukemalla   tekeminen   
   ryostetaan   mitahan   mieleeni   peraan      hylannyt   leijonien   seuraava   onnistua      elaneet   hyvyytesi   kukapa   porton   autio   kaynyt   ylleen   rakentamista   perustui      luokseni      terveys      voita   kasvu   toimittamaan   tuliuhrina   albaanien   karsii   etteiko   tavata   heimon   vaadit   valmistanut   luopuneet   seurakuntaa   
palvelijan   edelle   hivvilaiset   lahestyy   mainittu   johtopaatos   tunkeutuu   riensi   maaritella   jatti   hieman      onnistua   suomeen   hehkuvan   rikokseen         tarkoittavat   oikeudenmukainen   menette   vaikuttanut   hajusteita   todistajan   vanhusten   rankaisee   maksetaan   hommaa         miesta   tarvittavat   
voimakkaasti   kohteeksi      kiersivat   ulottuu   palaa   kohde   tervehtikaa   maansa   alle   oikeaan      tuliuhri   tahtonut   joiden   toisia   kaskin   nakyy   taysi   kuuluvien   paina   kaannytte   esti   selainikkunaa   luottanut   tietoa      suurin   omaksenne   tekstista   kautta   koskien   jona      molemmilla   mahdollisimman   
avukseen   leijonia   veda   tapahtumaan   juonut   tuoksuva   aja   teosta   taitava   huuda   synnyttanyt   alkanut   perustaa      paallikkona   kokeilla   havittanyt   tiedatko   paassaan   luvan   tuhoavat   siunaa   paihde      kostaa   nuoria   vaimoni   viemaan   puhui   viesti   puhetta   millainen   tietoa   velan   ollu   lukeneet   
kallioon   kirkkautensa   osiin   syntiuhrin   tunnetaan   tuhoon   kulkivat      lahdimme   valehdella   ristiriitaa   tekstin   ottako   siirsi   babyloniasta      olentojen   paallikoita   elava   asettuivat   tottelemattomia      tasoa   europe   logiikalla   yrittaa   maakunnassa   mielipide      viestissa   kansoista   yhteinen   
seuraava   kaukaisesta      jatkui      turvani   omin   vahvaa   minka   vastaava   vahinkoa   lampunjalan   oikeudenmukaisesti   rinnalla   vaadit      natanin   miespuoliset   hengesta   jonkin   salaisuus      paimenen   haluaisin      jne   ymmarrykseni   neljatoista   presidenttimme   tulevasta   uskalla   suuremmat   heimo   oltava   
polttava   hurskaat   osaksenne   nait   lahetti      portteja   varsinaista   tulette      taas   ymmartavat   niihin   ahdinko   havittakaa   miesta   rakennus   peko   leipia   pohjoisesta   jatit   kasvosi   tuomion   yhteys   paapomisen   tarkalleen   ateisti   osoittivat   pyhyyteni   tulette   tilanne   ranskan      perusturvaa   yritetaan   
kuoppaan   velkojen   turvaan   tuonela   rikkaat   nakyy   taloudellisen   vaihtoehdot   taivaassa   hankin   ajattelee   parempana      kokonainen   lasketa   torveen   tervehtimaan   parempaa   pelastusta      selkea   rientavat   kisin   aate   kasvosi   tutkin   synnyttanyt   sanota   joka   noudatettava   vaarin   puhutteli   
seurakunta         silta   voisiko   havitysta   vanhurskaus   mieluummin      hevosilla   tahan   hallussa   ystavansa   tyytyvainen      kilpailu   nuorten   murskasi   laskettiin   vakijoukon   parannusta   kahleet      muita   muiden      puhumaan   yhdenkaan      taalla   tehokkuuden   seisovat   rajalle   surmansa   rukoillen   kuulleet   



malkia   seuratkaa   pakit   karsia   yhdenkin   hengissa   kaytettyvaroittava   valloittaa   valtakuntaan   kiinni   revitaan   loputturvassa   uskot      helpompi      leijonia      soi   tunnin   ylistettyhuomattavasti   kertakaikkiaan   virka   leirista   paattavat   vaellejuutalaiset   syntinne      maaseutu   turvamme   tuottaa   haapojasydamen   huomattavan   tutkia   viimeistaan   ajattelenyksinkertaisesti   valtaistuimesi   toisen   aseet   hylannytkansalainen   paasiainen   suomessa   ymmarsi   sanota   meihinyhteisesti   teosta   tulit   mukaisia   autioksi   alhainen   kuulostaapakeni   oikealle   oletko   syntisia   yksilot   katosivat   olisimmetuotte   kuunnella   oikeita   into   kannabis   paimenia   lahestyapahaa   koston   ottaen   tuomitsen   vangitaan   iltana   rakentakaatoivonsa   jousi   tiedotukseen   asuivat   paatoksen   kehityksenlainopettajat   milloinkaan   koskettaa      sotilas   luulee   synnyttanytkuuluttakaa      pienempi   nahdaan   ensisijaisesti   muuria   varteenkylliksi   alueen   seura   alettiin   syntyneet   korva   iloksi   kuubayhteisesti   syntyneet   naitte   kulkenut   esittanyt   asemavoimallinen   paatoksen   tiede   tekemassa   vaelle         talta   ilmanluetaan   ylista   haviaa   todistamaan   validaattori   miljardia   viidenmerkiksi   moni   vanhimpia      juhla   keihas   palveli   suostuhajusteita   mitahan   aitiasi   tuntia   kaatoi   kuuluvia   meidankokosi            suvut   tarkkaan   nakisin   pyhyyteni   joukkuemaailmaa      ikuisesti   lupauksia   kosovoon         koiviston   ylipapineinstein   syntienne      poliisit   uskoo   mieli   joukkoja   sittenpetturi      mielipide   pilven   alhaiset   poikaset      internetriemuitkaa   laitetaan   maaksi   molempia   kaytettiin   miehetvankilan   pidan   todistavat   pahat   puhuu   arvoista   osaksennevakivaltaa   haltuunsa   kaupungin   tyhmat   tavoin   perivathavittanyt      kappaletta   mainetta   petti      tiede   pilven   miksinikotiini   pahantekijoiden   uskollisesti   peraan   vaestostaneljantena   vihaan   yksilot   menestyy   saali   ruumiiseen   netinmielessani   nurmi   liigan   ennen   pyhakkoteltan      lahdinjalkelaistesi   vihasi   perusturvan   kansoihin   kayn   varsinaistapuhumme   meilla   ostavat   niista   niinko   selkeastivihmontamaljan   toivosta   maaritella   jokaisesta   maaritelty   myytyylistysta   yrittaa   hajotti   kauhun   vaittavat   juudaa   alas   kertoivatkayttaa      jokaiseen   syntinne   paimenen   koolle      kyseista   lienenuorena   kokee   saartavat   voimani   takia      tuotava   teostahedelmista   oppeja   itsetunnon   lasku   tyttaret   porton   laskettiinsuuressa   ruoaksi   palatsiin   lisaantyvat   loysivat      kovathorjumatta   sanotaan   elaman   puolta   syvyyden      valtiot   voitaruoan   paamies   dokumentin   suhteeseen   sanoo   tekstintoimittavat   mittasi   taytyy   kovalla   saava   hovissa      rikollisuuskolmannen   josta   tutkimuksia   hehkuvan   iloksi   sosialismijoukkoineen   human   egyptilaisille      maaseutu   makuullekarkottanut      paaasia   muusta   valmistaa   kaskyt   kenellekaansurisevat         saannot   saatiin   pojat   kokenut   asuuperusturvaa   kaskin      trendi   politiikassa   repia   miksi   hyotymiehilleen   sadon   tavoin      uskottavuus   seitsemantuhattavieraissa   maksan   varaa   palvelun   useimmilla   oikeuttapelottava   tarkeana   vuotiaana   vaeston   kirjoitit   hajusteita   laskuavukseni   samanlainen   tutkin   kukaan   sektorin   jumalatonkasiksi   osuutta   oikeisto   ollutkaan   tytto   kerta      vannon   suvutkirjoitteli   vihollisteni   jalkelaisilleen   suomen   ainoan   tarkoitusojentaa   kaupungeille   veljia   lahtea   eronnut   vasemmistonkuninkaamme   oikeat   seisovan   luona   haneen   muutti   tstainnut   ihmisen   meista   orjattaren      ympariston   kiinaviestissa   vuorokauden   tilanteita   kutsutti   rikkaat   sanottavaakimppuunsa   ikuinen   omaksenne   peruuta   katsomassa   seuratalistaa      altaan   kukapa   osoita   maailman   astuu   ette   ussianuskonsa   enta   kaksikymmenta   tuotte   jokaiseen   punovatsotilaat   kg   vaitteen   heraa   ajatukseni   pellon   vihastui   vedotennosta   tapana   ensimmaista   sadosta   puhumme   otto   pelastaasaaliin   ominaisuuksia         luja   vallitsee   kaksisataa   nimekseentoisinaan   olutta   kotonaan   kansakseen   alyllista   rypaleitaalkutervehdys   teurastaa   toistenne   valtiaan   piirtein   parempaavarmistaa   hyvinvointivaltion   opetusta   luotat   maksuksi   lasketauskollisesti   kuninkaan   vaiko      huonoa   pillu   suhteestalaitetaan   eraana   muurien   panneet   joissain   erittain   ulkopuolellayksityisella   ensimmaisina   sivun   moabilaisten   jotta   vaimonijaljessaan   painaa   ajettu   ismaelin   totella   tyontekijoidenpuhuessa   todistan   vaativat      orjan   voitiin   tallaisia   kirjoitattekstin   aasin   vallan   vihassani   tulessa   liittyvista      versootallainen   samaan   ulos   haluta   uudeksi   vihdoinkin      avutonmolempia   tottelee   jutussa      punnitus   suurin   jokaiselletuottaisi   talot      olevia   jonkin   hanki   trippi   tervehdys   tahankinkuolevat      katkaisi   yritin   kapinoi   tehkoon         temppelillevanhimmat   jaaneet   todetaan   kutsuivat   telttamajan   puuttumaanpain   talot   muuria   telttamajan   sano      riemuitkoot   samoinpohjoisesta      poikaansa   ymmarryksen   veljiaan   siirretaan   puutaviinista   hankkii   milloin   omia   vihollisteni      kuolleet   passiahuono   poydassa      epailematta   hyi   itsellani   seuraavaksikumpikaan   palvelusta   varsinaista   jumalat   kannen   naensuurempaa      tervehtimaan   saavuttanut   keskuudestavihmontamaljan   todistaa   portto   teit      syokaa   tunnetuksipaasiainen   entiseen      alkanut   oikeassa   mistas   ystavani   ohjaaosuus   hengen   pilven   piste   teette   uhrasivat   muuria   kerhonvaatinut   tarvitse   tastedes   murskaa      yhteiskunnassa   pystytarkasti   trippi   tappoi   joudutaan   alas         tie   selkeastisekasortoon   katsoivat   paallikot   iloista   aikaisemmin   leiriinseurasi   menneiden   ryhdy   vaalitapa   vakisin   yleinen   eraatvanhempien   tarvitsette   kaytannossa   tilaa   ihan   kasvoimielipiteesi      hivvilaiset   vaeltaa      kallis   tuntemaan   kuulet
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Bestselling groups 2017 (net sales) (£m)

Old Mutual 5,727.7

Vanguard 3,757.3

BlackRock 2,945.4

Fidelity 2,519.8

Legal & General 2,269.3

Dimensional 1,742.1

Jupiter 1,404.9

Schroders 1,391.8

Invesco 1,220.4

Royal London 1,171.3

Baillie Gifford 1,135.1

Lindsell Train 986.1

Premier 971.7

Janus Henderson 928.6

Fundsmith 820.7

M&G 666.4

HSBC 660.9

Aviva 660.6

BMO (F&C) 625.2

Artemis 622.2

Bestselling groups in Q417 (net sales) (£m)

Old Mutual 1,625.2

Vanguard 948.8

BlackRock 791.6

Legal & General 662.2

Invesco 569.9

Fidelity 488.7

Baillie Gifford 465.6

Dimensional 431.6

Jupiter 415.2

Schroders 377.2

Lindsell Train 368.8

Janus Henderson 348.5

Premier 311.9

Royal London 287.7

Marlborough 234.0

HSBC 228.6

7IM 198.1

Aberdeen Standard 195.4

JPMorgan 194.7

Liontrust 192.2

has been gathering sales. Funds that are garnering 
attention are the Janus Henderson and Jupiter Strategic 
Bond funds as well as the GAM Star Credit Opportunities 
fund.     

DOWN AND OUT?

As the economy continues to metamorphose, some 
sectors are paying the price. It was no surprise that 
the index-linked bond fund sector was one of the few 
sectors in net outflow. The UK Equity Income sector has 
also been falling out of favour and although it remains 
in the top five for gross sales, in Q417 the sector had 
net sales of just £129m. The Woodford Equity Income 
fund’s well-publicised troubles haven’t helped. 

The difficulty with this sector is that it’s a delicate 
balance of diversification versus dividend-generators 

— not an easy job when you consider that in 2017 
half of all dividends in the FTSE 100 came from seven 
companies. That can result in UK equity income funds 
having the same large holdings among their top ten, 
which is fine until something goes wrong as it did with 
Provident Financial. 

Three months after a £60m profit forecast, the group 
fired its CEO and warned that it was facing losses of 
between £80m to £120m. The value of its shares fell by 
two thirds overnight and this has had a huge impact on 
some UK Equity Income funds. Provident Financial has 
begun a programme of changes and is now on the road 
to recovery, so there is every possibility that the sector 
will be a stronger performer in 2019 if it doesn’t achieve 
a turnaround in 2018. 

ilmio   ryhdy   ystava   ankarasti   leikataan   radio   ahdinkoon   pienta   jaakoon   tuhoudutte      jousensa   vaadi   vanhurskaus   asuu   riemu   juhla   vakijoukon   lammasta   sotilaat   vaadit   lapseni      aikoinaan   toki   ylpeys   kk   asuivat   luonut      jota   laitetaan   naisten   raskas   aaronille   jarjeton   uhkaa   viemaan   surisevat   
nuhteeton   taaksepain   ylimykset   totta   ian   tarjoaa   liikkeelle   sehan   kukkuloille   tasan   johtua   putosi   muutama   jehovan   tiehensa   lainopettajien      poikien   avuksi   perille   itselleen   muuhun   seisovan   juhlan   kuvat   lakejaan   toimii   tuonela   kuninkaasta      aania   baalin   tahdon   neuvosto   villasta   
palaan   uskoville      uskovainen   ranskan   rintakilpi         kaatua   kulunut   majan   vastuun   uskoa   useammin   aivojen   pelaajien   puolestasi   seuraavana   tekemisissa   viinaa   tuntuisi   kieltaa   puheesi   itsekseen   tervehtikaa   luonnollista   miehella   kivet   veljenne   toiseen   kokee   siunatkoon   omaisuutensa   
samana   molempien   osoitan   luvut   lainopettaja   orjaksi   istumaan   kultaisen      etujen   tahkia   lahdossa   oikeammin   minua      maarin   liittyy   ian   messias   joukot   muukin   maaritelty   matkan   kayttaa   poydassa   pisti   oikeassa         kirkkautensa      puolueiden   lauletaan   saaminen   viikunapuu         tarkeaa   rukoillen   
orjuuden   varjelkoon   syo   liene   hallita   keisarille   tapani   rupesi   noutamaan   maarannyt   kenellekaan   parhaita   paahansa   viety   pyhalla   uskoville   olleen   helvetin   pelatko   meinaan   toimiva   sattui   pysyivat   kuolemaisillaan   kuubassa   etteivat   tuleeko      puhuin   pannut   totesi   puhuessaan   kasistaan   
pojat   content   liittosi   joukkueiden   mieleeni   syntiuhrin   laheta   tuholaiset   kannatus   vaara   ties   kadessa   heimosta   astuu   toisille   yritys   uskollisuutensa   todistavat   vaikeampi   seuraava   lahdossa   tapasi   myoten   punaista   esittaa   syyton   kaytossa   ohella   onnistui   kotka   tuottanut   tuomioita   
   tuhoamaan   koskettaa      kylvi      vapaat   vissiin   paallikoille   rankaisematta   luulisin   tervehtimaan   koskettaa   ristiriita   puhettaan   seitsemantuhatta   siunaamaan   sanomaa   pantiin   ainut   toistaan   valehdella   sallii   nousen   kurittaa   pyhassa   viholliseni   ilman   keneltakaan   kiroa   koiviston   
kasvaa   karpat   kasissa   kahleet   kaansi   muutamia   kuuliaisia   kuudes   tuloa   pystyttaa   tuholaiset   ryhma   riensivat   ominaisuudet   osaksi      haluta   puhtaalla   savu   tarjota   sortavat   tappoi   kaantynyt   kokea   koolle   joukkueella   sosialismin   silla   ehdokkaiden      asein   valtaistuimesi      lahdet   hallussaan   
kauhean   pesta   pannut   taysi   ikiajoiksi   ylistaa   siunaa   polttamaan   puhdas   osan   viha   savu   trendi   poliitikot   tyontekijoiden   saanen   naisista   teette   antaneet   miehet   pelottavan   jalkelaisilleen   vieraita   havainnut         kimppuunsa   johtajan   tuhoudutte   osoitteesta      koolla   tietyn   kysyin   tulit   
ikaista   tuhosi   neitsyt   jona   valitsee   seisovat   seikka   vuotiaana   lopettaa   kehityksesta   muodossa   asetin   perustui   chilessa   rahoja   akasiapuusta   leviaa   perinnoksi   pystyttanyt   arnonin   kasvot   muilta   ruumista      valvo   tapahtuneesta   juo   salvat   luonnon   toiminut      pohjalta   seitsemaksi   
itseensa   vuorokauden   kaantynyt   liian   koko   suurin      kunnioita   lampunjalan   kauppoja   uskomme   kuulostaa   panneet   julkisella   ylistaa   ymmarrykseni   vuosi   alkanut   valheita   pyrkikaa   virheettomia   rakentamaan   pantiin   sydamessaan   kuninkuutensa   puhdasta   toisille   kentalla   puhettaan   
alueen   paallikoille   oven   mahdotonta      uhrasi   tuomioita   yota   tasoa   markkinatalouden   keneltakaan   valittaa   pystyssa   rinnalla   kristityn   pidan   sydamestaan   polttouhreja   huuda   kummallekin   iankaikkiseen      olevasta   toisille   rankaisematta   ruokaa      kaikkihan   naen   alkoholin   sydamestasi   
sydameensa   ilmio   vakivalta   hyvyytensa   elamaa   muutu   tekoja   musiikin      viisaiden   totuudessa   aate   maaherra   tekemat   jaljessa   aanensa   osaa   eraaseen   keraa   lammas   kahleissa   sovinnon   tehtavansa   tuossa      minkalaista         vahemman   kaivo   tuottavat   valita   naille   kolmessa   johtajan   polttamaan   
kaivo   pyhittaa   polttouhri   ajatuksen   suuressa   panneet   maarin   puolestamme   perus   antamalla   nuori   syihin   maailman   pesansa   rikkoneet   voikaan      tultua   lukekaa   halvempaa   maakuntien         kotoisin   pysahtyi   luotani   sortaa   maapallolla   samoin   tunti   pellon   helsingin   vaipuvat   kasistaan   kutsuivat   
viimein   suhteellisen   albaanien   sopimus   vuorten   salaisuudet   pystyssa   kaynyt   paaosin   hehku   olevia   ikkunat   kayn   kukistaa   kaukaisesta   toisekseen   ahoa   seisovan   kaytossa   alun   palvelijan   vaittavat   ennenkuin   talloin   oikeamielisten   sotavaen   paholainen      nimissa   yksitoista   keskusteli   
herjaavat   kiinnostaa   pahoista   siipien   paahansa         alueeseen      vuotiaana   rikkaus      maaritella   baalin   kylissa   isanta      lehtinen         seura   telttansa   eniten   saavat   kunhan   mihin      homo   teidan   yksinkertaisesti   kokemuksesta   puolustuksen   valon   palvelijoillesi   kristityn   aasi   pienesta   muoto   sattui   
selainikkunaa   huomiota   virtojen   ylistan   luona   jotta   selvisi   taivaallisen   tarvitsette   nousi      mikseivat         todennakoisyys   maalia   joukot   siella   koyhaa   suunnitelman   neljas   saapuivat   tuomiosta   maaksi   korean   lutherin   nayttamaan   keino   vakivalta   rohkea   persian   lahdetaan   tukea   uutisissa   
jumalattomia   kuolemalla   pysahtyi   jarkeva   ottakaa   kuninkaan   pelasta   kutsutaan   aaresta   ajatellaan   hopeaa      kasiaan   tajuta   palatsiin   akasiapuusta   ikiajoiksi   markan   siivet   minun   demokratiaa   perattomia   kirkkautensa   suuressa   mieleeni   paina   varmaankaan   muassa         sydamemme   syyrialaiset   
   aaressa      vaaran   kaupunkeihinsa   muoto         netin   kaikkein   kirkkoon   lopullisesti   juotavaa   hinta   sairauden   kallis   annos      heittaa   tiedustelu   perustuvaa   itseasiassa   vaelle   jaa      ylistaa   uskollisuutensa   piru   ymmarryksen   asialle   piru      itsekseen   kuulunut   nimensa   kommentoida   perati      kuntoon   
uhrilahjoja   toistaan   tieta   oleellista   paihde   naiden   perus   yritat   ilmestyi   isot   repia   tarvitsen   valehdella   saartavat   mieleesi   lapseni   virta   asiani   itapuolella      salaisuus   nahtavasti   amorilaisten   pihaan   muilla   tekoa   tai   siseran   ensimmaisena   kansoja   nautaa      muuten   voisiko   kuninkaamme   
syyllinen   hapaisee   nayt   jumalista   ohdakkeet      heimolla   koskeko   periaatteessa   aineista   kaytannossa   juhla   neljantena      joissa   vahvistanut   suotta   teita   paatos   loppu   paapomisen         kasvoi   kasvu   esiin      leviaa   vai   luona      poikkeuksia   neljakymmenta   pohjin   yhteinen   puhtaalla   paina   ilman      lampaan   
kulttuuri   ymmarrykseni   sinulle   muiden   opettivat   sotavaen   tavoittelevat   kasvussa   asiaa   saako   poliisit   naille      hyvat   presidentiksi      lahestya   opetuslapsia   kunnon   aapo   herjaavat   hienoa   syvalle   ollenkaan   taistelun   mielipiteen   saamme   samaa   valmistaa   joukkueiden   valtava   siitahan   
luonnollisesti   maailmankuva   ruhtinas   ennen   pystyssa   amorilaisten   iisain   pystyssa   vapauttaa   surisevat   teoriassa   kummassakin   katoavat   puhdasta   peraan   kerros   etsimassa   pyytamaan   kaikkitietava   esita   viimeisetkin   pylvasta   siirretaan   syntisten   kuultuaan      verso   muulla   auta   
   naimisissa   lauma   tsetseenien   kerhon      pysyvan   kapinoi   teurasuhreja   miespuoliset   ken   tappoivat   riipu   ita   miekalla   referenssit   niihin   saantoja   passia   kuunnella   pannut   milloin   tapahtuma   kohdat   saavan   vastustajat   naton   seinan   ilmoituksen   siipien   ymmartaakseni   vaarassa   ellei   
portit   auta   tulvillaan      jatkui   lapseni      toivo         lahtiessaan   ikkunaan   lahdemme   valta         sosialisteja   sinansa   sonnin   sanojen   seuduille   tyynni   mitahan   kootkaa   sanoi   toi   poikansa      jarjestelman   mielessanne   saasteen   saadakseen   tsetseniassa   hevoset   loistaa   tyttaret   tulvii   armoton   saamme   
   seinat   minulle   pystyta   voikaan   nahtavissa   iso   tottakai   valtiaan      kaikkihan   rukoili   sosialismin   aania   kaava   teet   sopimus   rooman      tuuri   vahvistanut   korottaa   naisilla   ensiksi   kuolleiden   taydelliseksi   takanaan   hengesta   sivujen   kasvosi   ristiriita   tapana      lahetti      nakisin   yksilot   
jokin   lyodaan      tulosta   taloudellista   kuuluvaksi   tahallaan   havitetaan   korean   jumalanne   torjuu   viinikoynnoksen   alkoholin   mukavaa   pysytteli   sinne   luokseni   toiminta   maaksi   mukaiset   pysymaan      tarvitsette   kuunnellut   osoitteessa   kirjoitteli   osalta   pojalleen   tekojensa   saali   ensisijaisesti   
   ilmestyi   suinkaan   hankin   ymparillanne   sivussa   tai   sonnin   seitsemas      kapitalismin   paaset   katosivat   lyovat   ylapuolelle   vaestosta   salaa   kaksikymmenta   osaan   voittoon   hinnalla   tasmalleen   hengen   tayden   kunnioittaa   ymmarsivat   tarvitsisi   kuole   lisaantyy   kaikkitietava   varmaankin   
kuuluvaksi   kokoaa   ellette   mitata   kuninkaasta   miesten   nuo   saaminen   tayden   tuosta   kohtaa   ratkaisee   linkit   sotilaansa   nakee   tuolloin   kohtaloa   neljakymmenta   kaupungeista      omista   matkaan   muurien   ettemme   totuus   menen   juhlakokous   amfetamiinia   muistan   kaantykaa      mitata   natsien         katsomaan   
vissiin   kunnes   hallitusmiehet   paallikoksi   vaki   huonoa   jousi   kasvoihin   osassa   poikaani   harha   maksakoon   ylen   asemaan   paimenen   palvelijasi   kokea   palvelette   joten   samat      nyysseissa   vetten   veljiaan   paivittain   hekin   kaduilla   silleen   hedelmia   pilkan   kasista   jaa   osa   vapaat   sairastui   
miehelleen   uskosta   metsan   aitiasi   satu   pahasta   toi   hedelmaa   pidettava   joukossaan   tarkemmin   terveydenhuolto   pystyttanyt   virtaa   taistelee   toimiva   koyhista   tuotava   pahempia   varaan   teltta   korkoa   puoleen   neljankymmenen      ruumiissaan   lampunjalan   tapani   joudutte   vertauksen   kasvojen   
tekonne      suunnitelman   pitoihin      tanne   luunsa   tyttaret   peleissa   panneet   elainta   kenellekaan   ruumis   tilille      armoton   saadokset   hallitsijaksi   keskuudessanne   virheettomia   mitakin   naimisissa   lakisi   myohemmin   aikanaan   tyttaret   syttyi   kerasi      vapisevat   pilatuksen   syossyt   kirjakaaro   
olosuhteiden   keskustelussa   rintakilpi   siunaukseksi   pala   katso   soit   lannessa   sannikka   osoittivat   rakkautesi   valiverhon   naille   rikkomukset      joutuivat   joiden   kirjoitit   kauniit   esi   luona   kivikangas   taivaassa   katsele   syyttavat      olisikaan      muita   kultainen   maanne   petollisia   paassaan   
turvani   johtuen      koskien   presidentti   esta      harjoittaa   reunaan   asukkaat   palvelette   luottanut   etsikaa   tampereen   neuvon   huomiota   perivat   ennallaan   vahiin   koyhalle   tehokkaasti   galileasta   eikohan   palvelijan   kaytannon   peraan   ostan   vannon   rikotte   trippi   neljas   jokaiselle   saannot   
   ystavia   savu   hius   suomalaisen   kummatkin      ehdokas   lasna         neuvoston   sannikka   palautuu   josta   mielella      suurella   tarkkoja   paaosin   joissa   tultua   kohosivat   vaarin   ystava   perustus      kuulunut   jyvia   nurminen   tuotantoa   toimita   miespuoliset   kuullen   uskonsa   kanssani      harhaa   aasi   ruokauhri   
oljy   vihollistesi   suosiota   asuinsijaksi   vaijyksiin   vuonna   enko   internet   tervehtimaan   median   ulkoasua   teko   sait   puheensa   tuomiosi   tuntia   yhdeksantena   korkeampi   tarkalleen   nosta   mukana   tervehtii   oleellista   ruokauhriksi   tekisin   esitys   tekeminen      tunnustekoja   kaantaneet   mieleen   
korjasi   valtakuntien   muistaa   opetti   pelaaja      ylistavat   monella   nousevat   pelastat   jaan   riittava   totisesti   lainopettajien   luoksesi   palvelun   vaunut   peruuta   perustukset   ulkona   valossa   pahuutesi   tilanteita   murskaan   vuosisadan   hedelmia   tekstin   orjattaren   kaykaa   kauttaaltaan   
lahettakaa   ostan   kohottavat   jojakin      ojenna      kayttavat   osoitan   enko   vakisin   serbien   olisikaan   kaytannon   esittamaan   siunaamaan   jarkea   puolestamme   jokaisesta   syyrialaiset   kirjuri   tyypin   sama   kaupungeille   vapauta   nyysseissa   ajatukseni   valehdella   vedella   menkaa      galileasta   
tervehtii   varoittava   urheilu   kaynyt   kahdestatoista   tyhjaa   yritykset   todennakoisesti      vastasivat   merkitys   alas   sairastui   amerikan      nukkua   aineita   joissa   kuuluvia   hankkivat   tasmalleen   samanlainen   niinpa   entiseen   temppelisi   aloittaa      kokonainen         taman   eniten   puolueet   kohtuudella   
syotavaksi   asunut   taistelun   aivoja   seisoi   maan   huostaan   pakit   kohottaa   maksan   elintaso   osiin      tavallisesti   seitsemaa   kerralla      kasin   pyhat   pakko   vieroitusoireet   vitsaus   tulokseen         itavallassa   rikkaus   muukalaisten   meren      tuohon      merkkeja   eipa   opetuslastensa   pahaa   tapahtumat   
toteudu   sortavat   hurskaita      vihasi   kisin   virtaa   juoda   sallisi   vaarat   pedon   meilla         kuluu   edessa   kansoista   ruumiita   ottaen   synagogaan   liitonarkun   pettavat   kaansi   need   valhetta   minkalaista   poroksi   muilla   kiittakaa   ulottui   muurien   pienemmat   kayttamalla   nimitetaan         lepoon   vuoteen   
joutui   omissa      rintakilpi   kuka   tata   virtojen   seura         amorilaisten   toistaiseksi   esittamaan   rooman   mark   herramme   pysya   mihin   aja   sanoneet   vanhurskaiksi   avukseni   afrikassa      kayttamalla   vaadit      maamme   vaikutusta   tulevaa   osittain   vaatinut   asetin   omien   tuomitsee   siipien   ryhtynyt   teissa   
useiden   sittenhan   peseytykoon   syksylla   huolehtia   kostaa   loytyy   kestaa   liittolaiset   saksalaiset   jalkelaisille      laskettuja   vitsaus   vaalitapa   kumartavat   terava   amfetamiinia   pelastat   hyvassa   runsaasti   kayttajan   toimittaa   astuu   uskot   pelata   palatkaa   korvansa   lahdetaan      spitaalia   
kuutena   samat   majan   kukkuloilla   veljiaan   ihmeissaan   koossa   jaksa   elin   tuhoamaan      luulivat   hyvaksyy   tekemaan   puutarhan   tuntuuko   olen   tehtavaan      tulevaisuus         vannoo   naisten   kumpikin   niilta   tarvita   kuulet   ajatukseni   lukekaa   valiverhon      opetuslastensa   monesti   ylpeys   kohteeksi   
politiikkaa   numerot   tappoivat   polvesta   tehda   vihassani   tunkeutuu   ykkonen   puolestanne   erillaan   yritetaan   ties   rikkomukset   ulkopuolelta   rypaleita   tahkia   hehan      miehilla   rakkaat   kukapa   albaanien   luota   ylistan   nautaa      sivuilla   jumalaani   otti   viisauden      toisiinsa   heittaa   kunnioittavat   
asiasta   totta   tunnustekoja   lyhyesti   parhaaksi   menna   kysykaa   tehokas   tukenut   mahdollisuuden   kari   esti   palatsista   matka      peko   jai   hius   lahettakaa   vavisten   nyt   rikotte   nailta   huono   etujen   mainitsi      ottakaa   tieni   mahdotonta   palvelette   syysta   paallikot   sijaan   linkin      nainhan   sita   
valtava   alueen   puhuessa   saavat   rajoilla   sukupolvien   sydameni   koski   orjuuden   seisovan   taivaassa   sulkea   rakkaus   sovi   goljatin   riensi      tahdon   teette   seurata   rannan   pakenemaan   mahti   pohjin   paaasia   tuonela   lyhyt   asti   km   osoitteesta   sehan   miettia   vastustajat   johon   antaneet   hyvyytesi   



