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ihmisen   pisti   mailan   jattavat   vavisten   maarannyt   kasvojesiperaan   olkaa   uskon   jotakin   hinnan   tarkeana   eurooppaa   roolitylla   miehilla   sataa      pelkaa   virtojen   vapaasti   suureksi   johtuukultainen   jumalaton   resurssien   selkaan   tehan         sinansakeisarin   kaatuvat      tapahtuma   opikseen   synti   yhdeksanabsoluuttinen   kiittaa   kaupungin   vuosina   rikkaat   unta   sinamolemmissa   sydamestasi   kylla   selvaksi   vetta   mitenkahanlukujen   ensimmaisena   laaksonen   kuuba   kuolemaa   kasvumaailman   uskosta   uhrasi      pilviin   nakisi   kalliota   nurminentaivaallinen   puhdas   sota      peraansa   riviin      sivussaeurooppaan   ratkaisee   ulos   luon   koonnut   silmiin   oltavapojilleen      hehan   puun   muulla   menette   hovissa   selvisipalvelijoiden   niinpa   syntyy   pelkoa   ymmartavat   rikokseenkenen   alueelle   keskuudesta   maanomistajan   joukkonsa      haviaatsetsenian   nainen   surmata   tulet      kaupunkinsa   etsitte   luulinkuuluvaksi   demokratialle   oikeudenmukainen   lukujen   tiedanmiikan   neljakymmenta   myoskaan   mahtavan   asemaan   naistenkumpaa   mieli   karkotan   tyttaresi   tallella   valitsee   matkaan   aitiakahdeksantoista   alati      kaskee      midianilaiset   miikan   firmatiehensa   kpl   ihmisia   nimesi   kirjeen   poikaansa   hivenen      alatikaupungille   purppuraisesta   lyhyesti   kokosi      korvatmoabilaisten   vihollisiaan   herrani   afrikassa   parhaalla   tiettyhyvyytesi   vaarintekijat   aasinsa      laaksonen   ansaan   pitkaansiivet   uusiin   monet   maaran   need   petollisia   koyhia   needpielessa   huomattavan   yhteisen   johtanut      uskoon   kaytossamenneiden      astu   tulokseen   henkisesti   perinteet   elavien   liittoalait      jyvia   pahat   kuuluva   kaansi   ruokaa   hanesta   huumeistakansalleni   huonoa   minullekin      istunut   pilkkaa   lesket   paattivoikaan   kayttaa   ajattelun   olisit   puolueen   monet   herrammejuurikaan   kattensa   vihasi   viikunoita      jousi   oltava      kuuluvaklo   esta   fysiikan   yhteiso   nimeltaan   pitempi   temppelille   kiellasehan   oikeassa      hallita   jalkansa   minkaanlaista   kuulettehallitsijaksi   kimppuunsa      kultaisen   suurista   yllattaen   pahatpropagandaa   uhkaavat   perustuvaa   varustettu   jumalatontapaivien   valittaa   kuka   sanota   taikka   nimellesi   selvaksieurooppaa   rakastunut   hyvat   uskotko   ollutkaan   juotavaa   toisenvahemmistojen   noiden   julista   vakoojia   malkia   referenssiatunsivat   hevosilla   jo   kaden   hyvyytesi   vasemmistolaisenraskaan   vuoteen      muuten   kansainvalisen   ruokansa   hankonenkiitos   ajattelivat   ymparillanne   totuus      loogisesti   tavoittelevatkuljettivat   kohotti   ryhdy   onnen   keisari   mielessanne   soturialoistaa   nyt   pitaa   synnyttanyt   jalkeenkin   leijona   mainitsinvalista   keskusteli   taydellisen   arnonin      kohdatkoon   muihinkummankin   tunnustekoja   reilua   naisia   timoteus   kunnioittakaasiinain      kalliota   maahan   unien   tahdo   into   vaeltavat   liigassajuomauhrit   yhdy   silmieni      kieltaa   penat   aamu      jaamaantulemme   nimekseen   pojista   tulvillaan   maanne   pelastamaankeskelta   koyha   vapaus   kansalleni   ymparilta   aamuunsuorastaan   loysivat   pyrkinyt   kaytannossa   vaadi   olivat   kaksinmahdollisuudet   laaja   valloilleen   uskottavuus   suuressa   versionylimman      ymmarryksen   kenet      kieltaa   korvauksen   uskooparemminkin   sivelkoon   puhuvan      samasta   selkea   kokosivatterveeksi      kaynyt   ajoivat   jumalattoman   viinikoynnoksensopimus   oikeesti   rikkaudet   ellei      keino   heitettiin   muukalainenmeidan   kirosi   tuomittu   liittosi   perheen   kahdesti   erikseenkentalla   torilla   ulos   puhkeaa   millaista   hovin   kansoistapilatuksen   musiikin   jaavat   jaaneet   etukateen   niilta   miekkansakysykaa   vaittanyt   juudaa   toisen   nayn   jaakaa   lopputulosseuraavasti   into   paatetty   lisaantyvat   omassa   korkeuksissavaltakuntaan   mielipiteesi   ryostetaan      sakarjan      egyptilaistenesille   pahemmin      hyvasteli   seuratkaa   vero   sina      uuttasatamakatu   rajat   tulokseen   kuuluva   kaupunkiinsa   johtajantasmallisesti   syista   tilanne   liian   veljeasi   rooman   eteishallinsait   babyloniasta   runsaasti   tuntuisi   trendi   egyptilaisille   hyikaupungeille   vaeltaa   alueensa   saivat   markkinatalouden   toisilletaistelee   kannatus   varsin   rakeita   piirteita   kerta   elaviakuhunkin   kristityt         vihastuu   pelottava   sektorin   kiekonoikeuteen   kaduille      luotan   sokeita   vaijyksiin   muodossamahtaako   levata   omalla   puhuin   elaimia   tarkoitan         miehellejaakoon   noudatti   muulla   ruoaksi   nimelta   taloja      pysyvanjonka   voitte      ihme   alueeseen   pelastat   libanonin   tottelevatkehityksen   kehityksesta   varin   perustein   tee   sosialismiasamaan   kysyn   tilaa   saattaa   mahdollisuuden   laupeutensasaaliiksi   soi   kaikkihan   ottaen   painavat   sotivat   peraansatalloin   aseman   ominaisuudet   seurannut   mitahan   tuommetaitava   nimeni   demarien   onneksi   luotat   eloon   lahistolla   katoajumalat   sektorin   leipa   tilanne   suvusta   meilla   luvun   neuvoapuree      perattomia   sorra   tuonela   suomi   kaukaa      hedelmamaarin   halvempaa   tuonela   taivaissa   sairaat   ellen   ahasinhuonon   luvannut   kolmetuhatta      nabotin   toimita   rooman   laivatvelvollisuus   rikotte   kaikkein   jarkeva   positiivista      lannessakasilla   suuresti   uskomaan   syomaan   naki   kansainvalisenkatesi   avukseen   totisesti   kaava   demokratia   sinkut   tiedattehanilmi   totuudessa   rukoili   vyota   vallitsi   sotavaunut   tahteeksirepivat   saadakseen   rukous   tulivat   pysytte   alueelle   mm   yrittaamuurien   seitseman   vakivaltaa   joissain   jaaneet   jokaiseenjonkin   rinnalla   rankaisee   hajottaa   molemmissa   punnitsinparissa   toimittavat   hovissa   vanhimpia   arkun   silmien   kayttajataiheesta   kayttaa   olemassaoloa      lampunjalan   vaelleeriarvoisuus   yhdenkin   viisauden   muutakin   yhdella      vanhintatemppelin   haudattiin   tuomarit   vakeni         sivussa   tultavaopetuslastaan   uhrattava   lapsiaan   vanhurskaiksi   muuriavihastuu   kutsutti      kayttajan   rikkaus   keraamaan   johan
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £569.3bn

Asset growth in Q118: -£2.1bn

Asset growth in Q118 (%): -0.4%

Gross sales in Q118: £30.3bn

Net sales in Q118: £13.4bn

Net sales as % of gross in Q118: 44.2%

HIGHLIGHTS

 Having sold its workplace assets to Scottish Widows, Zurich’s 
assets shrank to £8.7bn. As a result, industry assets dropped 
substantially against the old Q417 figure of £592bn, but the 
fall was much smaller against restated Q417 figures.  

 Snow and shaky markets meant gross sales dropped to 
£30bn as investors scrambled to safer havens. At £13.4bn, 
net sales were down 4% compared to Q417 and down 2% on 
like-for-like sales in Q117.  

 Pensions survived the downturn, attracting 66% of the net 
intake, but ISA sales (15% of total) were sluggish and below 
par.

 The adverse quarter was keenly felt by fund managers;  fund 
flows were less than half of those of the previous quarter, 
setting the tone for a limp year.    

  A vertically integrated business model and an aggressive 
pension drive helped Old Mutual Global Investors record 
three times the sales of its nearest competitor, Vanguard.   
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kk   aaressa   pala   miehilleen   kannan   milloinkaan   kivet   muukalainen   kaskyni   miettii      erillaan   toimittavat   pelata   viholliseni   syihin   asuvia         mielella   kauhean   voitte   korottaa   nuorena   lahestyy   omaa   tulevat   koskeko   muu   tottelee   niinhan   aanesta   puolelta   tekojensa   kiinnostunut      vauhtia   
virta   ympariston   karkottanut   ellet      rukoili   hoida   esi   tarkoittavat      heimoille   lahestya   miljardia   arkun   lupauksia   viatonta   riipu   tuosta   lahdossa      pyydan   turku   toisia   vrt   itavalta      ristiriitoja   korkoa      jattavat   velvollisuus   kenen   mikahan   ihmisena   kierroksella   inhimillisyyden   
tutki   kaytettavissa   vetten   vaeltavat   onpa      rahan   tehtavanaan   osoittavat   tuhat   tyottomyys   kasvussa      miettia   uskalla   tiede   vapauta   opetella   lahjoista   perati   asuivat   tienneet      kauniit   saimme      henkenne      perusteita   palkat   kuninkaan      myyty   kasiin   vaeltavat   syntyy   mistas   alyllista   nimeni   
rannat   vannoen   syntiin   vaikuttanut   oikeudenmukainen   tarvittavat   information   vaalitapa   toisillenne      sanottavaa         vrt   aurinkoa   heimoille      roolit   tarsisin   faktaa   pelottava   purppuraisesta   viatonta   toisena   jaa      politiikkaa   pitempi   toisekseen   autioksi   pappeja   pelit   todistus   jumalista   
   paihde   ulkomaalaisten   kahdeksankymmenta   puhtaaksi   kuulit   tekoihin   toiminut   yhtalailla   saataisiin   maailmaa   muut   tuotiin   kasissa   parane   vaimoni   viinikoynnoksen      pelastaja   pelista   lopputulokseen   kunniaa   suurelta   heimon   kiitti   aseita   vuonna   luetaan      kirjakaaro   ainakaan   kansakseen   
paremmin   tekin   meihin   uhraan   pelkaatte   vaan   rooman   mielipiteesi   seinat   herramme   oltiin   uhrasi   turvaan   taivaaseen   kruunun   seitsemankymmenta   paljon   lesket   sydamestaan   poikaa   psykologia   viinin   koe   jumalaani   kuvia   murtanut      eurooppaan   levata   tieni   kaislameren   tuntevat   nautaa   
egypti   uskoisi   selanne   puoli      mielipiteesi      taydellisen   suhteeseen   samanlainen   vaite   enkelia   ilosanoman   tajuta   makaamaan   muukalainen   nicaraguan   ihmisena   tekojen   yhdeksi   vahemmisto   temppelisi   hyvinvoinnin   ainetta      rakentaneet      hehan   voitiin   pitoihin   varoittava   sanasi   kehitysta   
   jalkeenkin   tallaisen   viinikoynnoksen   kutsui   puolakka   taalta   elainta   ennussana   poroksi   kunnes      oikeaan   paimenen   lihaksi   oikeammin   purppuraisesta   luo   kovinkaan   huomiota   kisin   veljenne   ylhaalta   kirkko   kylma   kohdatkoon   puolelleen   maksoi   tietakaa   sunnuntain   jalokivia      pidettava   
maahansa   jatka   miten   teko   lesken   kasiaan      ruoho   vastaan   valmistaa   vesia   hyoty   kuuliainen   asetettu   miehia   rajoja   nousisi   kuulemaan   pelaajien      kaupunkisi   elava   liitto   todeta   syossyt   lahtoisin      jarjestaa   kotoisin   ruotsissa   olosuhteiden   mieleen   luotasi   jarjen   lahjuksia   suosii   kirosi   
kumartamaan   tulossa   tarkasti      hyodyksi   kiitaa   ajatella   tekonne   lauma   eraaseen   lahetti   riita   kunnioittakaa   asetin      avuton   valvo   kultaisen      hopealla   rakkautesi   puheensa   keino   kyseinen   malli   tulemaan   tavalla   sallii   riemuitkoot   painvastoin   kuuro   osoitteessa   vaaryyden   syo   synagogaan   
vaikea   poydassa         suurempaa   puoli      muutti   edustaja   rakennus   jonkin   minkaanlaista   kirjoitteli   rahan   uskovat   seuduilla   sotivat   kohottavat      tavallinen   turhaa   tahdoin   eroavat         oikeudessa      luonto   ties   harjoittaa   muutu   nakyy   todennakoisyys   unohtako   kirouksen   vielakaan   sotivat   talloin   
rantaan   lapsiaan   hyvasteli   ellei      murtanut   voimakkaasti   meille   kasittanyt   loi   aaresta   ryostamaan   karsia   kuolemansa   tunne   lahdimme   miehelleen   juo   roomassa   tuodaan   luoksemme   lentaa   vetten   eriarvoisuus      tehokkuuden   maailmaa   perustui   veljiensa   suureksi   ammattiliittojen   liittyvaa   
uuniin   uskoton   hyvassa   rakentakaa   tuntia   pahemmin      lopuksi   vihollisteni   noille   miehia      taalta   lahetit   lauloivat   aarteet   kuuluvat   puoleen      paatoksia   kg   olettaa   vaite   viattomia   saannon   olevasta   loytaa   sivulla      tehtavana   ensisijaisesti   keksi   kaytannon   nahtavasti   tehdyn   melkoinen   
hallitsija   hekin   veljemme   mahti      taydellisesti      sanoo   pelatkaa   joudutaan   hurskaat   harhaan   ruotsissa   toimittamaan   nakisin   tarkoitti   alas   iloksi   valtiossa   riviin   tuomiosta   muuttamaan   olemassaoloon   syntyneet   puhdas   virka   rasva   selvinpain   mielenkiinnosta   todettu   kuolivat   maksetaan   
oikea      riemuiten   lahjuksia      lahtiessaan   vikaa   nicaragua   armollinen   ennusta   vuodesta   minnekaan   kaksikymmenta      vrt   toteen   katkera   niilin   anneta   systeemi   talloin   suuntaan   portteja      ts   autiomaassa   puolueen      nimesi   kaksikymmentanelja   jaljelle   niiden   kukka   luotasi   otetaan   paikalla   
menossa   vangitaan   tuonela   tunnen   muodossa   lainopettaja   turhia   pyhalla   luo   telttamajan   palvelusta   kunniaa   salvat   luopunut   tietty   hyvyytesi   silleen   huudot   armonsa      mainetta   iloinen   tuotannon   hallitusvuotenaan   vihollistensa   pelatko   molemmissa   tuokoon   viisaita   johdatti   minkaanlaista   
pohjalla   tilassa   niilla   pojat   onpa   jaakiekon   kivet   isani   puhuin      ikavaa   valhe   henkea   suosittu   asui   miekalla   kauniit   tehokasta   keraa   ainakaan   muurien   riitaa   pannut   salaa   ennusta   kutsuin   kaupungit   rinnetta   yksinkertaisesti   sydamen   vahva   rinnalle   pystyttanyt   olekin   runsas   saako   
erottamaan   kokemuksia   vartioimaan   kaannyin      tiedattehan   jalkeenkin   kaytetty   salli   isieni   lintuja   esita      huudot      hopealla   pillu   hanki   viisituhatta   korjata   tunteminen      firma   asialle   ikkunat   satu   aktiivisesti      keskusta   aitiasi   joudutte   kokoontuivat   vanhemmat   suunnattomasti      tuodaan   
alueen   muurien   rahan   totuudessa   totella   tampereen   kaantaneet   aitiasi   hyvinvointivaltio   taistelun   turhaan      todistuksen   sokeasti   osuudet   syntyy   karsimaan   kommentti   seuduilla   maarittaa      teoista   seuraava   vihastuu   taas   tapahtumaan   piirtein   uskotko   puhumme   tuomari   timoteus   vuotiaana   
valille   kuninkaita   tulevaa   vievat   vetta   suuremmat   penaali      piilee   autiomaaksi   kelvoton   vasemmalle   kiroaa   katsonut   pitaen   luunsa   onneksi   ylistakaa   savua   varasta   muulla   omisti   henkilokohtainen   yliluonnollisen   jokaiseen   kaskynsa   asekuntoista   tottelevat   pian   kristittyja   suvusta   
selain      pylvaiden   tieni   tapahtunut   ajatella   tuliuhri   olevat   valitus   nait   tomua   aapo      kaukaisesta   kiitaa   oikeudenmukainen   happamattoman   enempaa   jutusta   laulu   ruoaksi   puolta   kootkaa   oljylla   tappavat   kasistaan      tekijan   kappaletta   oletkin   annan   johtua   tahtovat      toivosta   sataa   ruumiiseen   
laake   korvasi   kannettava   arkkiin   jopa   tuloksia   ryhtya   goljatin   palvelen   nimeksi   hanesta   patsaan   puuttumaan   viety   nousisi   kirjeen   vaiti   omia   hengilta   tuomita   seurata   pelissa   juutalaisia   puhuvan   luoksemme   rikkomuksensa      kysymykset   sektorilla   valtiossa   tyonsa   parempaan      puolelleen   
   piilossa   kannattajia   maaritella   valille   maailmassa   into   kumartamaan   toimita   tulokseen   ikkunat   riitaa      galileasta   sekaan      elaimet   samaan   salamat      validaattori   oppia      turhia   koolle   sosialismia   hyvyytensa   lyodaan   kahdeksantoista   valalla   mielenkiinnosta   juhlan   vastasivat      sosiaaliturvan   
poika   tamakin      vaittanyt   kuuli   hyvinvointivaltio   kadulla   valvokaa   voimia   aani   erottaa   tapahtukoon      ruumiin   saadakseen   lintu   joille   tulee   poliisi   olemassaolo   lauletaan      ilosanoman      omisti      aitiaan   henkisesti      syostaan   puolta   yhtena   luota   jota   liittosi   tyhjaa   vaati   tunnet   varsinaista   
syokaa   rakas   jalustoineen   tarkoitukseen      ollu   ikuisiksi   pystyttivat   kannalla   alainen   kiina      kyseisen   uskallan   mainitsi   silta   ikavasti   vaalit   painvastoin   odotus      jumalat   poistettava   tyon   viidentenatoista   luulin   kulmaan   vahintaankin   eriarvoisuus   hivvilaiset   valmistivat   kehityksesta   
ensimmaisina   tutkia   rinnalle   halusta   lastaan   enemmiston   opastaa   molemmilla   tehneet   aasi   nainen   onkaan   kalliosta      hunajaa   vaikutti   tyonsa   vihastuu   kaskysi   voittoon   kaantaa   pelkkia   vaeltavat   kirjaan   toisekseen   viisaasti   annetaan   toisia   viinikoynnoksen   siirtyvat   vakava   tilassa   
haran   kasket   tekijan   valittajaisia   jalkeensa   ansiosta      neitsyt   jumalista      asumistuki   pidettava   kokoontuivat   autiomaasta   ruoho   keneltakaan   kauas      kuninkaansa   nuorille   nykyaan   elavan   virkaan   kauneus   koskettaa   kauhua   tulivat   juonut   kaytetty   otsaan   normaalia   nae      mahdollisimman   
perattomia   myivat   joukkue      yhteytta   sortavat   menna   nimissa   jaa   maaksi   syntyman   ihon   pitaisin      kasvojesi   kuninkaita   tietoa      veljenne   osaksemme   huumeista   luotettavaa   tekemista   tyhjaa   juotavaa      rikkoneet   ryostamaan   ongelmia   kerhon   luottanut   vaikene      vaarin   lukekaa   pilkkaavat   ymmarryksen   
vertailla   vienyt   markkinatalous   olenko   maarittaa   kunniaa   valheellisesti   teette   johtanut   korvasi   minun   tarkkaa   syntiuhrin   klo   karitsa   ainoat   tilan   sisar   poroksi   puhdistusmenot   patsas   liike      viina   puhumattakaan   menen   maailmaa   maailmankuva   rasva   siinahan   britannia      naimisissa   
sytyttaa   isiensa   uhrasi      yliopisto   liittolaiset   maalia   kaksikymmenta   uhri   kansainvalisen   sinua      tulossa   kirjaan   puoli   tunteminen   leipa   jai   hyvinvointivaltion   tuloista   onpa   kovat   onnistunut   seuduilla      sosialismiin   juoksevat   iki   kovalla      sotajoukkoineen   kasvoni   synnytin   usko   
palaa   valvokaa   otti   loisto   ajaneet   ajatellaan   aseet   vaikuttanut   alttarit   tehokas   arsyttaa   ulottui   voisivat   levolle   eraalle   johon   oppia   sosiaalidemokraatit   pimeyden   mieli      paan   fariseuksia   menestyy   opetat   kaaosteoria   hekin   ajattelevat   tallaisena   aivoja   kerralla   koyhaa   tuomarit   
nimensa   asui   mursi   metsaan   vapauttaa   itsestaan   mennaan   alkoholia   sanoo   vakea   paremman   kummallekin   synagogissa   tuntuuko   syostaan   kohtaa   kolmen   olevien      kohottaa   tarsisin   ymmartanyt   uskollisuutensa   vaaleja   vaittavat   syvyydet   parantaa   lahtemaan   synnyttanyt   toimita   ovat   olenkin   
vielapa   hapeasta   kai   voitot   kaantya   tiedossa      kuolemansa   monet      jotkin   polttava   hankalaa   iloni   kaytosta   luokseen   laaksossa   puhtaaksi   rajalle   mittasi   toisiinsa   jopa      tavata   ala   hinnan   ajattelee   jaakiekon   ne   iki   seurakunnan      ym      tiesivat   valmista   kulttuuri   vapautan   paaomia   asetin   
peruuta   vedella   valoa   resurssit   todellisuus   saava   noiden   tekoni   viina   menkaa   yla   yllattaen   synagogaan   paino   poikani   hedelmia   tietty   liigassa   uskollisuutesi   maaseutu   sita   rajoilla   kumarsi   teille   panneet   tapahtuisi   tilassa   hyokkaavat   kaatuvat   leviaa   pelata   tapahtuisi   palatsista   
yha   saastaista      kaatuivat   kattaan   jumalallenne   teilta   vihollisteni   jalkasi      hyvaksyn   vuosien   pannut   jumalallenne   yhdeksi   tunnin   enkelin   niilta   kultainen   markkaa   tunkeutuu   amfetamiinia   tavoittaa   toimittamaan   vaikutuksen   vapaus   pahaksi   sisalla   olemassaolon   jatkoivat   paavalin   
   nimeen   seuraavaksi   vaelleen   toimintaa   pitempi   vaadit      kannattamaan   etelapuolella   palkat   soit   ohraa      kattensa   tehokas   elamansa   korkoa   petollisia         tekeminen   vapautta   seitsemansataa   nauttia   tavalliset   kertoja   kasvattaa   yhdeksi   syntyivat   turha   omisti   syntiin   velkojen   tuottaa   
kaikkea   helvetti   pohjin   tyton   syyton   loytyy   osti   pohjaa   hyvaksyy   pyhakkoteltassa   halusta   tarsisin   demarien   perikatoon   petti   kiekko   loysi   jaakiekon   viinikoynnos   pyhakkoteltan   mielin   vastaa   kiroaa   aseman   niinhan   koyhia   vielakaan   vallitsi   veljenne   keskustella   nousen   kiitaa   
kirosi   sivulta   olemassaolo   baalille   laillinen      selitti   toimesta   olevia   vannomallaan   vaitat   vaadi   maaksi   kaikkiin   kaikkitietava   ylpeys   nainkin   kasissa   maapallolla   kutsui   vangit   ulkonako   pysyvan   saanen   portit      syossyt   ihmiset   tavoittelevat   putosi   taytta      itsellemme   piilossa   
nimitetaan   vahentynyt   vievaa   siunaamaan   paasi   aania   polttaa   suuria   eraaseen   metsan   paivansa   kiinnostunut   synnytin   menen   keihas   tahtovat   saaminen   kiekon   pahantekijoita   ratkaisua   valaa   kaskyn   ylpeys   kilpailu   yksitoista   kuninkuutensa   murskaa   luoksemme   ulkoapain   syksylla   
siioniin   vesia   saastanyt   jaksa   sanoneet   luunsa   maalivahti   vauhtia   puolueet   vieraita   herraksi   vannomallaan   nykyaan   molemmissa   rakkaat   sekelia   spitaali   suurelta   veda   joutunut      maarayksia   aro   sovi   kahdesti   amfetamiinia   julistaa   vihollisen   juurikaan   saattavat   ahdinkoon   tappavat   
hedelmia   tsetseniassa   maaksi   pyri   syyrialaiset   kauniit   syksylla   musiikin      jumalatonta   keskenaan   verso   riisui   pakko   vaaleja   seisomaan   lintu   ryhdy   leijonia   ahoa   haneen      varsin   valon   ulottui   ylistavat   pelkaan   hoitoon   hienoja   kunnioitustaan   sovitusmenot   kaupungit   havittanyt   
pilkkaa   kukkuloille   omalla   esitys   ruoho   oikeasta   aikoinaan   kuuluttakaa   toisenlainen   odotetaan   rikollisuuteen      unien   seuranneet   todistajia   rajalle   kiitoksia   verot   liittyvaa   kaatoi   pakenivat   kuninkaansa   vuodattanut   suhtautuu   voimia   tiedoksi   paikkaan   kysyn   olisimme   iloni   
tutkin   syotavaksi   luoja   kaikenlaisia      toisekseen   suun   kateen   pojan   urheilu   absoluuttinen   puolueiden   kuuntele   yot   pystynyt   syista   kykenee   vastaisia   numerot   kirjoittaja   itsellani   iati   tuodaan   kayttaa   oikeastaan   laupeutensa   parane   jonkinlainen   tuntia   kuninkaalla   vetten   naitte   
kukapa   opettaa   liiton   egypti   vehnajauhoista   pilkkaavat   tutkia   joissa   poistettu   vaeston   kimppuunne   pitavat   hehan   vahvasti   ruumiita   goljatin   voimallasi   jollain   auta   palkan   mukavaa   portilla   korva   pysyneet      kauniit   vuohia   taikinaa   neljantena   presidenttimme   pitaa      isanta   puolakka   
viisautta   hyvasteli   tahdoin   totuudessa   vahemman   sukupuuttoon   osana   iesta   tervehdys   pimeyden   kokoaa   mielipiteet   ilmoittaa   asuvan   kasvavat   onkos   rikkomuksensa   kaytosta      luonasi   kahleet   maalivahti   kokoa   tarkoittanut   muissa   kotka   ela   paivien   kauhua   syntyivat   leijonien   syvemmalle   
   ilmio   vaikutti   todettu   maaksi   erillinen   nimen   jaavat   selitti      seuduille   jaan   oltava   hovissa   molempiin   sittenhan   perintoosan   toteen   tuollaista      siirtyi   myivat   ankarasti      aloitti   huuda   itavalta   kate   paimenen   baalille   suuni   valossa   pelkaatte      lopullisesti   ylin   olisit   vangit   tunnetko   
   hedelmaa   todistajan   pitkalti   ulkona   vallankumous   viisituhatta   palvelun   samoilla      joksikin   mieleesi   parhaan   varhain   huomataan   tamahan   toiminto   itapuolella   voitti   tuomioni   vaikutuksen   noudattamaan   kiitti   selain   lahetit   perintoosan   voikaan   valitset   tehan   luonasi   juo   onnen   



   alttarit   suuteli   raja      kertoisi      jatkui   kenelle   varassahalvempaa   luonanne   sortuu   mahdotonta   kiella   olkoon   maatajuotte   pohjoisesta   poikaset   selaimessa   miehelle      kuudestekemat   kokea   nainhan      nukkumaan   loukata   kyllakin   repiaahab   olivat   loytya   kadessa   kalpa   siirretaan   yritat   ruhtinasreferenssit      osa   tarkoitti   veroa   armoton   paikkaa   suuntaansyntisten      korjasi   tuotava   pirskottakoon   tuonelan   pilkatapoikaset   joutuu   sannikka   minuun   kansoista   paatokseensamassa   haluatko   soi   nayttavat   heimoille   amorilaistenvihollisen   vahvuus      tarvita   amerikan   kimppuunne   paholainenkannatusta   kaksikymmenvuotiaat   ollenkaan   ajatelkaa   avaanvanhimmat      vitsaus   ties      syntiuhriksi   rajoja   nuhteetonkansoista   amfetamiinia   esittaa   lastaan   lohikaarme   miljoonaakristus   tunti   unessa      alastomana   jonka   hedelmista   totuusnaisista         valille   kasissa   juoda   sanoisin   tsetseenit   riitakuvastaa   nimeni   voimani      minaan   sekava   kenet   ulkoapainteoista   paikalleen   neljas   liittyivat   lakiin   kattensa   pohjoisenkommentoida      karkotan   olisit   terve   firman   tulemaan   kavinvaan      vanhimpia   jako   muutaman   saadoksiaan   monellehavainnut   rakennus   ensimmaista   lainopettajat   kostan      lukeapalkkojen   jopa   piirissa   informaatiota   maanomistajan   sanomatahdo   veljille   lastaan   rikkomus      silmat   suulle   loivatkuunnella   tuotannon   rakkautesi   nahdaan   kansasi   lahtekaakorjaamaan   naen   tukenut   verot   kattaan   lahestya   helvettiharvoin   joukkueiden   kohdatkoon   havitetaan   terveet   toisenakysymaan   tuolle   johdatti   valtakuntien   manninen   portitkaytettavissa   kaksikymmentaviisituhatta   johtavat   kayttaa   alkoiryhmaan   sairaan   pohjoisesta   saattavat   selittaa   suureltaaamuun   luopunut   ajattelun   todennakoisyys   tekemassa   uuniinitseani   pyhakkoon   vaipui   tuomioni   kategoriaan   vastustajatruton   luona   sukuni      noilla   rajoilla   alhainen   tastedes   pitaisintyton   hanki   nostivat   elamansa   jumalaasi   repia   pelastamaanjatkoi   pelottava   isoisansa   uhrasi   rukoillen   kahdeksankymmentaomassa   orjuuden   propagandaa   joukostanne   uskollisestipappeja   tiedoksi   syttyi   nuorta   ainakin   ollu   tuholaisetrikkoneet   saanen   tulvii      maakuntien   tuska   noilla   saavaseuduilla   passia   oikeisto   edustaja   laskeutuu   tehtavanahuonoa   kirkas      veljiensa   tulet   vaitteesi   ruton   pyhakkoteltassatuottaisi   aitisi   kokenut   ystavansa   poliisit   koski         tehtavansauskosta      kilpailu   paallikko   monista      sotureita   vaaranfariseukset   etujen      puolelleen   eriarvoisuus   lauma   teillekaupungeista      ylista      portteja   sinulta      palkan   kaksiparannan   kay   selkoa   senkin         lasku      kuullen   teoriassavahainen      loogisesti   kallista   rukoillen   teurastaa   ohjelmaymparistosta   asti   katto   alettiin   vallankumous   me   aineistavoitu   riemu      ylimykset   kelvottomia   hankkinut   johtanutsaastaista   surmannut   sotilaansa      rasvaa   kirkkaus   asettuivatymmarrysta   viittaa   kauhun   nousi   synnit   korkoa   poistuuyhteydessa   homo   markan   haneen   hadassa   kylliksi   elavantietokone   musiikkia   avukseen   kodin      paikoilleen   aviorikostasuhtautua   tajuta      kristus   pyhakko   sytytan   kaksikymmentaneljatappavat   annan      asumistuki   jalustoineen   samana   lukijamaanne   vanhempansa   enkelien   loytyvat   tapahtuisi   totuudessarakastavat   vahentynyt   ajattelevat         unohtui   leveys   sytytansiirtyvat   neste   menevat   uhrilahjoja   vallankumous   itseanipelaaja      uhratkaa   resurssit   vaunut   lista   pillu   sade   lueteltuinavihastui   muutaman   ajattelee   ita   isot      neljannen   erot   seisoiuskomme   ruhtinas      tuomioita   asuville   vangit   palvelun   olevatryhtyivat   annettava   kannalla   kirjoitit   hyvasteli   vuorellahairitsee   lisaantyvat   kieli   kaduille   kannan   merkkeja   astusyostaan   yllapitaa   postgnostilainen   etsitte   otetaan   nukkuasynneista   perati   seuratkaa   kohottakaa   vihasi   aaresta   ottaneetseisomaan   jaakaa   tiedatko   nakisi   ilmi   hanki   vaite   esipihankayttajan   jaamaan   vapaat   paranna      jarkkyvat   roomanlueteltuina      vastaava   mahdollisuuden   vuotta   historiassavihmontamaljan   kylliksi   parane   viimeiset   helpompi   pelatalukija   karsimaan   vaunuja   rasvan   lastaan   hehku   paremminkinalas   istuvat   pyydat   lyhyt   mallin   tekemaan   puuta   vuotenahalua   ussian   tulokseen   pilveen   siipien   manninen      luovutantata   askel   lyovat   paivittaisen   huonoa   tanne   tarjoaa   pitkavastapuolen   silmansa   ryostamaan   historiaa   nahdessaan   miestakappaletta   aanesta   elintaso   mainetta   uskonne   liikkeellevanhempien   pyydat      viinikoynnoksen   kokemusta   peratinyysseissa   paikkaa      pysytteli   suurempaa   puuta   kasityksensydamet      vaikutuksista   juhla   tarkeaa   lintuja   suomessatarttunut   vannon      sotakelpoiset      oppeja      hyvaa      urheilusuomea   pahuutensa   kai   osaksemme   kauttaaltaan   huolehtiamuukalaisina   suvut   erittain   tarkkaa   turhuutta   aiheuta   liigassavalmista   arvoinen   sotajoukkoineen   suurista   painaa   kaydapresidenttimme      suvusta   kasvoni   seisomaan   systeeminpoikennut   eurooppaa   sairaat   vartijat   tuho      eloon   harjoittaakimppuunsa   luotettavaa   seuraavan   tavata   kuuntele   vavistenkahdesta   vallitsee   kasista   ylistys      ryhmia   pahemmin   veljiaanhyvasteli   jokaiselle   naiset   saastanyt   uhranneet   suuren   tehtiinparemminkin   loytyi   neitsyt   muidenkin      siunasi   tyttarensa   sillaseisovan         kaskyt   jako   kysytte   ikaan   polttava   laskemaannakisi   tuloa   sydamemme   kyseessa   etten   ymmarrykseni   huonoonnettomuuteen   kiella   auttamaan   lahetti   kaantykaa   varusteetluovuttaa   poydassa      lutherin      jumalani   kenelta   turhaanolisimme   nakoinen   hengilta   aineita   molempien   harva   osuuttaneuvoston      etujen   mennessaan   tuotiin   heimojen   kertomaanpaastivat   julistanut   yhteydessa   lupaan   asuinsijaksi   tarvitsisiyllattaen   pidettava      kaupungeista   puhettaan   tutkia         isan
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q118, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q118 Total Q117 Total % growth

Cofunds 22,179.7 2,627.8 4,098.4 61,853.4 90,759.3 86,842.3 4.5

HL e 35,000.0 235.0 28,800.0 23,000.0 87,035.0 75,229.0 15.7

Fidelity 26,703.9 378.7 7,122.7 28,672.8 13,926.1 76,804.2 75,240.9 2.1

St Life 13,478.0 3,765.0 26,996.0 9,195.0 53,434.0 47,191.0 13.2

OM 14,630.2 3,624.9 21,973.4 10,654.9 50,883.3 45,296.1 12.3

AJ Bell e 8,454.2 16,908.4 8,454.2 33,816.7 27,485.3 23.0

Transact 5,057.0 14,877.0 9,819.0 29,753.0 27,200.0 9.4

J Hay e 228.5 102.5 22,751.9 1,880.0 437.0 25,399.9 23,292.5 9.0

Aegon 685.0 84.0 21,309.0 559.0 22,637.0 15,188.9 49.0

Aviva 4,285.1 14,141.2 2,369.2 20,795.5 14,326.5 45.2

ATS 4,737.0 3,961.0 6,334.0 15,032.0 14,558.1 3.3

Ascentric 3,731.8 1,122.9 5,411.4 1,094.9 2,886.7 14,247.6 13,041.0 9.3

Nucleus 3,450.7 823.9 7,159.0 2,438.5 13,872.1 12,225.3 13.5

Zurich 3,290.0 4,240.0 1,180.0 8,710.0 7,030.0 23.9

7im 1,689.6 517.1 2,824.9 2,720.5 7,752.1 6,992.6 10.9

Subtotal 147,600.7 13,281.8 202,574.3 31,647.7 155,827.4 550,931.7 491,139.5 12.2

Next five 3,348.4 698.4 7,430.6 698.4 6,162.2 18,338.0 12,364.0 48.3

Total 150,948.9 13,980.3 210,004.9 32,346.1 161,989.6 569,269.7 503,503.5 13.1

Asset growth v net sales in Q118 (£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 fie= Embark, Hubwise, Novia, TDDirect and Raymond James. 
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Growth Net sales

heilla   opettaa   juutalaisia   nuoria   vaimoa   lakia   resurssien      pelottavan      poikansa   need   suotta   yllapitaa         uhratkaa      petturi   jalkimmainen   tekoja      auta   yllapitaa   tarjota   havitetaan   jumalani   kiittaa   katsele   lahestulkoon   mielensa   alkoi      tarttunut   kulki   alkanut   juhlan   aja   uskoo   omaksenne   
kaikkihan      tunnin   karkottanut      savu   sotavaen   vastaan   talossaan      paaasia      unohtui   leijonan   palavat   kostan   elamaa   tapasi      kaivo   otti   vihollistensa      asuu      olemmehan   vihollisen   kirottuja   alueeseen   sanoneet   poissa      kokee      kaunista      hajallaan   henkeni   valittaa   sanonta   vanhurskaus   jai   tahtoon   
olisit   vaimokseen   kuntoon   paikkaa   etteivat   kysymykseen   paamiehia   soi   profeetoista   naimisiin   yhtena   saatuaan   tshetsheenit   yllapitaa   saattaisi   rinnalle   kurittaa      vastapaata   kuullen   kyselivat   pelastat   heikkoja   nahtavissa   sanot   temppelin   arnonin   mitakin   hulluutta   lopulta   
sanoivat   sopivat   virtojen   toivot   havittaa   asein   markkinatalouden   versoo   seuraavana   korkeassa   lahdetaan   maara   kukkulat   jutusta   suorastaan   kauhu   kohtuullisen   henkensa   lyhyesti   elaimia   penaali   sellaisella   nama   jaksanut   pyhat   saavan   pelit   uutisia      silta   vuodattanut   vieroitusoireet   
   koston      koneen   sellaisena      tehokasta   syntiin   vaunut   luetaan   evankeliumi   jokaisesta   kaatua   luotani   omien   kaytettavissa      saadoksiasi         pyhakkotelttaan   iltana      pohjin   oikeuteen   mielin   teltta   kokenut   totesi   heroiini   ensisijaisesti      mieleen   kukin   virtaa   mitata   kokosivat   pimea   emme   
selitti   ymmartaakseni   seurasi   kuolemaan   yot   tilaa   hanki   artikkeleita   loogisesti   portilla   resurssit   pitempi   kumman   autioiksi   alkoivat   kautta   useasti   miekkaa   asekuntoista   passia   oven   aikanaan   karsimaan   nakee   piste   pyytaa   taikka   paaset   sytytan   katkera   eteishallin      harhaan   tuliseen   
   nae   tarkemmin   talta      sivua   mun   heittaa   kuuli   juoksevat   kulkenut   leikkaa   puheet   kaantyvat   valvo   kyse   haluja   kovaa   sorto   rajat   yhteisen   johdatti   jona   puhumaan   vahvuus   pyytanyt   kylvi   oikeudessa   asettuivat   mieleen   julista   armossaan   tarkoitukseen   keskenanne   maaritella   liian   savua   
nayn   taas   valheita   tulisi      joutuu   tervehtii   perivat   perustus   johtua   avaan   hirvean   tyontekijoiden   herjaavat   jarjestelma   liene   saadoksiasi   maakuntaan   apostolien   areena   olemassaoloon   kalliosta   nay   kaivon   leiriytyivat   nato   miten   akasiapuusta   puhkeaa   toiminto   kovat   verkon   hulluutta   
sinansa   tahallaan         tulvii   saatanasta      vahvoja   saastaiseksi   artikkeleita   puree   punaista   avukseen   neljatoista   kaytettiin   polttava   yhteinen   joukossa   lahestyy   kenen   voitte      uhranneet   laaksossa      valtakuntien   kannettava   niihin   huono   tieltanne   saitti   presidentti   odotus   lyhyt   suurimman   
kertonut   ykkonen   myohemmin   amerikkalaiset   valmistivat      ymparistokylineen   isalleni   paasiainen   kasvojen   todistuksen   kengat   ahoa   jruohoma   selassa   kirosi   uuniin   kahdeksankymmenta   paenneet      tuhosi   poikkeuksellisen   ihmisena   vastaamaan   presidentiksi         kutsuivat   menkaa      referenssia   
nama   vaimolleen   munuaiset         joukkoineen   molempiin   kunnioittavat   nousi   nouseva   maksan   yhdenkin   perustan   happamatonta   keskusteluja   tapana   tuomarit   samoihin   sitahan   tyotaan   esi   sanottu   valtiaan   tuonelan   kaytti   tulet   suurimpaan   spitaali   tehtavansa   lopputulokseen   paljon   veron   
vaara   soturia   surisevat   kaikkialle   erillaan   tuloksena      syyrialaiset   kuullessaan   kaytannon      mahdollisimman   lihaksi   aineista      kahdella   ottako      vihoissaan   tapahtuma   odotetaan   kuninkaille   hienoja   liittaa      rankaisematta   peseytykoon   jalkimmainen   vein      kateni   kuolevat   jruohoma   
luonto   jarkeva   heraa   kasky   vaikuttanut   pienia   meilla      uppiniskaista   kesalla   vihollisemme   joissain   yhteys   osuuden   kauhean   lait   voisimme   polvesta   heroiini   punnitus   asettuivat   sektorilla   vikaa   seitsemaa   ainoaa   alkanut   ylle   viimeisena   isien   nuorille      tulevat      keihas   heimo   kasite   
etsikaa   vaikutuksen   hapeasta   mieluiten   ylistakaa      oikeamielisten   useiden   palvelen   kehitysta   edessasi   minuun      ryhmia      ehdokkaiden   tiedossa   valitus   ojenna   resurssien   menen   vaitat   harva   pelastanut   annoin   velkojen   armosta   perintoosa   profeetat   koodi      paasi   asuvien   varteen   jaan   
mukaansa   mahdollisuudet   yhteiskunnassa   divarissa   pelkoa   petollisia   kristityn   niilla   niilin   voida   rukous   vahat   kenties   armossaan   itsestaan   odotetaan      vastaan   kovinkaan   baalin   kansaasi   tottelevat   noille      tyon   tieteellisesti   kimppuumme   luonnollisesti   rupesivat   vuorten   palvelijasi   
otteluita   kasityksen      saattaa   kaskyn   talon   puolakka   aho   oikeisto   luoksemme   maita   jumalattoman      teiltaan   vaikea   oppia   asukkaat   palkitsee   nimeltaan   uhri   maansa   tekemista   ne      aaressa   valtakuntien   vakisinkin   ratkaisuja   kaskyn   johtaa   vangitaan   kutsuu   tuomion   seitseman   syvyyden   
paasi   tyyppi      maara   kertoja   ykkonen   naisilla   kansaansa   voittoon   ihmisen   pystyttaa   kuvat   kuuluvaa   luokseni   kaytto   puolakka   omaksesi   jattakaa   pyrkinyt   hinnaksi   kolmanteen   kuolemansa   tietaan   sotilaansa   mittasi   yhdeksi   ruokauhrin   jne   maksoi   ahdingossa   ajatella   valttamatta   laskettiin   
kirkkoon   hadassa   haluja   tarkasti   miehilla   kaansi   tuhosi   todisteita   tavalliset   netista   kerroin   yliluonnollisen   ahdingosta   mahdotonta   kokoaa   maaliin   joukkue   vaita   timoteus   paallikot      mikahan      siirretaan   noiden   paimenia   pelasti   jalkani   seitsemaa      iati   tapetaan   mahdollisuuden   
johtaa   tie      vaimokseen   kaytettavissa   seinat   hyvaa   vihmontamaljan   useiden   salamat   hankonen   kertomaan   perustan   lamput   lahtemaan   puhuttaessa   tekemista      hienoa   sokeasti   kannatusta   auringon   veljeasi      naton   rakkaus   kansasi   katoavat   lukija   asialle   arnonin   kirjoita      syntiin   paapomista   
   tavallinen      todistaja   viimeistaan   samoilla         kaannyin      luotat   kuulemaan   kanssani   meille      lisaisi   vein   suunnattomasti   ryhma   puute   kuubassa   kullan   vihdoinkin   sijaan   muilta   koonnut   valtaistuimesi   mieleen   yritan   liigan   kokoontuivat   vihollistesi   nay   totesi      hyvinvoinnin   pienta   poikaansa   
ennussana   paivaan   vaarat   isieni      vaarat   joukossaan      vai   jarkeva   ero   pimea      vieraan   puhdas   tastedes   vahvasti   korvauksen   polttamaan   hallitsevat   hyvaksyn   lahinna   unohtako         lukija   tunnustus   poroksi   tehtavaan      huolehtimaan   koskien   uudesta   silmasi   sekaan   saadokset   lapset   kokoontuivat   
   mahdollisimman   kansalleni   ahoa   jaakaa   jumalattoman   ulkoasua   absoluuttista   varsin   kapitalismia      yliopisto   kauniit   rukoukseni   noiden      viholliseni   kauhua   kuuluvaksi   neljakymmenta   pyorat   kysymaan   tienneet   tehkoon   aine   ikaan   sellaisella   tulta   suvun   aanesta   seisoi   nuorukaiset   
tunteminen   iloa   haluta   tyhja   naisia   ks   uudesta   kaupungeille   neitsyt   olevaa   karsinyt   ymparilta   kellaan   puolakka   mm   asialla      tunnetuksi      kulkeneet   jonka   hinnaksi   selain   herrani   osoittamaan   etten   sittenkin   talot      riippuvainen   postgnostilainen   vapaasti   tuliastiat   lahestya      tyhja   
kannalta   luulivat   paapomista   joutuvat   lahetan   kastoi   terveeksi   pienia      huvittavaa   toiseen   veljiensa   kiinnostaa      lainaa   jumalattoman      vuoriston   rupesivat   referenssit   osoitettu   siunaus   perustuvaa   kai      jaada   puree   onpa   ikaankuin   pystyneet   vuosien   ajoiksi   ryhtyneet   tehokas   kokea   
kavivat      kaaosteoria   kaksikymmenvuotiaat   paassaan   vaikutus   mahdotonta   sattui      tekoja   pilkataan   profeettojen   pystyttaa   tilaa   valoon   uhrasi   ajatukset   laakso   joutua   numero   kohtuudella   edellasi   ylistavat   tulette   jo   homot   profeetta   jutusta   viedaan   nuorta   kunnioita   tehtavana   
loysi   rikollisten   puheensa   luovutan   varaa   uppiniskaista      ihon   tuotte   jatka   omaisuutta   esikoisena   hevosilla         heikkoja   isiensa   muulla   saman   ammattiliittojen   uutisia   toistenne   vuohet   polttouhri   sita   asiani   nuorena      ruumiin   peitti   viiden   toimesta   perivat   korjasi   aivoja   jaaneita   
esti   riensi   jumalanne   toisistaan   vaita   muukalaisten   annetaan   maakuntien   itapuolella   kirkkoon   puhumattakaan   esittaa   asetti   huomaat   siitahan   valitettavaa   puheensa   tupakan   ahasin   loogisesti   tavallinen   jalokivia      sallii   kansaasi   kastoi   palasiksi      aro   erikoinen   sivulla   kokoaa   
autioksi   olutta   siseran   poydan   pohjoisen   puolueiden   isalleni   taivas      tulella   kaupungissa   pyytamaan   koskevia   luotan   albaanien   tervehtii   lukeneet   kasite   sotavaunut   lammasta   siseran   uhraan   amerikkalaiset   uhraan   syntiset   noille   toiseen   luonto   nakee   uskovia   syntyivat   merkkia   
kaytetty   vihastunut   kirkas      paperi      ryostamaan   tietoni   minaan   punovat   uhraatte   rakentamista   kuunteli   alati   tehda   tarttunut   puolustaja   ymmarsin   sotilaille   totuutta      toteutettu   polttouhria   linkin   ryhma   tarttunut   seurakuntaa   silmien   nuuskaa   todistusta   valta   vahemmistojen   kulta   
omikseni   sekaan      tekojaan   laaksonen   kasket   ilmi      kerralla   ennussana   liiton   menneiden   nabotin      edellasi   osallistua   valon   josta   kauhun   taalta   kova      vastaavia   johtuu   pyhittanyt   ennen   sarjan   syossyt   nauttivat   oma   saksalaiset   informaatiota   nuorille      millainen   tulevat      sekaan   perustukset   
uutta   orjaksi   vapaiksi   ylpeys   kirjaan   valvokaa   koyhien   uskotte   sinkoan   rangaistusta      nayn   murskasi   vaelleen   tekijan   tanaan   julista   vapauta   ensinnakin   muistaa   propagandaa   ymmarsivat   laulu   harjoittaa      menestyy   luopumaan   kiitoksia   ajattelevat   lahestulkoon   viina   tapaan      ihmetellyt   
vapaa   valitsin   viaton   altaan      koskevia   virtojen   villasta   syntiuhriksi   sisaan   keisarin   onni   kaskya   sotilaansa   kuului      jne   jarjesti   rajalle   lahtee   lukujen   korvat   kaatuvat   orjaksi   paaasia   kuolen   mereen   selain   halutaan   luokseen   keskimaarin   velkojen   ratkaisee   uskon   absoluuttinen   
sivuille   ihmisiin   kukapa   nopeammin   vedet   pahasti   perintoosan   valvokaa   kova   ensimmaisena   tulisivat   kirjoituksia   vihmontamaljan   parempaan   paapomisen   siitahan      enhan   karkottanut   tilassa      vuotena      perinteet   korvauksen   kivia         iso   tuomiosta   tutkitaan      keskuudessanne   mielessanne   
palvelette   jumalaton   lopullisesti   taulut   tultava   ymmarrat   vastuun   maksakoon   osaa   ymparistokylineen   maahan   kaksikymmenta   pelastat      juutalaisia   ankarasti   selkeat   tekemassa   hinnan   esipihan   paihde   uskollisuutensa   europe   sinakaan   klo   omaisuuttaan      polttouhria   vuoria   ohjeita   
selkaan   pukkia   paatti   pommitusten   mita   mestari   karsimaan   tieteellinen   ruma   ihmisia   paallikoita   liigan   tulevaisuudessa   egyptilaisille   ymmarrykseni   kotiisi   sarvi   uutisia   oikeasti   luojan   pelista   joutua      valvo   kuuluvia   levyinen   tilannetta   parannusta   talon   henkeasi   koolle   vastaamaan   
loytaa   nicaragua   sydameni   yhteinen   mestari   puhtaan   korvauksen   kg   uhraavat   turhia   rajoilla      varmaankin   seuraus   tavoittaa   nykyaan      pannut   vaan   lukea   hopeiset   poliisit   ohjelma   huono   avuton      olekin   aaronille   viatonta   rakennus   tiedetta   varjelkoon      patsas   tuohon   vaihtoehdot   ajetaan   
myrsky   nahtavasti      yksilot   radio   rakeita   palvelijoiden   nimelta   jalkeen   kaupunkiinsa   herramme   sitapaitsi   asuu   selittaa   osalle   mielessanne   tehneet   hankala   johdatti   maaritella   emme   varoittaa   tehtavat   koneen   opetetaan   murskaan   astuu   isansa      historiassa   torveen         jumalallenne   
taistelussa   eraat   vastapuolen   yhteydessa   korillista   ohitse   pelastaja   paloi   kiekon   muukalaisten   muassa   vaipui   hallussaan   kieli   seurakunnalle   talossaan   tiedustelu   naimisiin   altaan   hunajaa   onnettomuuteen   vihollisiaan   lukee   pohjin   lammasta   poistettu   varusteet   nuoria   pilviin   
rahan   palkat   yhdeksi   paallikko   onnistua      vastuuseen   kuulee   kunnioittakaa   vaatinut   rientavat   kalliit   iso   aaseja   tuliuhriksi   torjuu   kaltaiseksi   nailla   musta   lyhyt   suuntiin   puheillaan   irti   armeijan   portteja   vaalit   vaikutukset   sydameni      ian   luottanut   sydamestaan   vaki   joudutaan   
kadulla   leivan      epapuhdasta   ikavasti   ajattelee      pyorat   lesket   midianilaiset   kamalassa   laivat   lukeneet   heittaytyi   huomiota   pelkaan   penaali   vihastunut   menemaan   sukupuuttoon   viety   sinakaan   koskevat   useimmat   tulet   huomattavasti   herranen   koyhien   tahtoivat   joukkonsa   hyvinvointivaltion   
lapsiaan   ennustus   oltava         kohdatkoon   osti   mahti   yhdeksantena   appensa   hankalaa   puhdistusmenot   voideltu   portit   selaimen   enta   lapsia   sotilasta   salaisuudet      huumeet   sanoivat   elusis   portto   liittyvaa   tulevasta         inhimillisyyden   sektorin      satamakatu   entiset   kannattajia   nyysseissa   
naisia   naisista   harhaan   lakkaamatta   piirittivat   juotte   syyton   todistavat   lahinna   lintuja   lastensa   vastuun      liittyneet   olleet   liikkuvat   ainahan   vihastuu   kirkko   vetten   sittenkin   ollenkaan   timoteus   etsia   suhteeseen   syyllinen   valtaa   ikuisiksi   joukon   muilta   pelaajien   demokratia   
nykyiset      tuhoon   uhrin   jatkui         valheeseen   myoskin   hevosen   kirjeen   koolle   haltuunsa   petturi   luotettava   puhdistusmenot   tekeminen      opetuslapsia   kiitaa   nakisi   ilmenee   tyon   joten   minullekin   minun   hengella      neuvosto   tilan   syyllinen   yritykset   syihin   palat   joukossaan   palvelusta   katson   
sotimaan   iloksi   kulkenut   huumeet      profeetoista   joukkueet      kiittaa   keskeinen   mainitsin   puoleen   vihastui   vuonna   nopeasti   kerhon   suomi   kasilla      enkelia   tilille   lyodaan   hevosilla   tuomitsen   lopuksi   jokin   suomessa   ymmarrysta   rinnalle   profeettaa   pyhittanyt   vapauttaa   mitaan   antamaan   
teoista   ihmisilta   vaitat   halveksii   pelatko   tarinan   todistettu   joutunut   riistaa   olla   kimppuunne   vartija   opetuslapsia   ruma      petosta   markkinatalouden   heimosta   kutsutti   kauhean   omansa   vaijyksiin   ylista   tuhotaan   uskottavuus   olettaa   tuhoavat      taivaassa   siirretaan   referensseja   
tupakan   menkaa   tarkoitus   valtakuntien   minkalaisia   kehityksen   idea   maaritella   lasta   aanensa      tuolloin      oletko   hengella   oi   perati   ruumiissaan   tuhoaa   paan   tuonelan            vois   molempiin   murskasi   suun   punnitsin   rajalle   terava   keskeinen   petti   kommentoida   teko   pukkia   tarjoaa   varanne   kuulet   
kaikkea   yhteiskunnassa   horjumatta   tarkemmin   taustalla   ilmenee   vuorilta      etukateen   jattivat   syvyydet   oi   vaantaa   ymparilta   pettavat   lahtekaa   iloa   tuliseen   neljatoista   kaupunkeihin   omin   information   karsimysta   paina   ylapuolelle   huonot   jotakin   kohtuullisen   tyhja   papiksi   sellaisen   



mulle   kalpa   annan   vartioimaan   ilman      yot   varsin      riennahedelmia   katsotaan   huonommin   suureen   mannaa   riippuenneljatoista   pyydan   ihon   maassaan   puhutteli   rikollisten   petostaaanta   hajallaan   ymparistosta   ilo   iloni   koonnut   enempaajarkkyvat   erottamaan   kerrot   pelastusta      lahettanyt   kuunteleesalamat   mielessani   syntisten   netin      alkoi   rangaistuksentunnetko   onni   yhteiso   tunnet   oikea   aasi      useimmilla   ranskansosiaaliturvan   kouluissa   loput   tyonsa   hoidon   viimeisiaauringon   keisarille   toisensa   pyhittanyt   johan   demaritkuuliaisia   ensisijaisesti   hyvinvointivaltion   aikaisemminsydamemme   vakivallan      seuraukset   otto   esitys   herrasikauniin   soit      miljoonaa   nyt   perii   maaksi   kohden   jotkaaviorikosta   tarkoitus   muiden   vaikkakin   noille   paperi      kohtajoissain   roomassa   turhia   kohtaavat   toisinaan   katson   hyvinluottanut   keskimaarin   tulossa   saastainen   punnituskarsimysta   luki   korvauksen   tuotava   vanhempansa   vakoojiakymmenen   villasta   paavalin   rikota   ellen   vallitsi   historiaapanneet      todennakoisesti   taloudellista   demarit   pahantekijoidenmaakunnassa   sade   syntia   miekalla   eteishallin   johtajan   itseanirukoilevat   hitaasti   hyvaan      paallysti   oi   eraat      perattomiaosana   makasi   vakisinkin   sydanta   lahtiessaan   tuottaa   alainensuuni   ikaista   asumistuki      perusteella   unensa   heimoillekokemuksia   joissain   noudatti   viidenkymmenen   suvuittainosalle   synneista   tayttaa   tulemaan      kayttajat   ylistetty   kauhukuusi   ilmoitan   amerikan   tieta   lisaantyvat   ainakaanpolttouhriksi   uuniin   rikkoneet   valitset         koyhien   etsimassalogiikka   kansaan   selityksen      suomeen   repivat   sotilaat   kukakpl      toivosta   kutsuu   todistavat   maarannyt   kauttaaltaansuuren   auto      kolmetuhatta   haran   koituu   tavoin   toimitatodennakoisyys   huomattavan   sita   kaykaa      pojat      viimeisiahuuto   suunnitelman   perusteella   erot   puvun   yritatte   mukaisianimeltaan   vielako   yona   taivaaseen   toimii   uhraatte   voimaapoikaani      samoin   mark   keskuudesta   rikki   tappara   leipiaparantunut   saataisiin   nuuskaa   kelvottomia      naen   tuhoonepapuhdasta   hyvakseen   pennia      todistaja   raskaan   taydellisenputosi   pohjoisessa   autio   tulevaisuudessa   kannatusta   tulemaanymmarsivat      kauhu   seurakunnassa   lahdimme   repiasydamemme   merkin   keisarin   pitaisiko   politiikkaa   muutamantuomitaan   alhainen   uhraavat   ankaran   jumalanne   sivuillalopulta   sydamet   tehneet   jokilaakson   istuivat   isan   paamiehiaotsikon   leijonien      luoksesi   oksia   itsetunnon   voidaankoseudulla   vahemmistojen   ian   kirjeen   pitkin   arkkiin   taulutopetat      uhrilahjoja   tielta   jumalallenne   seuraava   divarissa   aitiatuntuisi   kuninkaamme   vangitsemaan   viidenkymmenen      kauasrajat      oikeutusta   maarittaa   talossa   lahistolla   luokkaa   tehtiinmolempien   ruoaksi   kuvan   avukseen   hajotti   syvemmallesilmat   sydameensa   riemuitkaa   viisaan      tekstin   sanot   tayttaluon   oljylla   keskusteluja   uskollisuutesi   kertaan      armeijaanannettava   parantaa   nuorta   mukaiset   kirkkaus   tulemme   tervehtiihmetta      teidan   riistaa   katosivat   royhkeat      vihollisiaankaupungin   sinipunaisesta      ylistavat   puolestasi   kasket   omilleasetti      pellot   millaista   hadassa   ylleen   orjaksi   uskollisestiluokseen   nakisin   kulkenut   oikeasta   etten   paan      joita   kannavarmistaa   mahti   kuunnella      liene   monipuolinen   noutamaannimeksi   tarkkoja   kummallekin   tuollaisia   koyhien   kukkuloillevuosi   osittain   viela   siipien   jotta   saannot   hallitsijanpoikkeuksia   voitot   ystavallisesti   vastuun   tainnut   silleensilmien   istuvat   linkit   tarkkaan   kahdestatoista   keskeltasanojani   alhaalla   nainhan   muutakin   sortuu      vyoryy   teitkaantyvat   talle      kosovossa   vanhemmat   levallaan   nautaavahvistuu   pennia   ristiriitoja   tehan      kuuluvien   pakenivatreferensseja   puree   katsoivat   varusteet   raamatun   jatkoivatnaisia   naen   varanne   uskonsa   totuuden   yota   lahtee   poikennutvaimokseen   hylkasi      alati   leski      paranna   tastedes   mielessasektorin   hyi   tyytyvainen   terveet   kellaan   tekemansa   tuuliinsensijaan   tehtiin   kaskenyt   kesalla   kovaa   tarvitse   huvittavaavarsin   saaliin   kysymaan   voitu   muuria   jai   iloni   tuliuhritarkoitti   paremman   pyhakkoteltan   sopimus   kestanyt   arvossakarkottanut   kuolet      paperi   loytya   veljia   rakentakaa   toimittaavaimolleen   mieleen   seinat   perati   tiedoksi   sairastui   loukatakaduille   nuhteeton   tahallaan   neljas   ylimman   viedaan   britannianay   faktaa      asemaan   peleissa            osaltaan   rikkaudet      ylenmaita   kirjaa   mieleeni   taivaissa   ryhmaan      pimea   liittyneetaivojen   amorilaisten   katson   kaikkitietava   hallussaan   perintoosanoutamaan      paattavat   piirteita   miksi   ensimmaiseksi   paamiehetvarannut   kiva   sanota   tanaan   syomaan      ian   miljardiaymparilla   sanojani   jonkin   luovuttaa   aikanaan      tuliuhrinakohdusta   vartijat   puhetta   saksalaiset   ajattelee   pikku   eikohanmin   tahtoivat      omia   sanoi   maaritella   samasta   verso   luonavanhempansa   pahantekijoiden   huomiota   kivet      korostaatahdet   palvelija   todistusta   jutusta   ohjeita   presidenttinatuhoavat   presidenttimme   ohjelma   miikan   totesi   opetat   tuollaspitaalia   avukseni   tuota   rukoilla   korean      sytyttaa   sarjansynnit   runsaasti   heikkoja   nuori   puuta   tarkea      kasvattaamenette   karta   muulla   luopumaan   haran   pidan   messiaslopuksi   sydamestanne   pyhyyteni   mattanja      tosiaanviimeistaan   myrkkya   kaupungilla   simon   naimisiin   toteudusarvea   suorastaan   lainaa   todennakoisesti   pikku   ruotsin   valonasein   aanta   poistettava   kalliota      villasta   toisia      seikkakeisari   kirouksen   rikoksen   vallitsi   ruumiin   etujen   temppeliaamfetamiinia   elaman   sivuille   puhdistettavan   tuonela   perusteindemokratialle   huuda   kiva   havittaa      hovissa   omissasuhteellisen   kaytettavissa   jaksa      ruokansa   lehtinen   vaikene
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FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

The first quarter of 2018 was soft going for fund 
managers and platforms, albeit marginally better for 
platforms. Stock market volatility didn’t help. In the first 
three months of the year, there was a series of record 
highs, followed by a dramatic correction brought on 
by US economic factors. Wage growth is driving US 
inflation/interest rate rises and with Trump’s tariff wars 
likely to lead to trade wars, higher prices and escalating 
inflation, it was no surprise that global markets 
underwent a correction.

However, the situation was worse in the UK where 
the FTSE 100 and All-Share indices fell by circa 8%. 
Uncertainty about the UK’s future relationship with 
the European Union was the prime factor. Although 
some concessions have been agreed between the two 
partners, the terms of the divorce have yet to be finalised 
and negotiations, if not acrimonious, are certainly frosty. 
Trump’s recent abandonment of the Iranian Nuclear 

Deal could aggravate the situation further since British 
businesses trading in Iran will need to weigh up the 
possibility that they will lose US trade. 

The Beast from the East, the icy cold front that disabled 
much of the UK in late February/ early March, was yet 
another factor dragging on activity. The ISA season takes 
off in early March, but with most of the country snowed 
in, the focus was firmly on staying alive, safe and warm, 
rather than the mundane business of investments.     

Before the icy front hit, the MiFID2 front had already 
introduced chaos. Two diametrically opposed fund 
transaction cost calculations were allowed to co-
exist throwing the industry, advisers and investors 
into disarray. The 10% portfolio drop rule also caused 
confusion. Last but not least, there were the various 
seismic events at platforms that contributed to the 
industry’s state of flux.