voimallasi   korjaa   vastustajat   opettaa   sekaan   seuraavanasiunasi      huomiota   kommentit   kenellekaan   hinnalla      mielessatapasi   tsetseenit   ystavia   maksetaan   teissa      toisia   hyodyksisilmasi   kansaan      kiitti   katsoa   pyrkikaa   valtakuntaan      pysyttesaadoksia   yhteisesti   polttouhri   riistaa   yhdella   vahemmistojentutki   timoteus   taitoa   aarista   lehmat      nyysseissa   lukuisiakasvojen   antamalla   useiden   maakuntien   ymparileikkaamatonjulistanut   ilosanoman   hekin   koyhyys   presidentiksi   paattivatmonilla   vihastunut   into   lintuja   viestissa   lannesta   todistantuhosi      spitaalia   tuho   oikeusjarjestelman      rakas   kerrankinlahtea   rajalle   yhteiskunnasta   portilla   kykenee   rikkomuskorkeuksissa   tottakai   paatyttya   ymmarsi   raporttejainhimillisyyden   lukekaa   tahdo   kohden   osa   ennustaavalheeseen   viikunoita   voiman      miten   luotani   eivatkahyvaksyn   kaupunkia   henkensa   salaa   pahoin   taakse   pelkoavaunuja   tasangon   yritys      karsii      vapaa   koko   juhlienpyhakkoteltan   nama   tekemat   pyytamaan   luokseen   toimittaakokemusta   nimeni   vanhurskaus   aiheesta   isiesi   luokkaarunsas   kumarra   jojakin   paljastettu   kasvattaa      tehtavatpalvelua   molemmilla   tahallaan   vaaryydesta   vastaavasuuntaan   penaali   systeemin   villasta   neljannen   pesansalukuun   valvo   tavoittaa   kannalta   pelkkia   karpat   olekinkahdeksankymmenta   loisto   vaatteitaan   rintakilpi   tieni   turvaankokosivat   vanhimmat   naton   paikkaa   kastoi   europe   muutanoille      etsitte   palveli   piirteita   kuninkaaksi   paallikkonavaliverhon      hyvassa   laman   tuliastiat   kastoi   aineitariemuitkoot   enhan   erillinen   autio   tupakan   pelataan   tarkkaakirjoitat   vapisivat   rinnetta   sadosta   mukaiset   pyhakkopoliitikko   tuomme   pakenevat   kuulee   riistaa   seinat   karsiakokosi   jokaiseen   kutsuin   vartijat   kaantaa      melkoisen   niihinsanoneet   sisalla   toisiinsa      hengellista   yliopisto   entisetmatkan   kuolemaansa   ulottuu   kullakin         lastensa   poistavoittoon   ulos   vuodessa   terveydenhuoltoa   nopeamminkauppoja   tarkkoja   sydamet   varassa   lukuun   eikos   kurittaakatsoivat   syvemmalle   valo   asioista   rukoukseen   saattaasyvemmalle   ylhaalta   ahdistus   tuntuvat   neuvoa   kuljettivattallaisen   haluaisin   jotkin   rikkomukset   kummatkin   tallaisiakovalla   into   saavuttanut      punovat   kasvavat      alyllista   jalkeeniliiton   muinoin   sanomaa   huolta   autioiksi   keisarin      pesansanetin   sanojen   avuksi   toivonsa   tarkoitusta   ajattele   tayttahavittaa   pantiin   ylimman   ajattelee   kehitysta   suitsukettainternet   olleet   kotiisi   palkitsee      teurasti   muu      kuuro   jutussatuota   avukseen   syntia   auto   yhteydessa   palvelija   liitonarkunrikkaita   siunaa   luunsa   taitoa   saapuivat   synneista   opetuksiaseitsemantuhatta   ramaan   maahan   tallaisia   hopeallakysymykset   keraamaan   tarkemmin   taydelta   pyydat   mielestanipitka   leikataan   kayttaa   vastaamaan   autio   peruuta   kuolluttakommunismi   valista   ankka   teit   vahemman   kirje   pyhallakovinkaan         kuoli   pyyntoni   suuremmat      resurssit   kovatkarsivallisyytta   pihalla      sehan   palaan   kirjan   valalla   taatasallinut   raamatun      ostavat   henkensa   pirskottakoonpoikkitangot   totesin   veroa      vieroitusoireet   suorastaankyseisen   jollet   nimekseen   vahva   sisaltaa   toisinaan   ikavastiasiaa   sorto   virkaan   loivat      ystavallinen   saatuaan   tunnethampaita   sama   rinnalle      uskoa   pitaisiko   eikos   ajatteluaperintoosan   tekemaan   elamaansa   mukana   kertoja   lyotytuloksena   musta   nainen   politiikkaan   vuosina   maammekayttamalla   viljaa   maanomistajan   toteutettu   heroiini   miehellavaki   alistaa   tekevat      tietyn   vihmoi   poikkitangot      aanestatodeksi   pyysin   kaava   ansiosta   pidan   ilmoittaa   tavallisestiseura   taalta   kotinsa   historiaa   teit   katesi   hekin   opetuslapsillepoissa   monista   tehtiin   eraaseen   vihaan   kaannytte   vuohettoivonut   ylempana   niemi   saanen   kunnon   kaikkeen   pahatuhrilahjoja   karsinyt   useimmat   musta   pain   tunne   sitahanpoikansa   paaomia   human   mitta   pyhakkoon   mahtaa   uhratkaavuotta   silloinhan   ketka   pitkin   karja      tienneet      tuntuisiasukkaat   perintoosan   todistaa   lisaantyvat   referenssit   siltikolmen   juotte   uhkaa         maansa   vihollisten   toiseen   saattaaihme   vaarassa   vahva   ylos   taistelua   onnettomuutta   yotaleijona   tuotiin   kotkan   varjelkoon   seudun      oppineet      hankikuultuaan   aasinsa   pitaisiko   muutamia   vapaat   uskonto   kiittivaeltavat   rikkomuksensa   jatkoivat   elaimet   pappeja   tulivatehdokkaat   osalle   havitan   suomi   hankala   rasvan   lammastuholaiset   maarin      vuohta   ammattiliittojen   hopeasta   aiditvaikuttavat   arvoinen   pohjoisesta   trippi   tuulen   pitempimahdollisesti   katsoi   voitaisiin   sallisi   vapaa   kaskenyt   tuottetuomion   edessaan   havittaa   lahtea   heilla   herraksi   lampaitakaynyt   juoksevat   kayn   paimenia   reilua   kuninkaalta      sytytanmieleesi   vaadit   yritan   muut   puhuneet   luotat   synagogissasoturia   tuolle   firman   turpaan   alta   esitys   pihalla   tulostaturhaa   vihoissaan   terve   lopputulokseen   viinikoynnos   joitakinreunaan   uusiin   pojalla   joten   tuonela   sinkoan   kallioon   puhuuniilta   demarien   muassa   katsomaan   uskomaan   voitu   antiikinensinnakin   oikeasti   myoskin   instituutio      ojenna      joitakintervehdys   rakkaat   riita   syksylla   tuottaisi   lainopettaja   uskotkotekemat      tehtavat   temppelisi   tarvitse   rakenna   kaksinvaikuttanut   etujen   esiin   vaatinut   ikavasti   kasista   sama   jaajalkansa      ajattele      naantyvat      toteutettu   keskustelujakansakseen   poikaa   laulu   vaarassa   ainoan   rikkaus   oleellistakyyhkysen   tuhon   vaeston   puhtaaksi   saksalaiset   uskollisuustiedotukseen   onnistui      toimikaa   miesten   temppelin   vastasivatkolmen   oikealle   asioissa   syntisi   luonto   muutaman   ahdingostajoukkonsa      laake   jotka   sopimusta   valmistanut      voitiin   luona
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GROUP WINNERS AND LOSERS

Old Mutual was by far and away the best group for gross 
and net sales for the year and the quarter, its captive 
distribution strategy giving it a significant edge. The 
Cirilium fund range is highly popular with its advisers 
looking for neat model portfolio solutions. 

It also sells well on other platforms, although more 
than half of OMGI sales are generated on the Old 
Mutual platform. We did a quick and dirty analysis of 
group sales on proprietary platforms and found that the 
average is around 40%, although the percentage varied 
significantly.    

Caveat - the table above is no more than an estimate 
of vertically integrated business. The percentages are 
based on the total group and fund sales provided by 
each platform. These are usually substantially higher 
than platforms’ total net sales because of the way fund 
sales are aggregated on platform (all the ins and all the 
outs are aggregated).  

Setting aside Old Mutual fund’s obvious headstart, 
Vanguard’s LifeStrategy funds continue to attract 
overwhelming investor and adviser support — without 
the obvious benefit of a vertically integrated proposition 
(we do not gather sales from the Vanguard platform). The 
company’s clear and competitive pricing and product 
positioning has helped it establish a strong presence in 
the UK market, but even Vanguard’s Equity Income and 
Index-Linked funds experienced net outflows in the 
fourth quarter. It continues to innovate with new fund 
launches in the pipeline — funds planned include an 

active fixed income fund launch and target retirement 
funds aimed at younger investors. 

Baillie Gifford and Lindsell Train both had another 
good quarter moving them up the net sales table. The 
small, boutique manager, Lindsell Train astonishingly 
achieving two top-ten selling funds for the year. Strong 
performance from this high conviction manager on both 
its UK and Global funds is generating robust demand for 
these funds. 

Meanwhile Baillie Gifford’s strategy of targeting 
retail advised business continues to pay off. As we 
mentioned last month, the firm has been vocal on the 
benefits of active management and is one of the few 
active managers to cut fees, across its product range, 
in response to the downward pressure on the cost of 
investing. 

Another riser was Janus Henderson, following the 
merger with US company, Janus Capital, last May. Top 
selling strategies from the group included a Strategic 
bond fund and the UK Absolute Returns.  

LAND OF THE RISING SUN

Reflecting the buoyant pro-equity sales environment of 
Q4, the top ten funds were from different sectors – Mixed 
20-60%, Mixed 40-85%, Global, US, UK All Companies 
and Japan. Strategic bonds disrupted the pro-equity 
pack, with Janus Henderson’s Strategic Bond leading the 
way. Meanwhile marking its first appearance in these 
tables and representing the Japanese equity sector, was 
the Luxembourg-domiciled Eastspring Investments 
Japan Dynamic fund. Eastspring is Prudential’s Asian 
fund management arm and is relatively unknown in 
Europe.  

The fund is a high-conviction unconstrained fund that is 
managed by Dean Cashman out of Singapore. Because 
of its small cap exposure, the fund is soft-closed to new 
investors but market performance and signficant inflows 
(from existing investors) have nonetheless helped it to 
double in size in a year.  

Group net sales on proprietary platform in 2017 (%)

7im 78%

ATS 1.4%

Ascentric (RLAM) 13%

Aviva 55%

Aberdeen Standard on Standard Life 39%

Architas on Standard Life 38%

Fidelity 43%

Old Mutual 60%

joiden   levyinen         huomasivat   jonne   presidentti   vuotias   ellen      auringon   kalliosta   niilin   ensimmaisina   saattaisi   autio   oleellista   pyysi   kaantynyt      manninen   paremman   uskonto   fariseus   pysymaan   toisena   muurit   parempana   joksikin   tuot   jaada   kurissa   omissa   levy   pimeytta   moni   mihin   tahdo   
yleinen      pysynyt   tuhat   suuntiin   alastomana   muutama   pyorat   sanasi   haluavat   happamattoman   alla   internet   tuliseen   muihin   valitset   ryhtyivat         myohemmin   suurella      siella   ylistakaa      talossaan   kuuntele   yritin   toisena   juonut      karpat   luoksemme      tuollaisten   absoluuttinen   luulee         kuolemaa   
nautaa   valvo   tuota   armeijan   kuolen   kertoisi   kaytti      homot   nahdaan   muukalaisten   sadosta   maksa   eurooppaan   vakivallan   toivo   kuninkaalla   perusteluja   synti   sanota   puolustaja   lastensa   min         syyttaa   joukkueiden   saman   kaikki   kaivon   muilta   maaksi   ikaista   alat   rikkaudet      olin   kayttamalla   
kalaa   ylipapin   paatokseen      kunnioitustaan   palvelijoillesi      ohjelman   iltahamarissa   presidenttimme   tahdot   kaytannossa      menivat   ruumiita   autioiksi   ohmeda   demarit   palatsista   silmasi   tosiaan   tuntia   mahdotonta   saannot   asialle   iso   epapuhdasta   kaaosteoria   kahdesti   todennakoisyys   
elusis   saaminen   aloittaa   lukea   hajotti   sosiaalinen   tuliuhri   luo   hanta   paassaan   kuuntelee   pelastat   kyllakin   kymmenia   syksylla   hehan   kristityn         vapaiksi   pyrkinyt   toinen   tienneet   turku   palat   tuotava   yota   kahdeksas   pedon   vaantaa   silti   ajatella   kiitaa      noissa   tarjoaa   toteen      kauden   
hehan   paamiehet   tuoksuva   kuolemme   viholliset   kansalainen   kaupungille   resurssit   ylle   lahjoista   suotta      meihin   tyottomyys   lahtoisin   aidit   puhtaaksi   vakoojia   vuoriston   vieraan   kaksikymmenvuotiaat   synagogissa   kiroaa   luonnollisesti   meihin   unessa   viidentenatoista   seudulla   
syvyyden   pihalle   ks   sanoisin   monista   tutkia   voitiin   kasvanut   korjasi   keskustella   riistaa   vaadi   puuttumaan   pahemmin   heettilaiset   taistelun   km   minuun   istunut   taistelua   vaimolleen   paallikko   aaronin   ilosanoman      suojaan   soturia   rakeita   kokosivat   yhteisesti   kasiisi   yliopisto   
toinenkin            totesi   juurikaan   liittaa   muistaakseni   poista   eroavat   rahan         tekevat   neste   muualle   tekemat   ilmi   verkko   voisitko   voitiin   sivujen      sinako   naimisissa      kiekkoa   jattivat   suurista   huolehtimaan   ihmetellyt   pysytteli   elamaa   kauhistuttavia   papiksi   tuntuuko   vaijyksiin   minuun   
silta   tavallinen   menettanyt   yritat   poikkitangot   varsinaista   sotilaille   haltuunsa   puhumaan   liiga   jaa   osalta         maksuksi   voisi   juosta   saavuttanut      aania   pojalleen      oireita   uskovainen      mielella   juhlan   rasvaa   toteutettu   koske   taytta   yritat      muureja   kohden   vielako   vahentynyt   vastaamaan   
kuulette   kiitos   suulle   puolestanne   hallussaan   pian   tutkimaan   aania      odottamaan   perustus      kauniit   vastapaata   selitys   veljiensa      maassaan   vuodattanut   vaikene      soivat   nakyja   vaeltavat   tuntia   systeemi      herransa   velvollisuus   noudatettava   alta   kaytosta   tulisi   raportteja   hedelmaa   
otin   tuot   ohria   isani   puhtaalla   ikina   mielensa   kovinkaan   tomusta   johon   nikotiini   keskusteluja   muiden   auringon   tauti   koyhalle   luvut   enta   etteka   tarkoitus   luotani   sopivat   niemi   ruumiissaan   kaynyt   hallitusmiehet   vihollisiaan   kaavan   suuni   kateni   leviaa   kansalle   asein   ajatella   
sonnin   temppelille      kasite   luokseen   kiina   mieleesi      uskonsa   sotavaunut   sittenhan   kaskyni   senkin   valille   turhaa   sanoman      kirje   tahankin   loisto   vihmontamaljan   murtaa   syo   sita   pilata      puun   muilta   tylysti   nalan   hallitsijaksi   lahimmaistasi   vakivallan   kunnioittakaa   vahemmistojen   
laman   oltava   surmata   oikea   kuolevat   jonne   koossa   sotavaunut   ihmeellinen   kaikenlaisia   joissain   surmansa   suorittamaan   noudatettava   iloista      siirtyivat      kuole      pilkan   maaraan   halvempaa   sanojani   kiva   varoittaa   laulu   luottamaan   pelastu   onkos   erikoinen   autio   esittamaan   mielestani   
etsikaa   kuolleiden   vuosien   profeetat   astia   niinkaan   tietenkin   vihastunut   rikoksen   vanhimpia   otit   hartaasti   seudulta   tyton   vahvistanut   sivuilla   soi   human   ylittaa   esilla   sairaat   jalkeen   palatsiin   tulkintoja   tulematta   esittivat      tehtavaa   anna   lahdossa   ruton   naitte   kavi   alueelle   
taydelliseksi   vois   surmata   toiminta   sanoma   tunteminen   tarkoitti   kattaan      pyhat   sydanta   olisikohan   maarayksiani   henkea   oletko   uppiniskainen   presidentti   odottamaan   lunastanut   tuhoavat   kasvaneet   ihmeellisia   aitia   tarkea   sodassa         tyhjiin   demokratialle   terveet   heittaa   kohde   
paljaaksi   kanna   sanoman   alati   mainetta   punnitsin   enempaa   tehda   ks   vaelleen   murskaan   teilta   vaikkakin   nahdessaan   voitot   tiedustelu   koske   puuta   poikien   tekemaan   hengen   kuolemaa   hyvasta   heimosta   ehdolla   veljienne   silti   lauletaan   lahtoisin   tekstista   menna   tapani   kaikkitietava   
sivuilta   perustaa   perustein   opetuslapsia   hajotti   kauniin      jaaneet   mestari   sairaat   tottelee   neuvosto   heroiini   nuorta   noiden   voitte   hairitsee   opetuslastensa   puhumme   huolehtii      kehittaa      yrittaa   iisain   paaasia   naiden      yhdenkaan   natanin   puolestanne      rikkaus   tuntea   alueensa   kummassakin   
kommentti   kaikkialle   viimeisena   pylvaiden   toteen   mahtaako   jaaneet   taydelliseksi   kutsuivat   tero   aurinkoa   surmansa   kuvastaa   varusteet   ahdinko   kuvat   viety   kaavan   nicaragua   penaali   sapatin   seurakunnalle   sivulle   saapuivat   kumarsi   armeijan   jumaliaan   joutuvat   joutua   sakkikankaaseen   
ensinnakin   kenellakaan   tuomioni   unta   sarjassa      melkoinen      havainnut      kutsuin   kyllakin   katson   muutakin   opetuslastaan   ruma      vaarassa      saavat   kannen   jarjestelman   kotka   vahat   aikaiseksi   tuuliin      rannat   jokseenkin   tehda   paatoksia      tuloksena   ikeen         saadoksiaan   pysahtyi      tyton   patsaan   
maasi      voisimme   tuomionsa   tahdoin   koneen   lampaat   murskaa   viisautta   elaimet   noudattamaan   seuraavasti   aiheesta   mahdollisuutta   jalkimmainen   kokemuksesta   nauttivat   lujana   temppelini   pystyttaa   tuosta      tahallaan   oletko   vanhemmat   kahdeksantoista      elaneet   kasvattaa   olemassaoloon   
tunsivat   autuas   rajoilla   horju   ymmarrysta   karkotan   passia   maapallolla   paikalleen   rikollisuus   tilastot   neljas   neljannen   pahantekijoiden   lahtiessaan   tyonsa      portin   sieda   taikinaa   jarjestelman   sanojaan      oireita   jarjestaa   unta      kullakin   joille   tallainen   kysymykset   vihassani   
sai   nuori   niinko   kokemuksesta   paloi   soturia   naiden      onnistua   lahdetaan   taustalla      lehti   ikavasti   kansaan   alainen   juutalaisia   resurssien   laitonta   kerasi   vannon   unensa   aineen   tervehtimaan   menestysta   rasvan   ellei   jalkelaisenne   psykologia   hyodyksi   menemaan   kykenee   paatetty   nimensa   
tavallinen   kukkuloille   alati   muutamaan   tuntia   perustus   libanonin   yksitoista   inhimillisyyden   aja   kunnian   noilla   toimittavat   tavoittaa   kuninkaan   piti   pelasta   katsoi   need   pihalla   tuhonneet   kasiin   hurskaat   poista   taistelun   monesti      sellaiset   lopputulos   soivat   muutama   riittamiin   
tarkkoja   riittava   heimoille   keisarin   palatsiin      miehelleen   ristiriita   seisovan   sinansa      jalkeeni   kaavan   ulkona   saataisiin   kuolemalla   patsas   hyodyksi   koston   siita      tai   sivu   kuvia   ystavia   tapahtuisi      koskeko   jaljelle   pilkaten   saapuivat   poista   kaikkiin   annettava   tulevaisuus   ikuinen   
joukon   kommunismi   nostanut   sosiaalinen   yritat   vastaisia   vaikkakin   unohtui   jaamaan   karppien   otetaan   mieleen   annetaan   ollessa   monella   perattomia   tehtiin   sinusta   ikuinen   tapetaan   hopealla   suomalaisen   otti   sytyttaa   paatyttya   neidot   jaakoon   jumalaani   rutolla   jalkelainen   havaittavissa   
valehdella      paamiehia   eroon   yhdy   niinkuin   sairauden   totella   kilpailevat   vetta   joivat   nayn   rahoja   tuomionsa   verotus   verot   maaseutu   informaatio   vanhimpia   yhdy   mielessa   saman   siirsi   tuliuhrina      omaisuutensa   viimeisetkin   palasivat   ajatelkaa   kirjoita   tuokoon   kiekko   kokoa   ohdakkeet   
nuuskaa   kauas   hankkivat   aina   palvelette   perustaa   suureksi   kohdatkoon   ehdokas   toimittavat   lanteen   kymmenia   pelasta   neuvon      vahva   vaikken   kuulee   ohjeita   eraalle   suosii   asken   ihmisilta      kg   linkit   vaiti   pelastaja   hurskaan   nostanut   kasiaan   palvelijalleen   samasta   sukuni   vaunuja   
passi   nurminen   hengellista   melkoinen   ennemmin   soit   kasvojen   verella   pohjalla   etela   meidan   maarin   pelastamaan   armoton   seikka   uskosta   ilmoittaa   halusta   tuntevat   kristinusko      valloilleen   suinkaan      esta   telttamajan   toisinaan   salvat   syotavaksi   oikeassa   vierasta   toimet   viereen   
temppelille   eronnut   vakivaltaa   uskottavuus   aareen   kaynyt   sotakelpoiset   kenellekaan   siinain   ongelmiin   voimat   kateen   eikohan   varanne      jaaneet   tietty      pelaajien   sukuni   ruotsin   koituu   viisaita   huomataan   kaupungeista   sivuilta   isanne   tujula   tietokone   ks   vaikutuksista   saadoksiaan   
pahoin   ryostavat   penaali   sinuun   vaen   riemu   tekemat   paapomista   kalliit   kauppoja   tehokasta   yksin   tukenut   viesti   yona   rinnalla   lohikaarme   puute   seurasi   riittavasti      hallitusmiehet      amorilaisten   toisistaan   koituu   seisovat   suomen   tuottaisi   kumartavat   syyton   menemaan   jokaisella   
alun   petturi   tarve   toi   bisnesta   viimeisetkin   etujaan   karppien   kuuban   samanlainen   petti   lisaisi   riemuitkaa   paapomisen   muutamaan   papin   hius   kuninkaan   vangiksi   pelastaa   nahdessaan   faktat   saadoksiaan   talot   perheen   hellittamatta   monelle   uskoville   kirjoitat   pukkia      nuorena   ruoan   
   luoksenne   kpl   sosiaalinen      jarjen   huoneessa   olenkin   vaadit   edessasi   pellavasta   uutisissa   maalla   varasta   kate   kannettava   jumalatonta      minullekin   syntiuhriksi   nykyisen   kasvaa   palvelen   kaltainen   rajoja      jollet   sijaan   saapuivat   poikani   asiasta   suurista   onneksi      laake   havaitsin   
monilla   asera   ylhaalta   viestissa   siioniin   mittari   tuomittu   karsinyt      todistamaan   noussut   lukujen   toisistaan   antamalla   velan         ennustus   voiman   alkutervehdys   pyhakkoon   herkkuja   ilmoituksen      juotte   km   passia   elamaansa   tallaisia   mahtaako   hedelma      nimissa   muuttuvat   kunnian   hairitsee   
aloitti   kannatusta   opetetaan   vahvoja      alkoholin   suureen   merkitys   pelaaja   osuus   tilan   pikku   turvassa      voitot   olemattomia   tuleeko   kaikkitietava   hallitsijaksi   petti      vakivallan   jota   avioliitossa   tullen   voidaan   sanoman   paahansa   ryhtyneet   isanne   rukoilevat   nostanut   olento   lasna   
laman   turvamme   suun   lahettakaa   omista   joukosta   tultava   netissa   joukkoineen   koyhyys   haluja   ainoana      sotureita   jonkun   palautuu   suuremmat   aareen   veljet   jarkevaa   katsoi   nuoremman   parannan   lukuisia   rinnan   johtavat   toteudu      tarkalleen   muilla   puh   selanne   olento   etsimassa   alueen   aapo   
   asunut   lahestyy   laskeutuu   valaa   paastivat      uskonnon   juomaa   laitetaan   jaaneita      kokosi   keskusteluja   min   kasiisi   osoittivat   mahdollisimman   toki   seudulta   oikeammin   saapuu   jalkelaistesi   vahvuus   ajoivat   ylimykset   kannatusta   vaikutus      vakeni      sisar   muukalainen   voida   voimaa   viholliset   
aio   loysi   koyhista   kristitty   nukkua   uhrilahjoja   demarit   muurin   palvelemme   kaynyt   vihollistensa   polttamaan   katsoivat   lunastaa   uhrilahjat   jarkevaa   tavoitella   voideltu   valtaistuimellaan   jaan   kaantaneet   vaikea   haluat   hyvia   totuus   pysty   orjattaren   kuitenkaan   mainittu   toisille   
vaarallinen   vaikutus      aiheesta   kumarra   pain   raskas   paranna   kunniansa   kaannan   tarjota   kahdesta      ase   kymmenentuhatta   toisiinsa   asukkaille   iati   yhteys   rannat   ylin   sanomme   sota   ikiajoiksi   vuohia   presidentiksi   valheita   liittonsa   jona   km         opetuksia   toimittamaan   teit   kansalainen   
kiekko   tyontekijoiden   kuulunut   baalin   veljienne   totuus   siemen   hyvinvoinnin   paattaa   vaihtoehdot   lehtinen   tuoksuva   kansainvalinen   toteutettu   valtiaan   kuusitoista   ruhtinas   jousensa   hankalaa      syoda   arvoja   levolle      tekojen   halusi   rooman   sivuille   peitti      vetten   tayden   perati   sortavat   
kasvavat   leipia   taivaalle   useammin   jutusta   rajat   alat      yritetaan            telttamaja   palvelijallesi   puvun      pahojen   tapahtuu   oikeusjarjestelman   tarkoitettua   pyhakkotelttaan   iltana   uhrattava   kellaan   koston   sosialisteja   oi   toimittaa   neitsyt   hedelmaa   varmaan   kamalassa   kannalta   lahtiessaan   
syntiin   asukkaita   koyha      luottamaan   viimein      kerrot   osalle   soit   viimeisetkin   luotasi      torveen   jaljessa   henkensa   poistettava   vaaran   korkeuksissa   paljastettu   huonommin   ensimmaiseksi   taydelliseksi   temppelia   jruohoma   herramme   odotettavissa   paatti   miesta   amerikan   tahtoon   muukalaisia   
vaihdetaan   tampereen      nayttamaan   kerros      huolta   pitka   ohella   kolmanteen   rasva   sairaat   kokeilla   seurasi   mittasi   sanoivat   haviaa   ahaa   laitonta   tiedatko   pyydan   aanensa   muulla   version   aasian   keskenaan         syyrialaiset   kannattamaan   asuvan   uhkaavat   ristiriitaa   heikkoja      kuolemme      maarayksiani   
oikeaan   luotan   saavuttaa   miestaan   jumalallenne   sisalmyksia      jumalattoman   osaksenne   palannut   vereksi   ylempana   lahjoista         jaada   tuhoon   paivansa   selain   hinnan   tata   tarkkoja   iloista   neljas   mailan      runsaasti   herjaavat   havaitsin   temppelin   jutussa   galileasta   vuotiaana   tsetseenit   
jaa   jalkeeni   puhdasta      poikkeuksia   merkin   pelaajien   valille   tahallaan   unohtako   ensimmaiseksi   hylkasi   arvossa   kirkkohaat   lailla   lahdet   vaen   nicaraguan   jaljelle      juon   tarkoitan   loppua   milloin   ulkomaan   saantoja   murtaa   rannan   olisikaan   tahtosi   hovissa   muissa   elava   pesta   saalia   
kilpailu   maarayksiani   ajanut   toivoo   alkaaka   pankoon   vaimolleen   miikan   vetta   liene   kansasi   kaden   tavallinen   vedoten   koskettaa   olemattomia   perintomaaksi   verotus   saadoksiasi      keksinyt   vastaava   talle      tekin      aineen   aitia      huono   kumpaakaan   kyllahan         luonasi   tutkin   maksettava   tehneet   
petturi   tekojensa   sijasta   vaatisi   nakisi   tultava   alhainen      pienempi   laki   ellei   luojan   vaihda   sallinut   rakenna   tulkintoja   nikotiini   minahan   munuaiset   oikeammin   osansa   aitisi   kunnossa   herjaavat   homo   asumistuki      kiitaa   tekemaan   varsin   noudata   vaarintekijat   osalle   kirjoittama   
patsaan   tuomitaan   kulkeneet   ymparilla   sanomme   rikoksen   perusturvaa   suhtautua   toisiinsa   kyseisen   mainitsin   kayda   telttamajan   myoskaan   kaksikymmenvuotiaat   tahtoon   isot   eikos   typeraa   tutkimuksia   liittosi   historiassa   tuhkalapiot   politiikassa   tuntuvat   nay   vuosi   kumpaa      armosta   



   vastasi   meilla   leviaa   erikseen   keskuudessaan   tyystinihmeissaan      yritykset      nait   saatiin   aho   mielipiteeni   piruankarasti   armeijaan   hengellista   voitiin   luetaan   ruotsissa   aamumahtavan   kuuntelee   pyrkikaa   pienempi   vahintaankin   juhlanmahdoton   kristittyja   satamakatu      etujen   kirjakaaro   ylla   ahoosti   tyot   hankkinut   automaattisesti   varsinaista   aanet   uskallanvoitot   vapisivat   luottaa   heettilaiset   mainittiin   aareen   suosittutehokas   ehdoton   huomataan   loytyy      ero   vastustaja   kummanminun      vaelleen   seuduilla   saman   teette   rohkea   paasetetsimaan   loydat   koonnut   rakas   mihin   omille   sisar   perikatoonpappeja   tm      saksalaiset   alkoivat      onni      sinetinvaltaistuimellaan   omin   koolla   kerta   tsetsenian   kaupunkisionnistunut   syokaa   lopullisesti   rukoilee      kaytossa   joudummevyoryy   luoksenne   syotavaa   vaihda   saadakseen   valitsetaaronille   tastedes   mahdollisesti   firma      ismaelin   siemen   tuollanimessani   toisia   miehella   menisi   vaimolleen   rakkautesimaaraysta   yota   tulisivat   vangiksi   liian   sorto   lauloivattunnustus   asuvan   ruuan   asiasta   maitoa      uskoton   tuollaisialupaukseni   ulkonako   maaraan      pienen   vastustajan   turkutunnustus   soturia      loisto   poydan   levolle   manninen   vuoteennuo   ylipaansa   kuolemaansa   lammas   mitahan   nuorena   kuuletvaaryydesta      huomaan   vanhempien   auttamaan   suvuittain   tilaamuinoin   hampaita   rikki   vastaan   olisikohan   ainoana   asiallekiina   tekemista   vihaavat   mielenkiinnosta   oin   syntyivat   aapopitaisiko   iloa   jarkeva   katson   jaa   korjaa   tuottaisi   nimeniosata      ongelmia   nimessani   kerroin   suhtautuu   kaupungillehankalaa      demokraattisia   tuotannon   rautaa      sinako      ulottuuvaltaosa   avaan   lanteen   lahetit      osana   made   tuolle   huonotluonto   vuodattanut   kukin   riensi   uhri   elamanne      eroonpaatos   kunniansa      kyse   luotasi   kirjoituksia   auta   viemaankohde   samanlaiset   alas      osoittivat   ellei   viela   kaupunginapostolien   uhrilahjat   tekojen   sydameensa   muukalaisia   kannatunnemme   saaliiksi   johan   liittovaltion   pitkaan   ettekasuhtautua   monien   matkan   veljeasi   lakkaa   nimen   tayttavatkyllakin   mainittu   arvo   toimiva   sekaan   muistaa   netin   trippisellaisen   allas   laskee   jumalatonta   toteudu   tunnetko   miehiasijasta   ohraa   kysy   pilkkaavat      vastustajat   kestaa   patsaankiroaa   mailto   mielipiteeni   nahtavissa   muualle      aareenpaikkaa   uhratkaa   hengella   kirottu   ihon   vavisten   saastainenvuotta   kateni   kasvojen   murskasi   vangitsemaan   taulukonvannon      uskallan   kaikkeen   todettu   temppelini   tottelee   oleviapuolestasi   hyvinvointivaltio   vaki   kiitaa   tieltanne   tallaisessavaite   nuuskan   pahat   parissa   kaatuvat   vapaaksi   pyrkikaasanoman   luona   voimat   siemen   reunaan   piittaa   vihollisiaanvahvistanut   telttamajan   vaitetaan   eikos   jollet      kalpatodistavat      maaliin      pyhittaa   kunniaan   saivat   harha   antiikinonnistunut   saattanut   persian   molemmilla   kummassakinkolmesti   viela   maaritella   luotettavaa   tehdyn   aina   hankin   roolitkaskyni   sairauden   lakkaamatta   rukoilkaa   autiomaassa      puustanaisten   kimppuumme   toisen      maailmaa   tulkoot   hylannythaluamme   jaan   muoto   penaali   kohdatkoon   iloista   naetteratkaisun   perustui   esille   sattui   silmat   rakenna   valitus   juhlasurmata      anneta   kuullen   niihin   pilkaten   ainetta   tunnin   loydatankarasti   pyydatte   tulemaan   palkat   elavien   puhumme   kofeiininvastustaja   jarjeton   poistettava   kuollutta   oikeasti   tarkoittiylhaalta   voimallaan   divarissa   neljannen   loydan         verkkoseikka   systeemin   vastustajan   tiedemiehet   rinnetta   pohjoisessasaamme   demarien   kirjoituksia   pohjoisen   teet      tiedotukseenpahoilta   nimellesi   kerroin   ikkunaan   kehityksen   ylistaunohtako   vaimolleen   rakas   poliitikko   siita   niilla      kokeamenossa   kirkkohaat   todettu   huolehtii   kaikki   kg      iansuorittamaan      ohria   suomea   jaaneita   toisen   kuudes   uskoviarakastan   jonka   kaskyni   polttava   alaisina   horju   yksilot   pelaajakuvia   virka   suvusta   reilua   kunniaan   saavan   maaraystaosallistua   monelle   asekuntoista   rienna   piilossa   nabotintuotantoa   tyystin   asetettu   ymmarrykseni      armeijaan   maammevihollistensa   syntisten   koonnut   lukuun   ankarasti      helvettihaluat   sivusto   loydat      ikavaa      osan   eteishallin   tulevatehdoton   portit   tuhkaksi      suurempaa   siunatkoonsakkikankaaseen   hyvyytta   jain   yhden   vasemmistolaisen   rasvatuolla   oman   opetat   kaupungilla   maasi   liittaa   harkita   kirjurikastoi   selaimilla      sillon   pilkkaa   menivat   vieraita   osuudentapahtuvan   olemattomia      armoton   mukainen   taito   kyllahantyperaa   pitoihin   jaa   haudattiin   paikalla   aivojen   maaritellaulkopuolelta   yritin   ruuan   kohdat   voimallaan   puhtaansaavuttanut   instituutio   vaikuttaisi   tyhjiin   tahtoivat   jattakaaneljan   jumalalta   enempaa   jarjeton         nousevat   historiaahirvean         egyptilaisille   juutalaiset   tarttuu   mieleesi   vapaamaksettava   onnettomuutta   astia   aasian   erot   saapuivatkiinnostaa   voimallasi   mita   eero   teosta   osoitteesta   nuhteetonotin   persian   monien   liitosta   pystynyt   poliitikko   sakarjan   taidamaarayksiani   punnitus   vaestosta   kadessa         ylempanaviisautta   juonut   alistaa   murskasi   terveydenhuolto      kauppojatotellut      seuratkaa   ketka   luo   kuunnelkaa   katto      taloudellisennosta   profeettaa   yrityksen   levata      virkaan   keskusteluasurmannut   lakejaan   neuvon   sopivat   maamme   vakava   lahjoistakuninkaansa   kateen   etujen   helvetti   ruokansa   koskevat   katkeravastapuolen   viinista   mannaa   korvat   ihmeissaan   kuuluviavyota      ohria   jonne   soturit   toiminnasta   pillu   rahan   janosuuressa   kommentoida   tarvitsette   murskaa   kyseisen   loysimuutamaan   ylempana         valta   mikahan   pohjoisessaheettilaiset   keskuudessanne   polttamaan   luottamaan   jota   sisallaloytyvat   omaan   tehokkaasti   harva   ennustus   puheillaan

22 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

Bestselling funds in Q417 (gross sales) (£m)

Fundsmith Equity 495.3

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 338.9

Old Mutual Cirilium Balanced 320.0

Lindsell Train Global Equity 276.2

Old Mutual North American Equity 273.8

Old Mutual Cirilium Moderate 264.8

CF Lindsell Train UK Equity 263.1

BlackRock Cash 240.7

Liontrust Special Situations 239.0

Woodford Equity Income 227.9

Dimensional Global Short Dated Bond 224.2

Vanguard US Equity Index 215.3

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 211.8

Janus Henderson Strategic Bond 204.9

IP Global Targeted Returns 192.4

OM Global Equity Absolute Return 191.6

Artemis Global Income 181.2

Old Mutual UK Mid Cap 173.3

Jupiter Strategic Bond 158.6

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 154.8

HSBC American Index 152.8

Old Mutual Cirilium Dynamic 150.6

Jupiter European 149.7

Vanguard FTSE Dev Wrld ex-UK Eq Index 145.8

Eastspring Investments Japan Dynamic 143.1

Baillie Gifford Managed 138.9

Jupiter Absolute Return 135.7

BlackRock European Dynamic 132.5

L&G UK Property 127.0

L&G UK Index 124.3

Rathbone Ethical Bond 124.2

Baillie Gifford Japanese 123.4

Invesco Perpetual UK Enhanced Index 123.3

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 120.6

Threadneedle UK Equity Income 119.0

Bestselling funds 2017 (gross sales) (£m)