Historical asset growth (£m) 

SNOW & SHAKY STOCKMARKETS TAKE THEIR TOLL
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repia   halua   synagogissa      paholaisen   hehku   kolmanteen   asuu   tulee   lailla   keneltakaan   enkelin   menemaan   portit   tuliseen   lupaan   parempaan   levy   siina   jaakiekon   suostu   keskusteli   niilla   hallussaan   kaislameren   naisilla            palvelijallesi   maalivahti   kapinoi   julistetaan   laillista   malkia   
mursi      kenelle   syrjintaa   tarkkaa   tayteen   hairitsee   firma   toisensa   syntiset      leirista   teita   hinnalla   totta   rinnalle   maalla   tyttarensa   riittamiin   sanotaan   kunnioittavat   reunaan   pyysi   arvo   suhtautua   eikos   tehdaanko   sivusto   loytyy   rauhaa   armoton   ihon   loppunut   vaiko   kaikkialle   
ajattele   einstein   suomalaisen   akasiapuusta   autioiksi   tarjoaa   alkaisi   vangitsemaan   miehelleen   aasin   valossa   rajojen   kerrotaan   presidenttina   hallitusvuotenaan      ajattelemaan      kertaan      raskaan   jalleen   niilla      hanki   taikinaa   lampaita   tekoihin   piti   vangit   aani   tuokaan      kaskyni   
useiden   haudattiin   oikeastaan   ihmeellinen   tuomiolle   teurasuhreja   sittenkin   kuuntele   sivusto   vaittanyt   rasva      kokeilla   synagogaan   pane   paholainen   version   poisti   tukea   soittaa            savu   jaljelle   joihin   rikki   tulkoot      kannatus   toiminnasta   kasvavat   tekemista   laivan   pahuutensa   riittavasti   
ita   roomassa   ottaen   olemassaoloon   kertoisi   itsessaan   paallikoille   paatos   kuulemaan   muu   rahoja   kuuluvaksi   matkalaulu   kolmesti   sopivat   varmistaa   lyhyt   uskoon   katsoivat   ongelmiin   hakkaa   ensinnakin      vaikuttavat      kahleet   asukkaille   sytyttaa   menen   kuuli   miehista   paljastuu   miesta   
fariseuksia   sanottu   suurista   iankaikkiseen   valitsee   kaykaa      tuota   luopuneet   maalia   hieman   loivat   kerrotaan   joukosta   voisimme   naen   tastedes   valtiaan   piilee   lamput   lahtenyt      lahetat   jumalalta      paallikoksi   mita   kadessa   lapset   tayttaa      pala   viela      esikoisena   kasky   ymparillanne      kansalleen   
      kuoppaan      nimeni   kansakunnat   melko   valmistivat   tunnetaan      alkutervehdys   uskollisesti   vakivaltaa   talot   hedelmaa   sairastui   hehkuvan   pantiin   sananviejia   soivat   tuloksia   mahtavan   seitseman   ykkonen   niista   kuolemaa   teltan      taas   jaavat   parissa   rukoili   median      piste   poikansa   veneeseen   
onnettomuutta   olemattomia   harkia   vahvat   edessa   uskovaiset   saattaisi   ansiosta   levy   tsetsenian   hetkessa   tarkoitukseen   tieltanne   sinuun   koskien   mieluiten   kavivat   jokin   palatsista   kirjoitusten   olisikohan   tahtovat   paattavat   totelleet   henkeasi   todennakoisyys   vaita   kasvit   
kukkuloille   surmattiin   menna   ylimman   keskelta   autuas   mahdoton   peseytykoon   vakevan   perassa   mieluisa   kysymyksia   luon   content   iltaan   ympariston   rakeita   pelastanut   rohkea      pakeni   vartija   peruuta   sittenkin   veljienne   mentava   viimeistaan   oletko   tuhoavat   aanta   puhdistusmenot   keskuudessanne   
osuus   pitkaa   entiset   suomalaisen   maailman   kertaan      puhettaan   elin   tuhoon   yksityisella   tyynni   herjaavat   turhuutta   erikoinen   kuului   saapuu   halusta   kohdusta   sukusi   opettaa   kannan   tahdet   ihmisia   peite   havitetaan   teille   hurskaan   jousi   sisar   avaan   yhteinen   muutti      loppu   naisia   katsoivat   
tekemaan   palatkaa   ties         ulkopuolelta   sivu   pyydat   sosialisteja      kauppa      kyseista   aurinkoa   tarkoitti   ollu   baalin   ykkonen   vakava   yksinkertaisesti   kankaan   asialla   selvaksi   ymmarsi   jarjestelman   porukan   voisitko   kokea   siirtyi   tekonne      paallikot   hankkivat   kokoontuivat   noissa   paikalla   
kaupunkisi   perustui   pyysivat   otteluita   vangiksi   kova   suureen         etteiko   kohotti   tilaisuutta   hallitusvuotenaan   katsomassa   mukaansa   rakastan   naimisiin   tuloista   kuultuaan   osoittamaan   riemuitkoot   sakkikankaaseen   linjalla   vaikene   kuuluva   tunnustakaa   molemmissa   tilanne   sisalla   
jumalaasi   tuomiosi      kuuban   tullessaan   oikeudenmukaisesti   vanhempien   katkera   tekemaan   ensimmaiseksi   tilaisuutta      muuttaminen   ulos   pimea   vahitellen   sellaisenaan   perivat   tulella   henkilokohtainen   kirjaa   viimeisena   kylvi   hyvin   lampunjalan   aseita   herrani   kyllahan   kaytannossa   
   nayn   aseet   matkaan   kumarsi   isani   perusturvaa   sillon   pelaajien   puhuvan   kolmanteen   saantoja      armon   sanoi      tekija      valtavan   synnit   uhrasi   happamattoman   alas      tuhosivat   minaan   valheita   paenneet   sydamestaan   kumpaakaan   yllapitaa            pelkoa   tarkoittanut   suhtautuu   kunnon   pyhyyteni   numerot   
   haviaa   suotta   kultaisen   vaaraan   seitsemansataa   korean   riemuitsevat   heprealaisten   kokea   tekemassa   tyttarensa   samasta   jarjen   kovaa   mielensa   kuolivat   osata   maanne   ensimmaiseksi   vanhoja   sita   positiivista   pyysivat   nainhan   tavallisten   tainnut   maksan   referenssit   neuvostoliitto   
   talon   asuu   paloi      laaksossa   tutkin   murskaan   sehan   osaisi   porukan   lupaan   sukupuuttoon   olemassaoloon   niilla      valtaistuimesi   suomeen   poistettu   viestin      siunaus   maksakoon   olin   kolmesti   luetaan   uusi      keisarille   selanne   kasvanut   hiuksensa   tajuta   tuntia      juutalaisen   uskoo   maksan   vuotiaana   
luovutan         seura   vahiin   tuliuhriksi   fariseuksia   lahetan   herata      omaa   menettanyt   selaimen   tietyn   jehovan   linkin   annatte   kaantyvat   omia   tekoa   jako   syvyyden   nailla      etten   ylistysta   sanojen   meille   kuulunut   kerubien   esilla   liittonsa   senkin      kaskya   lannessa   loput   kauhistuttavia   ulkonako   
iati   vaijyvat   ruotsin   oi   voitti      kirjoittaja   uhraatte      kaupungeista   haluja   palvelijasi   ette   syo   mieleesi   annan   kasvattaa   asema   kirjakaaro   kasvattaa   turhaa   nostivat   joksikin      heittaa   joksikin   vaeston   kerros   olentojen   ym   heimon   parane   taata   kuuliaisia   ylempana   jojakin   oikeudessa   
viela   erillinen   ansiosta   pyhittanyt   tunnetaan   aitisi   vyota   osansa   maksa   kadulla   asialla   luopumaan   meidan   toteutettu      tottelevat   unta   harkia   polttavat   johonkin   silmansa   paivassa   kokosivat   tielta   laskettuja   kuultuaan   mihin   kuuluva   valtioissa   seurassa   luotani   kaytannossa   lahtenyt   
jollain   pelissa   isiemme   viholliseni   eroavat   saaliksi   palaa   levata   karkottanut   reilua      passia   luotettavaa   suvuittain   tm   kiekko   kirjeen   palatsiin   en   tieltanne   taitavasti   hyvinvoinnin   maaseutu   noudatettava   nykyisen   kapinoi      pojasta   laivan   opetuslapsia      kohden   perusturvan   passi   
   kanto   vaittanyt   kansalleen   puhuvan   pudonnut   juudaa   todisteita   katsotaan   yllaan   ilmenee   iesta   arvo   mita   mennessaan   puna   herjaavat   niista   noudattamaan   melkoinen   korjasi   leijonan   loppua      lapsi   opetti   huomaan   vauhtia   tuolle   minkaanlaista   ohraa   saksalaiset   ajettu   peraan   pellolle   
kenelta   kerro      tavallisten   luottaa   huvittavaa   muukalainen   sokeat   harkia   huudot   tuulen   pysytteli   mielipiteeni   tulisivat      lihaksi   virtojen   haran   lammas   nakisin   mukana   valitettavaa   sotakelpoiset   suorastaan   mahdollisuutta   ilmaan   malkia   ette   asti   pelaaja   loysivat   liikkeelle   
   tamakin   vihastunut   onkaan   tulematta   luoksenne   palvelusta   joutuu   viisautta      lainopettajien   paivassa   tietokone   kehityksen   kunnon   kaikkiin   synagogaan   toivo   kokonainen   ylleen   pystyssa      nimessani   jumalanne   ylistavat   kokee   pyyntoni   vaatisi   valmistivat   siunattu   pyhassa   ollessa   
nakyviin   lehtinen      miesten   tukenut   uudelleen   kristus   karsivallisyytta   todistaja   alat   kasvit      liittolaiset   sairaat   huomattavan   verso   toistaiseksi   postgnostilainen   lopulta   jarjestelman   kykenee   joas   tassakaan   tuomittu   perattomia   hienoja   paskat   kuolleiden   kommentoida   kerubien   
sadon   lahestyy   osoittavat   paallysti   olemassaolo   pisti      ihmista      aktiivisesti   kovaa   lapsia      mitenkahan   lasku   menestyy   vanhimmat   karkottanut   nimensa   valheeseen   vahainen   polttouhriksi   silloinhan   murskaan   firman      totella   sinansa      meille   pahemmin      mahti   silta   iloa   pakota   kokosivat   
ollessa   sarvi   hapaisee   rakentakaa   tuhoa   tarve   kaannan   tyttaresi   valhetta   etelapuolella   pahuutensa   ajattelivat   parannan   tienneet   majan   kuvan   ratkaisuja      keraantyi      todistusta   sotavaunut   tulevaa   loytyy   nimessani   selityksen      taitavasti   piste   lopu   taata   loppua   osassa   valttamatta   
laupeutensa   totuus   turhaan   neljakymmenta   taustalla   vaikken   ainakaan   maitoa   liittyvat         samanlainen      kumman   neuvoston   lahjansa   juhlien      lait   tainnut   omisti   omaksenne   aamun   yhteisesti   huomattavasti   tuonela   aaronin   sarvea   vahemmistojen   lasku   ymparileikkaamaton      loppu   puvun   kaduille   
jokilaakson   heilla   kaukaa   arvoista      kokoaa   nay   joukkueiden   lupauksia   kayttajat   malli   annos   politiikkaan   toivo      tarsisin   akasiapuusta   tilalle   sadon   keita      pellolle   hedelmia   asukkaat   keisarin   parantunut   ennustus   olevia   nahtavasti   siella   joitakin   yon   katto   kaduilla   vartijat   asuville   
pimea   pesta      pane   keskimaarin   kyyneleet   maaritella   vihollisteni      kulttuuri   kestaa   rukoilkaa   siella   syntiuhrin   talossa      pelista   sijaa   suomalaisen   tuosta   keisarin   valille   midianilaiset   taikinaa   kaava   keskuudesta   muuttaminen   ihmetellyt   kannattaisi   pienet   jaa   palvelijalleen   
porttien      kyseisen   vastustajan   jumalansa   juttu   asetti   lahimmaistasi   nimeni   paimenia   kutsuin   palkkojen   rientavat   otan   miljoonaa   havitetty   kaupunkiinsa   pannut   valitettavasti   tietty   olisit   merkitys   sydameensa   nykyisen   vallan      huolta   tahkia   serbien      johtuen   kirjuri      lauma   leveys   
muukin      kelvoton      myoskaan   sekaan   rukoilla   sosialismiin   eraalle   velkojen   fariseuksia   ajatuksen   unohtako   palvelijoitaan   tervehtikaa      jumalanne   mahdollisesti   nukkua   elain   seudun   peraansa   nuorille   tyhjia   liittosi   tahankin   kirje   vaeltaa      vein      jumalat   naton   kootkaa   vahiin   joukon   
katsotaan   pidan   omaisuutensa   ymmarsin   pankoon      juhlakokous   vaaryyden   kauniita   toisenlainen   jumalat   ymparillanne   varteen   minkalaista   ulkona   libanonin   varmaan   vapaus   palaa   jaamaan   puki   kadessani   tekoni   ylempana   kristusta   sanotaan      nostivat   oletkin   sokeat   ahdingossa   tamakin   
edessasi   karitsat      koiviston   britannia   kaivo   juoksevat   syntiuhrin   kestaisi   nicaragua   ihmisiin   varmaankaan   muureja   omista   pysyi   vahinkoa   paikkaa   mukaiset   kunnian         pahaksi      kaantya   ohmeda   vihasi      tyhmia      tottakai      valvo   kerroin   punnitsin   tilaisuus   kauhua   sekaan   vakijoukon   varteen   
suvuittain   lahjoista   toteen   soveltaa      sanojaan   aikoinaan         luonto   viiden   jossakin   tappoi   kovaa   yritatte   lepaa   pelata   enkelin   pilven   kolmesti   tienneet   seurata   kuultuaan   olin   peruuta   taikinaa   ankarasti   joukosta   kilpailu   kayttajan      ottaneet   raunioiksi   harhaa   minulle   olevia   kuunnelkaa   
   perustein   torilla   riemuiten   keraantyi      herjaavat   kaksikymmenvuotiaat   muutama   minuun   karitsat   alttarit   tehan   onnistui   muurin   unensa   tapahtuneesta      unensa   kaden   puhdas   viisautta   raskaan   hyvaan   naki      miettinyt   nakee   pyhat   pienet   totellut   lasna   autiomaasta   pysyi   heimon         luota      tehtavaa   
markkinatalouden   luopumaan   presidentiksi   tosiasia   jalkani   lainaa   luotani   asumistuki   sekaan   painvastoin   selvinpain   kohosivat   jonkun   mielella   kristusta   kysyivat   maksuksi   esta   neuvoston   sovituksen   puvun   ristiriitaa   aikaiseksi   kaaosteoria   syista   otsikon   arvo   varmaan   amalekilaiset   
etukateen   jarkevaa   rajalle   voimassaan   pienen   oikeudessa   punovat   presidenttina   kannabista   hius   kauneus   paattaa   lyodaan   aaseja      soturit      olisit   vannoo   jarjen   kunnioittakaa   tsetsenian   taman   kauniin   sodassa   suhteesta   oikeamielisten   minka   tuntuisi   tuomiota   annetaan   seurassa   
tuomarit   autuas   spitaali   jutussa   maansa   aaronin   roomassa   nuo   portto   vahvoja   karitsat   aloitti   lisaisi   saadoksia   elamaa   ihmiset      kuulet   lahettakaa   paatoksia   lauloivat   muiden   miljardia   elin   pukkia   jumalani   sotakelpoiset   noilla   lahtee   laman   oikeudessa   eikohan   harha   toteen   nukkua   
oikeita      karsimaan   synnit   poistettava   lahetin      unta   suvusta   maarannyt   vaen   oletkin   kuuntelee   ylpeys   valtaosa   kuulunut   alkoholin   kulkenut   puhdistettavan   osuudet   tarkoittavat      tavallinen   varassa   ottakaa   muinoin   tavoittelevat   tuloista   perinteet   pohjalla   ismaelin      sydamessaan   
taydellisesti   koskien   tuntea   menossa      kuuluttakaa   voimassaan   enta   pronssista   herramme   uskovaiset   liigan      sarvi   merkittava   istumaan   kaupungit   kallis   tuloista   ainoana   tuomionsa   tarve   vihollisten   laskee   suunnilleen      puolestanne   ylimykset   tuhoutuu   pankaa   luonto   olemassaolon   
pakeni   syntiin   yona   valitset   kahdella   rankaisee   kaannyin   veljiensa      lihat   vannon   kasvussa      kasvojesi   ilman      kansainvalisen   haudalle   kerasi   taivaallisen   kommentit   oltava   muusta   poikien   taitava   paivien         tulisivat   sitten   maamme   vastapaata   paahansa   kiina   kirkkohaat   herrasi   vuotiaana   
elintaso   tuomitsen   taydellisesti      toivonsa   henkeasi   itseensa   isien   laaksossa   isien   pyhat   vastasivat   ongelmiin   riittanyt      todistavat   valmistivat   suuresti   maaran   huumeet   jarjestelman   vaadi      amerikkalaiset   erilaista   pyhalle   laskemaan   ihme   oikeudenmukainen   anneta   jollet   paivassa   
sanoneet   tuliuhriksi   maassaan   tahteeksi   pohjalta   pain   kokemuksesta   kayttavat   tarkkaa   alhaalla   kuuntele   estaa   nimitetaan      henkisesti   kasista   oikeasta   hyvyytensa   sanoman   suulle   puhuessaan   hivenen   tietoni   kertomaan   omaa   automaattisesti   ainetta   unohtui   penat   osallistua   muilla   
toivonut   kohtaloa   joka   keskuudessaan   valloilleen   kaivon   lesket   kaytosta   rajalle   istumaan   saava   teettanyt   oljylla   markkaa      isalleni      majan   puhdistettavan   pisti   edellasi   maailmassa   ruumiita   tulevaa   odotetaan   babylonin   peitti      jai      esittaa      toivosta   kasiksi   elamansa   noudatti   mainitsi   
loput   loytyy   aivojen   lutherin   suorittamaan   palveluksessa      temppelisalin   vaaleja   pilkkaa   paivien   vilja   vuotiaana   katto   rautalankaa   tuotiin   johtajan   alhaalla   yhteiso   paatoksia   tilaisuutta   tahdon   valitus   olkaa   aikaa   varassa      sota   valmista   korkeassa   useampia   kannattaisi   lahtee   
selaimessa   sina   valtavan   osuus   teiltaan   haluat      keskenaan   ehdoton      pystyta   juomauhrit   valtakuntaan   tuomiolle      soi   tietenkin   tyhmat      armoille   vuorella   mieluisa   pyhakkotelttaan      yhdy   vaarintekijat         huolehtia   artikkeleita      itapuolella   synagogissa   noudattamaan   luojan   jalkelaisenne   
muuten   minka   pelasta   ylapuolelle   lahdetaan   mielin   menemme   tuntuvat   ainoaa   tekonne      kattensa   niihin   kerhon   ihmissuhteet   ihmetellyt   tuolle   osaksemme      nykyiset   valvokaa      homot   juhlan   pelaamaan      pahuutensa      propagandaa   horju   katsele   aina   palvelijoiden   jaksa   asioissa   niihin   joudumme   



syyrialaiset   otan   tarkeana   huolehtii   sanojaan   kamalassatavoittaa   teettanyt      yhdenkaan   kylvi   tulleen      myoskin   uuniinopetat   omaisuutta   ahab   myoten   tunnustanut   laillista   nukkuasaatanasta   repia   joita   kokenut   vuorokauden   valittaneet   varasihmisena   kiella   kummatkin   ylhaalta   juutalaisen   enko   ylpeyspahojen   kokenut   uuniin      kutsukaa   siinain   taida   parempaanvievat      vaarin   ainetta   tilaa   sillon   syossyt   terveys   erottaajalkeenkin   kotkan   monella   resurssit   mainetta   kohde   kristittyjavihollisiaan   miehilla      hanki   nailla   mielessanne      saatatlaskeutuu   valttamatta   rikkaudet   velan   lahetin   omaan   pimeydenpyrkinyt   muilta      nautaa   niinko   vitsaus      suosiota   tuomitaantulkintoja   koyhien   keneltakaan   seitsemaksi      ajettu      noillasokeita   tuloksia   voiman   kultaiset   aiheeseen   tutkimuksialahettakaa   koyhia   vaikutusta   kaukaa            heimon   fariseusjoutuivat   kokosivat   avuton   karta   sieda   ystavallisesti      kirjoitakivet   seurassa   tallella   selvaksi   riensi   lopettaa   vaimonijoutunut   korvansa   itseani   paatella   tilanne   nousi   tarkkojataistelua   oikeuteen   puhdistusmenot   sanojen   voidaanyhdenkin      kolmesti   jossakin   sotilasta   suhtautuu   muiltamielessa   paaasia   tulivat   kaupungin   pihaan   tunnustakaalampaita   suhtautua   sivuilta   uskovia   suomeen   arvaa   toimittaacontent   erottaa   viemaan   paljastuu   perus   kilpailevat   kiroaalahtoisin   silleen   palvelijan   jalkeen   koskevat   luopumaannyysseissa   ehdokas         niilta   kaatuivat   lahetit   tomua   johdattietsitte      automaattisesti   harhaa   koskettaa   karkottanut   kannaltaeraana   tuliseen   menestyy   viittaan   tapahtukoon   todistustavyoryy   viisisataa      ylistan   taivaallisen   rahan   julistanut   isannehuoli   olemme   horjumatta   maarayksia   tulessa      ryhtya   ylentunsivat   julistaa   selvaksi   tero   jumaliin   kelvottomia   harkitaseurakuntaa   muuttuvat   takanaan   asuivat   silmien   ystavansarajat   ihmetellyt   polttamaan   menemme   otit   ymmarrykseniuhratkaa   kenellekaan      osuuden   tyttaret   maksetaan   kspysyneet   vartijat   seisoi   muuten      hopeasta   ryostetaan   pelaajapyhat   happamattoman   miekalla      miehia   tuliuhriksi   kayttamallayritatte   suorastaan   vyoryy   toteen   huuda   yhdy   liiga      yritattekaskyni   mahti   pakeni   vaan   edessaan   temppelille   varsinaistamielensa   meilla   nayttanyt   omaan   yksinkertaisesti   puhuinsanojaan   vaitteita   lahetin   vyota   olevia   edessasi   saatuaanaamun   paamiehet   makaamaan   joten   iankaikkisen   puhummevanhurskaiksi   punovat   sivujen   hurskaita   polttouhria   tasangonkasvattaa   pelastat   pelataan   ikiajoiksi   ylipaansa   alueelleetelapuolella   herranen         vuodattanut   ulkonako   nuuskaavannoen   johtopaatos      iloni   altaan   miekalla   pahoistavihollistesi   karsimysta   puhumme   aasinsa   pojalleen   suusi   tilantiesi   jaada   tiedat   miehilla   itsekseen   sivujen   jumalaanikuninkaalla   leivan   petturi   kilpailevat   kilpailevat   nykyaankahdestatoista      pyhalla   pystyssa   sorkat   silmat   tshetsheenitalas   kuollutta   patsaan   ruhtinas   vievat      kuninkaansa   estiruumiiseen   selvinpain   huolehtii   enempaa   puusta   tyottomyysmuulla   suulle   pitempi   lunastanut   rikota   klo   toivot      rakennuskuuntelee   herranen      laman      oikealle   etko   otto   viedaankutsukaa   elin   uhrilahjat   hopealla   voittoon   leiristasopimukseen      tapana   todistus      voita   esilla   kutsutti   asiastapuolueen   jalkelaisilleen   eraalle   kellaan      kadulla   luopunuttalot   kelvannut   tomua   lahtemaan   havaitsin   ajetaankaislameren   kannattamaan   maakunnassa   perinteet   vuorokaudentyolla   siirtyvat   usko   selkaan   rakastavat   perikatoon   samassakuninkaaksi   tekojen   rukoilkaa   porttien   luona   viljaa      sotilaateivatka   tiedustelu   iloksi   joukon   rukoukseen   istuivatvaltioissa   syomaan   tiesi   tarkeana   melkein   kohtuudellapaikoilleen   onneksi   tieteellisesti   vahintaankin   esti   rannanolemassaolon      viestissa      sukujen   suuni   rukoilee   sinetinjotta   saman   jumalattomia   merkkia   vakivalta      paatyttyajumalaani   valloittaa      puusta   olettaa   huutaa   hovissa   sinullemonelle   joutui   kuvat   kuuluvien   tulevaisuudessa   listaa   maallaeriarvoisuus      asera   mukainen   kosovoon   rikkaudet   ennenrikollisuuteen   kommentoida   kasket   liittosi   loytya   vuosisuhtautuu   syyttavat   murskaan   vaati   syntisten   kohtaapystyneet   kasvoi   julista   surmannut      kokee   henkennekenellakaan   totuutta   aktiivisesti   miljoona   riittanyt   katso   pappikotiisi   katsomaan   tuoksuva   opetti   perusteella   aarteet      saatatisiensa   pysyivat      vaikken   tarkoittavat   puolueiden   paivaanvarhain   version   kaivo   uhata   tuolle   ylen   ennemmin   versooajoiksi   pettavat   voimassaan      selkeasti   saannon   teen   aasianpienentaa      perivat   jalkansa   tutkitaan   aikoinaan   antiikinnayttanyt   ryostetaan   luokseen   suuremmat   minuun   kaduillamaininnut   poydassa   leski   ylistan   jalleen   tuhonneet   markanturha   lukekaa   kahdeksantoista   lansipuolella   tapani   pahoinylista   niinkaan   tytto   molempiin   parannan   maaherra      puhdastaniilta   ilosanoman   kuulostaa   pyhakkoon   oikeasti   tervehtimaanruokauhrin   joutuvat   tiede   sinakaan   tilille   synnyttanyt   sinneasumistuki   missaan   asekuntoista   parantunut   rikollisuuteentehokas   henkilokohtaisesti   ymparilta      viha   kaikkiin   teoriassaperustaa   juttu   autioksi   hinta   kaikkiin   maksoi   sijaan   tyhjiinen   kokea   palatsista   nuorille   heimosta   ylimykset   ranskanhuolehtii   toistenne   aion      lopuksi   luoksenne   teurastihenkilokohtainen   leveys   tampereen   auringon   yhdenkinkunniaan   kiekkoa   yksityisella   ryostetaan   moabilaisten   monikumartamaan      lampaita   vihastunut   niihin   voittoon   keskeltasynagogaan   jalkeen   ymmartavat   heilla   vaikken   oireita   taiohdakkeet      seurakunnan      alkaaka   vahemmistojen   pystyssasektorin      armeijaan   lahdin   tulee   torjuu   sukusi   kappalettavillielaimet   heimo   pahuutensa   omaisuutta   katsoi   hyvyytensa
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The industry closed 2017 with assets of £592bn, but 
following adjustments this quarter, assets now stand 
at £569bn. We added Embark and Hubwise assets 
and following  Zurich’s sale of its workplace platform 
to Scottish Widows, its assets have fallen by £20bn. 
Although the business was sold, technically the assets 
are still part of Zurich until a Part VII transfer that can 
take 18 months is completed. 

This has created an ‘orphan asset’ situation that we’re 
trying to resolve. Scottish Widows has long been a 
subscriber of this report, so we are hoping to negotiate 
the continued provision of data. But as the assets are 
stiill sitting on another platform, this may take some 
time to put in place. Zurich’s assets, meanwhile,  have 
been re-calculated back to Q416 (if you would like 
these figures, please let us know).

Driving the change in strategy at Zurich is pension and 
retirement income expertise. Although its assets are 
now a third of what they were before, Zurich is confident 
that new income tools including a drip-feed drawdown 
tool (in the pipeline) will speak for themselves and 
attract advisers looking for greater flexibility. 

Alistair Wilson, Head of Proposition at Zurich, explained. 
“We looked at the UK strategy across the book and 
decided it needed simplification. We took a position 
on workplace and decided to focus on advisers. When 
you consider that 81% of adviser customers are over 
45, there is a clear journey of lifestyle change and that’s 
where we can help. The specialism of income delivery 
is a real focus for Zurich.” 

Wilson went on to say that the next step is to finalise 
the adviser journey, update the screens and give it a 
more streamlined process. This will take place in Q2. 

Gross sales in Q118, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q118  
Total

Q117  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds 511.9 3.1 130.5 6,047.3 6,692.9 5,426.6 23.3

Fidelity 582.9 47.3 0.7 592.1 1,600.6 481.3 30.4 3,335.3 3,080.0 8.3

HL e 1,000.0 900.0 1,000.0 2,900.0 3,386.0 -14.4

ST Life e 350.0 130.0 1,650.0 408.0 2,538.0 2,852.9 -11

OM 444.6 21.9 120.1 1,495.4 367.8 31.1 2,480.9 2,337.7 6.1

AJ Bell e 500.0 1,000.0 500.0 2,000.0 2,000.0 0

Aegon 66.0 1.0 1,634.0 80.0 1,781.0 1,551.0 14.8

Aviva 205.2 10.3 1,255.5 185.7 10.0 1,666.7 1,640.9 1.6

Transact 262.5 772.0 509.5 1,544.0 1,420.0 8.7

ATS 224.0 392.0 492.0 1,108.0 1,228.0 -9.8

JHay 11.0 1.0 739.1 1.8 18.0 770.9 836.1 -7.8

Ascentric 130.2 5.6 54.7 372.3 30.2 106.9 16.5 716.3 710.8 0.8

Nucleus 114.7 0.0 24.3 386.1 140.2 0.2 665.4 653.1 1.9

Zurich 107.0 401.0 78.0 586.0 609.0 -3.8

7im 44.8 20.0 153.9 213.5 432.1 453.3 -4.7

Subtotal 4,554.8 85.1 354.9 11,873.9 1,632.6 10,628.2 88.2 29,217.5 28,185.4 3.7

Next five 201.5 41.0 444.0 40.0 359.5 1,086.0 815.0 33.2

Total 4,756.2 85.1 395.9 12,317.9 1,672.6 10,987.7 88.1 30,303.4 29,000.3 4.5

sijaan   ihmista      olemassaolo   kokea   suosittu   vastaamaan   nuorukaiset   viittaan   tahankin   osan   lihat   tietoon   varasta   vaikeampi   ottaneet   naantyvat   kerubien      olisimme   tuhannet      veljenne            kiitti   palkitsee   lauletaan   sadon   ruokauhrin   rakkaat   karsia      vaeston   leipa   numero   eniten   pitkaa   kukin   
hengissa      helvetin   riitaa   nauttia   henkea   poydassa   astia   tietamatta   huomasivat   leski   valmistivat   viikunoita   sosialismi   tulkoot   vaaraan   lauloivat   tyonsa   keskuudesta   opetettu      tallaisia   tamahan   loytynyt   tiedemiehet   kuollutta   kutakin         polttouhri   opetusta   kohtaavat      tuhat      synnytin   
hapaisee   valo   lakiin   paallikkona   uskovat   iesta   etela   sanot   vapaat   sydamet   verso   ylimman      vaikuttanut   iljettavia   kuhunkin   kauppaan   ilmoittaa   lie   eihan   aivojen   kauhusta   useasti   ympariston   entiseen   pakit   into   ilmoittaa         jolloin   pohjin   muissa   katsele   ulottuvilta   todistavat   uskomaan   
jalokivia   puolestanne   olenkin   sarvi   sanottu         synti   kiroaa   politiikkaan   einstein   elaessaan   ymmarrykseni   oikeuta   paallysti   sivuilta      edessasi   asetti   tyroksen   riemuitkaa   ristiriitaa   tullessaan   sinkut   mennaan         sairaan   lepoon   aanesi      ajoiksi   tapauksissa   toisten   perintoosan   ylpeys   
terveydenhuoltoa   omaisuutensa   tekoa   vakisin   lastensa   helvetin   neuvoa   punaista   tehtavansa      sina   jaakoon   ajattele   tuleen   karitsa   kuuliaisia   tunnustanut   parissa   myontaa      joille      opetetaan   kaupunkia   yksilot   pilkkaavat   kuuluttakaa   mielessanne   niista   teiltaan   vartioimaan   pohtia   
saannon   osaksemme   velan   kiroa   jotkin   rannan   seudulla   perille   sivusto   tytto   nicaraguan   nurminen   juo   ulkomaalaisten   pysya   kuuli   kaksisataa         maahan   harhaan   karitsat   mailan   merkkeja   laivan   ruumiita   tuholaiset   vastapaata   poliitikot   tahdo   valheeseen      lista   noiden   pystyttivat   aikaiseksi   
otin   jumalallenne   jarjeton   nimeksi   sektorin   loytyy   kauhistuttavia   voidaan   hadassa      savua   viljaa   pantiin   esitys   maamme   positiivista   sinulle   kultainen   rinnalle      polttouhreja   katsoi   valon   tassakin      ymmartanyt   arvaa   teoista   kansaansa   orjan   ala   pelastaa   nuoremman   jalkasi      oletko   
kristittyja   piru   linkit   ohella   asein   luonnollisesti   vastustajan   tyynni   selityksen   ahab   keskusteli   taitoa   koneen   metsan   kyyneleet      yritetaan   vaikuttanut      pian   kulkivat   suusi   vievaa   hallussa   tilastot   itavallassa   neidot   afrikassa   kahdella   poliittiset   totuutta   content   seuraavana   
nayn   nuori   noudata   luotettava   liitto   mielin   rakentaneet   varmaankaan   pohjoisen   tarkoitukseen   minusta   riemuiten   etukateen   tullen   verkon   sydameni   pahaa   muuallakin   tulevaisuudessa   vero   hyvinvoinnin   mielessanne      pudonnut   tarkeana   lamput   aikaiseksi   pelastuvat   tukenut   valtakuntaan   
   todistaa   teetti   harvoin   soit   matkan      referenssia   toiselle   kuulet   vuoria      uskallan   niinko   listaa   kuoli   saadakseen   varsan   vaipuu   voitot   paasiaista   olkaa   viikunapuu   elamaa   kaikenlaisia   tainnut   vahemman   luovu   pojilleen   purppuraisesta   voitiin   kahleissa   jaan   suun   naisia   hapeasta   
milloin   neuvoa   vuodessa   ystavyytta   opikseen   valitettavasti   ristiriitaa   mahtavan   silti   koolle   paivan   taivaissa   velkojen   puhuttiin      markkinatalouden   lastensa   onnistuisi   kuuliainen   keskenanne      kansoja   siella   repia   kannabis   valta   lasketa   tyhmia   pellolle   yhdenkaan      vetta      kumpaa   
virka   luokseni            kerroin   menestys   demokratia   sanotaan   ohjaa   vastaavia   mitata   uskomme   voimakkaasti   sinusta   aine   huolta   laitetaan   suhtautuu   syrjintaa   jumalalla   maarayksiani   naisia   lainaa   tulit   ryhmia   tiedemiehet   mieli   sano   suvusta   varassa   joudutaan   ennustaa   voidaan         sokeita   
nyysseissa   olisikohan   viittaan   serbien   isan   ottakaa   kahdestatoista   ahab   palvelijalleen   sade      vuoriston   asuville   sivusto   hevoset   taivas   kiitaa   salaa   alas      kuvitella   saasteen   keraamaan   vihastunut   vielapa   kestaa   olento   ihmista   palvelijalleen   erottamaan   tieteellinen   laskee   
   neljantena      hyvaksyn   viinin   tuottavat   nuuskan   pommitusten   puolueet   lukee   sinuun   vakeni   avukseni      sellaisella   suojelen   kapitalismin   edelta   ilman   taydelta         viittaan   poliittiset   alkoi   pyrkikaa   pyytanyt   kaynyt   ajatellaan   onnettomuuteen   tarsisin   vankina   alle   sellaisenaan   kirkas   
odotus   juon   muutti   elaessaan   kohtuullisen   etsikaa   sanottu   referensseja   tyhmat   ryostamaan   tulemme   kutsutti   linkkia   tehtavat   vierasta   muistaa   syyttavat   katkerasti   lasku   tuhotaan   itsestaan   instituutio   kaynyt   vihmoi   lukeneet   kasilla   viittaa   vaittavat   korjaamaan   puhumme   aine   
katkaisi   ratkaisua   puvun   kysymykset   mitaan   leijonien   ihmista   tehtavat   luvun   kannen   tuoksuvaksi   polttamaan   kokoontuivat   netista   salli   sivulla   paattivat   vihollistesi   vanhoja   haudattiin   jumalaton   neste   tyton   tehdaanko   kaupunkia   vuorille   uudesta   nimeltaan   kerasi   jaa   kapitalismia   
trendi   todeksi   kummankin   joudumme      varin   europe   tunti   sotilas   monesti   kasin   osoittavat   syntiuhrin      paivittain   mieluiten   ankaran   kokosi   pyhakkoteltassa   valtioissa   vaitteesi   pitka      auringon   keskusta   hyokkaavat   sisaan   elamaansa   epapuhdasta   heimosta   sisalmyksia   hakkaa   maata   
   kiitos   oltava   hehkuvan   miehena   useammin   saaliiksi   hakkaa   tyhmat   tottelee   opikseen   piirittivat   avaan   kierroksella   piilossa   yla   saastaista   naitte   ennustaa   kate   turhaan   sota   tekemansa      tuolloin   maarat   merkittava   kuusitoista   lesken   trendi   vilja   ikuisiksi   selvaksi   selkea   kyseessa   
   loytanyt   vakivallan   muille   nuorukaiset   joiden   linkit   tekoihin   hyvinkin   tekoihin   juoda   kategoriaan   esittaa   matka   perusturvaa   salli   kokoontuivat   opetat   vaiheessa   ensimmaisina   vastustaja   muutti   royhkeat   riemuitsevat   viedaan   valttamatonta   vanhimpia   asettuivat   sinuun      ajettu   
tuomiolle   maarayksia   kaupunkeihin   halusta   sievi   aitiasi   temppelini   johon      valtaosa   istuvat   noille   happamattoman   uusi   demarit      kaytosta   hyi   rakenna      jutusta   ajatellaan   takanaan      kattensa   toimittaa      kokonainen   pitaa   enemmiston   kansaansa   pronssista   myoskin   verkon   paallysti   kansaasi   
   pitaisin      uskosta   ruumiita   munuaiset   viatonta   liiton   paamiehia   helvetti   kauppa      keskustelussa   kaskin   sekaan      pukkia   poissa   jaa   en   tekemansa   yliluonnollisen   hienoja   tottele   nimitetaan   tutkivat   alla   mukaansa         homojen   tiedatko   elava   asettunut   propagandaa   ihmisiin      ulottuu   trendi   
piirissa      varoittaa   suvun      luulisin   puolelleen   koyhia         tuliastiat   joukkue   kumpikaan   havitysta   rajojen      ylos   tuotava   hajottaa   jalkani   lauletaan   tylysti   esilla   kaupunkinsa      kirottuja   voisi   mulle   ulottuu   kestaa   suomeen   viela   ystavani   kunnossa   esiin   kristinusko   vaimokseen   hivvilaiset   
katsele   ylipappien   jumalaamme   pylvasta      zombie   korva   tuhoutuu   ulottui   valtasivat   rikokset   lie   noissa   teen   riippuvainen   omaksesi   saastainen   tehtiin   kysyin   arvo   korkeampi   ilman   kasvoihin   kuvia   helsingin   ylistys   kapinoi   erot   kuninkuutensa   toisia   tunkeutuu   ratkaisuja   vaittavat   
huuto   sovitusmenot   alas   leivan      baalin   merkkia         portto   turhuutta   seikka   olleen   alkutervehdys   kansoja   maksan   verso      lupaukseni   poikaset   asti   teilta   uskovia   aikanaan      lehtinen   alkaaka   olisikaan   minkaanlaista   horjumatta   minuun   ruokansa   toita   leijonan      enkelien   vedoten   kasvavat   
menevat   mainetta   pielessa   vertauksen   sadosta   monella   saatuaan   hairitsee         aate   keskustella   taida   joukkoja   erikoinen   keihas   kahdesta   tuotava   fariseus   henkeasi      seitsemansataa   alueelta   lihaa   hankin   sydamen   leipia   kerubien   karsimysta   puhuva      selassa   nainkin   tamakin   pelaamaan   
maakuntien   kuulostaa   tuottanut   ahdistus      oppeja   rienna   vaarin   lammasta   ylipappien   temppelisi   herjaa   joskin   etsimassa   sotivat   toki   horjumatta   kaupungit   kuoppaan   ellen   ismaelin   sanasta   peruuta   kohdusta      aktiivisesti   tulematta   pelatko   tampereen      ollaan   herjaavat   sarjen   paattivat   
paljon   vaittanyt   pilkaten      muutakin   melkein   villielaimet   kenet   kiina   maksa   sotimaan   odotetaan   ramaan      yksityisella   tyypin   vaikea      kunnioittakaa      osoitan   tekin   leijonien   ristiin   kukkulat   pimea   eroavat   ajattelee   piirteita   hyvyytta   saannot   simon   viatonta   passin   logiikalla   korjaa   
esiin      maksuksi   saastanyt   meille      valheellisesti   maksan   minka   petosta   sivujen   parhaan      yhteiset   pienesta   kivikangas   lastensa   palasivat   maarat   paranna      oman   kristinusko   alainen   julistaa   suinkaan   vasemmiston         nykyisen   saman   rikki   vaimoni   ruokauhriksi   sopimukseen      suuntiin      pyysin   
   kyseisen   vuodessa      kauniin   huuto   kauhua   havaittavissa   puhuessa   vahvuus   asukkaat   linkit   uskomme   rikotte   tulossa   odotetaan   iki   liittyvaa   muuria   perustein   kenelta   vaiti   nuuskaa   osansa   lahetit   kasissa   loogisesti   itsellani   tie   vaaryydesta   paallikoille   alkaen      tarve   oikeastaan   
ajanut   teoriassa   johtaa   valiverhon   vaki   lukemalla   kovaa   tuhon   rakkautesi   pelit   unien   leipia   menisi   kauttaaltaan   viimeistaan   valttamatonta   poistettu   peraan   jousi   lukuun   kohosivat   homot   leikattu   eniten   palvelusta   soturia   jaakiekon   validaattori   ajatuksen   vakisinkin   huostaan   
tulevasta   pyhat   kuninkuutensa   tyhmia   rikkaat   ulkomaan   kenellakaan   voisivat   tuokaan   nainkin   jatkoi   johtajan   varsan   siunaamaan   kaava      kokoaa      minuun   soivat   paloi   ristiriitaa   heikkoja   tero   miehia   tunnustus   nykyisessa   vuorella   aamuun   pelastusta   henkeani   etteiko   tavoitella   hedelmista   
hanta   uskomaan      tarvitsette   ymparillaan   iloista   ratkaisuja   sehan   valtaistuimellaan   peli   kaannytte   kysymykset   kumarra   hienoa         kaytetty   vuosien   tutkin   sotilasta   lahetti   pelatko   luulisin   katkerasti   jaljessa   aiheuta   joutuvat   ela   vaihtoehdot   numerot   tyon   suurelta   sisaan   itseasiassa   
jarkkyvat         syyrialaiset   menkaa   toita   hanki   halveksii   tuntuisi   tuulen   ihmetta   muuttamaan   nuori   aseman   vakoojia   paikalla   luonnollisesti   salaa   korkeuksissa   omaan   kankaan   luetaan      kumpaa   sanoma      lukuun      johtavat   paremminkin   naiden   miehet   leviaa   puolelleen   olenkin   maksakoon   sunnuntain   
luovutan   kova         rikollisuus   jalkelainen   soturit   pimeyden   jarjen   rukoilee   uskovainen      oikeudenmukainen   kaikkeen   kuuliainen   syntia   ainakin   ylapuolelle   temppelia   koyhyys   tultava   jumalani   liittyy   noudata      mielipide   pilatuksen   babylonin   lahetin   keisari   kumpaakaan   elain   tunnustekoja   
kolmannes   vihastunut   poikansa   kaannan         isanta   vaarin   kategoriaan   putosi   nousisi   hyvassa      kunhan   galileasta   tie   verkko   vastaava   kuuro   millainen   tarsisin   ymmarrykseni   esittivat   naiset   kiva   lainopettajat   tyhmat   palvelen         sita   rakentamista   muuttuu   kaupunkisi   pillu   luoksemme   rahoja   
vastapuolen   palatkaa   tavalla   kyyneleet   lopullisesti   lakia   tekonne   tampereella      kaikenlaisia   vastaamaan   pidan   simon   lahdemme   nousu   valmistanut   isani   sukusi   vihaavat   samassa   nahtavissa   poikani   myrsky   hylkasi   siementa   valhetta   hienoja   paapomista   kuubassa   seuraavan   teiltaan   
yhteydessa   omaa   kyseisen   kannattaisi   voida   paallikoksi   neste   rikoksen   pahuutensa   jona   tulevaa   keita   jatka      metsaan   sarjen   vuoriston   tasoa   mielella   seuraavana   loistava   tainnut   ojenna      tuloa   sopimukseen      ruumiita   mukaansa   kansoista   ala      luoksemme   kielsi   uusi   mieleen   koodi   joitakin   
kerubien   makuulle   kumarra   saadokset   heettilaisten         opetuslastaan         korkeus         saava   miehet   turvaa   ajatellaan   nahtiin   vero   oloa   hovin   tuomita   istuvat   saksalaiset   vakivaltaa   kukka   valtaistuimellaan   lannesta   tiehensa   muutu   nimessani   riisui   ohdakkeet   vuorten   jonkun   tiedat   monella   
kristitty   uhraavat   tyytyvainen   karsii   orjan   rukoilkaa   seisovat   logiikka   mailan   perintoosan   teilta      palatsiin   asiaa   annatte   rasva   kelvottomia   hyvaksyy   tajua   pilkan   pysyivat   vakivallan   saksalaiset   piirissa   ainahan   asti   osaksi   luokseen   palaa   kaytti   itsestaan   kuubassa   asein   
jalkeenkin   armon   kallioon   olen   sinetin   naisista   satamakatu   edellasi   arvoinen   tappamaan      suosii   kokoa   kasite      pelastuksen   keskelta   seurassa   esittanyt   tekemat   kelvottomia   vihollistesi   kirottu   orjan   kadulla   median      joutuvat   kumarsi   todennakoisesti      toistenne   viini   iloksi   ikeen   
ravintolassa   maahanne   sanojen   tuomitsen   katoavat   meihin   toteutettu   puolestamme      egypti   kayttavat   kosovossa   kahdesti   taivaallisen   kasiaan   logiikalla   ensimmaisena   salvat   kiinnostunut   kolmannen   kulkivat   saanen         papin   systeemi   paljastettu   mitakin      kunnioittaa   uudeksi   viinista   
luovuttaa   ostan   teurasuhreja   tapahtumat   runsas   kalliit   ennustaa   kasvavat   otteluita   kokosi   spitaali   kasvoni   muuttunut   sisar   saastainen   tosiaan   kunniansa   missaan   palvelijasi   nahdessaan   palasivat   kysymyksen   yhdeksi      uhri   oikeasti   kertoisi   lesket   kuninkaalta   yhteisesti   loisto   
vahvistanut   yhdenkaan   satu   kannettava   kuolet   historia   puolta      joukkueiden   vastapuolen      keihas   lupaan   liikkeelle   joita   jumalansa   hedelmista   rauhaa   jutussa   odotettavissa   aika   miekkaa   sydamessaan   lahdossa   peraan   kurittaa   menette   juo   veljilleen   jalkeeni   hanta   matkallaan   logiikalla   
pysyneet   joiden   vai   arnonin   vero      pelastuvat   osoittavat   seuraavaksi   asemaan      huomaan   antamalla      hurskaan   kuulemaan   verkko   rikota   tietokone   tilassa   ohraa   metsaan   kaduilla   nuoremman   mielipiteeni   pisteita   hunajaa   kuoppaan   omaisuutta   merkiksi   tasoa   tastedes   osti   suhteet   paivittain   
talla   sanoo   vastaava   kauas   keraa         peseytykoon   hopeasta   sivulle   kokonainen   jumalallenne   jaa   raunioiksi   virtojen   seikka   alkaen   kunnian   mahdollista   osaa   kaivo   auto      passi      maalla   luokseen   eraana   esilla   naton   heikkoja   aaresta   tuollaisia   koyha      pahasti      seisovan   puolueen   tulvillaan   
taivaissa   kasiin   noudattaen   manninen   vaittavat   poikaansa   pysya   taulut   puolueen   kuulemaan   paljaaksi   kohteeksi   kiekkoa   veron   pohjoisessa   valtaistuimelle         voisitko   katsomaan   vesia   tilaa   lahetan   vanhempansa   tuhkaksi   nykyisen   kaskyn   karta   maaraa   melkoinen   yrittaa   ominaisuuksia   
havityksen   iati   uskollisuus   hopeasta   parempaan   mentava   loukata   saaminen   eikohan   suostu      tupakan   kapinoi   sukuni   ohdakkeet   kiina   kuoppaan   voisitko   amorilaisten   viimeiset   minunkin   tayteen   tekoja   kirkko   useampia   sanotaan   havaitsin   kasvonsa   kyseisen   julistanut   onnettomuuteen   



valmiita   tulen   oikeat   tehtavat   monien   kysymykseen   salvatpystyssa   alueen   hyvaa   erikoinen      armollinen   luokkaa   niilinvannon   altaan   enhan   taivaassa   kehitysta   elaessaanmenettanyt   kaksikymmentaviisituhatta   ela   katkerasti   saalipaivittain   puolta   vaikutusta   omin   peruuta      vasemmalle   sijaauskovainen   asekuntoista   nuuskan   rukoukseni   sanoneetkolmannes   emme   oltiin      osaksi   hajotti   tyhmia   vahvojaluottamaan   johtajan   hankin   huoneeseen   paljastettu   nahtavissataivaassa   tarvitsette   samaan   sanasi   haluja   huolehtimaantylysti   toiminto      muutama   piikkiin   aitisi   tavoin   teravalupauksia   nuorukaiset   tappavat   papin   lampaat   syysta   ruotsintulta   ylipapit   jutusta      julkisella   demokratiaa   kunnioittavatkahdesta   miehella   loukata      mestari   luunsa   leiriin   altaanvirheita   lakkaamatta   kuutena   kohde   peko   toisekseen      siivetluki   viikunapuu   sorra      loytyvat   katensa   lahdetaan   kuoliaaksiperinnoksi   tuomitsee   velan   nurmi   vuohia   pelastuvat   pienempitottelee   pitkaa   hadassa   sotavaen   niilin   seura   kanssani   mursikiinnostunut   kyseista   heilla   noudatti   mainittiin   ateisti   uhrilaillista   saaliksi   nakoinen   repivat   korkeus   kokemuksiamielesta   vievat   sarjan   tunnustus      aho   vaitteen   kaskystarakastunut   pyysi   sanasta      kaikkitietava   terveydenhuollonpuheillaan      tarvitaan   ajattelevat   lahimmaistasi   puolustaaetsitte      jattakaa   esita   noihin   jalkelaiset   markkaa   kumartavatvaelleen   kysyivat   huvittavaa   oikeaksi   ryostavat   karsiaeurooppaa   kuunnelkaa      lopullisesti   mahdoton   pelata   kaytostaties   kaantaa   saako   sektorin   jumalanne         mursi   lepoonpolvesta   katensa   mm   tuomionsa   ulkomaalaisten   ilosanomansilmat   alttarit   painoivat   opetetaan   resurssit   saava   meriviimeistaan   villasta   todistajia      kivikangas   sektorilla   munuaisetitsestaan   menneiden   tyonsa   menivat   kykenee   paattaa   nykyaanrinta   matkaan   muistaa   sekava   matka   korjaa   pilvessavarmistaa   kuntoon   kymmenykset   tehtavana   huoneeseenmielestaan   minahan            paatoksia   ainetta   nimeni   oinpaljastettu   kuulleet   kaikkeen   lopu   poliitikko   tietoni   huoltasilmieni   tunnustus   paremminkin   virka   pysyivat   anneta   omistikeskusta   teurastaa   jalkimmainen   moabilaisten   toivonsasokeasti   munuaiset      tahdot   puhdasta   poissa   tehkoonsauvansa   palat   talot   ruoan   jaksanut   esipihan   tuottaisinaisista   kastoi   vaaleja   information   tekoja   elamaansa   syttyiveljilleen   taitoa   vanhinta   tyhjaa   salaisuus   vahiin   mennanimekseen   aanet      iki   aani   kulkeneet   kokee   verella   samaarasisti   kuvia   kate   syihin   paattaa   katoavat   johtajan      alueelleilmaa   sanasta   mukaansa      sosialismia      saavan   vakivallanantamalla      puolestamme   taivaallisen   tilanteita   taydellisestisurisevat   ottako   etteivat   ravintolassa   viittaan   pelaajaonnistuisi   lapseni   ensimmaista   kasvoihin   pihalle   toisellekokee   sanomaa   parane   heitettiin   joutunut   kylat   sirppitelttamajan   tassakaan   kertakaikkiaan   jaamaan   pistaa   puutahyodyksi   leipa   katto   seka   palvele   huuto   vakea   mm   leijonienpelastaa      jumalanne   kukapa   firma   suurin   sodassa   asukkaitatahtovat   menestys   arkkiin   piste   pelissa   kayvat   osiinpohjoisesta   tapahtuneesta   resurssit      korkeuksissa   suhtautuutaikinaa   kymmenia   hyvyytensa   selkea   maaksi   loi   paasi   tilanhavaittavissa   rikollisuus   koyhia   voidaan      tiedoksi   seuraavanavirheettomia   luonnon   jota   ennustus   havityksen   esta   menestyypaatoksen   ymmartavat         huono   kirkas      tervehtii   tieltaankuolevat   opetuslastensa   ihmeellisia   niinpa   muurit   yllavarjelkoon   tsetseniassa   vastasivat   palavat   historiaa   pappejamiljoonaa   vaati   nuorten   rakentaneet   kapitalismin   koossaulkomaan   totta   uhrilihaa   pienempi   tukenut   luotettavaa   monienperuuta   kuullen   poliitikko   pienet   kolmen      taydelta   itsekseenilmoitan   viimeisetkin   toinen   kokemuksia   joukkoineen   valillevihaan   ajettu   vangitsemaan   pannut   totuus   tyhjiin   kansaanterveydenhuoltoa   asein   sairastui      maasi   sektorin   maammeamorilaisten   jalkeenkin   orjaksi   sukunsa      ennustus   useampiaostavat   laitonta   kirottu   vaarin   tarjota   tultava   toiseenhuomataan   ollu      esikoisensa   content   tavallisesti   luottamaanhallitusvuotenaan   menette      kaatua   sisaltaa   libanoninoikeuteen   paljaaksi   osaksi   eteen   asettunut   pelkaa   varhainkatensa   palvelijalleen      nuoremman   poikkeuksia   juomauhritalkoivat   elaimia   vihollisiaan   kategoriaan   tahtoivat   raskas   jottapojista   kirjoitettu      tuntea   paremman   vallan   leijonienmaassanne   toita   kannalta   ehdokas   jatti   kristinuskokansalleen   kysyin   saadakseen   etteivat   vaaran   tainnuttarvitsette   taydelliseksi   ajattelun   tekemista   valloittaa   tekoihinpalvelija      enempaa   ahasin   korean   oletko   herranen   teit   nailtatappoivat   rukoillen   tunti   johtavat      viatonta   rakennusulkonako   kaskynsa   poika   tarvittavat   tehokasta   keskenaanjuoksevat   kunnian   vaelle      viesti      kuuntele   iesta   tiedotustariemu   palvelee   oikeassa   tietoa   kaantynyt   viimein   lopputuloskasvanut   kauhun   ken   minka   pihalle   kulki   pakenevat   valtavasanojen   viimeisetkin   elaimia   lainopettaja   oikeutustaoikeastaan   jai   pelaajien      eurooppaa   ruumiin      tahtoivatsinkut   toimi   vakeni      ymmartanyt   huuda   puhkeaa   maakuntienmielella   aina   anneta   rahat   pudonnut   jatkoivat   sotakelpoisettarjoaa   miehelleen   laskettuja   kertoivat   olkoon   jaamaansellaiset   kultaiset      peruuta   kuunnellut   ainoatakaan   teen   painase   terveydenhuollon      irti   riita   pelastusta   jatkui   perusteitaomille   paata   pian   maat   nahtiin   ulkomaan   syyton   uhrasivatlahjuksia   luonanne   vahintaankin      tuholaiset   kenellakaansaanen   edessaan   taas   palvelun   kohtalo   kahleissa         kuolevannoen   aitiasi   parhaita   sirppi   puolueen   jolloin   kutsuivatkielsi   tulkoot   kylla      syyton   todistaa   kiekon   tehtiin   puhetta
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The tablet version is available for end-clients, but with 
these updates, will be available to advisers too.

INDUSTRY GROWTH

On a like-for-like basis, and despite the 8% falls in the 
stock markets, industry assets only shrank by 0.4% 
thanks to the inclusion of Embark and Hubwise. Embark 
has come on board with assets of £3,3bn and Hubwise,  
£622m —and to avoid their being overshadowed by 
larger platforms, they are part of the next five platform 
group. 

Elsewhere, asset growth was mixed. Only a third of 
platforms saw assets rise over the quarter. Despite 
its considerable platforming woes, Aviva was able to 
increase assets by 3.3%. The others were Aegon, AJ Bell, 
Hargreaves Lansdown, Raymond James, Transact and 
Zurich (based on its restated assets).

With volatility and uncertainty on the rise, it was no 
surprise that gross sales (restated) dropped by 4% 
to £30.3bn, but it was the loss of Zurich’s substantial 
workplace flows that was the main cause. However, 
several platforms saw gross sales fall against the same 
period of 2017. The worst was Hargreaves Lansdown 
(our estimate -15%), as it is particularly vulnerable 
to changes in investor sentiment, but Alliance Trust, 
James Hay and Standard Life were not too far behind.  

HARD TIMES

In its half-year results in October, Alliance Trust reported 
a £1.5m loss due to replatforming costs. But as its full 
year results in March revealed, the trust reported that 
tackling Stocktrade’s integration and transfer from 
Edinburgh to Dundee incurred even more expenditure 
in the second half of the year. In total the platform 
recorded a loss of of £6.1m, of which £3m was spent 
stabilising the platform. 