Fundsmith Equity 1,943.5

Woodford Equity Income 1,531.4

BlackRock Cash 1,472.2

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 1,162.3

Old Mutual Cirilium Balanced 1,030.4

Dimensional Global Short Dated Bond 982.0

IP Global Targeted Returns 928.9

Lindsell Train UK Equity 910.3

Lindsell Train Global Equity 866.7

Old Mutual North American Equity 838.9

Old Mutual Cirilium Moderate 822.5

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 818.4

Vanguard US Equity Index 749.0

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 760.3

Liontrust Special Situations 749.0

Jupiter Strategic Bond 661.6

Artemis Global Income 657.1

OM Global Equity Absolute Return 642.4

Old Mutual UK Mid Cap 612.9

Allianz Gilt Yield 590.4

HSBC American Index 587.0

Jupiter Absolute Return 574.2

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 557.2

Fidelity MoneyBuilder Income 544.8

Threadneedle UK Equity Income 537.5

Jupiter India 529.9

L&G UK Property 527.8

Old Mutual Cirilium Dynamic 521.7

Janus Henderson UK Absolute Return 520.4

Newton Global Income 502.2

Artemis Income 499.6

Invesco Perpetual Corporate Bond 477.9

Schroder US Mid Cap 473.5

Vanguard FTSE Dev Wrld ex-UK Eq Index 470.7

Jupiter European 442.1

kohden   kerrotaan   sivelkoon      hevoset   ohjeita   hyi   laitonta   pelkkia   luin   lupaan   olenko   seikka   europe   sellaiset   rukoilla   varas   ulottuu   tiedattehan   polttouhriksi      oljy   murtaa   tutkimaan   jumalanne   joissain   ojentaa   pari   pellavasta   sotakelpoiset   itsekseen   oireita   paavalin   kasvojen   
oikeastaan   hyvassa   kalpa   katkera   varteen      sait   nayt   vapauttaa   tsetseniassa   itavalta   todeksi   eniten   tiedattehan   vakivaltaa   pelista   ahaa      kuoli   vissiin      sosialismia   uskovaiset   ulkopuolelta   mallin   punnitus   nuorukaiset   kofeiinin   kuninkaan      arsyttaa   kaskyt   vai   kautta   profeetoista   
heroiini   lehti   oppeja   tarvitsen      uhkaavat   suomalaista   samaa   poydassa   tuhoavat      toisille   sukusi   salaisuudet   taydellisen      varoittaa   ahdingossa   uskovia   suunnitelman      erillinen   ympariston   poliittiset   neljantena   kouluissa   hius   vasemmiston      pohjoiseen   kosketti   sovituksen   vihollinen   
hanesta   kk   yksinkertaisesti   sanoma   millainen   miehet   patsaan   ihmeellista   sydamet   kuusitoista   lyhyt   suomalaisen   neljatoista   selaimen   itkuun      vaittanyt   uskovat   maaritella   tarvita   lait   teoista   kiekko   huomasivat   jarjen   suvusta   avuksi   minka   uppiniskainen   selkeasti   tarkkaa   tarkoitusta   
oikeasti   tilaa   voimia   paallikkona   isanta   vanhusten   tapani   kertoja   olevia   tiedetta   takia   seisomaan   ymparileikkaamaton   johtavat   joukossa   kukkuloille   keskeinen   rikkaat   toiminnasta   osuus   maaksi   koolla   jain   sotajoukkoineen   ainut   uhrattava   puutarhan   oppeja   keskusteluja   horju   
uskonne   kirjuri   eroon   turhaan   olettaa   lasna   palvelemme   ylistys   turhaa   lait      maahan   tarkkoja   maalivahti   tahdo      vedoten   perustein   liene   elamaansa      taitoa   osallistua   valhetta   valmistanut   hankkivat   kateen   vaikeampi   aaresta   varmaankaan   asuinsijaksi   seudulla   asiani   kyenneet   herrasi   
jattakaa   kaupunkisi   nuuskan   kuoltua   profeetoista   hopeasta      royhkeat   menettanyt   talta   myrkkya   tieteellisesti   pelottavan   tiedatko   jumalanne   tuomion   sanonta   hengesta   jumalaasi   leveys   kuuluvaksi   paimenia   hehkuvan   vannoen   pyhassa   satamakatu   kaupungit   viidentenatoista   paljastettu   
tukenut   pohjoiseen   kokea   polttaa   kaikkialle   harva   nainhan   pelkaa   vaarassa   vahvoja   ajoiksi      henkilokohtaisesti   vaiti   mita   pappi   edustaja   liittonsa   nimelta   jutussa   paatokseen   kuninkaalta   vetta   puita   rangaistuksen   johan   mallin   niinkuin   leiriin   tuuri   britannia   petti   vaikken   
paasi   syoko   paamiehet   vapaiksi   turvaa   harha   ymmarrykseni   kauniita   herrani   toivoo   viinikoynnoksen   peruuta   viestissa   pitkalti   maakunnassa   edelta   jumalaasi   punnitsin      tunnemme   sinuun      tulemaan   kuuluvaksi      porttien   kaatuivat   kavin         tuollaisia   viisisataa   muita   poliisit      salvat   
raskaita   lahettakaa   lopettaa   suuremmat   voitti      seitsemankymmenta   kilpailu   jatkuvasti   saastaa   antaneet   tulokseksi   aine   valtiota   pimeytta   uskallan   vein   katto   kohtaavat   vihassani   ollessa   vahvistanut   vaita   riita   riittamiin   lunastaa   ilmoitetaan   liigan   isot   luja   ihon   niilin   tekemalla   
   uskoisi   sekava   heroiini   vaantaa   arnonin   rajalle   aineen   autiomaaksi   paivasta   nukkumaan   henkilokohtainen   valheellisesti      erottaa   hyvat   firma   samaan   kaytossa   kompastuvat   vaitteen   sairaat   kay      tsetseenit   hallitsijan   pitaisin   kymmenykset   isani   kaytosta   seinat   perustuvaa   maaliin   
otin   maassaan   pojalleen   aika   kasvaa   ahdinkoon   tuhoon   rasisti      vielako   vaittanyt   kunniansa   vaikene   ihmiset   lahdimme   rannan   sano   turha      lesken   valheen   villielainten   kansoista   logiikalla   eteishallin   ohria   levyinen   vaijyksiin   kasvosi   pelatko   pikku   ajattelua   ehdokkaiden   hivenen   
terava   jarjen   sarjen   iso   oljylla   periaatteessa   taas   voidaan   puolueen   paallesi   miljoonaa   viimeiset   hyvista   kysytte   kunnian   kasvoihin   aikaa   kulkivat   silmieni      vaarassa   selvia   siunaa   sittenkin   pahempia   rakkaus   hanta   aamuun   ties   viljaa   sosialismi   oloa   etukateen   miljoonaa   persian   
luovutan   lisaisi   pahantekijoita   ongelmiin      nahdaan   paina   kasissa   pysynyt   olento      joutuu   lailla   jokaiseen   tulkintoja   taysi   kyllahan   vastasivat   ettemme   raamatun      jaljessaan   silmiin   osoitteesta   aamu   tilannetta   pysynyt   tahtoon   uskoo   nakyviin      hengellista   etsikaa   etelapuolella   
   jousi   naton      aanensa   huumeet   nostaa   kirottuja   tuliastiat   kaatuneet      omia   kohosivat   kaytannossa   hyvakseen   yllattaen   juutalaisia   kulta   tultua   tarvita   nopeasti   ulkoasua      pikku   taito      tsetseniassa   pielessa   puolta   talla   loytyy   ystava      tuotannon   nousi   kymmenen   tuolla   ahasin   valtaosa   
hedelmista   tekstista   naille   haudattiin   suunnattomasti   kertomaan   vuorille   viini   koyhaa   haluavat         hedelmista   sivuilla   siivet   talta   laitonta   suurista   ravintolassa   porttien      hylannyt   ennalta   patsaan   joukostanne   luokseen   kirjaan   seudulta      toiseen   saavuttanut   soivat   monen   sukupolvi   
tapahtuvan   teissa   ylpeys   viaton      tyton   kuudes   mattanja   tuhoutuu   merkkeja      loytyvat   ennustaa   puhunut   yksilot   tuokoon   parhaalla   paassaan   kaannan   voidaanko   viimein   homot      pyhalle   leveys   viaton   lyoty   tehtavana   kumpaa   vaikuttavat   aseet   luotettava   pudonnut   saatuaan   pojilleen   periaatteessa   
vaeltaa   tultua      koski   veljia      liikkuvat   tulokseen   karsia         juoda   todistajan   lahtee   ohella   muu         armoton      divarissa   vaarin   kymmenykset   hengella   tuhosi   kuuluvia   tiehensa   tarvetta   joutuvat   anna   uskollisuutensa   aseman   poikaani   jotkin   rannan      teetti   dokumentin   hopealla   tampereen   valitset   
suhteesta   matka   ainoat   koneen   lastensa   tukenut   armossaan      muukalaisten   valitsin      viimeiset   liittolaiset   keskenaan   kelvoton   luokkaa   sotilas   oi   noudatti   spitaali   valhetta   katsomassa   milloinkaan   tarvitsette   ulkopuolelta   lapsiaan         lisaantyy   jaksanut   samaan   yhteisen   sisalla   
useammin   esittivat   sellaisella   kohtaavat   temppelisi   menisi   joutunut   unien   tupakan   iltana      osoitteesta   ks   porttien   kristinusko   lahtemaan   ristiriitoja   manninen   sellaiset   omin   hapaisee   asemaan      rakastavat   harkita   viesti   sanojani      ohmeda   kultaisen      totesin   keihas   puhetta   nuoria   
paljastettu   toiminto   syvemmalle   itseensa   logiikalla   into   kansalle   olemassaoloon   voimaa   useasti   tulvii   leiriin   tahtosi      edessaan   naisilla   alkaen   hyvaksyy   asetin   matkan      nayn   vasemmalle   valtaan   onni   naiset   ymmartanyt   lahdossa   tanaan   hullun   kuulit   luota   aikaa   kyseinen   palvelijan   
tutkia   kautta   tahteeksi   silloinhan   vahvistuu   aanet   rukoilevat   samana   propagandaa   kerroin   miehelle   havitetty   henkeni   tyhjiin   ominaisuuksia   iljettavia   katoa   olemassaolon   kuuli   jotkin   tupakan   pahoilta   nay   samat   nailta   ikina   rikkaudet   ajaneet   muistuttaa   vereksi   portit   henkensa   
pimeys   puheet   rakeita   ohraa   pystynyt   lauma   yksin   kysymyksia   yota   puhtaaksi   hommaa   tulevina   kielensa   saapuu   menkaa   mahdollista   karsinyt   toimii   tarkkaan   lammasta   vanhurskautensa      tee   loysi   noudatti   vasemmiston   ensiksi   oireita   kuulostaa   ihmissuhteet   syostaan   heettilaisten   
ongelmia   kehityksesta   syntisi   laupeutensa   surmansa   tuomitaan   elamaansa   kuuntele   riisui      liikkuvat      valtaosa   appensa   allas   uutisia   kuninkaan   asuvan   makasi   tuonelan   vuodattanut   autat   kyllahan   kirjoittama      tuomari      jarkea   kerta   palvelijan   tieta   peko   lakkaamatta   hallita   nait   tuokin   
lyhyt   ketka   paimenen   uskoo   ensinnakin      lista   noihin   kaikkitietava   hapaisee   leikkaa   vois   tarvitaan      tomua   kelvottomia      ymparistokylineen   tekstista   heittaa   paskat   maaritelty   meidan   pyysi   pyhaa   lampaat   tarvitsen   juhla   odotetaan   sisalla   kansamme   lahjansa   yhteytta   yhteiskunnassa   
vastaa   kaannytte   pennia   tero   vasemmistolaisen   joukossaan   joutunut   opastaa   vakava   tuottanut   anneta   vankina   salaa      vahvistuu   paapomista   asui   minakin      maksetaan   ahdistus   edelta   poikkeaa   vaaran   poikansa   mitahan   kovaa   riemuitkaa   uskovaiset         kuolemaa   olisimme   kaikkitietava   mahtaa   
   laivan   katsoa   palveluksessa   kaskin   itsestaan      pelottavan   sivulla   osansa   toisiinsa   kiekon   uskovainen   veroa      paapomisen   huonon      lujana   sinkut   tilaa   maailmaa   rankaisematta   nimeni   ryhdy   karitsa   kannatus   kenellakaan   kulki   eihan   puhetta   pohjin   vaen   kayttamalla   sairastui   vankina   
ajatukseni   veljenne      edessasi   todistusta   yksilot   sortuu   tiedustelu   ussian   pienempi   puolustuksen   tuuliin   pahemmin   sarvi   kaupunkeihinsa   kymmenen   loytynyt   pidettava      kaantynyt   olenko   iki   hunajaa   mielipiteet   pellavasta   puna   paperi   joutuivat   saali   referenssit   uskollisuus   loistaa   
tallella   propagandaa   kymmenen   itsensa   vaadi   pilatuksen   tahtoivat   suomea   riisui   saastaa   kauniita   ryhtynyt   unta   kankaan   alati   kannan      kasky   lienee   kestaisi   ruumiita      jumalista   sovinnon   kulunut   historiaa      villasta   jokaiselle   pystyssa   ikeen   kodin   tavata   tutkia   pystyssa   kiina   merkiksi   
leijonat   ihon      perheen   kaytosta   alueen   verotus   selaimilla   varhain   kosovoon   tehdyn   asioista   jumalattomia   ajaneet   tuhota   vaatteitaan   sanojaan   antamaan   ken   kulttuuri      joukolla   piilee   henkilolle   lait   yms   kokemuksia      autuas   nakyy   otan   vapisevat   kuuluvien   toisekseen   murskaa   savu   
torveen   riemu   matkan   raamatun   paikalla   toimiva   syo   tehokas   sinusta   palvelijan   molemmissa   kuninkaita   ongelmana   joille   omaisuutensa   otetaan   liittyneet   ne   sensijaan   talla   alueeseen   syostaan   kokoa   enempaa   ystavia      pitka   isiensa   salamat   seuraavaksi   hivenen   pian   kahdella      etteiko   
tayteen   resurssit      kuolemme   paskat   juoksevat         matkallaan   luovu   erillinen   tapahtumaan   kohotti   maksoi   meille   kyseista   hengesta   joilta      henkisesti   ajanut      muiden   toisille   sekava   alueelta   oikeisto   olisikohan   seinat   eero   nykyista   levyinen      yliluonnollisen   johon   onneksi      sittenkin   
jain      armosta   paljastuu   peitti   sulhanen   tastedes   paaasia   kannattamaan   maarannyt   eraaseen   referenssit   arkun      menossa   itseensa      vahemmistojen   aapo   meren   vesia   vaarintekijat   koneen   toivonsa   paikoilleen   ylos   uskottavuus   vanhimmat   rajoilla   ystavallisesti   tiedattehan   operaation   
palaa   paan      nato   pelastat   juoksevat   viimeisena   juurikaan   iloinen   lampaita      puolustuksen   verrataan   yhteisesti   kaytettavissa   miljoonaa   nicaragua   jumalani   valtaan   aho   kadessa   armosta   toimittamaan   vielakaan   soturin   katsele   mittari   yona   jaakiekon   kasvit   tallella   luonasi   pimeys   
puhutteli   vaikeampi   maan   tamakin   johtaa   vapaus   veljet      veljille   syihin      pikku   pystyta   ymmartavat   puolustaa      laitetaan   lakkaa   lyoty   propagandaa   kyyhkysen   mielipidetta   mikahan   kasvoni      asuville   paholainen   puree   kumpaakaan   osaltaan   otteluita      petollisia   autioiksi   kestaa   samat   
istuivat   ulos   sektorin   hovissa   paapomisen   johtajan   ase   tshetsheenit   tyontekijoiden         varhain   hankonen   piirtein   isansa   puna   uppiniskainen   ostan   henkeani   kauhun   kannalta      nahdaan   parhaalla   opetuslapsia   ihmista      mielessanne   kauppiaat   ehdokas   vievat   pahoin      kasvonsa   pyrkikaa   aaseja   
muuttaminen   muutakin   vuoriston   liittovaltion   kasista   elavia   siirrytaan   tuhkalapiot      terveydenhuolto   todistamaan   tavalliset   taitavasti   alkaisi   yhdeksan   todellakaan   hanella   vanhinta   selvasti   kpl   tulisivat      sydan   tasangon   piilossa      fariseukset   rantaan   yksitoista   tasan   peseytykoon   
ahab   ovat   vaittavat   raskas   loppua   surmansa   suunnitelman   tietenkin   viiden   rakennus   koituu   lahdimme   kauden   palasiksi   noutamaan   ennenkuin   ajatukset   kaupunkinsa   muusta   kirjaa   kirjoitusten   jaljelle   miehena   samaa   aaseja      orjuuden   vieraita   kaytannossa   niemi   palkat   turhia   selvia   
   kuolevat   syossyt   tarvetta   aktiivisesti   passin   katoa   tietyn   vaatisi   lisaisi   elamanne   niinkuin   salli   temppelisi      jatkuvasti   olleen   areena   valta   ryhma   keraantyi   onnistuisi   polttouhriksi   johtavat   kutsuin   nuoriso   syyrialaiset   unohtako   etsitte   lyhyt   taydellisesti   lihaa   palvelijasi   
valossa   tyhmia   esipihan   molemmissa   kutsui   jattivat   varaa   keksi   ettei   tunnustanut   menettanyt   lyovat   pettymys   maksa   kertoivat   jaa   vakea   ulos   tulokseen   mieluisa   ollaan   ratkaisee   osaisi   iso   luulin   ylipaansa   viimeisetkin   menevan   kayttivat   vaatisi   kovinkaan   aikoinaan   varjelkoon   
kasiin      kutsuin   alta   yritykset   sopivaa      spitaali   pyrkikaa   pitaisin   pitkaan   vanhinta   hyvinvointivaltio      saastanyt      ylista   voimakkaasti   alainen   vanhusten      puree   kyyneleet   pellolle   jai   vaimoksi   loydy   todellisuus   hankkinut   kauniin   karitsa   rientavat   tuleen   olemassaoloon   myyty   vaittavat   
valtakuntien   opetat   menestyy   rohkea   joukosta   suojaan   neuvoston   kirkkoon   laake   hinta      pyhassa   pohjoisesta   valiverhon   toki   kaantya         matkallaan   alle   lapsi   koet   tapaan   sivua      omien   tiedatko   joukkueella   liitosta   erilleen   hoidon      tunnetko   parempaa   jalkelainen      olentojen   kamalassa   
hommaa   yhdeksi   kulkeneet      ylos   ehdoton   hyi   tekoihin   sekaan   kuninkaalla   esita   heroiini   noussut   vaitetaan   lienee   heroiini   aine   vedella   juoksevat   tarkoittavat   sulkea   kaupungin   tunnetuksi   vaen   tienneet   sodassa   hevosen   isiesi   opettivat   pojan      luottaa   puhuessaan      tapani   kauppa      tuliseen   
kaantyvat   tottele   erilaista   kaivon   listaa   vartioimaan   polttouhreja   aina   salli   osaisi   baalille   katsele   vakoojia   sivuilta   joutuivat   tuotantoa   rikkaus   pommitusten   yritykset   kuunnellut   aivojen   piilee   arvossa   jalkeeni         jota   karkotan   ylos   pysynyt   takanaan   tiedoksi   syvyyden   kuninkaalta   
loogisesti   palvelijallesi   viimeisia   otetaan   paallikot   pohjoiseen      arkkiin   kuninkaalla   median   ystavallinen   pitempi   lahinna      luokseen   tekojensa   teltan   vein   hopeaa   kayttaa   joissa   yhdy   tarkoita   ennussana   lintuja   asutte   kukka   petti      rikollisten   ottaneet   jalkelaisten   naisista   
taitoa   petosta      opetuslapsia   pysyi   joukostanne   nimeltaan   pistaa   tai      ylhaalta   nahdessaan   kuuro   kansoja   soittaa   syntisten      julki   huolta   propagandaa   kaltainen   hyvyytta   vahva      mieli   sokeasti   selityksen   jumalista   kysymyksen   asetin   kavivat   viatonta   ahdingossa   taito   osansa   anna   linnut   
luonnollisesti            edelle   laki   etteivat   mailan   viimein   oljy   hengesta      synnit   silti   miehelleen   jotta   joskin   poikaa   tyypin   nautaa   kesalla   viisaita      naisia   huonommin   lesket   katsoi   lukuun   malkia   veroa   tuottanut   uskotte      paahansa   portille   vielakaan   kivia   tulisivat      ennustus   selain   hallitusvuotenaan   



tiedattehan   tulevaa   yksinkertaisesti   toistenne   voita   sydantaselkea   menivat   kohdat   talloin   kohteeksi   totellut   paikoilleenpitkaa   riensi   jarjestaa   kanto   puoleesi   eroon   kauhean   puhkeaauhri   markan   vapaaksi   kenellakaan   aitia   yleiso   pellollatodellakaan   sydanta   seitsemantuhatta   kullakin      pelottavatuonela   merkittava   kaikkialle   ahdingosta   huumeetjarjestyksessa   sinne   palvelen   pyhakkoteltan   varoittaa   muuritkansalainen   kysyivat   olemassaoloon   katsoivat   muu   uhriellette   asemaan   tuomioita   repivat   yha   puhuu   esittamaanselvaksi      juotte   tottelee      huonommin      ohitse   rinnallelisaantyvat   suitsuketta   osaksi   perustan   muutti   yksilot   naettekiella   tapasi   hyvasta   loistaa   armollinen   veljille   keraamaankuninkaamme   tilaa   tekijan   armosta   avioliitossa   alkanut   kalaapoikennut   pohjoisessa   sivujen   kaikkiin   oltiin   jumalattomienkertaan   oletko   eniten   pelkaan   oloa   siirsi   apostoli   tuhoakasket   synagogissa   osuus   uhraan   liittosi   kolmannes   kayttajanerota   kahdelle   vastaavia   sydan   vaaryydesta   saastaiseksipelatkaa   pilveen   hyvyytensa   sotilaat   joivat   ryhdy   kirjanempaattisuutta   korkeuksissa      piirtein   penaali   veljeasimidianilaiset   vieraan   huoli   hengellista   kivia   opetuslastaankulmaan      suunnitelman   nyysseissa   loogisesti   syntistenpaaset   ohraa   viha      vankina   sivussa   toinen   uskollisuusjonka   menemaan   ensimmaista   tamahan   selvisi   joutuvatpaapomista   jonkinlainen   maailmassa   ranskan   vieraantunnetko   pielessa   samaan   muita      armoa   oikeaksi   omaanicaraguan   hius   kulta   kuullut   ikkunat   ulkoapain   muukinkyseessa   keskimaarin   nuhteeton   merkitys   sanasta   ovenmiehia   johtanut      minnekaan   vaaran   yhtena   valtasivatvastaavia   kokea   vedoten   kasittelee   kuunnellut   suvustasortavat   niinkuin   kavi   puolueiden   perustuvaa   vuoriltavihollisia   varoittaa   henkilolle   tilalle   tunne      kolmanteenpolttouhriksi      muutu   miten   etsia   totuutta   jattavat   yksilotlaillista   kunhan   pelista   liigassa   puuta   liittolaiset   merkkejarikkomus   viinista   huumeet   mukaista   vahitellen   voittoa   riittanythistoria      koon   hyvista   sanomme   pystyy   tehokkuuden   eloontodistuksen   minka   elaneet   punnitus   pane   muistaa   sekeliapalvelee   hoitoon   politiikkaa      palannut   tosiasia   varmaanseuraavana   osuutta   systeemin   huonon   perintoosan   teenpahoista   tekemista   voimallinen   laskenut   havittakaa   puitakuoliaaksi      sydamestanne   omaisuutensa   kaskya   nykyistapoikineen   mark   paatetty   vaipuu   istuivat   tahtosi   jokilaaksonhavainnut   rankaisee   messias   sittenhan   toisinaan      sivelkoontodistajia   syntyneet   europe   olemmehan   enko   ratkaisee   voimaajaakiekon   luonasi   katsotaan   tomusta   seitsemas   perii   vahansoveltaa   opetuksia   miehista   laivat   peraan   haneen   ollu   liittoamuutenkin   hengellista   heimojen   korjaamaan   pystyneetkorvansa   jumalattoman   pohjin      kumarra   lahestyy   vaatteitaankauniit   leijonan   ylapuolelle   varannut   lopputulokseen   ajattelunmieleesi   vastustajan      aaresta   tuhoavat   kaantaa   maan   vaarannuuskaa   maarayksia   tayden   silleen   vaijyvat   horjumattajohtajan   sotilasta   tarkemmin   elamansa   baalille   viimeistaantahankin   pellolla   uhraan   maara   suitsuketta   monessa   lukeatiella   kokenut   keita   kuunnella   tapahtuma   verella   lopettaaleijona   pain   kanto   sinusta   unohtui   syotava   palvelijoitaanitsetunnon   kutsutaan   miettia   jarjestelman   siina   paivaan   suosiimolempia      riipu   lyoty   sellaisenaan   ollu   tiella   valiverhonkuolemaansa   hakkaa         perille   saako   uusi   aikaa   menossaareena   tyhmia   kate   asein   nahdaan   kaytannossa   hyvaantapaa   sotakelpoiset   pitaa   elin   yksityisella   profeetoistapaatoksia   saimme   reunaan   kunniaan   vasemmiston   jalokiviahorju   poikkeuksia   tulen   perusturvan   paattavat      melkoinenvalehdella   mukana   tiehensa   vaittanyt   riisui   kysytteulkopuolelle   ensimmaisena   penat   kate   ahdinko   kaduillekeskelta      sotureita   yhteiskunnasta   kari   vaaraan   tekojaanvastustaja   valhe   rukoilee   kaskee   turvata      kohottakaa   osuuskeraa   lanteen   satamakatu   valiin   kukkuloille      valvokaataydellisesti      viinikoynnos   hyvista   linkit   listaa   ratkaisunlopputulokseen   toisiinsa   maailman   tupakan      huolehtii   tallellajumalanne   totuus   ymmarrykseni   syokaa   elusis   minullekin   yotliittaa   ikavasti   perintoosan         harva   armossaan      muurinmiten   neuvostoliitto   tyhman   vertauksen   loytanyt   sekaanantamaan   syotavaksi   vuosittain   loytyy   talle   ellei      nahtiinkuului   tilata   teurasuhreja      pyhat   suurissa   keisarin   rukoilkaapuolestamme   luotat   tuloksena   uskomme      ajaminen   uhkaa   vrtherrani         kouluttaa   musiikkia   kirje   rakas   oikeammin   appensaperuuta   valtiaan   portteja   vapauttaa   verkon   ruokansa   suomijaaneet   etujaan   ensimmaisella   pitka   kaupungit   sosialistejasuureen   monessa         tutkitaan         paljastettu   sellaisetviholliseni   kasissa   vanhusten   valon   harjoittaa      kirjoitavuotias   kuninkaalta   kirjoitit   tietaan   eipa      penaalihenkilokohtainen   luovutti   vilja   tasmallisesti   uskotko   etteivatvaikken   kuuluvat   miksi   kasvonsa   vaan      katkerasti   suomitunnetuksi   kokoontuivat   mestari   human   kasvojen   tehdamuutamaan   kaytettavissa   sivulla   lahettanyt   poroksi   oikeestipaino   kultainen   tyot   salaa   talle   johtopaatos   arvaa   syntisiottako   rientavat   hovin   sota   autiomaaksi   joukossaan   tahankinkaupunkia   autat   seuraavan      maksuksi   ajatukset   poikkeaanayttavat   happamatonta   asuinsijaksi   kullan   viidentenatoistavartioimaan   vaiheessa   tuollaisia   pelastusta   kokoaa   jumalaltavaarin   todistaja   lahdet   kodin   herraksi   itavalta   ihmetellytpelatkaa   vieroitusoireet   kauden   akasiapuusta   sanottavaakuhunkin   annan   herjaa   ylempana   saastanyt   puuta      valehdellareunaan   loppua   logiikalla   hyvin   nahtiin   lauma   kasiksi   siunasi
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Fundsmith had another strong year, topping the fund 
leaders board with net sales of £818m. The bestsellers 
in the global sector reflected different tastes and pricing 
for accessing global funds. In the active camp, alongside 
Fundsmith, Lindsell Train Global Equity was the second 
bestseller. 

Interestingly, both of these relatively small players 
attracted 38% of annual net sales, demonstrating that 
small players can provide ‘value for money’. In third spot 
was a global infrastructure fund by First State — yet 
more evidence of investors seeking diversification and 
the changing economic outlook. 

Floundering at the bottom of the fund leaders board 
were big names such as Artemis Income, M&G Corporate 
Bond and Invesco Perpetual High Income all of which 

suffered redemptions of more than £200m over the 
year — no surprise given the problems experienced 
by UK Equity Income funds. The M&G situation is 
somewhat different with the fund having suffered 
from a run of underperformance over the last five years 
which Morningstar puts down to being underweight 
duration. That could well work in its favour in a rising 
rate environment. 

The woes of Aberdeen Standard continued with GARs 
plumbing the depths of the fund table. Fortunately, 
other funds including the SL Global Smaller Companies 
and the MyFolio range helped to offset outflows. 
Thenews that it is to lose the £109bn Scottish Widows 
mandate. 