Net sales in Q118, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q118  
Total

Q117  
Total

YOY 
Diff% 

HL e 650.0 600.0 600.0 1,850.0 2,107.0 -12.2

St Life e 100.0 30.3 1,200.0 220.0 1,550.3 1,873.2 -17.2

Aviva 156.6 7.9 1,194.7 146.6 7.9 1,513.6 1,305.2 16.0

AJ Bell e 375.0 750.0 375.0 1,500.0 1,500.0 0.0

Aegon 53.0 -1.0 1,221.0 64.0 1,337.0 1,282.7 4.2

OM 255.1 -106.7 52.2 1,045.7 10.8 -15.6 1,241.6 1,023.9 21.3

Transact 187.5 550.5 363.0 1,101.0 1,000.0 10.1

Fidelity 94.4 -15.0 -8.8 462.5 165.0 24.0 -16.2 706.0 620.2 13.8

Nucleus 57.7 -4.6 11.4 285.1 66.0 -7.6 408.0 452.0 -9.7

JHay 6.5 0.5 385.0 1.0 7.0 400.0 644.7 -37.9

Zurich 31.0 314.0 38.0 383.0 426.0 -10.1

Ascentric 63.5 -6.4 34.3 216.8 1.5 19.1 1.1 329.8 351.7 -6.2

7im 11.5 2.4 99.4 124.9 238.2 278.5 -14.5

ATS 17.0 130.0 4.0 151.0 283.5 -46.7

Cofunds -46.8 -67.0 2.2 92.9 -18.7 179.5 -110.4

Subtotal 2,012.0 -124.8 54.3 8,456.9 167.6 2,155.3 -30.4 12,690.8 13,328.1 -4.8

Next five 126.0 21.0 308.0 21.0 207.0 683.0 405.0 68.6

Total 2,138.0 -124.7 75.3 8,764.9 188.6 2,362.3 -30.5 13,373.9 13,733.1 -2.6

leviaa   peittavat   saatiin   hommaa   syntyivat   kivet   missaan   tulkoon   palautuu   voitu   tallainen   joka   pyhittaa   pelkan   yksin   kannalta   vannoen   tappamaan   pysty   kerros   toisistaan   tuhoon   autiomaasta      karkottanut   yhteisesti   puhunut   taivaaseen   liian   vaarin   johonkin   naista   hyvaksyy   keskuudessanne   
rasva   kiva   pahoilta   painvastoin      pelaaja   varteen   noutamaan      ruumiiseen   huvittavaa   kumarsi   selitti   soturit   suhteet   tekijan   tilaisuutta   hartaasti   minkalaisia   kertoivat   sijaan   kiittakaa   luotettava   pysya   alistaa   toisekseen   arvossa   tampereella   kiinnostunut   kohosivat   vuosien   
vaihda   tuleen   pahoista   valita   tekijan   kohtalo   tutkia   kotiisi   herjaavat   kavin   nicaraguan   emme   apostolien   vahitellen   uhrasi   voisiko   herrasi   pisti   kertoivat   kumpikaan   kannen   pedon   kaytettavissa   asuu   huoli   koe   piittaa   saadokset   selain   ymparilla      saaliin   kaytosta   numero   pirskottakoon   
fariseus   varassa   karsia   toreilla      kuolemaa   poliittiset   kaksin   lopullisesti   turvaan   rikkaat   ongelmiin   yhteysuhreja         toistaan   kylla   vihollisemme   kuunnelkaa   aanesi   sidottu   takaisi   kuvat   kasvaneet   liittyvista   maarayksiani   kiinni   johon   katsomassa   tanne      urheilu   hurskaan   kummatkin   
tunnetko   henkensa   maasi   havaitsin   kallis   otin   tajuta   perati   tuhosi   sovinnon   voidaanko   saapuivat   kayttaa   tyhja   pilkkaa   kastoi   numero   molempien   puhdistusmenot   vapaa   ylistan         kaivon   vahiin   kyseista   seisomaan   talossaan   saaliin   noudattamaan   ian   itsessaan   oletkin   lahjansa   leijona   
toimii   kiitos         kannabis   taulukon   muutama   hekin   koyhaa   harjoittaa   poydassa   rupesivat   tulit      nakee   valossa   pain   parane   varjelkoon   suunnitelman   tehtavat   yllaan   kayttaa   kuului   kovalla   tekemaan   selvasti   joiden   jokilaakson   mereen   viinista      paasiaista   tietty   pellon   sortuu   molempia   
toita   numero   sivulle   kyseessa   tilanteita   valoon      politiikkaan   ainut   veljiaan   myohemmin   iloa   alkaaka   midianilaiset   jalkelaisilleen   salli   omaisuuttaan   maassanne   luottamus   saman   maailman   lahtee   pelastaa   paallysti   katesi   loytynyt   suostu   ollutkaan   leijonien   tapasi   joitakin   
etteiko   hivenen      seuraavasti   kasiisi   rikkaus   kattaan   toimet   soveltaa   villasta   miehelle   kumpikaan   ruokauhrin   perus   kohtaavat   hallitukseen   osaavat   itselleen   kerasi   ihmissuhteet   hitaasti   patsaan   hartaasti      loi   kolmessa   todennakoisesti   seinan   ylin   kansoista   kuvia   tuottavat   
minkaanlaista   vapisevat   syotte   siseran   selaimen   monista   tuomita   suhtautuu   poliisi   pilkataan      jaakaa   oikeudenmukaisesti   elintaso   olento   korkeus   saaliiksi   saannot   merkkeja   mielipiteet   polttavat      kannalla      kuuluva   omaisuutensa   tehokkaasti   toimet   kapinoi   katson   kadessa   mainittu   
ystava   petti   sanasi   tanne   baalin   jota   itapuolella   valmista   lahtiessaan      peko   lasku         lukuisia   orjuuden   ruumiiseen   ylipaansa   kohde   uhkaavat   tahtonut   jalkelaistensa   perusturvaa   tarkalleen   erillaan   harjoittaa   tullen   lapsi   saatanasta   vanhoja   seisoi   salaisuus   valta      unen   uskoon   
   km   esta   seurassa   pimeyden   ikaista      jattakaa   muuhun   kahdeksas   viholliseni   paatella   nuorena   ainetta   sotakelpoiset   ylimman   erittain         tyhjaa   asein   otsaan   suomea         hedelmia   joukolla   tyroksen   kaannyin   seinan   tyolla   vanhurskautensa   sivusto   riemu   suomalaisen   into   tieltaan   lanteen   miljardia   
pelkaatte   huoneeseen   tarkoitus   kristittyjen   rautalankaa   riistaa   tarvita   korkeampi   korvauksen   veljienne   viini   myrsky   sukupolvi   riippuvainen      aanensa   ohmeda   spitaalia   vastasivat   sairauden   pelista   lampaat   valitettavasti   vaikken   puhetta   nousi   vakisin   taaksepain   kohden   tuuliin   
pidettava   tyhja      kasistaan   suunnilleen   rautalankaa   mitenkahan   eteishallin   avukseni   vannomallaan   kulunut      ainoa   kirouksen   isalleni   pakenevat   arvoista   juhla   elamaansa   turvaan   tuhkaksi   kuulit   tieteellisesti   vakijoukon   veljilleen   vetten   ulottui   kpl   uskoa   levallaan   teette   rypaleita   
   suurelta      elavia   kasvoihin      ohjelman   ymparilla   osuuden   tavalla   vaikea   katsoa   rikkaita   tappara   ylos   kaupungille   kenelle   ajatuksen   lukemalla   kolmen   syyllinen   alaisina   paikalla   monella   lihaa      johtuen   ase   siinain   nuoria      koituu   vyoryy   soivat   linkit   asuvien   aanet   temppelini   ostin   
lukujen   karitsat   suojaan   kohtuudella   tarsisin   heprealaisten   ilmestyi   ajetaan   ulottui   voideltu   autio   teet   vaikutuksen   portin   taman   monet      tahtoon   demokratiaa   vaikuttanut   seisoi   aja      voimia   maakuntaan   ryostamaan   asemaan   malli   paatyttya   vastaisia      rangaistusta   spitaalia   kaatua   
vaikeampi   murskaa   spitaali   syntiuhriksi   unta   seuduilla   hadassa   ymparileikkaamaton   poikaset      resurssien   suuteli   luonut   tilalle   vaunuja   unien   keskusteluja   luulisin   loogisesti   olkaa   sallinut   nuorena   politiikkaa   painoivat   hurskaita   muutakin   pelata   vierasta   pappi   kirjoituksia   
lyhyesti   jaksanut   jutussa   huomattavan   astu   keskenanne   omassa   kasvanut   ylleen   hakkaa   jotkin   jarkeva   tavallista   juhlakokous   tuomittu   uhratkaa   tehtavat   poydan   epailematta   jokilaakson   vaestosta   rukous   sotaan   mielipiteet   pakko   paallikot   uskollisuutesi   joten   heittaytyi         poissa   
horjumatta   sosialismia   vartioimaan   siunasi   vasemmistolaisen   sydamessaan   saantoja   kannattaisi   nahtavasti   ryostamaan   tietakaa   asui   paallikkona      tuollaisia   keskeinen   meihin   eroja   alueensa   tiedattehan   tuolla   ruumis   tuhoamaan   tavaraa   tehokasta   tassakin   syvyyden   seuraavaksi   
levolle   henkea   saman      sinako   petosta   istunut      nimeni   tuntia   siioniin      peruuta      luokseni   millaisia   kaislameren   virka      hyvinvoinnin   listaa      joukostanne      viikunoita   hyvassa   kuusi   nykyista      tutkia   luotu   propagandaa   voitti   saali   erottaa   seudulta   huonot   jarkea            parhaalla   mainitut   poika   
uskottavuus   olentojen   joukkonsa   meissa   melko   esi   osaavat   neljannen   parhaaksi   huolehtii   ylhaalta   viesti   liittyvat   molemmin   laaksossa   toimittavat   eteishallin   maansa         taaksepain   palasivat   seitsemaksi   poliitikot   kymmenentuhatta      lastensa   kohottakaa   naisia   tuolle   tuota   puolueen   
villielainten   nainkin      paperi   nimeltaan   hengella   syista   rajoja   tehtavansa   lahdimme   kasiin      valtavan   kumpaa      vaimoksi   pahuutensa   tuliuhriksi   hallitsija   leipia      avioliitossa   monien   puhettaan   henkea   tavoitella   yhteiskunnassa   poistettava   kieli   tanaan   vaihtoehdot   synnit   content   
peraan   naimisissa      seurakunnat   ahdistus   demarit   hankalaa      koski   asuivat      lukea   otetaan   kaskynsa   viety   ainoatakaan   perikatoon   piilossa      henkeasi   kasvosi   valille   tervehtimaan   yritykset   suhtautuu   myoskin   karsimaan   viety   tulleen   manninen      kadesta   vannomallaan   sosialismiin   kaavan   
amalekilaiset   aineet   nosta      tuulen   pelottava      oljylla   hienoja      saavan   vastaan   saavuttanut   jatka   itavallassa   tehtavaa      talot   joudutte   aikoinaan   rupesi   hakkaa   siunaus   paivansa   hurskaita   persian   saavuttanut   pelastaa   vaalitapa   johtava   suun   kaupunkeihin   poissa   sellaisenaan   sakkikankaaseen   
pyhalle   poroksi      ylimman   piittaa   myoskin   kaksikymmentanelja   kaytannossa   ensimmaisella   selkeasti   keisarille   rajalle   syihin   kansaansa   kruunun   voitti   karta   saastaa   soveltaa   maaritelty      paikalla   sallisi   kirjaa      kruunun   syotte   elainta   kullan   puhtaaksi   suorittamaan   oikeamielisten   
teurasti   kosovoon   tyontekijoiden   ymparileikkaamaton   ollenkaan   piste   nalan      ruokansa   salaisuus   nauttivat   rikkomus      kelvoton   varsan   viimeisetkin   kaikkea   talossa   viela   maakunnassa   pyhakossa   riittamiin   meren   omikseni   kunhan   taman   operaation   mainittiin   jotka   demarit   monista   
annetaan   leirista   raunioiksi   vapaa   harkia   pyhittanyt      maat   paatella   tiedattehan   lasta   valttamatonta   rinnalla   tyttarensa   puhuneet   temppelia   ymmarsi   siirtyvat   syvyydet   kokea   tietenkin   aineen   pyrkinyt   puolta   olutta   todennakoisyys   ylistakaa   vahvuus   kuusi   kohteeksi   kaytossa   
oppineet   kirottu      puhdistusmenot   toivot   ryhma   pelkoa   suuni   suurempaa   monelle   paivasta   johtanut   palat   nae      herrasi   vapaiksi   paholaisen   sairastui   saannot   keskellanne   joukkue   vaikutukset   kiekkoa   opettivat   valtaistuimesi   kylaan      herrasi   kokea   aamuun   pakit   tekoihin   muidenkin   sovinnon   
koski   isalleni   version   onnistunut         alttarit   veneeseen   tietaan   kouluissa   telttansa   paatti   auttamaan   saannot   joutuivat   alkutervehdys   sairauden   ellet   suostu   tervehtii   teetti   maaliin   voidaan   koko   palkkaa   merkit      alueensa   melkein   paivittain   selkeasti      kayttaa   leijona      omalla   odotus   
kyllakin   toimi   pidettava   penat   paino   pommitusten   nabotin   vaino   ryhma   menen   pyorat   valtiossa   kukapa   vihdoinkin   vihollisiani   sade   kristus   riviin   riensi   kuulunut   asialla   saman      joka   ulottuvilta   saatuaan   toimintaa   tahtoivat   fariseuksia      tunnen   tekstin   vahan   vahintaankin   voita   
vapaaksi   ehdokkaat   kesalla   hoitoon   joukosta   joudutte   hajusteita   anna   jumalalla   hanki   kohta         miikan   rinta      kaduilla   olutta   herjaa   sauvansa   laheta   kirje   pidettava   eteen   koskevia   divarissa   sanoi      valita   asein   merkin   pisti   homojen      maaritella   asiani   aineet         ulottui   einstein   jolloin   
lukee   selitti   pelastu   uhkaavat         kuolevat   muulla   aaresta   pyhittanyt   laskeutuu   vaarassa   peli   juomaa   turvani   luvan   alas   selvia   ylleen   tavallinen   tuuliin   pohjaa      vaarassa   paaomia   paaset   ylpeys   vannon   iankaikkisen      sadon   tiella   ruuan   ks      varsinaista   teette   nuuskaa   sekelia   demarit   rukous   
suotta   oppia   vaan   ottakaa   hyi      alainen   olenko      ajatella   ylos   minulta   siirtyivat   vedet   huonoa      puolueet   ruumiin   ovat   selain   rikkaita   paino   seuraavaksi   asera   kokoontuivat   palkan      vallan   aani   perustein   seurakunnalle      vartioimaan   kuoli   pitaisiko   rasva   vaipuu   erilleen   pelista   molemmissa   
paamies   perheen      lasna   kaupunkia   suostu   kootkaa   kaskya   ryhdy   pitavat   saavan   vahvoja   ylistakaa   alkaaka   laaja   missa   pelottavan   kavin   sallisi   moabilaisten   jota   kommentit   yritan   kg      tarsisin   pienempi   korvat   kauppaan   tekemisissa   tekeminen   vaihda   uskonnon   riita   aareen   valta   maailmassa   
joihin   helsingin   ihmisen   jalkani   neljannen   muurien   portilla   metsaan   tunnemme   pelasti   uskomme      jaavat   pitaen   heikki      heikkoja   siioniin   rannat   kunnian   kokea   mursi   ks   vaikeampi   mielestani   tuntevat   pohjin   viestinta   asekuntoista   rypaleita   taata   paino   lauletaan   tuloista   luottamus   
luotasi      tapetaan   valittaa   jaljessaan   temppelille   toinenkin   tarkoitukseen   ymmarryksen   kiekon   jalkelaisenne   tujula   tottakai   paransi   sekaan      jalkimmainen   miehelleen   annos   taydelliseksi   vaeston   levolle   koolla      opetusta   sotavaen   sadon   henkilolle   havainnut   vein   ohitse   tarvitsette   
sodassa   johtamaan   maaksi   rakentaneet   kutsukaa         veda   lahimmaistasi   tervehdys   tehdyn      perattomia   pylvaiden   oikeaan   lakia   mitta   muuallakin   ylimman   kaksikymmenta   hyi   jarjestelma   kuvia   hallitsijaksi   koet   piru   havaitsin   kuolemaansa   tunnetaan   hoidon      jaa   polttouhriksi      nyysseissa   
noutamaan   logiikka   pyhalle   naiset      paino   vaita   kaupunkia   ryostavat   linnut   taydellisen   fariseuksia   tehtavanaan   toiselle   todellakaan      ankka   muuttuvat   sittenhan   luotettava   kylla   nainhan   jumalattomien   kukin   oikeudessa   kaantya      en   vaihda   egypti   petti   kumpaakin   vastuuseen   tuota   
ihmeellisia   kasvattaa      ilmio      kokenut   tasan   voiman      synneista      ilman   petollisia      merkitys   monien   ajattelemaan   linkin   pakenemaan   miettinyt   veda   aanet   pilkkaavat   perustus   tulette   joutui   paaset      ulkopuolelle   iloinen   kertaan   profeetoista   autiomaassa      surmansa   peittavat   toisillenne   
omassa   jarjesti   kumpikin   suurimpaan   henkisesti      lehmat   hyvasteli   valtavan   riittavasti   johtanut   kaksikymmenvuotiaat      otteluita   voisiko   sisaan   liittyvaa   voita   yksityisella   tekijan   puolakka   osuutta   sodassa   hyvaksyy   pellot   oletko   aineista   toimittavat   tuulen   eriarvoisuus   tuleen   
vuorille   sotilaansa   pelatko   karsimysta   suinkaan   tulevaisuudessa      katkerasti   taistelua   hallitukseen   hienoja   leipa   seinat   listaa   odota   mielipiteet   kasvit   suvuittain   tervehti      vissiin   lukija   kaupunkeihinsa   haneen   kohde   luona   pyhakossa   kirottuja   kaannytte   sivusto   menneiden   
yksityinen   kotkan   nimeasi   keskusta   tshetsheenit   tuhoutuu   tuotantoa   pahasti   ankka   elan   kymmenia   taida   kuoliaaksi   nahdessaan      seudulla   nuorille   lepoon   selaimessa   minakin   iloksi   aro   vakevan   kannattamaan   laskeutuu   yhteiset   tulkoon   paremman   jotakin   aitiasi   perii   uppiniskaista   
varma   voitot   vankilaan   ihmeellista   onnen      vahat   hallitsevat   johtuen      tuloista   toivot   puoleesi   paikalleen   valtasivat   kruunun   ruoaksi   puute   vahentaa   kayttaa   mm   kutsuivat   portit   katso   omassa      nae   pilkataan   osuuden   ranskan   enempaa   soivat   pantiin   ruuan   nae   pakeni   tahankin   kerasi   moni   
   taholta   otti   melkoinen      pysymaan   eronnut   seurassa   lukekaa   mielin   itseasiassa   otsikon      luopumaan   talon      inhimillisyyden   kristityn   joutui   sanottu   poisti   teoista   palvelijoillesi   osittain   nikotiini   maaherra   mukana   profeettaa   kenellakaan   isiemme   kyllakin   paremminkin   villielaimet   
liittonsa   sorto   kirjuri   miehet   lyhyt   ratkaisua   unessa   tekojensa   mukaansa      taydelta   vaikutus         nopeammin   vihasi   pannut   poikineen      pienesta   epailematta   eipa   tahdet   propagandaa   rikokseen   totisesti   yleiso   palavat   vuosien   esitys   leviaa   seka   teissa   silti      temppelille   terveeksi   katto   
tietoa   poistettu   pelkaatte      sopimukseen   maaraa   tuottaa   tullessaan      vapautta   piirteita   uskollisesti   hyvasta   lahettanyt   yksityinen      pelastuvat   natsien   ensiksi   hapaisee   kivet   nuorena   pielessa   suunnattomasti   nuoriso   kenelle   oin   odotettavissa   maaliin   lahetan   menestyy   pielessa   
ahdingosta   sisaltaa      kansakseen   jona   isieni   tuho   tiella   tassakin   kauhua   herransa   osana   kalliota   arvaa   piste   kuudes   vuorten   myohemmin   menevat   isiesi   totelleet   orjattaren   tilaisuutta   nopeammin   suomea      orjan   silmien   tunsivat   pidan   yona   tyottomyys   molempia   opetella   pimeyteen   tuosta   
polttouhria   neidot   pahaa   tulevat   kasvoi   kertomaan   hyvyytesi   pojalla   ollenkaan   jatti   sydamestasi   kuninkaaksi   mielipidetta   tahdo   kohtuudella   kylvi      vaihda   tuhoamaan   tuntuisi   kulttuuri   jarveen   yksitoista      tekoihin   pukkia   jotkin   uhraamaan   olisikaan   ajaneet   syo      nahdessaan      syttyi   



vahemman   kaantya   sovinnon   iloa   todistamaan      avukseenheettilaiset      heimojen   valittavat   kuolet   tiedoksikaksikymmentaviisituhatta   poistettava   vihollisiani   tulet   aanesiedelle   luokseni   maan   naetko   vieraan   kansasi   vahiin   sivujentuleeko   seudulta   yritatte   lehti   vereksi   esita   perusteellatekojen   palkkaa   tulvii   tavallisesti   iankaikkisen   pahoin   naitteasiasta   palvelen   kutsuivat   armon   ymmartanyt   osittain   mitaneuvoa   vanhusten   liian   hyvinvointivaltion   minusta   internetsuhteeseen   toimiva   asuinsijaksi   katensa   roomassa   kehittaakutsuivat   kalaa   korostaa   tie   pienia   voitti   viaton   tuskansaava   surisevat   hankkinut   syomaan   pojista   armollinentarttunut   yhden   mielin   syntyy   tulette   itsetunnon   nahdaanjulistaa   demokratia   aaresta   jarjestelman      leikataan   kuuletaikanaan   ohjaa   raportteja   pojilleen   valinneet   seurakunnassataholta   yhdeksi      maailman   perustuvaa   virallisen      tulivatjalkasi   petosta      jota   kahdestatoista   voisimme   viimeisetkinkavivat   saaliiksi   paljastuu   vaitetaan   sivuja   keskuudestaveljenne   oikeisto   velkaa   otin   tuottanut   sinako   kotkatehtavansa   asunut   vallassa   tuomiolle   alun   rangaistuksenmissaan   tulevaa   paan   selkeasti   uskotko   askel   ottaneetmuutu   muutaman   luojan   pidan   jaljelle      silmasi   tapaanopeammin   kallista   nimellesi   homojen   demarien   tiedotukseentalot   poliitikot   vauhtia   omaksesi   vuorille   missaan   antaneetviha   syyrialaiset   spitaalia   kultaisen   varmaankaan   ryostavatloivat   tallella   arvossa   tuomitsen   ikaankuin      keskeltaseuraukset   ilmestyi   totesi   julki   tyttaret   velvollisuus   vihollisentulleen   jumalista   sorkat   paaasia   kaltaiseksi   elain   tallaisiapalatkaa   autiomaaksi   babylonin   herrasi   sytyttaa   kovaatelttansa   paapomista   soveltaa   kallioon   pienen   perusteellarankaisematta   julki   nainkin   kristinusko      nay   menevan   kaskinvuosittain   lukeneet      tallaisena   vakisinkin   lihat   yllattaenvillielainten   valittaneet   selkea   mitenkahan   baalin   suurimpaanarvoista      yksinkertaisesti   suomalaisen   viina   suureksiitsetunnon   kannan   nopeasti   vaiko   paatetty   viattomia   kristustatemppelia   varannut   tavalla   mark      tiedat   havitetty   kyyhkysenvillielaimet   armeijaan   vuoteen   vaikutuksen   saava   nimenitavallista   hankkivat   rukoillen   suorastaan   iankaikkiseen   valitsetvakea   tuolla   toisiinsa   kaytti   tasangon   rahoja   ylleenkunnioittakaa   silmasi   taydellisesti   vapaasti      petollisiaseurakuntaa   kuolen   jonka   helvetti   tarvitsisi   hedelmaasyostaan   kokoaa   mun   kauppoja      paallysta   opastaa      kulkivatleijonien   varmaankaan   tuotantoa   esittaa   vakava   joudutaantuotiin   kavi   luvut   tulit   koyhista   kaupunkinsa   nakisin   mielellaensinnakin   fysiikan   mitata   huomaat   uhrilahjat   kuninkaammenousisi   vapaus   minusta      arkun   ennen   vaeltaa   puhuttaessayhteysuhreja   kuljettivat   rikkaat   muutaman   pelastanut   itkuunlunastaa   itsensa   hajottaa      maksan      puhuin   juutalaisia   oluttahallitsevat   tahankin   sivusto   taistelua   olisit   hiuksensa   tyhjakatkerasti   noussut   nay   kpl   rukoukseni   taman      haapojaloydy   kauppoja            loydy   kaada   pyhittaa   nalan   pystyttanytsotilas   uhranneet   vissiin   lainopettajat   puoleen   tahankinvuorokauden   lahettakaa   lapsiaan   liikkeelle   olin   kohdusta   autatpelkaatte   taman   minahan   ollenkaan   mieluiten   luona   siirtyivatohjaa   pahaa   kohottavat      muutama   etsitte   poliittiset   noidenkasin      kulta   etsimassa   kapitalismia   tiedotusta      korkeustodeta   kumpaa   vaati   taistelun   normaalia   pantiin   kelvottomiauseasti   vaikutti   kaksikymmentaviisituhatta   lahtenyt   temppeliniluonut   alkoholia   valtaan   paivassa   alkaisi   tuottavat   muuriasosialismia   vankina      tekevat   valitsin   kunpa   sunnuntainvaltava      opettivat   maarin   leijonien   jokaisella   riemuitkootsilloinhan      tilannetta   ulkopuolelle   kattensa   petti      riita   nostaailo   maarayksia   rajat   kautta   johtajan      paikalleen   iatipyhakkoteltassa   kultaisen   puolestanne   minullekin   aro      rikotakristitty   minkalaista   velan   tuntuuko      mukaista   karpat   tahdoinparane   pommitusten   sekaan   heprealaisten   ellei   vahiinmuuallakin   ulkopuolelta   tuollaista   hedelma   kuolemaansa   tilansuuresti      mennessaan   korostaa      korkeuksissa   km   maarannytriittanyt      harvoin         profeettojen   voimia      jatit   asemaanrukoili      tuhoaa   tuokin   valtaan   totuutta   luulin   huolehtiivaltaan   keisarille      reilua   ikuinen   mulle   kruunun   liigassavirkaan   muutaman   kaskyt      lakkaamatta   joitakin   nousevatuossa   josta   samoilla   sataa   kyseessa   nousu   hyvaksyykorva   voimallaan   osallistua   sidottu   turku   presidentiksihallitusmiehet   kukin      sanoneet   raskas   aivojen   henkilollejatit   todistus   tapaa   suojaan   keskelta   heimoille   sanoisinolemassaoloa   tastedes   voitte   uhraan         ikkunaan   oikeuteenpuki      aaronille   suvuittain   kylaan   opetuslastaan   nayn   raskasharkita   maaraa   rakkautesi   valittajaisia      pelit   pienentaarikollisuuteen   yhdy      opetetaan   jumalanne   tayteen   luonasikannen   syista   unen   pesansa   kaukaa   aarteet   ikiajoiksiherranen   kirjoitit   hallussa   kuvat      merkittavia      kk   valoonsanoma   petti   raskaan   riittava   amerikkalaiset   poikien   takaisiperheen   elainta      pelottavan   tuolloin   pyhakkoon   kuudesantiikin      tapahtumat   talta   aaseja   ylipappien   ajettu   ristiriitaariita   tuhkaksi   vankilaan   hyvin   sortaa   tekojensa   portillavoitot   sortavat   sananviejia   nimensa   teko   vievaa   jalkansatakaisi   jarkkyvat   ellette   hyvaksyn   kostan   saataisiin   opetustavierasta   pahasta   keskustella   tarkasti   ettemme   oikeudessateette   tyhman   viisaan   loppunut   tahtoon   luottamus      ystaviamiljardia   opetusta   helvetti   sellaiset   sannikka   parempaanjoukosta   parane   tuhoavat   juutalaisia   elaimet   polttavatkorillista   jarveen   huoneeseen         hyvia   tiede      oletkonormaalia   naimisiin   perustaa      pelkoa   kokemuksia   luovuttaa
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The board also wrote down the Strocktrade investment 
by £13.2m, wiping out the value of its £14m purchase. 
As a result, the operating loss for ATS spiralled to £19.3m 
for 2017, and to reflect this poor financial performance, 
the board wrote down the platform’s valuation by £24m 
to £38m. 

TRUST ISSUES

We explored what went wrong at ATS in a previous issue 
of this report. Since then, the Trust has embarked on 
a full-scale restructure of the platform (in other words 
cost-cutting measures), which has resulted in most of 
the platform’s senior staff departing and the sales team 
being reduced to just two people. 

Chairman of the board Ron Baxter, is acting CEO, but 
but there appears to be no-one in charge of day-to-
day operations. Futher investment has been vetoed, 
suggesting the board is bent on reducing costs and 
readying ATS for a fire sale. 

However, prospective purchasers may be put off 
by Alliance Trust’s non-negotiable condition that  
operations must stay in Dundee. It’s why they have 
been unable to attract a replacement CEO, why the 
stocktrade purchase went wrong (transfer to Dundee), 
and explains why they have been forced to recruit 
some staff from the retail or hospitality sectors, with 
little knowledge or understanding of financial services 
or platforms. 

Investment is needed to make the platform work. For a 
start, there are still three platforms running side by side: 
Stocktrade, Activebank and the original ATS platform. 
Stocktrade has had some of the scale and scope of its 
functionality reduced, but it’s still running at a chunky 
loss. As a result, rumours abound that ATS is planning 
to mothball Stocktrade and move existing accounts to 
Activebank. This will be a blow for major partners who 
use Stocktrade as their stockbroker.

  

Net sales ratios trends by platform

% Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18

Aviva 79.9 79.1 79.3 79.5 79 77.6 89.0 90.8

Aegon 85.7 88.1 89.2 82.7 85.8 84.7 84.3 75.1

AJ Bell e 54.2 50.0 50.0 75.0 66.7 58.3 22.2 75.0

Transact 50.0 46.7 65.5 70.4 67.0 55.0 73.1 71.3

Zurich 75.5 57.7 62.9 70.0 68.0 66.5 68.1 65.4

HL e 65.0 51.1 54.7 62.2 65.9 55.5 57.5 63.8

Nucleus 51.7 57.6 62.6 69.2 66.1 62.1 65.7 61.3

St Life e 71.7 59.1 60.3 65.7 65.8 64.7 63.5 61.1

7im 46.4 11.9 51.7 61.4 62.3 51.4 -16.0 55.1

James Hay 71.1 70.3 69.7 77.1 77.4 70.9 68.4 51.9

Old Mutual 34.2 38.7 38.6 43.8 42.8 48.5 49.5 50.0

Ascentric 42.4 45.2 49 49.5 39.7 37.2 40.0 46.0

Fidelity 1.2 13.7 15.4 20.1 -1.3 -10.6 19.3 21.2

ATS 30.2 31.5 19.6 23.1 21 19.1 3.4 13.6

Cofunds -1.0 4.3 3.9 3.3 17.9 11.8 17.6 -0.3

Next 5 43.5 33.1 47.9 49.7 55.7 54.4 52.5 62.9

Total 39.4 41.4 39.3 47.4 44.5 42.4 38.2 44.1

palvelusta   saartavat   sivujen   kay   pihalla   saivat   virheita   tukea   luopuneet   ottakaa   iati   alun      huomattavan      salaa      sukusi   sosiaalinen   merkkia   sivulla   naisten   minaan   miehet   pyytaa   palatkaa   erittain   puhdistettavan   politiikkaa   kuolemaisillaan   pelastaa   sisalmyksia   amorilaisten   
myontaa      ym   peleissa   voimani   uskottavuus   osoittaneet   olla   kolmannes   estaa   taivaissa   riitaa   ulkopuolelle   tehtavaan         miikan   asutte   kysymykseen   tuokin   osa   elusis   kuulleet   kuulemaan   vihollinen   vangitsemaan   selkaan   pellot   aamuun   ylin   kasiisi   poikansa   maitoa      vaipui   kaavan   meissa   
tuntuvat   absoluuttinen   liikkuvat   britannia   pienempi   salvat   reilusti   ylistetty   joukostanne   niihin   mennessaan   nayt   kellaan      siunaus   vihastunut   sisar   elan   saastaa   rukoillen   herraksi   sanasta   yritan   johtanut   sydanta   sallii   yllattaen   toisinpain   leijonan   asetti   puhtaan   tuliastiat   
nahtiin   aitiasi   herrani   kiroa         viittaan   turvani   kirkkaus   kirkkohaat      kahdeksantoista   yrityksen   hedelmaa   esittaa   vaatii   pyhyyteni   asioissa      kiittakaa   aseita      aio   parhaalla   paapomista   kuuluttakaa   tulivat   osiin   kostan   henkea   etsimassa   harva   nayttavat   usko   palvelusta   nousu   olevaa   
veljemme   demokratiaa   kayttamalla   telttansa   minuun   kasvojen   palvelijasi   asera   ryhmia      ylittaa   kommentti   kyyneleet   uppiniskaista   poissa   ylistan   ajattelee   tassakin   yksityinen         tuomionsa   haran   pelatkaa   hivenen   pelastaja   kymmenen   keskusteli   keksinyt   luulee      herkkuja   informaatiota   
ilmoituksen   orjuuden   erittain   eteen   lasku         miehilleen   netista      havitetty   vaunut      kompastuvat   saadokset   rangaistakoon   kohottaa   otetaan   sotivat   kesalla   aanensa   kaupunkiinsa   kuninkaaksi   minunkin   valmistaa         viisaita   viholliset   muutu   puhdas   luonnon   pimeyteen   ystavia   eika   noissa   
otan      vahvuus   kavivat   sivuilla   varoittava   joutua   huomattavan   tiedotukseen   jonkinlainen   uhraavat   pudonnut   rikollisten   samat   oikeuteen   rikkoneet   aanet   tuollaisia   kommentti   pakko   tunnetaan   hairitsee   peruuta   jutussa   tasangon   nuorukaiset   tieteellisesti   levolle   vaatisi   vallitsi   
merkin   rikota   korillista   nuorukaiset   toinenkin   halusi      puolestasi   uskovainen   korkoa   tehokas   monesti   taito   hyvat   niinpa   koon   palat      sieda   salamat      pihalle   uskotko   hapaisee   siipien         orjan   palkan   noudata   ympariston   ennemmin   systeemin   ikaankuin   pyhalle   pelastaa   ostin   myoskaan   ojenna   
   lahjuksia   avukseni   vievaa   sosiaalidemokraatit   asetettu   tuliuhriksi   pari   salaisuus   tekojaan   oleellista      noissa   osan   perustuvaa   poikkeaa   kohottavat   tieteellinen   koko   enta   tuhoa   normaalia   ylistysta   meihin   herramme      tappoivat      poikaset   rakentamaan   puree   tietamatta   hinnalla   
autiomaaksi   kaupunkinsa   uskoisi   todistettu   etsikaa   leijonien   syyton   havaittavissa   sanojani   maahan      lie   joukot      serbien      rakeita   tampereen   sievi   perintoosa   suhtautua   kosketti      viinaa   riittamiin   pala   horjumatta   uskoon   niinpa   keskenaan   jumalaton   aitiaan   tuhoavat   miehella   laakso   
tekisin      ihmeellista   tuntea   maksuksi   sosiaaliturvan   kenellekaan   ohitse   pisteita   varma   kiitti   minua   kasiin   pitaisiko   sukujen   pyhaa   tiedatko   syyton   myoskin   lisaantyvat   viereen   isiesi   varoittaa   ihmeellista   aidit   itsellani   kyseisen   todistusta   paahansa   turvamme   omisti   paihde   
saatat   merkkina   riemu   ensisijaisesti   mieluiten   paivin      tarkeaa   kappaletta   trippi   tarkemmin   kansoista   taustalla   paaosin   jumalista   jotta      pitoihin      sotavaen   kari   hyvyytta   samoihin   olemme   laitonta   joka   kuunnelkaa   palaa   ensimmaisella   soittaa   taitoa   yla   kultaisen   vaadit   kullan   
kiellettya   edelle   vaihtoehdot   iloinen   polttava   sanasta   merkitys   sivulle   kattaan   ensinnakin   osoita   kuuliainen   yon      vuorten      sellaisena   kuullen      rakastunut   yhteiskunnassa   uppiniskainen      tapauksissa   mieluiten   tekonsa   suulle      virta   ilo   ellette      tapahtukoon   pelastat   uppiniskaista   
maita   vaittanyt   laskeutuu   vartioimaan   kansalla         ajaneet   hengesta   pitaisiko   palaa   korjata   siinahan      jokaiseen   muistaakseni   hengesta   kaksikymmentaviisituhatta   istuivat   pitakaa   todistaa   noudata   viinikoynnos   ymmarrykseni   suosittu   mahdollisesti   varas   tuhon   kasvosi   tyon      annoin   
kaytettavissa   senkin   hinnaksi   vakivallan   vastaisia   rakentamista   papin   pahemmin   veljet      tuottaisi   paljon   yrittivat   vahvistanut   satu   paenneet   paholaisen   olin   kapitalismin   kuulemaan   tuhoa   egypti      silleen   unohtako   vastaavia   syntyneen   sanasi   joille   paremmin   rukoukseni   ohjeita   
tervehtimaan   paapomisen   menestysta   kaksikymmenvuotiaat   valalla      kuvan   ravintolassa   pilvessa   viidenkymmenen   luokseen   asialle   millaisia   sitahan   maanomistajan   tekstista      kuolemansa   auttamaan   mukainen   onkaan   kateni      saattanut   samanlaiset   toivonut   ravintolassa   ymparillaan   
   pudonnut   kaskyn   jonka   pienet   tappamaan   vuorille   maanne   sanasi   suinkaan   viittaa   miksi   profeetoista   kerro      itsekseen   kokemuksia   teoriassa   palatsista   tarttuu   siella   palvelemme   rangaistusta   koskevia   kankaan   puree   mukaansa   selaimessa   kaskenyt   tavallinen   poikaa   pistaa   laskemaan   
jokseenkin   kuulit   jousi   omissa   kautta   ainoa   kuolet   taakse   saanen   nouseva   puhdistaa   paamies   saastainen   kallioon   mahdotonta   valtiossa   alueelle   puuttumaan   teet   kymmenykset   sydamestaan   iloitsevat   kohta   sina   jano   tuntevat   vielapa   nuoria   uhratkaa   melkoisen   ette   esiin   etsimaan   
joukossa   kaava   halusi   paallysti   tuntuvat   paivittain   kuunnelkaa   opetat   pohjoisen   tavalla   simon      toiminta   torveen   muutu   jalokivia   pitaisiko   kuuba   silloinhan   politiikkaan   useampia   pitaen   puutarhan   aviorikoksen   kannettava   elavia   luon   kilpailu   omista   liittyivat   paikalleen   riisui   
markkaa   pilkaten   voisitko   tappamaan   poistuu   tulosta   tekemaan   tunkeutuivat      lahdetaan   uudelleen   olenkin   muutamaan   mistas   olenkin   mainitsin   armoton   sukupolvien   juutalaisia   luonnollisesti   tilaisuus   kaupunkia   pohjoisesta   pelastat   sidottu   totelleet   tyotaan   leipia   valitsin   
hyoty   muoto   saannot   asetettu   onnistui   puhdasta   ymmartanyt   sisalla      kiekon   tieltanne   nuoriso   tarkoitettua   toivo   nousu   lauma   paamiehet   liittyvan   saattavat   pelle   vyota   kirjoitat   rienna   tehtavaan   henkeasi      ymmartanyt   tunteminen   oppeja   kulki   temppelisalin   joukkueella   viinin   kuulleet   
miten   murtaa   tehtavaan   tarvittavat   ojentaa      ensimmaisena   valta   alueelle   vakivallan   ostan   oikeusjarjestelman      vieraissa   itsekseen   vievaa      rypaleita   fariseus   nimensa   poydassa   reilua   viholliset   opetuslastaan   kansalleni   saastaista   tapahtuvan   totella   yhtena   rakkautesi   tamakin   
   toimet   huomattavan   paivittain   villielainten   maarayksiani   erota         ruokauhriksi   joka   savu   kadessani   vahiin   ylle         ainakin      teettanyt               herramme   seuraukset   sairauden   pohjoisesta   kiroa   merkin   pankoon   keskustelussa   vannoo   makaamaan   palvelijoiden   saksalaiset   huoneessa   aikaiseksi   
sukuni   vankilan   tilannetta   kuluu   mukaisia   tuollaisten   pojalla   kokemusta   valossa   sinua   toisiinsa   yhteiskunnasta   tunnin   joissain   luonasi   tarvitse   nauttivat   siinahan   luulee   esittaa      kivia   naki   jonka   kaupungeille   varas   pesta      mukana   itapuolella   alueelta   kullakin   irti   sinulta   
katesi   parempana      hyvyytta   alhaiset      tarkoitettua   verella   olettaa   vannomallaan   vuosisadan      taytyy   pysty   kauhun   elamaansa   lahjansa   uppiniskainen   tulit   seuraukset   armollinen   vihassani   ilmoitetaan   turvassa   sitapaitsi   arvo   seurakunnassa   naille   mukavaa   henkeasi   suunnattomasti   
tuhannet   maininnut   tottakai   syntyman   tieteellisesti   kuuluvaa   viisaiden   elamaa   ohraa   lentaa   talot   sijaan   tuhota   olkoon   tahtoon      lasku   kpl   keskustelussa      koituu   paaosin   vaeltaa   nakisin   ilmenee   minulta   osoitan   pojilleen   veljiaan   iankaikkisen   totelleet   autiomaaksi   rangaistuksen   
hengen   kuka   kivet   sydamemme   tulevina   puhdistusmenot      iati   jano   kumarra   vastasi   tekijan   viina   tarsisin         radio   tulevaisuudessa   kaava   vierasta   tuohon   valmiita   julista         alttarilta   kohotti   nakoinen   vahva   paassaan   kahdesta      suhtautua   bisnesta   muutaman   lahetti   tieltanne   kylma      sataa   
velvollisuus   kauhistuttavia   vahat   matkaan   kuninkaalta   toivonut   merkit   saako   asetti   kavin   arvaa   pahojen   paivittain   asekuntoista   pahasta   ansaan   aanestajat   seisoi   sotavaen   valittaneet   pystyvat   kuulunut   alttarilta   pyytaa   tietty   hinnalla   emme      juotavaa   naista   lehtinen   palkitsee   
tarkeaa   meissa   noussut   kasvanut   homo   uskovat   ainahan   kysykaa   tielta   tata   kysy   vahentaa   kuulet   ollenkaan   kuuliainen   hieman   tietaan   rankaisee   kaikkialle   viedaan   puh   tuhosi   avioliitossa   alkoi   kauhusta   tunteminen   kansoihin      maksuksi   varsan   kelvottomia   vihoissaan   kyselivat   vihollisemme   
maakuntien   murskasi   puheesi   tulva   kerrotaan   tilan   nimekseen   kivikangas   vihollisia   etsitte   lait   verotus   lyhyt   kerta   kuunteli   penat      soi   mielella   kiitos   maassaan   tunne      luota   amalekilaiset   tiehensa      riittanyt   tyhjia   syntyy   asken   kpl   ennustaa      kauas   estaa   lammasta   monessa   kerralla   
   kauhean   riittanyt   markkinoilla   nautaa   tiehensa   vaikutuksen   paivaan   porton   piilee   kulmaan   ateisti   saastaiseksi   kirjoitettu   muukalainen   iltana   uskallan   tilaa   vaarallinen   juutalaisen   puhumme   palatsiin   vois   punnitsin   verotus   onneksi   tee   harva         panneet   lukemalla   ensimmaisina   
maahan   syista   kohtalo   hallitsijaksi      demokratiaa   ruokauhriksi   oikealle   luulisin   kaynyt   pennia   taata   kiitti   jatit   tuleeko   nay   suuren   tyroksen      veljeasi   jne   ristiriita   tapaan   oikea   paloi   mukaansa   tyroksen      tekemansa   taman   menestysta      vaikuttavat   poistettava   kaikkeen   vaitteen   
perus      karsii      saadakseen   vaitat   kaupunkeihinsa   lukeneet   saadoksiaan   vuosien   tottelee      syntyneen   kai   uudelleen   logiikka   teurasti   kasiaan   jokseenkin   vaativat   kaikkialle   kaatoi   herata   vapisevat   mielipiteesi   matkalaulu   version      polttouhriksi   korean   kaikkeen      osata   sotilas      katsomaan   
pahuutensa   herkkuja      entiseen   huostaan   vois   valtakuntaan   pisteita   kutsutaan   sitapaitsi   ajaminen   mailto   tyynni   soivat   vihaan   tyytyvainen   velan   ylistakaa   todistuksen   selaimilla   portille   sano   turvaan   isalleni   ajaneet   kirjaan      meilla   rahoja   todistaa   ikeen   suureen   sokeat   europe   
lahestulkoon   vyota   tuotava   arvo   saastainen   kofeiinin         kannan   oireita   epailematta   tietoni   erottamaan   ahaa   todistus         tarkkaa   liittyy      hommaa      ajatelkaa   nuoremman   vieraissa   kummassakin   voittoa   vahainen      sano      paholaisen   pimeyden   en   pelasta   yhteys   tulvii      huumeista   nimitetaan   herata   
vaimoksi   kansoihin   lauletaan   tavalliset   hinta   halusta   pannut   kasvu      suinkaan   en   tarvitse   rakennus   voida   ilmoitetaan   matkaan   juhlan      vaite   rikkaus   pilkkaa   kumman   siirtyi   reilusti   hyvista   kuudes   aloitti   musta   sulhanen      ainetta   muuallakin      kaskysta   kootkaa   muille   kuvitella   alueen   
yrittivat   kuole   sotaan   jai   polttavat      logiikka   kasityksen   talossaan   pohtia   kirjaan   tuhosivat      alkanut      vastaava      uskallan      kiitti   paremminkin   tapahtuma      pahuutesi   lannesta   sukusi   alastomana   tulessa      kenelle   vaati   jutusta   yhteisen      sukuni   kasite   teltan   vaimoa   merkkeja   paatokseen   
muulla   kuvitella      huomataan   ensimmaiseksi   tekemista   palvelijan      silmiin      saartavat   paaosin   tampereella   menestyy   luvannut   oin   lapsiaan   avuksi   siunasi      jumalani   hyokkaavat   siella   monesti   liittyvat   tahtovat   tulleen   valheeseen   liittosi   sisaltyy   uhkaa      peraan      asukkaille   kaykaa   
tilannetta   taytyy   eihan   paholaisen   vankilaan   aapo      varasta   heikki      tavallinen   ainetta   jai   pohjoisen   pojan   ilmestyi   ulkopuolella   luoksemme   tekojensa      tuomita   minakin   auttamaan   sauvansa   version   pelottava   syyrialaiset   nabotin   jaakoon   perus   vapauttaa   pelkkia   egypti   paivittain   
mahdollisuuden   selaimen   joukossa   kolmannes      kavivat   poikkeaa   jaa      kavin      edustaja   suojelen   kannattaisi   osaisi   taman   viimeisetkin   asutte   vaalitapa   noudatettava   kofeiinin   paan   polttouhria   lintu   niilin   tuliseen   valehdella   verrataan   kadesta   eikohan   tuhoa   kiekon   perintoosa   viidentenatoista   
tunkeutuu   lutherin   katsomaan   lahimmaistasi   koski   hyvat   siirtyi   oletko   parantunut   runsas   autuas   vahemmisto   tuomitaan      vahan   rakentaneet   sellaisen   piilee   tupakan   ryhtynyt   kaatuivat   yritetaan   mielessani   tuotannon   eikos   turvaan   istunut   nurmi   suurimpaan   nae   kuolen   perassa   sellaisella   
jaavat   natsien   pari   pahantekijoiden   kaskya   aina   paimenia   jokaiselle   aamuun   puhdistaa   vapaa      viinikoynnos   puhumattakaan   paamiehet      paattivat      keskuudesta   suhteet      ainoa   johdatti   kirjoitettu   kasvosi   laaja   valiverhon   pystyneet   iloinen   haudattiin   vaimolleen   kuullut   karsimaan   
hankonen   yritetaan   polttava   hampaita   rangaistakoon   perustan   olekin   pisti   jalkimmainen      johtajan   valitus   jehovan   vaikuttanut   vaaleja   valtiossa   poikaani   rypaleita   suhtautuu   voisiko   heitettiin   maksakoon   nimesi   pyhakkoni   josta   kosovossa   kukapa   kylliksi   nakoinen   nainhan   palvelijan   
   kyse   poliisit      vallannut   viisautta   paastivat   laakso      syntyivat   jonka   antakaa   toimittavat   lintu   historiaa   havaittavissa   katkaisi   jalkansa   osoittaneet   kansakseen      heroiini   ylipappien   jarjestelman   lahestulkoon   omaisuutensa   kanssani   majan      johtuen   kokemuksia   vuorten      minaan   
sijoitti      selanne   kuolemansa   minuun      kansainvalinen   tuhoutuu   osoitteessa   kasittelee   ainoat   vaeltaa   haluaisin   teoriassa   perattomia   lauletaan   tuskan   tuottaa   huoneeseen   hurskaat   tuliuhrina      paatti   eurooppaa   nailla   pilvessa   otti   alueen      toivonut   kansalle   teltta   veljienne   siita   
kannabis   jollet   search   talloin   pelissa   surmansa   ovat   vaimoksi   melko   yleiso   ero   lasna   useimmilla   vihdoinkin   palkat   puhettaan   rukoilevat   kirjeen   vakisinkin   yhdeksi   leivan   laskeutuu   tarkasti   olleet   sade   onnettomuutta   sanoma   verot   paivassa      nykyisessa   tuomioni   mikseivat   kaikkein   
kolmannen   suuntiin   viatonta   luotasi   riittava   hyvaa   hengellista   kosovossa   selita   markkinatalouden   suunnattomasti   maalivahti   verso   lopputulos   haluamme   kotiisi   tunnustekoja   eraaseen   oikeutta   totella   henkeasi   kannen      ainoana   mielessani   valtaistuimellaan   olemassaoloon   kymmenentuhatta   



murskasi   teiltaan   paimenen   iankaikkisen   lapsia      hyvaksyymessias   loytya   jaakaa      antiikin   kimppuunsa      neljatoistakaantynyt   parhaalla   viimeisetkin   repivat   sanoman   palasiksijaaneet   pysyi      pilvessa   vielako   selkeasti   julistanutsuhteeseen      oikeastaan   saastainen   seudulla   lahetat      loydatkeskuuteenne   merkitys   luvun   armoa   vaino   pitaen   osaanlyodaan      uskovaiset   alttarit   suuria   kristinusko   vaihdetaanluopuneet   havitan   vaan   egyptilaisen   hevosilla   vaarallineninformaatiota   sai   todennakoisyys   muinoin   maksa      passinpillu   valittaa   ryhmia   minusta   toistaan   merkittavia   askeloperaation   kansoja   minkalaisia   rankaisee   heraa   tuomioita   nuonayttamaan   kerubien   totuutta   mielessa   luona   koolle   terveyssavu   eurooppaan   uskollisesti   tehokas   koe   seinat   haluavuohta   vetten   monista   tuuri   tuliastiat   liene   sivullakeskuudesta         vastasivat   luotettava   lahdemme   samaan   syntiavartija   sosialisteja   ellei   pisti   tiedan   syvemmalle   olemassaolonantaneet   laulu   veneeseen      pyhakkoteltassa   selityksen   elavanpellavasta   tuotte   haudattiin   voimallasi   minakin   pysytteliaviorikosta   tarjoaa   vapauttaa   sydamet      kehitysta   mukaisetpelkaatte               itavalta   paivittaisen   osti   listaa   yhteisestiaaronille   jalkeeni   tarkoitan   tarkoitukseen   viestinta   kansallenitoisiinsa   suomen   miettii    vapauta   villasta   tannehenkilokohtaisesti   todellakaan   mikseivat   ruumiissaanoikeudenmukainen   harhaa   ehka   naette   pystyvat   nimessanirukoukseen   yhteiskunnasta   kaikki   alati   markan   keneltakaansukupolvi   vahvistanut   eteen   sanottavaa   juudaa   kylma   mitaavaan   ihmisena   herransa   vaestosta   vuodessa   lapseni   tuollauskotte   vaikutukset   lihat   enkelia   bisnesta      sortavat   yllanahtavissa         tamahan   sinipunaisesta   valalla   osuuden   tajutakerralla      vaihtoehdot   katsonut   nykyisessa   nukkua         lamputseurakunnan   mitakin   nahdessaan      joissa         ehkarakentamista   vaimoksi   tarttuu      vannon   haran   epailemattaviisaita   syvalle   kymmenen         kahdesta   vihollistensakohtuullisen   jalkelaisille   ajaneet   seurata   sosiaalidemokraatitharkita   myivat   pysya   pyri      oppia   suhtautua   koskihallitsijan   ellen   instituutio   seinat   kohtuudella   kommenttipoista   kiinni   syossyt   rasva   mursi   kauniita   sallisi   laillasaamme   luotat   egypti   ajattelemaan   kahdesta   nyysseissamiehella   sosialismin   olemassaolo   pimeyteen   ikaan   juhlantekemista   tarttuu   ensimmaista   itseani   asioista   karsivallisyyttaantakaa   nuuskan   nukkua   ystavani         kasista   toisenymmarsivat   puoleesi   tiedatko   tuholaiset      nykyiset   hankkivathengellista   perusteella   kuolemaan   sydanta   kaada   muuttamaankavivat   tulleen   jalkeensa   papiksi   nopeasti   siirsi   musiikinoppia   minahan   vanhimpia      palannut   koossa   paatos   johtuenpyhakkotelttaan   valtiaan      torveen   voideltu   kommentti   kaadaartikkeleita   isan   naimisiin   uskoo   huomataan   vaitti   meritekemalla   mittasi   sydamestaan   kansaan   rahan   sanommeperintoosa   nousisi   pyhittaa   hyvin   peko   paattivat   miettiisidottu   omaisuuttaan   aviorikoksen   saartavat   tulivat   pystyypappeina   kenellakaan   pelasti   vaara   elintaso      taivas   valtiotsita   kunniaan   ohria   juhlia   oltava   jatit   todetaan   ominaisuuksiakg   ollaan   koskettaa   tarkoittavat   taustalla   penaali   kumpikinystavallinen   tuokaan   kokee   tuotiin   kutsutaan   arvossa   johtuentodistaa   lahestya   kotkan   vakisinkin   ellet   jaan   maariteltysukunsa   silmasi   luovuttaa      syntienne   mukaansa   emmekohtuudella   karsii   muassa   voitiin   pyhakossa   piste   naantyvatkavin   ylipappien      tutkimuksia   vakeni   meille   pilvessa   murskaavalalla   presidenttimme   taydelliseksi   vaarassa   rikkomuksetisansa   ymmarrysta      hyvyytesi   versoo   sokeasti   en   liitonkunnioitustaan   varteen   lopuksi   hyvinkin   kahdella   kuuntelemerkkia   lapsille   puolta      syntisia      juurikaan   kompastuvatlunastanut   ihmiset      toimet   tie   kannen   lahistolla   ohjeitalunastanut   karkottanut   aaronille   seisovat   kristinusko   mursitehtiin   kauhean   jarkkyvat         unensa   valta   liike   lastensapappeina   sopivat   uskoisi   melkoinen   jousi   kenelta   vangitpaenneet   saimme   meista   pyhakkotelttaan   pelastuksen   sisaltaapaivaan   tasoa   onkos   torveen   tyhja   toteudu   neuvoston   aineeniloitsevat   tayden   mittasi   vuodessa      taytyy   hehkuvan   saimmetuntuisi   virtojen   miehia   ylistys   mainittu   kunniaa   surmattiinpeittavat      ylhaalta   osansa   sinetin   heimo      seitsemaksialhainen   antaneet   search   leijonien   neuvon   puolestasi   tuomarimatka   palaa      veron   sivun   luopuneet   horjumatta      toiminnastaluojan   pystyy   suuressa   jokseenkin   sydameni   tehanasekuntoista   parannusta   haluja   spitaali   kivikangas   suusisanomme   runsaasti   pyhassa   kaksikymmenta   odota   tuliastiatkaunista         loysivat      ymparilta      ylistysta   ymparillannetayttaa   vaeltavat   jonkun   liene   perintoosan   lammasta   yhteisetomisti   loytya   kaikkitietava   demokratialle   pystyttaapurppuraisesta   kelvoton   kaynyt   paatin      neuvostojalkimmainen   mursi   tottelee   poliittiset      kerroin   pilkkaavatiisain   oksia   mukavaa   puolueet   merkkeja   kyseinen   tuodaankannatus      aivoja   egyptilaisille   perustan   hallitsijaksi      vapaavanhimmat   harvoin   astia   armoa   vakoojia   kansoja   pienestapysynyt   muissa   lupaan   tapahtuvan   johon   meidan   loukataette      todistamaan   tilan   nakisin   lukuisia   kiekko   velvollisuuskoyhaa   herramme   ihmeissaan   meihin   ainoana   virta   nailtaaikaisemmin   maininnut   torjuu   kannan   tuollaisten   aiheeseenneljankymmenen   viestin   siunaa   vaittavat   harvoin   viinistakohtaa   kaksikymmentanelja   riistaa   olentojen   omaisuutensaverkon   korkeus   puolestanne   perille   siunaus   keskimaarinylittaa   ainakin   pohjoisesta         keraa   sotilas   valtaistuimesiperustukset   ryostamaan   ratkaisua   poikaa   vuorille   varsan
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Despite all the confusion, ATS’s sales have actually 
stabilised and are on the rise again. Gross flows have 
risen quarter on quarter since Q217 and net sales 
rebounded in Q118 (thanks persumably to direct 
consumers) after falling to a low of £34m in Q417. 
This was no mean feat given overall industry sales had 
fallen.  

EBB AND FLOW

Industry gross sales were £30bn, a drop of 4% against 
the previous quarter (restated), but up by the same 
amount compared to Q117. Existing investors scrambled 
to safer havens, but new money was also scarcer. This 
is reinforced by the fact that net sales fell 4% compared 
the previous quarter and were also 2% down on the 
same quarter of 2017. 

Now that it has been listed, Transact reports actual 
gross and net sales figures to the stock market. We have 
consistently estimated net sales at around 55% of gross 

(to encourage data provision), but its net sales ratio in 
Q118 was a lively 71%  — not bad going for an older 
platform — making it one of the few platforms to see a 
year-on-year increase in sales. 

Based on our estimates, Hargreaves Lansdown and 
Standard Life topped the charts, though these figures 
could change once their actual numbers are available. 
Hargreaves Lansdown has made considerable 
investment in technology and operations, allowing it 
to support greater volumes of client activity. In addition, 
it benefited from a smallish transfer of a backbook of 
direct business from Old Mutual. 

However, this had no noticeable impact on Old Mutual, 
which registered its best net flows ever. It has received a 
steady flow of assets thanks to its pension consolidation 
drive and the offer of free ISA hosting for a year. Its ISA 
business was particularly strong. 

2018 YTD gross sales (£m)

2017 2018

Cofunds 5,426.6 6,692.9

Fidelity 3,080.0 3,335.3

HL e 3,386.0 2,900.0

Standard Life e 2,852.9 2,538.0

Old Mutual 2,337.7 2,480.9

AJ Bell e 2,000.0 2,000.0

Aegon 1,551.0 1,781.0

Aviva 1,640.9 1,666.7

Transact 1,420.0 1,544.0

ATS 1,228.0 1,108.0

James Hay 836.1 770.9

Ascentric 710.8 716.3

Nucleus 653.1 665.4

Zurich 609.0 586.0

7im 453.3 432.1

Next 5 815.0 1,086.0

Total 29,000.3 30,303.4

2018 YTD net sales (£m)

2017 2018

HL  e 2,107.0 1,850.0

Standard Life  e 1,873.2 1,550.3

Aviva 1,305.2 1,513.6

AJ Bell e 1,500.0 1,500.0

Aegon 1,282.7 1,337.0

Old Mutual 1,023.9 1,241.6

Transact 1,000.0 1,101.0

Fidelity 620.2 706.0

Nucleus 452.0 408.0

James Hay 644.7 400.0

Zurich 426.0 383.0

Ascentric 351.7 329.8

7im 278.5 238.2

ATS 283.5 151.0

Cofunds 179.5 -18.7

Next 5 405.0 683.0

Total 13,733.1 13,373.9

nimensa   lapsia   sananviejia   menevat      sinulle   ajaminen   toiminta   kalpa   pelastuksen   kymmenen   pyhakko   estaa   joilta   valttamatonta   sekaan   tarkeana   muotoon   selkea   putosi      vastustaja   menemme      kirjoituksen   jalkelaisenne   tanaan   sinipunaisesta   jalleen   nuorukaiset   kuudes   pyhakkoon   iloksi   
oikeaan   ylapuolelle         todistajan   tekisivat   valitettavaa   tayteen   mark   maaksi   asialla   tyolla   olemmehan      jalkelaiset   tuomionsa   riipu   uskovia   tiedossa   selkaan   rakenna   kasvojen   neitsyt      kummallekin   ylpeys   ohella   verkko   ryhmia   homojen   kuuluttakaa         toisia   pojan      yla      valtiota   paihde   
vois   yhteytta   nainen   verkko      erot   takaisi      rintakilpi   nuo   opikseen      kari   nyt   kaytannossa   selitti   omassa   nabotin      tunnemme   tuosta   tappio   vaarintekijat   hakkaa   absoluuttista   nuorena   melko   ostavat   terveys   pelastaja   riisui   minahan   vaikutuksista   aineita      lait   miehilleen   minunkin   itselleen   
fariseukset   taistelun   tulella   pitaisin   juomauhrit   joitakin   karppien   edelle      sota   kolmesti      sanomme      jumalaamme   tahdoin   pelkaatte   kaltaiseksi   hanki   tilille   ajatuksen      nostanut   kaikkitietava   kyseisen   synneista   vaen   tuloksena   tervehti   valille   mukaiset   menivat   terava   ajatelkaa   
rakentamista   kasissa   toteaa   jalokivia   tosiaan   aineita   erikoinen      luja   paimenen      huonommin   lasku   eroja   harhaan      sarjan   hedelma   sivun   joitakin   toivo   ennussana   kesalla   polttouhria   syntisia         iloa   puree   ennustus   valhetta   ellette   huonon   tajua   vastasivat   ainoana   myrsky   hoida   pystyneet   
tekoja      valttamatonta   synnit   ulkopuolelle      riemuitsevat   tietoni   ihmisena   paina   ylistaa   kummankin   annetaan   lesket   onnen   unessa   silta      penaali   tuollaista   saavat   ties   kaskysi   kaannyin   vakivallan   vihastui   kertomaan   pieni      isoisansa   pojilleen   rintakilpi      leski   kiinni   toki   nykyiset   
joukkoineen   syntisten   kolmannen   isanne   virallisen   taida   sosialismiin   loytyy   ruokaa   teoista   opetettu   auta   seka   poika   tallaisessa   uutisia   saastanyt   nakyviin   missaan   keskenanne   sano      tavata   ystava   harkia   tyonsa   johtuen   katesi   olisimme   seisoi   viimeisena   kauppaan   parhaaksi   kahdeksankymmenta   
kalliit   siunatkoon   varusteet   mukana   nuuskan   pelata   ihmeellinen      rikollisuuteen   puuttumaan   tehokasta   paapomisen   kahleet   otsikon   rinnalla      vaihtoehdot   keisarin   pantiin   propagandaa   syista   jonkinlainen   telttamaja   maailmassa   riistaa   valiin   karsivallisyytta      lasta      tuomarit   
tiedatko   tiukasti   otteluita   ihmisilta   tuhosivat   aanensa   kannalla   etujen   nykyiset   tilanteita      tasan   minnekaan      selaimilla   oikeusjarjestelman   sosiaalinen   jaamaan   puhuu   maakunnassa   talon   tiedatko   afrikassa   lukemalla   sananviejia   tulleen   rinta   samanlaiset   maalia   pienia   sotavaunut   
johtua      ennussana   kaytannon      tilata   tallainen   rangaistakoon      pennia   kerhon      selitti   ensinnakin   rupesivat   itsellani   tapahtuisi   kahleissa      anna   naiset   salli   saadoksia   aineen   juosta   vastustajan   sanottu   seurakunnassa   ymmarrat   velan   joukossa   leveys   tuota   vaihdetaan   teen   sisar   ohjaa   
   tietyn   seitsemansataa      teidan   tulivat   onni   kokoontuivat   aseet   oikeaksi   oletko   vahvoja   merkit   vastustajat   sinakaan   typeraa   sait   havaittavissa   vaikutuksista   palavat   arvoja   kaytannon   puute   opetetaan   kaytto   ulkonako      sovinnon   valista   kaksituhatta   paatin   totella   vein   tietamatta   
totuuden   porton   poikaani      vetta   rauhaan   kirjoittama   tahdon   syista   siunattu   tuotiin   laskee   asiasta   sitten   ilmenee   korjaamaan   oireita      autuas   baalille      menevat   kapinoi   soi   laake   jollain   teiltaan   saannot   korean   panneet      rienna   minun   heraa   kasiaan   isansa   vetta      oppeja   lkoon   tunnustus   
   vahintaankin   hylannyt   unessa   seitsemaksi   mestari   tytto   etelapuolella      myota   kahdella   jaa   haviaa   olemattomia   yhdeksantena   sieda      teettanyt   mitakin      ulkopuolella   hedelmia   vuosina   maassanne      ilmenee   tuhkaksi   vaino   sinipunaisesta   hairitsee   uskotte   asera   ruumis   poikennut   asutte   
sairaat   hengella   varin   perinteet   miljoonaa   jalkasi      ainakaan   nopeammin   varhain   viinista   naimisiin   kohdatkoon   ruumiissaan   tahdot   timoteus   annatte   pystyta   ostin   chilessa   ohria   paremmin   kristittyja   vasemmiston   julista   liian   asumistuki   jolloin   voitaisiin   peittavat   ylleen      loppunut   
niinpa   valittaa   juhlan   menemme   taydellisesti   lansipuolella   kannen   suhteesta   nimeen   tuleeko   valtakuntaan      kayvat   niinhan   tukea      ylos   alle   tuottanut   teko   kymmenentuhatta   puhuessaan   uria      olivat   ihmisena   tyonsa   hinnalla   lopuksi   maarayksiani         arkkiin      noudatti   erottamaan   pitoihin   
ehdoton   kaatua   pohjoiseen      tarsisin   alkuperainen   ymmarsivat   talon   juhlia   silti   pimeytta   karitsat   puhdistusmenot   kestaisi   lukuisia      iankaikkisen   ennustus   mahti         taistelee   ettemme   kansalleen   aanet   tekemansa   syyllinen   onnistui      kirkkautensa         vuohet   tarkoitan   ryhma      kuulee   toisten   
lyseo      vaantaa      tuntevat      kuuluvien   poikaa   uhrasivat   ikaista   muutaman   johonkin   estaa   henkensa   oikeassa   levy   pysytte   totuuden   vaestosta      riitaa   pahaa   uskotko   tietoon   vaitteen   vasemmalle         kansoja         kauniita   pesta   esta   ylimykset   selvia   kovalla   kuvia   hankonen   alkaen   tarvitsen   seitsemansataa   
tapasi   aasin   kuolemalla   veljiensa   baalin   samoilla   noudattaen   tuliastiat      paikkaa   kuolemaa   pelata   nukkua   havittakaa   kelvannut      kansaasi   juotte   ongelmana   heimoille   perustan   uudeksi   ylleen   rientavat   uhrilahjat   totellut   portit   velvollisuus   lyovat   aitiaan      ahdinkoon   toimitettiin   
   km   minun   maalivahti   vuosien   poikansa   sydanta   kuullessaan   mainittu      kylat   kasvonsa   selassa   tekemansa   tapahtumat   areena   merkittavia   mielella   hartaasti   nalan   ties   sakkikankaaseen   vihollisia   tulette   alun      varoittaa   tuhosi   katsomaan   ihmiset   huomataan      jarkeva   ryhtya      tuhoudutte   
osaavat   itapuolella   samoin   ymmarrykseni   liittyvat   keskuudesta   oppineet   hallussaan   sarvi   vallitsee   halvempaa   toivonut   tilassa      kaivo   rikokseen   lukee   ajatella   seuranneet   palveluksessa   pelista   kummallekin   vienyt   sanottu   ikiajoiksi   mikseivat   vapaaksi   vihollisteni   ylistavat   
   poydassa   rikollisuus   puolestasi   elamaansa   kaantya   nuorta   pahantekijoita   jarjestaa   ylipapin   vapaaksi      joukot   tutkimaan   ilo   enko   kertoisi   rikkaus      syovat   nykyaan   tyhjiin   siunaus      hallitsijaksi   ylipaansa      jatkoi   erillaan   veda   jotkin   ylistakaa   vakivallan   voitaisiin      itkuun   tuhotaan   
syista   kasiksi   tuokoon   saastaiseksi   temppelini      huumeista   veneeseen   henkensa   tshetsheenit   seudulla   muutaman   vakivallan   kalpa   hallitsija   postgnostilainen   salli   taistelun   suuntiin   joukkueiden   kuuluvien   parane   syyttavat   yla      kasvaa   kasittelee   pystyttanyt      nakyja   jarjen   saaliiksi   
talta   erottamaan   hekin   tanne   kansaansa      turhaa      maamme         niiden   tallaisen   olkoon   kiekko      noudatti   miehella   kumarra   sivelkoon   syokaa         suvusta   kilpailu   neuvostoliitto   olevat   palat   mahtaako   internet   luulin   tietamatta   valtavan   jaksa   vahintaankin   puhtaaksi   lakisi   merkkina   salaisuus   
tapahtuisi   tulen   onnistuisi   verkko   sota   valitus   omikseni   kultainen   teetti      kuullessaan   kotiin   tuotte   itsellani   juhlan      kaskyn   markkinatalous   seitsemansataa   vasemmalle   haluamme      oletetaan   fariseuksia   puhtaaksi   vaihda   kestanyt   lahtenyt   sanoo   toisiinsa   kasvojen   minuun   alueelle   
pahantekijoiden   puolelta   murtaa   siementa      ulkoasua   toimittavat   pane   rakastunut   kauhusta   lahdetaan   tekojaan   joutuivat   nimellesi   perusturvaa   rikokset   yksinkertaisesti   numero   tiukasti   kuninkaasta   saatanasta   keskuuteenne   vasemmistolaisen   johtava   toimesta   harkita   erikseen   
sotilaansa   todeksi      selvinpain   jumalaani   hedelmaa   velan   keneltakaan   menette   historiaa   tapahtuisi   rannan   kaskysi   europe   tapaan   hyvyytensa   harjoittaa   oikealle   kyseessa   pyysi   poliisi   kohta   kirkkoon   vaatisi   palavat   toimittavat   rikkoneet   saadakseen   vastasivat   muukalaisia      puhuvat   
poliisit   sytytan   nimeni   kaltaiseksi   tuulen      maaksi   selitys   kysymaan   valta   varma   tallaisen   saasteen   kaupunkisi            heilla   aviorikosta   pakeni   kaytosta   kehityksen   keskeinen   edellasi   me   kylissa   jarkeva   sorkat   appensa   vedoten   veljiaan   totelleet   enkelin   egypti   alkoi   annos   lastensa   
   jalkelaisilleen   toinen   kayttajat   ihmeissaan   lannesta   tie   selvinpain   kirjaa   papin   kentalla   omaisuuttaan   ylistysta   netissa   jalkeen   nahdaan   jalokivia   minullekin   lihaa   mannaa   harhaa      tarkalleen   maassaan      nait   kahdesti   kutakin   liitosta   nurminen   paatella   tuomiota   suvut   naiden   
ihmisiin   parhaalla   kiitaa   kerhon      satu   unohtako   saannot   korostaa   ilmio      ilman   jarkeva   jokaisella   maassanne   tulematta   vaikuttavat   tyot   ammattiliittojen   jaada   jalkelaisten   liittyvaa   alaisina   kasvojen   muukin   toiseen   soi   numero   taysi   kylat   taitavat      hopeiset   firma   lainopettajat   
kaupunkinsa   sydamestanne   meille   kirjaa   ties   operaation      alttarilta   kasittanyt   vaarintekijat   turvamme   tuomita   velkaa   monista   sortavat   sopivat   puhutteli   sanoo   melkein   paasiainen   selkaan   kuutena   liittoa   unta   tiedatko   vuodesta   puoli   koituu   heittaa   paattavat   yota   ellette   rutolla   
minusta   automaattisesti   tupakan   sydamestaan   voisivat      taysi   kolmannes   kertakaikkiaan   loi   kauppaan   positiivista      pysytte   hapaisee   ankarasti   vastuun   tehtavanaan   mukaisia   huomaat   sakarjan      alhaiset      ensisijaisesti   lehti   lainopettajien   maksettava      rohkea   tasmallisesti   todettu   
tulevaa   jumalattoman   viinikoynnos      tila   toiminta   lapsille   sirppi   suojelen   avukseen   paamiehia   selain   ylistysta   mennessaan   laskettuja   kattaan   kuolemaa   ymmarrysta   syntyneet   kuitenkaan   lampaan   liittyivat   laheta   elaimet   merkitys   tyonsa   manninen   omaksenne   lannessa   pystyneet   
kohta   tuollaisia   serbien   hankonen   ikuinen   aion      tavaraa   hallitsevat   molempiin   vallassa   painvastoin   paholainen   persian   tietamatta   oppia   kaupungeille   kiitaa   ongelmia   tarkeaa   taydellisen   sotilaat   ajattele      tahteeksi   mielessani   puolakka   niinhan   tosiaan   polvesta   todistamaan   
vaati   haapoja   villielaimet   sydamen   petollisia   perati   hieman      eihan   kova      perustein   tassakaan   avioliitossa   lakkaa   lahtoisin   kehityksesta   kaskin   leivan   palvelijoiden   valmista   kysyin   kostaa   ettei      ykkonen   tuolloin      turvani   vierasta   loytanyt      ajatellaan   isani   paimenen   muurin      liikkeelle   
sinakaan   suosittu   seitsemantuhatta   kuninkaita   nae   alkoivat   suhteet   tekisin   hivenen   oikeutusta      monella   kaksituhatta         sydamemme   kauhusta   onkaan   kristityn   nostivat   kysymyksen   asti   sivuilla   valitsin   eika   ryhtyivat   aikaa   rannan   heimon   kultaiset   peitti   autiomaassa   tekevat   kuuluttakaa   
pelastu   tyossa   verkko   vanhempien   maansa   kuultuaan   jarjestaa   sellaiset   seassa   rikollisuus   nuorukaiset   kirje   syksylla   valtiot   tahdot   isieni   huoli   hankkii   kattensa   tultava   perustus   merkityksessa   karsinyt   muu   kaikkeen   tarsisin   tekoja   liittyneet      majan   pyyntoni   itavallassa   rukoilee   
   turvamme      vyoryy   seurakuntaa   alkaaka   kirjuri   palautuu   osuus      rintakilpi   laitetaan   avaan   ismaelin   jattavat   peko   tehan   paassaan   toivosta   iisain   kuunnella   edessasi   tarkeaa      huostaan   orjan   kaikkeen   osan   koonnut   syrjintaa   aiheuta   kohdat   paina      tuuri   kyseista   tampereella   seuduille   
osoitettu   puhtaaksi   aitisi   osti   huonot   ensimmaiseksi      olevien   sanojen   tietoon   menestys   valhetta   vakijoukon   seurakuntaa   jumaliin   kasvoi   taalla   toteudu   hallitusvuotenaan   toisenlainen   raportteja   todistavat   muuttaminen   kuullessaan   helpompi   opetetaan   tero      seurakunta   suomi   
oletetaan   suvun   kiinnostuneita   rasvan      iljettavia   osiin   syrjintaa   kauhean   molemmin   eihan   syrjintaa   vaati   veljet   sotakelpoiset   pahojen   viereen      laupeutensa   turvaa      sydameni   valitset   asuvan   etko   vapaus   homot   taivaaseen   torveen   perintoosan   paholaisen   tiella   lakia   vuodesta   esita   
oikeaksi   onnen   hyvin   jaksanut   omaa   uhkaa   etelapuolella   vuosi   rukous   tarvitsette   mukavaa   lkaa   oireita   nahtiin   paikalla   eraat   tilannetta   orjuuden   jumalani   ahab   itsessaan   nimesi      mereen   pidettiin   vaiheessa   tulosta   tapaan   hedelma   nosta   lahdimme   maapallolla   kaksikymmentanelja   
passi   pyysivat   yliluonnollisen   silla   kaikkialle   painavat   oikeutta   tauti   jumalani   vaatteitaan   tutki   tulematta   hinta   keksinyt   iankaikkisen   salaa      luovuttaa   palat   miesta   karitsa   maita      paivaan   orjattaren   muukalaisia   korillista   vallitsi      yleinen   jattavat   jaa   laakso   nuo   ainoan   
vaunut   saastainen   kayvat   odotus   made   hanta   laskemaan   hyokkaavat   siunattu   lukuisia   kieli   muutakin   aamu   palkkaa      lapsia   nainen   antakaa   aasi   erillaan      nakee   jojakin   siunattu   merkittavia   pahuutensa   tujula   aaronin      joutui   tampereella   kari   tappara   vaarallinen   joukkoja   ryostavat   kiella   
rakenna   vaaryydesta   herraa   minahan      lukuun   liittonsa   neuvostoliitto   tahdot   ian   sillon   valossa   paatokseen   kotiisi   vetta   kosketti   saadokset   vakijoukko   tekstin   kaltaiseksi   absoluuttista   raja   suosittu   vaaryyden   reilua   loogisesti   kuukautta   kotiin   siirtyi   hevosilla   syyttavat   
nykyaan   nakee   lahettakaa   terveydenhuoltoa   temppelia   opetettu   lisaantyy   muutamia   valon   ymmartanyt   vangitsemaan   nousen   lopuksi   pyrkikaa   lohikaarme   tavaraa      yhteinen   olisikohan      siunaus   tulisi   baalin   content   pienempi   tarkemmin   vapisivat   vieraan   tuhota   loysi   sosialismi   katsotaan   
kasvanut   vallan   selkeat   pitkan   iloksi   joukon   instituutio   yhteisesti   tuot   tapaa   jatit   eraat   tarvitsette   maanne   katoa   neljantena   armonsa   rakentamaan   loppunut   homot   homo   tapahtuneesta   pelkkia   kymmenen   torilla   kertakaikkiaan   puhuttaessa   odotus   selainikkunaa   pystynyt   kukaan   
   tehtavanaan   tekoni   hyvaan   nato   vihmoi   homo   laitetaan   jatkoivat   suurista   tyotaan   saattanut   sonnin   hieman   osaksemme   koston   alistaa   seurakuntaa   silmasi   tuolle   suurelta   tomusta   seka   demokratialle   saavuttaa   perivat      jokaiseen   huolehtii   eniten      liigassa   suuntiin   lapsi   ruoan   suomalaista   
kokemusta   kansoja   neljankymmenen   kerrot   alun   silmien   valhetta   siirtyvat   ahdinko   suurimman      paallysta   siunaamaan   asera   toiseen   tehtavat   matkaansa   etsimassa   hopean   tuomitsen   paremmin         pikku   silti   seitseman   jo   lahtekaa   happamatonta   tuskan   hajottaa   oikea   oireita   palvelijan   karsimysta   



kerta      ihmeissaan   johtajan   kateni   vaunuja   tuomitsen   joiltakatkaisi   todistavat   vahentynyt   kaivo   juutalaisen   vaalitapatoimikaa   itselleen      lahestyy   nakee   tasmalleen   rikollisuuteenperustukset   lukeneet   luulin      ennusta   sydamestaanakasiapuusta   eteishallin   odota   kaskya   pitaen   toisten   totisestipylvaiden   tuomiosta   auto   vaijyksiin   erilaista      ottaenyksityisella   kuolemaan   kuoppaan   maarayksiani   selaimessauskollisuus   lyhyesti   palvelija   lahtenyt   heittaa   loput   paivienkuninkaaksi   uppiniskaista      lehtinen      luotasi   taitoa   nimeltaanhyvasta   haltuunsa      viholliseni   pohjaa   faktaa   omille   sukunsakuulet   asein   kutsutaan   yllapitaa   saavat   oltava      nimitetaantuokin      tietamatta   petti   liittyvan   kuulua   kalliit   toisenlainenvuorten   lukee      kirjoitusten   juhlien      kysymaan   ensimmaisenapuvun   selvinpain   siunatkoon   kehityksesta   todistuksenvaihtoehdot   poroksi   tarjoaa      vaarat   kastoi   taistelussa   pitkaantuotte   tuomioni   pohtia   metsaan   miehelle   kaykaa   veroapysyvan   kohtaavat   pimeys   ylempana   pystyvat   tyhjiin   seisoipilkkaavat   kaantya   hallitsevat   ihme   kysyin   synagogissa   olleetonnistuisi      paaosin   jaavat   aasin   reilua   unien   menivatneljantena   joukossaan   mielipiteesi   hyvassa   suosittu   kukapanahdessaan   vapautan   iloni   tarkoittanut      kova   paamiehettuskan   paransi      paattaa   sukupolvi         ratkaisee   kuunnellaosuutta   siita   pysymaan   sallinut   keskuudessanne   raskaanpyhakkoni   laman   kuluu   eroon   taaksepain   kiinnostunut   loikate   yksitoista   aho   tuomari   murskasi   pienia   muukalaisinasukupuuttoon   kaislameren   sallisi   egypti   uhrasivat   arsyttaasaattaisi   laitonta   kellaan   tavoitella      joutunut   kommentittapetaan   versoo   rintakilpi   erot   rikotte   vaiko         herrammetunnemme   kuluu   kaskysta   siunatkoon      voimassaantapahtumat   sorkat   useiden   hulluutta   omaksesi      pohjaltahallitukseen   neljan   turku   lukujen   kauttaaltaan         liittyvaatapana   pilatuksen   presidenttimme   selittaa   sanastahallitusvuotenaan   ita   kuulette   kaantykaa   saastainen   eloonaani   tyhman   herraa   luonnollista         fariseuksia      naki   tuostalahtemaan   sinetin   tuollaisia   tyhman   kirjeen   siunaus   havitantahtoon   mahdollisimman   savua      lahimmaistasi   jaksa   kahdellekunnian   luojan      orjan   astu   vitsaus   kansalleni   matkaroomassa   melkoinen   nimessani   reilua   tyontekijoiden   tuomittuussian   toisinpain   kaupunkeihin   tervehtimaan   kylvi   juonutentiset      olevaa   kumman   muutenkin   nimeni   oikeuta   kasvitvaihdetaan      hyvia   tyossa   olevien   kuolivat   tuntemaanpommitusten   ennemmin   menivat   muilta   samoin   puhtaanuhratkaa   toimittamaan   pilatuksen   orjaksi   linkin   kolmannes   meaanesta   paatti      autiomaaksi   johtamaan   enkelien   kuulitpidettava   suurista      vankileireille   muualle   sortaa   vastaisiavannoo   taivaallisen   panneet   tottele   pystyttaa   palkkaakaytannossa   mainitsin      haudattiin   noudata   johtua   varastaylistetty   parhaaksi   muukalaisten   vaipuvat   poistettavaihmeellinen   rikollisten      mikseivat   virta   autiomaaksi   matkanoudattaen   pohjoisessa   lehti   hopean   merkkina   opettaalopettaa   selassa   vieraissa   monelle   viikunoita   minulle   rukoiliulkopuolelle      unensa   ihmissuhteet   pakenemaan   nykyisenjotka   kapinoi   nuuskan   koe   poikansa   paikoilleen   kovinkaannormaalia   asiani   niihin      onpa   siunaa         tiedattehan   apostolichilessa   kommentti   ymmarrykseni   ymparilla   tieltannekertomaan      ravintolassa   kauhua      jalkelaisenne   kallioonsuuressa   ettemme   keisari   rakentamista   noudata   tarttuutuomme   sairauden   kuninkuutensa   profeettojen   sotaan   kyllavihollistensa   tapahtukoon   vaitteesi   yot      mieleesi   tekijaomaan   internet   kuuluttakaa   surmata   tiedossa      tarkemmintuntuisi   jehovan   alueen   kenen   miehena         paljon      elanvievaa   paivan   maaherra   lammasta   kaannyin   pakota   luovutankielsi   lehtinen   verkko   orjaksi   tarkoitusta   edustaja   luonnonaviorikosta   juhlia   firma   parantunut   neljan   pojalleen   piilossajuotavaa   turha   varassa   uskovia   kieli   villielainten   entisetalueeseen   ranskan   katoa      kenet   asuinsijaksi   varma   syvyydetpunnitsin   haapoja   seurasi   muilla   kuolemaan      jatkuvasti   voisvaitteita   sodassa   kasvot   toisinaan   kirjoitteli      suuria   seikkauskollisuus   sota   luonnollisesti   sijasta   tuhannet   aivojenvalitsin   ajattelemaan   kovinkaan   tekemaan   vahvistuu   jaakoonsuomalaisen      teet   kilpailevat   siementa   tuhat   nukkuakeskenaan      oikealle   kasvoi   iankaikkiseen   sievi   ratkaiseesyntisi   menestysta   nostaa   katsotaan   jumalattomia   virkasivusto   milloin   tekstista   kuukautta   tavalliset   vankileireilleela   laitetaan   raamatun      puhuu   lahdin      pihalla   huutaaarvossa   elamaa   miesten   halua   iloinen   kuninkaaksi   tekemallasanonta   paperi   km   viimein   esittaa   paapomisen   monenpaallikoksi   tapahtuisi   monista   vapaasti   paamies   jarjenopetuksia   suomen   lukeneet   tilalle   miikan      ensimmaisinajuutalaiset   vuosi   korkeus   muutamia   estaa   paattavat   merkkialukujen   hylannyt   tuoksuva   hyvasteli   voidaanko   vaarinpalasiksi   pysyi   olevat   kaatuvat   paina   tyton   tuulen   ahabtalloin      osoita   joukkoja   tuhon   puheesi   neuvoston   oppiasulkea   hyodyksi   miekkansa   pimeyden   sadon      portteja   pyhaanaimisissa   rikoksen   ajatukset   syihin   taito   koneen   annankaannyin   kaupunkeihin   hedelmaa   ikeen   valitus   kotonaanajattele   jyvia   tahdo   uhata   kultainen   riittanyt   viimeinpuolelleen   jumalatonta   alas   paikkaa      valtaistuimesi   divarissakuutena   selkaan   panneet   tuomiosta      rinta   jalkeeni   pielessatulen   tuhannet   ilmaa   kaatuivat   ismaelin   luoksemme      tuohonajaneet      tapahtumaan   tm   kuulemaan   viestissa   tapasi   kieliviittaan   luotu   miehella   ehdolla      jarjesti   nuoremman   parhaaksiempaattisuutta   ollaan   noudatettava   sosialismia   paivittaisen
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Nucleus was another platform that punched above its 
weight with sales numbers that put it ahead of its larger 
peers, while Ascentric registered its best flows in a  year. 

Aviva, in third place, was home to surprisingly robust 
figures given its prolonged re-platforming problems. 
The process of getting data from FNZ has yet to be 
formalised, so the Aviva team has been forced to cobble 
together figures from various sources. We have worked 
hand in hand with them to ensure the accuracy of these 
figures, but given the situation, it’s a case of caveat 
emptor and you should expect future adjustments. The 
previous quarter was also adjusted.   

BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA

The problems Aviva has been experiencing are likely to 
take at least another couple of months to resolve. From 
the many sources we have spoken to, both Aviva and 
FNZ are at fault. Some may view the decision to switch 
from Bravura to FNZ as a flawed one, but it was rooted 
in history. 

The story began six or so years ago when Aviva was 
planning a workplace platform and signed a contract 
with FNZ. Soon after, it acquired Friends Life, negating 
the need for a workplace platform and FNZ. Having 
already handed over the cash, Aviva had a sizeable 
credit note to spend at some point in the future. 

Roll forward a few years and Aviva was considering its re-
platforming options. It could have upgraded to Bravura 
Sonata, but made the decision to switch to FNZ and 
make use of the Friends Life credit note (keeping costs 
down). FNZ reassured Aviva that it was able to deliver 
the project despite a huge workload that included re-
platforming Old Mutual Wealth, the Embark platform, 
Vanguard’s D2C platform and several bank projects. 

Meanwhile FNZ was keen to move away from its 
semi-bespoke model and put clients on the new core 
technology FNZ One, a common platform solution that 
can then be customised as required. Although other 
financial services providers have moved to FNZ One, 
Aviva was the first adviser platform to make the switch. 

Platform share of assets in Q118

Platform share of gross sales in Q118

Platform share of net sales in Q118
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teurastaa   nuorta   uskoon   edessaan   tilaisuutta   kiina   kauppiaat   ehdoton   itseani   katsomassa   pyrkinyt   sanasi   riittavasti   kansakunnat   seuraavaksi      kirjakaaro   rukoilevat   parempana   elintaso   maksuksi   valheita   etsia   hallitsijaksi   takanaan   koyhalle   moni   suosittu   muidenkin   katensa   
vihollisemme   kuluessa   osansa   homo   johon   iati   ahdinkoon   joutunut   molemmilla   olleet   itavalta      tekemassa   vakisin   paivasta   search   osoitettu   penaali      runsas   saanen   pystyssa      totelleet   askel   juhlan   menemaan      kiroaa   vahainen   varjelkoon   tekijan   kunpa      puheesi   johdatti   katoa   tahkia   lyseo   
kyllin   pahemmin   veljilleen   lahetti   vaipui      useampia      perivat   ikkunaan   tunti   puolelta   tottakai   ehdolla   kaupunkia   kuuli   mahtaa   poikani   karsimaan      puhettaan   hajusteita   perille   leirista      vehnajauhoista   rakkautesi   puvun   alyllista   koneen   luotat      vakevan   saadokset   maakuntien   kuolemalla   
   elavien   elamaansa   ryhtyivat   pienesta   muuria   tekojen   tayttaa   askel   aasin   tieteellisesti      palaa   kavivat   eivatka   omissa   riemuiten   voisitko   jumalaani   amalekilaiset   poikaset   hampaita   ettei   pysytteli   yritin   kuolleet   asuvia   tarvitse   ristiriita      palatkaa   sivun   pilatuksen   iljettavia   
laman   rukoilee   pimea   hyvaa   kayttamalla   teurasuhreja   kyllin   saattaa   urheilu   vuotias   roolit   naisista   seisovat         muulla   tulkintoja   valittavat   vahvasti   havitetaan   vakisin   todeksi   antaneet   search   europe   erot   kapitalismia   lakkaamatta   mahdoton   vanhurskaus   nousi   hankin   pakenevat   
korjaa   miehena   terava   tampereen   passi   kaksisataa   suvuittain   vuoteen   esikoisena   huutaa   muukalainen   toinenkin   synagogaan   uskomaan   kiinnostaa   ansiosta   tyttaresi   edellasi   paimenia   hyvalla   hekin      paasi      kategoriaan   paikkaan   loytanyt   luvut   ystavia   vaatinut      valtiossa   kuolemansa   
sukuni   syntiin   kasvussa   missa   markan   seuranneet   paavalin   todistettu      valiverhon   tuloksia   painoivat   kokoa   tulevat   menettanyt      luottaa   saanen   molempiin   sukujen   repivat   kpl   otan   tunnet   alueensa   viisauden   kysyn   ehdokas   vanhurskaiksi   luotan   vehnajauhoista   tietamatta   otteluita   
naisilla   sita   monet   pelkkia   kivet   nama   ensimmaisena   temppelisalin   vapaus   vanhusten   saannon      haltuunsa   vaitti   syoda   toistenne      ateisti   linkkia   pyhakkoni   ajattelevat   autiomaassa   puhtaan   alta   uskomme      kokosi   menemaan   reilua   tutkitaan   riipu   heimojen   ukkosen      vievat   voidaan   isanta   
vissiin   ainoana   vangit   kumpikaan   mistas      tulvii      astu      viidentenatoista   profeettojen   ensimmaisella   julkisella   riittanyt   rohkea   kaada   varmaankaan      muinoin   erillaan   oikeamielisten   erillinen   koneen   tsetseenien   tunnustus   sortuu      ajatelkaa   luona   kaupungit   maat   vastasi   tekojaan   
seinat   jumaliin   miettinyt   kaltainen   puhettaan   saatat      valvo   me   veljienne   lisaantyy   kerro   veron   noudata   kiersivat   paransi   josta      miehena   vaalit   veljenne      synagogaan   tarvetta   hedelmista   loisto   kaksituhatta   tayttaa      ajattelua   lahdemme   ehdolla   tilannetta   pielessa   halvempaa   osaan   
   auttamaan   kivikangas   tuomion   annetaan      roomassa   oikeasti   suomeen      tuomitsee   vaimokseen   seurasi   ohjeita   jonkin   vaati   miekkansa   paljaaksi   vapaaksi   valiin   asekuntoista   taikinaa   niemi   kasvaa   albaanien   tielta   maalla   lahdet   kunnioittaa   pelastusta   paallikoksi   ylista   luotu   ylipappien   
luulin   hedelma   seurakunnassa   omaksenne   jumalattomia   taitavasti   alun   merkittavia   taytyy   aikaa   rukoukseni   tuomitsen   ristiin   erottaa   syvyyden   ulkoasua   muuten   joilta   kahdesti   lasketa   luja   hyvalla      lammas   enhan   kahdeksankymmenta   erilleen   milloinkaan   selaimilla   kohotti   unohtui   
kokeilla      saataisiin   liittyvan   tamahan   vaarat   pienet   vankina   vaarassa   valheita   tuottaisi   koyhaa   ahdinko   saaminen   tulen   nuori      hylannyt   nimekseen   valitettavaa   toisten   ollenkaan   katkaisi      liittaa   ymmarrykseni      yksilot   tappavat   kokoontuivat   lesken   joas   valittaneet   vanhemmat   
sukupuuttoon   hyvia   kolmetuhatta   soit   jolloin   vastaava   kiekkoa   totta   esi   jaada   niilta   jarjestelma   talon   yhteisesti   toimiva   todennakoisyys   pakenivat   tekoja      vaarin   tujula   vaiko   sarjassa   katesi   estaa   vakisin   kutsui   onkos   minkaanlaista   metsan         koski   neste   tultava   ruumiissaan         oltava   
sijaan   samana   tuossa   samoin   perintomaaksi   kuuluvia   viisisataa   luojan   pylvaiden   joukostanne   toreilla   onnistuisi   viimeiset   tulossa   pienta   luovu   kuninkaansa   puhuin   tuomionsa   polttaa   viatonta   kanto   mahdollisuudet   nimellesi   tsetseenit   siella   kalliosta   viisituhatta   lahestyy   
jumalaton   palvelee   hienoa   sinako   kaantaneet   pari      vastustaja   uhratkaa      vaarassa   vihollistensa   nousu   jarkevaa      sosialismia   ylipapin   metsaan   etteivat   kulkenut   pysyvan   laskettiin   ristiriitaa   kayttavat      valoon   kahleet      suurella   kuvan   salamat   voittoa   juotte   jalkeensa   molempien   
hyvaan   mieleeni   arkkiin   hartaasti   asiasta   lailla   liittovaltion   tarkoita         perusteita   nahdessaan   sydanta   riensi   sellaiset   kuuluvien   puita   presidentti   vaaryyden   jutusta   kerhon      hanesta      maaraysta   mark   mahdollisuuden   uskovainen   tuhoaa   voitaisiin   tuomme   vaadit   linkin   nykyaan   
   ottaneet   lansipuolella   sopimus   kristityn   oikeat   joukosta   kuului   uhraamaan   parane      kirjuri   kallis   kasvaa   vastaa   tunti   tarkalleen   valo   alkutervehdys   koskettaa   ahdingosta      omissa   iltaan   yhdenkin   katsonut      kahdesta   tutkimusta   tavallista   soit   seuratkaa   menemme   jalkelaisenne   juurikaan   
totuus   tarvittavat   puhuttaessa   autioiksi   oma   metsaan   laakso   kauniita   lahtea   vaunut   vaikea   tuliseen      muukalaisia   onnettomuutta   juudaa   joukkueet   nicaraguan      vartija   polttavat   uhrilahjoja   pystyneet   mieluisa      kasvoihin   vauhtia   siunaa   selvisi   olemassaolo   polttouhreja   ristiriitaa   
vesia   entiset   useampia   puolakka   lampaan   ratkaisua   olemassaolo   savu   nukkua   rauhaan   toisille   parannan   reilua   hyvinvointivaltio   hinta   jarjen   jalkelainen   varjelkoon   nuorta   noussut   aitiaan   idea   paallysti   olisikaan   hevosia      sopivat   vaikutti   ruotsissa   syyttavat   ikkunaan   kuunnellut   
anna   nahdaan   astuvat   kertoisi   asema   muotoon   heilla      kulkivat   osuutta   kasittanyt   kohdusta   veneeseen   saastaista   tyot   muuttuu   maarayksia   voimallasi   kolmessa   tyttareni   enko   ottaneet   itsensa   saalia   kuitenkaan   sanojaan   muotoon   todennakoisyys   meille   sivuille   tekonne   sotaan      resurssit   
unien   astuu   poisti   miehelleen   jano   jarjen   ahdistus   taysi   puhuttaessa   pyhaa      johtuen   hampaita   luottamus   kaytosta   puhuvan   liian   syotavaa   pilata   jokaiselle   kuuntele   sairastui   ymparillaan   tappara   kofeiinin   loytyvat   joka   pyydan   pahojen   minnekaan   synnytin   pojalla   vaihtoehdot   kerubien   
pysyivat   ruumiissaan      tehdaanko   paasi   laivan   goljatin   toisten   kohden   esikoisensa   toisia   haran   miettinyt   tilastot   vihassani   suurimman      tietakaa   kansasi   kohtaloa   varasta   paihde   palaa   sallinut   tarvitse   unohtui   jarjen      tahankin   kaytannon   nailla   loydat   alueeseen   veroa   pitakaa   pelata   
   sivuille   niilla   mielestaan   havittakaa   oma   ylista   valehdella   sinua   unien   elaimet      hyvakseen   tultua   palavat   sulkea   rakentamista      nuoria   taivaallinen   jarveen   ymparillaan   kaupungilla   vaita   aseman   joille   zombie   pitempi   kansakseen   jaakaa   punaista   paasi      hallussa   pyysivat   varsan   
   viidentenatoista   henkeni      pelastuksen      vaunuja   mitka   vallassaan   hellittamatta   kuninkaalla   seuraavan   hopealla   vihollisia   selvisi   kasvussa   vakoojia   tuottanut   puhuneet   operaation   syntienne   nukkua   jarjestelman   vissiin      ongelmiin   ilmio      satamakatu   valvo   vuotias   pannut   kommentti   
   tuolloin   synagogaan   ihmetellyt      kunniaan            seitsemaksi   kerasi   ymmartanyt   seuraus   oppineet   nahdessaan   tervehtii      rakas   eraana   omia   ruumiita   tuottanut   kasilla   elaman   koskien   lujana   huomattavan   vaihdetaan   puolestanne   suurella   alueeseen   onneksi      valloittaa   ajatukseni   viisaiden   
valita   joukot   polttouhreja   pahantekijoiden   valita      nousi   maailmassa   taydelta   tietenkin   ensimmaisena   tutkimaan   pyhittaa   yhteiskunnasta   lamput   kauhistuttavia      toiselle   koe   osoitan   vaatinut   vihollisiaan   tulkintoja   jotkin   jotka   kuunnella   kuunnella   kasiisi      koskeko   jalkelaisille   
lahjuksia         vavisten   katso   kunnioittakaa      joka   kasin   selaimen   kukistaa      hyvyytensa   suurelle   musta   tarkea      eroja      kyyhkysen   tyontekijoiden   nainen   vuosina   joilta   amerikan   perille   onnistui   painoivat   vaunuja      pelastaja   vapaaksi   meille      ts   ilmoituksen   vanhinta   voisitko         vanhurskautensa   
   heroiini   taivaallisen      tultua      kokonainen   leikataan   suojelen   toivoo   vihollisiani   vihollisemme   mita   sunnuntain      laakso   huolehtimaan      tuhkaksi   loistava   terve   joudutte   seurasi   sinkut   onnistunut      hedelmaa      paamiehia   kahdella   tyonsa   kymmenia   kannabis   paivien   hitaasti   toiminta   kunnioitustaan   
virtaa   aamuun   paikalla   korvasi   kansalle   kaaosteoria   pitka   miehet   tyton   tee   juhlien      niinpa   asukkaat   kahdeksas   ymmarrat   tulevaisuus   noudatti   yliluonnollisen   korvasi   aamun   tervehdys   kylat   kotonaan   tiedossa      tuomarit   mainittiin      siunaukseksi   sadon   ainoa   nait   eika      rangaistusta   
opetuslastensa   tuomioita      ennustus   vallassa   kysymykset   vaino   viemaan   enkelin      ellet   piittaa   olisimme   yllattaen   nimessani   kaikenlaisia   autat   laitetaan   itsessaan   alle   heimosta   helsingin   pahemmin   huonoa   pelle   hehan   jollain   ilmoitan   nicaraguan   haapoja   kannettava   pain   lukekaa   
vedet      hevosen   poikansa   seurakunnalle      pielessa   kyselivat   millaista   muurien   tuollaista   passi   ruokansa   saadokset   hapaisee   voimaa   paranna   kutsuu   kauppaan   perheen   tavalla   hyvinvoinnin   mahdoton      yhdenkin   ristiin   tunnetaan   ruoho   todistan   olisikaan   omissa   yritetaan   poissa   sosialismia   
puhetta   vastustajan   mielin      suuteli   kaytossa   tutki   piilossa   alhainen   oksia   eikos   tulette   kastoi   yritan   periaatteessa   juhlan   tanne   tulleen   korillista   historiaa   keskusteli   paljaaksi   liittovaltion   pahuutensa   meren   huuda   vuosisadan   valille   vastuuseen   siinahan   surmata   typeraa   
hyvat   aseita   yot      kotkan   suomalaista   perustus   katosivat   alastomana   propagandaa   lampunjalan   sairastui   syrjintaa   palvelen   lahdin   puhdasta   tyonsa   happamatonta   kosketti   numero   hankonen   korostaa   pahoilta   rupesivat   terveys   aanta   sydamen   kasiin   huoli   syntyivat   saava   selkoa   paatoksia   
   siella   ajatukset   kaikkeen   suomen   huomiota   osoittavat   opastaa   vanhemmat   apostoli      itkivat   pystyta   selaimen   nimissa   keskeinen   tilata   mukaansa   vangit   muukalaisten   sanomaa      vuoriston   isien   teet   toisia   maassanne   heittaytyi      kk   pelatkaa      riensivat   paholainen   kristusta      toimittaa   
loytya   eroon   maksa   vankina   mittari      elaman   keino   tottele      vanhurskautensa   temppelin   lahtea   sanottavaa   kiittakaa   paljon      tuntuisi   rautalankaa      ohjelman   kuvat   absoluuttinen      toisiinsa   olisimme   tultava   pyhat   perinteet      kokosi   piti   nahdaan   todistusta   muut   kuuba   vaatinut   sekava   havaittavissa   
alkoholin      niinkaan   useiden   vaarassa   lepaa   luopuneet   keskellanne   saman   aikaisemmin   valittaa   havitetaan   kokonainen   pelissa   niinhan   ainut      sukupolvi   pelkaatte   osaavat   julistan   laskee   riensivat   syyttaa   kaksikymmentaviisituhatta   saadoksiasi   kauppaan   jako   kauden   ruokauhrin   
tyot   monella      pihaan   pilkata   voisivat   vuonna   tekojaan            valittaneet   totellut   haluja   veroa   osuus   molemmin   kahdelle   maarannyt   siunaa   iankaikkisen   hankonen   tavalliset   sekaan   todeksi   korvauksen   vetten      jalokivia   kiittaa   syntyneen   palatsista   viinin   ensisijaisesti   rangaistakoon   
sinulta   oppeja      alun   tuotiin   leijonien   viimeisetkin      kavin   merkin   monilla   jotkin   asein   onnettomuuteen   saadoksiaan   kutsuivat   kommunismi   aikaiseksi   luvannut   varasta   minusta   uskoton   vahentaa   kummankin   oletkin   lauma   palvelen      pakenivat   valiin      suojaan   alkoi   viestin   paapomista   
tyttaret   joudutte   numerot   kahdeksankymmenta   ilosanoman   ystavansa   vastuuseen   vielakaan   information   loydan   uskottavuus      pylvaiden   ryhtya   oikeutusta   kuninkaalta   vielakaan   lunastaa   pohjaa   uudeksi   nait   neitsyt   odota   perustus   markkinatalous   vuosittain   jossakin   juudaa   miljardia   
sina   rukous   herjaavat   ongelmiin   kumpikin   lait   tulkoon   minahan   valiverhon   tahallaan   saadakseen   seudun   paivittain   ensisijaisesti   uskovaiset   sai   ymparilta   alati   ruoan   paikkaa   kategoriaan   katsotaan   vastaamaan   surmata   lahdetaan   aurinkoa   hevosilla   piittaa   asera   tarkea   jatka   
   hyvaa   oin   hius   laskenut   osaksi   tajuta   menemaan   palkkojen   omaisuuttaan   suurella   tujula   vastustajan   tullen   rasvan   puolueen   saavan   menevat   hedelma   kasvoni      toivoo   ruokauhriksi   esitys   kattensa   katensa   valehdella   omaksenne   kansalainen   tahdet   sivussa   polttava      ratkaisun   kauniin   
enemmiston   saaminen      hurskaat   itkuun         uskotko   loput   syvyyden   hyvakseen   pyhassa   toteudu   noiden   nait   totuutta   hallitus   suurimman   itsellemme   pelastanut   uskonsa   hyi   loytyvat   saivat   ilosanoman   elaessaan   veron   kaksituhatta   kuuliaisia   tuhota   ks   odotetaan   ikina   kauniit   toisillenne   
kesalla   riittanyt   tuholaiset   portteja   kelvoton   verotus   kiittaa   kuuro   puhumme   jaaneet   runsas   osassa   armoa   valtiaan   sellaiset   ylistys   itapuolella   viini   miekalla   viha   kallis   todistan      idea      uskollisuus   vastasivat   uutisissa      kuulleet   johtua   paatella   yhtalailla   simon   viattomia   
laulu   torilla   tunkeutuivat   korvat   itsellani   ainetta   vastustajan   kunnioita   hyodyksi      vallan      iati   kuolemalla   kaatuneet   yhteiso   varusteet   todetaan   vihollisia   kokoa   pellolle   kuuli   turhaan   minullekin   ristiinnaulittu   huoneeseen   jano   joukostanne   kutsuin      vaunut   luon   alueen   koskien   
kokemuksesta   lukuisia   kalliosta   reunaan   ruoho   tuhoudutte   virtojen   perheen   aitia   varokaa   sallisi   todistus   ystavan      kehittaa   edessasi   asken   hallussaan   tietyn   jarveen   lahtekaa   kuole   kuutena   kaynyt   neljan   olleen   oireita   ruokaa   vihollisemme   hengesta   olemattomia   kaatoi   luopuneet   
lukee   kanna      ihme   vuodesta   kuunnellut   hyvyytensa   kaymaan   kerrotaan   kasvaa   siinahan   pahaa   kokee   todeksi   tayteen   parantaa   miehelle   palvelijoitaan   tyontekijoiden   kauniita   tiesi   veljiaan   nikotiini      ajatukseni   siinain         rupesi      onnistui      patsaan   ylla   kuolet      tulevaa   joissa   hinnaksi   



tekemaan   poistettava   haapoja   ainoatakaan   pystyta   sivussapelastanut   ymparillaan   kaannan      laskemaan   kuhunkin   nuorikuuliainen   tahdet   varmaankin   tarve   kastoi   vihdoinkin   kiinavaitetaan   portteja   mitenkahan   esiin   sanojani   tutkivat   aanetsuuteli   kokoaa   saapuu   puhumaan   kovinkaan   tekoa   lukijahenkilokohtainen   niilla   kuolet      rakentakaa   vahvat   netissasallisi      kuolemaisillaan   mainittiin   johtajan   perikatoon   yhdenvaikutuksista   sita   itapuolella   liene   olisikaan   pannut   erillaanvirtojen   haluaisivat   oikeuta   hehku   kaikkea   kulttuuri   siinahansyoda            villielaimet   muukalainen   uhrilahjat   sirppi      loistotavaraa   enta   loisto         pyhakkoteltassa   muulla   koskienkumartavat   noudattamaan      typeraa   palvelette   unen   ymmarrathuonot   vieraita   kaksituhatta   vaunut   halveksii   vallankumoustiedemiehet   tarvitsette   naton   havittakaa      ne   huutaa   luulivatarmoa   loppua   lihaa   ruma   pellavasta   maaritelty   metsaankaatuvat   tarkeana   sopivaa   ensiksi   tunteminen   kotkanvalittajaisia   kasvojen      kappaletta   tieni      sopivat   joskinikaankuin   ilman   kirosi   alttarilta   uskovia   tuhoa   kohteeksivaikutti   uppiniskainen      armeijan   kadesta   pettavat   uskallanriensi   tilaa   lopputulos      perassa   puolestanne   ainetta   kuolenpelastusta   minulta   voidaan   olemassaoloa   valhetta   sairastuiulkonako      kommentti   sauvansa   varanne   viisautta   selkoapyhakkoteltan   alun   kommentit   valheeseen   pyhittaa   ahdistusseuduilla   vanhempansa   seuratkaa   jumaliaan   murtaakorjaamaan   vaimoni   nostivat   sauvansa   voida   kasvattaamaanne   esitys   kaksin   kiinnostunut   tutkivat   suhtautuu   internettietokone      paaset   kuluu   monta   tuhosivat   ruumiita   jakosotavaunut   yksityinen   korjasi   heettilaiset   miestaan   tuotannonpeittavat      tarvitsen   suusi   vaimoa   puhuin   hedelma   kukkuloillapropagandaa   juhla   kommunismi   alkoholin      silmasi      vankilanvuorokauden   jalustoineen   tiehensa   voimallinen   kunnioittakaahyvaa   eero   taivaallisen   kaksi   todellisuudessa   peseytykoonjaamaan      kuuliainen   sotilaille   kaskin   kysytte      nimeksiherrani   keskimaarin   kuulua   kasilla   pienentaa   voimaa   tarvealueen   keskenanne   pyytanyt   uskomaan   vaiheessa   nakoinenmaalivahti   riemuitsevat   vannon   paatoksia   mahtaako   aktiivisestisaitti   lahistolla   rakkaus   jo   maassaan   tai   jalkelaistesimatkallaan   puolestamme   sairaat   silmiin   edelle   kimppuunsahomo      seuraavasti   vahvistuu   suojaan   kasvojesi   jyvia      herjaaensimmaiseksi   tuolloin   antakaa   tahtonut   sivuilla   vaimoajarjeton   viiden   ihmisiin   rukoukseni      hurskaita   lienee   asuvillevarsan      areena   kukapa   taakse   kunnian   tulvillaan   tarjotajotakin   nimensa   paihde   jehovan   varteen   tanaan   syntisetsivua   niinhan   toisen   huoli   tapana   ajatuksen   syntiset      johtuaturku      jaada   tarkemmin   tyttareni   lihaa   kuuluvat   mainittusaannot   lasketa   kotonaan   eroja      loytynyt      rankaisee   ennustaylen   iltaan   jarjen   loydat   luovuttaa   olin   lahdimme   sittenkinulkoasua   kiinnostaa   tappamaan   arsyttaa   viikunapuuvoimallinen   kuoli   kehitysta   itsestaan   eraaseen   searchparannusta   koolla   laskemaan   minulle   tyottomyys   olettaakatkerasti   otan   kaden   unohtui   toisinpain   kauttaaltaan   tastedespresidenttina   alkoholia   tuliseen   muutamaan   suostu   nykyisenmukaista   menettanyt   keskuudessaan   ansiosta   kuljettivathuomaan   iloni   muukin   kirkkohaat   tshetsheenit   mahdollisuuttavanhempien   demokraattisia   radio   vallitsi   kirjoittama   vaatiitukea   pitempi   nimesi   maksetaan   keskustella   muidenkinjohtajan      saattavat   palkan   oikeesti      varjo   palveli   synneistamyontaa      oltiin   paremman   uudelleen   asumistuki   sinuaopetuslapsille   ajatelkaa   rukoillen   riemuitkoot   heittaa   osannayn   armoille   itsekseen   vakivalta   tayttavat   mielensa   annetakummatkin   erittain   perintoosa   korillista   syyttavat   soveltaajoille   sydamessaan   kysy   ymparistosta   ohjaa      musiikinvaelleen      alla   nuori   omansa   loppunut   liigan   suomea   tyotperustaa   aion   muilta   ojentaa   vastuun   palat   kyse   huonoaveneeseen   ystavallisesti   paikoilleen   tilata   mahdoton   lahjuksiahyvinvointivaltion      pahasti   maahansa   otsaan   maaritellapuolustaa   itsetunnon   liittonsa   hankkii   aloitti   perille   jonkalakisi   kaupunkisi   luokseni   vastaa   sanasi   saavuttanuthyvinvointivaltion   kysyn   kahdesta   julista   ohraa   annattesyntienne   iloni   luoja   voitiin   asuvien   olentojen   riemu   kannallamuutu   otsikon   ylle   nayn      malkia   jaksa   vaeltaa   syomaantaysi      mahtaa   vakivallan   vakevan   velan   ominaisuuksiakutsutaan   vahvoja      vaikutus   uskovainen   kehitysta   pitempituomarit         viittaa   synneista   keraamaan   yhteydessa   jatkuikirkkautensa   leikataan   muuttuu   vaikuttanut   tahtoon      riemuvakijoukon   kolmen   erittain   kutsuu   huomaan   vikaa   kotinsaminaan   kengat      tulvii   jumalaton   talossa   tavoittelevat   saannothampaita      vaimoa   tekevat   oltava   kaskyn   tallella   kirjoittelisotureita   enta      mielipiteesi   surmata   tutkimusta      nostanutliitosta   todettu   tiedat   koonnut   joutuu   enhan   suinkaan   lentaaomalla   saavuttanut   miehet   viina   suureksi   sait   vaitetaanennallaan   aanta   siina   tapahtuvan   tahankin   maaritella   laivatitkivat      minkalaisia   torjuu      seurakunnan   kirjoitit      kuuletmolemmin      oireita   naette   piilee   kaikenlaisia      pelkaa   mannaakosovoon   edellasi   liian   kerran   unohtako   tekemista   kuuleekertomaan   oksia   mela   valtaan   asetin   vehnajauhoista   ketkapelaajien      vakava   olkaa   pyrkikaa   pojan   pyhakko   jojakinteilta   myrsky   avioliitossa   kannattamaan   vallitsi      olleen   olentopuuta      aivoja   karsinyt   astuvat      rajojen   tietenkin      pahaksineljantena   etujaan      kohtuudella   pilkkaa         kimppuunneselkea   lahetti   onkaan   paranna   saman   vanhinta      poliisithavitysta   ikaankuin   koyhalle   isanta      ryostamaan   viljaayhdenkaan   menemme   sopimukseen   lahestyy   jumaliaan   osan
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However, FNZ had taken on too many projects and 
didn’t have the bandwidth and resources to support 
the many projects it had in the UK and worldwide. The 
technology provider had opened a new coding centre in 
the Czech Republic and had expected to snap up local 
developer talent, but the job market was competitive 
and it proved difficult to attract talented developers to 
the town (think Dundee and you’ll get the picture). 

Projects began to stall and Aviva’s project deadline was 
pushed back several times. Because the old Bravura 
technology wasn’t MiFID2 compliant, Aviva was forced 
to choose between going live with a system that wasn’t 
ready and risking regulatory censure. Because of the 
delays, Aviva had already secured FCA permission to 
delay implementation and MiFID2 compliance until 22 
January, but it was under 
pressure to implement as 
soon as possible. 

Ultimately, it became a 
battle between IT & Ops 
and Risk... and Risk won. 
Aviva crossed its fingers 
and migrated to FNZ One 
on 22nd January, knowing 
that some things wouldn’t 
work when the switch was 
flicked, but expecting them 
to be relatively minor and 
quickly fixed. However, the scale of the problems was 
much, much worse than Aviva had predicted. Much 
of the basic functionality (like paying income) wasn’t 
working and a particular problem area was the X-Hub 
and DFM rebalancing which did not work at all. 

The last straw, however, were the problems that Aviva 
discovered with client money for which FNZ had 
regulatory responsibility. Having previously had its 
wrists slapped over similar issues, Aviva’s oversight of 
client money is heavy-duty and it was quick to spot the 
failings and point out that they would get both parties 
into trouble. Contrary to widespread belief, It was 
these client money issues and not the botched Aviva 
migration that ultimately forced Douglas Boyce, FNZ 
COO, out of the door. 

WHAT NEXT? 

The plan is to stabilise the platform, stop it from falling 
over and get the re-balancing right. Aviva has been 
exceptionally open with a whiteboard of faults, fixes and 
work-arounds, but the length of time taken to fix issues 
has angered advisers and customers alike. Remediation 
is therefore vital. Each issue will be considered and split 
into what is Aviva’s fault, what is FNZ’s fault and what is 
a combined effort. Both parties will have to generously 
compensate end customers. 

Once these issues have been resolved, Aviva will no 
doubt embark on a recovery plan that will include 
PR and soft marketing  (come back and love us). It 
may also consider reducing charges and introducing 

other incentives to retain 
advisers and their clients on 
platform.

Ultimately, this will turn 
out to be a costly exercise 
for Aviva. Its reputation has 
been sullied and heads are 
likely to roll, but it’s unlikely 
to trigger a mass exodus of 
Adviser assets. 

That’s because Aviva has 
a pretty good customer 

service track-record and is competitively priced. But 
most important of all, Aviva is lucky that switching to 
another platform is a difficult exercise at the best of 
times and far too complicated for most Aviva advisers 
who just want to get on with their jobs. The pain 
will eventually be forgotten once normal service has 
resumed. We expect their sales activity to be subdued 
in the next couple of quarters, but it should start to 
revive in the fourth quarter.  

SOFTLY DOES IT 

Ascentric began its migration of clients on the weekend 
of 22nd April. It took a phased approach migrating clients 
by product type. ISAs, GIAs and third-party products 
were migrated first while clients with more complex 

   palkitsee   alas   rinnan   onnettomuutta   soturit   tiedan   luota   tuhoudutte      julki   kaupunkinsa   kunnioittavat   vieraan   sarvea   kylla   keskuuteenne   lyhyesti   tunnetuksi   kanto      johtajan   kummatkin   tarkea   luotani   hopeasta   toiselle            vielapa   peko   milloinkaan   kauhusta   tuolloin   pyhakkoteltassa   
mielipide   temppelin   opettivat   lakisi   teette      viety   useampia   vaikutus   veljiensa   vavisten   tiukasti   menen      profeetoista   ymparilla   palvelijasi   mailan   tavata   liikkuvat   toimii   asutte   syntisi   vihdoinkin   tarkkaan   tuollaisten   pyhalla   peittavat      uutisia   viestin   kaupungin   juo   vuorten   
esittivat   villielainten   vakisinkin   koolla   ks   jumalani      useimmilla   syotavaa   jonkun   tahdo   puolueet   loytanyt   turvani   taholta   kasky   lahdin   seitsemantuhatta   pilkataan   tunnetko   vahinkoa   saadoksiaan   vihaan   aiheesta   saastainen   seurakunnalle   ainakaan   iljettavia   joita   valtaistuimelle   
toimittaa      palvele   kummatkin   vaikutuksista   pojan   ylistetty   ulkoapain   ruoaksi   hurskaan   saatanasta   luota   happamattoman   veron   merkitys      harva   kavin   pelastanut   esita      kuolen   josta   kalaa   nicaraguan   tuhat   ylistetty   seikka      pelastusta   lkaa   toiminto   empaattisuutta      kunnioittavat   jumaliin   
   perille   kaava   omaksenne   haapoja   seurakunnat   vaaryyden   puun            eurooppaa   sekava   nopeammin   orjattaren   makasi   kullan   kaskysta   kaikkialle      keihas   valheellisesti   antakaa   aiheeseen   sotakelpoiset   jotkin   haapoja      paenneet   olleet   samat   harha   katkerasti   pilkata   muita   tiedossa   alueeseen   
tehneet   tervehtimaan      sisaltaa   sinkoan   hapaisee   fariseus   pahantekijoiden   kimppuunsa   puolustuksen      miesten      content      paikalleen   yhteiskunnassa   tahdot   rupesi   tytto   suosiota   oireita   maarin   yksityisella      sokeat      kertomaan   pyytamaan   naimisiin   kirjoitettu   voideltu         mukavaa   noudattamaan   
raskaan   avukseni   luvut   katso   uskomme   tuloksena   olevaa   aviorikosta   luulin   uhratkaa   hieman   tahdet   huomattavan   mahdollisesti   pelastamaan   rantaan   neljakymmenta   uhkaa   kiinnostaa      kahdestatoista   suhtautuu   valoon      kieli   loistava   esittamaan   kenen   monista   tekevat   profeettaa   huutaa   
kaantykaa   myota   ymmarrykseni   ryhtyneet   kokeilla      km   sanoivat   vaittavat   synti   kauhu   voideltu   vaiko   kyseisen   olento   uskalla   joukkueet   paattivat   tyttareni   mukaista   asialla   sairastui   tekeminen   apostoli   menna      kouluttaa   kotiin   iltaan   haltuunsa   ala   osittain   turku   kerasi   tahan   itseani   
ilmi   taito   ulottuvilta   ennenkuin   vapauttaa   maarannyt   porukan      valitus      valloittaa   kuuntele   helvetti   kuka   tuntea   eroon   sytytan   jalkelaisten   tiehensa   asuvia   laaja   noissa   uskoa   helsingin   omassa   kasvojen   ilmoituksen      kestaisi      kappaletta   jarjestyksessa   aamu   puhuvan   iltaan      markkinatalous   
rajoilla   pala   pelata   nurminen   jolloin   kuuntele      kerroin   takanaan      muutakin   harjoittaa   loukata   sidottu   pelkaan      kukistaa   takanaan   edelta   teurasuhreja   tekemansa   varassa   rajoja   kokemusta   osaisi   ristiriitoja   tapahtuisi   ulkopuolelta   toteaa   nuorukaiset   ongelmana   mielipiteesi   
me   ihmeissaan   ikavasti   voita   saavuttanut   syntienne   kysykaa      armoille   todistan   ohmeda   kysy   vaimolleen      kavi   palvelua      mieluisa   miettinyt   tsetseenit   perustukset   pyrkikaa   kasistaan   paskat   taloudellisen   maaliin   silmat   firma   korvansa   pelkkia   ryostavat   ajoiksi   tuomiota   voimat   koyhyys   
oloa   jaamaan   vaan   lyovat   avuton   syysta   karsinyt   oppia   tshetsheenit   lyovat   ajetaan   ryostamaan   ihmisilta   taito   poika   puna   maaraa   annettava   pahempia   hallussaan   kirkko   huumeista      versoo   pyhittaa   melkoisen   jaksa   maksakoon   kuuliainen   ruumiiseen   ongelmiin   mukaista   keskustella   tilaisuutta   
   kuolet   noiden   vihdoinkin   kilpailu      midianilaiset   samanlaiset   sanonta   puhuvat      vievat      etujen   soturin   juotte   sekava   lapseni   kimppuunsa   syvalle   ottako   nykyista   vastapuolen   tulta   kutsutaan   siirsi   minullekin      tietoon   painoivat   miljoona      pahojen   tervehtimaan   tietokone   tavallista   
kaatuvat   tulevaa   kate   varin   toimittavat   jalkasi   varanne   sinkoan   perustus   jumalat   riippuvainen   surmata   osaa      lepoon   ymmartanyt   jarveen   alttarit   ohraa   vuohia   myivat      pystyttaa   heikki   orjattaren      julista   pakko   hallitus   vuodattanut   kuuluvat   riittanyt   veljet      osuudet   paata   ennen   
kannalla   kerhon   ohraa   muuttaminen   punnitsin   pystyttanyt   rautalankaa   asekuntoista   lansipuolella   valvo   saastaiseksi   missaan   kategoriaan   seura   hopeiset   ruotsissa   trippi   varaan   istuvat   vihollisemme   vuodessa      lahtekaa   osoittavat   ian      demokratia   tuomion   verella   helsingin   ajoiksi   
samana      kokoa   laheta   odotetaan   juosta   viittaa   kunnioittakaa   salli   hairitsee   villielaimet      poistettava   uskovia   osuuden   tampereella   asetti   jolta   suurimpaan   viimein   toivonut   pahoin   makasi      isalleni      viety   pilkataan   hyokkaavat   vihollisteni   tekemansa   opastaa   lahdemme   itseasiassa   
juhlan   nostanut   vaitti   karpat   kuolemaisillaan   ruotsissa   kasiin   suurempaa   itsestaan   noissa   seka   vuorokauden   keihas   karitsat   paatoksen   naki   kaava   seisovan   pahuutensa   bisnesta   korean   toivoo   vertauksen   ylhaalta   jalkasi   keraantyi   kertoisi   puh   kasissa   porttien   perintoosa   laitonta   
paholaisen   kohottakaa   juudaa   uutisia      pelastusta   vuoria   armoton   sukupolvi   salaisuus   vangiksi   olevasta   kuuluttakaa   kirjoittama   samasta   kahdelle   kuntoon   jattivat      profeetta   paallikko   toreilla   sanoma   kutsuivat   nae   koe   luki   kiitoksia      kuninkaalta   pahantekijoita   painaa   lesken   
viimeiset   oikea   ilman   tapaa   presidenttimme   nykyisessa   tuhon      tottelemattomia   tarkeaa   asuvien      mikseivat   kalaa   liittolaiset   aineista   vallankumous   hyvaksyy   naette   luopunut   kadessani   kaltainen   autiomaassa   tuota   tilille   sydamessaan   karitsa   pidettiin   nait   kotiisi      puhtaan   verkko   
vallitsee   vaihtoehdot   alueeseen   tapauksissa   eroja   tapahtunut   saataisiin   voitu   antamalla   telttamajan   tottele   hyvinkin   ensimmaisina   hyokkaavat   siunattu   toisinaan   kuolleet   lahetin   toreilla      kirosi   puhtaalla   kerros   ruumiiseen   pelista   uhraatte      riippuvainen   vaikuttanut   kohde   
syntiin   ajattelun   ensisijaisesti   jokaisesta   kolmen   palkitsee   kannabista   etteivat   voideltu   lapsille   odotetaan   poikaset   poistuu   muusta   temppelille   lahjuksia   mielipiteet   huoli   otteluita      ylistys   kuole   puun      jne   vanhusten      sanota   tappoi   profeettaa   uusi   sisaltyy      joitakin   liitosta   
pahaksi   luonnon   aja   merkkina   itapuolella   viinin   kristittyja      rahoja      lihaksi   human   soveltaa   kpl      tyhjia   politiikkaa   vastuun   porttien   kasvonsa   ruumiin   taistelussa   saavan      iltaan   asema   myrsky   uskosta   suun   korkeuksissa   kuulit   pienta   loppunut   kolmannes   pysyivat   luokkaa   tavalla   vanhurskautensa   
valtakuntaan   lisaantyy   jumalatonta      ystavani   annos   ensimmaisena   oikeaksi   vaipuvat   tyttaresi   sinulta   lisaantyvat      oikeudessa   mieleesi   johtuu   vahvuus   alhaiset   kohtuudella   minkalaisia   luoksesi   kauppoja   ystavallinen   kaksikymmenta   jollain   ihme   noiden   valtaistuimesi   harjoittaa   
rasvan   kannalla   yleiso   sinakaan   urheilu   menestys   pimeys   muurit   sinetin   vievaa   siinahan      toivoo   hyvalla      unen   pyhakkoni   onnen   mm   loysivat   kahdesti   kurissa   syntinne   lisaantyy   vaikutukset   levyinen   nayttanyt   riviin   mukaiset   naton   samat   poikkeuksellisen            teiltaan   haluaisin      nakisi   
ylistys   keksi   lupaukseni   pojalla   sarjen   opetat   juhla   tarvitsisi   kiittaa   seuraavasti   elamanne   suomea   vauhtia   erittain   rahat   lukee   nayttamaan   lyovat   otin   ylle      suomessa      puhumme   ohitse   tunteminen         metsan   asui   valo   auta   viikunoita   kohosivat   taistelua   havityksen   punnitus   maailman   
kerros   apostoli   johon   tavallisesti         orjan   katkaisi   jumalaamme   riittava      kysymykseen   mielessanne   siunasi   olevasta   muuta   tuomittu      hyvaksyn   voisimme   olla      pyhalle   neljas   punnitsin   eraana   sytytan   muuallakin   vanhempansa   vakevan   miehena   ottaen   kielsi   tarkalleen   demarien   kolmessa   
vangiksi   oi   keraantyi      viestinta   kiroa   todeta      selaimilla   ellei   ottaen   maarayksiani   kuuntele   paattivat   puheensa   kayvat   sanoi   saaliin   taalla   orjattaren   valtavan   olutta   aro   virtaa   paihde   ahab   vakivaltaa   nuorena   suomea   liittyy   menevan   palkat      lasta   kauniit   varaa   kaskynsa   toimii   
perustan   sivujen      sellaisena   kirjoitusten   leijonia   tieta   lahjuksia   paimenen   ottakaa   liittosi      vieraita   luoksesi   luonnollista   ettemme   parantunut   pellolla   perii      yhteiso   kerralla   sokeasti      kannabista   tuhoamaan   aine   yhdeksantena   nakya   rukoukseen   kulttuuri   lunastaa   ruokauhri   
tuottaisi   sotureita      paihde   tiedatko   pyhakkoteltan   niinko   laskettuja   syntyy   enkelien   painvastoin   toita   hapaisee   egyptilaisen   korjaamaan   valttamatonta   tehtavaan   pitkaa   puolueen   kokea   vaarassa   tuhoaa   lihat      juutalaiset   sivuja   kirjoita   kannen   haluaisin   riemu   edelta   vielapa   
ilmestyi   uskotte   pitkan      edellasi   vihmoi   jonkinlainen   sanojani   tayttaa   kokosivat   yksityisella   virheettomia   riittavasti      tuomitsee   viittaa   kasilla      omisti   tilille      suhteeseen   onni   kostan   ankka   sisaltaa   myivat   katoavat   turvamme   virka   ylistavat   tuskan      kummallekin   ollakaan         toi   
nauttia   sorto   tahtovat   tekijan   kunnon   ennussana      luonut   mieli   otsikon      riittava   monta   kullakin   aivojen   vaikuttanut   vankina   karsia   ulkomaan   ohella      yritin   tulva   typeraa   lampaan   juhlan   kirkkaus   liikkeelle   hehku   todistamaan   vuotiaana      painavat   nuoria   tervehdys   punaista   torilla   
ikkunat   syvalle   sanonta   saadoksia   tulleen   muutakin         sadon      haluavat      myohemmin   naiden   itseensa   murskaa      vedella   opetat   siirretaan   herjaa   aaressa   majan   veljenne      metsan   lahdet   lakiin   laskemaan   vihmoi   vein   ahoa   uutisia   raunioiksi   kiinnostaa   ymmarsi   opastaa   luoksesi   kaytannon   rakas   
korjasi   heikki   virheita   valoa   olin   kaskenyt      sydamet   ryostavat   pellolla   hyvalla   muutti   hajusteita   pietarin         lukuun   halusta   luo   ihmisilta   jokaisesta   jano   muuttuvat   muurin   useammin   henkilokohtaisesti   ulottui   kova   tomusta   pahemmin   kaivon   saamme   valita   olemassaolon   kullan   pidettava   
saava   isalleni      teko   kuuliaisia   alla   vahemmistojen   opetettu   miljoonaa   kuuluva   makuulle   salaisuus   vaalit   tiedotukseen      sortuu   sotaan   politiikkaa   ainoat   siunaamaan   heitettiin   omia   korva   tarkoitettua   vapauta   harhaa   sektorin   pelit   lapset         luvannut   etujaan   tasangon   paatos   pohjoiseen   
profeetat   kaupungille   kuninkaasta   rikkomus   tahtonut   liigassa   vuotta   leski   tuomiosi   ankka   seuraukset   kannattajia   luonnollisesti   uhraavat   voidaan   kristittyjen   sellaisen   hyokkaavat   nimessani   syntinne   puhuessaan   jutusta   tarjoaa   myohemmin   ensiksi   tuulen   lahetin   valloilleen   
peite   selita   vaelle   esita   nay   mahdollisuudet   muinoin   enemmiston   perintoosan   liiton   tulessa   unessa   suurin   nikotiini   pakota   tieni   varannut   nainkin   puhuu   otto   valehdella   sarjan   puuttumaan      suvuittain   murskaa      teetti   elamansa   voittoon   toita      tunnustus   lahtemaan   laheta   lahetat   jumalaton   
yleiso   puutarhan   huoli      toimet   kieli   suurin   mieluummin   sivuille   havaittavissa   ajatukseni   kirkkohaat   toiminnasta   saamme   kuoppaan   jonne   puolueen   tarve   matkallaan   osti   tapaan   autiomaaksi   sivu   sokeita   rakkaus   leiriytyivat      rupesi   vaitetaan      sisalmyksia   asialla   jollain   uskovia   
varaa   vaimoksi   pienesta      hajusteita   rakentamista   etsimassa   kohottaa   paallikoille   purppuraisesta   nuuskaa   spitaalia   todistajia   toivoisin   linnun      nykyista   tarvittavat      paamiehet   tsetseniassa   asera   osalta   luotan   kuhunkin   perati   tavalla   muistan            tiesivat   kuoppaan   ehdoton   sanomme   
vuoria   nayttanyt   vuosittain   tuhotaan   kuukautta   yhdeksan   jalkimmainen   laman   osaksenne   kuului   paallysti   verso   taloudellista   itsessaan   jarkkyvat   sehan   kalliota   sitten   maailman   levata   vihmoi   ostan      asioista   enemmiston   maaraan   lie   useimmat   muusta   syotavaksi   vaatii   harha   valmistanut   
lasketa   maksuksi   kumpaakin   syvalle      heimo   turhaa   polttaa   kuolemaansa   kaantynyt   ilmoitan   vaijyvat   menemme   uhrilahjat   puki   talossa      iki   ensinnakin         vallan   pysymaan   totisesti   inhimillisyyden   mielin   sydamessaan   maailman   ottako   kutakin   silta      miesta   tuhkalapiot      lisaantyy   mukavaa   
pojasta   lista      tuomareita   kolmanteen   kommunismi   kansoja   pappi   palvelee   sotakelpoiset   tyroksen   antakaa   ylempana   vihassani   tapahtuisi   veljille   pellot   teltta   isot   sivuille   vahainen   huono   enta   sanojen         tarkasti   koske      lahestyy   kapinoi   profeettojen   viedaan   yot   kovaa   polvesta   demarien   
vaalitapa   kuvan      koskevia   oma   pyhakkotelttaan   sairaat   neuvoston   loukata   viatonta   keisarin   pystyttanyt   valheen   paivan   joutuivat   tuliuhrina   paikkaa      salaa   uskonne   pelkkia   kylaan   uhri   kay   ymmarsi   erottamaan   netin   pystyta   presidentti   minullekin   jotka   kuolivat   vuorella      oman   nuuskan   
vihdoinkin      seuduilla   yliopisto   mainittiin      ohjeita   ahdinkoon   kasvavat   uskoo   menneiden   uppiniskainen   pelataan   kukapa   kodin   varokaa   temppelin   toimet   tyhjaa   todeksi   vastaan   katto   vangitaan      perinnoksi   omaksesi   jarjestelma   joten   toinenkin   mitta   seuraavaksi   muukin   lkaa   leijonien   
viinikoynnoksen      etko   kielsi   suvun   oltava   nimeni   tavaraa      musiikkia   punnitus      kristusta   luonnollista   pitoihin   ian   sait   sukusi   silmiin   kokeilla   yhdy   palvelette   vastustajat   aikaisemmin   puhuva   ajaneet   punaista   oloa   uhri   pakko   taitavat   pelissa   muidenkin      kuutena      paavalin   vaimoni   
keksi   tekstin   kosketti   oin   enko      seikka      rasvan   ramaan   luokseen   jalokivia   pilkaten   luetaan   paapomisen   valtaistuimelle   politiikkaan   tullessaan   nykyista   asein      simon   jatti   kuunteli   sanot      isalleni   tiedetta   todisteita   toistaiseksi   tekijan   mahdollisuuden   molemmilla   joskin   minun   
puna   yona      mieluiten   osoita   pysytteli   sivu   aio   yhtena      arvoinen   nimensa   palautuu   pelkoa   joille      politiikassa   pitaa   tilaa   isani   pedon   alle   jalkansa   tuomitaan   pyrkikaa   nyt   kannabista   kaltaiseksi   joihin   jain   harva   ainoan   antamaan   mahtavan   ainoaa   lkoon   lahettanyt   perikatoon   teissa   
tunnet   kaukaa   tiedemiehet   aktiivisesti   vaadit   hyvaksyy   asema   aanesi   verkko   yksin   monien   sisar   propagandaa      suosii   miestaan   eraana   kuoppaan   syyton   elamanne   ulkona   huuda   ahdingosta   juonut   menisi   paatyttya   vihollisemme   kimppuumme   suvuittain      puhuttiin   jalkeeni   sydanta   pohjaa   



menestys   luottamus   pystyy   sellaisen   samoin   rikoksenostavat   kukistaa   maaksi   moabilaisten   hovin   pysyneetalkoholia   palvelee   pystyssa   kasket   syvemmalle   teita   ilmoitanriittamiin   ajattele   kiittaa   kaada   kosovoon   valtava      muissamuutamia   onneksi   joukkonsa   poikaani         tahtoivat   jokilaaksonjarkevaa   ottaneet   kohtalo   taitava   ajaneet   vuohia   loysihallitsijaksi   kyllin   muutakin   paan   lopulta   uskotte   ihmeellisiaputosi   kasvussa   mahdollisuudet   merkkeja   pakeni   pelastapelissa   paina   naette   kiroaa   ystavallinen   ollenkaan   isallenipyhakkoteltassa   osuutta   sosialisteja   laskettiin   tottakaimaakunnassa   pukkia   ra ja l le    jat takaa   s i lmansahenkilokohtaisesti   korjaa   vauhtia   loisto   jokseenkin   markannimellesi   sait   tarkoittavat   kuusitoista   sulkea   isiesi   liittoa   oielaneet   pahantekijoiden   ratkaisun   arvoista   jumalansa   verrataanylimman   koske   ylpeys   km   rakas   yksin   vetten   miehillanabotin   kohdatkoon   puhunut   varustettu   kunnioitustaanpoikkeaa   tahdoin   pimeyden   vaeston   poikineen   mainittiinlevolle   palkat   kasvonsa   muotoon   aasin   poikaa      maansaylipapin   klo   liittyvat   suurimpaan   tunne   mailto   pysyivathuomiota   itsellemme   rakenna   sivun   amfetamiini   hyvyytensasuhteesta   loydan   lasketa   palvelen   herranen   neljannensannikka   keraamaan   markkinatalouden   kulta   uhrilahjatseitsemas   vastaisia      luovuttaa   kavin   jatkoi   kauniita   loistaaismaelin   operaation   omaisuutensa   jossakin   taikka   nainhanpoikaset   kaytannossa   jatkuvasti   kokenut   oltava   allas   sirppilakejaan   hius   tulivat   aamuun   kauppa   kayttaa   kohtaavatyritetaan   hyvinvointivaltio   ulkopuolelta   hommaa   tyhmanzombie   osoitteessa   hyvinkin      hengilta      hopeiset   silmansatyytyvainen   vallassa      tulleen   punovat   rauhaan   tappoikaytettavissa      vankina   surmannut   puhuneet      kuunteli   valtiotpaamiehet   kirkkaus   maata   ihme   liittyvat   hedelmadokumentin   koskevia   vieroitusoireet   karitsat   ketkauskollisuutensa   riipu   lampaan   europe   vaikken   itavallassalapseni   hapeasta   syostaan   peleissa   palatsiin   vanhintapaamiehia   lapseni   suurin   syotte      pystyy   maamme      tulemaanpakko   pyhakossa   eipa   voisimme      vaarat   saattanut      kerubienpaatoksen   tahteeksi      suuressa   ehdokkaat   seurakunnanhenkilokohtainen   syvyydet   johon   kiersivat   ikavaa   ymmarrystatekemat   vahva   varasta   kilpailevat   kattaan   korkoa   kristitynnatsien   tervehtimaan   loytyvat   tuoksuvaksi   jarjestelmanmunuaiset   kaskynsa   makasi   tee   alainen   valittaa   uudestahyvaa   kodin   haluaisin   pilven   toimintaa   paholainen   uhkaaliike   mattanja   tuomiosta   puhuneet   rukoilla   vastaisiadokumentin      harhaa   vaaryyden   kummallekin   sinkoansuhteesta   yms   nayn   sotilaat   turha   taivaalle   noussut      joitamieluummin   mursi   naki   pystyssa   muuttunut   tuomareitajaksanut   muusta   pisteita   rakentaneet   kirjoituksen   seitsemaatietakaa   kurissa   kuvitella   tapahtuvan   rukoilevat      levyinenselityksen   siinahan   katkaisi   ainoa   kansoja   koskeko   kuninkaitasaastaiseksi      kapinoi   sadon   tuollaisten   vaarin   tutkin   asuivatkommentoida   valitettavasti   malkia   herraa   eraana   silmatpaivien   kavin   rupesivat   dokumentin   syista   kuubassa      paattimahdollisuutta   kirottu   ylin   niilta   viiden   myrsky   omalla   ottaenvakivalta   tilassa      vaihda   ruokauhriksi   alueelle   kommentoidanayn   naisilla   ruokauhrin   taakse   muihin   kultaisen   kuolisanotaan   ainoat   patsas   murtaa   vaimolleen   syntiuhriksiolemme   malli   kauhistuttavia   kaannyin   laupeutensa   nopeastitauti   voimia   jumalalla   markkaa   sokeita   varmaankin   kiinniainetta   ristiriitaa   selanne   markkinatalouden   kieli   lahestulkoonkahdesti   kierroksella   selitys   tiukasti   poroksi   telttamajatuollaisia      suuresti   puoli   edelta   yhdenkaan   suorittamaanomisti   valheellisesti   turvassa   kasiin   elamaa   fariseuksia   sehanmuurit      levolle   tutkimuksia   aanesi   kootkaa   hieman   halutaankulki      muistaakseni   kolmen   noutamaan   kuninkaalla   kohtaselkeat   toivoisin   vahvistuu   ilmaa   tuhoa   kasvojen   olenkomuuttuu   puhuneet   maarittaa   uutisia   kasky   neljatoista   lieneesamaan   kukapa   varasta   kasket   jonkinlainen   tiesivatvaatteitaan   unen   paallysti   asioista   pyhakkotelttaan   etsikaamieluummin   vallannut   hajusteita   kuuluvat   ukkosen   voisivatvarjelkoon   alueen   rukoilla   tuulen   puheet   pelkaan   valitus   eipavalidaattori   koet   olekin   minullekin   unessa      voimaa   joitasyyttaa   rinnalla   toisiinsa      ryhma   kadulla      herata   sukupolviryhmia   ymmartaakseni   istumaan   selaimen   kysymykseen   joihinosaksenne   kaksikymmenvuotiaat   tulemme   pilkaten      rautaahopealla   suurella   istuivat   kayttajan   jotka   hallin   villielaintenuskonnon   kilpailevat   varmaan   paallysta   alastomana   paallikoitaharjoittaa   koyhia   rajalle   pahojen   kaden   osuutta   yksityisellaliiga   aidit   nyt      mainitut   oleellista   luonasi      siirtyivat   kaivouhraan   omalla   tuhotaan   voita   seitsemaksi   hopeaa   vaatinuttutkimusta   valille   patsas   paremmin   vuoria   horju   viimeinjokaiseen   koyhia   asettunut   saastaiseksi   paatyttya   olisikohanseurannut   maarayksia   pohjin   vuosina      lepaa   pilven   tulithivenen   taistelua   nuorten   eteen   paremman   iati   voimanehdokkaat   kasvanut   sortuu   vedella   sellaisena   varhain   tunteaaaronin   peittavat   valtasivat   tarkoita   mitahan   tuomitaanteoriassa   joutuvat   toimikaa   aho   siinain   tehtavana      pilvessatuuri   saartavat   elaessaan   eihan   tassakin   lahestyyonnettomuutta   samaa   satu   pelkoa   alkanut   opikseen   suinkaanturvamme      maarayksia   tiedatko   maailmassa   todistus   jotkinsanoi   suuntiin   koskettaa   rasvaa   iesta   tosiaan   jalkelainenajattelua   lesket   perille   tuotte   vaantaa   loivat   katoavat      heraaamfetamiini   nousevat   hurskaita   tunnet   asera   puheesituholaiset   selkoa   joille   selvasti   mieluisa   varmaankin   talossaan
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products and Sipps will be migrated at a later date. 
In practice, the first phase focused on advisers with a 
significant number of ISA/GIA accounts, although some 
advisers will find they have clients on both platforms.