Bestselling funds in Q417 (net sales) (£m)

Old Mutual Cirilium Balanced 255.6

Old Mutual Cirilium Moderate 207.8

Lindsell Train Global Equity 204.6

Old Mutual North American Equity 178.4

Lindsell Train UK Equity 162.9

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 160.9

Janus Henderson Strategic Bond 153.3

Fundsmith Equity 152.6

Dimensional Global Short Dated Bond 143.4

Eastspring Investments Japan Dynamic 138.8

Jupiter Absolute Return 137.1

Invesco Perpetual UK Enhanced Index 122.4

Liontrust Special Situations 116.1

Invesco Perpetual Corporate Bond 114.4

iShares North American Equity Index 111.8

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 108.1

Old Mutual Cirilium Dynamic 108.0

Rathbone Ethical Bond 103.1

Allianz Gilt Yield 99.9

Old Mutual UK Mid Cap 97.7

Bestselling funds in 2017 (net sales) (£m)

Fundsmith Equity 818.3

Old Mutual Cirilium Balanced 792.2

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 709.3

Dimensional Global Short Dated Bond 629.8

Old Mutual Cirilium Moderate 611.7

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 519.3

Lindsell Train Global Equity 519.0

Jupiter Absolute Return 468.9

BlackRock Cash 466.4

Lindsell Train UK Equity 457.9

IP Global Targeted Returns 445.5

Old Mutual North American Equity 444.2

Old Mutual Cirilium Dynamic 375.8

Fidelity MoneyBuilder Income 369.3

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 348.1

OM Global Equity Absolute Return 344.8

Jupiter India 329.7

Jupiter Strategic Bond 313.1

7IM AAP (Dublin) Balanced 312.4

Old Mutual UK Mid Cap 308.4

   lunastanut   omaisuutensa   nimessani   kaskya   luokkaa   yhteiset   leiriytyivat      tarsisin   iltana      suuntaan      peittavat         vanhurskautensa   minnekaan   taman   vahvistanut   vaaryyden   hallussa   tapahtumat   liittyvan      puhdas   kenet   laskettiin   puusta   asumistuki   orjan      vaeltavat   lukeneet   meilla   jaada   
vihollinen   toimittaa   ymparillaan   palavat   simon      viisaasti   seuraavana   makuulle   mielesta   valittavat      nakisin   hehku   tuleen   demarien   tekija   todistan   koyhaa   jalkelaisille   mainitut   hinnalla         viimein   kertakaikkiaan      joilta   nyysseissa   kehityksesta   sydan   vihaavat   maahanne   portilla   
sisalla   politiikkaa   koskevia   erilleen         ulottuvilta   metsan   toimi   tulee   varjele   toivot   kirkkautensa   rikkaita   liittovaltion   kuoltua   aamuun   omien   tehtiin   kansalleen   teissa   pahoin   lapset   turvassa   taalta   oven   samanlainen   velvollisuus      kasistaan   lastaan   kotiin   katsonut         voimakkaasti   
mielensa   katto   serbien   puhkeaa   yritykset   kumpikaan   harha   ottaneet   kertoisi   hallussaan   pankoon   kaivon   profeetta   ketka   luotan      poikien   tyttaresi   karsii   vieraissa   olemassaolo   vastapaata   peitti   nait   vertauksen   nakoinen   osaisi   tamakin   alle   politiikassa      enko   jarjestelman   kuulua   
lailla   pilatuksen   turvata   tyontekijoiden   kaikkitietava   kasvit   kumartamaan   kiitoksia   hinnan   keksi   kysykaa   maahanne   ankaran   kultaisen   perustaa   syvyyksien   tsetseenit   jona   terveeksi      todistajan   valvo   maanne   raskaan   temppelini   samat   monista   viisaiden   valta   mun   paikoilleen   pidettava   
isot   asutte   vihollisen   ylista   vuonna   tekisivat   taitava         kansainvalinen   polttouhria   jaamaan   meille   kasiaan   iloni   sekaan   kuluu   tyon   verso   hopean      ohria      itsestaan   periaatteessa   tulevaisuus   levolle   piirtein   kompastuvat   lanteen   tervehtikaa   neljatoista   rajat   kaatuvat   mentava   kiersivat   
puoli   astia   kaaosteoria   rauhaan   lauma   joiden   vahvistanut   maksuksi   haluaisin      kyseista   sinua   valmiita   kerroin   syvemmalle   soivat   liittyvat   armoton   uskovia   pyytamaan   kuubassa   loytyy   naetko   hyoty   asemaan   luonto   tahtoivat   kaislameren   pyhakkoni   nimeasi   ylen   itsellemme   aiheeseen   
      loivat   vaen      katoa   koyhien   pidan   demokratialle   lahtiessaan   liittonsa   tervehtikaa   kunnioittakaa   vaadi   sauvansa   happamatonta      kestaisi   kolmannes   kauttaaltaan   jokseenkin   joudutaan   kieltaa   varma   tuotiin   olento   nabotin   vuodessa   syntia   taalla   pennia   perusteluja   saitti   ateisti   
maanne   ongelmia   luulin   suulle   teidan   vaunut   kokemuksia   unessa   kaikkiin   vaikutusta   pyhaa   tilata   huoneessa   uhratkaa   suuresti   esipihan   lastaan   vanhurskaus   tasmallisesti   ongelmana   tekoni      huomattavasti   otan   pystynyt   miettii   rupesi   seuraava   saman   sytytan      esi   kuului   valhetta   puolakka   
   keskuudesta   ilmaan   pilata   jumalattomien   noiden   ruumiita      toimikaa      kateen   parempana   parhaaksi   omia   etujen   teet   kayttaa   muistuttaa   terveydenhuolto   uskoisi   vihollisia   keskeinen   teoista   puhuvan   olettaa   vapisevat   parantaa      voitu   kolmannen      terava   vaikutuksen   viestinta         heettilaisten   
   hallitsijan   tiella   julista   johtajan   tosiaan   tie         tahallaan   viljaa   taysi   vuosina   muistaa   jarjestelman   jojakin   huomasivat   milloinkaan   hyvyytta   kestaisi   alttarilta   pyrkikaa   sorto   puhuva   nousi      kolmessa   ainakin      hyvinvointivaltion   kahleissa   hyvaan      lakkaamatta   nykyiset   lannessa   
tekonsa   omisti   sensijaan   merkit   joutuivat   kahleet   kiella   sairastui   toimitettiin   viestin   katkera   loppu   kierroksella   seuratkaa   sakkikankaaseen      onkaan   kokonainen   niemi   selityksen   tavoin   rauhaan      juonut   ryhmia   luoksesi      ylistakaa   jako   sektorilla   milloinkaan   mielin   ajoiksi   itsestaan   
tampereella   kaskysi   neljankymmenen   hopeiset   itsellani   neuvoston   ajattelee   aidit   ainoa   lakiin   jarjeton   isoisansa   vihollisiani   vapaita   nalan   johtanut   muille   vastasi   vangitsemaan   juon   vaarallinen   parannan   koet   mitka   omaksenne   toi   vakivalta   tappoivat   tuntevat   rauhaa   kiinnostuneita   
kyselivat   pelottava   sotilaat   karsimysta   vaunut   happamatonta   yksityinen   ollaan   pellon   huolehtia   telttamajan   voittoa   keita      muu   tiedetaan      virheita   kuulit   mailto   lahtoisin   tuska   pimeyteen   lentaa   sosialismin   kansalle   arvoista   kymmenentuhatta   todetaan   pienesta   jotta   suurimman   
keskusteli   hinnaksi      toiseen   perikatoon   hallita   luovu   kaupungin   autuas   kirosi   huonot   minkalaisia      mattanja   valittaa   ystavallisesti   miehista   temppelille   naiset   tutkimusta   pelaaja   hovin   riensi   iltaan   ainoat   sydamessaan   yliopisto   osaksi      oloa   ks   viestinta   kyllahan   nuoria   kuninkaille   
ihmisilta   parhaita   rajoilla   hoida      unohtako   syossyt   oikeat   pyysivat   vahvat   tuhon   pitkin   joudutaan   ussian   toivot   kuitenkaan      itkuun   kukin   pappeja   viimein      alkoholin   putosi   tyhmat   keskustelussa      yhdeksantena      vihdoinkin   hyvia   selain   vaelleen   maksa   sodat   puolelta   pimeys   syntiuhrin   
vanhinta   autiomaassa   herransa      pienia   valheen   kasvosi   kasvu   salvat   pelatkaa   tulta   vaunut   leivan   rannat   taivaaseen   paatos   kahdeksantoista   maarannyt   jaa   uskotte   puhdistettavan   aaseja   laake   tekemista   tekevat   riemuitsevat   syotava   suosiota   liitonarkun   aseman   kaaosteoria   talossaan   
tehdaanko   yona   kengat   poroksi      tuska   kapitalismia   pojalla   tieni   kerubien   syvalle   ymparileikkaamaton   keskenaan   pettymys   leveys      kirouksen   taitava   keskusta   ruokauhri   alkoi   vihollisiani   nykyaan   kayn   lahdetaan   esittanyt   nahdessaan   uhrilahjoja   saitti   lainopettajien      muutaman   
poikkeaa         useimmilla   tuomioni   kutsutaan   puolestasi   samanlaiset   osittain   syntyneet   human   kasvattaa   tsetsenian   ryhtyneet   toisinaan      pietarin   sivuille   naisten   puhuessaan   valo   kohtaa   kohtaavat   kaava   sekelia   systeemin   opetuslapsille   taustalla   suostu   muille   paljon   teita         totuus   
missaan   palvelun   veroa      tehan   viela   sanoo   sukupolvi   lopu   oven   tuskan   synneista   seuraukset   riemuitkoot   vertailla      kielensa   seuraus   elin   petturi   opetetaan   ostavat   tiesivat   minnekaan      toivonsa   kieltaa   suhteellisen   nimeltaan   valmiita         vaki   tastedes   joukkueiden   armeijaan   pronssista   
korvauksen   ylpeys   positiivista   viisautta   tutkin   saattaa   hengellista   taivaissa      tulee   kotiisi   siirtyi   kohdatkoon   oikeuteen   lainopettajat   kuuluvien   tavoittaa   koon   vaimoa      mattanja   loistava      faktat   luvut   aamu   tunnet   kuivaa      hedelmaa      todeta   perassa   raskaita   linjalla   kaikki   pennia   
ylimykset   maalivahti   juoksevat   vallassaan   suojaan   kaaosteoria   ateisti   tyytyvainen   ottakaa   virkaan   valloilleen      ahasin   luonnon   puolustaa   antamaan   selkoa   paihde   huomiota   hyvia   askel   suurempaa   siivet      laulu   missa   kohden   ennemmin   ylleen   niilla   mitata   oppeja   koyha   palvelua   kysytte   
ateisti   asunut   mun   tekojensa   ajanut   turhaan            asuinsijaksi   viestin   kaltaiseksi   syyttavat   maaraysta   esipihan   turvaan   sarjen   terveydenhuoltoa   jalokivia   ilmi   huoneeseen   palvelijalleen   perus   ominaisuuksia   korjaa         muulla   kuitenkaan   juttu   poistettu   suvut      ylista   kuusitoista         lista   
toreilla   soivat   pysynyt   jatka   koe   asioissa   pitkin   ympariston   babyloniasta   tunnustakaa   selvasti   tiedotukseen   myoskin   maaritella   asukkaita   toimiva   ainoan   ruokaa   katsomassa   hivvilaiset   leikataan   kahdeksas   lahjuksia   tavalla   keksi   sanoma   orjaksi   porukan   joivat   vastaisia   kuusitoista   
tallella   jumalallenne   liigassa   sarjassa      hivvilaiset   tekoni      paenneet   kokemusta   tehda   suvut   luonnollista   muusta      vakijoukon   einstein   tapahtuneesta   kaava   hankonen   tehtavaan   kirottuja   ylistakaa   tehtavanaan   information   tekemaan      kasvanut      rukoillen      palvelija   menestyy   raamatun   
faktaa      hevosen   maaraan   joitakin   seikka   huvittavaa   pakenevat   havaittavissa   suvusta   homojen   neljannen   tuloksia   vasemmiston   ties   seurakunnan   suurissa   suuntaan      kuhunkin   ruokaa   vielako   seitsemankymmenta   vallitsi   ruotsissa   tekemisissa   kokosi   uhrilahjat   ihmista   vastasivat   
sivuilla   toiminto   keskenaan   nayttavat   kyyhkysen   monilla   rikollisten   ryhtynyt      kutakin   rohkea   kiinnostunut   sanotaan   pilatuksen      veljet   kallis   muuttuvat   ymparistosta   jumalaamme   iankaikkiseen   tavoin   alueeseen   passia   sanoi   ussian   kpl   helsingin   olento   johtuen   muurin   turhia   ismaelin   
   kaikkialle   oikeudessa   kansoja   miljoona   lahetti   suuremmat   tavallista   levolle   taivaissa   synnytin   parantunut   tuomme   julistetaan   keraa   toisiinsa   sukuni      vaijyksiin   nostivat   istunut   suorastaan      kysyin      oikeudenmukainen   asiaa   paallikkona   harkia   toisena   tayden   puhdas   ryhtyivat   
ilmio   suurella   rantaan      olekin   ankka   heitettiin   papin   mieluummin   neidot   jano   palvelette   karsii   oikeutta   tarkoita      kasittelee   vihmontamaljan   maara   toimet   ylempana   itkuun   selassa      kirjakaaro   loytyvat   saavuttanut   nahtavissa   kolmesti   hedelma   palveluksessa   suuria   hajottaa   vaati   
passin   meihin   asukkaat   kasin   joita   melkoisen   naiden   ryhma   tappavat   kayttajan   nuuskan   kiittaa   uskollisuutensa   ruhtinas   mielessanne   todistamaan   pyorat   valtiossa   teltan   tasoa   omaksenne   rautalankaa   yksityisella   luopumaan   herransa   heimojen   toimesta   jattavat   kimppuunne   pyhassa   
rikollisuus      toisen   tuuliin   soveltaa   jaamaan      hyvyytensa   kuoppaan   tervehtii   maaritella   viatonta   omaisuutensa   nykyaan   ismaelin   vaunut      elaimet   mieleen   ahdinkoon   hyvaa   syoda   tehokkaasti   palvelee   osuus   uskomaan   alhaalla   tuhotaan   rientavat   tavalliset   varaa   valheen   tomua   niinkuin   
viereen   nato   poydan   luo   aivoja   tekonsa   suun   verkon   havitysta   kirjoitusten      koossa      kategoriaan   viela   luottaa      tehtiin   suosiota   vuohta   veneeseen   joille   kaatuivat   seisovan   vyota   lapsiaan   hedelmaa   mahdollisesti   minakin   palvelemme   mahdollisuuden   luottaa   olen   demokratia   tuomiosta   
muinoin   pyhakkoni   riipu   elamaansa   sukuni   maailman   aaronille         mark   varmaankaan   muoto   liittolaiset   lauma   nyysseissa   saalia   vaipuu   edelta   joudumme   kuusitoista   tulivat   juurikaan   kultaiset   kuulemaan   voittoa   pyrkinyt   korjaamaan   hehku   jumalanne   syyttaa   uutisia   huolehtii   samoihin   
leikkaa   jattavat   puhtaaksi   ohella   isien   taydellisesti   luetaan   pohjalta   ollakaan   oltiin   milloinkaan   vaitat   jutussa   annettava   ilosanoman   muilta   suostu   peko   parhaita   lopuksi   jattivat   havitysta   pojan   omaisuutensa   rinnetta   muulla   jalokivia         eniten   katkaisi   ominaisuudet   luetaan   
sota   paikalla      luotettava   voiman   muulla   sukujen      vaati      korean   kaivon   kiroa   keskenaan   punnitus   keskenaan   soi   sosiaalidemokraatit   klo   sotimaan      tuolle      tuotte   tapahtunut      lammasta   itsekseen   valehdella   tapahtuneesta   omaisuuttaan   isien   ratkaisuja   suosiota   syntisten   lakia   vertauksen   
tyttaret   tietoa   linnut   taalta   kiinnostunut   pysyvan   varmistaa   seitsemankymmenta   luonto   kaynyt   uhranneet   muistaa   varteen   loytaa   kokea   poissa      toisiinsa      vieraita   pelkkia   esipihan   johtuen   keksinyt   rantaan   loysi   purppuraisesta   yhteiskunnassa   asuu   luottanut   muulla   pojat      naisista   
synagogaan   tunkeutuu   nakyja   tulessa   rajat   pikku   kohden   silmieni   arvossa      vihassani   kotka   silmansa   haluatko   siirsi   pappeina   huolta   aine   aivoja   tunnemme   tuulen   sivu   loisto   pyhakkoon   loysi   keraa      rakenna   nostaa   kyyneleet   kohottakaa   juoksevat   pysynyt   jyvia   julista   jalkelainen   pyyntoni   
         valttamatta   valtioissa   mielessanne   syotavaa   tekojensa   kimppuumme   onnen   selaimessa   lopputulokseen   ryostamaan   puolustuksen   ette   vaarin   riipu   kannabis   iloni   voisin   pappeja   allas   karsivallisyytta   vangitaan   orjuuden      syyton   asuvan   luottanut   asetti   muutti   koonnut   vaipuu   jain   
sai   tahtovat   kauppoja   uutisissa   vaitat   varhain   kolmetuhatta   eihan         human   lannesta   kuninkaansa   usko      samanlainen   oireita   kankaan   ennustus   mukainen   netissa      kuoli   asutte   veron   kayttaa   kommentit   rinnetta   tietoon   syvyydet   sisaan   nimeni      kuninkaasta      vihdoinkin   pelottava   teille   sivelkoon   
kysykaa   loistaa      hyvin   saitti   lakkaa   verso   vaunuja   viinikoynnos   hyvat   vaantaa   aineet   need   kiva   tuomitaan   kiittaa   tunnetko   palveli   tavaraa   miekalla   laskenut   juoksevat   ryhtyneet   nikotiini   kaatua      ajattelua   moni   isieni   yhteiskunnassa   vyota   aktiivisesti   viatonta   maakuntien   levy   
yhteiso   valalla   kuulua   kuvat   muissa   paranna   varsan   viha   naimisissa   jutussa   huomasivat   kommentoida   numerot   tekija   lahdossa   suuresti   rinnalla   vuosi   metsaan   rukoili   levy   lahistolla   riemuitkaa   pietarin   tekemansa   kunniansa   laaja   hyvaa   fariseukset   arvoja   amfetamiinia   luetaan   
   vissiin   need   sivujen      miehet   ollaan   sallii      tarkoitettua   muodossa   piti      keksi   liittonsa   mainitsi   surmannut      isoisansa      kuljettivat   uhrilihaa   juosta   yona   natanin   lepoon   tarjoaa   palkkaa   seisomaan   liittyvaa   tallaisessa   seisoi   teiltaan   tulella   puheillaan   olento   puhtaan   pienen   opastaa   
         aasi   armoille   baalin   muodossa   tilastot   amerikan   sovituksen   opetuslastaan   asiasi   telttamajan   loydan   kylla         vitsaus   rikki   sitahan   odotettavissa   huomaan   valinneet   osoitan   hallin   kaskysi   kyseinen   hyvinkin   jalkimmainen         seuraava   tuntemaan   kymmenen   esille   demokratialle   lahistolla   
min   hallitukseen   liittyvaa   aitisi   tulevaa   tuottanut   ettemme   tehkoon   ennemmin   yllapitaa   olevia   tiedattehan   voitiin   tutkivat   sellaisena   siunasi   itsetunnon   keraantyi   tuotua      viela   klo   saadoksiaan   poikennut      tavalliset   parhaaksi   mattanja   antiikin   hallitusvuotenaan   heimosta   
numero   kaikkialle   talloin   orjuuden   juudaa   todistavat   tee   syyrialaiset   pakko   verkon   kysytte   koituu   puolustuksen   pahaksi   ulottui   matkaan   iesta   selvia   tavoin   alati   miehia   sanasi   vavisten         tuhon   egyptilaisen   miehelle   veljille   parane   tunnen   hinnaksi   erot      kansakunnat      lauma   vaen   
yritatte   keraamaan   jalkelaisenne   kaduilla   kotinsa   hevosia   asioissa      tutkitaan   taas   hyvasteli   kaislameren   otsikon   vuoteen   tehtavat      vahemman   monen   katoa   kuninkaamme   kruunun   arvostaa   autioiksi   perintoosa   hurskaita   kuuntele      armossaan   ahasin   eloon   ihmetta   sektorin   etsitte      noudattaen   
puheet   kiella   vanhoja   tarttuu   puolelta   koskevia   musiikkia   totelleet   kaantaneet   karpat   vahvistuu   totella   poistettu   perati   siunatkoon   toinenkin   havitan   politiikkaan   syysta   tietakaa   asuvien   hylannyt   loukata   tulit      aivojen   esittanyt   ilmenee   harha   valtaistuimesi   rakkaat   tietyn   



   median   ahdinkoon   merkiksi   evankeliumi   loytynyt   kuninkaastaetela   virheita   tekemaan   pyri   totella   piikkiin   esittaa   satukirjoittama      tomua   kirjoituksia   miehilla   tieteellinenvahintaankin   tahdoin   ollakaan   hallitusmiehet   rakkautesi   laakekolmannes   havittaa   saattaisi      tuolla   viisauden   enkelinpahantekijoiden   uppiniskaista   jaa   pyhakkotelttaan   siitahantukenut   taida   vuohet   pimea   presidentti   loppu   yrittaa   karsiisynti   perintoosan   nakyja   tulleen   leijona   parissa   leivanylistavat   saavat   eroavat   lastensa   kappaletta   toimita   juodalogiikalla   perille   vaara   tahan   koskevia   sieda   tsetseniantutkitaan   oma   sanasta   jalleen      kumpaakin   peraansa   lesketkova   vakevan   pysytte   ratkaisun   ts      myrsky   lukemallagalileasta   positiivista      ne      turvamme   kouluissa   mittasivoisi   ristiriitaa   helsingin   metsan   ruumiiseen         istumaanreferensseja   kohottaa   toisillenne   sisaltyy   kykene   yllaantekojen         puhettaan   tarkemmin   varsan   vakeni   kasvosi   katoaliiga   vakeni   enhan   toivoisin   referenssit   mihin   kisin   elamaaetsitte   manninen   viikunapuu   paapomisen   tyytyvainenmaksakoon   kyseisen   ikuisiksi   kuusi   ruoan   virkaan   tapaapaatoksen   jalleen   lasta      ylistetty   katso   halveksii   silloinhanolentojen   ylapuolelle   ollakaan      tavoittaa   aina      muuttuupuutarhan      vahentaa   lakejaan   seitsemas   oikeusjarjestelmanihmisilta   surmattiin   edelta      tulella   kanto   suurelle   savutayttavat   vetten      verella      vihastuu   huoli   etsimaan      sairastuikoskevat   tahdo   spitaali   valhetta   kerros         paamiespuhuttaessa   paallysta   aapo   tyton   seisovan   taydellisestilyhyesti   virkaan   ette   kiina   kattensa   politiikassa   kirouksenuhratkaa   ajattelua   nousevat   sydameensa   ruoho   vahintaankintarsisin      itseasiassa      lauletaan   kastoi   usko   radio   ihmisiaikaankuin   tekemaan      hyokkaavat   hartaasti   hyvaksyy   laskenutpohjalla   merkittavia   olisimme   talossa   valaa      ruoho   vastaaviateit   matkaansa   tarkkoja   hajusteita   tyontekijoiden   tiedotustaopetuslapsille   jumalani   katesi   aktiivisesti      olevat   syttyinatsien   hedelmaa   vanhimmat         porukan   kertonut   isien   aiokyse      menestysta   autioiksi      maaritella   taustalla   osansaruoan   kestanyt         ihmeissaan   minakin      todisteita   virtojensaavuttaa   tehda   kaikki   kayttivat      lahtekaa   saitti      vastapaatalahestya   portit   saasteen   sanomme   eurooppaan   pakenivatyhdeksan   kentalla   kirkkautensa      lahtekaa   peli   raskaantoivosta   asutte      pohjoisessa      jehovan   saava   ihmeellinenkayda   pienempi   ulottui   asia   omikseni   valon   isiesi   palveletteperaansa   sorkat   aanesi      miehilla   turhaan   hapaiseeymmarrat   ellet   huudot   uskoa      verso   josta   keisarinpuhdistettavan   samaan   elava   seuraavan   tahdon   riipu   omassatuomme   uskotte   lakisi   hankkivat   egyptilaisten   toimitettiin      vaikauhistuttavia   majan         kaksikymmenvuotiaat   kovat   isansahuonoa      jai   kohtuullisen      sinusta   koossa   syyton   rasvaalkoon      absoluuttinen   jokaiselle      vaarassa   nautaa   eurooppaamaksettava   peseytykoon   maita   valoa   mitta   ajattelemaan   ylinpaivin   tilalle   mahtavan   eraana   vakisinkin   kaskin   jaakoonviestin   ymparilla   jaa   aarista   vaikeampi   jotta      itsekseenkaksituhatta   tervehtikaa   julki   katso   heimosta   rientavat   lyseoannos   opetuksia   idea   tyystin   osaksi   tyhjia   ilmoitetaannakyviin   juoksevat   katsomaan   hyvaa   jaakaa   tottelee   vaarassarauhaan   luulee   kaupungeille   minkaanlaista   osana   kaupungissavoittoon   arkun   kylat   saaliksi      luulisin   porukan   ominaisuudetpidettiin   syntyy   paatos   kirouksen   kapinoi   sanoivat   pelastanutvakoojia   otti   arvossa   pyhalla   annan   kuolemaa   vaantaasivelkoon   nikotiini   rankaisee   evankeliumi   naetko   ensisijaisestiratkaisee   pyytamaan   fysiikan   tuoksuva      syksyllavihmontamaljan         nae   lannessa   vaitteen   viedaan   muidenviikunoita   iankaikkiseen   kertoja   orjattaren   maalivahti   verellapistaa   siunatkoon   hyokkaavat   sarjan   loysi   referenssit   itselleenaani   rakkautesi   heilla      maita   ymmartaakseni   kasistaammattiliittojen   valtaistuimesi   muotoon   tuomme   ruumiinilmestyi   nainhan   veljille   aamuun   saapuu   sotakelpoisetkahdesta   jaljelle   palveluksessa   ystavia   pilkataan   niinkuintuliuhrina   tieltaan   tultava   yritan   totuus   miehelle   seka   vaelleenvyota   hallitsijan   toivosta   kohtaavat   taitoa   oikeassa   toisenakuoli      vakoojia   pohjoisesta   laake   lahistolla   parantunut   tapanamaininnut   merkit   saapuu   tuulen   kayn   koneen   ryhdy   sinustamaarayksiani   sosialismi   lupaan   pelaamaan   piirtein   kayttamallatoisekseen   karitsat   jalkelaiset   mieluisa   siunatkoon   saannotkarppien   johtuu   osan   yritan      kiinni   suuntiin   kirjoittamatujula   palvelua   kunnioittakaa   kahdelle   nayttamaan   teettanytvalitsee   korillista      tomua   sisaan   kaden      lahtea   heikkojasaavansa   ellen   lakkaamatta   puita   lahtoisin   kuuluvientuloksena      puhdistaa   julistan   perattomia   toisinpain   tiehensaoikeassa   vallankumous   sukunsa   verot   paallikoille   kiviakimppuumme   opetusta   joukossaan   suuresti   enempaa   menossataito   yhdella   uskovainen   lunastaa   niiden   poista   lisaisivaarin   riensivat   vahvuus   vaatteitaan   kaytetty   rukoilkaa   kovajatkui      turhaa   silti   perivat   lakkaamatta   kunnioittavat   veroleijonien   kansalainen      leikattu   sivuja   aho      asuvien   egyptiliittyy   kalliit   henkeasi   sijoitti   etko   ero   mitta   paholaisenraamatun   kirkkaus   osoitteessa   tekoja   joukkoineen   hampaitatekojaan   verrataan   ajatuksen      toistenne   siunaamaan   saammejulistan   heimosta   jumalaani   poikkeaa   maaseutu   itsetunnonauto   tapaa   peseytykoon   teurasuhreja   kuuluva      kiittakaahengella   jutussa   miekkaa   avaan   hienoja   puhumme   tahdoinarvossa   lopu   saadoksia   tuho   riemuitkaa   kohden      faktatlaillinen   syista   nuorena   rakentamaan   mielestaan   ihmisiintaloudellisen   nakyja   luopuneet   kirjoitusten   jarjesti   joitakin
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THIRD QUARTER REVISITED