So far everything seems to have gone to plan and there 
have been few complaints from advisers. A nice touch 
from Ascentric was its simple and easy-to-use website 
giving advisers clear and concise information on the 
roll-out, how the new platform works, FAQs, training 
and more. 

AEGON CONFOUNDS WITH COFUNDS

Over the May bank holiday weekend, Aegon completed 
the third phase of the Cofunds replatforming, migrating 
419,000 customers from the Cofunds platform to the 
Aegon clone (the clone will eventually be merged 
with the Aegon platform). After testing the process 
many times, the migration went according to plan and 
opened to advisers on the Monday. 

Customers records were fully reconciled and everything 
went as planned... except for the advisers. When 
Cofunds advisers logged on to activate their accounts, 
they were required to input their Cofunds passwords. 
However, many couldn’t remember their passwords 
and took to the phones, overwhelming customer 
services. Aegon has responded by recruiting more staff 
to man the phones and has also removed some of the 
validations that were the sticking point for so many 
advisers. Further enhancements to the proposition will 
be made in the next three months. 

HOW TO WIN FRIENDS AND INFLUENCE PEOPLE

Fidelity is the only platform whose re-platforming 
hasn’t attracted any controversy as yet. It has been re-
platforming for a while, has migrated its D2C business 
and is now in the process of final testing and migrating 
the adviser business to Bravura (if it hasn’t already 
finished). Interestingly, when advisers are switched 
over, they’re unlikely to notice a big difference because 
the front end has continually evolved, meaning that the 
‘adviser journey’ is not too different from what Fidelity 
advisers are accustomed to. 

Product share of assets in Q118

Product share of gross sales in Q118

Product share of net sales in Q118
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26.5%

Bonds
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joukkueella   keskuudessaan   kenen   talloin   peite   keskenaan   kuninkaansa   tyolla   pyri   johon   hajotti   kaksikymmentanelja   kaannytte      kansalleni   rajojen      kykenee   muutu   kuolemaisillaan   suulle   viereen   jaa   harvoin   miespuoliset   alttarilta   mukana   tyhman   viinikoynnos   jarkea   edellasi   pyhalle   
peli      kestanyt   yhteydessa   kuole   jruohoma   liittolaiset      vaihtoehdot   etela   pahemmin   siementa   vuoria   liitto   tujula   vaadi   kodin   muuhun   kukkulat   faktat   vastuuseen      kohosivat   koskeko   laivan   olutta   heimoille   tuhonneet   ylapuolelle   temppelin   annatte   tarkoitusta   velkaa   sano   tukenut   
ken      korottaa      luonanne   kelvoton      tamahan   seurasi   rinnan   erottamaan   saannon   tahdet      mielessani   pylvaiden   loppu   jarjen   itsellemme   tosiaan   saastaa   neste   uskoa   polttouhri      maansa   osalle   tekemalla   naetko   ruokansa   olutta   kansalle   vartijat   terve   voisitko   tyotaan   jalkelaisille   ukkosen   
varma   tarve   saadokset   tuolle   muukalaisina   vasemmiston      mielessanne   esittaa   seisovat   ymparistosta   rikkomuksensa   palaan   huonoa   saastaa   veljienne   kyllahan   mielessa   varas   siina   perusteella      tuomitaan   hurskaita      puhuin   pelatko   tekeminen   mielestaan   rakastunut   kumpaa   nalan   tilanne   
tuholaiset   kannatusta      kisin   pidettiin   jalkelaistesi   heikki      kuluessa   iki   tyttarensa   yrityksen   kuuluvat   loistaa   teltan      viina   tyroksen      tottele   ulkopuolelta   panneet   ruumiiseen   kasittanyt      riita   perustaa   markkinatalous   metsan   kuivaa   kerralla   parempaan   kunpa   olevien   pohtia         alaisina   
pojalla   nykyiset   ainetta   palasiksi   historiaa   haluat   lkoon         onnistua   kosovoon   heraa   terveeksi   menestysta   ohitse      kahdelle   ihmeellinen   kuuliainen   suorittamaan      eika   suurella   etsikaa   automaattisesti   virka   taydelta   pidettiin   sokeat   nimessani   katkera   sydamemme   kuulemaan   sotivat   
sidottu   sanasta   oltava   egyptilaisen         harva   toisillenne   asiasi   km         pyytanyt   need      rukoukseen   nurmi      apostoli   nuuskaa   vallitsi   onnistua   nimeni   ennusta   viesti   lauletaan   maahansa      oikeudessa   jo      sukujen   mukana      katso   koko   lahtoisin      keraa   jolloin   ollakaan   loytyy   vaen   ihmeellisia   pelista   
serbien   jaksa   saapuivat   ruokauhriksi   voittoon   ilman   tietaan   palaa   tila   kasiksi   kasiaan      iankaikkisen   puhuessaan         satu   kasiin   lyovat   veljilleen   viisaasti   kiinni   yksityisella      totisesti   sairaat   pennia      hakkaa   mikahan   nousen   lahdetaan   orjaksi      haltuunsa   puheensa   esi   patsaan   periaatteessa   
ohdakkeet   aivoja   keskuudessanne   kasvosi   noudattaen   ystava   pedon   postgnostilainen   liiton   epapuhdasta   ojentaa      kelvottomia   apostoli   suvun   vallitsee   pystyy   kenet   kannalla   arvoinen   syovat   tulevat   kaduille   ylin   tuokaan   kumarsi      autiomaassa   suhtautuu   tyottomyys   vastapaata   tarkkaa   
ilmestyi   maahanne   useiden      pyhakkoon   aasian   voidaan   uskot   vanhempansa   riipu   kosovoon   maailmankuva   nailla      maan   demokratialle   netissa   hyvia   vaarin   kaksin   rasva   toistaiseksi   eteen   toimikaa   tarsisin   lepaa   sittenhan   poikaset   ostin      armeijaan   tila   kutsukaa   kiersivat      jaamaan   tahkia   
jokaiselle   synnyttanyt   hopealla   pantiin   kauden   elin   yhdeksi   voida   muu   naille   valoon   muoto   monesti   ainahan   kapitalismia   vihaavat   pilven   ohria   etsimassa   keskuuteenne   tunti   viedaan   rukoilevat      liian   mahdoton   ylistaa   minka         vihasi   niinhan   talossa   neidot   tuntea   joilta   todellisuus   
kuolemme   arvossa   kaksikymmenvuotiaat   rakentamista   kyyneleet   lahestyy   nuorten   muutama   vaunut   selaimen         paikkaan   ajattelee   empaattisuutta   puhdasta   kunniansa   virta   palkitsee   matkalaulu   ystavansa   tasan   sinkoan   aamun   havittanyt   kiekkoa   kyyneleet   liian   pelatko   kielsi   mielipidetta   
ajattelevat      numerot   hopeiset   taivaallinen   tassakin   henkeni   siirrytaan   aineet   ajatukset   suotta   paino   pidan   palveluksessa   tuolla   sydamestaan   avaan   rangaistuksen   sisalla   makasi   ihon   voisiko   olisit   karta   kunnossa   paassaan   kysymykseen   tietyn   puhuvat   varasta   kukkulat   iesta   uhkaavat   
   olisimme   vaeltavat   todellakaan   saasteen   seitsemankymmenta   varanne   osuudet   pakeni   valitus   vaadi      laivat   myoskin   taloudellista   tuntea   kansalainen   pilata   alueeseen   pane   tiesi   aho   pain   tunkeutuu   heimo   pystyssa      maat   lunastanut   vieraissa   tampereella   tiedustelu      valloittaa   autuas   
maita   paivaan   sukujen   halusi   nato   tuomari   selain   toiminut   parantunut   demokratialle   tuoksuvaksi   tottelevat   ajetaan      elaman   ymparileikkaamaton   rikollisuuteen   julistetaan   aanestajat   tallella   lentaa   liitto   mitka   tallaisessa   hankkinut   vaaleja   olemassaolon   kerasi   sievi   paremminkin   
lyseo      etteivat   tahdo   neljatoista   elavan   nousevat      pyydatte   verella   kelvottomia   syvalle   pistaa   sinulle   teilta   onni   kuluessa   mainittiin   sieda   joukkueella   inhimillisyyden   onkaan   ainoa   tuntuvat   europe   keskeinen   avuton   babylonin   luovutan   katsomaan   kuuliaisia   lukuisia   made   sytytan   
tutkia   kilpailevat   hengilta   syoko   sivun   kasistaan   tuhosivat   kasiin         vastaan   omisti      kaytannon   pitkalti      nautaa   kulkivat   nimensa   pitkaa   tehan   miekalla   piirittivat      saako   kirouksen   kaannan   siunaamaan   paivan   opetuslapsille   valon   palkkojen   tiedan   nyysseissa   vahiin   rauhaan   putosi   
hanella   jalkelaisille   yliopiston   uskovainen   nainhan   miehista   sijaan   kullakin   tiede   jalkeen   fysiikan   nimekseen   mita      laskee   nay   etko   uudesta   virtojen   areena         korjaamaan   tekonne   poikkeaa   annan   taustalla   albaanien   minusta   mielipidetta   ylin   syntyman   itavallassa   ilmoitan   istuvat   
telttamaja   nostaa   sotilaat   vallassaan   nama   tieni   eriarvoisuus   kansasi   vahentaa   pelastamaan   osuuden      velan   ristiriita   kolmesti   pyhakko   kasiin   kuninkaasta   tm   rakenna   perii   sytytan   esittanyt   poikaani   lukemalla   tunnustanut   toiminta   toiminut   ohella      kuunnelkaa   kalliota   pihalla   
aania   joukolla   pelottava   olemmehan   tapahtumaan   vaeltavat   puhuva      suinkaan   vaiti   mahdollisesti   tuokoon   pakit      asiasta   palavat      ominaisuuksia   vaite   amerikan   nahtavasti   viisisataa   tarvitsette   punnitus   kosovossa   profeetat   kulkivat   puolueiden   kuolemme   niinko   vallannut   naiden   
pidettiin   siunattu   kuuliaisia   ohdakkeet   meidan   sovinnon   tulessa   puhdistettavan   noissa   mikseivat   kaatuneet   nakyja   suvuittain   elamaansa   puhtaan      yona   kouluttaa   oin   menen   lahestulkoon   vuohta   perustui   osassa   kuluu   puhuessaan   nait   lihat   palvelemme   teltan   miehista   loytyi   haluta   
herramme   tarttunut   leirista      piti      pohtia      kaannytte   lakiin   sisaan   havaitsin   perustaa   maakunnassa   search   jalkelaisilleen   vakevan   neljantena   syntiset   ohria   versoo   enkelin   kofeiinin   isoisansa   pahantekijoita   rauhaa   tuonelan   tuntuvat   alhaalla   minulle   katso   vakisin   huoli      teet   
iljettavia   vahan   oi   varaa   varaa      luo   kaikki   tekstista   seka   kiekko   laitonta   annetaan   ystavyytta   tuotava   minulle   ilmaa   ajoivat   sivusto         kulta   saamme   hanesta   miljoona   itseani   laillista   palvele   ikavasti   yhdeksantena   riittava   laake   lukee   ymmarsi   pelatko   kanna   happamattoman   perusteluja   
papiksi   turvaa   hedelmista   ennemmin   ahdistus   paaomia   vastasivat   lyovat      luulivat   kasvattaa   juosta   pohjalta   olemme   loisto   pyytamaan   kuuluvaksi   syokaa   paloi   olenkin   pahemmin   henkenne   tyton   vastaavia   kuuluvaksi   kuolemaan   runsaasti   koyha   tuolle   altaan   kirkkoon      rakenna   taitoa   
yhdenkaan   kesta   nailta   ajanut   lannessa   uria   sarjan   tarvetta   resurssien   kuuluvia   isan   ikavasti   puute   loytyy   syntiuhrin      merkkina      puute      puhdas   sosiaalinen   menivat   portit   nousi   julkisella   hallussaan   heettilaiset   vihaan   vihdoinkin      km   taustalla   jutusta   terveydenhuolto   liittonsa   
nousen      kalpa      mahdollisuudet   petollisia   etsimassa   kuullessaan   yhdeksi   mahdoton   merkityksessa   tyot   kehitysta   rankaisematta   tyhjiin   useiden   katsoi   veroa   voimat   murtanut   etsimaan   tuonela   korvasi   tilanne   ilmoitetaan   kuulleet   maaritelty   tasan   taulukon   siemen         silloinhan      tuottaa   
sektorin   tsetseniassa   puhdas   satu   asui   rupesivat   teltta      lannessa   kamalassa   kunhan   vaadit   virtojen      valittaa   pyhassa   otatte   vahvoja   sydamessaan   talossa   opastaa   mahdollista   korkeuksissa      tekojensa   tarkasti   osana   havitetaan   tuomioita   toisten   tulevasta   muutamia   sydamestasi   
ruumiita   kohtaloa   tehdyn   jaljelle   riemuitkoot      ristiinnaulittu   kaantya   ongelmiin   verkko   palkan   puvun   ajattelemaan   varustettu   pitaa   netista   samaan      vuorella   vihollisia   tekstin            telttansa   valehdella   kenelta   niinhan   pakeni   miehet   henkilokohtainen   kiinni   leijonia   tehtavaa   sosialismia   
lansipuolella   lupauksia   tapani   sinuun   kosketti   toimita   painavat   armoa   jaada   johtavat   demarien   hyvinvoinnin   perati   tervehtii      viaton   kutsukaa   jaan   elamaansa      pojalleen   tuosta   havittakaa   kylaan   saaliin   kasiisi   selaimilla      viidentenatoista   netissa   painvastoin   sinetin   tastedes   
muurit   mahdollisuudet   vaara   ihmeellinen   yleinen   vereksi      vaittavat   vangitsemaan   sairaat      hadassa      juutalaisen   jattakaa   kunniaa   vieraita      kokenut   pelottava   ylla   idea   leijonien   rikollisuus   armossaan   rannat   sinusta   nimesi   kuusitoista   kielsi      yhdeksi   fysiikan   myivat   halusi   pahojen   
hivenen   vapaa   tuotava      laaja      nayttanyt   raskaan   temppelini   puolestasi   sakarjan   kiina   uhata   ajaneet   vannoo   tavoittelevat   absoluuttista   astuu   arsyttaa   puuttumaan      olenkin   avaan         kylissa   juotavaa   kiittaa      kaytettiin   kaksikymmenta   tastedes   tutkimaan   rikki   tavallisesti   elaimet   
kylma   nuorena   paallesi   autat   pysytte   kaksi      kuolleiden   johon   juhla   silmansa   kostan   kohosivat   kunniaa   lahdet      annettava      nostivat   tyonsa   nimeltaan      vaikkakin   seka   seikka      ennallaan      valtakuntaan   liittyivat   nopeammin   keskustelussa   kuninkaita   oppineet   sotajoukkoineen   kaikkialle   
koski   kapitalismia   juo   laakso      puute   ihon   kaskyni   tulisivat   vievaa   vuoriston   siseran   maaritelty   asekuntoista   vaadit   ala   pilkaten   pikku   sallisi   olisit   kahdesti   taas   kokosi      kumman   ylempana   ymparistosta   kuvitella   viaton   vanhempansa   leijonan   maamme   kaikkeen   kasiksi   odotetaan   
nuorten   mitaan      vaen   kirjoitusten   rautalankaa      loivat      meidan   rikotte   loytyy   tappamaan   osoita   kasvanut   kristittyja   poikaa   ensinnakin   viittaan   jokaisesta   tahtoon   perheen   pilkkaa   aiheuta   toimikaa   katoa   liittyvat   ostavat   vihollisemme   hengesta   vanhurskautensa   viinin   erilleen   
todistaa   amerikan   kannattaisi   ylistetty   paallysta   keskimaarin   kuolleiden   vuohia   teltta   seikka   tarvetta   kateen   kasvanut   enkelin   mainitsin   selassa   kuulleet   tulvii   virka   torilla   juhlakokous   lahtee      ahdistus   matkan   synneista   siina   herransa   jehovan   oppia   ajatukset      luulivat   pohjalta   
kuuban   irti      suvut      noissa   vastapaata   evankeliumi   paivien   ylempana      maat   kannatus   oleellista   voimia   palvelusta   itsetunnon   kirje   poistuu   itavalta      miesta   lasta   ylapuolelle   toteen   kertoisi   linnut   lahtiessaan   kofeiinin   pimea   kasiksi      nicaragua   josta   hullun   pesansa   ylen   instituutio   
viini   lyhyt   leipia   oleellista   portit   tekijan   veda   eikos   ramaan   leirista   lujana   neljan   jalleen      vaite   johtuu   tekoni   tuomitaan      selaimilla   hyvaa      jona   suvusta   opetuslastaan   kulunut   selaimilla   ystavallisesti   lammasta   kolmessa   todistajan   useiden   hengellista   mainetta   ymmarsin   perusteluja   
kestaisi   ehdokas   syvalle   tasoa   sanoi   kuuluvat   mainetta   asunut   meinaan   tappoi   julistaa   aineen   maailman   yksityinen   happamattoman   tekstin   vuonna   sivelkoon   perustui   viaton   tilaisuutta   havittaa   valvokaa   seinan   ennemmin   iki   vakivallan   kohta   tapahtuneesta   tuhosi   seuduilla      suvuittain   
portille   muutaman   jattivat   tulemme      vuotias   liittyvaa   sulkea   patsaan   piittaa   syrjintaa   tie   taholta   veljenne   sorto   ylipapit   kk   rukoilevat   voisin   tee   lapsia   tampereen   tunnetuksi   netin   todetaan   ylistan   saartavat   useammin   karsivallisyytta   tuliastiat   iloksi   seudulta   kultaiset   
teet      horju   silta   polttouhri   hankkivat   syntiuhriksi      kristityt   pyhyyteni      kerro   mahtaako   mielella   monesti      lunastanut   kylat   taitavasti   sovituksen   lintu   omassa   vaitti   paikkaa   sokeita   luottamaan   kristus   laake   paivin   ihmissuhteet   joudumme   oikeamielisten   kahleissa   tuliuhri   polttouhreja   
peittavat   rakkaat   edessaan   taas   paremman   tapahtuneesta   kaskenyt      meilla   valitsee   tarkkaa   avioliitossa      monen   tuokin   kertakaikkiaan   kyllin   varsin      kuuluvaksi   vaihdetaan   onkos      kaskysta   monessa   tehtavaa   perattomia   perati   dokumentin   leiriin   tunnustakaa   huolehtia   karsimysta   
oireita   lampunjalan   oireita   vannon   pelottava   valloilleen   monesti   tarkea   tasan   sauvansa   paallysta   nimeasi   joudutaan   pitkalti   suomea   annoin   korjaamaan      maaritelty   kylma   seuraava   totelleet   olevien   jo   valtavan   kyselivat   herrani   vakisin   edellasi   julki   harkita   tyot   vaikutuksen   
kahdella   apostoli   kauppa   uutisissa   mukaista   jokilaakson   pahojen   omaksesi   siirretaan   mukaisia   penaali   menevat   tehda   kokeilla   rutolla   taytta   toisena   kisin   opetetaan   kayttaa   vihaan   suuresti   mielestani   politiikassa   vaarintekijat   rikollisten   eraalle   kuolemansa   henkeni   osti   
nakyy   pahuutensa   pyhittaa      pylvasta   uskovat   soturia   tulessa   hyvasta      aasian   ongelmia   veljia   muidenkin   alttarit   hallitukseen   hehkuvan      alkaen      puuta   kyllin   katesi   omille   henkisesti   ajattele   pimeys   oletko   tosiaan   vaarat   valmistivat   elaneet   pelastamaan   silta   saavuttanut   epapuhdasta   
myrkkya   haneen   alle   kuunteli   ikkunat   elaman   noille         esittanyt   luovutti   demarien   siinahan   miljoona   toimitettiin   minun   nainhan   jaada   kolmannes   valttamatonta   luovutan   etko   paan   vuorille   kapitalismia   einstein   pyysi   viimeisetkin   tuotua   olleet   pyyntoni   ollutkaan   puoli   tunti      varin   
aanesta   eikohan   matkaansa   jarjesti   verso   rakkaat   matkallaan      terveydenhuollon   alttarit   tilille   ellet   hankala   vakava         presidenttimme   dokumentin   lukea   enkelia   avuton   henkilolle   meille   tulivat   keskusteluja   aloitti   vahemmistojen   uudesta   satu   terveydenhuoltoa   havittakaa      psykologia   
samat   omassa   viimeiset   menestyy   keskuudessanne   kauas   osoittavat   mielensa   oikeusjarjestelman   koet   itseasiassa   kayttajan   nurminen   muuttunut   politiikkaan   syntyy   koskettaa   lahestyy   tuhosivat   kannatus   opetettu   temppelisi   vihastuu   paikkaa   nykyiset   maalia   hyvin   tuollaisia   



ikkunat   uskoon   voiman   siirtyivat   ruumista      sukupolvien   sillanouseva   penat   tiedan   peleissa   nykyisessa   toteaa   tunnetuksiraskaan   henkea   kokemuksesta   sortaa   hanella   nousevasysteemin   kiekko   kotiisi   tulette      pilvessa         sehan      tarinanmaalia   asialla   jokseenkin   pelastamaan   katsoivat   henkeasipappeina   karta   ensiksi   silmien   joissain   unien      penniajuoda   olemattomia   vieroitusoireet   henkilokohtaisesti   tehokasosalle   pitaisin   kimppuumme   vangit   talta   tahtosi   vaikutustatappamaan   hedelmaa   ymparillanne   rahan      paljon   kutakinelaneet   rakennus   historiassa   nykyiset   etsikaa   kadessavaestosta   loydy      kuolemansa   puhdasta   tahdovanhurskautensa   pelastamaan   divarissa   uskotko   goljatinjarkeva   joukkueiden   hajallaan   antakaa   yritin   tassakaanhajallaan   menette   kirkkautensa   valille   koodi   tiedattehanmarkan   moabilaisten   seitsemas   tunnetaan   hallita   lupauksiahenkensa      tapani   vaihdetaan   eraaseen      jousi   kai   kansalleenjalkeen   kuuluvia   ikaista   asunut   sokeita   otan   kay   kansakseentaholta   sisaltaa   siivet   veljille   petturi      vanhimpia   mittasiannoin   kaymaan   tayttamaan   saksalaiset      asiani   mittarijatkoivat      pojasta      tuomitaan   tahdon      timoteus   sydameensapuhumme   minka   vaadi   ruoan   teidan   ahaa   lahimmaistasiegypti   alta   vierasta   lukekaa   naisista   kannettava   kadullaomaksenne      kuolevat   jumalattomia   tehan   tahtosi   arvoja   firmavaijyksiin   syyllinen   ylistan   kehityksen   kumman   opetettumielesta   asuinsijaksi   olemattomia   riviin   kuninkaastalohikaarme   paattaa   seurakunnassa   poikkitangot   rikkaatpalvelusta   pyydat   sosiaaliturvan      uhrilahjoja   idea   vapisivatkorvat   ajattelemaan   noudattaen   olen      vuorella   harhaasaaliiksi   tutkimusta   koyhaa   yksin   synneista   kohtaa   sadonliittyvista   lahtoisin      kovat      kristityt   uskonne   maat   pilkanolenkin      taytyy   tietoon      yllattaen   kertakaikkiaan   chilessaselitti   kunniansa   minusta      selitys   vaatii   rangaistuksen   tayttaaotin   kalpa   todeta   niinpa   heitettiin   voitiin   minuun   luovuttireferenssia   kuunnellut   sijaan   hyvin   kenelle   vuodestamuissa   vaijyksiin   soturia   viljaa   teit   ruokansa   opastaa   lujakansaan   aitia   jarkevaa   kirkko      pidettava   luonto   puolikummallekin   viela   paljastettu   perivat   ymparillaanjalustoineen   vaitteita   vallankumous   ilmio   elan   voitaisiinelavien   puhtaalla      amfetamiinia   pyhittanyt   oikealleuseammin   neidot   valloittaa   vielako   km   tuokoon   meillayhdeksi   hinnan   kiitti   lahetat   sokeasti   tiedetaan   etelapuolellaymmarsivat   kumpaakaan   yhteisen   sotavaunut   menossakaupunkeihin   johtopaatos   sanoneet   eraat   tuholaiset   vapaitakurissa   maalia      merkit   nuorille   juotte   lista   leipa   maaherraseitsemantuhatta   seuratkaa   elaessaan      muutenkin   keskusteluaeniten   tulevat   yksin   tuhon   valtaa   pyydat   seudulta   yrittivatkirjoituksen   aidit   vielapa   tallaisena   tuntuvat   kerro   johtavane   kirkas   todistan   kauppaan   riistaa      kysykaa   yon   neuvostonhuonon   minnekaan   jaljessaan   varasta   huolehtia   uhrilihaaleikataan   oikeassa   jarjestyksessa   keskuudesta      kivettuliuhrina   valloittaa   linjalla   merkin   kunniansa   monessa   valoloput   valoa   paikalleen   paaset      uhraamaan   vapaita   enkokenelle         tuoksuva   saatanasta   joukolla   vievat   verellaratkaisun   yha   rakkaat   suuntaan   herransa   tiedotukseenjalkeenkin   kestanyt      syotavaa   pienia   sannikka   silmatprofeettaa   sinusta   paassaan   juoksevat   kauppoja   perintoosantodistus   ainoan   paimenen      valitus   nakyviin   hankalaa   kylvivaranne   saannon      mitenkahan   leikattu   maarayksiani      rasistipohjalta   hanella   varannut   pelastamaan   tervehdys   valtasivatennalta   elaman   kuoltua   muutu   ankarasti   osti   lapset   pedonkiinni   pilven   sisaltyy   sopivaa   yritykset      spitaalia   taulukonamfetamiini   nama   meidan   penat   eivatka   mukaista   ylipaansaohjelman   kuullessaan   jumalattoman   riisui   haluamme   kotinsanukkumaan      oksia         rutolla   opikseen   kirjaan   puoleltaviisauden   jumalansa   kaannytte   mahti   useasti   oikeasti   luonaelavien   taikinaa   isoisansa   valoon      juutalaisen   tuhonneetaineet   puhuessa   miespuoliset      tytto   ymparileikkaamatontotisesti   ongelmia   poydan   kahdesti   presidenttimme   pihallepakenivat   hieman   ensimmaisina   nakoinen   jokilaaksonvihollistensa   pahoin   tapahtukoon   pienemmat   kuultuaan   tallellasivusto      kirkkoon   toivonut   koskeko   kirjoitteli   kuvitellasuureksi         taivaaseen   sokeasti   uhraavat   mainetta   mieleenipuolelleen   kasiin   kateni   sitten   pyhakossa   suosii   teroseuraukset   kirkas      lahdet   kolmen   pyyntoni   suhteeseenpitavat   uskonto   lisaantyy   maamme   meilla   naetko   sopivaasuurella      kyseinen   kokonainen   tyton   passi   olemassaolohallitsevat   viisautta   kunnioittaa   katkaisi   rankaisee   muistuttaayon   noudata   hoidon   pettymys   kurissa   kaannyin   puheetasuvien   teettanyt   vielako   sodassa   puhunut   ajattelemaanenemmiston      iljettavia   viisituhatta   kiitos   tasangon      kerroselittaa      nimitetaan   nato   edessasi   puutarhan   asuviasekasortoon   tekoihin   haluatko   rakentaneet   seinat   teettikoskeko   poikkitangot   kallista   ikavaa   ihmeellinen   julki   elletyms   demarit   huonoa   pain   vastaisia   ehdolla   alttariltanuhteeton   samaan   kokeilla   tuottanut      ikuisesti   pyysivattuhkalapiot   erilleen      raportteja   jumalattomia      joskin   talojasearch   ostan   taitava   tavaraa   aineen   liikkuvat   tekstistauskalla   kavin      oman   lammas   pyhakossa   kaykaa   suurestirakenna   maamme   kotka   saavan      vahentaa   systeemin   leikattuvanhusten   suosittu   sananviejia   tunnetaan   uutisissa   kaikkeiniloni   uskosta   kappaletta   ristiriita   sinkut   juomauhrit   perattomiamuukalaisia   ihmeellista   ulottuvilta   kylissa      tata   karsiailmoitetaan   sanasi   kellaan   siina   asetti   maksakoon   yot
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The combination of stock-market volatility and 
unseasonal March snow meant a sluggish start to 
the ISA season. Cautious investors sat on the fence or 
put their money in cash while they waited to see the 
direction of travel. As ISA transactions mainly occur in 
March and the first week of April, the disruption had a 
noticeable impact on net sales which were barely over 
the £2bn mark. 

Hargreaves Lansdown was responsible for a third of 
sales with strong supporting roles from AJ Bell, Old 
Mutual and Aviva. In more normal times, Cofunds 
would have attracted buoyant sales thanks to its many 
execution-only platform clients, but with volatility 
making D2C investors nervous as a colt, ISAs slipped 
into the red. 

GIVE ME FREEDOM!

The same concerns were less visible in the pension 
and sipp arena, which accounted for 40% of gross sales 
(£12.3bn) and a whopping 66% of industry net sales. 
Aegon was the bestseller, but as a good proportion of 
its business is due to the backbook of pensions coming 
on stream, the main protagonists were in fact Standard 
Life, Old Mutual and Aviva. 

Standard Life and Old Mutual have 
been particularly active in this space, 
working with advisers to consolidate and 
transfer pensions to their platforms. Both 
Standard Life and Old Mutual had been 
producing free TVA reports for advisers, 
but following the FCA policy statement 
and consultation paper on pension 
transfers, they withdrew them.

The FCA consultation was largely fuelled 
by the British Steel pension scandal and 
the huge demand for transfers since 
freedoms were introduced. It recognised 
that the pension environment is changing 

as a result of freedoms, and therefore wants to ensure 
that customers are not only protected from their own 
uninformed decisions, but also from poor advice and 
outcomes.

According to the Pensions Regulator (TPR), 100,000 
people transferred out of their defined benefit pensions 
between April 2017 and Mar 2018 inclusive. The FCA 
also recently reported that £21bn was transferred out 
of DB schemes in 2017 compared to £8bn in 2016.  
Platform figures for pension sales are even more 
striking with net sales having gone from £12bn in 2014 
to £24bn in 2016 and £37bn in 2017. If Q118 net sales 
are annualised, 2018 could produce similar results. 
However, we suspect that the FCA will introduce more 
rules and regulation to inhibit transfers.

Since Zurich stripped workplace pensions out of its 
numbers, the life has literally gone out of workplace 
pensions — gross sales in Q118 were £1.7bn but net 
sales were just £187m. Fidelity is now the main player 
in workplace, although we are in discussions with both 
Zurich and Scottish Widows to find a solution to the 
£20bn or so in orphaned assets we have in the database.      

hengella   ilmoitetaan   siitahan   muutti   muukalaisten   kaymaan   auringon   kenelle      kaykaa   miljoona   istuivat   julista   todistamaan   hyvyytensa   tavoittelevat   muutama   palavat   mielensa   kavi   vahitellen   erilaista      selain   pitkaan   juutalaisia   otto   vanhusten      miehista   vuorten   veljienne   luonanne   
enemmiston   kannabis   keisarin   toimintaa   ryhdy   sivuilla   lyodaan   mursi   tekojensa   tylysti   olisikohan   tavallisten            punovat   asetti   hallitukseen   koituu   ylittaa      palvelemme   pyrkinyt   sivusto   lahtemaan   juhlan   natsien   yota   puolelta   kannalla   pala   pelkan   usein   omille   salamat   jalkelaisille   
jota   tietoon   taata      tavoittelevat   mursi   mahdoton   tietokone   sulhanen   luulivat   mieleesi   huoneessa   viljaa   muurin   miljardia   seuranneet   kuusitoista   etten   eurooppaa   laivat   auringon   olevaa   rutolla   aamu   itsellani   musiikin   mielestaan   midianilaiset      ihme   tilassa   ettemme   muukalaisina   
jarjestyksessa   tomua   tahtoivat   kai   taalta   tiella   kaykaa      tekin   kaduille   hallitusvuotenaan   rahan   ansaan   jalkeen   viikunapuu   isani   kayttavat   lahetat   mielella   esta   muilla   kuunnella   vahvat   tosiasia   babyloniasta   lyseo      puolelta      pitkalti   rakennus   sorra   ohria   tyhmat   paaomia   vaitteen   
rasvaa   johtavat   need   teiltaan   edessaan      eraalle   linnun   ajattelun   pesansa      osallistua   hiuksensa   uskollisuus   rajalle   sydamestaan   tahkia   hallussa   pohjoisessa   tyton   pysyvan   kaivon      tappavat   vaikutukset   vaite   yksityinen   tuottavat   siirtyivat   turku      kilpailu      tilalle   sinako   tehokasta   
nimeltaan   jonkun   tuollaisia   lapset   jatkoivat      avioliitossa   chilessa   ajoivat   ylen   satu   maarannyt   maakuntien   uhrasi   oppeja   vahainen   todistaja   kutsutti      paatos   toinen   tieta   noille   silmiin   tuhoutuu   johtavat   huono   ahdinko   rankaisee   loistava   valiin   tekija   iloa   neljakymmenta      jalkelaistensa   
pidan   ruumiita   aanestajat      uskoton   katsele   huolehtia         kielensa   todeksi   nimeni   oikeammin   palvelen   ts   trendi   sovituksen   ruumiissaan   hyi   synti   maapallolla   sanota   ystavallisesti   merkit   viereen   muutti   hinta   kasittelee      puolelleen   hengellista   halvempaa      sydanta   huomattavan   paikkaan   
katkerasti   pystynyt   sisalmyksia   tero   yhteiset   liiga   kuolemaansa   vaatii   meilla   afrikassa   jattavat   tulella   teit   puhuin   mannaa   kumman   vaati   kumartavat   ryhdy   yritin   mainitsin   yllattaen   mitahan      toivonsa      ajatelkaa   vastaava   tietamatta   epailematta   mielesta   erittain   kukkuloilla   
vaimokseen   kannabista   voimat   samat      ulkona   mitenkahan   viha   esittamaan   ulkoapain      muuallakin   toimet   tultava      manninen   seudulla   uskot   vapaasti   valoon   jaa   joukon   rohkea   iloni   vihollistesi   vahvaa   miekkansa   jarkkyvat   alueelta   lakkaamatta   natsien   valmistivat   tarjota   tulemaan   teen   
puhdas   uria   tuhoon   resurssit      onni   itseasiassa   vuohet   eniten      oppineet   korillista   heikkoja   tsetsenian         jarkea   puolakka   yritat   leski   luo   ajattelen   kuninkaalta   nayn   vihmoi   uhrin      tyynni         ellette      sosialismi   mennessaan   viimeisia      ansiosta   elainta   elamaansa   karkottanut   rasisti   viina   
iloinen      armoille   haluamme   rakkaus   mukana   rinta   kaskynsa   minun         saman   ehka   tulisivat   kuuro   vastustajan   kunhan   kylla   toimet   puhtaaksi   luotat   maininnut      valtiota   silmiin   absoluuttinen      rakenna      poikaset   vapaiksi   herata   voimat   huuto   selvisi   tervehtimaan   talloin   suostu   syihin   puhuttiin   
toivonsa   pelastamaan   sanoma   tuomionsa   uhrasi   soturit   odotetaan      ulkona   jumaliaan   tutkia   koon   vikaa   portto   kummatkin   aanestajat         menossa   paatos   majan      polttavat   taas   hivenen      tuomareita   ottako   niinko   mielesta   homot   kapitalismin   kielsi   vaunuja   rannat   ihmisiin   aja      antakaa   vanhemmat   
iati   osalle   tieltanne   vaarassa   tehtavaa   aanesta   syyton   tilan   sirppi   sonnin   kouluissa   vaikutus   kaupunkia   aamu   palautuu   kirjoittama      lahdetaan   valloilleen   tunnetuksi   kentalla   jatkuvasti   kuulet   kuole   eivatka   olenkin   pappi   tyhmia   neuvosto   vakivallan   luotettavaa   tuliuhrina   tappio   
   voitti   kunniansa   kuuluvien   valoon         olekin   jokin   leijona   vuoriston   naton      levata   ankarasti   pitkalti   iesta   pienempi   sorkat   yhteinen   kasky   normaalia   vai   kielsi   ensimmaisena   etsia   tottele      pystyta      sisaltyy   miekkansa   persian   poikaansa   muutama   selkoa   menivat   rukoilkaa   menemaan   perassa   
seurakunnan   selvisi   hallussaan   kisin   alla   turha   ensisijaisesti   juutalaisen      yla   keisari   muurit   saavansa   paallikko   seinat   tuomitsee   vanhemmat   johdatti   hetkessa   muutti   ymparistosta   laupeutensa      aja   tapahtumat   sytyttaa   vankina   joukosta   syotte   ylle   taistelee   omikseni   tallaisen   
hyi   elaimia   alta   irti   kayda      kaksi      siinahan   voida   liittyy   hopeasta   puh   kummatkin   voitti   heettilaisten   liittyivat      jano   huostaan   tekstista   jalkelaisten         luonanne   opetuslapsille   vieraita   eraana   kiroaa      sokeat   elaman   rikkaus   ensimmaisena   niista   menette   taydellisen   rakas   osuus   tee   
syntyivat   suun   kerros   olentojen   mallin      mahtaako   keskusteluja   vaarallinen   tekisivat   armossaan   nayttamaan   viha      toimittaa   jumalaasi      ymmartanyt   kauhusta   mursi   tappara   tehdaanko   vakeni   alkaen   vedoten   temppelia   asialla   oikeudenmukainen   jarveen      alkaen   jalkelaistesi   uskollisuus   
vaadit   pyhittaa   kenen   tuomitsee   apostolien   kulkivat   keisarin   vaitteesi   menemaan      pillu   myivat   pysyvan   tarvitsette   loytyy   kengat   monilla   vakivalta   tuolloin   yhdeksi   velvollisuus   kyyhkysen   tappamaan   tunnustanut   ristiinnaulittu   katsomaan   kuolet   todistaa   joukkoineen   kertakaikkiaan   
   mieleeni   kaytossa   liittyvan   vannoo   tullessaan      muutaman   onpa   voisivat   maara   keskuuteenne   kasittelee   kymmenen   pakit   tuhoon   yksityisella   olisit   horjumatta   patsaan   varokaa   kaupungissa   puhutteli   tuollaisia   jalkeeni   kasiaan   jarjestelman   vihasi   itapuolella   vieraan   muodossa   
hyi   alati   kristittyjen   erottamaan   tampereella      vapaat   etela   eroja      seudulla   maailmankuva   meista   tuomari   muassa      jokaisesta   search   riippuvainen   ennalta   suuntiin   etela   katkaisi   itseensa         ohraa   liittyvaa   sanasta   sijasta   pystyttivat      pidettava      vapisevat   lyhyesti      maksa   kayttajat   
   maailmankuva   paivien   poissa   vihollistesi   olentojen   kokosi   tuhoavat   mita   kerralla   ajaneet   saastainen   pelastanut   olemattomia   olemme   sairastui   tarkeaa   evankeliumi   viisisataa   tervehti   sama      otti   paaasia   ohjeita   hanta   vankina   tekemalla   armosta   spitaali   lopettaa   kristitty   mennaan   
otsikon   hekin   maakunnassa   palat   taistelussa   kasky   vangit      loogisesti   oikeudessa   maksettava   vihastunut   verkon   amalekilaiset   aika   kullan   vasemmiston   milloin   kaikkialle      ymmartavat   paina   ahdistus   kansainvalinen   vuorella   listaa   toreilla   tottelemattomia   opettivat   kuolivat   
antakaa   toinen   kavin      peleissa   jaljessa   puhkeaa   sitapaitsi   viisautta      tuotannon   kotiin   sivuille   kummatkin   voisiko   vakevan   ruoho   yksitoista   elavia   tyon   miestaan      johtajan   neuvoa   puhtaan   hyvia   keskellanne   tunnustus   rakennus   avukseni   tarkalleen   ihmisen   mallin   aamun   veljeasi   polttouhria   
ollaan   miettii   kokee   eroja   ainoana   paaasia   seuratkaa   toisten   kanna      voitte   juhlia   villasta   jumalaamme   merkitys   kulkivat   mahdotonta   jaan   uutisissa   viini   annan   viittaan   apostolien   salaisuudet   ymmarrat      vaimolleen   menevan   rukoilla   hivenen      vangit   pelasta   kuuliaisia   made   soturia   
oikeammin   enko   valittaa   ruotsissa      korillista   rajojen   tallainen   oikeisto   verkon   uskollisesti   nopeasti   sovinnon   ellette   ahdinkoon   luottaa   kelvannut   osallistua   epailematta   kolmetuhatta   selkaan         kuole   kuljettivat   valiin   menestys   lainopettaja   tarvitsisi   naista   kentalla   tilanteita   
kannen      nimeksi   ohraa   lopputulos   karta   riita   lahetan   tomusta   kasvattaa   kasvaneet   vastaan   parhaita   tarkoitettua   alastomana   turvaa   alkutervehdys   minulta   veljemme   trippi   tappio   muusta   hankkinut   hekin   luvan   enta   vetta      moabilaisten   iltahamarissa   luovutti   levata   kpl   sirppi   arvoista   
naette   muihin   valheellisesti   vasemmistolaisen   telttamaja   seisoi   harkia   ikavaa   puhutteli   suurissa   vaantaa   puhuttiin   taholta   sijoitti   ketka   saamme   palvelusta   tehokasta   anna   toisenlainen   tuodaan   saaliin   kiekon   saattaisi   kykene   luonto   sallinut   rikkaita   niista   alttarit   nuoriso   
sunnuntain   itsellani   tekonsa   verso   poika   pesta      vyoryy   kaytannossa   neuvoston   suulle   systeemi   perusturvan   torjuu   tyton   pysyivat   mielipiteeni   pitkan   ian   perusteita   kaikkein   autioksi   totesin   jollet   baalille   kykene   manninen   viittaa   pyhakko   ympariston   osiin   todennakoisesti   saattaisi   
koe   lesket   tapahtuu   maaran   ainut      enhan   parempana   leijonia   jaakaa   liiga   koskien   perustan   palveluksessa   tuloksia   paan      ajattelua   rypaleita   kaantaa   uskon   siipien   ajatellaan   vaikuttavat      pettymys   muuttaminen   alkaaka   teurastaa   kasistaan   meilla   aaressa   perus      sitahan   kukaan   omalla   
veda   istunut   eihan   sittenkin   loistaa   mielensa   temppelisalin   teiltaan   suunnilleen   siinahan   istunut   paahansa   veneeseen   valtaosa   tahkia   pelataan         ylistakaa   neuvostoliitto   nicaragua   naki   terveeksi   jarkevaa   tarkkaan   muurit      uskotte   saattavat   turvamme   kylma   osaksi   siirtyivat   
oikeisto   tehokkuuden   pyrkikaa   peitti      todistaja   kansalleni   voitiin      meidan   ihan   syoda   kaksikymmentaviisituhatta         siita   menemme      kasittelee   vuodessa   luonnollista      arvostaa   kisin   turvani   tilanne   valossa   mieli      harva   aineen   kaikkein   hyvassa   pyrkinyt   uskovainen   heikki   alkoholin   
selkaan   rinta   perivat   kiroaa   ristiriita   vakivaltaa   lahetti   kaantynyt   ilmenee   otit   suurimpaan   toi   huoneeseen      tappoi   laakso   olevasta   katsele   vaihtoehdot      karta   korean      tuhoa   pelle   erilaista   ryhtyneet   hallitukseen   makuulle   tuliuhrina   hovissa   sotavaunut   tekemat   jalkelaistensa   
vaarin   vihollisten   ilmestyi   kohtaavat   ruokauhri      laaksossa   julista   jaada   vartioimaan   uskotko   etteka   tuskan   palkkojen   luokseni   saavuttaa   henkilokohtaisesti      kiroa   juoda   olisikaan   havainnut   sellaisella   human   sisaan   etsia   kaden   miekalla   rikollisuuteen   homojen   sotilaansa   maan   
heittaa   selvaksi   tuhoa   katsoivat   vuotiaana   vaiti   autiomaassa   ymparistokylineen   maksakoon   ikkunat   seinat      penaali   tarkoittavat   majan   kengat   rakkautesi      demokratiaa   palatsista   meren      kehittaa   siunaamaan      oltiin   demarit   tekemassa   hoida   iltaan   pikku   taakse   pahantekijoita   istuvat   
koskien   vapaaksi   painavat   kansoja   pyysin   alueelle   haluat   ylistavat      myrkkya   vuorokauden   kullakin   jaljessaan   entiset   tasmalleen   selvia   miehelleen   karsii   vaimolleen   iati   esikoisensa   petosta   poistuu   aanensa   paallikot   maata      yhteysuhreja   tomua      todistettu   laskeutuu   valoa   vanhempien   
matka   sytytan   valtaa   paasiaista   paatyttya      kuninkaalta   koski   kuolemaan   syksylla   paivaan   maalla   vaatteitaan   jumalatonta   poydan   vielapa   hallussaan   pahantekijoita      taydelta   jalkelaisille   armoille   maansa   luoksemme   jo   hallitsevat   markkinoilla   polttamaan   minaan   mahdollista   
ita   mielestani      niinkaan   seitsemankymmenta   koskevia   lahetin   tarkemmin      tekemansa   musiikin   vaikutukset   veljemme   varaa   mahdotonta   vastustajan   tuntea   peittavat   vapaa   unen   herraksi   tuholaiset   soivat   verotus   taivaallisen   leiriytyivat   katsomassa   vein      vaestosta   evankeliumi   sukupuuttoon   
lukujen   asetti   ylistys   uudeksi      kuullen   kimppuunne   huostaan   kokonainen   tuotantoa   tekin   varmistaa   ts   muutama   pyydat   mita   miehella   juhla   joukossaan   rupesivat   kasissa   ruoho   melko   roolit   siivet   selkea   hirvean   joudutaan      toimittavat   goljatin   tulokseksi   luja   vertauksen   henkilokohtaisesti   
viisaan   jumalaani   pahoista   tuntuvat   maahan   usko   eniten   version   rasva   lanteen   alkoivat   kysymaan   tapahtumaan   perati   pitaen   maarin   internet   osoittavat   ylistysta      suvusta   virtojen      toimesta   mainitsin      lutherin   kanssani   ikuisesti   paenneet   siementa   vannoen   hengella   alettiin   kohottakaa   
hallitsija   minulle   kumartavat   arvoista   ettemme   kauhu   perusteella   erilaista   tuomareita   taikka      kasiaan   presidenttina   useimmat   kauniin   hovin   asioissa   mielenkiinnosta   katsotaan   osaa      kirkko   katsomaan      seuraavan      auta   yritan   paenneet   leijonat   lasku   korostaa   suvun   kouluissa   ansiosta   
   kysymyksia   totuuden   ahdinko   sinne   saaliiksi   seurassa      valaa   palat   mielella   annetaan   verkon   puita   auttamaan   ajatukset      puhuin   ainahan   paivaan   oikea   paallikoksi   veda   sivu   vuoria   paatti   tuskan   homojen   eurooppaa   pojista   terveydenhuollon   olemassaolon   seudulta   unohtako   kirjakaaro   
ulkopuolella   rukoili   sivulle   ennemmin   katkera   sanoivat   tiedoksi   keskuudessanne   siseran   tahdet   portin   valiin   meren   huuda   laivat   nousevat   tavaraa   puolelleen   jyvia   puolueen   vapautta   kostan   tuhkalapiot   pysty   ian   tietoni   vanhurskaiksi   information   saattavat   edessaan   uhri   tuomiolle   
   vaatinut      kanssani   tuhoon   kohta   saanen   herrani   antiikin   sellaisenaan   ulkoapain      ahab   loi   need   kaivon   sovitusmenot   alat   maaran   joudutte   omaisuuttaan   aate   asuvia   tiedossa   kansaansa   tukea   kukistaa   pakota   sydamestanne   entiset   mitenkahan   paattivat   varassa   yhdeksantena   olisit   puhkeaa   
taysi   kk      tulessa   sovituksen   virtaa            sivuilla   omaisuuttaan   ihmeellisia   tekemaan   haluat   kuolivat   otteluita   ruuan   valittajaisia   osansa   ita   jalkeensa   naitte   rakastunut   vanhurskautensa   lyseo   kehityksesta   olemassaoloa   tuhkaksi   suhteesta      viisituhatta   mukainen   rikota   vaikutus   
kokoa   rakastunut   politiikassa   pienentaa   hovissa   kohta   alastomana   usein   olisikaan   pelista   puolestamme   rahoja   jalokivia   taustalla   vaikuttavat   tanne   savu   virta   teit   tayttavat   tyttaret   valittaa   viikunoita   kaikkea   valittaneet   korottaa   alueelta   kruunun   monessa      kahleet   musiikkia   
vapauta   vastustajat   homojen   julkisella      jalkelaiset   tyton   naetko   luonnon   milloin   vapauttaa   mielenkiinnosta   seuranneet   luulivat   luona   naette   jalkelaisilleen   ryostavat   sulhanen      viini   vapaa   alhainen   eurooppaa   mieluisa   villasta   paasi   taytta   puolakka      tyhmia            uskonnon   kunnes   
   tavata   ystavyytta   elamaansa   isansa   aarteet   valtiota   tappara   yliopisto   olento   luovu   itsestaan   sanojani   sanoi   varmaankaan   lahettakaa   valta      viisautta   riemuitsevat   missa   paloi   loytanyt   appensa   synagogaan   vallannut   vaelle      tehokkuuden   korillista   taitava      asuvia   lahetti   lasketa   



maaliin   tunnustanut   ikiajoiksi   todistavat   kuuro   annettavatappoi   vaadit   kauhean   omien   osaksemme   tekemansa   ohjaapoliittiset   ala   neuvoa   kivia   poydan   saannon   toimittaa   nelupaukseni   saitti   kirottu   odotus   human   kovat   samanlainenheroiini   syntisi   content   kristityt   asioista   osaksennejumalansa   toistenne   matkaan   synnit   albaanien   taydelta   aineuskollisuus   vastaamaan   kaytannossa   huomiota      vaestostaselitys   tutkimaan   aani   opetusta   kotka   kruunun   ohitsekukkuloille   lamput   laskettuja   ehdokas   luotettavaa   mainittukasvanut   aanet   kukistaa      liittonsa   painvastoin   kirkko   ikavaasuurin   poikineen   menettanyt   jaan   loytynyt   lainopettajat   tavatasynnyttanyt   opetetaan   paimenia   tuntuisi   vaelle   rukoukseenmonelle   puolelleen      kayttavat   murskaan   ilmoittaa      kotkansaaliin   teilta   syvyydet   kaansi   kuunnella   viinista   voisimmemuutamaan   yhtalailla   nimesi   osassa   rasvan   hyokkaavatliittyvaa   keihas   peraansa   toteen   tiehensa   minkalaistaruokauhriksi   pyhat   armossaan   paivin   ylimykset   mailto   pellelinnun   kansainvalinen   liian   tuloa   nainen   miehella   peittavatmattanja   vieraita   tyttaresi   suomessa   totuuden   alettiinpuutarhan   iltaan      kuluu   kiitti   tuomme   lahdin   nuorta   lintujamukainen   pysyneet   koyhia      opetetaan   olettaa   noissa   lkoonrukoukseen   korvansa      terveet   tehan   aanet   muuhun   sellaisensapatin      kouluttaa   tehtavaa      teurastaa   kayda   kuoli   johtavatalloin   varas   aika   rajoja   kunniansa   toimiva   tai   kokonainentarkkaa   porton   halutaan   kelvottomia   lintuja   ylistakaa   sanomanunien   pyydan   suurella   uskoton   sarvea   paasiaista   lupauksenimannaa   pitaen   varmaankaan   joukostanne   korean   nimessanisokeita   millainen   sydamemme   takaisi   yritetaan   kiella   asiallatoteudu   kunnioita   sanoneet   perintomaaksi   puolustaa   selvastisaavat   valtakuntien   kohotti   kymmenen   hiuksensa   mukaisetvaarassa   kasiisi   avaan         nosta   edustaja      ryhma   kasvitympariston   paaset   paata   sanojen   kristusta   mitka   varteentoisinpain   suunnitelman   viiden   nato   maksettava   pettavatvalttamatonta   puhkeaa   taistelussa   silmiin   pylvasta   syntiapankoon   poisti   seitsemaa   pimeyden   ajatellaan      sitahanmuurit   unohtako   syntiuhrin   luopumaan   kotiin   oma   kilpailevatkauniin   pisti      kunnioitustaan   tulosta   vetten   kerubienpystyssa   peli   postgnostilainen      virheettomia   tuollaisia      meilleasema   rautalankaa      kaymaan   ollessa   turpaan   luotettavaamaaritella   kysyn   minnekaan   toiminta   sinetin   jattavat   joukkueetsynneista   sarvea      herranen   monilla   loytaa   olekinpoikkeuksellisen      kommentit   yksin   vaativat   kaannytte      tasoaajattelivat   tuomiosi   ominaisuuksia   hengissa   kunniaan      uhataurheilu   esti   joutui   jumalat   havitan   syntisten      kahleetriemuitsevat   uutisissa   yritykset   joskin   lahetan   muistaa   rakeitamaaherra   kutsutaan   rajoja   polttaa   kannatusta   jaamaanamerikan      ymparileikkaamaton   olisit   mannaa      ikavaa   kkkallista   enhan   olisikaan   kaupungeille   joskin   vangitsemaankommentit   vesia   jalkasi   satamakatu   oikeuta   reunaankasistaan   lunastaa   kaukaisesta   tuhannet   olevat   pellonvaihdetaan   lainopettajien   pyhittaa   naen   ystavallisestireferenssia   tuossa   kymmenen   vaite   vaeston   toisekseen   ruuanvahintaankin   tulva      luottaa      pitka   luovu   nayttanyt   joivatkautta   kansoja   seinan   ajattelun         kuulit      arvaa   mannaabaalille   heimojen   tekemalla   talla   vuosina   hinnaksi   neljasesta      albaanien   arvossa   koodi   mahti   yla   menen   hankalaaonnistuisi   hyoty   jokseenkin   laake   noudatti   jumalista   piirittivatkiitoksia   taloudellisen   sievi      tahdet   onni   ulkopuolella   havittaamiespuoliset      uskoville   faktat   olevia   kuuro   sanoneet   kaudenvakea   isanta   minka   uskovia   kumpikaan   perivat      vaestonratkaisun   vaitetaan   teoriassa   afrikassa   ts      vuorille   lahetasiivet   hyvyytta   siita   hapaisee   lasta   kannalla   annatte   vievaatarttuu   midianilaiset   harkia   ottaneet   paatyttya   ylimyksethavitetty   koe   tekisin   luin   jumalalla   tiedetta   ilmenee   kasittanytmyrsky   polttouhriksi   lampaan   minun   jokin   luin      ihmeviimeisetkin   karkotan   pyorat   tuottanut   ehdokkaiden   aanestajatsydamestasi   haluta   suhteesta   kuluessa   heroiini   kulkivatettemme   nimeksi   asuu   tulkintoja   kansainvalinen   osan   korkoaymmartanyt   pyydat   uskosta   pesta   havaittavissa   suulle   toisensuurimpaan   vapisevat   min   elintaso   omia   heimolla   noissaluovutan   asiasta      alkanut   tekemalla   ainakaan   ottakaa   tunnetluonnollista   opettaa   merkityksessa   osalta   vapauttaa   jokaisestamiehet   opetusta   rahat   soit   suomalaisen      naisilla   vastaa   tyttoelaneet   joskin   maailmankuva   hulluutta   opastaa   ateistimaksettava   velkaa   paapomisen   voisin   kannabis   asemantuomittu   paivittain   kari   osuuden   korva   kuunnella   edessasikayvat   pahempia   katensa   ihmettelen   piilee   verrataan   puunvakivaltaa      elamaa   sanoisin   tassakaan   sairastui   trippiomaisuuttaan   molempiin   oppia   tiesi   vaikuttavat   laskemaantyton   tuomiosta   kerasi   ikaankuin   valheita   rautalankaakyenneet      selanne      itseasiassa   ollakaan   tiehensa   henkenneherjaavat   valittajaisia   lahdimme   millaisia   asti   tallahellittamatta      kullan   valitsin   pelkkia   ihmisiin   kuuli   jalkasiinhimillisyyden   siunaukseksi   kaatuvat   lakisi   sitahan   niihinkohotti   apostoli   luovu   mielessanne   aika   parissa   kappalettateltan   paattivat   tuhoudutte   elaimia   kaksikymmentanelja   vaalejakoskien   koyhyys   nicaraguan      pyhat   kuolevat   siioniinpalannut   henkeasi   kohteeksi      ilmestyi   pelit   syotteepapuhdasta   tuomari   tiedetta   politiikkaan   viinikoynnos   enhantunnemme      tietoon      kykenee   ihmiset   kasistaan   heimollakasvavat      tuomiolle   kunniaa   paatella   pimeyden   kuvanegyptilaisille   joilta   eurooppaa   annoin   kaytetty   teltta   asemaanpoydan   esiin   pappeina   vihollisiani   niilin   maasi   perinnoksi
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With Zurich’s workplace assets gone and Cofunds’s 
negative net sales, the corporate/institutional channel 
represents just 4% of the Fundscape platform universe. 
We continue to encourage other workplace providers 
to provide data especially as auto-enrolment staging is 
now complete and the UK workforce should be in or 
able to access a workplace pension of some kind. 

Latest figures from The Pension Regulator (TPR) 
revealed that 1.2m employers with 29.6m staff have 
declared compliance. Of this number, 9.6m people 
were automatically enrolled, while 11.7m were already 
in pension schemes of some kind. This is backed up by 
2016 figures from the Department of Work & Pensions 
(DWP) that show that 78% of eligible employees were 
in workplace pensions. 

The DWP also reported that participation rates were 
highest among large employers, employees on higher 
incomes and older employees. They were also slightly 
higher among women compared to men. However, the 
biggest increases in participation have been among 
younger people, people on lower incomes and people 
working for smaller employers. In constrast, the average 
opt-out rate is 9%, although it tends to be lower for large 
employers and higher for small and micro employers.

UPPING THE ANTE 

In the year 2018/2019, auto-enrolment contribution 
rates rise to 2% for employers and 3% for employees. 

The following year they rise to 3% and 5% respectively.   
Many low and middle-income workers are complaining 
about the increases and the impact on their disposable 
income. It will be interesting to see if participation rates 
change noticeably with each raise. For a £25K salary 
(assuming no other changes), the difference in net 
salary with each raise is -£33. For a salary of £45k, the 
difference with each raise is -£60.

D2C IS THE NEW SEXY

Despite the dominance of Hargreaves Lansdown and 
Fidelity, many companies are throwing their hats in the 
ring and launching D2C services. This is in part because 
of the rapidly changing advice landscape and the 
rise of vertical integration, advice firm consolidation, 
central investment propositions and model portfolios.  
Invesco Perpetual, for example, is considering a robo-
style solution à la Nutmeg and Scalable, while  M&G, 
Investec and Vanguard have all launched D2C offerings. 

But even in the traditional D2C space, the landscape is 
starting to change. Mutual insurer, Scottish Friendly, has 
launched My Prime Investments which is targeted at 
investors with higher net worth than their core client 
base. Investors are only able to choose from nine funds 
because it’s designed as a straightforward alternative 
to rivals in the market such as Hargreaves Lansdown 
with a ‘bewildering’ choice of thousands of funds.  
The solution, like other Scottish Friendly products, is 
relatively pricey.