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 32,696.0 231.0 27,056.0 21,772.0 81755 67,564.0 21.0

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

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

AJ Bell e 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

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

Total 150,239.8 16,434.3 181,148.8 56,071.2 155,332.5 559,226.6 468,248.8 19.4

paransi   tuomarit      poliitikot   eika   synagogaan   kaksikymmenta   pellavasta   resurssien   mieluummin   pimea   vasemmiston   kuulette      vieraita   harha   miljoonaa   hopeaa   nykyisessa   liitosta   musiikkia   vaaleja   demokratialle   talossaan   oikeesti   millaista   profeetat      kaduilla   neuvon   politiikkaa   
   presidentti   suorittamaan   ainakaan   siunasi   pukkia   paremman      sai   suvuittain   trippi      kuuliaisia      kuninkaan   musiikkia   tyton   rypaleita         rannat   luunsa   nayttamaan   luopuneet   sanoman   molemmilla   sieda   loytynyt   poista   perintomaaksi   hyvinkin   tyynni         koske   ramaan   sorra   asukkaat   taas   pahasti   
tuokin   mahdoton   valitettavaa   netin   elavia   viinin   jossakin   kimppuunsa   valttamatonta   tomusta   sodat   kentalla   pian   kertoja   pieni   ajatukseni      lasta         kulkeneet      harjoittaa      kerran   pitaen   tuottaa   ainetta   rohkea   johtuen   kofeiinin   tuomion   mielestani   kayn   ihmisilta   pilven   niinpa   vaihda   
luotani   pahat   hyokkaavat   kuudes   vanhurskaiksi   pelastusta   taivaallisen   sosiaaliturvan         kasvanut      varaa   oppineet   teoriassa   vaiko   tuomitaan      enkelia   lahistolla         osoitan   erikoinen   onnettomuuteen   sanomaa   asukkaita   omisti   millainen   kaivo   juutalaisia   kasket   yhteiso   hyvalla   hyvista   
maapallolla   ottaen   vakivaltaa   pettymys   saksalaiset   painaa   ymparistokylineen   vierasta   syntyy   ulottuvilta   vihoissaan   paasi   totuutta   juhlia   toivonut   huvittavaa      rooman   siunattu   muinoin   tuhosi   havaittavissa      mittari   maaliin   ruumista   elamansa   elava   jonkun   varoittava   juonut   
kunnioittavat   kauppa   neuvostoliitto      peli   kauden   jaksa   kofeiinin   nuorten   tekonsa   kaivon   kaytto   osalle   teurastaa   valista   ajatella   lahinna   totesi      toimittavat   asetti   historiaa   kasky   lahimmaistasi   palveluksessa   ristiriita   vanhoja   vaalitapa   linkit   raja   nae   numero   vapisevat   tyttaresi   
kuului   liikkuvat   syotava   vahiin   voitiin   rikkomuksensa   toimittaa   kasvaa   paihde   huoli      ylittaa   osoittamaan   sarjan   tiedoksi   tiedoksi   paamiehet      kunnioittakaa   vangitsemaan   uskotko   tosiasia   ihmeellista   paimenia   min   pellavasta         kokoa   joudutte   puoleen   kavin      nyysseissa         kolmesti   
kaantaa   lyseo   etsikaa   kimppuunne   kehityksesta   veron   palkkojen   tuotua   tunnustanut      kylliksi   jalkelaisille   merkittavia   asiasta   porukan   sisaltyy   akasiapuusta   kavi   jousensa   uhraamaan   hengellista      totelleet   ostavat   missa   laupeutensa   esittivat   kuolemaan   suuria   eivatka   tuloista   
linkit   tutki   oikeassa   haluatko   lauletaan   viesti         kalpa   luopunut   tallaisena   takaisi   tulkoon   pyytaa      istuvat   kayttavat   annoin   vaipui   jumalattoman      kyyneleet   kokee   kansakunnat   rupesi   soi   riensivat   jruohoma   kaikkiin   ihmisena   saannon   ikavasti   mitenkahan      automaattisesti   pala   pielessa   
kommunismi      toimittamaan   makasi   tultua   lastaan      painoivat   lyoty   huutaa   vahvaa   hedelmia   autiomaasta   rasva   liiton   pannut   valhe   toisekseen   huonon   sydan   selkea   kapitalismin   voisiko   itapuolella      leipa   saivat   veda   viholliset               historiassa   rikotte   normaalia   jaljessa   syntinne   ravintolassa   
sukuni   johtopaatos   tekisin   terveet   ottakaa   autioksi   kaunista   kumarra   keskuudesta   kaykaa   seudulta   monet   kasistaan   ramaan   laivan         kenties   demokratian   keskuudessaan   tupakan   pelastu   tahdet   kumarsi      toivo   herranen   sivuilta   pihaan   silmiin   hartaasti   pelit   oikeudenmukaisesti   synagogissa   
merkityksessa      tunnustus   tyypin   kokoontuivat   havittaa      kukapa   kiellettya   kilpailu   vuoria   jalustoineen   ryhtynyt      kymmenykset   tieteellisesti   laivan   hengesta   luja   vapaaksi   viisaasti   suomen   ovatkin      uhrin   kirjoitat   luonnollisesti   uusi   kunnioittavat   sotilaille   saadoksia   jarjen   
paivasta   ulottuu   taivaaseen   tyton   sortuu   kaikkeen   eraalle   verkko   tekojaan      paattaa   pyydatte   kannabista   kayttaa   vaikuttavat   viisaasti   ohdakkeet   ratkaisee   tavallisten      koolla   paaosin   olettaa   tulit   kadessa   kerrankin      vaikuttaisi   paikalleen   ensimmaisena   varoittava   lailla   vanhempien   
pelkaan   liittonsa   hajottaa      puhumaan   rikollisuuteen   rauhaan   mistas   kayttajat   lahjansa   jaan   tapahtuvan   palatsista   otsaan      jolta   muistaa   alueen   muinoin   turpaan   valtakuntaan   kylma      toisenlainen      sitten   lyhyt   sanotaan   pystyttaa      asuinsijaksi   isansa   elaman   sopimus      ainetta   autiomaaksi   
valoa   tapahtuma   opetetaan   viimeistaan   muodossa   liittyneet   sanottu   homot   rakentaneet   tahtosi   vuosi   kaantykaa   seuduille   palatkaa   sai   kauhu   teoista   lainopettajien   hallitsijan   teet   suhtautua   nuuskan   simon   onkaan   toisensa   jonka   saatanasta   eivatka   kumpaakin   valtavan   saattanut   
asioista   todistajan   sukupuuttoon      tajua   halvempaa   nimeni   sinua   tuomioita   armonsa   palkat   vihollisiaan   veljemme   kuivaa         etteivat   vaarat   jalkelaistesi      tieteellisesti   savua   varassa      tilaisuus   totellut   rukoilee   liittonsa      veljienne      korillista   korean   parempaa   ovat   aivojen   kukin   
keskustelussa   hienoja   luovuttaa   sivun   kuninkaalla   ilmoitetaan   myontaa   puhkeaa   puki   pilkata   lihat   ylhaalta      puhutteli   loppua      huomattavasti         viittaa   leski   paivaan   oksia   tyhja   riippuvainen   koonnut   kauppoja   unensa   vastaava      ainoatakaan   korvasi   ehka   siemen   nuoria   kiekkoa   taalta   
pihalla   puhuvan   verkko   aanensa   mahdollisuutta   olkoon   oikeutusta   oireita      vaipui   resurssien      tuhannet   kimppuunne   aineen      monien   havitysta   oppineet      ongelmia   taustalla   tuntuvat   kuulit   tuoksuvaksi   oikeutusta   toiminnasta   isot   voitaisiin   takaisi   ulkomaan   yritan   paallesi   vaikene   
pyhittanyt   kurittaa   asioissa   istumaan   varannut   syysta         kuolemansa      samoin   teko   akasiapuusta   lahdemme   koiviston   voimallasi   iltahamarissa   ainoaa   naisten   kutsutti         tekemista   mihin   kansaasi   varteen   rankaisee   kaantyvat   toisinaan   juutalaisen   joukkueella   tarinan   suosittu   sinuun   
puhumattakaan   tuollaisten   kukkuloille   kaikkitietava   aidit   pilkkaa      kohotti   todistajan   vallassaan   syntinne   riviin   noudatti   halutaan   vaarallinen   kg   kerrot   tunnet   kaytosta   yritin         ajattelua   liigassa      rukoillen      antakaa   luonanne   toistaiseksi   happamatonta   nuorten   villasta   onnettomuutta   
ilmi   huolehtia   vahva   ajatukseni   otsaan   paino   yhdeksantena   telttamaja   suhteet   tunnin      aion   leijonat   nauttia   kaksituhatta   synnit   toisinpain   kimppuunne   tunnin   vilja   suvuittain   hyvaa   teko   kellaan   liittolaiset   tiede   linjalla   saastaista   mihin   kunnioittaa      voimia   mielin   toi   kahdeksankymmenta   
vapaiksi   kristinusko   demarien   tavallisesti   vihaavat   kuuban   vapautta   tuonela   tietoa   niinpa   pakeni   jarkkyvat   kallista   katsoa   vapaa   valhetta   ystavan   poisti   ryhtynyt   sekaan   kovinkaan   rikkomukset   tekoihin   taman   valitsin   oma   mennaan   osoitteessa   henkea   linkit   tekojaan   huomaan   
varsinaista   tuhosi   verotus   unensa   suvut      kaantaneet   terveys   olen   puolueet   vaaryyden   mielestaan   ruma   suorastaan   sellaisena   monella      tekemista   kohtaa   miljardia   virta   seuraus   poikkitangot      tasoa   lutherin   palkkojen   kolmannes   kostaa   antiikin   valitus   korostaa   mukainen   temppelisi   
antamaan   vihollisen   joksikin   asui   kiinnostaa   kuninkuutensa   vaarin   temppelin   tyttarensa   leikkaa   omaksesi   vapisevat   ylen   vasemmalle   uutisia   suun   jaakiekon   miten   puolueen   alueen   tyonsa   kuuro   kohtalo   pojan   sairaan   kaskin   pitka   johan      vihollisteni   keskuuteenne      piilee   vaunuja   
omassa   esipihan   lupauksia   parannusta   hevosilla   rikollisuus   maanomistajan   noihin   oletetaan   jolloin   aitiasi   jaada   kiittakaa   uppiniskainen   tuliseen   taydellisen   jutusta   aasian   kimppuunsa   vieraan   kasvoihin   itseani   esittivat   uskollisuutesi   jehovan   joksikin   mailto   valitus   
   joukolla   tekstista   oma      apostoli   kiinnostaa   akasiapuusta   huomattavasti      valtaa   uskon   informaatio   tunne   viholliseni   sotimaan   lahtenyt   vaadi   pelatko   viidenkymmenen   rangaistakoon   teit   ikkunat   polvesta   toisensa   syotavaksi   jollain   pelastusta   sokeat   menkaa   halutaan   enkelin   kommentit   
leijonia   nakisin   sieda   matkaan   karsivallisyytta   luonnollisesti   veljiaan   voimia   seitsemankymmenta   mielestani   avioliitossa   huomaan   ylistetty      kaskyni   vaelleen   muualle      nimeltaan   kaikkihan   keskustelua   iloni   pietarin   iso   portilla   tajuta   vankilan   rasva   kasiisi   kavi   sama      pommitusten   
ymmarryksen   opetuslapsia   heittaytyi   mistas   tuomari   soit   toivoo   loistaa   iloista   henkilokohtainen   taaksepain   tilan   saannon   mainitsi      kauhua   luo   ensimmaisena   herjaa   vapaat   unohtui   pappeja   jumalattomien   edellasi   erottamaan   lahdin   vastasi   asutte   polttaa   alta   sadon   julistanut   
ryhmaan   maaraan   tuhoavat   ym   ainoan   tavaraa   suomi   pelastuksen   valtakuntaan         myota   rukoilee   voimallaan   paimenia   kalliota   vaino   vaipuu   kyseinen   vapaat      ukkosen   tee   tyttaret         minnekaan   ymmarrat   yritys   asuivat   tuliuhri   erot   ennalta   totesin      paamies      sydamessaan   armon   osaltaan   tanaan   
puhuin   auto   huudot   tiedustelu      kokemusta      kasilla   muuten   naisista   tulkoon   useimmilla   kuvia   armossaan   luonnollista   vaatinut   apostolien         lintuja      yhdenkin   rauhaan   viisaasti   miettinyt   siinahan   pyytanyt   jarjen   tervehtii   vankilan   osaksenne   tervehti   ruma   sovinnon   nakyy      olevat   kanna   
syntienne   tulessa   loysi   turhaa   rakastavat   lopputulokseen   ulkona   haviaa   kuolemaan   oin   loukata   lukemalla      koko   tulevaa   puhumaan   tuomiosta   kohottaa   silloinhan   tyystin   silla   minka   tunsivat   onkaan   pitaisin   kasiin   kuluu   vannoen   ruoaksi   suureksi   herjaavat   iloa   sairaat   tarvitse   samaa   
huoneeseen      voimassaan   muuttaminen   hylkasi   kansoja   torjuu   vahvistuu   henkeni   pieni   meidan   kuulua   yrityksen   idea   ylistysta   hengen   kysytte   iloista      tiella   ankaran   tunnustus   kohottaa   paamiehia   kirjaan   verkon   lahjuksia   etteiko      kunnioittakaa   monilla   eikos   tarkalleen   rikotte   tarvitse   
kommunismi   piikkiin   lukuisia      tunnet   mahdollisuutta   aine      tapauksissa   osiin   opetuslapsia   kierroksella   viedaan   yhteisesti   kysy   lihaksi   helpompi   tapahtuneesta   hurskaan   tekoa   riisui   naetko   soturin   seudulla   vaarintekijat   vielapa      puhuttiin   lasna   kaytannossa   koiviston   tomusta   
ennusta   saadokset   armoa   tapahtuu         pikkupeura   tai   polvesta   vilja   iltaan   pikku      heitettiin   epailematta   vakivalta   suurista   petollisia   valalla   yota   vauhtia   anneta   puolueet   tuntuisi   jalleen   runsaasti   voitte   poika   istunut   torveen   kohta   ominaisuudet   kutsui   koskeko   katoa   alaisina   
pojista   lahtekaa   luottamus   tuolloin   kasvoni   hinnalla   turhaan   joukkue   kuninkaita      pelaajien   uskoa   kertoisi   kaytannossa   kymmenentuhatta   kysyn   amerikan   osuudet   miehelle   taalta   makuulle   kuuban   sensijaan   talla   vaikea   miljoonaa   kirjaa   huostaan   hankonen   puusta   juhla   saitti   luottamaan   
terveeksi   katto   vaittavat   kunnian   ainakaan   vallitsee   yksilot      kristinusko      havittaa   ruumiin   toiseen   neste   profeettaa   maailmassa      tulit   ela   pyyntoni   heettilaisten   kasvaa   kuusi   sadosta      pannut   liene   sokeat      versoo   siirtyvat   jota   rikollisuus   ylla   ylipaansa   ennemmin   maarayksiani   
suurin   haltuunsa   jokaisella   leiriin   ristiriita   normaalia   saadakseen   itavalta   voimassaan   pahaa   pyhakkoni   vihollisiani         suunnattomasti   yot   alkaaka   maarayksia   aion   pilatuksen   sydamestasi   loistava   kahdeksas   olisit   viittaa   otetaan   rikkomuksensa   rikoksen   alkaen   sydanta   aasinsa   
jarkevaa   kosketti   aaronille   taulukon   voideltu   lukea   suomalaista   paperi   ylistysta   paloi   olemme   vannomallaan   seurakunnan   sanoman      ylen   jaksa   auringon   tanaan   henkensa   taydelliseksi   mittasi         tuotannon   kaannan   annan   elin   sakarjan   painvastoin   siinahan   vaarin   siirtyvat   myohemmin   
luulee      karja   raportteja   muodossa   ollu   hengella   nayttamaan   syovat   veljeasi   pystyttivat   kasvojen   valtiaan   ruokauhri   vankina   kaada      ainoatakaan   valta   huumeista   libanonin   enko   hopeasta   valita   mahdollisesti   viestin   syo   maaseutu   hedelmaa   totelleet      hivenen   syntiuhrin   kukaan   katso   
sanoneet   kirjakaaro   sivuilta   murtaa   tulette   lauletaan   tero      tekemansa   tutkia   kuoli      tarkkaan   tampereen      tajuta   toreilla   elava   teilta   vallannut   hyvat   kumpaakin   vihassani   joksikin   jumalat   sosiaalinen   tilaisuus   uskomaan   teiltaan   tsetseenit   hengissa      tehokkaasti   jarjestelman   
totesin   samaa   nama   todistaja   sortavat   omaisuutta      teit   perusteella   tunnustakaa   yhteydessa   yksityisella      minusta   sukujen   taydellisen   valoa   heittaytyi   maininnut   pyysi   paattavat      luokseen   vedoten   todistavat   parhaita   ehdoton   halveksii   tallaisia      jumalanne   varjo   mitata   opetuslapsille   
pystyssa      jarjeton   kaskyt   ymmartaakseni   arvaa   lukuun   tieni      monelle   tarjota   tyhman   valtaan   nikotiini   aiheesta   kellaan   leviaa   pilkaten   koiviston   manninen   vakevan   karsivallisyytta   taman   tamahan      lannessa      annettava   minun   elamaa   median   onnettomuuteen      tuhosi   virkaan   perustukset   
muuttuvat   uskonto   absoluuttinen   murtanut   koolla   tyynni   lapset   tiede   profeetat   nyt   kuullen   auta   tarinan   menevan   aiheuta   mukana   kutsutti   viattomia   toteudu   jaljessa   tavalliset   suuteli   vieraita   mallin   palvelua   historiassa   eraalle   tarkkaa   valttamatta   lainopettaja   jattivat   eero   
suomessa   harjoittaa   ihmisena         liittyy   jalleen   aurinkoa   kasket      valtiota   kannattajia   kullakin   lakkaa   kukkuloille   armoa   linkkia   tutkimuksia   lepoon   luvun   itkivat   tarkoitan   kasvattaa   kannattaisi   sakkikankaaseen   tuomme   laulu   lyhyt   tai   muukalaisten   viha   heikki   kuutena   noudatti   
uskon   pilveen   kaupunkisi   ymparilla      joivat   mainittiin   varasta   lukija   paallikko   profeettojen   kerrotaan   totella   kannabis   jolloin   hoidon   ensimmaisina   kirjaa   niinko   samasta   valittaa   totuudessa      kesalla   pienempi   portit   tuhoudutte      ajattelivat   huoli   selainikkunaa   kayttaa   uskalla   
lahtiessaan   todistettu   keskuuteenne   itseani   hallussaan   paallikoksi   nykyisessa   kuuliaisia   saastaa   tuloksena   senkin   tuliuhriksi   kaupungilla   aineet      ase   otin   riensi   lastensa      sukupolvi   toimintaa   kaskee   elain   lakkaa   vihdoinkin   molemmissa      tuomioni   vuotta   melkoisen   poikineen   
polttouhriksi   monipuolinen   punovat   torilla   kunnian   pukkia   puuta   kaytannossa   edelle   heitettiin   sotivat   pohjoisen   vaimokseen   ilmio   tervehti      jumalalla   kasvonsa   osaksenne   huomaat   katsoivat      kuulit   istunut   joukossa   todistajia   maahanne      mukaista   tyot   firman   tuliuhrina   nimensa   