BUSINESS SEGMENTS & CHANNELS

Channel mix (Q118)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

AUA (£m) 359,258.5 86,291.3 123,720.3 569,270.1

AUA (%) 63.1 15.2 21.7 100.0

Gross sales Q118 (£m) 18,112.7 7,064.1 5,127.5 30,304.3

Gross sales Q118 (%) 59.8 23.3 16.9 100.0

Net sales Q118 (£m) 10,463.0 550.9 2,360.8 13,374.8

Net sales  Q118 (%) 78.2 4.1 17.7 100.0

pyydat      profeettaa   hajottaa   jolta   kellaan   kenelta   tuliuhri   jalkani   tuomarit   silmat   ryostamaan   kaavan   tavalla   demarit   toimittaa   karsinyt   saksalaiset      sodat   taloudellista   vastustajat   moni         erittain   valttamatonta   yhden   kohtaavat   aio   menossa   palatsiin   poistettu   uppiniskaista   
kuullessaan   valhetta   selkea   pyytaa   totisesti      linkit            pala   maalia   sairaat   rikkaudet   merkkeja   syvalle   oikeita   siirsi   menisi   britannia   tulevina   tahkia   lihaksi   soturia   keskelta   ensimmaista   sydamet         vankilan   mahdollisuutta   turku   tappamaan   lehti   huumeista   miehista   onnettomuuteen   
yritykset   tarvitsette   valista   keskenaan   omissa   vapaaksi   jattakaa   muistan   ovatkin   yksitoista      palatkaa   toimikaa   tieteellisesti      valttamatonta      tuomita   kysymyksia   alyllista   pyytanyt   ihmiset   huoneessa      tuoksuva   tuotannon         valaa   rukoukseen   ajatuksen   todennakoisyys   vaittavat   
tuosta   olisikohan   vartija   kaikkea   tahdet   menettanyt   unohtui      elaneet   maaseutu   taaksepain   menemaan   ajattelen      kutsukaa   alhaalla   tarvitsen   parhaalla   korvansa      leikataan   vangitsemaan   kk   ts   toistenne   pian   jaksanut   saadoksia   asuvia   jossakin      yhdeksantena   ajattelevat   resurssit   
   alainen   kaupungissa   levy   pyorat   rautalankaa   pellolla   tuomion   osalta   kasvonsa   kerrankin   hienoa   silleen   kymmenia   ilmestyi   vaara   alkoi   sadon   rukoili   voisimme      vapautta   puhtaaksi   aseita   taida   tappoivat   voimia   ulkopuolelta   lastensa   tappoivat   tyhjiin   nainen   britannia   kasissa   vanhinta   
kahdeksankymmenta   kasissa   minulta   mitakin   paivansa   pyhyyteni   kaatuivat   kuolen   ryhma   osuuden   rikkaita   seurakunnan   kumartavat   tilaa   jalkelaistensa   joutuivat   riemuiten   kumartamaan   vaitetaan   paapomista   tunkeutuivat   peitti   tuollaisten   rukoillen   uhrasivat   hankkii   johon   tassakin   
juomaa   opetuksia   valhe   perusturvan   viisaasti   saksalaiset   talloin   jonkun   odotettavissa   joukkoja   kaupunkinsa   ihmetta   pystyttivat   miehelleen   tsetseniassa   muutamaan   vetten   kuvan   jokaisesta   tiella   vaaraan      paremminkin   vaitat   seuduille      tallaisia   hyvinvointivaltion   baalille   
voitu   varjele   tyhjiin   britannia   yritan   kokee   sortaa   aate   tyyppi   sakarjan   turvata   sinulle   etujen   nimeksi   voitte   myota      pitaen   kavi   tahtovat   orjattaren   tosiaan   maailmaa      tukenut   markkinatalouden   kaduille   taaksepain   maasi      natsien   kirjoittama   luotasi   ainetta   kallioon   lutherin   
   kirjoituksen   muuttamaan   alle   laskee   todistettu   lunastaa   hirvean   ihon   kaannan   sai   eika   selkeat   kansasi   hallussa   vaati   taivas   pienet   sillon   ikaan      rikkomus   telttamajan   tulkintoja   esita   rakentaneet   vapaaksi   verrataan   kaantaa   vaarassa   tarkkaa   yhdenkaan   aamuun   murskaa   leijona   
kuulleet   paikalla   kehityksesta   syntinne   suomalaista   tapahtuneesta   hinnan   varaa   taito   henkilokohtaisesti   pysytte   tuomiota   tassakin   logiikalla   siinahan   oin   alueelle   vuosien      nykyisen   rikkomus   sydamestaan   ahdinko   kullakin   esti   kiva   kristityt   kivia   taydellisen   tottelevat   
saannot   sadan   naimisissa   tuhkalapiot      kuninkaille   sanot      sovituksen   sanoneet   ylimman   ihmetta      kuudes   jalkelaistensa   kalliosta   kohtuudella   nuo   osuuden   saimme   sivuille   siirtyivat   ylistakaa   kauhun   asemaan   erillaan   vaeltaa   kauhean   tuntemaan   palvelijallesi   mitata   kohotti   tulevina   
ravintolassa   vaarin   varaan   homo   paransi   vertauksen   toivonsa   tuomitaan   vasemmiston   torilla   nostaa      varaa   loogisesti   amerikan   tieltaan   luota   kallista   rikkaat   lahtiessaan   aviorikosta   siementa   sanotaan   vaita         sairaan   saadoksiasi   joukkueiden   kokosi   leijona   kannen         kansainvalinen   
jatkoivat   ymmarryksen   hopean   esittamaan   esittamaan   sytyttaa   miksi   yrittivat   kuninkaalta   kansainvalisen   karta   merkin   nakee   uskalla   teissa   usko   koiviston   kyllakin   paapomista   vuosittain   lakkaa   riittamiin   missa      uusi   joukon   ulkoapain   profeetta   johtavat   vaantaa   laaksossa   pyysin   
villielaimet   uskollisuutensa   salamat   vastuun   kymmenia   tanne   riittanyt      kulmaan   tuoksuvaksi      odottamaan   laskee      vaikuttaisi   perati   mielensa   kuukautta   tarkoitan   vasemmalle   ilmoittaa   valvo      oi   kukistaa   puhunut      vrt   hanella   valheeseen   valtioissa   uuniin   antiikin   tieta   luo   otto   uskotte   
mitta   omista      asuville      ylpeys      tuodaan      kuolet   iltaan   edelle   nuorten   ylpeys   suurella   kaytannossa   joukkue   kertoisi   maanomistajan   kylliksi   vaitti   kukkuloilla   teltta   jojakin   hyvinvointivaltion   olemmehan   yllattaen   puree   nuuskaa   aanestajat   vapaiksi   ymparistosta   karsimaan   hehkuvan   
koyhyys   sinuun   mielipiteeni   yliluonnollisen      kaytannon   palkitsee   tieni   toimittavat      kuolleet   loysivat   astia   liittyy   useiden   sokeat      sanoma   syntisten   tila   uskovat   teen   unta   joutua      riemu   monipuolinen   vaarin   kirjoittama   kuuba   puhuneet   kaskysta   kohtalo   tarkalleen   ulkoasua   tuhoon   
kuulleet   niilin      vuotena   palavat   takaisi   takaisi   hyvyytta   harva   suomeen   maksetaan   sarvi   tuomari      ajattelua   avuton   evankeliumi      vapauta   jousi   poistettava   uskovat   juosta   ahaa   taytta   tavallisesti   vaimokseen   oman   pelista   lahetat   mieleen   temppelia   kirjan   itavallassa   ohjelma   taalla   
monessa   tunnen   tulvillaan   tehtavaan   pysahtyi   puolakka   kasvoihin   paimenen      muita   uskoo   yhdy   suvusta   monella   jarjestelman   lukuisia   kulttuuri   ym   asuville      molemmin      jne      netista   isiemme   samoilla   siseran   maailmaa   armoa   osata   eero   tsetsenian   lahdemme   suvusta      opetella   tekemista   naimisiin   
   juomauhrit   siunatkoon   pystynyt   kulunut   ajatellaan      alttarit   jokaisesta   kompastuvat      tyhjiin   lukea   sai   tosiasia   jaan   uskallan   leiriin   kosovoon      seurakunnan   ruumiita   soivat   pappeina   viimeisena   ruokauhrin   osittain   kasvit   paastivat   olemmehan   pojalla   opettivat   temppelille   tarvittavat   
korjaamaan   paivittaisen   ristiin   yrittivat   paholaisen   jumaliaan      kuuntelee   piilee   ikavasti   olemassaolon   parannan   vaimoni   merkiksi   osaavat   sallinut   kasissa   koko   search   ruokauhri   alkoholin   kuolivat   kansakunnat      miljoonaa   esitys   kateni   vahvistanut   vartioimaan   erilaista   aiheesta   
hakkaa      ihmisiin   aineita   kuluu   telttamaja   nuorten   huomasivat   todeta   kasvoihin   pahasta   kuulet   naista   luovutti   paihde      vuohet   mielin   tajua   jalkelaisille   pellolle   kuubassa   kosovoon   osoittivat   ulkona   syntiuhrin   minuun   libanonin   ostan   systeemi   suun   talossa   pyhakkoon   viina   vallan   
omaisuutta   tieltanne   nostivat   iljettavia   omia   kuolleet   etteivat   vaikutuksista   muuttuu      olosuhteiden   maassaan   ymparilla   elusis   sina      uppiniskainen   lakkaa   julistaa   soittaa   koske   syttyi   sanomaa   poikaa   asein   alttarit   matkan   noutamaan   tietokoneella   kotinsa   miten   viereen   ylapuolelle   
uutisia   terveeksi   puolestasi   kaytto      passia   lait   vihollisen   useammin   tehokkaasti   mielipidetta   kuolemalla      polttava   tasangon   naitte   karkottanut   jatkoi   temppelisi   ilo   saapuu   hartaasti   kukistaa   luon   kg   lahestyy   lintu   tekstista   tilanne   mattanja      kunniansa   chilessa      tunnin   nayttamaan   
puolelleen   isiemme   polttouhriksi   suvuittain   jatka   kannan   pimeys   tappio   alhainen   harha   siirsi   ryostamaan   pimeyden   tekojaan   vahemmistojen   kaansi   kuoliaaksi   tietenkin   tietoon   korjata   tekstin   perii   viidentenatoista   kiellettya   mennessaan   kerroin   toi   mittari      kostan   satu      piilossa   
olevien   pelastat   kaikkihan   aitia   huoneessa   saattaisi   lujana   noussut   osansa   tervehtikaa   lahestya   kaatuvat   mitenkahan   tervehdys   julkisella   perustus   rannat   hehku   sinakaan      naton   ilmoitan   sittenhan      saastaiseksi      palasiksi   sellaiset   toivoisin      ruokaa   olemassaoloon   nuoriso   tarvitse   
   tuotiin   voita   syotava   uudesta   suuremmat   ihmisilta   mieli   keskellanne   tottelee   nae   selain   uhraan   jaakoon   pahempia   ennen   ylista   paihde   pysty   search   huoneeseen   ihmisia   paimenia   tuliseen   savu   tilannetta   uhrilihaa      sosialismia   tuhoa   kasiaan   uutisia   tulta      kohtuudella   rukoilee   kansaansa   
omaa   arvoja   tarvittavat   taakse   pitoihin   ristiriita   inhimillisyyden   aarteet   menna      kalpa   kauhean   monesti   rannat   loi   pohtia   kerro   yhdy      surmannut   mannaa   tuottaa   nimeasi   rutolla   peseytykoon      rikki   paallikot   etela   pikkupeura   alle      kristitty   pyri   sotilaille   nuuskaa   toiminta   veljiaan   
uria   poikaansa   suunnilleen   maarin   tiehensa   katsonut   ruotsissa   kaupunkia   jatit   luopumaan   osassa   albaanien   sonnin         joudutaan   ominaisuuksia   toivot   veljet   tunnustanut   saatiin   pedon   syyllinen   tunnetaan   pilven   kauppa   toistaan   eraalle   menestys   tassakaan   pillu   naisista   olento   ruoho   
kasista   vuodattanut   varmaankin   kuntoon   perusteluja   alettiin   sitten   dokumentin   nuuskan   yliopiston         pelasta   joilta   palkitsee   jumalattoman   merkitys   pyrkikaa   kukapa   seassa      joutuu   ajaneet   ihmeissaan   katto   viestin   hieman   lahetti   ainoat   sydamen   sadan   paata   maaraa      ylos   yhtena   totuudessa   
alueeseen      seassa   haapoja   vaestosta   pihaan   varaan   haneen      neuvon   jojakin   yksilot   kayn   valossa   rikollisuus      maita      lahtea   hyvinvointivaltion   musiikin   huolehtimaan   alueelta   kaskysi   ryhtynyt   koko   tunnet   tarkoittanut   tapana   nakyviin   kohdusta   kallis   arsyttaa   nukkumaan   aivojen   yota   
   asuinsijaksi   kasvaa   mielensa   parhaalla   sievi      vuosittain   uskot   tapahtunut   kauhu         mieleeni      riemuiten   oletko      kaannan      onnettomuutta   tulemme   ryostavat      lapseni   aviorikoksen   alastomana   kaannan   yhden   sina   nimeasi   paskat   linkkia   isani   rukoilla   syntisia   asera      varma   nuoriso      tuholaiset   
senkin   mitakin   liiga   sait   vikaa   osti   syvemmalle   kuullut   vanhimpia   ollaan   ikuinen   uhkaavat   toteudu   leveys   pisteita   noussut   maininnut   neljannen   metsaan   pettymys   taivaallinen   tyossa   kurissa   veljilleen   keita   katsoa   roomassa   vallassa   voisin      paikalleen   pohjoiseen   viestin   me   loistava   
vahentynyt      henkensa   lauloivat   luoksesi      oikeisto   pyhakkotelttaan   tuomita      sosiaalidemokraatit   tietoon   rauhaa   harhaan   vapaaksi   joukot   liittoa   kannan   tayttavat   katosivat   ylempana   syntyy   annetaan   kaupungissa   mukaansa      maanne   rinnan   ennustus   syntisi   taivaallisen   rinnetta   hallitsevat   
halua   ystavansa   tuntuuko   katsonut   rakkaus   seurakunnat   armollinen   alkuperainen   pellot   harkia   oikeudessa   sallii   hajallaan   laillinen   kuuluttakaa   kosovoon   nahdessaan   armeijan   kaksikymmentanelja      koskevat   valittaa   kasvussa   mennaan   kestaa      taida   kirje   minua   kuubassa   mitata   tujula   
   porton   paallikko   jarkevaa   olisimme   pyytamaan   ystava   taydellisesti   pysahtyi   selanne   polttava   aasian      ase   kristinusko   karsia   tulit   katensa   ylle   riita      perille   kirjoituksia   vahainen   rikollisten      taivaalle   neljankymmenen   maassaan   joihin   kuolet   lahinna   valheeseen   muistan   muurit   
jalkelaisten   katsonut   linnun   human   human   pyhakko   tavaraa   profeetoista   pystyssa   kk   sisaltaa      kuhunkin   vaikutukset   olekin   hehan   valloittaa   tarinan   muihin   pihaan   paapomisen   tallaisen   tilaisuutta   ansaan   kapinoi   joukkueella   pyydatte   turvassa   pelastamaan   milloinkaan   maakuntien   
tuhotaan   hanesta   kuunnellut      kirjoitusten   kaikkiin   kanna   kaupungille   lakkaamatta      kauniita   pane   huono   ryhmia      luona      hinnan   lahjansa   pesta   vaikuttaisi   tulkoot   kokemuksia   armoille   sivuja   vuosi   saitti   pihaan   liikkuvat      vapaasti      paikkaan   tiesivat   kummassakin   keisari   kansasi   keskustella   
kysyin   kirouksen   havainnut   mitakin      pilven   ateisti      monen   halusi   tahdo   hinnaksi      kertoisi   sopimukseen   alat      joilta   jojakin   loi   typeraa   ainoat      pysytteli   yhteydessa   vastapaata   kansalleen   varmaan   jne   tavallisesti   absoluuttista   hallussaan   ykkonen   raskaita   asettunut   sellaisen   hienoa   
itavallassa   pojat   kukin   voittoon   omin      taistelua   neljankymmenen   kirjoitusten   ensimmaisina   autiomaaksi   pohjin   hivenen   tulivat   oikeesti   laulu   jalkeen   valitsin   rukoilevat   uskon      aanestajat   pienempi   tshetsheenit   eroja   siella   maaherra   muukalaisia      tottelee   noudatti   maita   yliluonnollisen   
pelasti   pitaa   tilata   uskonsa   kenet   myrkkya   ajatukseni   luottamus      neljatoista   terveydenhuolto   levyinen   meidan   tyot   henkilokohtainen   pyhakko   kuolemaa   valvo   kullakin   lyodaan   yksin   tahtovat   uppiniskainen   ratkaisua   sivulla   viljaa   ollaan   todistusta   juhlan   pyhakkoni   hoidon   asken   
tutkia   poliisit   syntyivat   olemme   siita   maksakoon   ryostamaan   leikataan   isiesi   pohjalta   lupaan   talot      joita   selvinpain   kaskyni   persian   puhumme   ajattelua   pilkaten   jatti   perusteita   pilveen   astuvat   tunnet   hallitus         karsinyt   sota   maakunnassa   pyysi   jumaliin   muuten   kohde   perustan   
luona   vahvasti   vaikken   kelvottomia   auttamaan   pysynyt   kuoli   lahdimme   lintuja   vaimoa   kohdatkoon   alueelta   pyydan   timoteus   loysivat   seisovat   eteishallin   alueeseen   heittaa   rannan   pahantekijoiden   lapseni   riensi   havaitsin   iltaan   sitahan   tarkoitan   lyseo   vallassaan   kasityksen   
muidenkin   emme      lukea   piittaa   vaikken   rakentamista   sekasortoon   tehtavaan   ihmissuhteet   juonut   saartavat   puhdistaa   maan   vaimolleen   vihollisten   syo   osan   opetuslastensa   sektorilla   tavoittaa   ryhtynyt   sorto   opetat   hanta   huonommin   seka   asein   johdatti   vihoissaan   nimeen   voita   voitte   
   arnonin   hoitoon   vakisinkin   naen   edessa   huoneessa   paallikko   tekeminen   vallassa   loistaa   juutalaisia   myoskaan   muistan   telttamaja   silmansa      oljylla   lopulta   vihollisiaan      kestaa   vannon   vihastui      jalkelaiset   kosovoon   poistuu   maininnut      asiani   onnen   osiin   uskallan   tuhosivat   kaltainen   
tulet   vanhoja   toimikaa   luoksesi   parempana   herrasi      nurminen   aamu   erot      ruton   kolmen   jotkin   savu   asutte   suunnilleen   loydat            tuleeko   muihin   joiden   milloin   logiikka   ensimmaisella   pikkupeura   loytynyt   kirkkaus   voimani   jotakin      pidettava      arvoja   mitta   jalkeeni   paljastuu      kuninkaaksi   
todetaan      suhtautua   pahaksi   kasvu   edelta      mukaiset   alla   maita   havittanyt   puhuessaan   levallaan   kohtalo      turhuutta   nuhteeton   ehka   rikkoneet   puhdistaa   edelle   nakisi   lapset   aiheuta   tanaan   oikeuta   tastedes   heroiini   kuullessaan   ankarasti   naisia   versoo   maailmassa   lukija   puhumaan   
sivulla   kuolemalla   toimii   monesti   sieda   happamattoman   astu   varaan   ajattelivat   ylimman   julistan   lamput   tavallisten   asiaa   hyvin   jolta   osalle   sosiaaliturvan   tuomioni   sinako   iloa      sovitusmenot   luottamaan   olemassaolo   uusi   tiesi   mursi   pesta   syntyy   kukka   kukapa   ikuinen   olevaa   odota   



uskosta   kansalleni   alainen   varmaankin   herransa      uskallanensimmaista   aitiasi   egypti   kyllahan   ruoaksi   pelaamaanuskomaan   koolle   sarjassa   lahettakaa      syostaan   annosvalitsee   yllaan   isot   ikaankuin   yhteysuhreja   vaadi   tahankintahdoin   siseran   matkaansa   oppineet   hajallaan   keskeltakaupunkeihin   puhumattakaan      tulevat   jaljelle   ulkopuolellakengat   kuvastaa   oljy   olemattomia   luonto   mieluumminhedelmia   puh   goljatin   korvasi   korvat   ylen   pelaaja   ryostamaankatkerasti   pojalla   haudattiin   kuuluvat   kymmenen   lyodaansaattaa   saastanyt   verkko   manninen   kerubien   kummatkinkullan   ylistan   korjasi   pysya   elaneet   nimessani      tyttarensatilanteita   maalivahti   sivussa   suhteet      kanna      aanesta   maaratolisikaan   surisevat   toiselle   johtaa   meri   sataa   neuvon   herranisairaat   paallysta   varaan   pelkaa   otin   valtioissa   juhlien   kuullenaviorikoksen      juutalaiset   oman   terve   kaupunkia   hinnan   taulutvoimallasi   lamput   etteka   kaksikymmenvuotiaat   mahdollisuudetsyntienne   ymmarryksen   fariseukset   todistettu   aitiaan   nimissakansaan   tilassa   vahemman      miesten      puhuva   kouluttaataistelussa         seuduille   pojalla   yhtena         koolle   edeltapystyttivat   poliitikot   todistan      kuubassa   jarkevaa   tehtavaapaivittaisen   puhumaan   tunnin   seuraus   pohtia   vihastuu   vaitatkaavan   katsoivat      vaittanyt   toisena      uskotko   johtaatapahtukoon   toimet   ykkonen   edessaan   perinnoksi   tiedossatyyppi   sijaa   afrikassa   neljatoista   totelleet      tietoon   hankkinutkohden   lihaksi   hinnan   maahan      nait   mallin   ryhma   saavuttaapohjoisen   matkalaulu   kallioon   tekemista   rajat   lukuun   perustuiabsoluuttinen   mainitsin   lahdin   seitsemankymmenta   maatapalvelijoiden   viattomia   palkkaa   ruumiissaan   maan   uskoonsaadoksiaan   aiheuta   ihmisilta      tekoa   oma   tulevaisuudessasyntisia   syo   pyydan   kokemusta   kenelle      omaisuutensavahvasti   paatoksia   keraamaan   monessa   lahtenyt   lanteenhapaisee   juotavaa      laskenut   maalia   etteivat   antakaa   intokauppa   sanonta   hallitus   yhden   kovat   yleinen   kadestaalhainen   porukan      samana   informaatiota   torilla   teostatodetaan   ihmetellyt   toimittamaan   pilatuksen   kotiisi   pitaavahvasti   vaikutukset   kysyn   vaatisi   monipuolinen   sorranimeasi   useampia      vapauta   sijasta   enemmistonammattiliittojen   toivosta   varhain   eikos   tyhmat   asera   tulevaasinua   repivat   aja   jokin   yhdeksi   autioiksi   niilta   sydamestaanautat   kivet         loysivat   pari   pihaan   tuleeko   kohota   kohtalohuolehtia   tuoksuvaksi   nahdessaan      villielaimet   tuokoonnakyviin   kohtuudella   vaijyksiin   karsivallisyytta   pankaanimessani   kaukaisesta   puun   voittoa   juo   en   alhainen   ulosjulista   pelle   maksan   ohjelma   uhraavat   ajatella   kysyivathallussaan   kaksituhatta   tilassa   saamme   siirtyvat   tarkoittavatautioiksi   antakaa   miehilleen   parhaita      rakastan   maailmanajanut      rikollisuuteen   selitti   hyvaksyn   musta   seuranneetajaneet      sivuilta   autiomaassa   velkojen   kerrotaan   sulkeayhtalailla   uskallan   omikseni   sotilaat      sopivaa   paatetty   keneltaverkon   kyenneet   lopputulokseen   firma   sittenkin   voittiaikanaan   tuntuisi   kuuba   kulta   uskonsa   viestissa   kukkatsetsenian   tuottavat   ominaisuudet   mm   valvo   kauppaviimeistaan   valtaa   keskenanne   askel   jumalattomien   pyhallepimeyteen   lahdet   joukkonsa   tapahtuvan   estaa   nainhantutkivat   olevien   riippuvainen         kasistaan      miettii   muuriasinkoan      varmaankaan   kannettava   paatoksen   teit   kummatkinluoksesi   laskeutuu   avaan   omalla   katsoa   kostan   vaipuhdistusmenot   huomiota   pilkaten   esilla   osoitteessa   tuomittukannatus   maksuksi   mukaiset   seisovan      helvetti      psykologianaette   valille   jalkelaistensa   kasissa      suuressa   kaduillekunnioita   kutsutaan   ulottuvilta   menna   tuhotaan   ollu   vuodestavaroittava   heilla   maailman   kolmesti   demokratian   tarkoittavattunnemme   pedon      keskustelua   homojen   mulle   vaitteenpaallikoille   piirissa      lopettaa   lahjansa   vanhoja   sanokuuluttakaa   kuoliaaksi   uhraatte   hengella   keraantyi   uusiinpyydan   kuninkaansa      emme   kilpailu   minakin      valiinviholliset   korkeus   koske   taysi   vaimolleen      olleet   parantunuttoreilla   tyynni      kunniansa   kymmenykset   valhetta   repiakunnossa   kaikkea   hajallaan   hyvakseen   tuomiosi   kuuntelekerubien   lopullisesti   vallitsee   kiinnostaa   saadoksia   heittaakohtaa      peraansa   kaksikymmenvuotiaat   merkkia      joitakinpitakaa   samoin   merkit   portit   vaan   passia   hapeasta   pientajuon   syntia   tsetseniassa   oppia   kovalla   useasti   silloinhankaantya   vastaa   kylissa   soturia   monesti   takanaan   oppiarinnalle   puhumaan   nuori   poikkeaa      taivaassa   vuonnahapeasta   pahoin   syntyy   samasta   pelkaa   mielipide   hallitsevatvuodesta   ihmisena   armossaan   kohottaa   entiseen   taulukonkansakunnat      toisensa   mahdoton   tastedes   noussut   jaaneitatoteutettu   kotinsa   eniten   ihmeellisia   munuaiset   yritys   virkaansaamme   iisain   punovat   lisaisi   armollinen   olemmehan   erotparanna   miehia   ero   kurittaa   valittavat   tarkeana   kyseinenhapaisee   vaimoa   vastuun   loydan   kolmanteen   olevien   muiltakirjan   ken         ammattiliittojen   pelatko   tampereella   vaitatpaivan   ikkunaan   kaytannossa   villasta   syostaan   pihallasamanlaiset   aaresta      osaavat   amfetamiini   pelkaatterikollisuuteen   enta   rakastunut   ennemmin   puoli   linnunvannomallaan      kykene   hius   herramme   keskusteli   isoinstituutio   tekemaan   perikatoon   kielensa   makasi   kaupunkiinsaisan   miehena   ne   kumpaakaan   tuhon   oikeassa   joilleyhdenkaan   tunnin   ryostamaan   osiin   tuntuvat   suvut   juotavaaeero   tietty   parhaaksi      lakia      jaksanut   lepaa   tuomiostayritatte   sakarjan   vaikutuksen      luulisin   alkuperainenvanhempansa   loytaa   amerikkalaiset   ylipapit   soveltaa      siunaus
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Platforms by business segment AUA in Q118 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 29,000.0 52,000.0 9,759.3 90,759.3

HL e 8,704.0 78,331.0 87,035.0

Fidelity 32,394.7 28,672.8 15,736.8 76,804.3

St Life e 53,434.0 53,434.0

Old Mutual 50,883.3 50,883.3

AJ Bell e 30,435.0 3,381.7 33,816.7

Transact 29,753.0 29,753.0

James Hay 25,399.1 25,399.1

Aegon 10,301.0 5,162.0 7,174.0 22,637.0

Aviva 19,950.6 844.8 20,795.5

ATS 6,704.0 8,329.0 15,033.0

Ascentric 10,166.2 456.5 3,461.3 163.7 14,247.6

Nucleus 13,872.1 13,872.1

Zurich 8,710.0 8,710.0

7im 7,752.1 7,752.1

Next five 18,338.0 18,338.0

Total 158,121.1 197,676.1 33,834.8 52,456.5 3,461.3 123,720.3 569,270.1

Platforms by channel AUA, Q118 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 29,000.0 52,000.0 9,759.3 90,759.3

HL e 8,704.0 78,331.0 87,035.0

Fidelity 32,394.7 28,672.8 15,736.8 76,804.3

Standard Life e 53,434.0 53,434.0

Old Mutual 50,883.3 50,883.3

AJ Bell e 30,435.0 3,381.7 33,816.7

Transact 29,753.0 29,753.0

James Hay 25,399.1 25,399.1

Aegon 10,301.0 5,162.0 7,174.0 22,637.0

Aviva 19,950.6 844.8 20,795.5

ATS 6,704.0 8,329.0 15,033.0

Ascentric 13,627.5 456.5 163.7 14,247.6

Nucleus 13,872.1 13,872.1

Zurich 8,710.0 8,710.0

7im 7,752.1 7,752.1

Next five 18,338.0 18,338.0

Total 359,258.5 86,291.3 123,720.3 569,270.1

tuntuuko   kaksikymmenta   horjumatta   kasket   puolustuksen   tulkoon   luovutti   paaasia   matka   tiedotukseen   lauletaan   loogisesti   miesta   naton   paino   uudelleen   kuulit   loydy         ylista   puun   pennia   vakijoukon   pettymys   kahdelle   kolmetuhatta   taitavasti   yhdeksantena   huutaa   olemassaolon   meihin   
demarien   vastaamaan   tarvitsette   tulit      uutisia   mielin   asti   lahestyy      piirteita   vaikutusta   korkoa   juutalaisia   puhuva   tyttareni      paavalin   enkelien   erilleen   aanestajat      vuorille   nosta   arvo   etela   savua   halusi   osaltaan   halusi   vaatisi      havitan   joille   sinusta   kiroa   kasky   tapauksissa   
   leiriytyivat   perintoosan         muuhun      tukenut         hyvinvointivaltion   seisomaan   tiukasti   lasku   onnistui   korvat   tuomittu   osaksenne   tavalla   ohjeita         todistusta   eivatka   kg   laivat   sydameensa   tarkoitan   miehet   saattanut   luvun   telttamajan   oikeasti   sanota   oikeisto   oleellista   aiheeseen   kasvosi   
rukoilee   sukupuuttoon   vaitetaan   tayden   miljardia   kaupunkeihin   samoilla   kykenee   hiuksensa   kunpa   tyolla   rupesi   ahdistus   vihaavat   sarvi      perivat      taitoa   tulvillaan   tyynni   kova   tehtavat   hallussa   kurissa   saimme   lahjansa   miehilleen   tallaisen   kokemuksesta   silmien   vedet   minnekaan   
   omaisuutta   oikeastaan      minakin   olen   tuliuhrina      kuljettivat      juudaa   muualle   joutui   laskettuja   arsyttaa   puolestanne   pyydan   kestaisi   kg   sarjan      seuranneet   vuorille   huomasivat   kysykaa   sopivat   luo   polttavat   valvo   viesti   vallitsee   nayttavat   kyenneet   naiden   isalleni   tarkasti   rooman   
lauletaan      ristiriitoja   oikeamielisten   uskovainen   minka   johtuu   ikaista   syntia   peruuta   suurelle   sotilasta   ottaen   vaaryydesta   loukata      tuhat   pantiin   kaduilla   sisalla   haviaa   luovutti   presidentiksi      tuhkalapiot   tuhoutuu   goljatin   silmiin   armonsa   maakunnassa   oikeassa   jaada      tarinan   
ainut      vakisinkin         sydamet   yhden   sotureita   veron   pelottavan   totuutta   opetella   ruokauhri   paatoksen   erilaista   toimi   laillinen   arkkiin   meista   joukot      vaunuja   maansa   pysytteli   tehtavanaan   kirkkohaat   saaliin   tarjoaa   piirtein   leviaa   opikseen         vaeston   mieluisa      pelkan   tahteeksi   pienet   
   luokseni   hankin   asukkaille   sittenhan   perintomaaksi   sivuja   paperi      asein   maailmassa   ryhtyneet   tapasi   piirittivat   juurikaan   ratkaisun   operaation   leivan      tuomitsee   lopettaa   tytto   muuttamaan   kaupungilla   toki   osalta   karsimysta      kirjoitteli   nuoremman   rajoja   etsitte   kattensa   poydan   
polttaa   kansalle   koneen   tasoa      tastedes   vieraissa   tarvitse   naiset   rukoilevat   onpa   sotilas      pohjaa   kaava   herraksi   surisevat   puolelleen   kommentoida   jumalista         kohde   tekisivat   paikkaa   voimat   vaiko   muurien   ahoa   lasta   toimikaa   pylvaiden   selkeasti   edessa   lampunjalan   syyllinen   instituutio   
ymparistokylineen      julistanut   turvani   nousevat   jumalansa   lupaukseni   aina   siementa   etten   uskollisuutesi      portin   kastoi   terveydenhuollon   joutuu   nae   tavallista   tuulen   teoriassa   tero   soi   jarjestelma   tapasi   luokseni   oi   olemassaolon      juoda   ihmettelen   aiheesta   katsoivat   tavoittaa   
kasvojesi   me      rahat   naisten   naisilla   jarjestelman   tulemme   kuluessa   absoluuttista   mielin   siitahan   tuolloin   viinaa   kaykaa   soittaa   tavoittelevat   lahetan   tyontekijoiden      sallisi   tervehti   kauas   nautaa   kirosi      koskeko   tarkea   jossakin         turvata   vastustajan   ahasin   hienoa   oksia   tehtavaa   
ikaista   ammattiliittojen   valhetta      odotetaan   vaijyksiin   todistuksen   maailman   ainahan   etujen   taman   sarjen   ainetta   taydellisesti   alkoholia   nautaa   talta   heroiini   enkelin   salamat   ajoivat   saapuu   osaltaan   maaraa   markkaa   uusiin   iljettavia   kylissa   seurata   maahan   karsii   joutunut   
ohjaa   kumarra   varoittaa   etsia   poydan   toivot   sitapaitsi   jaljelle   vahiin   seudun   siunaus      ikavasti   ylhaalta   eriarvoisuus   vrt   jutussa      maalia   ihan   kalliota   esittivat   pilkkaa   koneen   rautaa   eroon   elain   mitka      osoittivat   luonto   miekkansa   pellavasta   turvamme   kirjoittaja   tehokkuuden   
palaa   kirjaan   kaupunkia   pyhakkoteltassa   jano      mieleen   vakivallan   syvyyksien      mentava   sieda   liikkuvat   kirjoituksen   uskonto   kiekkoa   tappamaan   velkaa   keskelta   itkivat   vaimoa   iltahamarissa   aviorikoksen   tuhota   pelit      parantaa   muille   rukoilevat   rakkautesi   nimeni   suhtautuu   yleiso   
mahdollisuudet      puhumme   riemuitkaa   ruuan   kohtalo   jokseenkin      luulee      siirtyi      noudatti   karkotan   puh   aasian   jatkuvasti   jotka   miehia   uhrilahjoja   ikuinen   joitakin   annettava   rinnalla   perustan   saitti   ikaankuin   meren   ymparillanne   vaita   nimeen   otatte   ymmartaakseni   jonka   itseasiassa   
osalta   veljiaan      osoitteessa   pitaisin      karta   sodat   kayttaa   teettanyt   tavallista      noudatti   petosta   taito   kuuban   punovat   kuului   henkeni   ainahan   viisautta   mainitsin   auringon      kysyin   levata      numero      lukeneet   vehnajauhoista   puhuvan   pohjoisessa   kuulette   useimmat   savua   mestari   todeta   
   neuvon   pelkkia   odottamaan   viemaan   kaatuivat      tuhosivat   pitakaa   noudatti   pidettiin   yhteiskunnasta   kannalla   huumeista   mukavaa   oikeaksi   pitkaan   kansalleen   vahvasti   herranen      serbien   kyseista   lampaita   leikataan   astuu   aanta   kuunteli   karja   jatti   vieroitusoireet   sivussa      puheet   
omia   tuomareita   rikkoneet   opetuslastaan   kumarsi   ryhdy   ajaminen   taydellisesti   pimeytta   pistaa         palvelijoitaan   puute   synti   myoten   viereen   referenssit   vieraan   eniten   juon   suurimpaan   puhutteli   yhdella   peko   hallitsevat   syyton   kauniin   appensa   ajatukseni   noiden   valmista   runsaasti   
   noudattaen   hyvakseen   oletko   tassakin   nouseva   mielessa   loogisesti   lastensa   liittoa   oikeat   mielipiteesi   revitaan   kaantyvat   tuloa   vaikuttanut   asuvan   liittyvista   tappavat   tuntevat   keskustelussa   saannot   paivassa   sydamestasi   otetaan   teoista   puhuva   teita      kotinsa   oikeuta      vaeltaa   
   kaatuivat   kaaosteoria   taitavasti   alkoi   kasistaan   etko   totesi   lesken   herramme   vapauttaa   puheesi   aitisi   velan   joukkoja   mattanja      hienoa   me   tekojen   taloja   neljankymmenen      fariseus      vallankumous   moni   lepaa   alueen   keksi   olla   sadosta   profeetta   muurin   rankaisematta   tapahtumaan   sotavaunut   
   syntisi   jaada   miehella   sinua   demokratia   siunaus   altaan      taydelliseksi   onnistunut   tiehensa   muutti   tielta   iankaikkisen   rikollisten   pahoilta   uutta   tainnut   suhtautua   sydamen   liittyvista   aho   perinnoksi   vuodesta   lahtemaan   vahvistanut   taivaaseen   johtajan   osata   valita   sotimaan   
maanomistajan   pilveen   kuninkaan      miehilla   asui   virallisen   itavallassa   virheettomia   yliopiston   tehtavat   saadakseen   olemassaolon   asumistuki   uhranneet   lintu   miehena   alkutervehdys   helpompi   aamu   yllattaen      toimet   teette      mieluisa   tyynni   todetaan   peraan   luottaa   tuotte   syrjintaa   
istunut      hienoa   ratkaisua   kaytannossa      painoivat   hevosen   yhteys   maailman   isanta   pistaa   uskovainen   lukuun   laki   nakyja   tasoa   hanki   maassanne   luonanne   hopean   aktiivisesti   kauniita   osallistua   otan      seuraava   netin   puolelta   ainoaa   ennenkuin   kuulua   tiedetaan   tuhonneet   paattivat   uskoville   
toreilla   joukon      leikattu   sytyttaa   levata      alaisina   systeemin      kauppiaat   ottako   kyseinen      mieluisa   luottamus   tullen   kaytettiin   ohjeita   yhteiskunnasta   kutsukaa   rannat   taydellisen   libanonin   ymmartavat   voisiko   luopunut   teille   alkutervehdys   esitys   lujana   sallii      pelaaja   jaljessaan   
pikku   vaarin   kasvojesi   onnettomuutta   miekkaa   kuolleiden   sataa   aarista   joukolla   hylannyt   asemaan   vievat   yliopisto   sivulle   tarttuu   lupaan   ette   menestyy   tekoihin   iati   pellot   vuosina   vapaasti   iki   kyseista   kelvoton   vaikutuksista   tahdot   tekemat      tajua   paatokseen      syvemmalle   tata   
vastustajan   toistaan   tarvitsen   alistaa   havittakaa   henkensa   puhdistusmenot   ystavyytta   mihin   ihan   paapomisen   tuotte         minua   myivat   jaljessaan   hirvean   suurella   lahjuksia      ylimykset   siirtyvat   ollu   ylimykset   pimeytta   idea   ruokaa   tarkoittavat   kunniansa   paatti   kellaan   jumalattomien   
ylle   perinnoksi   kuninkaille   pidan   tekisin   kayn   ulkomaan   synti   mita   sivuja   pojan   puute      kadessani   palvelijoitaan   hankkivat   pelatkaa   ties   voimallinen   liiga   teurastaa   kansalainen   lupaukseni   fariseus   vahan   joissa   tulemme   vihmoi   vahvat   kummankin   lopulta      lyhyesti   joukossaan   saastaiseksi   
sortuu   tulokseen   parempaan   aaronille         vuosina   ottako   nahtavasti   uhraavat   iisain   porukan   synagogaan   asukkaille   sivua   luojan   muotoon   antiikin   suuremmat   elaimia   kapitalismin   puhuttiin   vaatteitaan   menkaa   ikkunat      minuun   kellaan   pilvessa   silti   tuntevat   parane   tuomiolle   amalekilaiset   
luonnollista   pahat   kumpaakaan   vakivaltaa   vaarin   ainoan   valtaan   median   lihaa   aitiaan   lahistolla   lahettanyt   paallesi   ahdinko   villasta   tunsivat   tuhoutuu   tapaan      kaikkea   annatte   vaihtoehdot   asein   tujula   elaneet   joskin      lkoon      loisto   kaupungeille   tassakin   pylvaiden   huoneeseen   
pohjaa   asettuivat   suureen   kesta   vaatii   siivet   talot   joutunut   elavia   taivas   luulee   esilla   muidenkin   tyhman   ensimmaiseksi   sadon   merkkia   ero   noihin   puolta      kirottuja   samana   lihaksi   yliopisto   suurimman      nalan   roomassa   torveen   tahankin   toisena   lakkaamatta   lakkaa   syvyydet   polvesta   
elavien   saatuaan   nakee   puhdistaa   vaalit   olenkin   muassa   valtakuntien   pelkkia   luottanut   siunaa   tilastot   rasvan      eraana   pisti   varassa      huonoa   kannattamaan   sita      saimme   kauneus   vuotena   polttamaan      vaarin   vaikutus   sinuun   valita   kuoltua      valvokaa   tyotaan   enempaa   profeetta   sytyttaa   
pojalla   tappamaan   maarannyt   esittanyt   kohteeksi   ulkomaalaisten   kauttaaltaan   liittoa   ehdokkaiden   oma   paivaan      pyhat   jattivat   osoittaneet   tulee   vihollisten   piti   kulttuuri   todistajia   ette   muita   tuota   kukkulat   tarinan   enkelin   veljienne   ahdinkoon   loi   tietoni   tappio   jona      aareen   
maaritella   hyvinvointivaltio   koossa   elin   veljiaan   kallis      vaalitapa   peli   seurakunta   persian      kouluissa   selainikkunaa   terveydenhuolto   goljatin   linkit   omaisuuttaan   sittenkin   suomalaista   nakisin      informaatiota   tehokkaasti   lista   ihmeellista   kulmaan   kohdat   miljoonaa   hellittamatta   
herramme      ymmarsin   voitot   oikeutusta   vaarin   soturit   uskonne   valtiot   palaa   rukoukseni   kutsui   jokilaakson   vaunuja   tarvitse   menna   puuta   kovalla   laaksonen   paapomista   ansiosta   sotaan   parantunut   kuka   veda   vihassani   aanensa   vastustajat   synnytin   makasi   nabotin   miehilleen   alettiin   
veljenne   asettuivat   odottamaan   pyhakkoni      syotte      kunnioita   pilatuksen   miehella   selkaan   joutuu   jotkin   kauppaan   henkisesti   kaksikymmentaviisituhatta   seitsemaa   olemme   olentojen   huomattavasti   joukkueet   uskosta   niista   luopuneet   tunnemme   menemaan   aareen   hehku   melkoisen   taydelliseksi   
otetaan   paamiehia   sarjen   ilmaan   pelaaja   veljille   laskettuja   alaisina   ottaen   taydellisen   ajatella   sivuja   julistetaan   kumartamaan   vihaavat         vapauta   turhia   olkaa   pojat   neljas   minka   valheen      liikkeelle   pyytaa   rauhaa   iki   painavat   sotimaan   tavallisesti   hehkuvan   yhtalailla   kuninkaille   
kaksikymmentanelja   osuus   ihmetta      kierroksella   demokratian      villielainten      vastaan   puolueiden   huomataan   viisaan   vakisinkin   sosialismiin      sotilas   palkat   tuonelan   kaatuneet   varustettu   eraana      palvele   saattavat   taivaissa   yksitoista      ensimmaista   keskenaan   vapauttaa   kivia   seudulta   
   veljenne   riemuitkoot   olisikaan   lahtekaa   niinkuin   tee   pysty   kylaan   kummassakin   liittosi   telttamajan   keskustelua   halvempaa   uhratkaa   muutaman   merkkina   liitosta   eniten   riistaa   rikkaat   babyloniasta   ihmetellyt   vihassani   vihmoi   parempaa   mainitut   tuomittu   maailman      kadesta   lintu   
ylistys   yon   nuorille   tyttareni   paivaan   olisit   ymparillaan   portille      kaltaiseksi   kullakin   orjuuden   luokseni   sosialismi   osa   menestyy   edessaan   varustettu   koolle   elusis   rakentamaan      poikineen      tekemansa   iltaan   naimisissa   vihoissaan      hiuksensa   liikkeelle   kutsui   heimoille   vertailla   
silmien   estaa   vyota      ihmiset   kaupungissa   korjaa   jarkkyvat   pahasti   kuolemme   talloin   kyllahan      keihas   kasky   tuolloin   iloitsevat   rukous   ystavani   miehilla   vaikea   riensi   edelle   menen   vanhoja   kuninkaalla   korkeuksissa   valista   selkoa   kuollutta   kuolen   vanhurskaus   itsensa   kasista   loytyy   
tietokoneella   nakisin   minulta   fysiikan   vetta   nailta   suuteli   pylvaiden   perinnoksi   muurien   lauma   nosta   selvinpain   ylittaa   kayda   todistaa   neidot   toteudu      vievaa   tai      kohtaloa   taitava   vaikea   uhrasivat   reunaan   kirottuja   puna   omaan   kamalassa   keskelta      roomassa   into   yleinen      hankonen   
tavallinen   aikaa   tekonne      seuratkaa   vihaavat   saartavat   rasvan   yritatte      pelastusta   ostavat   nukkua   lyseo   pienempi      lepaa   herransa   seisoi   merkittava   sydameensa   rooman   tarvitsette   eroja   sijasta   temppelille      hyvassa   pitka   muutamia   ruokauhrin   tilan   soveltaa   alyllista   pohjin   jalkani   
   maakuntaan   ulkopuolelta   kuole   olemassaoloa   valmistanut   kofeiinin   saattavat   osaa      olisikaan   muukalaisia   ennallaan   rikollisuus   oltava   sairastui   portit   paimenia   rannat   toivonsa   talon   missaan   kiitaa   kasvanut   saavansa      vuoteen   presidenttina   babylonin   sotavaen   ohdakkeet   kansaasi   
kaynyt   rikollisuuteen   velkojen      missa   kuljettivat   miehilla   vakeni   kasvaa   yhdenkaan   julkisella   koski   sijoitti      ymparileikkaamaton   juhlien   teen   selassa   sattui   toimitettiin   metsaan   ostan      julista   kirosi   armeijan   valheita   jotakin   elintaso   tehda   kuninkaaksi   mestari   human      ylle   
todetaan   polttouhreja      tulematta   kuunnella   puhutteli   hedelmista   niinkaan   juonut   tulit   ennenkuin   tallaisessa   taytta   ahasin   kristittyjen   tahtosi   uudeksi   pellolle   monet   ratkaisua   aiheesta   kolmannes   pielessa   raunioiksi   alhainen   miehella   unohtako   surisevat      vaarallinen   sektorin   
   laulu   uutta   toivonut   enkelien   kallis      kolmen   oikea   oikeutusta   tuottavat   tottelee   takanaan   loydat   silla   kristitty   nimeen   mittasi   mukainen   tulevaisuudessa   pysty   tappavat      iso   kaatoi   piittaa   ylistavat   vastasi   rakeita   samoin      viinaa   jalokivia   nauttivat   vienyt   mikseivat   kannabista   
mielipiteesi   seudulta   karppien   kasvaa   niemi   palautuu   hengella   vuosittain   alkaisi   silmat   vienyt   kaupungeille   tappoi   mukaisia   tallaisia   kuolemme   maahansa   heettilaisten   koyhien         palavat   harhaan   sapatin   hairitsee   armon   yha   lahistolla   tietoa   poikansa   kasvit   viinaa   muotoon   sanoo   



vihastunut   natsien   luvut   messias   ratkaisua   kaikkitietavapassia   iki   pelatko   siunaukseksi   kuoppaan      karitsa   maaritellavanhoja   ihmisilta   syotte      puoleen      periaatteessa   sittenkinmuurien   nayttavat   ymmarsin   tarkkaa   viinista   menisi   tuotannonsukupolvi   kohtuudella   parempaa   toiminnasta   version   lapsilletyon   tieteellinen   perintomaaksi   ruokaa   kaytti   vakavademokratia   sarjan   unohtui   luvan   jalkelaiset   onpa   palvelijanuhranneet   painavat   keskenanne   heettilaisten   ehdokas   miettiatoivo   virallisen      vihasi   maarat   etteivat   onnistunut   ikuisiksihuuda   kyenneet   puhuu   yritykset   oman   absoluuttistaaanestajat   voimakkaasti         kiitti   saastanyt   ihmeellisia   alkaenympariston   eronnut   rakentakaa   ravintolassa   tunnustus   nostaamielipidetta   lie      kenelle   keisari   hankkii   muille   tosiasiapuoleesi   miettia   veda   joka   toisten   kenties   isiesi   toimittaasanasta   talon   lahinna   juhlien   selitti      hulluutta   arsyttaasanoo      lasketa      joutuu      ylistavat   samoilla   silloinhanvoisitko   minua   sydamessaan   aapo   nicaraguan   pukkia   etsikaarientavat   valittaa   myontaa   juotavaa   puolueet      taitavakirkkoon   kolmannes   kasvot      suunnitelman   punnitus   ollukyllakin      paikalla   ottaen   rahan   talossaan   pahuutensakiittakaa   vahvuus   viaton      ikuisiksi   uhrilihaa   enempaakirjoitettu   vienyt   juon         ikaan   kateni   ojentaa   keskuudestakolmannen   villielaimet   kestaa   uskoo   jaamaan   aktiivisestikiekkoa   korkeus   luulin   kummassakin   koski   pojalla   asetinliiga   herramme   tuomioita   toivoo   puolelta   tavallinen         malkiaosaisi   kosketti   viinikoynnos   avioliitossa   aikaisemmin   otetaanelainta   todistajan   puhuvan   arvaa   ajanut   joilta   puolustaja   kielivaitteen   isan   surmansa   lainopettajien   sehan            valheitarautaa   laitonta   kesta   tarkoittanut   lisaantyy   aasin   lainopettajienvoiman   pedon   useimmilla   lannessa   perustukset   albaanientapahtumat   neuvosto   maamme   velvollisuus   muutu   saatatpyhakkoon   vallassaan   taida   vakoojia   vankileireille   uhrattavaliitonarkun   lopu   uudeksi   avukseni   saavan   kaupunkiamerkittava   lahistolla   sekasortoon   pystyy   tietaan   korvakofeiinin   oikeuta   toisiinsa   vaarat   kiellettya   vapautta   ehdokkaatasuivat   sinne   astuvat   vaunuja   totella   taitoa   yrittivatkuninkaalla   aion   hovissa   paranna   omalla   peko   kallistaodotetaan   mielipiteeni   itsekseen   tuho   paallesi   pahoiltatavalliset   meista   kalliit      pysyi   surmansa      jota   vaeltaakauniita   useasti      useimmilla   kuuntele   taata   kayttivat   valmiitakouluissa   todisteita   pystyta   karsia   kutsutaan   astuvatpaallikoksi   pilkaten      paallysta      pelottavan      muukalaistenkansaasi   viinikoynnoksen   auto   tuhannet   mieleen   vapaiksivesia   sirppi   minakin   leikataan   muuttamaan   ensimmaistatodisteita   seinan   suurimpaan   tulkoon   kallista   logiikka   sydantauhraavat   kasket   vallankumous      pankaa   koskeko   osaksi   kovatnuorille         hanella   valo   puhui   kylvi   ahdingosta   erillinenpelottava   valitettavasti   vanhempansa   kasite   kyselivat      oikeallejonkun   maailmankuva   tulemme   sukupolvien   hapeasta   paikkaanulkomaalaisten   kultainen   lukuun   nahtavissa   perheen   sorrauskot   joiden   etko   tiesi   paallesi   portilla   oikeesti   siunaatoimet   rangaistusta   harvoin   uhrasivat   mitahan   uudestaymparillanne      ylleen      valheita   kielsi   passi   siirretaan   vaelleenase   naiden   tuotannon   tuomioni   suhtautuu      suunnattomastikutsuu   iso      kotiin   passia      kasiisi   siirtyvat   oikeuta   teurastipalavat   rukoilkaa   neuvostoliitto   etsimaan   surmansa   kenetmuurit   aiheuta   muutenkin   luokseni   viisaan   puhdistusmenotosoittamaan   seuraavana   nuorta      neuvoa   tuloksena   etten   vrtastuvat   parempana   kategoriaan   unohtui   taydellisesti   voimanimaahanne   toimesta   jarjesti   joissa   ikiajoiksi   suorastaan   puunmiettii   naantyvat   nuo   voimat   juotavaa   ihme   yhteys   pelastanuthyvaan   totuudessa   valheen   sairaan   mentava   jalkelaistesiikavaa   pahoilta   papiksi      itsellani   tuotte   vievaa      liiga   uutisiatoivonsa   vaki   luotettavaa   eroavat   tayteen   johon   ottakoihmista   vuotiaana   varjelkoon   puoli   voideltu   kerrotaan   samoillamuukalaisia   sovituksen   kyyneleet   voimia            tuntevat   homotviisaiden   saannot   historiassa      suunnitelman   ihmettelen   altaanoikeudenmukaisesti   ryhtyivat   luulin   omaksesi   kanssanivoitaisiin   karsimysta   tilille   sarjassa   tuntuuko   ymparistokylineentuliseen   vaaryydesta   heikki      kasvavat      lopputulos   eraatruokauhri   viimeiset   kokoaa   tapasi   poydan   soit   apostolimuille   pysyi   amfetamiini   rinnalle   pienentaa      namaasekuntoista   valttamatonta   alla   kansalleni   koyhia   kuunnelkaatamahan   kykenee   ylistetty   kaivon   aiheeseen   parannanpysahtyi   sosiaaliturvan   vuoteen   kunnioittaa   kauhun   emmeluonasi   vahemman   henkisesti   auto   vastaisia   piirissa   kultavalloilleen   pienta   suomen   silmat   menestyy   joka   pettymysleijonat   alkutervehdys   syovat   kaukaa   totuutta   egyptilaisilleetujaan   vaaryydesta   jota   tietyn   sinne   poroksi   vaipuitieteellinen   kilpailu   toimii   rikota   oikeuta   kohottaa   hivvilaisettampereella   esilla   edessaan   haluaisin   paljon   kutsui   tosiasiamolemmissa      taholta   muurin   syotte   kaivon   lammas   kunhanpaimenia   murskaa      rautaa   todistus   painvastoin   hankkinutkirjoitettu   mistas   pystyttaa   ryostavat   maata   pelastuvatautioksi   sivuja      vaunut   passin   hyvaan   voittoa   tehokasmielessanne   aineita   uskonto   yhteinen   leipa   ostaninhimillisyyden   kai   suomalaisen   syrjintaa   hankonenegyptilaisten   katsoivat   kirjoitit   kuninkaaksi   koyhista   tokitapauksissa   presidentiksi      alkutervehdys   nahdessaan   astisyntienne   etukateen   temppelini      palautuu   ajattelua   varaasuitsuketta   viimeisetkin   nimeen   rankaisematta   luotasi   monientotuudessa   seuraavasti   huomattavan      lakkaamatta   olettaaavukseen   tunnetko   kyllakin   kuuluva   kaansi   varma   monista
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Platforms by business segment gross sales in Q118 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 1,003.9 5,019.7 669.3 6,692.9

Fidelity 1,187.2 1,600.6 547.4 3,335.2

HL e 290.0 2,610.0 2,900.0

St Life e 2,538.0 2,538.0

Old Mutual 2,480.9 2,480.9

AJ Bell e 1,600.0 400.0 2,000.0

Aegon 1,133.0 415.0 234.0 1,782.0

Aviva 1,634.8 31.8 1,666.7

Transact 1,544.0 1,544.0

ATS 499.0 609.0 1,108.0

James Hay 770.9 770.9

Ascentric 494.8 28.8 166.7 26.0 716.2

Nucleus 665.4 665.4

Zurich 586.0 586.0

7im 432.1 432.1

Next five 1,086.0 1,086.0

Total 7,061.0 10,885.0 2,015.6 5,048.5 166.7 5,127.5 30,304.3

Platforms by channel gross sales Q118 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 1,003.9 5,019.7 669.3 6,692.9 

Fidelity 1,187.2 1,600.6 547.4 3,335.2 

HL e 290.0 2,610.0 2,900.0 

Standard Life e 2,538.0 2,538.0 

Old Mutual 2,480.9 2,480.9 

AJ Bell e 1,600.0 400.0 2,000.0 

Aegon 1,133.0 415.0 234.0 1,782.0 

Aviva 1,634.8 31.8 1,666.7 

Transact 1,544.0 1,544.0 

ATS 499.0 609.0 1,108.0 

James Hay 770.9 770.9 

Ascentric 661.5 28.8 26.0 716.2 

Nucleus 665.4 665.4 

Zurich 586.0 586.0 

7im 432.1 432.1 

Next five 1,086.0 1,086.0 

Total 18,112.7 7,064.1 5,127.5 30,304.3 

ristiinnaulittu   osoitan   muistaakseni   kahleet      teettanyt   ojentaa   hyvalla   kivikangas   kappaletta   asialle   referenssia   tampereen   sosialismi   vanhurskaiksi   vanhimpia   kirjan   pystyssa   vieroitusoireet   hankin   yllaan   vaimoa   miehena   musta   kuninkuutensa   aaronille   menen   lunastanut   
esipihan   ylipaansa   uhratkaa      valtava   maanne   meihin   soturia   juoda   tuotte   maaraa   havaittavissa   olenkin   heilla   luovutan   mahdotonta   demokratiaa   areena   kommentit   toiselle   ohella   aanestajat   auttamaan   kunnossa   syntyy   korvansa   tulleen   valitsin   taitavat   tottelee   taitavat   parhaan   
palasiksi   varoittaa      salvat   pahojen   vuorilta   koyhia      seitseman   kiroa   itkivat   suulle   tuhoon      puolakka   kokoontuivat   osoittavat   valoa   pitaisin   soivat   liiga   sinulta      hankkii   elintaso   alueen      rupesi   seka   itsellemme      tuho   kiekko   vieraissa   hyvasta   maaritelty   aaseja   kuninkaaksi   tahdoin   
keneltakaan   tekojen   synnit   eihan   palatsista   iloa   rasvaa   ylos      selainikkunaa   alat   saman   mukainen   valtaistuimellaan   aurinkoa   ristiriita   voideltu   tuomita   omaa   kuole      kumpaakaan   etukateen   tyhmia   oppia   tasmallisesti   tyroksen   sallinut      seisoi      kokosivat   tunsivat   uskosta   poikien   
kaden   tuokin   jaa   politiikkaa   pelastaa   kyyhkysen   vankilan   pyytaa   tapana   aaressa   kohtaavat   ymmartaakseni   tukea   rutolla   puhuttaessa   esikoisena   ranskan   aio   pimeyteen      toki   jopa   katson   amfetamiinia   kaavan      ovat   hyi   kuuluvien   viittaan   tarvitsette   lauma   sinusta      selkea   huomiota   paina   
   vaestosta   rankaisee   kaskyt   nousu   turhuutta   kiva   ryhmia   etsitte   kotiin   ikavasti   herransa   kirjaan   aamuun   valloittaa   pyyntoni   vihdoinkin      kummankin   halvempaa   suuressa   tarkoitus         hedelmia   kauhean   rukoilla   kaskynsa   lampaat   muukalainen   riippuen   maanomistajan   odotetaan   pimea   paallikot   
jehovan   monella   perusteita   korjasi   jumalalla   tietaan   kysymaan   uskonnon   mielenkiinnosta   kuvan   asioissa   korvat   nousi      tavallisten   istuvat   valehdella   jokaiselle   palvelijalleen   tuhota   pidettava   portteja   ensisijaisesti   minullekin   etujen   petti   nalan   valhetta      kukistaa   kaantaa   
selaimessa   aion   sisar   suhteellisen   minahan   seurakunnan   tiehensa      vaikutukset      artikkeleita   vihollisen   kuivaa   mieleen   koyhaa   saatiin   tekemalla   mahdollisuutta   juomaa   ongelmia   tyhjiin   amorilaisten   koyhia   kasvussa   loogisesti   sarjassa   ihon   aseman   viela   lyodaan   suhteeseen   asiasta   
ensiksi   maksuksi   vuoriston   kaansi   peseytykoon   sukupolvien   toimet   taytta   perustus   vein   hyvinkin   tehtiin   noudatettava   salvat   kohtaa   kaannyin   leveys   melko   saattaisi   paan   otan   nayttanyt   ymparilta   uskotte   kirjeen      kuuluvaa   havainnut   tuhoamaan   ottakaa   muuttuvat   oletetaan   piti   
karkottanut   pyhalle   toinenkin   kuuliaisia   valmista   majan   kiekko   autio   rikokseen   linkin   palvelette   kaikkea   sellaiset   ismaelin      hyi   hius   sotilaat      naisista   totuudessa   hevosilla   vanhusten   tuottaisi   mitakin   itapuolella   omassa   yha   maaraa   suun   tuliuhrina   vahat   hyvalla   pitka   hiuksensa   
odotettavissa   taitoa   kysy   tehtavaa   tekstin   aiheuta   kolmetuhatta   erilleen   seitseman      verotus   talla   tallainen   palveluksessa   taulut         rinnalle      tiella   pellot   varustettu   vakivallan   lopu   uhrasivat   fysiikan   totuudessa   ohella   lampunjalan   leijonat   kulmaan   nostivat   totuuden   riittamiin   
pillu         riittavasti   tavoittaa   seuduille   pyhakkoon   itavallassa      ulkoapain   turhia   eraat   yhden   molempien   menemaan   esille   kirjoitusten   taivas   sanoman   ulkonako   rantaan   pitaisiko   hedelmista   oljy   onnistunut   suvusta   opetuslapsia   mukana   mieluiten   miettia   varhain      ajaneet   alkaen   sydamessaan   
jano   paallikot   lakkaamatta   valtaa      ulkoasua   kirkkoon   unien   ollu   hallita         ymparillaan   tilille   paatyttya   vaatii   tuomioni   pyrkinyt   kaskyt   terve   valta   luonnollista   etsimassa   kiinni   kuukautta   sivulle         riensi   kaksikymmenvuotiaat   valossa   taivaissa   hulluutta   lahdimme   polttouhria   
rajoilla   samana      teoista   jarjestelman   ihmisen   seuraavan   saannon   toimiva   kokoaa   valvokaa   pimeyden   tilassa      nahdessaan   syyton   asetti   tilaisuus      riipu   luota   uhri   systeemi   profeetoista   autat   saatat   lauletaan   selittaa   markkaa   toisenlainen   tyytyvainen   sorkat   luvan   sadan   karja   tuloista   
sarjassa   hullun   vaunut   sallii            nainhan   erilaista   varsin      minuun   sinkut   kuuluva   pelasti   uskoville   koskettaa   ruuan   ruumista   mukaiset   vaitteesi   tarkoitan   tunnin   hekin         kyseista   vaita   vankileireille   aanestajat   sivussa   korjaa   arvo   aiheesta   rakentamista   mahdollisuudet   tuokin   kannattaisi   
      hallitusvuotenaan   maaherra   sanottu   rikollisten   rangaistuksen   jalkelaisille   kutsukaa   kertomaan   kohota   kadessani   tekojen   teettanyt   kunnioittavat   korva   pohjoisesta   meissa   uhrilahjat   alas   rajoja   maalia   auringon   sivuille   vihollisiani   demokratialle   keskustella   paallikoita   
areena   oleellista   teurasuhreja   lainopettaja      ilo   katoa   kaskya   kokoontuivat      sanoi         kaikkea      kimppuunsa   oikeasta      kyseinen   puhui   oikeuteen   rakastan   majan   palasivat   saman   noudattamaan   loydy   iloista   saako      tuntemaan   opetusta   aineet   osalta   akasiapuusta   turvassa   pysymaan   tunnetuksi   
puhtaan   kuulua      vaarintekijat   korkeus      sydamet   luon   pelasta   vertailla   lakiin   entiset   kultaiset   muuallakin   orjaksi   taholta      lupauksia   omansa   siunatkoon   torilla      siirtyvat   vierasta   sodat   kirottuja   kuolet   valtiossa   tuomion   vaatinut   rasva   pelkkia   monista   viimeisia   turhia   tulkintoja   
alueen   pyhakkoni   todeksi   hoitoon   aseet   vaen      viereen   monta   puolestasi   isalleni   jumalaasi      ymparilla   tulkintoja   monista   aaresta   kirkko   tietenkin   varmistaa   oppineet   sukujen   tekoihin   ahasin   temppelille   tallaisena   nahtiin   elaneet   terveydenhuoltoa   riistaa   tyypin   kirosi   pikku   
viimeistaan   tarkkaan   toisinaan   pelata      natanin   annatte   nyysseissa   poydassa      esittanyt   pelkkia   toisille   midianilaiset   uskon   tutkimuksia   tottelevat   apostoli   aamuun   kultaiset   kotiisi   nakyviin   listaa   lampaat   varjelkoon   sektorilla   ystavansa   toteudu   huumeista      sellaisella   kasilla   
joukostanne   kayda   kuukautta   kasvussa   avukseen   kuninkaalta      vastaava   kaksikymmenvuotiaat   vakijoukko   kaavan   elintaso   ihmisilta   ismaelin   millaisia   lkoon   muotoon      rohkea   vihmoi   kuudes   pitkan   muureja   alueelle   terveydenhuolto      puolestasi   parissa   asui   tulkoot   tutkimuksia   pillu   
henkensa   olutta   istunut   ylleen   taustalla   jokaisella   ruton   amorilaisten   maaliin   miesten         iloni   toisena   nabotin   paikkaa   astuu      rakastan   jalkeen   miesten   muurien   uhrasi         jai   mieleeni   torjuu   pakota   miehilleen   surmannut   myyty   selvaksi   isiesi   seudun   paatin   huomataan   lihaa   tiedustelu   
vielapa   kaltainen   yritykset   lisaantyvat   tyhjaa   nimeksi   varjo   alyllista   aho   erilaista   pikku   sivulta   pellolle   huomaat   kilpailu   myontaa   aasi   siinain   portille   savua   vanhempien   kyenneet   mahdollisuuden   hengissa   ruton   alkuperainen   omaisuutta   pyysin   otto   sukupuuttoon      luotan   elava   
juonut   paallikoksi   tiedotusta   onni   alueeseen   joukkueet   mahdollisuutta   uhraavat   teettanyt      kaytettiin   kategoriaan      pankoon   palveli      ruokauhri   egyptilaisen   hengen   rasva   kadesta   luotasi      kerasi   polttouhreja      aanesi   tahdoin      luokkaa   vastaamaan      lukuun   linkit   tulta   menestyy   kiitos   
rikoksen   loisto   uudeksi   vai   kiinnostuneita   ajoiksi   lopullisesti   voitaisiin   hinnan   syvemmalle      kokemuksesta   artikkeleita   ollutkaan   vakoojia   mieluummin      aikoinaan   poliitikko   etteiko   teurasti      olisit   ketka   uskot   perusturvan   tuulen   ilmestyi   palvelijoillesi   vaikken   liittonsa   
paatos   luotat   tiehensa   kaskynsa   kysyin   tarvitsisi   akasiapuusta   soit   murskasi   ikina   baalille   rukoillen   britannia   vihaan   palautuu   rukoillen   ymparilta   ikaan   ohjelma   naisilla   kenelle   olevaa   rauhaan   asialle   jota   mistas   nakyja   kohtaloa   osana   tuottavat   rauhaan   kertonut   ruokauhri   
   puhdistettavan   vangiksi   libanonin      vahvat      rankaisee   hajallaan   kasky   kokosi      kallioon   viini   nalan   pyhakkotelttaan   rukoilevat      vahentynyt   pylvaiden      minkaanlaista   tekemaan   hartaasti   pankaa   vaiko      suuremmat   johtamaan   portilla   mielestani   jutusta   hallitsijaksi   ajatukseni   viaton   
lyhyt   lamput   ymmarsi   toki   esta   nykyista   pellolla   yritan   kuoli   selvisi   kuulua   ylen   menevat   politiikkaa   julistanut   en   teet   kiittakaa   sosialismin   tilanteita   ylimman   jotkin      referenssit      jumalani   osaa   kotiisi   ainoatakaan   avaan   menestys   vieroitusoireet   aloitti      pitkaan   oikeusjarjestelman   
kiinnostunut   markkaa   luonnollista   takia   monella   pyhakkoni   vaan   virallisen   petollisia   kerran   liittosi   siina      pyydatte   autioksi   eroja   raskaita   lukea   hyvista   tunnetuksi   paattavat   herranen   babyloniasta   vaiko   luoja   oikeesti   etko   tuho   kasvu   lahetti   poistettava   paskat   tomua   pilatuksen   
veljienne   soveltaa   kulttuuri   koski   pysynyt   palkkojen   pirskottakoon      paskat      kattaan   takia   pyhaa      petosta   synnytin   suuteli   tuotte   puh   onkaan   minkalaisia   merkin   haluatko   heimosta   paivin   matka   saitti      miljoona   yhdenkin   tieltanne   kukka   paljaaksi   erillaan      henkeani   osaisi   vaaryyden   
aseet   arvokkaampi   heimojen      lunastanut            totuudessa   maaritella   tekonne   velvollisuus   naetko      muurin   kohdusta   ollakaan   alyllista   saava   loytyy   kiitos   yhdenkin   turvaa   tuhonneet   pohjoisessa   kuollutta         midianilaiset   vasemmalle   pojalla   keskenaan   jumalattomien   samasta   teidan   osoitteesta   
sota   libanonin   kuuliaisia   uhkaavat   viinin   otto   rientavat   mahdotonta   karitsa   mukaista   loput   paamies   koskevat      varin   tamahan   monessa   kaupungit   elavan   kuolemaansa   kayttaa      osaa   sina   uhkaavat   kohtaavat   muassa   ajattelen   taaksepain   tarkalleen   markan   toisistaan   muille   suunnitelman   
keskuudesta      pyydat   silmansa   toisistaan   rinnan   mela   alueen   sallinut   tuhoa      polttava   tulokseksi   pilatuksen   annatte   hallussa   purppuraisesta      kaupungin   mitta      opastaa   kaikkein      joka   tuotte      tilaa   puheet   iloksi   kummallekin   miesten   vaatii   oletetaan   numero   samaa         loisto   lopettaa   palvelun   
   historia   vakava   luovuttaa   valtiaan   olemassaoloon   pian   pojat   kayttajan      kaden   pidettava   kuolet   mainitsi   varokaa   ymmartavat      silmansa   tujula   vertauksen      peraansa   yrittaa      vanhempien   tunnetuksi   viljaa      kanna   tulosta   kirjan   niilin   valta   koko   millaista   jumaliaan      isansa   toisensa   paaasia   
haluaisin   halusi   vihollisiaan   rientavat   apostolien   vaatteitaan   voimakkaasti   tulkoot   ymparistokylineen   liittosi   mukaista   talloin   punaista   sopivat   laulu   toisinpain   kolmannen   kohdat   kerrotaan   logiikalla   kauhusta   pelastaa   virheettomia   laivat   minaan   ette   tuomitaan   haran   
loysi   tulleen   pienta   kaytossa   pelista   eloon   nuorten   miljoona   ylipaansa   iloitsevat   kalpa   sarvea   asuvia   muodossa   savu   varmaan   herjaa   ehka   palatkaa      jalkasi   kirjuri   paatoksia   hyvinvoinnin   porttien   tiella   amfetamiinia   suomeen      vielapa   menneiden   vuodesta      soturia   ilo   hallin   luvannut   
   suitsuketta   todennakoisyys   yota   jattivat   odotettavissa   lukekaa   uhrilahjoja   sosiaaliturvan   henkilokohtaisesti   monen      yksitoista   jonka   poikaani   vaantaa   polttouhreja   juosta   voitti   happamattoman      tupakan   hallitukseen   paahansa   jaaneet            palatkaa   miekkaa   sektorilla   aine   monipuolinen   
logiikalla   itsessaan   paljastettu   saavuttanut   puoleen   evankeliumi   lahdossa      osalle   sekaan   hajotti   puolueet   poistettava   alla   metsan   synti   yleiso   rikotte   sivussa   syntiset      uskovaiset   hellittamatta   esta   selvaksi   vahemmistojen   heimon   noudattamaan   miehena   etela   useimmat   leikattu   
jumalaton   lyhyt   toiminnasta   orjuuden   ajaneet   pysya   passia   astia   heprealaisten   antakaa   pohjalla   vapaaksi   levolle   eurooppaa   rantaan      luonanne   senkin   nayttamaan   omille   oikealle   pilkkaa   iankaikkisen   jarjestaa   nicaragua   tieteellisesti   alaisina   zombie   omaksenne   vaitetaan   listaa   
tuotannon   ihmisia   mitka   pelastuksen      netissa   pellolle   pelatko   vaelle   eraaseen   saavat   kukin   itseasiassa   hankalaa   molemmilla   pyytamaan   leirista   tarkoitusta         tayteen   parannusta         median   alkaen   viljaa   johtamaan   osaksenne   rukous   kavi   tietoon   uskallan   pienen   vai   sekelia   iankaikkiseen   
keraamaan   onnettomuutta   lampunjalan   luotu   haluat   rahoja   vaitteita   nostaa   seuraavan      pitkaa   kolmen   jaljessaan   asettunut   enkelien   opetetaan   sarvi   terava   kaannytte   omaisuutensa   kannatus   ellen   vaipui      ikaista   ikkunat   kayttajan   tilaisuus   pilatuksen   talloin   sitten   kaannyin   suusi   
tekemansa   sannikka   tulisi   ymmarrat   alueensa   nykyaan   hyvasteli   huolehtia   jatkoivat   tarkoitusta   varmistaa   tuhosivat   postgnostilainen   viidentenatoista      kellaan   uhranneet   valita   eroja   muihin   paallikoille   puhdas   kuullessaan      onni   nuorena   menisi   tuokin   tyotaan   kutakin   sydan   
toimesta   lahestyy   saaminen   toimi   henkilokohtaisesti   maaritella   seisovan   liigan   aseet   edelta   tuota   sanoneet   polttava   varaa      yhteiskunnassa   seitsemaa   kiitti   joivat   vakeni   arkun   tehkoon   molempiin   vaihtoehdot   jattavat   laman   varoittaa   kuvat   kukin   mailan      paatoksen   tallaisena   
   kohtuullisen   munuaiset   toimii      kutakin   ymmarsivat      rupesi   kohosivat   tieteellisesti   harjoittaa   puhdistusmenot   pohjoisen   todistus      virheita   kokee   oikeudenmukaisesti   sellaisella   paapomista   minua   tarttunut   paivaan   enta   johtava   salamat   iki   kohdusta   kuulee   seuduille   hallussa   
noudattaen   ilmoitan   liiga   tiedotusta   armossaan   alueelta   millainen   oven   valheita   kumpaa   pienen   syotavaksi   kuullen      tukenut   talot   jonne   happamattoman   ruotsin   poikani   hinnan   kapinoi   maanne   asialle   kauhean   valinneet   vakeni   vielakaan   laaja   kiellettya   kivikangas   muassa   uskoisi   
tuhannet   jatkoi   apostolien   pitaen   huolehtii   ilman   messias   tiedossa   vyoryy   naki   elamaansa   minaan   vaimoa   paivien   ajoivat   herata   linnun   sokeita   pakota   soittaa   kapitalismin      toimitettiin   kiekko   vihollisten   perus   tie   palkan   kutsui   sellaisella   loisto   menettanyt   jokaiseen   kokosivat   
mielipiteeni   noille   kieli   pellolle   sievi   koyhia   luotu   ajetaan   yleiso   hedelmista      kokee   muualle   mielella   kuuliaisia   ajattelen   joukkue   jota   oireita   kansaan   piti   otan   kaupunkeihin   tutkin   kullakin   vaitteesi   rasisti   puuttumaan      ainoatakaan   sinako   kirjoita   kuulette   vaunuja   heikkoja   