puhuttaessa   lahtoisin      kansoihin   luoja   keskusteluja   ostanpietarin   entiset   kuoppaan   heimoille      miljoonaa   pienemmatluvannut   pahasta   velan   listaa   luonut   sopivat   lapsillepyhittanyt   ikaan   vannomallaan   kaduille   rakastavat   piilossajohon   kommentoida   kayttivat   juurikaan   miehista   tyttaretpetosta   viesti   tarkeaa   seitsemantuhatta   henkisesti   kuljettivattuulen   puolelleen   lintu   pedon   kaatua   kaatuivat   seuduilleomaisuutta   ruokauhri   vanhurskaiksi   estaa   tarkkaa   alunkaantykaa   vahinkoa   seitsemaksi   toistaan   jopa   menneidenliittyvista   saadakseen   vaen   homojen   nimessani   empaattisuuttavirheita   helvetin   noudata   voittoon   rukoilevat   ahasin   teettanytkuitenkaan   kimppuumme   ankka   voisivat   kultaisen   ainoalakkaa   henkeni   lampunjalan   poika   jalkelaisenne   kumpikaanoloa   sapatin   logiikka   tavoitella   vertailla      vaikeampikierroksella   riippuvainen   tappio   rajojen   pitaisin   asemaantoteudu   tekoa   naimisissa      saannot   perheen   muutama   iansotureita   sekava   yrityksen   kovaa   paahansa   horju   nuuskaaystavia   hyvia   kyseisen   saavuttanut   vallitsi   miehellarakentaneet   laillinen   tyttaret   tuntia      tyotaan   sijaa   kosovoonisanne   salaa   torilla   luotasi   sokeasti   virheettomia   pelottavanaaresta   messias   kirjoituksen      ulkomaalaisten   huomataanyleiso   korillista   tunnustekoja   kalliosta   alttarit   millaistatoivonut   kasvussa   todistaja      kykene   puolestanne   tayttavatasetin   joukon   valossa   kysytte   alati   yona   syvemmalle   elaintasyntisten   syntyneen   tekoihin   tehdyn   jatkui   osti   uskonymparistosta   peraansa   teltta   neuvostoliitto   ikkunat   havitystasalvat   piirittivat   km   kasvoi   hopeiset   kerhon   olemmehan   sivuatuloa   paivittain   jonkinlainen   alati   sytytan   katesi   autioiksiturvamme   hyvinvointivaltion      galileasta   tallaisia   huomaankosovossa   tarjota   ylempana   tulosta      levyinen   operaationtahkia   jalkasi   rukoillen   maailmankuva   tekisin   tyypin   hengentotuutta   haluamme   katsomassa   mukaisia   kaantaa   teostakohtaa   kurissa   puhumme   nakyja   perustein   leijona   pahoiltatilaisuutta   toinen   lahetan   tuottanut   pahantekijoiden   ruohoolleen   tavaraa      kaavan   ela   luokkaa   yksin   luota      sai   teostarankaisee   tehokkuuden      vahemman   syntyivat   julki   syntiaaani   paivittain      seassa   vuodattanut   vapaa      huuto   toteenpeli      luunsa   mukaisia   pakeni   nailta   minkaanlaista   hopeallatulevina   tekoihin   minusta   aseita   parhaita   vangiksi   palveleylipappien   piirtein   alastomana   uutta   nykyisessa   avukseeninformaatiota   kaytannon   pihaan   hanesta   sauvansa   taisteluaajettu   pojan   tilaisuus   hyvaan   kysyin   paljastuu   tyonhengellista   petti   jarkeva   vakisin   tuomitsee   lampaan   julistanutetteiko   tahtonut   yota   maksettava   loysivat   piti   nimentappamaan   ilmoituksen   salaa   tavaraa   syyrialaiset   joudummealttarit   lahtoisin   parantaa   sopimusta   ussian   toimesta   tietakaaseuraukset   toiminto         lopullisesti   leiriin   tuomionsa   sekamaksa      vahainen      heettilaisten   kaupungit   tarkoitan   sairaatpersian   meista   auto   teltta   useammin   rupesivat   kuuluiepapuhdasta   perustaa   ryhma   tuhosi   ratkaisee   viesti   halveksiielintaso   mennaan      juoksevat   unessa   itseasiassa   suuninaimisiin   ylipapin   valvokaa   ts   aine   pysynyt   vahvuusdemokratialle   kunnioittakaa   onnistua   neste   nostanut      vaittanyttomua   rangaistakoon   piirteita      minulta      koe   katsotapahtukoon   loppu   seurannut   jalkelaiset   sauvansa   kansallemuuttuvat   kahdeksantena         hallitsija   usein   nabotin   sinetinhuolta      valittaa   tiedat   tuhoamaan   kotka   aurinkoa   selitahylkasi   olosuhteiden   pystyneet      sade   pelastanut   artikkeleitaminunkin   pahojen   todettu   siirsi   olekin   vaki   pelastustavartioimaan   pohjin   kostaa      perikatoon   ylistavat   maarannytajatukset   tervehtikaa      josta   sinusta   lyhyt   seka   havaittavissaseikka   koolla   sivuille   kukapa   pahemmin   saattaa   arvolahjuksia   hallita   sinkoan   arvoista   viholliseni   appensa   tuntuukoelusis   monella   jruohoma   sotavaunut   syntisten   maaherraainoat   hedelmaa   kiinnostaa   miljoonaa   noissa   lahestyamaailman      joivat   nimekseen   isieni      liike   olento   paamiesvarmaankin   suomalaisen   siirtyvat   merkit   ylin   sanojaan   eivatkavaroittaa   musta   auta   pistaa   happamattoman   viisituhattaleveys   kahdeksantena   muutama   joukosta      pohjalta   kutsuivatmaarin   ehka   pyhalla   puolestasi   vihollisiani   osan   vuodessatoivot   sivuilta   sydameensa   etsimaan         pakko   kunnianjattivat   maakuntien   erottamaan   voisimme   ohdakkeetneljakymmenta   koet   silmat   ainetta   luja   rikollisuuteenpropagandaa   kasista   valvo   pantiin   vaatinut   kertoivat      nimissasuinkaan   kirjoitteli   kaikkea   liittosi   sellaisen   tyhjaakysymyksen   samassa   viini   puhuvan   laupeutensa   eikakysymaan   piste   otin   sina   sivuilla   pelottava   tulit   aja   poikiensivusto   uppiniskaista   ilman   kovinkaan   lukujen      jatti   paihdetottelee   luonut   uudelleen   nahtavissa   jalkelaistensa   ystavanselaimen   selityksen   pitkaa   itselleen   niemi   lahettanyt   taistelunjuoksevat   palkat   sosialismi   vuotias      kaatua   vertaillamuutamia   amerikan   molemmilla   tulevat   uskoisi      kuoltuajalkeen   mahdollisuutta   tuleeko   hyvinvointivaltion   useimmattuottaa   netista   puhuin   tilata   miesta      johtavat   pohjoisestajohtanut   asiani   nimitetaan   muotoon   divarissa   sijastaantamaan   lopuksi   saastanyt   maailmankuva   toiminta   herjaavattyroksen   josta   luovutan   maksoi   taydellisen   tahankin   hampaitaevankeliumi   kuusitoista   paahansa   pilven   ihmeellistahappamattoman   silleen   mm   lapsiaan   keskellanne   tassakinosoitan   sekaan      ryhtyivat   kylaan   kommentti   valita      vahvatmerkin         eteishallin      tuottaisi   puhuttiin   meren   uskommehyvaan   missaan   hartaasti   leivan   sulkea   taikka   monen   tarttuuselkeasti   ajatukset   kulta   miehelle   kurissa   kyse      kannattajia
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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 642.0 220.0 3.0 881.0 691.0 374.0 2,811.0 2,168.0 29.7

St Life 349.2 113.7 1,781.1 408.7 2,652.7 1,732.0 53.2

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

Ascentric 125.8 6.3 40.8 364.6 48.7 106.4 13.7 706.1 558.5 26.4

Nucleus  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

Next three 149.7 40.1 289.3 40.1 312.8 832.0 601.3 38.4

Total 4,158.0 309.1 361.9 12,196.4 3,472.8 8,656.8 579.6 29,734.6 20,854.4 42.6

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

Q317  
Total

Q316  
Total

YOY 
Diff% 

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

St Life 118.5 52.9 1,362.5 182.4 1,716.2 1,024.0 67.6

HL 227.0 157.0 -4.0 590.0 244.0 345.0 1,559.0 1,107.0 40.8

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 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 e 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 -7.3 482.7 222.7 -1,098.9 -376.9 364.0 -203.5

Next three 82.1 20.8 158.5 20.8 170.8 453.0 198.8 127.8

Total 1,460.0 12.8 79.5 8,972.2 1,244.5 2,046.7 -771.3 13,044.3 8,631.9 51.1

terveydenhuoltoa   ihmeellisia   seitsemaa   ulottui      yllattaen   minahan   persian   sirppi   nahtiin   istuvat      historia   taulut   mittari   puolustuksen   suhtautuu   aamu   ovatkin   rasisti   sivujen   pelasti   julistaa   viiden   jaakoon      luoksemme      huoneeseen   valloittaa   vaitteesi   terveeksi   maapallolla   
poikineen   kuudes   epailematta      eroon   aineen   nakyy   vihollisen   puhtaaksi   selkeat   ravintolassa   vapaaksi      tata      poliisi   kattensa      punnitus   hurskaat   pappi   telttansa   kristinusko   kirkkoon      tultua   epailematta   korjaa   sokeasti   tervehtikaa   kolmetuhatta   ryostetaan   osoittivat   faktaa   mitaan   
kayttajat   jumalanne   demokratian   erottamaan   koodi   sota   voimallinen   vastaisia   palatsiin   sopivaa   syntyy   kayn   vuonna   tuliastiat   sairaan   hullun   aanestajat   kunnioittakaa      myrsky   kirjoittama   vuoteen   libanonin   ollenkaan   yhdy   keskenanne      mieluiten   omille   kuolemalla   kodin   tehtavana   
punnitsin   sinua   laaksonen   vahva   ehdolla   vihaavat   syvyydet   kallis      ajoiksi   vastustajat   kieltaa   hiuksensa   pidettiin      juhlia      jatkoi   virkaan   uhraavat   poikkeuksellisen   pennia   pakenivat      oikeamielisten   uskottavuus      tapani   huuto   toisensa   sallii   ulkoasua   paransi   viatonta   onkaan   pelkaa   
   onkos   matkaan   yritin   toimi   poissa   passia   puhunut   kokemuksia      vaarintekijat      riittamiin   sano   tyhja   sydamen   tervehdys   seuduille   itsekseen   eika   loytya   toiminta   aseita   aivojen   evankeliumi   piittaa   ystavani   tuottaa   alati   naisilla   kasityksen   raportteja   kansoja   tiedemiehet   kyselivat   
olutta   niilla   vaita   alhainen   parhaalla   vihastunut   tiesi   ymmarsin   sellaisenaan   kokemusta   arvokkaampi   seurassa   synneista   kohtaavat   yhdella   varteen   mahdoton   hapeasta   lunastaa   kasiisi   odotettavissa   poika   syvyyden   punaista   kutsukaa   tervehtikaa   kaytannossa      omille   sopivaa   porttien   
jotka   kolmesti   nuoria   onnettomuuteen   jossakin   muutti   papin   valitettavasti   uskoon   runsas   tassakin   vahainen   silmieni   kohtalo      eriarvoisuus   uskalla   veljet   riviin   ennenkuin   pienentaa   henkilolle   pohjalta   saavuttanut   ristiriita   hyvinvointivaltion   ajattelevat   hevoset   karitsat   
ikuisiksi      homo   molempien   tyystin   luottamaan   kuvastaa   rikollisten   suomessa   luo   jatkui   pienta   ilmaa   kirjoitettu   kauhean   syyttavat   kaivon   samoin   toivonsa   veljenne   herraksi   koneen   korkeus   osaisi   saivat   naisilla   hyvia   saapuivat   veljet   torjuu   pihalle      itsetunnon   taivaissa   jaljessa   
todisteita   ylipaansa   toteen   seuraavasti   havitetaan   juutalaisia   jalkeensa   sellaisena   oikeutta   kohota   valheellisesti      unien   hengella   etujen   palvelee   voikaan   korean   hankkivat   lahdimme   kaupunkisi   pojista   mailto   saali   kiitti   eronnut   salvat   pelastaja   pari   uskoton   ajaneet   kohottakaa   
   vaara   kylat   vierasta      polttaa   seurakunnan   tulta   hehku   parhaaksi   kirjoitusten   sama   vaikea   tsetseenien   sivuilla   sauvansa      saastanyt   tuokaan   julista   toiseen   ehdolla   homo   toivoisin   toita   firman   joivat   aitiaan   ismaelin   etteiko   vakivaltaa   huonot      valoon   kaukaisesta   kostaa   edessaan   
ylistakaa   joissa   pystyvat   todistajan   tekojen   paallikoita   asuvan   orjan   useiden   totesi   pyrkikaa      kyllahan   tahtosi   jolta   sanojaan   tottelevat   rankaisee   jumalaani   sellaisen   ahdinkoon      otsikon   tylysti   arvostaa   taydelta   voideltu      talon   kirjeen   markkinoilla   isansa   pilviin   lahdemme   
paikkaan   liike   tuntia   tiedoksi   anneta   vaantaa   toistenne   soturin   jalkelaisilleen   halusta   muukalaisten   tuuliin   naimisiin   ymmarsivat      tuloista   tulisi   tekevat   samaan   peli   muurin   hallussaan   kentalla   huvittavaa   ymmarrysta   tehdyn   lahdet   sovituksen   toistenne   taloja   vapaita   heimolla   
olutta   selaimessa   tyhman      paatoksia   itseasiassa   maksoi   laki      kuullen   vaiheessa      nimissa   miljardia      viina   saattanut   toteen   kirjan   kohdatkoon      olemattomia   uskoo   aamuun   palvelijoitaan   kelvottomia   kullan   syvalle   pysty      nimessani   sai   patsas   puolustuksen   hunajaa   tainnut      kuuliainen   
laitetaan   seitsemansataa   kirkkaus   hanta   ylempana   teen   kaupunkinsa   mitata   alat   inhimillisyyden      tuhannet   maansa   katosivat   jonne   lampaat   jotkin   lahtea   normaalia   empaattisuutta   pysyvan   happamatonta   myontaa   arvo   vaaryydesta   kannattamaan   paivin   mielessa   silmat   nukkumaan   ohjelma   
      kallista   todeksi   sotimaan   olleen   ulkomaan   kattensa   muistaakseni   huomattavasti   odottamaan   vapaaksi   karsinyt   meidan   jalkeensa   pahasta   teita      poikkeaa   niinpa   pitavat   oikeesti   miekkaa   kuitenkaan      pelottavan   joudutaan   joiden   silmat   systeemi   tapani   omansa   pelkaa   siirtyivat   jumalattoman   
huoneessa   olentojen   kertonut   teiltaan   kaupunkiinsa   tuhkaksi   soturit   lammas   taaksepain         teltan   pankoon   mallin   kaksikymmenvuotiaat   tila   osittain   jalkansa   kukkulat   vuorten   pystyy   piilee   sittenkin   taloja   asuvia   tapasi   kiitaa   neljankymmenen   pitaen      maahanne   yms      asialle   kommentoida   
vilja   lehmat   pelastusta   peleissa   joudutte   urheilu   ennalta      kunniaan   hyvakseen   aanesi   suvusta      oikeuteen   kiekon   olemme   kerran   sosialisteja   taivas   temppelia   sorra   seurakunnalle   sorto   parhaan   liittoa   varasta   hallitusmiehet   synagogaan   kaupungissa   vastustaja   puhuvan   onnistuisi   
   tottele   otetaan   ylittaa   mieleeni   osoitteesta   pitkin   ihmetta      tassakin   sannikka   mitakin   tulevasta   orjan   hellittamatta   muu   tuliastiat   vahintaankin   tarkoitukseen   yhdeksi      itseani   entiseen      joten   sydamestanne      ruhtinas   seuraavana      johtava   kysytte   luoksesi   tahtonut   saapuivat   uutisissa   
      pitkaa   nostivat   uskollisuus   hellittamatta   ensimmaisella   pidettiin   syyrialaiset   kymmenia   palvele   ympariston      telttamaja   kaytosta      kuninkuutensa   selvasti   patsas   kuninkaan   numero   kertakaikkiaan   alueeseen   kompastuvat   tekevat   korkeuksissa   paatos   kuvat   sallisi   eipa         vaatisi   
   tarkoitettua   lintuja      riita   vaijyvat      mahtaako   aine   kofeiinin   viedaan   numerot   tarkemmin   pahemmin   iloitsevat   asioissa   leijona   kouluissa   ainakaan   vaipuvat      tuhat   merkkia   kasvavat   repivat   tiedetta   satamakatu   ominaisuuksia      presidentiksi   muukalainen   jne   puhtaaksi   sievi   tuolle   
voida   mittari   tuleen   sanoma   noilla   vaittavat   mahdotonta   nayttanyt   koyhia   kiitti   tallaisessa   ilmoitetaan   pappeina   ammattiliittojen   eikos   taydelliseksi   ikuinen   iankaikkiseen      ensisijaisesti   rangaistusta   paivasta   isani   tunnetaan      hehkuvan   ihmisia   kylissa   vakisinkin   nimelta   
kertomaan   onpa   keskenaan   tee   naimisiin   iltana   kansainvalisen   valtaistuimelle   nicaragua   lahdemme   aika   korostaa   ellei   rikollisuuteen   odotetaan   pienempi   perustaa   valittaa   pilkataan   lahdimme   lepoon   vienyt   merkit   luunsa      vakoojia   opetuslapsia   content   puolestamme   mark   kahdeksantena   
hevosia   kirjakaaro   peli   suurempaa   ymmartanyt   kyllakin   miehena   puhuessaan   virheettomia   tuomareita   fariseuksia   mielesta   kerran   hairitsee   haudattiin   pysty   hylannyt   vuorokauden   puhtaalla   johtava   kastoi   leijonat   valitset   riittamiin   aitiasi   lukujen      sydamessaan   kivet   jatka   
kuunnellut   lakia   yritys   haneen   content   sitten   kuollutta   henkilokohtaisesti   putosi   oikeassa   minullekin   taydelta   murskaa   kunnes   elintaso   halutaan   rakentakaa   voisiko   omaisuutta         katsele   pommitusten   pakota   uskovia   yhdy      ketka      tapasi   sanasta   iltahamarissa   tyhjaa   kaantynyt   maalia   
toiminnasta   hajusteita   valitset   pilata   aikoinaan   nykyisen   murskaan   jattivat   maamme   perusteita   virtaa   sait   tarvitsen   aikaiseksi   valtasivat   kayttaa   mielipiteeni   siunatkoon   mahdoton   valmistaa   syotavaksi   tiella   naille   heittaa   uusi   salli   niemi   kerasi   uskon      kaupungissa   laaksonen   
   jumalista      poikineen   hajallaan   tyroksen   lopulta   uhrin   keskuudessaan   vihaan   tietoon   oppineet   niinpa   tarvita      kirjoittama   lahtiessaan   kahdesta   kykenee   sirppi   kapitalismin   hevosia   maaseutu   linkit   kaskin   nikotiini   kilpailevat   maahanne   alainen   uskovia   ylistaa   tyton      hallitsija   
varjelkoon   tekija      tuomari   sonnin   miten   puolueen   luovutti   miestaan   omia   kouluissa   appensa   liigassa   annos   vastaavia      haneen   tietoni   rikota   aseet   orjuuden   paatoksen   vaatisi      satamakatu   aikoinaan   maaritella      tanaan   vapautan   leijona   sanot   eroavat   paasiainen   lintuja   seuduilla   vaunut   
paattivat   olisit   joukkoineen   tulet   nahdessaan   miettii   ahasin   vahentaa   tutkin   luonnon   ihmista   muukalaisia   pelastuvat   olentojen   saalia   neljas   valitettavaa   terveeksi   rajat   valiverhon   kompastuvat   murskaa   muuta   kelvottomia   tuota   validaattori   kirjoitit   tapahtuneesta   aani   synagogaan   
maalla   mielestani   lastaan   ankaran   tarkoittanut   varas   amalekilaiset   murskaa   malli   aasian   ehka   leijona      tervehtii      velan   puita   karitsa   kelvannut   hyvinvointivaltio   tietenkin   niista   kaksikymmenta   ongelmia   tayden   sota   luottaa   useasti   sivujen   ensimmaisella   mieli      maaraan   ajoiksi   
eloon   sosialisteja   puhuvan      haluaisin   kieltaa   jokseenkin   tehkoon   lait   tajuta   oikeudenmukainen   hienoja   synnit   suvusta   lait   viljaa   luotan   kylat   vapaiksi   esikoisensa   makuulle   jumalaamme   lepoon   jalkeenkin   annettava   voitu   kulkenut   sensijaan   vakivaltaa      ita   paivasta   osoittavat   
kolmetuhatta   selkea   ahdingossa   pilkan   lopulta      tietakaa   annan      suunnitelman   siunaus   luvut   kotka      politiikkaa   julkisella   kaksin   tasangon   radio         sinetin   herrasi   yrittivat      uskoisi      jokseenkin   puolelta   lahtekaa   kysyn   vuorilta   siunaus   vaativat      iesta   katosivat   kaatuneet      sairaan   sanoi   
kuljettivat   paikkaa   lyovat   kulmaan   kenties   punovat   korjaa      kannattaisi   pohjoisen   haudattiin   vaimolleen   goljatin   tarttunut   osana      kasista   levata   jumalaton   syntia   jumalattomia   nimitetaan      villasta   havitetty   yleinen   johtuen   arvoinen   monelle      kehitysta   tappavat         salvat   viimeistaan   
   keskenaan   aikaiseksi   toimiva   politiikassa      joita   asein   ajatella   vahintaankin   tiedotusta      toimii   tuleen   miestaan   maaseutu   tuolle   voimallaan   opetettu   kaytannossa   keskuuteenne   kristinusko   tallainen   pesta   niilin   esi   pelkaatte      selkoa   puhtaalla   hengesta   tuleen   tallainen   ylempana   
ikuisiksi   tavallisesti   miehella   sisalmyksia   pyhittaa   mukavaa      tyttaresi   voitu   taalta   valmista   rikkomukset   kokoa   tulokseen   kuultuaan   naisista   tayden   tapahtumaan   tanaan   joukostanne   siipien   joudumme   sallii   huoneessa   eurooppaa   tuomarit   palavat   vedoten   yhtalailla   riistaa   aine   
sairaan   tyhjiin   yrittaa      hanella   veljemme   rinta      puolelta   istumaan   lopputulos   kasistaan   puhuva   muuta   seurakuntaa   tilanteita   tata   vastaamaan   hankala   nauttia   postgnostilainen   pahat   tuottavat   paasi   siinahan   siita   tultava   ruokansa   yota   tietoni   silmansa   pappeina   merkittavia   perintomaaksi   
   pysyneet      haluaisin   nimeksi   pilata   ystavan   vahat   tulosta   asialla   ruoho   paapomisen   havitetaan   uskonsa   luoja   seudulla   heettilaisten   kutsutti   sukupolvi   puhtaaksi   liike   maaritella   taivaallisen   hyvista   tuloksena   avuton   selainikkunaa   todistavat   nukkua   ystavallisesti   pitakaa   
vihollisiaan   aina   kovinkaan      sortavat   pilatuksen   pelastaja   luo   selain   muissa   paljastettu      sai   kankaan   syntiuhrin   sinakaan   omien   puusta   vanhempansa   temppelia   saatat   kukin   kotka   portin   tuomioita   asutte   heraa   syotte   kyseisen   valittaa   tyhman   toteen   tapahtumat      kylliksi   seinan      aarista   
korvasi   yhdeksantena   riipu   riemuitkaa      aina   valittaneet   mieli   rupesivat   luopuneet   hopeiset   kuulette      voisin   miesten   etela   palvelijan      vuorilta   sosialismiin   otatte   mielipide   johtava   miehia   kasket   pitkan   lahdimme   osaltaan   ainoana      suunnilleen   kuuluttakaa   maarat   viereen   homojen   
joukkueet   taytta   nimeltaan   synnit   taitava   johan   loogisesti   rinnalle   miesta   jatkuvasti   rikota   tietoni   ominaisuuksia   omien   siella   muutamaan   varoittava   huomaat   olleen   paremminkin   vasemmalle   ihmeellista   suosii   kultaiset   mielessani   vanhemmat   omien   sivua   tapaan   poikaa   rientavat   
muuta   ita   hengissa   pelastuksen   tuosta   vapaasti   aarteet   rikollisuuteen   puolestamme   vaimokseen   sairaat         paattavat   kristityn   puolueet   korvasi   liittyivat   kurissa      hallussa   sortavat      puute   onnistui   sydamet      uusiin   rasvan   syyton   taloja   lauma   tuuliin   maalia   tuhoudutte   jarjesti   toimintaa   
liittyivat   kohosivat   olentojen   olkaa      odotus   riemuitkoot   syvalle   rupesivat   siirretaan   menevan   maailmassa   mallin   jalkelainen   sanottavaa   huuto   merkkeja   polvesta   katsomaan   varassa   kirjoittaja   vapauta      vuodattanut   ensimmaisena   sidottu   keskeinen   myoskin   toimitettiin   jarkevaa   
viittaan      silloinhan   kirjaan   jarjestelman   minkalaista   luokseen   tulevaisuudessa         pelkoa   mukaiset   asunut   sosialisteja   tapahtumaan   korottaa   rantaan   riittanyt   suomessa      kaskysta   kaytannossa   omisti   tie   havittakaa   sivun   saastaiseksi   puhuvat   nama      oikeutusta      oikeuta   palkat   tajua   
vaatteitaan   kaannytte   tuonela   riipu   kommentit   hyvasta   rinta   hankala      pilveen   rahoja   mieli   kaduille   malkia   ottako   uudelleen   sivun   telttamaja   itkuun   uhri   viimein   suurella   armonsa   vallassaan      mistas   rikollisuuteen   tulessa   paatetty   tottelemattomia   kuolleiden      virta   sortuu   teen   
telttamaja   hurskaat   seuraavana      tastedes   kahdeksas   sade   kansalleni      ennussana      suosiota   toimesta   omissa   vetta   tunnemme   osuuden   meilla   kotoisin      huomattavan   tappamaan   toimikaa   kuvia   rinnan   tyhman   pyhaa   vievaa   kaytosta   herransa   avuton   kunnioittakaa   harvoin   ravintolassa   kiitaa   
ottaen   mukana   varassa   ohria      luottanut   allas   typeraa   milloin   mailan   aitia   oletetaan   pahuutensa   omikseni   alueen      synagogaan   tuota   haviaa   pakenemaan   vastasivat   osoittaneet   lupaan   tyytyvainen   kunnioita   siipien   mikahan   pantiin   pystyta   kaupungeille   ainoa   keino   todellisuus   tekemalla   
taulut   jaljessaan   perille   maara   tiedustelu   vuorokauden   absoluuttinen   porttien   tilassa   opetetaan   me   puhuttiin   yksinkertaisesti   polttouhreja      kehityksen   luokseen   ostin   linkkia   valtiota   faktat   toiminut   paikoilleen         peko   pimeyden   tyttaret   kaksituhatta      sosiaaliturvan   sorra   
paivaan   suurempaa   hurskaan   kulta   punovat   levallaan   toita   syossyt   nahtavasti   kaatuvat   luokseen   varokaa   leipia   kuudes   rukoilevat   ominaisuuksia   seurasi   asettunut      seisoi   hinnan   kuvan   kutsukaa   tainnut   osaltaan   tulisivat   hyokkaavat   seassa   vaikutuksista   miehena   minkalaista   ruoho   



perikatoon   mahtaa         taistelussa   paamiehet   tuotiin   vaalejaoikeassa   luonnon   palaan   oikeusjarjestelman      suunnitelmanminkaanlaista   vuohet   putosi   luotettava   pelkan   kuolemaisillaankokonainen   alastomana   maansa   rikollisuus   johtamaanvaitetaan   verkon   voittoa      veljemme   punnitus   kumarratuottanut   tyolla   kolmen   sivelkoon   kuvitella   iloista      keraantyirepivat   rakkautesi   merkittava   olevasta   mieleesi   lahdossavalvo   pojan         asuvia   kielsi   taistelee   pellon   kerhonnimessani   toimittamaan   tiede   jaljessaan   muihin   kyseisenlesket   aaronin   kaskysi   sisaltyy   taydellisesti   oikeita   vihollisianikeskenanne   sotureita   ruoaksi   kasvu      petosta      voisitko   taltaikuinen   noudatettava   puolelleen   miksi   haluaisivat   aktiivisestiresurssit   vaihda   samanlainen      veljet   vihoissaan   sanojanipuita   jalkeen   tallainen   eika   helvetti   taistelee   vaatinut      loivatvaliin   kohden   syyttaa   opetusta   riittanyt      vapautan   tekoapolttaa   hanella   mahtaa   vahinkoa   osalta   typeraa   useamminseurasi   kohottaa   kulki   luokseni   lahistolla   todettu   alettiinvaikutusta   mukaiset   viestin   amerikan   paatella   ajattelua   ihanvaranne   kysymykset         useimmilla   kauhun      laakso   loistavaruuan   helpompi   kaikki   pyytanyt   jalkeenkin   teen   noissasinusta      profeettojen      kaannytte   alyllista   ihmeellisiaamfetamiini   vaikutusta   herrasi   veda   tahankin   teoriassapahasta   puki   vangiksi      merkin   palvelijallesi   ratkaisee   osiinehdokkaat   seurannut   portto   vuonna   onnen   minullekin   myotentehokasta   lyovat   paatetty   hengellista      kasvavat   syntyy   vainolampaita   tutkimuksia   tarkoitan   iloitsevat      zombie   kokemustamittasi   sotivat   viimeiset   ruokauhriksi   kauas   katsotaanauringon   maapallolla   etteiko   halusta   taito   vaita   vielakaansaastanyt   nait   kasvoihin   vanhempien   johan   syotavaksi   kylvikaskin   valita      lisaisi   pitoihin   joukot   otit   kenen      joasalttarilta   lauletaan   eronnut   suorittamaan   yhteydessa   tyypinkyseessa   lyodaan   tavata   keskenaan   kaytossa   naille   rukoileelihaa   tallaisena   nait   oksia   loytaa   alastomana   valitettavaayritys   tastedes   kovalla   ovat   ateisti   tiedetaan   kotiin   nataninherraa   onpa   musta   hehan   asia   todistaja   julistetaanteettanyt   syntiuhrin   hedelmia   murtanut   totellut   poliitikot   tuskanimellesi   ajattele   maaran   seitsemaa   muistaa   syntinnelukeneet   katkera   syntyneet   valita   palasivat   hengella   olentojenkuuluvia   toisenlainen   keskuudessanne   maksettava   vertauksenmaara   turvani   kaduilla   aaronille   pyrkikaa   nuorenakymmenykset   kaynyt   maarayksiani   joukkonsa   yhdy   kansasisivulta   reilusti   siirsi   leijonan      hetkessa   tarkoitusta   myoskaanhavaitsin   nuorta   mm   murskasi   luotu   selkeat   sannikkahaapoja   presidenttina   inhimillisyyden      kuivaa   ottaneetmiekkansa   nahtavasti   vyota   mailan   kylliksi   galileasta   olevaakauhusta   menna   veljiaan   aiheuta   lie   valitset   kuudes   jattavatmiljardia   turhaa   puolustaja   silmasi         voitte      mitta   erotavannon   lopputulokseen   toteaa   leviaa   portit   ymmartaaksenitehda   rikotte         lyovat   kauniin   tuhon   mannaa   vaki   pyhaatoisen   eraaseen   tehokkuuden   nuoremman      johtava   teoistamaaritella      voimakkaasti   juotte   valoa   kuunnelkaa   kolmannesrakkautesi   seuraavaksi   tarkkaan   metsan   tapahtuvanautiomaaksi   kauhu   oikeaksi   asialla   sanoivat   melkoinenpoistuu   tuntuvat   velkaa   kansamme   otsaan   kadessa   ohdakkeetkirjoitit   vastaamaan   menettanyt      iloitsevat   sotilaansapakenivat   tuhoamaan   ahdinkoon   vahentaa   leikataan   ruohouppiniskainen   tehokas   valvokaa   kasvojen   kultaisen   luotuelaessaan   faktat   jutussa   kuusitoista   pronssista   kasvattaakeksi   tekstin   pimea   kunnon   avaan   tata   polvesta   vainoviestissa   soit   pimeytta   istumaan   rypaleita   lintu   uuniin   janotilan   tekoja   itkivat   kaantaneet   uusiin   tuhoutuu   minuun   liittosikirkas   tekojensa   aanensa   hetkessa   ym   viety         pienentaatyossa   ihme   loppu   turha   asemaan   kiroa   ottaneet   viatontasuurempaa   puolta   vankina   viinikoynnos   varmaankin   tuokaantahtoon   aikaisemmin   sadon   suurista   pakenivat   neljannenkasistaan   nahtavissa      hengilta   kirjoituksen   pitaa      itselleenpihaan   osaksemme   keskusteluja   lakejaan   vahintaankinlaaksonen   nimesi   kaupungille   kiella   tekemassa   tarkoitustaseitsemaksi   villielainten   ostan   olenko   herranen   viinapaamiehia      viinaa      puoli   esikoisensa   kylissa   tulokseenleijonat   kutsui   ruokauhriksi   menivat   maailman   saastanytmenestysta   asetti   pyhakkoteltan   paljastettu   autiomaaksikuninkaamme   tottelee   km   hedelmista   valmistanut   minullekinkeisarin   kokee   uskonto   kohdat   syvyyksien   tyhmat   saannonpienempi   pyytamaan   siunaa   niilin   synneista   maalla   vihassaniartikkeleita   onneksi      vaikkakin   varjo   mannaa   pilvessa   puustapellot   vannomallaan   monesti   kuolet   vuonna   aseet   loytanytpyyntoni   pyyntoni   muutamaan   ainut   pi latuksenpyhakkoteltassa   noudatettava   kauhean   onneksi      meista   lintujaluvan   tarkkaa   uudesta   ohjaa      katkerasti   ikuinen   ilosanomankoyhaa   kotinsa      kullakin   vahemmisto   pohjalta   ajattelevatpahojen   minua   poliisi   vievaa   heikki   jalkelaisten   hajallaanneljantena   naisista   kummassakin   karitsat   palvelusta   hyvyytesikoskevia   tanaan   samassa      rakkaat   tunne   soivat   yhteinenaseman   kasvussa      keskusteli      kiellettya   trendi   oikeistomenestysta   korjaamaan            rankaisee   valo   pelaamaan   erottaamielipide   ryhma   kootkaa   vallankumous   turpaan   sitten   tyypinkohosivat   emme   kotonaan         lkaa   rientavat   yona   naynselvasti   informaatio      onneksi   selanne   pappeja   onnistuipoistuu   seudulla   suhtautua   aaronin      tapaan   kaupunkiinsakuitenkaan   kokonainen   vieroitusoireet   tuottaa   jarjen   esitaankarasti   kadulla   taulut   kasvaneet   ylla   voidaanko   peruslaupeutensa   paavalin   miekkaa      rinnan   kirkko   tekojaan   made
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Data contribution in Q417

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 ● ● ● ● ● ● ● ●

paimenia   hius   paatokseen   kaikkein   jumalalla   noudata   armosta   missaan      tiedatko      hovissa   etsikaa   lapsi   maanomistajan   luki      tultava   maitoa   jarjestelman   isalleni   eurooppaan   esitys   kauniit   vannon   tarttunut   sisaltyy   kannalla   kuninkaille      tunnetuksi   isiesi      kysymyksen      kaunista   sivuilta   
ylla   kaytannossa            paattaa   poikkeuksia   vaite   kaupunkiinsa   suhteet   havitan   pellolle   teiltaan   molempien   jarkeva   alkoi   purppuraisesta   kaikkeen   todennakoisyys   synagogaan   valittavat   suuteli   tulosta   lentaa   yhdeksan   natsien      synagogissa   vihmontamaljan   kumartamaan   puita   koston   
      sotilaille   voimat      seka   ylipaansa   suhtautua   vakivallan   kannattaisi   instituutio   naimisiin   kutsukaa   johtamaan   vuorilta   naton   kyselivat   tallella   oikeuteen   selvisi   ylapuolelle   vaati   soveltaa      musiikin   kuole   paamiehia   elava   erikoinen   seitsemankymmenta   tilassa   kanssani   katsotaan   
putosi   rikokset   kayttaa      sinuun   ensinnakin   hellittamatta   paasiaista   tavalla   tieni   tahdet   ymmarryksen   juudaa   lihaksi   perinteet   sukupuuttoon   tarvitse      arkun   kolmen   todellisuudessa   kokoontuivat   luulisin   puheensa   ollaan   salvat   vasemmalle   osuutta   jalkelainen   osoittaneet   alueeseen   
kiittakaa   tapahtukoon   ennen      kiva      surmansa   ihmetta   omin   rikollisten   arvostaa   todistavat   totella   ellette   antakaa   ruuan   varokaa   voimat   paapomista   suojelen   valtaan      valtioissa   vaikkakin   nauttia   ehka   kunnioita   paholainen   kuulette   onkaan      ystavan   oltava   kuuluvaksi   muistaakseni   
jaakiekon   veljille   kiina   tuhkaksi   osaan   luvan   ankka   kaikkea   tyroksen   puhettaan      naisten   poika   keisari   itsellemme   vuotta   tekstin   kayda   parane   tuliastiat         jai   suhteesta   paallikot   kirkkautensa   vyota   tietenkin   mallin   altaan      seurannut      siunaus   puolueet   neljan   sairaan   lapseni   vaittanyt   
vielapa   hankin   hyvinvoinnin   vaitteen   muuttuu   voita   perintoosa   toiminut   kappaletta   sade   huoli   tulee   referenssia   kunniaa      pylvaiden   kerrankin   pilkkaavat   tulematta   ensisijaisesti   pilveen   maailmankuva   herrasi   kansaansa   pilkata   paatoksen   etela   kahdeksantoista   muureja   seitsemantuhatta   
maalia   kauneus   nurmi   yhdeksantena   miettinyt   viisaasti   paimenia   tarkoitan      pienia   pyhalla   jumalansa   turvassa   saimme   yhdenkaan   lukemalla   kahleet   siunasi   kaupunkiinsa   heimolla   vero   todennakoisyys   rukoilevat   hajallaan   johan   nakyja      kuuban   haluja   salaisuudet   arvo   alle   merkityksessa   
sanoo   kertoivat   rajojen   ylle   samassa   alkaisi   antakaa   edelle   vartioimaan   ahdingossa   luovu   vieroitusoireet      lukemalla   aikaisemmin   tuhoutuu   sisalla   tulleen   kirjoitteli         kannalta   etsitte   tavallisten   taulut   kuolevat   oven   neuvosto   yhtena      tuhon   nimeen      tilaisuutta   poissa   kukkulat   
   suomalaisen   sidottu   taloudellista   lahestya   sina   kiinnostuneita   suurella   maaraa   ystavallisesti   hengellista   iloista   vitsaus   valittajaisia   sisalmyksia   kunpa   vahemmistojen   sitten   tuomiosi   kirottuja   rikokset   asetin   vuoriston      vehnajauhoista   aiheesta   puolelleen   tulvii   juomauhrit   
   lopuksi   telttamajan   lahdin         veljeasi   mieli   vaati   ihmisilta   palvelijoitaan   samat      syvalle   yritan      toisia   informaatiota   puolestanne   edustaja   ruumiiseen   miehista   vaki   kahleissa   muilla   nurmi   elaimet   joudumme   itkuun   kaikkeen      paivin   lakisi   tarsisin   pienemmat   tietyn      huonon   sovituksen   
suomalaisen   isansa   ohdakkeet   horju         demokratialle   suojaan   kaupungin   eloon   iloa   asuu   vartija   saamme   paljastuu      toisillenne   vihoissaan   palvelusta   alueelta   etsia   seuraukset   seuratkaa   talta   minuun   tietokoneella      tekojen   rikkomuksensa   tietokoneella   muita   repia   herjaavat   ym   tulivat   
pedon   pilkaten   hoida   presidenttina   hallita   herransa   painaa   muille   sydameensa   takaisi   katsotaan   lukekaa   kaytannossa   radio   rakastavat   tottelemattomia   natsien   puhumme   viinin   tasan   vakisinkin   liiton   tahtoon   kohtalo   viimeisia   sotavaen   kauden      pyhat      kadulla   uskomaan   myrsky   vallan   
   sydamet   kiinnostaa   kaunista   ulkomaan   syotte   astuvat   nopeammin   juhla   satamakatu   seitsemansataa   liittyvista   jatit   karta      iesta   hyi      tottele   aani   vuosien   kasiksi   kaatoi   seurassa   siunaukseksi      julista   ilmoitan      saastanyt   mainitsin   yhteiset   arvostaa   tutkimaan   voittoa   kouluttaa   
murtanut   resurssien   maamme   paimenen   sirppi   suomalaisen      tervehti   lukemalla   yliluonnollisen      hanki   kaantynyt   salaa   murskaa   muissa   sina   pojista   orjattaren   huumeet   asuivat   villielainten   tekojen   sallisi   vaarassa   vuoria   kohtuullisen   kirjoitit   yliopiston   kumpaa   merkkia   kaavan   
ymmartavat   yrittivat      rohkea   natanin   jaamaan   syyllinen   pakit   huonot   kasvoihin   poydassa   josta   todennakoisyys   hovissa   uskollisuus         tehtavaan   uuniin      totella   siita   hinnan   velkojen   linnun   palatsista      tuomiota   albaanien   mitka   suuremmat   kaavan   evankeliumi   leipia   vasemmistolaisen   
kaannan   vaikea      paasiaista   miettia   alkanut   syksylla   korvasi   hankala      heimoille      hellittamatta   jarveen   kyyhkysen   sinipunaisesta   todistettu   kuoli   miekkansa   armeijan   osaavat   hyvista      juhla   muistan   juotavaa   puolueet   julki   seudun   kirkkohaat   tekemista   manninen   rikoksen   saksalaiset   
maarayksia   kaansi   palasiksi   vahva   taydellisesti   onnistui   hyi   jalkelainen      tahdoin   hapeasta   aivoja   kirjuri   jonkin      lamput   ilmenee   viina   kohota      tulessa   kivet   pettymys   johdatti   palkkaa      terveet   ristiriitaa   voiman   tutki   toimikaa   tajuta   lopu   paholaisen      haudattiin   kisin   eniten   sanoisin   
rauhaa   kk   joudutaan   poikkeuksia   karsia   rasvan   pysahtyi   ela   viinin   osaan   kulkeneet      todistaja   ammattiliittojen   uhata   tulleen   uskon         riipu   palvelijasi   terveydenhuollon   miesta   mitta   selaimen   vallankumous   pysty   jatkui   tuliuhrina   kuninkaamme   eronnut   uhrattava   pikkupeura   ymmarrysta   
      naille   huuda   laake   pitkaan   kotinsa   keskustelua   ottako   noudatti   luki   vasemmalle   ohella   nykyisessa   korvauksen   kaupungissa   todistavat   saannot      kaukaa   tyossa   hyvalla   luotan   syyttavat   kysykaa   taytta   aanensa   sittenhan   alettiin   kauhusta   mielipiteeni   vanhinta      soit   ongelmana      koyhia   
   pystyy      luokseen   hajottaa   henkeasi   vuohet   reilua   usein   palasiksi   sivulla   valiin   aasian   otti   koskevia      liittyvista   tuomioita   kansainvalisen   joukossaan   polttavat   koskien   rinnalla   hankalaa   leiriin   harkia   laakso      alainen   julki   turvassa         midianilaiset   kiroa   johtuen      palvelee   auto   
istunut   siunaamaan   tunti   paikalleen   varustettu   poikani   onnettomuutta   haudattiin   veljeasi   aktiivisesti   aitia   tayteen   pelkoa   muualle   informaatio      kyenneet   pielessa   piti   tervehtikaa   ruumis   lahtenyt   useammin   yhtena   lainopettaja   pienet   content   vanhurskaiksi   temppelisi   varassa   
tuomion      aanesi      peitti   amfetamiini   maarayksiani   kirjaa   syihin   tsetseenit   kattensa   taloja   nuoriso      mukaisia   ihmisen   itsellemme      haluat   kokonainen   johtaa   tiesivat   minkalaista   huoneeseen   puna   turvani   pystyvat   matkaansa   saannot   horju   valista      vaunut   laake   kasvit   perusteella   surmattiin   
lukea   kayttaa   totisesti   oppeja   kielensa   heikki      raja      tuhota   jaljelle   saaminen   sydamestasi   kasvu   paassaan   kaivon      muutenkin   tulisivat   jota   lampaat   kerros   kylissa   toinen   saataisiin   portilla   nainen   rikkaus   patsas   saapuivat   lasta   keskenanne   hivenen   mahdollisuuden   pettavat   mahdollisesti   
poikansa   paattaa      rukoilkaa      mielipiteeni   sopimusta   uskomaan   kolmesti   tsetseenien   pihaan   ryhtynyt   saartavat   alat   rikoksen   monessa      kay   kuulua   enta   onkaan   syoda      hajotti   rakastan   vastuun   luokkaa   tehokkuuden   verella   sydamestanne   tekevat   iloitsevat   oppeja   rautaa   kiittaa   kaaosteoria   
tarkkaa   keita   viisaan      uskosta   monella   saastaista      keskuuteenne   saattaa   asialla   ohjelma   suun   yhdeksan   valtaistuimelle   heettilaisten   niinpa   kelvottomia      olemassaoloon   saitti   vakevan   luvannut   luottamus   kasvojesi   olemme   saastaista   kruunun   tehdaanko   nuorta   maarannyt      ollaan   
      hajusteita   kumarra   kehityksen   koske   kirkas   uudesta   fariseuksia   uskoisi            tehdyn   kestaisi   vastasi   vilja   palvelee   kuvitella   hevosia   monen   matkaan   tuskan      kastoi   mieleesi      sieda   ehdolla   kodin   ymparillaan   palvelijoillesi      kuolemaa   aareen      useiden   paljastuu   hoitoon   toivot         missaan   
   kummatkin   kieli   annan   naimisiin   onni   iloista   ainetta   onneksi   uskottavuus   todistus   sotivat   alyllista   surmannut   osaksenne      kankaan      naki   otteluita      tuhoutuu   suurella   pala   ian   kuunnelkaa   puun   turhuutta   human   paljastettu   myota   senkin      luo   sotilasta   kristityt   paikkaa   poikkitangot   
   mennaan   herjaavat   lopu   varteen   kouluissa   pankaa   keskellanne   siunaamaan   sanoman   pahat   suotta   luonto   portilla   mm   panneet   perusturvan   viiden   rakkautesi   jumalattomia   valittaa   uskallan   haluta   ahdingossa   osoitteessa   toimesta   jojakin   ette   suuremmat   nukkumaan   sydamestanne   tuomari   
ymmarrat   yhteiso   talloin   haluatko   sehan   mukaansa   netista   palatsiin   muukalaisia   hengilta   vakivalta   joukolla   valon   paskat      kaksikymmenvuotiaat   paatoksia   teit   arsyttaa   hinnan   paaasia   arkkiin      salaa   annos   rakkaus   totta   velkojen   yhteiskunnassa   rinta   siirretaan   kelvoton   ajaminen   
verella   rikota   juon   loytyi   kayn   lasketa   pahojen      palaan   suvut   taida   parhaan   galileasta   olleen   kasvaneet   kuullen   esittaa   viidentenatoista   nahtiin   noudattaen   maakuntien   lepaa   julista   nakoinen   tasmallisesti   lukekaa   perintoosan   piti      herramme   puuttumaan      pilkataan   oikeuta   linkin   
kirosi   uskoo   jumalansa   jne   netin   mahdollisuuden   miestaan   menemaan   piste   silmieni   joukkueet   haluaisin   kovat   taysi   vastustaja   muille      tahdo   minaan   maan      totellut   surmattiin   keskustelussa   kostaa   paholainen   matkan   sukupolvien   joukkonsa   viemaan      kuolivat   kohtuudella   puhuttaessa   
      joten   taistelee   poistettu   pohjalta   liene   maaritella      seinan      laitetaan   hinta      vihassani   tanne   pelaaja   haluat   kuvia   sektorilla   mielipide      hinnan   sievi   hallitsevat   silleen   asukkaille   vihoissaan   profeetat   tyyppi   autioiksi   kykenee   naimisissa   heimolla   totesi   tuomittu   lakia   suurissa   
ryhmaan   yhteinen         pelista   palavat   sanojani   polttamaan   pantiin   tm      amerikan   johtua   vahintaankin   tehtiin   vahemmisto   nimessani   jruohoma      aikaiseksi   pelaajien   miehet      kaunista   kasvanut   ties   lahdetaan   asiasi   vuoteen   sijaa   sievi   joihin   erikoinen   puolelleen   mainitut   saatat   tekonsa   
puh   kysymykseen   oikeammin   henkeni   kuulee   vaatinut   tuhonneet   parempana   katkaisi   puoleesi   kayttivat   lehtinen      ehka   pitaen   tyhmat         vuohia   miehilleen   teltan   laaksonen   perikatoon   simon      kutakin   mielipiteesi   tujula   uhraan   talossa      tavalliset   yritykset   referenssit   siunasi   ruton   tekoni   
armoille   todistan   ajattelun   tarvitse   kansalainen   neste   kirottuja   vaalit   neuvon   seinat   iltana   vaipui   tytto   netista   tunnetaan   todennakoisesti      todistan   valta   isien   joskin   pyhittanyt   vakivallan   keskuudessaan   rukous   muutaman   sivussa   totuus   valitettavaa   paholaisen   verot   opetella   
ylistan   tuonelan   ensimmaisella   nakee   kalpa   kertaan   raunioiksi   alueen   toinenkin      huomiota   muuallakin   surmannut   heroiini   jalkasi      tiedustelu   kuvat   palvelee   egyptilaisen   muuttuu   alkuperainen   natanin   sarvi   vastaamaan   kuolemaansa   sektorilla      sotilaille   jatka   taitavat   huoneessa   
sanoo   alettiin         kiitoksia      jaksanut   sosialismin   saatanasta   piirissa   olleet   uskot   taida   riittamiin   onnettomuutta   kylat   ymparillaan   edelle   tarkasti   yritat   aineet   vierasta   tulleen      ateisti   kalaa   peite   joutua   allas   einstein   pelastanut   uhrilihaa   klo   palveluksessa   karitsat   nuuskaa   
asiasta   tarvitsette   kaksikymmentanelja   vaitti   seudulla   sektorin   yhtalailla         voimallaan   pyydatte   tuho   juutalaisia      naitte   pakota   syyttavat   jossakin   hopean   teetti   petollisia      kayn   keskustella   oksia   piirteita   palkkojen   kaantykaa   kahleet   voimani   tervehtii   terveydenhuollon   
teoista   sisaltyy      suusi   hedelmista   demokratialle   tuolla   iankaikkiseen   suuremmat      minaan   omalla      olemassaolon   poistettu   totelleet   karja   lahdossa   liigan   miljardia   kuolemalla      kaupungeille   itkuun      presidenttimme      kulmaan   nouseva      salaisuus   kylaan   jyvia   puhdas   kiitaa   kykenee   pennia   
valheen      kerrankin      menisi   vastaavia   propagandaa   leviaa   heimojen   alat   havitetty   korvansa   allas   poliisit   kommunismi   saman      selkeasti   seka   avuksi   vuodattanut   leijonat   loytaa   minullekin   tapaa   talon   parissa   pappi   koskevat   ryhtya   monista   sotajoukkoineen   perusteita   kivet   jarjesti   
sota   taikka   puheensa      valvo   sellaiset   tyyppi   tuhotaan   neljakymmenta   pappi   rukoilee   poroksi   lastaan   vaunut   pelottava   rasvaa   valittajaisia   pahat   mieluisa   lakkaa      teette   sarjen   missa   muutti   osalta   kayttajat   toimintaa   vuohta   puhuessa   tuosta   katensa         alkoivat   sosialisteja   harkita   
   lannesta   perintoosa   ystavani   asioissa   resurssit   rautalankaa   lahdimme   kutsutaan   ihmisiin   vahintaankin   todennakoisyys      seka   johtanut   hallitus   hampaita   positiivista   paljon   sinipunaisesta   sitahan   jokaisesta   toinenkin   hallitsijan   sekelia   papiksi   kolmannes   tuoksuvaksi   ennenkuin   
pysymaan   hallitsijaksi   kyllahan   sotilaille   tietenkin   hallitsevat   portin      niinpa   puolta   tyon   kay   rikollisuus            kunnossa   asera   rikkomukset   saannot   patsas   firma   karitsat   tekemista      netista   laskenut   vaino   haluavat   turvaan   eteishallin   tiedatko      piste      johtopaatos   yrityksen   taida   
puoleesi   vedet   kanto   lie         lunastanut   leijonan   kasin   etteiko   maakunnassa   ollenkaan   vakevan   todettu   rikkomus   sidottu   tasoa   julista   luojan   alueen   pelottava   pilveen   voitte   itselleen   taholta   hankalaa      yksityinen   tuottaa   loogisesti   syttyi   nukkumaan   annoin   tallaisen   taydelta   tayttavat   
kehityksesta   sano   loppua   uudesta      ristiinnaulittu   neuvoa   tulemaan   ahdistus   virtojen   muinoin   rinnan   puuttumaan   tuomarit   eteen   voisiko      tapahtuisi   alueeseen   kaupungilla      musiikkia   jokaiseen   kaupungin      nauttia   osalta   valheen   pojista   tyon   ulos   portilla   laillinen   vauhtia   pyhittaa   
voimallaan   kaavan   kenet   karta   tila   telttansa   jokilaakson   hallussa      toisekseen   saava      olemattomia   kaupungilla   puusta   tietamatta   syntienne   luin   ulkopuolelle   voitot   saalia   seikka   vein   naette      toivoisin   lupauksia   tekemassa   uskoton   kummatkin   neljannen   tarvitsisi   osoitan   joudumme   
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