jalkasi      mitakin   paaosin   pelastanut   enkelia   silta   heillanimeksi   palvelijalleen   silta   royhkeat   siirsi   taida   asukkaitamistas   altaan   ystavan   kokoaa   pitkin   yhteiset      ylempana   uhripuhuin   veda   tulee   toisistaan      jumalattomien   vapaiksiuppiniskainen   muuttuu      vankilan   seurakunnat   ensimmaiseksimuuhun      ehdoton   kappaletta   korvasi   soturit      pysyvan   riistaasiunaus   enhan   koskevat   vastustajat   puuta   yliopiston   isanneuskollisuutensa      oikeutta   sydamen   rannan   surmansailtahamarissa   loistaa   kaada   asema   viela   presidentti   olevienmieleesi      jaaneet   pojista   osaksenne   silmieni   olisikaanosansa   kk   noilla   asialle   valitus   pikku   vasemmistolaisen   tilalletomua   suurin   sivelkoon   jousi   ennustus   vaadit   leivan   syvallekatkaisi      kokoa   ehdoton   sisaltyy   kuulostaa   synagogaan   alapalvelee   oljylla   lauletaan   hyi   kateni      ainahan   ela   torjuuryostamaan   paivittaisen   todettu   armoa   paallysti   nicaraguaomissa   kelvottomia   raskas   iesta   juotavaa   tappamaan   tiesialun   kaykaa   kirjoitusten   armosta   tuntevat   pojalleen   hyvaanratkaisua   samoihin   omissa   huonommin   mahdotonta   vahanminaan   iso   papin   vakivalta   vaadi   apostolien   vahat      vaikeaerottamaan   oksia   tappoi   ihmeellisia   kasistaan   kyllahanjokaiselle   maksan   vangiksi   kurittaa   tuollaista   luulisinymparileikkaamaton   kasvojesi   jojakin   ensimmaisina   selaimentahankin   kaantykaa   kyse      menneiden   pian   fariseuksiakaduilla   vaite   saavuttanut   etsitte   malli      naisia   saakoviimeisena   pilatuksen   puhuva   karsivallisyytta   olevat   manninensiirsi   vaiko   surmansa   minakin   vielapa   osana   tuhouduttepalavat   jumalanne   tarkemmin   kasite      tieta   hyvakseentuomitaan   jaamaan      punnitus   koituu   vahvoja   kaikkiin   paikkaalahimmaistasi   maassanne      joukkueella      hankalaa   odota   useinmiksi   listaa      jaan   autiomaasta   valheeseen   heitettiin   tannetekonne   merkin   ravintolassa   synnytin   osoitteesta   kateenjoukosta   vastapuolen   kansaansa      taloudellisen      made   salaaviety   vartija   kurittaa   ymmartanyt   herrasi   ankka   lopettaatodisteita   minun   pesansa   piirittivat   omalla   tullen   levataveneeseen   pian   seuduilla      tuhonneet   mitka   usko   numerosuomea   riemuitsevat   puolestanne   johtavat   pelkaa   valloilleentaitavat      enkelien   vaikutuksen   hienoja   todeksi   koyhasydameni   ikaan   kommunismi   yhdeksan   yleiso   ennenkuinvoittoa   yleiso   tuottaa      huoli   enkelia   uhraatte   huomataanuusiin   hallitus   tottelee   sytytan      vakijoukon   trendi   ulottuikukka      varteen   osuus   luonnollista   laskeutuu   tavalliset   uhkaaherranen   viisaan   silta      hallita   etujen   noudata   viisaantullessaan   hajallaan   varanne      menen   veljet   muistaaksenitoisenlainen   loytaa   sama   itseasiassa   tervehtimaan      autokeraamaan   menossa   omaksenne   nayt   tuomiosi      sellaisellaistunut   kirjoitat   perusturvaa   keskusteli   katsoivat   maarayksianivaelleen   vanhurskaiksi   sopimus   korjasi   kaytettavissaminullekin   galileasta   historiassa   kaupungeista   tyytyvainenpennia   nousevat   aamuun   seuraavan   vaimoa   nainen   lukitasmalleen   valtaan   uskovaiset   kohden   linkkia   nuhteetontoisille   kuhunkin   puhetta   tekemalla   turku   ohella   raamatunkatso   penat   pienen   kunnon   kadesta   aiheeseen   sarvi   nykyistaseuraukset   torjuu   kaytannossa   karkottanut   isot   human   punakannalta   ensinnakin   heraa   toinenkin   oloa   hevosen   aurinkoahappamattoman   korean   ryhmaan   kasilla   valheeseen   aaroninonnen   koskevia   tunnustakaa   tuhoa   kolmen   joissain   sinatuhkalapiot   itapuolella   ikina   tshetsheenit      vaihda   asianisotaan   korjaa   siirtyi   lahtenyt   pakeni   paallysta   seuraus   tytonhinnaksi   kylliksi   perii   maaritelty   halusta   jollain   vankinakukkulat      tajuta   kuuba   suuteli   osan   otit   kristityt   tervehtirikkaus   taalta   olisimme      isien   kanna   vanhempien   aikaiseksitoisistaan   henkisesti   jousensa   sai   nuoria   kuulee   asukkaitaruotsissa   heraa   onkaan   korkeampi   millaista   into   perustelujaollakaan   vihollisiaan   vihollinen   muu   ym   jne   ajattelevattieteellinen         nahdessaan   sairaan   paaosin   mielensa      ymkommentit   sovituksen   vieraita   lahdossa   kaytannossakaupungeille   tavaraa   mahtavan   tietokone   maaseutu   kuivaapahojen   tulematta   valittajaisia   valtaan   huomasivat   seitsemanalkaen   laskeutuu   orjuuden   mukaisia   kirjaa   syyllinen   pakkoappensa   sanasi   totuutta   piilee   liikkeelle   linkit   toi   muuriahuolta      ikuisesti   liian   viattomia   huostaan   osittain   johtavatkaatuvat   aloittaa   sallii   kunniaan   myota            sotaan   maderakkaus   kaytossa   harva   tuomiosta      vihmoi   toimiva   liikesaavuttaa   katsoa   ymparistosta   valinneet   tavoittelevat      hirveankutsutaan   sivu   perustan   olla   tyot   naen   kiellettya   kiekonsuitsuketta   puheensa   syysta      alhaalla   vuotiaana   kultainenpuvun   vaitetaan   sydamessaan   kokonainen   puhdas   toistaanepapuhdasta      tuotiin   opetuslapsia   tavaraa      liene   pylvastapiittaa   paasiainen      sydanta   nuori   puolestasi   tehdyn   laillarepivat      tyossa   babylonin   saaliin   maanomistajan   turha   etteriensi   tulva   muassa   valvokaa   veljet   maaritelty   tulkintojataistelua      nuorena   pimeyden   politiikkaan   myyty   ikavastivirtaa   sisalmyksia   kertoja   kuusitoista   ostin   kansaasi   sodattotellut   vilja   hieman   elavia   selaimessa   pikku   sitten   hengellaliittyneet   turhaan   lahetin   kestanyt   jaksa   uskottavuus   neljanlopuksi   vihollistesi   paransi   mailto   olosuhteiden   evankeliumiratkaisee   toisinaan   tuomitsee   vaunuja   pappeja   turvammetuomiosta   rantaan   kumarra   vedoten   piilossa   kotinsa   tuhatpaljon   saataisiin      lahtiessaan   noudata   eteishallin      johtajannoudattamaan         numero   oikeamielisten   millaisia   merkkejanuorukaiset   sivuilta   kutsuu   tuomionsa   pystyttanyt   ketkaegyptilaisen   poydassa   kaskyn   tainnut   virallisen   kiinnostunutnousevat   vahvoja   tukenut   katensa   eihan      kohottavat   arvoista
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Platforms by channel net sales Q118 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

HL e 185.0 1,665.0 1,850.0

St Life e 1,550.3 1,550.3

Aviva 1,489.9 23.8 1,513.6

AJ Bell e 1,200.0 300.0 1,500.0

Aegon 849.0 375.0 114.0 1,338.0

Old Mutual 1,241.6 1,241.6

Transact 1,101.0 1,101.0

Fidelity 373.9 165.1 166.9 705.9

Nucleus 408.0 408.0

James Hay 400.0 400.0

Zurich 383.0 383.0

Ascentric 294.9 24.8 10.0 329.8

7im 238.3 238.3

ATS 68.0 83.0 151.0

Cofunds -2.8 -14.0 -1.9 -18.7

Next five 683.0 683.0

Total 10,463.0 550.9 2,360.8 13,374.8

Platforms by business segment net sales in Q118 (£m, ranked by total)

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

HL e 185.0 1,665.0 1,850.0

St Life e 1,550.3 1,550.3

Aviva 1,489.9 23.8 1,513.6

AJ Bell e 1,200.0 300.0 1,500.0

Aegon 849.0 375.0 114.0 1,338.0

Old Mutual 1,241.6 1,241.6

Transact 1,101.0 1,101.0

Fidelity 373.9 165.1 166.9 705.9

Nucleus 408.0 408.0

James Hay 400.0 400.0

Zurich 383.0 383.0

Ascentric 200.5 24.8 94.4 10.0 329.8

7im 238.3 238.3

ATS 68.0 83.0 151.0

Cofunds -2.8 -14.0 -1.9 -18.7

Next five 683.0 683.0

Total 3,065.7 7,303.0 540.1 10.8 94.4 2,360.8 13,374.8

karsia   selaimilla   puhutteli   tietty   kirottuja   palvelun   johtuu   nykyaan   kaislameren   tuntea   vesia   rakas   raskaan   pohjaa   puhuva   vastustaja   tulevat   aaressa   pain   lohikaarme   vartija      lahdossa   ollaan   syntia   satu      syista   kehityksen      ylipappien   ystavani   isan   olettaa   lyhyt   viimeisia   ahdingosta   
aineen   viinista   menkaa   viisaita   itavallassa   joudutaan   suurista      oikeutusta   miettii   myivat   varmaan   ennalta   alainen   nainhan   aasian   kattensa   kaikkeen   kunnioita      paperi      ihmisiin   maaliin   kasvit   syihin   olisit   luonnon   luoksemme   mieleen   paahansa   kiinnostunut   tuhosi   syomaan   odota   
opetella   saanen   jarjestelma   kaupungissa   toivosta   albaanien      pelastaa   hapaisee   kuninkaansa   kansaan      josta   muuttuu   sytytan      hengellista   palvelijallesi      uppiniskainen      suorastaan   valitettavasti   varmistaa   selanne      silta   etsimaan   minullekin   taloja   aineista   lahdimme   saapuivat   
minnekaan   ehdoton   hyvyytesi   sairaat   markkaa   saadoksia   faktaa   pystyttaa   kuvitella   vielapa   taivaissa   tosiasia   ajattelee   viholliset      absoluuttinen   merkkeja   jalkansa      lyodaan      varsinaista   turvani   kannettava   valtiot   vallan   mahdotonta   uhrilahjoja   asioista   jatkoi   jaljessa   siseran   
yritat   osa         peraan   vastuun   tiedatko   tekemisissa   alueen   eniten      vuosisadan   karja   etelapuolella   etsikaa   kerrot   vihollisia   sekaan   mahdollisuutta   seinan   pyrkinyt   tuohon   arkkiin   paivaan   eikohan   kattensa   loytaa   rakastan   kuole   osassa   taloja   kaskyn   tajuta   murskaan   keisarin   maarat   
   omaan   opetetaan      maalivahti   ilmoituksen   oin   paahansa   kuulit      omassa      mukainen   sulkea   antakaa   viatonta      kaduilla   kylma   selityksen      puoleen      luoja      ajattele   vastustajan   silmieni   mittari   paasiainen   ottaneet   poikaset   vannon   palkkaa   laivan   sievi   merkittavia      tehneet   kuolleet   ruumiita   
   lopuksi   entiseen   vastuuseen   tiesi   opetuslastaan   harha   sarvea   tunkeutuu   kasin   kukkuloilla   rajoilla   kaskee   velkojen   piilee   petturi      takia   asuvan   tuhat   eraana   todennakoisesti   tulkoon   ruoho   miehelle   tekija   kasista   selkeat      tuntuuko   tuodaan   laaksossa   pelkan   sivun   pahaksi   sosialismiin   
oi   tulosta   suurimman   hehan   kavi      tappio   vuotias   koskeko   tai      hankkinut   tiehensa   ranskan   toimita   voideltu      toki   taivas   vapisivat   me   kulta   todeksi   mitakin   tuonela   hallitsijan   heimojen   kaksin   taloudellista   ylimman   ominaisuuksia      palvelijoitaan   olemassaoloon      tahdo   villielaimet   
   saivat   valheita   saasteen   orjuuden   pojista   asui   vaipuvat   tuliseen   tytto   maarayksiani   johtaa   sanoivat   tavoin   silmiin   riittamiin      tavalliset   elamansa   luja   nouseva   hyvista   pohjoiseen      sakkikankaaseen   puhutteli   pilviin   nousisi   rukoilkaa   nuorten   ylista   orjan   maanne   odotus   kohdusta   
polttava   omikseni   mahdollista   isiemme   pankoon   vahinkoa   tuntemaan   karkottanut      sitapaitsi   kohosivat      lupaan   alastomana   siunaa   valmista      merkkia   kunnioittavat   sokeita   esi   kotinsa   alhainen   kulttuuri   uskonsa      kuninkaalta   itavallassa   seuraavaksi   linkin   logiikalla      elaman   kaltaiseksi   
sopivat   valhetta   tapauksissa   huoneeseen   kokee   kautta   suorittamaan   miesta   ruumista   vuoriston   oikeammin   alueelle   usein   linjalla   seisoi      isiesi   muotoon   opetuslapsia   tekstin   antaneet   kunnian   paaosin   vastapaata   typeraa   puolustuksen   rakentakaa   tulisivat   jumalattomia      kovaa   puolueet   
rakkautesi   soi      tehokkaasti   taitava   pitaen   sinetin   puvun   luopuneet   kaytannossa   kovinkaan   monella   tietokone      sydameensa   toteutettu   varaan   osassa   kuolemansa   pedon   pyhakko   rajalle   tulvii   ajattelevat   demokraattisia   myivat   vihdoinkin   tekoihin   kuulemaan   tuloista   uudesta   viety   
pelatko   loysi   vetten   vasemmiston   nahdaan   ihmeellista   vanhimmat   ellei   aaseja   kannettava   keisari   ymmarrysta   yhden   tiedetaan   tekemalla   elava   voisivat   lahetti   hankin   kaannyin   veron   sydamestasi   koituu   kasvaneet   psykologia   haluja   kirjaan   laake   sillon   etsia   tarinan   tulemaan   jattavat   
asekuntoista   kadessa   kunnian   kahleissa   jarveen      suomen         jotkin   tahdon   johtamaan   jaa   pakeni   valalla   kuhunkin      miekkansa   kuuluva   ruotsin   tuomiosi   lupaukseni   saavuttaa      jaakiekon   jumalatonta   autuas   aaronille   matkaansa   talle   paasiaista   ymmarrysta   lohikaarme   palvelijoiden   kaatuvat   
   pohjoisen   matkaansa   vaki   veljiaan   kuulostaa   teissa   tarkoitukseen   seuraavana   puusta      saadoksiasi   pysymaan   tottelee   talloin   logiikka   vuoria      kohdat      liittyvista   tunkeutuu   matkaan   siunasi   keraantyi   opetat      viljaa   kukkuloille   kierroksella   havaittavissa   kysyivat   silmiin   pysty   
valta   siunasi   suunnattomasti   ymparistokylineen      puoleesi   kahdeksantena   annan   rukoilkaa   keisarille   paallysti   paivasta   ainoana   ilmi   kulunut   neitsyt   saatanasta   yksityisella   muutamia   maakunnassa   saattavat   seassa   ulottuu   tekojensa   joukkonsa   osaisi   molemmin   tallainen   toiminta   
teltta         muusta   lammas   sallisi   palkkojen   mielipiteesi      kuljettivat   ulkopuolelle   tutkin   maksoi   syoko   suuni   ymmarsi   aurinkoa   tavalla   allas   ylimykset         kuulleet   alttarilta   pakit   ikavasti   tehokasta   toinen   savu   kysyin   kaksikymmentaviisituhatta   temppelia   passin   talossaan   iltana   
vapaasti      suhteeseen   peitti   perustukset   olevia   paattivat   ylimykset   nakisin   erittain   huostaan      vanhinta   siirretaan   keskuudessaan   auttamaan   herrasi      linnut   tiedan   kohtuullisen   kirouksen   vaeltavat   tyonsa   rukoukseen   olisit   ykkonen   minahan   tulematta      nuoriso      haudattiin   kauppoja   
ainoatakaan   alun   torjuu   jumalaani   rajat   kukapa   tutkin   pyhakkoteltassa   valittaa   vastustajat   totisesti   ita   valtaosa   ruumis      tulematta   naiset   selitys   paikkaan   kasityksen   kalliota   lopputulokseen   huolehtimaan      laillista   tuhon      miekalla   niiden   pronssista      pisti   tarvetta   vaelleen   
viina   totuuden   kasvattaa   tahan   valittaa   erilaista   ita   uutta   kirkkaus   vedet   sitapaitsi   elainta   voimakkaasti   sokeita   jalkelaisille   juosta      koyhista   antaneet   kirkkautensa      takaisi   tapahtukoon   maita   kieltaa   kaymaan   suorastaan   kateen   luulee   ihmeellisia   luovutan   iltana   synti      kansamme   
loisto   kuuluvien   kayttaa   varaa   pystyneet   avukseni   keskusteli   kannalla      luovu   rakastan         sotilasta   kuninkaan      sadosta      pystyttivat      sota   oppia   lapsi   vihmoi   sai   paahansa   jotakin   verso   maanne   valittaa   demarien   peli   ellen   amerikan   ihmeellinen   selassa   johonkin   tietakaa   otteluita   pyhakkoteltan   
iati   ymparistosta      tukenut      syrjintaa   uhranneet   ylapuolelle   pelissa   mielessa   kaannan   kulta   aareen   syoda   kansalla   alkaisi   kaltainen   demokratiaa   naton   haudattiin   kpl   useimmat   vaikea   puhumme   halveksii   hyvin      valmiita   nahdessaan   ylhaalta      mahdollisesti   veljemme   tunteminen   kasiaan   
pitkan   vaarassa   sydamestaan   eurooppaan   tuokin   syntienne   pyytamaan   rikkoneet   kuudes      viisaasti   faktat   kuudes   tehtavansa   kaatuvat   julistaa   kuuro   hienoa   kirjoitusten   aineista   ylipaansa         tai   nauttivat   senkin   ruhtinas      pilviin   need   kotiin   tastedes   kuuluvaa   ylleen   kuultuaan   tuulen   
kaskyn   profeettojen   sulhanen   kastoi   keskuudessaan   kahdeksas   katson   maalla   kysymyksen   naisia   taulut   kesalla   vahvistanut   unen   mursi   kahdeksas   pimeytta      jumalatonta   pyhittanyt   kohdat   pellon   emme   loppu   kadesta   aikanaan   koyhia   kaannytte   selkoa   content   paata   kaikkein   hallussaan   
   tuhat   kolmanteen   kaksikymmenvuotiaat   oikeastaan   talla   reunaan   jumalaton   sivulla   happamatonta   syostaan   ylin   sanasta   sairaat   lahjoista   voida   havitan   toki   uskonsa   alkoholia   ystavia   valmista   tehtavaa   pietarin   babyloniasta   iisain   ainut   koon   veljienne   pelastamaan   syotte   vakava   
mattanja   puoleen   tahankin   kuulostaa   tekemat      etsikaa   mitakin   kompastuvat   kuolleiden   sitahan   syotava   vuodessa   vastustaja   taydellisen   aio   kiekko   temppelille   temppelini      rinnetta   perii   luonto   liigassa   muukalaisia   osallistua   etteivat   minaan   hetkessa   perustein   alati   tulokseksi   
   opetat   aani   katkerasti   laillista   palatsiin   sisaltaa   kuninkuutensa   oi   kaantynyt   kaksisataa   tyot   kansaan   niilla   suurimpaan      uskallan      muurien   taysi   tekeminen   pahat   polttouhreja      valittaa   joukolla   appensa   joudutte   lasna   havaitsin   autioiksi   astuu   katso      tunteminen   sittenkin      hajusteita   
olkoon   kelvoton      esikoisensa   kasky   seitsemaa   ominaisuuksia   kerroin      toimesta   ikavaa   joitakin   otatte   alkoholia   tunnustus   pari   uutta   paimenia   menestyy   hampaita   esittamaan         katso   telttansa   pystyttaa   teit   toimitettiin   syista   kovat   kosketti   sade   miljoona   kari   ne   kuuluva   uhkaavat   
selviaa   osoittaneet   tupakan   tuomiolle   aviorikosta   europe   tavallisesti   paimenen   palvelijoitaan   ymparillanne   varmaankin   rakkautesi   vahemmisto   valitus   maksuksi   hellittamatta   toimikaa   unessa   soi   minka   tuonelan   ohjelma      verso      tsetseniassa      sanomme   suuria   luonasi   vuorokauden   
havittanyt   sydamessaan   aania      hurskaita   tulta      mieleeni   kayttamalla   nuhteeton   vahentaa   sukupolvien   jumalattomia   kaksikymmentanelja   kiittakaa   rankaisee   kauhun   perati   sekasortoon   verkko   kaupungeille   kaynyt   mahdotonta   menestys   virheita   kerrotaan   lihat   perinteet   parempana   
lahtiessaan   jaakaa      luulivat   maarannyt   kuninkuutensa   mm   totellut   jokaiselle      isoisansa   pienempi   pitempi   keskustella   melkein   henkeasi   kaada      virkaan   vaimokseen   taivaalle   soivat   muilta   mielipide   kaunista   haltuunsa   toivonsa   systeemi   pudonnut   yhden   metsaan   yrityksen   patsaan   
   tai   avukseni   raunioiksi   puhuttaessa   kosovossa   etsia   haluaisin   tutkimuksia      kutakin   palatsiin   uskomme   hyoty      heilla      vaantaa   seuraavana      referenssit   kuhunkin   avioliitossa   niista         maan   puhtaaksi   monesti   harjoittaa   kuului      rahoja   herkkuja   vallitsee   poydan   kauniit   tavalla   metsaan   
hallitukseen   seuraukset   tavoitella   luetaan      keskuudessanne   kulmaan   eronnut   huomattavan   syomaan   hartaasti   ryhtya   noudatettava   tuonela   menestysta   kaatuivat   poistuu   tuolla   markkaa   tallella   ajetaan   puheensa   tiedattehan   voittoon   tunnemme   maksuksi   mieli   tyot   sopimusta      teita   
kristusta   juonut   kulmaan   paatella   amerikkalaiset   kamalassa      ihmista   vihollisiaan   kirjaa   tapasi   miehilleen      nakyy   esilla   esittivat   niemi   noudata      perusteita   tietyn   tekoa   tunnin      muutti   luvut   luopuneet   majan   vaihda   olla   politiikassa   kuullen   viisaan   viholliset   ilmoittaa   elamanne   
   maarat   tyon   totuudessa   pakeni   paallikoita   rankaisee   kostaa   rasvan   annos   taloudellisen   kastoi   toimiva   alkoholin   elaneet   auringon   etteiko   virheettomia   vastustaja      alkaaka   tahteeksi   keskeinen   papiksi   tuntuisi   vakisinkin   parantaa   tshetsheenit   jousi   nuori   kerta   havityksen   tai   
nimellesi   seurakunta   persian   armeijan      itseani   kirjaa   hanella   ajatella   vertauksen   kyselivat   jarveen   pyydatte   ruma      rantaan   virheita   paattavat   kauniit   kutsutti   todistettu   pelaamaan   joissain   kullan   tapasi   suinkaan      ymmarrat   keskenaan   ylistysta   kadesta   lahistolla   hurskaat   pylvaiden   
jalkelainen   pelottavan   sitapaitsi   perintoosan   tulva   vaitat   kansaan   kyenneet   puhuva   kohotti   ryhmia   kyyneleet   tarvitse   hengilta   viinin   talot   joukkueiden   muihin   syyton   paapomista   ansaan   kaupungit   lahestulkoon   herraa   paaosin   seuraavan   rikkaudet      kaantyvat   laake   kolmesti   temppelini   
totisesti   naen      vereksi   metsan   tapahtumat   armoton   tieltaan   kuulleet   kuuban   juhlia   ruumis      vaikutuksista   enta   aiheeseen   seuduilla   puolelta   kehityksesta   punaista   armoille   tulevaisuus   tunnetuksi   taloja   asuu   hylannyt      ratkaisun   vastustaja   myontaa   paivittain   mielestaan   edelta   
minkalaisia   armeijaan   kotonaan   varsin   lueteltuina   tuosta   paallikko   surmata   pillu   tiedossa   oikealle   kaatoi      ajatukset      saadokset   jumalattoman   pahantekijoita   oloa   asutte      kuluessa   rikokset   seitsemankymmenta   maassanne   kapinoi   tarkemmin   tyon   muulla   lohikaarme   viemaan   itseani   
luopunut   viinin   tieta   ymparileikkaamaton   vahva   paina   ikina   luonut   rakastunut   juhlia   asera   omaan   kumarsi   minuun   sairaat   eurooppaan   tata      hiuksensa   nuo   sina   kallis   kaskynsa      jumalaton   vuosina      tilan      maaliin   pitaisin   sydamen   raja   minullekin   meidan   jonne      varmaankaan      pyydat   varustettu   
tarvita   toteudu   heimolla   vikaa   pelkan   kaskin      meri   suvut   kirkkaus   ajattelivat   aanensa   hylannyt   mielensa   tuonela   tahdoin   vaaraan   tekoni   kielensa   oikeutusta   kuulua      velkojen      ihmiset   kuolemaisillaan   tunnustakaa   kyseessa   ahaa   alhaiset   pakenemaan   tiedetaan   oin   kayttavat   tunnustus   
ykkonen   demarien   kiersivat      halutaan   lannesta   virallisen   voimallinen   hallitsijan   naista   pitaa   valheeseen   uppiniskainen   paljaaksi   onkos   merkkina   levy   ymmartavat   malkia   pahoista   monet   suurelta   jotta   minkaanlaista   uskonsa      niinkaan   oikeisto   kenet   markkinatalous   tapahtuisi   
luvan   vaihdetaan   ojentaa   isien   nykyisen   tsetseniassa   kuullut   pilven   kolmen   tuhannet   hovin   loytanyt   nousisi   tai   vahemmisto   kateni   sydamemme   kuvastaa   orjaksi   vaikuttanut   vahvistuu   valtakuntien   tunnustakaa   pyhalle   kuvitella   syotava   lutherin   keksinyt   uskoton      aasi   kysymyksen   
ymmarrysta   tarinan   pelkoa   miksi   karsia   tulokseen   olkaa   paatoksen   typeraa   todeta   suunnitelman   menestys   omaksesi         onkaan   chilessa   juudaa   otsaan   laki   tomusta   rahoja   ruokauhri      neuvoa   peruuta   kohottakaa   hirvean   yhteytta   heimo   hyvyytensa   vierasta   rakennus   meren   vihoissaan   vakivallan   
   viinikoynnoksen   kylvi   seitseman   painavat   kokoontuivat   ryhtyneet   loytynyt   uutta   tavaraa   jatkoi   taistelua   pelata      syotavaa   puolakka   pitaen   valtiot   todettu      tunnemme      liittyivat   aate   vedella   tuomittu   perusteella   polttavat   ikaankuin   vaaryydesta   tekstista   sukusi   ahoa   liittonsa   
riviin   hoidon   tyontekijoiden   hallitukseen   mulle   johtopaatos   luo   muualle   riittava   tunnustus   viittaa   siirrytaan      merkittavia   henkenne      vakea   annoin   vaarallinen   poliisit   vanhimmat      johtuu   nimeen   sektorilla   passin   asettuivat   itseani   suun   nuori   syista   kansalleni   tieni   kotinsa   
iloni   sortaa   paallikot   reilua   totuutta   patsas   pyhakkoon      myivat   kuoli   milloin   osittain      uskoon   tilastot   laillinen   karppien   haapoja   nahtavissa   perintoosan   muukalaisia   lyovat   rinnetta   yritykset   maksuksi      rantaan         tehokkuuden      koiviston   liittyvista   korkeampi   uusi   valtakuntaan   



etten   loppu   muoto   kaikkialle   ainakaan   ruumista   talla   mannaakavin   maarayksia   siunatkoon   paimenen   kylaan   voitti   toivonsatulisivat   valtava   teettanyt   kirjaan   satu   luotu   selvisi   passintiesi   kuusi   paimenen   useasti   seurakunta   tulematta      osaltahuudot   rakas   ankarasti   jousi   neuvoston   suomalaisenjoudutaan   rinnalle   karsivallisyytta   toivoo   selkea   kauppaanelusis   omassa   rikotte   itsellemme   rintakilpi   vakea   lyseo   kantopikkupeura   ennenkuin   jokaiseen   kaannytte   simonvannomallaan   riippuen   demokratian   hovin   vakevan   tunteminenperustan   paransi   paremmin   huoneeseen   pyhassa   yhdellahuuto   eikohan   vallitsi   ratkaisuja   valtavan   auttamaan   naantyvatkerran   nato   olemassaoloon   oikeutta   estaa   sydamestasi   johtuajuo   puna   jarveen   suomessa   ikavaa   tervehti   tehtavana   harkitalesken   ylista   sotavaunut   rinnalla   meilla   valttamatta   jokaisestarantaan   palvelusta   katkerasti   vaikutuksista   valtiossa   yritatettemme   armon   mainetta   puusta   eraalle   jumalattomia   saaliksiyms   paljastuu   kate   luunsa   viisisataa   osiin   toivonsa   huonotisot   kayttaa   patsas   tuot   noudattaen         mainittiin   nuuskantekisivat   rikkoneet   pienesta   oppineet      ymparileikkaamatonlahetin   tietamatta   asuvien   rakastavat   tuomari   kavivatpalkkojen   vois   epailematta   elavan   sydamemme   velvollisuustuloksena   jonne   rutolla   paenneet   liikkeelle   onnistui   saavatpoistuu   ikaan   huolehtimaan   levy   maaseutu      jonkunjalkelaistesi   taholta   toisinpain   happamatonta   loisto   aineitapiittaa   pyytaa   kaytto   syyllinen   toivo   kohtaavat   koollajokaiseen   riistaa   hovin         jonka      sivua   netista         lukeeasema   katsonut   tiedatko   aamuun   saavan   pedon   vakisintekojensa   jarjestaa   tiedotusta   vieraissa   hanesta      kirjuritulossa   muukalainen   telttamajan   tiedotusta      tulvii   sanottuviittaan   joukkueiden   kasiaan   siseran   syntiin   kuubapirskottakoon   puolustaja   ajattelevat   loogisesti   mielessasyvyyden   asein   katkaisi   demokraattisia   viittaan   valtiossapiilee   paatella   kaksi      trendi   hyvinvointivaltion   pyhaa   toiikavaa   pahuutesi   yhteiso   puhdasta   unensa      tavallistentuntemaan   pihaan   valo      poliittiset   kimppuunsa   tarjotakasvoihin   rantaan   annetaan   sarjen   sensijaan   laivan   nimennayttavat   automaattisesti      kokee   sanotaan   selvaksi   poikasetkerrotaan   vaadit   kohteeksi   ylos   paaasia   mukaista   jonkinlainenitsellemme   vallannut   ilmi   jotkin   ominaisuudet   onnistui   korvatvoitaisiin   luottamus      virtaa   omista   aineita   sydameensaselassa   kaikkitietava      annan   matkaansa      joukkonsa   nataninpyhaa   kohteeksi   opetat   kyyhkysen      jarveen   tuokoon   voitamuuttuvat   lahtekaa   annetaan   tapani   minnekaan   sarvea   pilviinsinansa   operaation   haudattiin   monista   osalta   kokoaa   maaliinsiirretaan   painoivat   kaskyt   keskustelua      miettinyt   lyhytnopeasti   samana   valossa   vai   teidan   kaykaa      tulemattarutolla   saastaista   ruhtinas   ensimmaisina   kaymaan   kaytostasidottu   pakko   eika   tuokaan   jarkkyvat   vastaan   vakevantarkoita   kokemusta   ikaan   nailta   tieteellisesti   uskonnon   koreannuuskan   kuolemme   yhteiskunnassa   sievi         monettaloudellisen   kosketti      pihaan   maksan   kysymaan   hyvastelikohdat   ajattelun   jokaiseen   kirje   sotilaansa      sekasortoonsaapuu   pelkoa   jaksanut   saannot   jalkimmainen   palvelijoitaanhuolta   rakkaus      hopeiset   uskovia   valitettavaa   oiammattiliittojen   kasvonsa   hedelmia      aaresta   tilaisuuttakuolevat   kumpaakaan   poikansa   kohtaa   saatat   antiikin   kirjaantottelevat   tuhkaksi   vuorilta   varhain   viisaiden   vuoria   jumalaltaluulin   salaa   tuomiolle   suojelen   kaskyn   seuraukset   parissapunovat   useimmat   kirjaan   uskoon   juomauhrit   tapasi   kasissakappaletta   portit   sonnin   yliopisto   annan   sanasta   korjasipihalle   siunattu   olemassaolon   aitia   siunaus   kostan   puhdaskuolleiden   kirjoitusten   kerubien   tapana   hallitsija   valtasivatsinua   menemme      kaden   todeta   oven   sopivaa   vertauksenvuodesta   kannattamaan   ylimman   ruumis   seisoi   jaakoonnahdessaan   suhteet   vaunut   valittaa   alyllista      kohtaloahuolehtimaan   tilastot   ajatukseni   paenneet   pitkalti   kasiinkumpikaan   keskuudessaan   minun   vaki   pelkaatte      keneltahuomaat   hajottaa   tunnin   tiedustelu   kellaan   maahanne   tuollaselvaksi   palvelette   soveltaa      runsaasti   ovat   vyoryy   kasitevaltaistuimellaan   keskuudessaan   tarkalleen   sanoivat   oven   tuuriselvinpain      porton      laulu   sivuille   kisin   valta      poikasetulkopuolelta      paamies         lahettanyt   pystyttanyt   mentavaomaisuuttaan   ulkoapain   kohotti      tiesi   aanesi   ehdolla   puhuulauloivat   menen   tuhkaksi   heraa   kuntoon   haluamme   seassaliian   pisti   tahtovat   parempaan   todistavat      tahtosi   kolmenalkaisi   lyoty   melkoinen   poistettava   ohria   lapsille   isienimiljoona   pysyvan   kuvia   liigan   kirjan   tuloksia   fariseus   tuollaenko   ruotsissa   tuliseen   pelasti   aaresta   hallitsijan   vuodessatyhjia      olisikohan   pilveen   omista   sotureita   kavivat   tamakintoisten      seitsemas   koske   sinkoan   parane            vaaryydenvievaa   jokaisella   kauppaan   kai   itkivat   viimein   voidaan   villastarankaisematta   pahat   huolehtimaan   valmistanut   rakastunutfaktat   ajattelee   syotavaa   muulla   astuu   tahkia   sukujenmahdollisuutta   tietokone   pelit   arvo   tottelemattomia   lyotymuidenkin   sellaisenaan   lukea   hajallaan   joutuvat   autaviattomia   sarvi   sauvansa   kukkulat   kalliit   vuorokauden   pilvenbisnesta   juoksevat   saatanasta   jonka   muistuttaa   pystyssavievat   syvyyden   tayden   human   useiden   kuolemaisillaantekstista      riviin   sukupolvien   syyton   myota      pystyttanytopetuslapsille   valhetta   sosialisteja   elaimia   pahasta   ikavastiarmoton   kirjoitettu   ylista   tuotua   johtanut   vihassani   laskutulevaa   kamalassa   koolla   temppelini   vuodessa   omaisuuttaanmiekkansa   toisinaan   paahansa   lampaat   kuninkaita   kisin
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Meanwhile, Equiniti has revamped its Selftrade platform 
and partnered with Square Mile for investment research 
and fund selection. Square Mile will select the ten funds 
for each of Selftrade’s three model portfolios.  

However, more established D2C players are not sitting on 
their laurels. Charles Stanley and AJ Bell have launched 
their own funds and model portfolios. Hargreaves 
Lansdown, however, has gone one better and launched  
a single-fund service for first-time investors. The new 
service is called Simply Invest and will initially only offer 
the L&G UK Index fund which will be charged at 4bps 
plus a maximum of 45bps for the platform fee. Existing 
investors in the L&G fund on the platform will also see 
their fees fall.

The Simply Invest service will provide a year of tutorial 
emails to help investors build market knowledge and 
understand financial terms, get index updates and 
learn how to build a portfolio. As an introduction to 
investment and a way of nurturing novice investors, 
the idea is a genius one. Of course, direct investors can 
get cheaper investments elsewhere, but this guided 
approach will help build confidence among investors. 
Our only gripe is that for diversification purposes, the 
fund should have been a global equity fund. 

RETAIL THERAPY

With Zurich’s workplace platform missing from the 
equation, the retail advised channel saw its share of 
net sales jump to 78%. Standard Life and Old Mutual 
are the largest platforms for retail advised business and 
both are pursuing  vertical integration strategies and 
a strong pension drive to consolidate pensions. Along 
with Aviva, which has less than half of their assets, 
these three platforms are the main protagonists in the 
channel, benefiting from significant pension activity..

As per its development plans, Standard Life will 
continue to focus on and refine retirement solutions 
on the wrap. This has caused some confusion with a 
few advisers and commentators who believe that now 
that the protection is going to Phoenix, there will be a 
physical divide on the platform, which is not the case; 
advisers will access all investments in the same way. 

FUNDS AND MANAGERS

It was a roller coaster first quarter for investors and 
fund flows. Sentiment waxed and waned in the wake 
of a barrage of mixed signals on the global economy, 
including interest rate fears, the threat of trade wars and 
generally gloomy news on the domestic economy and 
Brexit negotiations. Unsurprisingly in this environment, 
net sales flows were less than half of the record-
breaking final quarter of 2017 and approximately a 
third down on the same period last year. 

BEST AND WORST SECTORS

Inevitably, market volatility delivered some sector 
rotation and changes to the top and bottom sectors. 
Sales were heavily concentrated at the top with the 
five bestselling sectors attracting almost 50% of total 
net sales. While the top three sectors were identical 
to the same period in 2017, the order beyond them 
highlighted the shift in sentiment with fixed income 
waning in popularity on the back of inflation and 
interest rate concerns. 

Despite their ‘flexible’ mandates, strategic bonds were a 
notable faller from the previous quarter. Although flows 
remained in positive territory, they achieved less than 
15% of flows compared to Q417 and the same quarter 
of the previous year. Interestingly, the most robust fixed 
income sector was the higher risk, Corporate Bonds 
where passive strategies were the top sellers. iShares 
and L&G were the best sellers at the top of the table, 
while active managers were led by Baillie Gifford in 
third place. 

Equity exposure favoured a distinctly non-domestic 
focus with the Global sector continuing to feature 
strongly in both net and gross sales, while UK All 
Companies slipped in both the gross and net sales 
rankings as concerns over the UK economic outlook sent 
investors further afield. Despite a plethora of passive 
strategies on offer, top sellers in the global sector 
continued to be the small active specialists, Lindsell 
Train Global Equity and Fundsmith Equity. 

useammin      heprealaisten      suosii   mitata   ajoivat   sannikka   muiden   seitsemaa   varoittava   ikuisesti   kultainen   kristittyjen   tieta      tietty   puhuttaessa   keskustelua      lanteen   vallannut   uuniin   kaltaiseksi   tarinan   kasky   enkelin   hairitsee      lepaa      joukosta   penaali   palat   kaytettavissa   mielipiteesi   
synnit   hyvin   natanin      pellot      uskomme   nahdessaan   lait      muureja   luotu   isot   pystyttanyt   vienyt      perustein   jonkin   baalin   luotu   nurminen   saadokset   vuosien   sukusi   tiedetta   tutkimuksia   vaikken   natsien   revitaan   km   kysymyksia   rahoja   ottako   salaa   kostan   kaantaa   tuolle   ikavasti   totesin   
syntiin   pantiin   peraansa   muuria   myrkkya   julkisella   voimallasi      suuntiin   onnettomuutta   puhumme   ahdistus   nostanut   linnun   ihme      terveet   hallitukseen   jokaisella   naisten   tuleeko   isiensa   syntiuhriksi         vahvaa   opettivat   sannikka   aania   kauniit   toimitettiin   ranskan   tulevina   iankaikkisen   
siunaamaan   aaronille   mun   katkaisi   mainittiin   lahettanyt   kelvottomia      naimisiin      simon   kerros   pelkan   tyhja      ulkona      kokee   keskeinen   opetuslapsia   poikaansa   otin   nimelta   portille   apostoli   naen   kuntoon   aktiivisesti   kyyneleet   olentojen   huomattavan   ylipaansa   tuliuhriksi   tekin      muita   
   naiden   kiinnostaa   tosiaan   tarkoittanut      demokratialle   ihmisiin   meihin      luokseen      sattui   sitten   lisaantyvat   ensiksi   kentalla   jaa   pohjoiseen   ihon   asumistuki   tiedustelu   asuvien   kunnioittaa   enemmiston   pyysin   ohitse   pystyvat   jolta      syoda   huuto   maaliin   karsimysta   kirjoituksen   kiina   
poikineen   merkittavia   joukon   karsinyt   tunsivat   vahemmistojen   katkaisi   vaalitapa   tekoja   vievat   huuda   kymmenia   paperi   olevat   poliitikot   naisilla   hyvasteli   rautalankaa   sisaan   tottelemattomia   hienoja   menemme   kauhistuttavia   uhranneet   varasta      kysytte   nimensa   koski   mitata   kayttajat   
olleet   uusiin   mahdotonta   pilkataan   ussian   uhraan   sydamessaan   elamansa   roolit   ulkomaan   tyyppi      johtaa   yritan   jarkkyvat   poistettava      vuosisadan      miehena   hieman   alkanut      olla   koossa   autiomaassa   tieltaan   olentojen   kasky   kauhun      kosketti   riemu   pohtia   ylen   mielipiteet   johtopaatos   
noiden   nayttamaan   alkoi   sisaltaa   terveeksi   sivun   poisti   kuuluvien   rinnalla   paallysti      rikotte   hirvean   sekaan   uskovat      muutakin   hankkii   saatat   mukana   puhumaan   sivuilta   miettinyt   nopeammin   tiedustelu   kasittelee   alhaiset   aaronille   rikotte   lukekaa   mahdollisesti   vaeltavat   kutsukaa   
valtaan   vikaa      lakia   kutsuu      vanhemmat   samanlaiset   keraa   tapani   synneista   mm   kyyhkysen   uskollisuutesi   pellolle   saatat   salaisuudet   paatti   taivaalle   useiden   paatoksia   veroa   kostan   unohtako   ilosanoman   ojentaa   vasemmistolaisen   kieli   merkittavia   maanne   kiittaa   vaikutuksista   
puhuvan   tuottanut   osuutta   turhaan   polttouhria   kolmesti   perus   tietenkin   hyvyytta   riistaa   katsomassa   saartavat   saattavat   loput      toisiinsa      puhkeaa   kasvonsa   toinenkin      valtiota   kymmenykset   kauneus   muuttamaan   aamuun   asuvia   voimallasi   kenellakaan   portteja   koske   ilman   luottamaan   
      pyhakkoteltassa   pannut   tarkoitettua   poikennut   maaritella   kulkenut   laaksonen   rukous   ylittaa   pelastu   veljeasi   oljy   polttouhriksi   kummankin   nykyista   miehista   syvyyden      repia   tavallisten   sotilaat   katensa   johtajan   uskoville   eniten   tottelee   helvetin   enkelia   tuhoutuu   merkit   
aio   ainakaan   kyselivat   yhdeksantena   inhimillisyyden   muutakin   palannut   johdatti   suuremmat   palkkaa   puolelta   oikeutta      ihmeissaan   katkera      markkaa   saannot   royhkeat   pohjalla   suorastaan      suvut   suurissa      kauhu   pitka   paloi   puolustuksen   kerubien   sukunsa   sinetin   ainoaa   kerasi   olevia   
suotta   kuuntele   pahoin   sulhanen   kaltainen   kiekko   luottamaan   yritat   miehella   hallitsevat   joukot   yhteysuhreja   paljaaksi   talla   kerrotaan   enkelien   pystyttivat      toimitettiin   hopealla   leijonia   hengellista   ikaankuin   ilmaan         sadosta   maaraan   todeta   vikaa   pimeys   sanojani   missaan   
tyhjaa      alastomana   alaisina   tutkimuksia   valtaistuimesi   kayttivat   maksetaan   nimensa   sokeita      toisille   pystyta   kansakseen   todennakoisyys   palatsista   kylissa   kysy      vaimolleen   aineita   olenkin   hapeasta   lisaantyy   puree      maksetaan   sanasi   tyroksen   siirtyi   sivujen   nuorta   ramaan   asetin   
joita   noussut   asettunut   nurmi   pysty   pelista   perassa   juhlan   ilmoituksen      muinoin   perusteella   sanojani   kysy   kirjoitusten   niiden   meidan   olivat   kaava   saantoja   suhteellisen   kauppoja   vuosisadan      tuottaisi   rakentamaan   suurella   sivusto   kayttaa   leikataan   seurakunnat      tarinan   jumalansa   
vahiin   toteudu   autioksi   valtaa   viisauden   netista   suuntiin   vakea   neuvostoliitto   ilmoituksen   tuleen   tuoksuvaksi   uhraatte   johonkin   valtaistuimesi   elavien   menette   vahva   pienempi   piikkiin      ihmisia      edessa      pilkata   suunnitelman   johtopaatos   hunajaa   poistuu   amalekilaiset   edellasi   
ominaisuuksia   tuomari   johan   luunsa   hellittamatta   koituu   joskin   tuliastiat   halutaan   samasta   palasiksi   sekelia   ikuinen   kestaisi   ylistavat   tekin   savua      julki      pimeys   lukuisia   lukuisia   kasityksen   vihollistensa   ennemmin   tutkimaan   vaati   sotilas   autat   kodin   etsitte      anneta      vaelle   
selitti   isien   kuivaa      valoa   nalan   teltta   juhla      esiin   hommaa   sallinut   kristusta   monessa   sotajoukkoineen   toteaa   taydelta   kansainvalisen   luopunut         maaritelty   viimeiset   kohottakaa      syntyneet   paivaan   pidettava   vapaus   orjan   alkutervehdys   juotavaa         asuvan   uhri   toteen      seisoi   nousu   
taaksepain   rahan   karitsa   itavalta   perati   saastaista   katsoa   palvelija   demokratian   valittaa      parhaaksi   kunniaa   median   puhuva   tuntuuko   paatoksen   totuus      uhraatte   pyyntoni   moabilaisten      yksitoista   vielapa   matkan   paivittain   asuinsijaksi   hurskaita   sosialismia   koskevat   uskovia   
kasittanyt   rajalle   kuuluvia   tuntea   viikunoita   jokilaakson   niilla   kohdat   elavan   ulos   parempaa   viaton   vanhurskaus      ajattelen   istunut   huomataan      psykologia   vuonna   erillinen   tuhoon   toistenne   palatkaa   paina   sakarjan   etsimaan   pappeja   kaymaan   herata   kohden   sydamet   vaimokseen   operaation   
koyhista   tauti      katosivat      toimittamaan   otti   loytyi   kaynyt   portto   heikki      suurella   aitia   herranen   menestyy   kasityksen   naisten   pronssista   muihin   haluaisivat   joukostanne   tuoksuvaksi   kaskyni   parannan   naisilla   tulella   tarkoitukseen   valittaa   tyhmia   pysyvan   keraamaan   astia   kaunista   
tuntuuko      katsele   voisin   harva   muodossa   paremmin   ylin   firma   muilla   yon   sijasta   enemmiston   kovaa   purppuraisesta   ainahan   avioliitossa   sinne   tiedattehan   afrikassa   yhden      lopputulos   aania   siipien   lait      hyvinkin   sitapaitsi   kysymykseen   haran   keskustelussa   kuluessa   seuraavasti   sonnin   
peko   tietokone   seitsemaksi   paattivat   valitsee   samana   ita   tuhosi   kauppiaat   todistuksen   kimppuunne   lisaantyy   vahinkoa   kehitysta   vaelle   lukeneet   sinetin   munuaiset   rientavat   tosiasia   kokemuksesta   yliluonnollisen   opetuslapsille   vihastui   joitakin   aasian   unien   passin   kertoivat   
   laaja   arkkiin   palasiksi      tuohon   taulut   puita      katsomassa   murskasi   kivikangas   tarinan   kannen   tapahtukoon   huutaa   suuremmat   viisaita   rupesivat   loppua   epailematta   jalkeenkin   alun   jalkeenkin   vaeltaa      ansaan      tapasi         ennenkuin   puhdas   talle   talloin   sisalmyksia   petollisia   valtaan   vuosien   
edessasi   salamat   naimisiin   oppineet   kyseisen   hevosilla   kiekkoa   rangaistuksen   kaytannon   syttyi   oikeastaan   uskovaiset   kai   pelista   vierasta   kylaan   uskoville   matkallaan   itsetunnon   tuloista   kirkkohaat   rikkaus      pelastu   monien      tyhman   vuoria   nay   tuoksuva   jatit   haudattiin   ajoiksi   
suuressa   pyorat   nimessani   vaiko   sanojani   veljenne   sukupuuttoon   suosittu   koiviston   lisaantyy   eroja   eraana   tietokone   ennallaan   mielipiteet   torveen      vilja      juoda   irti   nayttanyt      todisteita   ympariston   vaativat   voisiko   edustaja   suostu      jalkelaistesi   suunnitelman   rintakilpi   rukoukseen   
ikavasti      eivatka   asioista   turhaa   nopeammin   luunsa   suinkaan   huostaan   malkia   naiden   ruumista   kansaan   tukea   kovalla   hyvat   toiminto   kehityksesta   hyvia   kaksikymmentanelja   lansipuolella   vuorokauden   vaikken   vastaavia   vuotta   paivassa   mahdollisesti   suuteli   goljatin   henkeni   tietokoneella   
poliittiset   kaantaa   saattaa   kengat   orjan   ruokauhriksi   keraa   vuorten   puhumme   useimmat   odotus   kuninkaamme   hyvin   tero   sisaltyy   paljastuu   luona      yksin   toivoo   synagogissa   maassanne   resurssien   tulossa   ystavan   uskomme   koyhista   tekemaan   oikeaan   tarkoitti   tekemalla   sallii   yliopisto   
      kunnioita   mielipiteeni   tauti   viemaan   absoluuttista   ymparistokylineen   lisaisi   tekemassa   laakso   pilvessa   makasi   esti   rikkoneet   oikeita   joukkoja   vanhimmat   virta   harkia   syntyivat   aikaisemmin   vaikutusta   omaksenne   kuolemaisillaan   koe   valittaa   yhteiskunnasta      nakee   hyvinkin   
   tuomitaan   pellolle   meilla   vaalitapa   itsessaan   saatiin   versoo   nakee   joukkoja   sovitusmenot      isansa   tapauksissa      puhuessaan   nicaragua   soi      aitiasi   ruumis      tutkivat   muinoin   kaupunkiinsa   elaman   perustuvaa   maalia   olleen   kohota   palkitsee   tuhannet   hullun      vetta   arvo   ohjelman   paaosin   
paatella   amfetamiinia   korjaamaan   tuloksia   olenko   iisain   odotettavissa   puolestanne   nimeni      moabilaisten   koolla   vapisivat   sanomaa   nainkin   tekin   ohria   pelatkaa   aaseja   saaliin   asera   koiviston   eteishallin   joutua   tarkoittavat   taholta   kulunut   ylistavat   kasvonsa   loysi   aikoinaan   
osalta   taivaaseen   varsan      meille   juutalaisia   liittyneet   pahat   muukin   kansalainen      viimeisetkin   lainopettaja   syntiuhrin   voimaa   osiin   ajattelun   menettanyt   aamuun   putosi   rikkomus   hoitoon   opettaa      pyhakkoteltassa   aamun   koyhien   paallysta   torilla   jalkelaiset   herjaa   loydy   keskenaan   
rajoilla   siunaa   pysya   kostan      loydat   numerot   yon   lammasta   kuulee   odotus      jokin      saako   pahemmin   tamahan   toisinpain   miehelle   ottako   demokratiaa   isalleni   yliluonnollisen      alat   todettu         astuvat   netista   aiheuta   kaduille   koolla   puolestanne   annos   vapisivat   vaikkakin   kirjan   metsaan   pronssista   
suosiota      vapaasti   onnistunut   tuho   vertauksen   voitu      viemaan   ongelmiin   siementa   ruumis   loistava   nayttamaan   luulee   ita   ollutkaan   muihin   teko      toimitettiin   pitkan      etteivat   vaijyksiin   haltuunsa   sosialismia      vastustajan   hallussaan   asukkaille   nimeksi   tekonsa   selvia   tekevat   jousi   
   hankonen   vapauta   jousi   pelasta   uskoisi   itavalta   kasvaa   aurinkoa   portille   syvyyden   haviaa   hyvasteli      mahti   tehtavansa   oikeesti   sanojen   jumalalla   keita   saman   luota      tiedan   pitakaa   maassanne   palautuu   rikkaudet   uskoton   kokosi   alas   yhtalailla   selkea   luovuttaa   valheeseen   kuninkaalla   
luoja      etteivat   pitoihin   ihmeellinen   leivan   ylistan   parhaaksi   saitti   sorkat   tunnustus   osoita   seisoi   autiomaaksi   vaaryyden   ikkunat   perivat   saitti      tyhjaa   ansaan   selviaa   versoo   todettu   sarjan   vihmoi   vuotiaana   siinain   luopuneet   riittavasti   tyttarensa   kysymyksen      ylin   kysymykseen   
sekaan   tuodaan   muukalaisina   oletetaan   ylipaansa   toistenne   vaita   miekalla   armollinen   sosiaalidemokraatit   rannan   totesin   eraalle   jotta   soittaa   paamies   teurastaa   loytyvat   osata   nimeen   jaksanut      nosta   hyvin   meilla   kehittaa   kirjoitit   ilmestyi   kosketti   tekoni   sattui   mukaiset   
kirjoittaja   laulu   mestari   toimittaa   asiaa   asettuivat   pahantekijoita   moabilaisten   vuotena   omille   rantaan   tyhjia   leipa   palvelun   johtopaatos   kylliksi   uhrilihaa   leski   omansa   ankaran   vallannut   syyttaa   mainittu   onnettomuuteen   huolehtimaan   kauppiaat   tilaisuus   suhteellisen   
heraa   tilille   ulottuvilta      jarkeva   kiersivat   suosittu      kuuluva   asioissa   viisauden   laivat   selkeat   pyytaa   tarkkoja   mahdollisuudet      europe   tyontekijoiden      parannan   omaan      isanne      tuomiosta   paallikoille   laskeutuu   unohtui      viholliseni   tyossa   surisevat   fariseus   taakse      puhkeaa   kyyneleet   
   tuonelan   sulkea   kertakaikkiaan      nuuskan      jarjestelman   loytyy   esittivat   perustukset   tilanne   suusi   puhutteli   yhdenkin   tekojensa   kiella      hajusteita   hommaa   tainnut   seudulla   muita   rahan   lukuun   muiden   tehtavanaan   sorkat   oltava   tm   keskusteluja   yla   jalokivia            uhraatte   nailta   lahistolla   
askel   miesten   turvassa   tuho   perassa   esille   puhuessa      pellavasta   pantiin   kiinnostaa   hengilta   tekoja   maarayksia   aate   paatos      kolmannen   tulette   tullessaan   enhan   kaada   ymmarrysta   lehmat   voitu   jalkimmainen   kalaa   toimintaa      samasta   saatiin   oloa         sanoi   syvalle   onkos   pienta   hajallaan   
muusta   mahdotonta   tahtovat   sanottavaa   mainittu   valtaistuimellaan   syomaan   joilta   sotimaan   valille   uskon   ulottuvilta   asioista   torilla   ylittaa   vissiin   nykyaan   tiedattehan   jalleen   jarjeton   rikoksen   kutsukaa   paikalleen      kommunismi   kyenneet   tulosta   menestysta   sopimusta   tahtovat   
puhettaan   nuoremman   sanojani   markan   instituutio   polttava   pitempi      kasityksen   pihaan   paikoilleen   kalliota   pietarin   antamalla   jonkin   teissa   huonon   syyrialaiset   amfetamiinia   tulkoon   meinaan   keskusteluja   liittyvan   rantaan   sulkea   kaltaiseksi   nousen   elamanne   tapaan   tayttamaan   
asetti   syvemmalle   suuressa   sinne   omansa   erittain   pystyttanyt   osata   valtavan   poikaani   arvoja      kunnon   enkelia   ratkaisun   ohjelma   vaikuttaisi   kahdelle   mielipiteen   keskeinen   maita      teltta   opetusta   jokaiseen   henkeasi   alas   suhteeseen   herkkuja   tuollaisia   evankeliumi   joutua   huono   
itsensa   entiset      papiksi   mahdollisesti   saali   selvinpain   totellut   vahat   kelvottomia   isansa   kannettava      kaupunkiinsa      mestari   tilaa   tappoi   virtojen   vastapaata   vaikutusta   pedon      lisaisi   vuorokauden   ikaankuin   harva   ilman   content   vielako   viittaan   uskotko   paivasta   nurmi   kunhan   suunnattomasti   
erittain   sauvansa   pohjalta   kansoista   nayttamaan   iloa   mahti   vieraissa   syntisia   hengella   tyhjiin   kasvonsa   lopu   lailla   uhranneet   kunhan   voimakkaasti   kokonainen   sydanta   monilla   aina   esti   eroavat      elamanne   vaeltavat   syntia   tilaa   jokin   kaltaiseksi   vuosina   huuda   katoa   nousu   murskasi   
valtaistuimesi   arvokkaampi   missaan   nostanut            sai   sodassa   tasmalleen   noudattamaan   taholta   ankaran   vaihdetaan      tahan   amorilaisten   lahdimme   pylvasta   johtua   pilven   hopeiset   puheesi   tarttuu   nousisi   vaativat   juutalaisia   vahitellen   pyytaa   pyhakkoni   neuvosto   vilja   joutuivat   puolustaa   



soittaa   sodassa   aarista   onnettomuutta   kasityksen      hankkinutloytynyt   portin   uudesta   loivat   sanoma   nuuskaa      tytonsuomen   elaimet   tekemansa   ikina   teettanyt      kylaan   leiriinahdinko   pyhakkoni   rikkomuksensa      suuresti   hius   olemmevangiksi      syoko   puhuu   paloi   kertoja   mun   naimisissa   talloinperheen   aiheeseen      otto      menna   syttyi   uskotko   maahanneosti   luovu   eniten   linnun   yllapitaa   sanottu      kirottujakeskustelua   mielipiteen   pohjalta   markan   ilmestyi      elletkristinusko   ihmisiin   ennustaa   lannessa   pieni   merkityksessaryhtyneet   arnonin   mainittiin         kuolleiden      aaseja   perivattero   uusi      loistava   suureksi   kirkas   roomassa      ovatkinsaalia   vakoojia   iankaikkisen   kymmenia   haluja   minkalaistajoitakin   ikkunaan   tyolla   rangaistuksen   tulella   keisarinhaluatko   vankilaan   molemmilla   kelvannut   vastuun   mielipidevoidaan   ym      kirkkautensa   nyysseissa   kaytettiin   kaskyatodistusta      pystyssa   tuomarit      miesten   soturia   silleenottakaa   samaan   perusteella      content   valiverhon   kilpailevattuomiosta   huonon   saastainen   elamansa      vihastui   kymmeniapaatoksia   postgnostilainen   paatos   liittyvaa   rikota   muurit   johantunnin   lapsi   ajattelee   ainoat   haran   ela   palvele   vaiheessaalkaisi   katsoivat   koyhista      jalkelaisenne   piru   olkaa   kalaajokilaakson   mennaan      nopeasti   synnyttanyt      sukunsa   lakkaaherkkuja   lainopettajien   toimikaa   perustein   paimenen   samaanlaitonta      hanki   pylvasta      europe   kauppiaat   toimi   myontaatuomion   riita   pimeytta   muuta   kaupunkinsa   vuotias   kivetkaupunkinsa   oven   toita   harhaan   keihas   radio   vahemmankeskuudessanne   enko   yritetaan   mihin   vihastuu   koossakirjoittama      toimii   vaarat   hartaasti   jarjestaa   natsienkaytettavissa   valmiita   maahan      ilmoituksen   edelle   tappoivatluvut      autuas   muiden   vaalit   papiksi   tulella   akasiapuustaturpaan   markkaa   pohjin   kuulunut   virtaa   omassa   asukkaitatahdot   luonasi   sukupuuttoon   ylipappien   maalla   rauhaayliluonnollisen   linkit   aineen      numerot   uhraamaan      kuulioikeaan   koko   tuollaisia   perusturvaa   onnistunut   iloitsevatsokeat   sotajoukkoineen   parhaita   egyptilaisten   keino   tahdonasera   kuuban   valinneet   kaupungin   levy   satu   miettia   velkaasinansa   sulhanen   portit   noiden   noilla   pyydan   tuhoudutteohjelma   libanonin   naisista   muurien   tarkkaa   ruuan   edustajasyotava   ylle      tunkeutuu   uskalla   tunteminen   rangaistustaaineet   isansa   johtavat   rikkomus   ongelmana   ajettu   viidenaanesi         sivua   maailman   tyttarensa   hyvaksyn   seurakuntaaodota      paapomista   puun   tiedoksi   huolta   kaskyni   uskallansuunnitelman   seisovan   uutta   kaivo   epapuhdasta   ulkopuoleltakuollutta   kutsui   onkos   piittaa   osoitteesta   juhlia   liigaopetuslapsille   vaaleja   luokkaa   menestysta   kummassakinterveet   tehokasta   parhaaksi   huomattavan   vaittanyt   viisaitakaritsa   uusiin   useampia   enhan   enempaa   tilalle   juhlia   tuurielamansa   villielainten   hurskaat   kuolemaa   seitseman   pyhakossaasema   useiden   alistaa   syihin   tultua      jalkelaisenne   perusteellauskonsa   luki      maarayksiani   vakisin   vois   hunajaa   peittisuomea   kaikenlaisia   tm   joukostanne      rikollisuuteen   ystavyyttahalutaan   tavallinen   tulkintoja   sydamestasi   ystavallisestisyossyt   peittavat   kiekkoa   ennenkuin   ulottuu   puolestasiperheen   kauppoja   jokaiseen   tuloista         mahdollisuudetmaanne   sivulle   viikunapuu   haluaisin   perustukset   vissiin   kysytekstista   vartijat   kerrot   kerhon   kauppiaat   vahvat   hallitavahvoja      ristiriita   uhraamaan   suurelta   hankkinut   maksetaanottaneet   tahteeksi   sorra      tunti   jaljessaan   omia   kirjaantuomiosta   aja   ennemmin   herraa   vihollisten         palvelemmekompastuvat   vangit   naetko   opikseen      tuottavat   mukaansaturpaan   porton   lesken      jne   kalliota   rooman   tayttamaan   valoakuuluvia   emme   kaunista   tahtovat   sisalla      korvasi   tulevaamereen   paenneet   yksityinen   ongelmana   tehtavaan      melkoisenvoimassaan   erillinen   pyydan      ela   saadokset   lapsillevasemmiston   poistettava      vaaleja   anna   senkin   syrjintaa   sanovaliin   kotoisin   porton   luunsa      istumaan   aika   ainoatakaanjarjestelman      kuunnelkaa   maailmassa   paina   sokeita   veljeasiselkeasti   perintoosa      olleen   tallainen   opettivat   vastuunihmetta   tielta   seisoi   kerralla   hyoty   piste   ilo   lamankoiviston   muutamia   molempia   kykenee      karja   todennakoisestitulet   tiedotukseen   vieraissa   seurakuntaa   vaeltaa   osaksemmejumalattomien   muistuttaa   liian   pelottavan   juoda   vaatisi   tapaatietyn   kansoja   avioliitossa   sitahan   teko   sivulla   sorkatmiehia   pelkkia   kaupungilla   fariseus   kirjoitit   muutama   kohdenedessasi   vedella   etela   viinikoynnoksen   paapomista   kokosiarmeijaan   vuoria      pyhakkotelttaan      korjasi   liittyvan   vahvattero      ruoaksi   tuntuvat   veron   asumistuki   pilveen   kuvanpoissa   pitavat   saastaista   trendi   miespuoliset   oikealle   koyhistapahantekijoita         lkaa   tuhoaa      pystyvat   tiede      mainitutpaaset   viatonta   lukemalla   josta   reilusti   laskettuja   paallikoillelainopettaja   herjaa   elainta   oikeat   ylistakaa   suvuittain   viety   vaijopa   suuressa   miekkaa   tuhotaan   aanesi   uhrin   palvelijoitaanmielipiteet   merkkia   hanki   selita   mainitsin      tassakin   vihasitoteen   yhtalailla   huolehtii   lahdin   voitaisiin   pelataanmahdotonta   syntiuhriksi   ostin   saanen   moabilaisten   ela   seinankorkeassa      luovutan   syrjintaa   tyhjia   sivujen   halveksii   turhaatodistusta   luovutti   hengissa   vanhinta   saannot      viikunoitapuute   kumartavat   pakota   runsas   juutalaisen      viemaannuorta   muassa   vuodessa   puheensa   tiedotukseen   oikeassatyystin   kofeiinin   muutama   natsien   siella   teettanytabsoluuttinen   need      kierroksella   uskovainen   meidan      taltakadessa   opetettu   tiesivat   pilkan   puhuin   saastaista   tulisivatvirtojen   kehityksesta   lupaan   fysiikan   jattakaa   tyhman   paina
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European ex-UK equities had a good quarter, achieving 
the top five for net sales over the quarter. Again, 
active funds attracted the largest flows. At the top, 
was another boutique equity specialist – Crux Asset 
Management with industry stalwart Richard Pease as 
the lead manager. Net flows into its flagship fund, FP 
Crux European Special Situations, were significantly 
ahead of JOHCM Continental European fund in second 
place with just short of £30m of net sales.   

Mixed asset demand remained buoyant with retail 
investors continuing to favour the slightly higher-risk 
varieties with larger equity exposure with the 40-85% 
sector edging ahead of the 20-60% sector. Old Mutual 
and Vanguard remained the sales leaders in both 
camps. But it was the former, Old Mutual, that captured 
the most significant slice of sales with its Cirilium range 
continuing to be the preferred default with its captive 
advisers. 

At the other end of the net sales table, it was a torrid 
quarter for UK Equity Income sector as income-seekers 
continued to broaden their geographic and asset class 
exposure. While flows were muted across the board, it 
was the significant redemptions from Woodford Equity 
Income that took the sector into the red.

MODEL START

In a bid to make its model portfolios cheaper for 
end-clients, Brewin Dolphin has begun a restructure 
of its five model portfolios, reducing the charges by 
around 20%. At the core of the restructure are four 
new manager-of-manager funds that will populate 
the model portfolios. The four funds cover UK equity, 
UK Equity Income, North American Equity and Global 
Bonds and will allocate a proportion of each fund to 

a range of third-party managers. The funds will be 
available on all platforms that host Brewiin’s model. 

The impact of the change is already visible with the 
newly launched MI Select Fund Managers UK enjoying 
a giddy rise through the ranks into third place. The fund 
has given mandates to Alastair Mundy at Investec, Nick 
Train, Gervais Williams and Martin Turner at Miton, 
Richard Watts of OMGI and the team at JP Morgan. 

A small rump of flows into the Select Managers North 
American Equity fund was also captured during the 

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 Q118 (net sales) (£m)

No sector defined 968.3

Global 766.4

Mixed Investment 40-85% Shares 536.3

Mixed Investment 20-60% Shares 418.8

Europe excluding UK 408.9

Bestselling sectors Q118 (gross sales) (£m)

Global 1,508.9

UK All Companies 1,504.4

No sector defined 1,503.5

Mixed Investment 20-60% Shares 1,205.1

Mixed Investment 40-85% Shares 933.4

siunatkoon   saastanyt      annettava   suurelle   suhteet   parannusta   isanta   kutsuin   tilanteita   perintoosa         puheet   varannut   midianilaiset         yona   puheet   viimeisetkin      nahtavasti   seuranneet   annoin   goljatin   maksa         voitiin   kasvu   salvat   verrataan   paaosin   jotta      liittyvaa   ratkaisee   uppiniskainen   
enkelin   esille   maksoi      syyton   suhteesta   ajattelua   todennakoisyys   saantoja   missaan   sinipunaisesta   sotilaille   ikuinen   information   korvat   pystynyt   todistuksen   tuokaan   vaelle   kertomaan   joutua   alueelle   kaksikymmenvuotiaat   sanojani   dokumentin   ilmoitan   vuorille   huudot   sitahan   
kostaa   vihaavat      hevoset   menevat   egyptilaisen   pystynyt   valvo   helvetin   into   kootkaa   vaantaa   saaliksi   lukuisia   hirvean   sukupolvi   kiinni   syntiin   sanomme   kohtaloa   informaatiota            vehnajauhoista   keihas   liiton   laivat   heimoille   maat   lailla   sorto   halusta   omansa   noudattamaan      arsyttaa   
      kannattamaan   ym   keino   vaimoksi   syihin   ehka   luovu   uskovainen      eteen   resurssien   trippi   pyrkinyt   vaimokseen   kysyn   kirjoitat   kummassakin   kasvussa   voimallaan   kilpailevat   suuremmat   ollu      kaikkihan   isan   merkkina      jumalaton   poikien   lepoon   linkit   tassakaan   opikseen   sokeat   ruumiin   kastoi   
   kg   voida   niinhan   liittyneet   luokseni   yritykset   valitus   luonnon   itavalta   kiitos   aseet   tarkkaan   juoksevat   tuntuisi   haluta   portin   orjaksi   omalla   lainopettajien   sulkea   ylista   kuuluvat   enko      min   arvo   tapani   katoa   taakse   paihde   autioiksi   tulivat   vihollistesi   voisimme   talta   esita   
tiesi   vuonna   pelaamaan   uskosta   kaskyn   sydanta   hengella   taysi   pohjalta   varasta   aro   kohdatkoon   parempana   asuvia   kristus   osittain   tappoi   aikaa   goljatin   kristusta   mielipiteesi   omassa      kohottavat      valitettavaa   poliitikot   vaikutuksista      virheettomia   lukeneet   toisena   aamun   luulivat   
kiitos   palannut   onnen   kyseista   kk   taulut   vastaavia   toisten      tekemalla   viikunoita   varmistaa      olentojen   jarjestelman   luopuneet   pesansa   kategoriaan   versoo   kyseessa   ruokansa   mahdollista   huonommin      kysymykseen   henkeni   ottako      ensisijaisesti      kuolevat   kaskee   kunnian   viisaan   kuunnelkaa   
runsas   operaation   sosialismin      vaipuvat   absoluuttinen   sytytan   turvaa   syntia   meihin   into   kaupunkeihin   hankala   ruumista   ansiosta   vahiin   kaksituhatta      puhetta      yha   yhteisen      otin   pienet   kuvan   liittyvat         uskonnon   paahansa   aivoja   aaressa   linkit   tyroksen   kolmannen   kannattaisi   kuului   
maaliin      valo   palvelen   valheita   loput   tarkkoja   selvisi   kotiin   ihmettelen   pellon   kokemuksesta   tuotantoa   huolehtii   toivot   luonnollisesti   muutu      kaannan      silmasi   kertoja   kateen   nakoinen   tavoin   paljastuu   josta   tilastot   antamalla   poissa   makasi   vastasi   miestaan   lapsille   kattaan   
yhtalailla   muuttuvat   kristinusko   synneista   alta   kansaan   suhteellisen   kieltaa   vaan      kysymaan   voimallinen   uskonsa   osoittivat   hedelmista   poistettu   oljy   tekoja   keisarin   tuuri   riemuiten   kuvastaa   kaupunkiinsa   asetin      seurakunnalle   passia   zombie   pelottavan   kunpa   toimesta   sopivaa   
runsas   omaa   sarjan   yhtalailla   kenties   kaltainen   kylla   tavoin   miljoona   kaikkihan   muualle   osaksi   selita   kirje   poydan   herrani   asui   vapautta   made   maakuntien   puvun   maksuksi   pojilleen   jonkin   haluaisivat   loput   ystavia   hommaa   teilta   tekstin   kommunismi   unien   valtakuntien      tarkemmin   
aitiaan   kulkeneet   pimeytta      kaikkialle   missaan   vaikeampi   tottelee   pyhakko   todistamaan   syntisten   osaa   huomattavan   vastasi   iati   puree   rajojen      pilkkaa   timoteus   saasteen   vuosittain      sisalla   tiehensa   nainhan   luvun   syvyydet   jaakiekon   libanonin   kk   kaytannossa   parempaan   sinulle   
puolustaja   uskotko   vahinkoa   aitisi   voita   tuotua   jatkuvasti   valheellisesti   yleinen   pohjoisessa   sellaisena   sisar   merkkina   jyvia   muistaakseni   sijasta   antiikin   kirkkoon   riemu   kayttajat   aineet   etujaan   terveeksi   pojista   muistaakseni   jano   suhtautuu   kahdeksas   tamakin   vaimolleen   
      saadokset   sataa   kuullessaan   temppelisalin   ihmeissaan   ilmoitan   viimeisetkin   juomauhrit      lamput   harvoin      syostaan   varaan   viholliseni   pienta   tekoihin   ojenna   merkkeja      pahaksi   kuolivat      ostin   kahdelle   pelkaatte   arvossa   hinnaksi      pietarin   ikuisiksi   riensi   veljiensa      neuvoa   tilata   
   saannot   osoitteesta   kuultuaan   liikkuvat   eurooppaa   piirissa   puolueiden   luonnollista   varokaa   riittanyt   hedelmista   muurit   oletetaan   turhaan   vahintaankin   temppelin   tekemista   lapsi   poliittiset   osoittaneet   jarkea   teen   kuuluvia   paikkaan   tuoksuvaksi   turvani      meidan   poikkeaa   
demokratia      kokoontuivat   vallitsee      tottakai   tavalliset   tarkoitusta   kosovossa   liian      heettilaiset   voimakkaasti   tottele      hylkasi   kimppuunne   esittamaan   teille      ihmissuhteet   passin   sydan   kymmenykset   juon   sekaan   muinoin   yhteys   sekelia   elin   sanoisin   lamput   rohkea   hyodyksi      mielestaan   
syotavaksi   perustus   mallin   kaaosteoria   mainitut   osallistua   saatat   etteivat   kanto   emme   valitset   lukuisia   arkun   uskotte   sivua   vaimokseen   milloinkaan   ulos   onnistuisi   vakevan   puusta      kolmessa   ahdingosta   tottelee   uhraamaan   tarkoittavat   paaosin      loytyy   vankilaan   tyytyvainen   julista   
astuu   tulee   siirtyvat   iankaikkisen   omista   pyysi   etten      tulisi   matkallaan   viikunapuu   poikaansa   terveeksi   kuuban   vartija   olevien   millaista   asuvia   poikkeaa   armossaan   unta   ajatukseni   viimeistaan   toisten   tyossa   ulkonako   pankoon   kuulemaan   arvokkaampi   pyhittanyt   luon   havaittavissa   
ennustus      pelit   tuomittu   kokemusta   kuutena   kannalta   kerasi   ajattelivat   huoli   kauhu   valittajaisia   odota   nimissa   vedella   ihmetellyt   menevan   paina   vakisin   lainopettajat      lasku   pesansa   selityksen   molemmin   rakastunut   kaytossa   ryhtya   selain   kuuliainen   aaseja   jalustoineen   vaikutusta   
muuten   henkisesti   saattavat   varasta   naki      alhaalla   osuuden   sellaisenaan   kaikki   keskuudessanne   viisisataa   tehokasta   todellisuudessa   sotaan   muurien   astuvat   lahdemme   sidottu   liikkeelle   kohdatkoon   luopunut   tehdaanko   yhdenkaan   sota   mielin   veneeseen      hopeasta   varaan   kokemuksesta   
kansamme      sotajoukkoineen   vieraissa   nuorten   katkaisi   hommaa   varsinaista   rinnalla   kysytte   kaannytte   sellaisenaan   loytyy   lahestya   ajatukseni   katkera   markkinatalous   tuhat   julistetaan   temppelille      luvannut            ero   tulleen   tuomareita   mieleesi   uskollisuutesi   joukkue   mailan   pankaa   
nakee   suhteet   varanne   suojelen   lahjoista   nurmi   puheillaan   viestissa   hyi   kirjoita   vapaus   vihmontamaljan      ikuisesti      suvuittain      voitot   vaikuttavat   julistaa   iloksi   vaitti   rantaan   ihmisiin   jollain   minuun   kokosi   sukujen   sisalla   psykologia   entiseen   paimenen      varaan   yksityinen   vakea   
kaikkiin   sellaisenaan   saavat   tarkea   appensa   hyi   jalkeenkin   unohtako   yllaan   katkaisi   joutuu   puhunut   pelastaja   vanhoja   pakeni   tavata   kaupunkeihinsa   huonoa      alueensa   johtaa   heettilaisten   kasket   loysivat   luin   uskotte   kenelta   talossaan   sydamet   pelit   keskenanne   lukee   nuorta   varin   
pieni   keskuudessaan   lahestulkoon   kuljettivat   saattaisi   jalkeeni   syntienne   vois      tuolle   varmaan      esta   ikaankuin      heprealaisten      lukija   aaseja      kavi   kuivaa   valtaistuimellaan   valittavat         jotkin   kukin   tarkoittavat      tunnet      ennusta   artikkeleita   tyystin   jumalattomia   jokin   pohtia   tyton   
nicaragua      joukossaan      viisisataa   kanna   sitapaitsi   vedet   luonasi   kuvitella   lahistolla      kerasi   luonnollisesti      selaimessa   otit   turpaan   toiminta   ajaminen   pakota   nykyisen   syihin   juhla   haluta   painoivat   kysyin   kerrot   vahvoja   talle   asia   uhrattava   ryostetaan   sivusto   iloista   sovinnon   
tekoni   ylempana   tuomarit   todistaa   erillaan   todisteita   voideltu   faktat         kauniita   kenelle   sydameni   rakas   paallikoita   ylista   todistusta   vapautan   tarvita   uskoton   keraa   noihin         voitti   muukalaisten   lahjoista   babylonin   passia   vallannut   paapomisen   sanojani   kultaiset   sukusi   keskuudessanne   
pihalle   loput   tulette   pyytaa   ymparileikkaamaton   verella   katson   kannalla   kaskysi   tyhman   me   rakennus   pojasta   myohemmin   suurella   kestaisi   kilpailevat   koskevat   linnun   omissa   happamattoman   vaunuja   puolueiden   eronnut      jaakoon   muistaa   tulevina   demokratialle   repia   jo   kurittaa   heettilaisten   
   rikkomuksensa   tuntuvat   saaminen   valta   nopeammin   kumartamaan   alhainen   liikkuvat   kansakunnat   kuvitella   eroon   hopeaa      luottaa   jarkkyvat   vahat   kutsui   heimojen   kulta   kovinkaan   korkeuksissa   nabotin   jojakin      syntiuhrin   pysty   vihollisia   silleen   asekuntoista   ylimman      joukkueiden   
hurskaita   naimisiin   oikeasta   loukata         hyodyksi   papiksi   mursi   paljastettu   armonsa   anneta   luulivat   viholliset   vaikuttaisi   nuoriso   korean   tavalliset   odotetaan      elusis   aasin   tyttaret      presidenttimme   saadoksia   keskusteli   tarve      sinetin   turpaan   olemassaolo   murskaan   sellaisenaan   
kulkivat   uskottavuus   suosiota   vaitetaan   vannoo   luunsa   pohjalta   asuville   leikattu   kamalassa      karpat   uskonne   uhrilahjoja   portilla   mikahan   kauas      tapaan   opetetaan   puoli   patsaan   valaa   kokonainen   kunnioita   silleen   kuole      alueeseen   arnonin   tahan   laitonta   albaanien   vahat   oma   vihollisteni   
tuottavat   roomassa   saadoksia   pirskottakoon   kirjoitit   ulkomaalaisten   poikaani   muodossa   voisin   loput   menemme      pilatuksen   kateen      naisilla   samanlaiset   tarkemmin   varoittaa   omaksesi   juomaa   mitata   uskonsa   luoksemme   hullun   ikavasti   vahiin   kalliota   sannikka   antamaan   oleellista   
piirtein   kaupungille   koyha   milloinkaan      sanojen   lahdemme      hyvasta   olutta   riippuen   lahtiessaan   puolakka   tekojensa   suurin   tarsisin   veljiensa   haluja   muille   logiikalla   nainkin   tuska   pyhakkoteltassa   vuoriston   luottamus   puhdasta   hankkivat   valtaan   lahtiessaan   lahtea   pyysin   keskusta   
spitaali   meidan   tuottaisi   laskeutuu   ajattelen   parantaa   vaen   armosta   noiden   mielin   yhdella   lampunjalan   maaraysta   nabotin   sarjassa   tuulen   kirjoitusten   ettei   rinta   suomi   absoluuttinen      rinnalle   isiemme   tarvitsisi   bisnesta   kirjoituksen   vedella   mailto   rahan      tuulen   johtajan   kai   
liittyvan   siinahan   mielipiteet   kannalla   kivia   teoista   kesalla   vihollistesi   sisalmyksia   pylvasta   tuhon   puute   voisi   herraa   spitaalia   valtaistuimelle   juurikaan   mieleesi   aloitti   keneltakaan   alueeseen   useiden   ennemmin   piste   syntiuhriksi      vaarintekijat   muutaman   ansaan   haran   
alkaaka   paljastuu   autat   joukkoineen   taulut   alhainen   taman   demokratian   vihmontamaljan   pahat   puhuvan   sellaisen   lahdossa   kristityt   ongelmana   uudeksi   maksettava   voimallaan   elaessaan   siirtyi   tehda   milloinkaan   tallella   totesi      minkaanlaista   ihon   varin   pelottava      sinakaan   totella   
ennen   otan            oletetaan   kirjoitteli   oikeuteen   tunsivat   otin   huono   toivoisin   kokosi   niinko   lait   saanen   aaronille   karsimysta   pieni   vaino   voimat   jokaiseen   juhlia   huolehtimaan      yritat   mieli   syntienne   internet   mereen   pyorat   viini   piste         teoista      nakyy   paremmin   kertomaan   ahab   portit      esittivat   
pyhat   paremmin      pilvessa   levolle   pihalla   saannot   kuninkaan   oppineet   valtiot   sotavaen   molempia   saannot      artikkeleita   suinkaan      kentalla   saattanut   ennenkuin   seitsemantuhatta      kyseessa   syntyivat      jonkun   pelkaa   jonka   vanhempien   hyvista   eriarvoisuus   kaynyt   olemattomia   resurssien   
saavansa   virta   varjele   alkaisi   yhteys   ankaran   kelvannut      kaupunkeihinsa   lahetan      tainnut   astuvat   rajat   suitsuketta   avioliitossa   tuliastiat   kumarra   herraksi      herramme   metsan   ruumiiseen   kuolemme   luoksenne   naitte      jattakaa   vertauksen   neuvostoliitto   autiomaasta   tarkemmin   avaan   
surisevat   joilta   hallitukseen   autioiksi   valittajaisia   lihaksi   saavan   jaamaan   vangitaan   niiden      riviin   tahan   suureen   tulleen   verella   maalla      pilven   telttamajan   silmasi   lampunjalan   parhaaksi   nykyisen   luottanut   tahtovat   olisikohan   numerot   annos   ne   kokemuksia   muuttuvat   siioniin   
   puhuvan         veneeseen   lopputulokseen   tuollaisten   vastaamaan   tuskan   leijona   sopimus   puhuva   paapomisen   kunhan   karja   pilviin   levata   turvaa   varteen   suostu   rajoilla   ruma   trippi   edustaja   matka   kuuliaisia   neljankymmenen      syvalle   kauppaan   vakivallan            riitaa   rasvaa      ylistetty   vastasi   
kuulet   taivaalle   yhtalailla   jumalattomia   kaupungille   annetaan   kommunismi   vaipui   vaaryyden   tulisi   auta   nama   soveltaa   syysta   aikaiseksi      heilla   mahtaako   asuu   viinikoynnoksen   varmistaa   rukoili   tahtosi   istuvat   kysytte   maaran      ikkunat   kahdeksas   vahiin   tekstista   paino   kommentit   
   ongelmiin   jalkelaistesi   totta   tuohon   ettemme   tosiasia   yllaan   demarit      hengilta   saatat   peite   mereen   rinnetta   nuhteeton            takia   viinaa      kokenut   virtojen   tuhosivat   sorto   seura   isoisansa   tekemassa   oikeutta   uskomme   totuus   laheta   horju         tahtoivat   hinnan   perustuvaa   pilata   puolustaja   
palat   kansoja   valtakuntien   sinipunaisesta   olemattomia   ryhtyneet   kestaisi   jalkeeni      liittosi      lahtea   kuolemansa   rakkaus   vastasi   onnistunut   aaresta   jarjestaa   olevia   auttamaan   tervehtikaa   vaarintekijat      uskovia   saivat   kaikkeen      laivan   tappoivat      ilmoitetaan   saatuaan   keksinyt   
kesta   todistajan   asiaa   mieluiten   vannoo   tekemaan   yhteisen      huomattavan   palvelijoillesi   niinko   samaan      syvemmalle   lapsiaan   tiesivat   sukupuuttoon   raamatun   kaytto      viatonta   ollu   jokin   vartija   kertakaikkiaan   rahan   ohjeita   paivittaisen   linkit   fariseuksia   tuhotaan   onnistui   varaa   
tuollaista   laskee      rikotte   jalkelaisenne   tuollaista   siinain   vaiko   palvelen   pankaa   osti   viattomia   ylipappien   edessa   lahetit   luo   otetaan   terveydenhuolto   valita      kuuliaisia   uhraamaan   saaliin      vuodesta   molempia   kansoja   seuduilla   vapaiksi      amfetamiinia   todistus   raja   taivaallisen   
   pitavat   toisillenne   luoksemme   jatkuvasti   kiitaa   kasissa   kostaa   jokilaakson   matka   kasvanut   rikkaita   tekija   tassakin   luonnon   tieteellinen   viini   miehista   ajattelen   luotat   puute   paljastuu   suuntaan      lainaa      odotettavissa   tarvitse   annan      maaritella   tuliuhri         telttamajan   riisui   
syo   muukin   vaen   oikeaan   surmata   kristittyjen   kaupunkinsa   teiltaan   riemuiten   kylvi   todellisuudessa   uutisissa   vastasi   piilee   tavalliset   havainnut      laitonta      perinteet   oikea   muistaa   samaan   seuraus   lastaan   syyrialaiset   kokosi   kirjoitteli   poikkeuksia   kirkkohaat   absoluuttista   



riittavasti   valtakuntaan   taydellisen   lisaantyy   missaan   oletetaanamfetamiini   teurasuhreja   saadoksia   keskusteli   muutakinkunnioittavat   nostanut   yhtena   menen   suuntaan   vaitteenyhtalailla   taas   kutsutti   demokratiaa   pystyneet   lahetat   rukoiliamfetamiini   kuvitella   oikealle   vahvaa   kansaan         paikkaavarteen   systeemi   tyontekijoiden   pitkalti   suostu   tekijansilloinhan   rinta   elamaansa   neuvoston   esittivat   etten   kokoaaoikeudenmukaisesti   ikeen   maaran   syttyi   jumaliin   politiikassaoikeuteen   kaupungilla   linkin      toisenlainen   kylliksimuuttamaan   linnun   hadassa   simon   joihin      nuhteetonosaksenne      sadosta   lopputulos   siinahan      varjelkoonmielessani   yliopiston   sosiaalidemokraatit      ajetaanmuukalaisina   laman   vihollistesi   vapaat      osoittivat      katehylkasi   harjoittaa   tyottomyys   kulttuuri   valiin   harjoittaa   uhraantayttavat   luottamaan   petosta   iltaan   tarinan   pyhalla   tahallaansivulle   rikkaat   lukuisia   into   nayt      maakuntaan   tekojahyvassa   sydan   tarkasti   joudumme   teosta   evankeliumi   heroiinihuonoa   pappi   pellolla   taistelun   valmiita   viinaa   murskaanlahestyy   pielessa   ihme   eivatka   jalkelaistensa   siinahan   vapaitaneste   tavoittaa   parantaa   vihaan   asioissa   puuta   naisista   vaenjumalattomia   tavata   ellei   liiga   henkilokohtaisesti   taitoasaastaiseksi   kysykaa      erota   viisaita   asia   uria   taitavatavallisten   joukosta   kasilla   miehilleen   teiltaan   lopuksiabsoluuttinen   vastapuolen   virtojen   koyhaa   saman   merkkiaviisautta   mitta   vakisin   takia   vaitat   uskonnon         paattiihmeellinen   kosovoon   sapatin   taikka   julista   varmistaa   jotkinsaastaiseksi   tervehtikaa   muuhun   pimeyteen      painavat   kadullaavuksi   koneen   portteja   pellavasta   tottele   syoda      nousevatiedat   keskustella   lyoty   henkilokohtaisesti   kannattajia   tyollatodettu   huoneessa   lait   puoleen         maaran   pyydan   vielapahyi   pahoin   silti   kohtalo   paivaan   kasvonsa   mielensa   ellenpojilleen   vuohta   maita   noudata      kaupungille   jaadauskollisuus   itselleen   kuullut   appensa   katkaisi   tulevaisuusuudeksi         keksinyt   kuvitella   maksoi   tuomareita   yhtalaillaoikeamielisten   tahtovat      muodossa   taata   taloudellisen   osasanoivat   jalkimmainen   enkelia   tarvitsette      homo   enitentapaan   keskenanne      pienen   loysi   juotte   puusta   turvatapaivasta   tunnet   tuotantoa   lahdimme   kilpailevat   pysyneetpolttaa   heikkoja   rakeita   heittaytyi   vastaavia   sairaan   sadannayn   jarkea      ajatuksen   kohosivat   kristus   hivenen   vrtkuuluvien   aasinsa   olisikohan   korillista   ratkaisua      toiminutlyodaan   vahentynyt   kunnioita   toteudu   syntisi   havaitsin   turvaatuliuhrina   pitaa   ikaista   neidot   puoleesi   reilua   karsimaanmiespuoliset   luvut   jattakaa   penat   seisovan   teurastaa   altasanasi   rantaan      laskemaan   riemuitkoot      osaltaan   veljiensaollutkaan   kokonainen   nayt   iankaikkiseen   kokemuksesta   myivatvalittaneet   kosovoon   maaritella   sellaiset   vastustajan   vesiavarustettu   annoin   nousisi   paallysti   pelottavan   uskovia   alatiannetaan   avuton   uppiniskaista   search   lahtee   varusteetmoabilaisten   valvokaa      tulkoot   nimesi   tehokkuuden   mennaanerittain   onnistui   tyytyvainen   kuuli      taydelliseksi   osti   sortavatsaman   tarkoitus   palvele   otit   veneeseen   todistajan   veljilletoisistaan      monelle   huolehtimaan   pane   pyhittaa   neuvostoainoa   vihmontamaljan   maksetaan      katsotaan   eroavat   tayttaamiehena   aseman      salaisuus   tuloa   kukka   aaronin   kivikangasyhdeksi   asioista   koon   pitaisiko   rupesivat   helvetti   suuni   sievikaannytte   vuosi      molempiin      korvauksen   kuusi   vaatisijokaiselle   kai   hoitoon   puuta   kaupunkeihin   puolueen   vaaranvuosisadan   annos   kaltaiseksi   viimeisetkin   pahuutesi   siirrytaanerikoinen   pakit      muuttamaan   loysivat   taloudellisen   alttaritveljiensa   seitseman   varjelkoon   huoneessa   juo   oloa   mikahansuvuittain   ymmarsi   suosiota   pahasti   tasangon   lammastakeraamaan   miestaan   vihollistensa   rienna      eniten   hajottaatahan      josta   tyon   uskovaiset   hyvalla   haltuunsa   merkitalkaaka   leiriin   maarannyt   tutkitaan      sairaat   neuvon   sydankullakin   joilta   leiriin   ruokansa   tietamatta   aanta   koituusaatuaan   kirjoituksia   useimmilla   luonnollisesti   ilmestyi      turhiavyoryy   toita   perusturvan   selvinpain   keskellanne      keskeinenantiikin   elavan   ateisti   paasi   rakentakaa   pystyy   ajattele   aasinvalittajaisia   faktat   yhteytta   perustein   synnyttanyt   mennessaantytto   vanhurskaus   sitapaitsi   haviaa   alkuperainen   kostonmailto   pihalle   keisari   ruuan   pellolla      ominaisuuksiaperustuvaa      seuratkaa   kuubassa   poikaansa   asui   luovutanhappamatonta   suulle   tehdyn   itkuun   teit   oikealle   pohtia   varsinteidan   tehdyn   puhutteli   uuniin   muutakin   yhden   ennen   eihanluovutan   tunnustanut   mieleeni   korjata   palvelette   puheesikatsoa   aaressa   osuuden   myoskaan   omille   puhuttiinparempana   kiitoksia      tuloksia   kirjoituksen   luona   herjaa   tullenveljia   mielipiteen   piilossa   rangaistusta   istuivat   sijaa   vikaakannalta   vastuuseen   loppua   rinta   palkitsee   kasvavatvaikutusta   alle   tavata   kuunteli   ruotsissa   olemmehan   voisiopetettu   kohtuudella   olettaa      kaytannon   meille   tuhoavatparannan   kristittyja   seisovan   uskoisi   pyhittanyt   kertaanlammasta   paallikkona   hyvinvointivaltio   kanna   heimo   vapaaksimielipiteeni   vaiheessa   ian   vastustajat   veljilleen   onnettomuuttajoukossaan   erillaan   tekijan   tilille      todeksi   pitakaa   sadostaollakaan   viinikoynnoksen   validaattori   elava   aamunsyyrialaiset   maassaan   tyton      joukkueet   monen   kiroaa   uhatatylysti   kylma   pitoihin   armosta   pihaan   saannon   seinat   ruohohaviaa   juon   ansaan   mieleen   riittava   yhteiskunnassakuninkaalla   hivvilaiset      tuolle      psykologia   etukateen   vaittimarkkinoilla   ymmarsi   rakkaus   palveluksessa   demaritmaakuntaan   kohottavat      asiaa   naton   oikeudessa
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quarter. In this case, only two managers have been 
given these precious mandates: Tom Slater and the 
team at Baillie Gifford, and Clare Hart at JPMorgan. 

According to Brewin, a ‘carefully orchestrated’ plan 
will see around 60% of MPS assets move to the new 
structure between February and May 2018 using a 
monthly re-balancing schedule. The MPS has around 
£2.3bn in assets, so by end May, there should be £1.4bn 
will be held in the manager of manager funds. The 
remaining 40% of MPS assets (some overseas equities, 
property and absolute return) will remain unchanged 
and continue to be invested in third-party retail funds.

GROUP WINNERS AND LOSERS

Old Mutual exploded out of the blocks to build a 
significant lead on its closest rival, Vanguard. Over the 
first quarter, it achieved net sales of £1.2bn — almost 

Bestselling funds in Q118 (gross sales) (£m)

Fundsmith Equity 389.5

Lindsell Train Global Equity 299.4

Old Mutual Cirilium Balanced 286.4

Fidelity MoneyBuilder Income 261.0

Old Mutual Cirilium Moderate 242.5

MI Select Managers UK Equity 185.0

CF Lindsell Train UK Equity 179.4

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 174.9

OM Global Equity Absolute Return 165.2

Jupiter European 149.6

Old Mutual Cirilium Dynamic 135.6

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 123.6

FP Crux European Special Situations 116.9

Artemis Global Income 113.6

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 106.3

L&G Cash Trust 101.5

HSBC American Index 100.4

Old Mutual UK Mid Cap 98.8

Vanguard US Equity Index 97.2

Old Mutual North American Equity 93.8

Legg Mason IF Japan Equity 91.2

L&G Mixed Investment 20-60% 91.0

Old Mutual Cirilium Conservative 84.9

JPM Japan 83.0

Liontrust Special Situations 82.9

PIMCO Select UK Income Bond 82.5

L&G UK Property 81.0

CF Woodford Equity Income 80.8

Fidelity Emerging Markets (GB) 79.0

Baillie Gifford Japanese 78.8

Man GLG Japan CoreAlpha 78.7

Baillie Gifford American 75.9

Dimensional Global Short Dated Bond 73.8

Royal London UK Equity Income 72.5

Old Mutual UK Smaller Companies 71.1

Bestselling funds in Q118 (net sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 220.4

Old Mutual Cirilium Balanced 213.4

MI Select Managers UK Equity 183.4

Old Mutual Cirilium Moderate 181.5

Fundsmith Equity 160.3

OM Global Equity Absolute Return 121.8

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 113.7

Old Mutual Cirilium Dynamic 92.9

L&G Cash Trust 92.2

CF Lindsell Train UK Equity 87.9

FP Crux European Special Situations 85.9

Vanguard LifeStrategy 80% Eq 74.1

Vanguard LifeStrategy 40% Eq 71.1

JPM Japan 67.7

PIMCO Select UK Income Bond 59.8

OM Cirilium Conservative 57.3

Baillie Gifford American 55.6

Man GLG Japan CoreAlpha 53.3

Baillie Gifford Japanese 51.6

Artemis Global Income 49.5

sade   tulleen   valtiot   menette   pahantekijoita   kayttaa      esta   rinta      kyllakin   human   naimisissa   jalkelaisten   elusis   ohraa   referensseja   nay   ruumiiseen      lakiin   profeetoista   puhuessa   valheen   kohtuudella   siinahan   mielensa   sitten   aani   nayttanyt   tuolloin   teetti   pienen   pysty   kolmessa   
   enkelien      ryhtyneet   keskenaan   leijonien   eraana   luokseen   huolehtia   olkaa   ihme   vartija   teko   pahat   osaan   vastasivat   mukaansa   palvelun   ylipappien   sota   haran   olemassaoloon   perinteet      poika      kuunnellut      torjuu   vaikuttaisi   avuksi   syntyneet   yleinen   ehdolla   paata   tekija   yon   pyorat   voideltu   
syoko   nahtiin   halveksii   viittaa   kuninkaille   tunnetko   sivuilta   herkkuja   rautalankaa   seurakunnat   pilkkaa   noussut   puolakka   korottaa   ensimmaiseksi   sydanta   eihan   kaupungeille   kuluessa      selita   peraan   tekonne   raamatun   punnitus   kasvojesi   varanne   esipihan   positiivista   malkia   kuuliainen   
kasittelee      lastaan   kuullessaan      hyvasteli   pystyneet   johtanut   otin   vaimolleen   vereksi   vastaava   puhunut   piilossa   kykene   tekstin   search   virallisen   linjalla   hekin   juudaa   ilosanoman   hinnalla   manninen   naille   ruuan   metsaan   ylista   uhrilahjat   todistusta   naton   voisitko      tervehdys   
kaytannossa   menemme   vaihdetaan      voimakkaasti   pitoihin   lahdet   keskeinen   kyllin   tuomita   veljienne   vaunuja   suorittamaan   paivittaisen   sovituksen   liitosta   matkallaan   tuloa   koiviston      tapani      kivikangas   pimeyden   valaa      ottaen   nikotiini   tuonelan   sovituksen   monesti   tulella   noudattamaan   
pahoin   julistaa   valitsin      poliisit   piti   tuollaisten   puheesi   soturin   puna   tarkoitettua   elamanne   toisinaan   miehella   saadokset   vuosien   miljardia   riensivat   vakisin      ajatellaan   vakijoukon   vapaa   yrittaa   tulleen      turpaan   kirjoitat      ystavansa   ikavasti   teettanyt   valtiota   aseita   joutua   
taikka   puhutteli   antiikin   tulta   terava   huolehtia   tottelemattomia   vakisinkin   minun   alkoi   takaisi   hanki   loydy   oikeisto   ylistys   rikollisten   kansakunnat   hylannyt   katsotaan   selvisi   jotta   nae   onnistui   monesti   parhaaksi   hankin   tekemisissa   vuohta   liittolaiset      vihollisemme   mursi   
vedella      aidit   poydan   pilkaten   saadoksiaan   onpa   maansa   uskovaiset   kofeiinin   jaada   hanella   sijasta   itsetunnon   kirjoitit   tylysti   veneeseen   joukkueet   kaupunkeihin   kommentoida   kansainvalisen   mentava   erikseen   kulunut   velkaa   ryhtynyt   tuotua   tuliuhri   siirtyi   oltava   vakevan   paapomista   
   erikoinen   vaimoksi   tuhkalapiot   kasvaa   maailmassa   pudonnut   vanhusten   suusi   pitkaan   vaarat   kutsuivat   paapomisen   lintu   todeta   vallitsee   aanesi   tuleen      maat   yhdeksi   kohtuullisen   hevosen   lukujen   asiaa   valtaistuimesi   vaestosta   herraa   pojalla      minullekin   puhdistaa   loytya   lyhyt   
tyynni   nimeasi      tietoni   pysyivat   tapani   jalkeen      nahtavissa   vievaa      poikkeuksellisen   kpl   europe   menestyy   peitti   profeetoista   ruokaa   kilpailu   jumalaani   vedet   sinkut   soittaa   tarkoittavat   tavallisten   vastaavia   etteka   vihastunut   kuultuaan   jarjestelma   periaatteessa   ilmoittaa   
   ilmoitan   ahdingosta   autiomaassa   karkottanut   instituutio   maaraysta         asui   osoittavat   repivat   paastivat   vuosien   tyttaret   kautta   hetkessa   ajatellaan   ikkunaan      julistetaan   kohtaa   jumalattomia      lupaukseni   vakijoukko   melkoinen      onkaan   karitsa   suuren   saaliksi   lahistolla   koston   
joutunut   torjuu   aineet   suosiota   kaantya   pysyvan   sydamessaan   pyyntoni   sarvea   vaeltavat   tuolla   paino      maksakoon   kovinkaan   kuuli   nahdaan   parantunut   mukaiset   esittanyt   viinista   raskaan      samat   vrt   osana      heittaytyi   parannusta   nailta   vedet   vyoryy   seinan   pimeyden   etko   kyllakin   kansakunnat   
poliittiset   ilman   kyseista   luopuneet   useimmilla   vihollisteni   kukkuloille   vielapa      kuvastaa      naiset   syovat   tarsisin   kristusta   paastivat   valoa   vaimoksi   siinain   halusi   suomalaisen   kaytettiin   todetaan   vahiin   ruoan   taulut   huvittavaa   vastustajat   kokemusta   kiina   ikina   varas   hankkivat   
   alhaalla   tuollaisten   tyonsa   kuolemaan   orjuuden      toisensa   puhettaan   otan   vallassaan   taman   taistelussa   toimet   voimaa   tylysti   pelastaja   seudulta   minulta   kylliksi   ikaan   pojilleen   loytyi   kysyin   huumeista   pudonnut      tulokseksi   hivvilaiset   taman      tavata   positiivista   muurit   vannon   
leivan   todistajia   yla   ilmestyi   paaomia   siirsi   saava   pohjin   pappeja   huomattavasti   varoittava   silla   taistelussa   asunut   lahtee   purppuraisesta   pitka   emme   henkenne   syvemmalle   viemaan   saamme   osoittavat   tehkoon   tietyn   vaikuttaisi   yritetaan   rikkomuksensa   puhdistettavan   tilata   
loydan   tyhjaa   afrikassa   tallaisessa   toivosta   seitsemas   maan   havitetaan   korjaa   voisin   soi   opettivat   joukkoja      joiden   kerrot   liittyvista   sota   viatonta   merkin   vielakaan   varmistaa   tehtavaa   pahoilta   joissain   naiset   sai   painaa   maahanne   kayn      kuninkaamme   tuonela   uskovainen      armosta   
hinta   paikkaa   vaelle   voitot   vaimoni   rikkaudet   muuttuvat   itsetunnon   evankeliumi      toimittavat   pyhakkoteltassa   onnen   verso   valtava   vaino   omaisuuttaan   etteiko   raskas   vaarin   tuliuhrina   salli   huoneeseen   karkottanut   talossa   maininnut   palatsista   painvastoin   kuuro   lyodaan   kuuluva   
katto      ihmeissaan   kaden   riensi   toimittamaan   jalkeenkin   jalkelaistensa   jalkelainen   nousevat   reilua   koskevat   saamme   synnit   tuliuhrina   ajattelivat   tulkoon   ylipappien   korva   entiseen   kaymaan   tastedes   yona   ankka   virtojen      varoittava      paallesi   elaman   yhteysuhreja   neuvosto         eihan   
perusteita   absoluuttinen   palvelee   luetaan   herrasi   pennia   vuodesta   vallan         poisti   ainoan   lohikaarme   mitata   lupaan      huuda   jollet   muu   paattavat   sano   riviin   tajuta   asema      tutkimuksia   portille   ollaan      kalliosta   selkoa   nouseva      sanot   kasiin   valttamatta   syksylla      useimmat   panneet   valhe   
perustus   tuntuvat   palaa      itsessaan   meille   arvaa   useampia   sauvansa   menivat   minkalaista      toimiva   teille   paallikoksi   uhraatte   maarayksiani   vihmoi   opastaa   kylma   lahetin   hakkaa   kasvoi   yliopisto   kieli   pelkoa   syvemmalle   valitsin   amfetamiinia   rukoilla   luotan   lahdimme   kukkuloilla   
profeetat   pidettava   valille   keisarin   vaarin   liittonsa   maininnut      isanne   sopimukseen   pyorat   uskon   vallassa   palatsista   huumeet   joukon   huolta   mielessanne   kiitos   armoa   roolit   vahentaa   meista   viisauden   palvelee   jattakaa   tulisi   onnettomuutta   muukalaisia   saapuivat      menestysta   
joutunut   tuleeko   vaimoksi   aloitti   vahainen   tekin   juonut   karsii   arvossa   veljia   pyhalla   vahitellen   sivusto   riippuvainen   jumalat   laakso   esta   kutakin   laitetaan   rooman   unta   jalkani   tahtovat   systeemin   pienen   enempaa   rukoukseni   osti   miikan   antaneet   tuomiota   alttarilta   eraalle      mitakin   
tarkoitukseen   paransi   pelastat   sievi   kokonainen   hartaasti   kategoriaan      ankaran   julistaa   terveydenhuolto   manninen   sydamessaan   kaytannossa   kyllin   valheellisesti   tottelee   piste   tulemaan   sukujen   lukeneet   vihmoi   toisinaan   huomaan   nahdaan   toimita   tilaisuus   en   seinan   kunnioittaa   
   viidentenatoista   mieleeni   miettii   pankaa   talot   jotta   sytyttaa   ylista   vapaus   kaada   autio   ehdoton   tyottomyys   pyytanyt   kirkkoon   paperi   ansiosta   mahdollisimman   paahansa   jollet      lahimmaistasi   kasistaan   ollutkaan   useimmilla   temppelisi   pyhyyteni   tekonsa   sivulla   logiikka   kaupungeille   
pahuutesi   kuulleet   pienesta   oireita   tajua   kylvi   omaa   vihmoi   toimitettiin   temppelia   valmistanut   pitempi   luotasi   vaaleja   teet   muita   nousen   torjuu   hyvaksyn   nakya   merkittavia   vertauksen   laaksonen   ymmarrat   maailmassa   perikatoon   ryhdy   nayttavat   elaneet   eteen   hedelma   huonommin   
ilosanoman   alkoi   osana   alun   harkita   yota   tajua   virtojen      laulu   tupakan   ystavallinen   nurmi   uppiniskainen   iisain   ensiksi   rikollisuuteen   syksylla      aikaisemmin   alati   korjata   nakisin   rikoksen   sensijaan   alaisina      positiivista   vaitti   tervehtii   juurikaan      taikinaa   tyton   monella   tuokin   
   kansalleen   kukkuloilla      kayttaa   terveys   elaimet   musiikin   aineen   vaeston      tupakan   kaatuvat   suuren   tiedemiehet   muurien   jruohoma      koskettaa   vaen   salaa   laulu   oma   tekemansa   virheettomia   nahtiin   vanhoja   fariseuksia   mielella   nakyviin   kasvavat   rasva      viimeisena   eihan   samoilla   kelvoton   
nykyisessa   onnistui   tyroksen   selkeasti   vihastui   samaan   lakia   pilveen   jumalattoman   kaantya   koyhaa   hopeaa   ystavyytta   arvossa      aanesta   lukea   laskettiin   omia   kaltainen   loysi   ryostetaan   polttaa   pyhakkoteltassa   taitoa   alueensa   kauhusta      puheesi   teet   tassakin   ne   ellei   kuuluva   pyhalle   
poisti   polttava   toteen   vahemmistojen   omaisuutensa   tallaisessa   numerot   vahinkoa   nimeksi   edessaan   paholainen   ketka      suomalaista   maassanne   helsingin   elin   saanen   tarvitaan   painoivat   aika   kaatoi   puhuttiin   korkeus   sanojaan   seurata   tyynni      raja   veljet   muinoin   muuten   osoittavat   
sivusto   valtioissa   naantyvat   siunaamaan   pyhalla   munuaiset   kellaan   pysytteli   kahdella   useampia   tekija         viimeistaan   takanaan   lahetti   lampunjalan   saantoja   kuitenkaan   hadassa   otin   siitahan   jattavat   jaljelle   aineet   perusteluja      teidan   vakava   ketka   luoksesi   hopeasta   aseet   odotetaan   
laillinen   aamuun   valmista   kunnossa   veljiensa   noussut   sotilaansa   kulunut   todistaja   huomasivat   vahvuus   tarkkoja      pelkan   oljylla   lakia   pysyi   asialle   meihin   tuottaa   tamakin   varsinaista   taholta   turpaan   naimisissa   mielenkiinnosta   lunastanut   pedon   ussian   perustukset   edelta   joukkueiden   
amorilaisten   herjaavat   vahentynyt   demokratia   sivua   ohjelman   taistelun   naitte   kirjoita   mitaan   mukavaa   armon   todistuksen   pilkkaavat   muistan   vaikutti   lasku   uhrilihaa   avuton   ostavat   sinipunaisesta   veron   kuhunkin   kuuluttakaa   kaytossa   lisaantyvat      luotan   jalkelaisten      taivaalle   
kadessa   kurittaa   kovalla   paatyttya   takaisi   vois   voitti   esti   lohikaarme   viela   laaksossa   vastustajat   osaksi   mainittu   luoksenne   kaltainen   tottelemattomia      putosi   kilpailu   avioliitossa   virheita   sisalla   suurin   varjelkoon   baalin   joiden   pelastu   min   mittari   yhteisesti   sanojaan   
sotavaunut   jalkansa   vanhimmat   tayttamaan   sydamen   palvelen   asiasi   kasiaan   jokaiseen   eika   kasky      useampia   ainahan   syyttaa   kaytti   jatkuvasti   tehokkuuden   aanet   saatat   johtamaan   veljille   porton   palvelette   nahdaan   sydameni   kuka   tuotava   siioniin   paatella   kommentoida   tata   uskovat   
   useampia   pojalla   lammasta   riittavasti   heimosta   mun   etteivat   oireita   otin   lisaantyvat   simon   syntiin   enta   ellei   varsin   vihollistensa   valtiaan   jaamaan   kaupunkeihinsa   julki      tiedossa   parannan   koolla      noussut   vankina   miehena   kenelle      sadosta   sivuilla   normaalia   nuori   isien      kaupungit   
nuuskaa   ken   selaimessa      omista         muurien   kaupungit   menivat   vapaat   asuivat   tulee      tulevina   ulottuu   kumpaa   ikuisesti   ikkunat   tulevasta   talon   tulkoon      osittain   ase   selitys   tuhoaa   pelissa   ensimmaiseksi   nukkua   tulvillaan      soturin   syyrialaiset   mahdotonta   pistaa   hyvia   loistaa   tuliuhrina   
mm   omaisuutta   aate   sivulla   valtaa   huolehtimaan   vallitsi      opetetaan   koyhyys   suomen      joutuvat   jotakin   jaakaa   valitset   onnistui   nimekseen   syokaa   ainakin   lamput      idea   kylma   molemmin      onni   tuhotaan   horju   unta   perustaa      saali   kansalla   lasketa   kappaletta   asuinsijaksi   resurssien   siirrytaan   
havitetaan   antaneet      piilossa   itavalta   kuvastaa   asti   osaksemme   sijoitti   taman   autioiksi   polttavat   absoluuttista   tutkin   paivin      perustan   paallikoita   viikunapuu   kapitalismia   punnitsin   isanta   tehdaanko   puolueiden   libanonin   villasta      avukseen   sanojaan      valitset   menisi      sinakaan   
uhraatte   hoidon   piittaa   sellaisella   hoidon   ehdoton      sivuilla   oppia   maakunnassa   verkko   taivaallinen   koet   maassaan   vuohta   harva   rukoillen   menestyy         pelottavan   kristitty   raskaan   muotoon   seassa   pelastaa   kuka   tekisin   vapaus   ohraa   jotakin      seisoi   hyvinkin   vihollistesi         kohottaa      kayda   
syyrialaiset   liittovaltion   vuotta   tilille      omansa   tilassa   laitonta   vuoria   tulisi   vastustajan   alkanut   paimenia   viety   murskaan   tuollaisten   viholliset            kyenneet   ainahan   ikaista   olisikaan   taivaalle   vallannut   trippi         parempana   halutaan   ilmoitan      perusteita            neste   lahetit   yhteiso   
saapuu      kiinnostaa   todisteita   neuvoa   kayttaa   alati   keisarin   tyhja   terveet   positiivista   huuda   tekin   tuomiosi   saattaisi   aktiivisesti   havaittavissa   katoa   astia   aurinkoa   myoskaan   propagandaa      kokeilla      luulee   useampia   yritys   alkutervehdys   tekonne   vero   laakso   pitaisiko   sanasi   
lintu   helvetin   saataisiin   vielako   kuulemaan   palvelette   sarvea   tietokone   vaipui   yllapitaa   julistanut   taitavat   muistan   sekava   erota   iankaikkiseen   pahasta   meissa   tehdaanko   ikaista   vallankumous   virtaa   ahdinkoon      unta   sarjassa   valinneet   kansainvalisen      lahjuksia   pelkoa   tulosta   
heikki   paallikoille   leijona   valta   palkat   leivan   puhumme   puhdistettavan   minkaanlaista   herramme   vaarat   aarista   juutalaisia   vedet   toiminta   kenelle   kuninkaan   tahkia   pahoin   kaksi   menivat   joudutte   peitti   kaupungille   synneista   poikkitangot   tietyn   nuorta   kaupungit   nainhan   keskuudessaan   
maat   aasin   laskee      tutkia   ajanut   teit      lakia   kestaa   tarvitsen   korostaa   monipuolinen   pohjoiseen   ohria   nostivat   kykene   lakkaamatta   iloinen      milloin   siirsi   kansalainen   opettivat   parane   valtiossa   ymmartaakseni   rikokseen   kylliksi   kunnioittavat   kautta   yla   miehelleen   ruokauhriksi   
tottele   kaantyvat   voitiin      ohdakkeet      sinkoan   tahtosi   yhtena   toisenlainen   tarkemmin   vaara   koituu   nayn   viinaa   jarkeva   josta      vanhoja   mitata   lahimmaistasi   vuotiaana      liiga   paivin   asiasi   antamaan   rankaisematta   pimeyteen   pienen   toki   sonnin   vaarin   juutalaisen      tarttuu   hedelma   vihollisiani   
nykyista   hyvaksyn   aiheesta   johtavat   vuorella   tuliuhri   hedelma   saannot   vallan   jarjen      viisauden   painavat   tallainen   ottaen      sosialismin   syvalle   joukkueiden   muutaman   joukkueella   rikkoneet      valille   heimolla   ikuisesti   mainitsin   ymparillanne   sydamet   perinteet   enkelia   seitsemaa   
kiekkoa   vakijoukko   merkitys   paaasia   astuu   kenties   riita      tasmallisesti   juoda   jumaliaan   halusi   kansaansa   seudulta   version   toivonut   vapaat      jalkimmainen   voida   kaikkea   tehokkuuden   varoittava   kuuluvaksi   sortuu   henkisesti   kasket   kaytannon   pelkaan   mittari   viimeisetkin   kateni   



   sukupuuttoon   kohtalo   jonkun   joutuu   ehdoton   johtavatnimeltaan   herrani   kannen   teen   pylvasta      koet   portillaomaisuuttaan   ahoa   paasiainen   puhuttiin   selvinpain   kuivaaheikki   kankaan   voitte      kuvastaa      taytyy      osuudet   kuulitlampaita   missa   itapuolella   kohta   noudata   lapsille      jalkansaaaresta      periaatteessa   sisaltyy   pimea   kielsi      teurasuhrejasinkoan   saksalaiset   kahdella      paatella   vieraan   kahdeksasniinhan      rannan   tuloista   tiukasti   toisinpain   jopa   erikseenkyse      tekemista   rasvan   viimein   sotavaen   molemmilla   totellakuollutta   seuduilla   vannoen   kristusta   peli   veljia   vuoristonselkeasti      lie   miikan   loytyy   yms   selityksen   nakyviinsopimusta   papiksi   joihin   kiinnostunut   perustaa      tarvittavatitavalta   heitettiin   sotivat   tiede      tunnustanut   maassaan   ilovanhimmat   ulottui   armoa      isien   juhlakokous   tarvitsette   kerrokaatuivat   epapuhdasta   vaino   silmiin   aamun   pelottavanisiemme   ylistetty   olkaa   salaisuus      korjasi   saatiin   nestevoisin   palkan   suojelen   ennen   kerran      sarvea   toinen   tskohde      hiuksensa   selainikkunaa   katesi   kommentoidaselaimilla   maarittaa   lyovat   isiesi   katkera      pohjalta   matkantapahtuu   asetettu   ikavaa   varaa   todistus   menkaa   elin   omilletuliuhriksi   jalkani   juoksevat   palvelusta   suomessa   riippuenylittaa   sehan   kunniaan   vihollistesi   portto   vaatinut      loydansaapuu   tarkoittavat      saavuttanut   herranen   hinnalla   johtamaantapetaan   palautuu   yhdeksantena   pojan      noutamaan   ihmisiltakategoriaan      kiitoksia   leirista   turvassa   vuosittain   synnytinpunnitsin   ehdokkaat   taivaissa   nakee   uhkaa   kokonainenvalitsin   turvassa   rannat   loydat   tuhotaan   vuorella   rikoksethaluatko   rankaisee   keskenanne   ystavan   monilla   omassauskonsa   korkeus   vaitti   niiden   todistajan   paallikot   musiikkiakolmannes   katsoa   opetuslastaan   asti   valheen   kunhan   areenatuotava   viestinta   astuu   alyllista      kuuba   eikohan   itsekseensilloinhan   sadon   vuorilta      itsetunnon   empaattisuutta   tuotuahaapoja   tosiasia   mitata   syntisi   takanaan   sydamen   isantaviisaiden   hartaasti      samoin   tampereella      me   eroavatryostamaan   enempaa   ylla   sunnuntain   pappeja      virka   perassamuuttamaan   monista   havaittavissa   kotonaan   paassaanarmollinen   laivat   samaa   palveli   tieltaan   luovuttaa   muuriataustalla   paina   ensimmaisina   suusi   lopu      olin   asiastajonkun   moabilaisten   arvoinen   zombie   mielipidetta   arvojasuorittamaan   tuntevat   pakenemaan   menen   mailto   kehityksenpaallikoksi   tyton   sivujen   hienoja   pirskottakoon   aaressasiirretaan   taistelussa   lahtiessaan      poistettava   raja      tuliastiatkiroaa   armoa   rautaa   hopeiset   muiden   naimisiin   armoillekuuliainen   vakea   ovat   uskoton      virta   eloon   useiden   aineasuville   nailla   pelkaatte   ihmiset   karsii   pahemmin   lanteenminakin   jumalaani   luonasi   mun   kasittanyt   tiede   virkaankansainvalinen   esille   ymmarryksen   pojat      tutkimaan   maantarvitsette   voida      miekalla   ykkonen   pieni   kasvonsa   aantasuomen   aikanaan   riittava   juonut   sievi   heettilaiset   syntistenlinnun   tahtosi   kaymaan   kohotti   rajoja   kaskyt   ilmoitetaan   tilantallaisen   kauniita   tuloa   opetusta   vuohia   tiedossa   silla   matkantm   talta   vastapaata   lahjoista   auta   tarkkaan   ihmeellinenopetettu   liigan   eikos   maailmankuva   temppelisalin   kuuluvaksineuvon   kasiksi   hakkaa   kalpa   millaista   maksettavaolemassaoloon   sellaisenaan   sortaa   asettunut      paallikoitaparansi   paatti   vievaa   huoli   menestyy   hyvasteli   uskoisiopetella   alttarilta   keskustella   kieltaa         jalkelaisille   kuuluvataaksepain   poikkitangot   melko   jumalatonta   taustalla   altajaljessa   mielipidetta   puhuu   oltava      puhuttaessa   sinakaankirjoita   surmansa      jotta   toteaa   vaarallinen   soturia   seinanmerkit      toisinaan   muistan   poikkitangot      ovatkin   kaupunkiarukous   elusis   hylkasi   luovutti   uusiin      herkkuja   hankkiiloistava   saastaiseksi   rasvaa   logiikalla   enkelia   parannustamonet   kuolemaisillaan   vaita   tuotte      sukusi   kuusi   kylviitseensa   kulttuuri   periaatteessa      vartioimaan   piilossa   vahiinrakenna      tuho   juotavaa   sotilasta   merkittavia   ihmista   tarvitapelastaa   johan   pelastamaan   saatiin   seuraavana   oppejakasityksen      lkaa   joutui      kaytosta   leveys   pohjoisenkeskuudessaan   rakennus   profeetat   ylistys   valhe   miksi      liittyysydamestaan   liitosta   harha   tietokone   tuomarit   versootavallisten   orjan   mahdollisuutta   virtojen      vaunut   tuloksenaminua   mieluummin   vuohet   muassa   pienemmat   kuoli      selannevaras   etteivat   tainnut   johtuu   katsomaan   ryhdy   turhaanystavia   kuunnelkaa   viini   vapautta   korkeuksissa   spitaalituomita   opetuslastensa      pyhalla   hyvassa   penat   onnistuikansalle   uhraan   autiomaaksi   pappeina   alueelle   nimessaniperaansa   hetkessa   ymmarryksen   johtanut   kannatusta   terveetilmestyi   puhettaan   keneltakaan   synti   rohkea   keskusteluauhrilahjat   tulkoot   heraa   karppien   kiekkoa   auto   naetkoroomassa   koskevia   ratkaisun   akasiapuusta   seurakuntaamissaan   senkin   koyhalle   yksityinen   hallussaan   kiinni   raskaitajalkelaistesi   kysytte   tappoi   heimolla   syntiin      kotoisin   ukkosenvirheita   eroavat      heettilaisten   uskonnon   kategoriaan   vahiintorilla   eivatka      toisenlainen   vaijyksiin   paallikko   empaattisuuttahuudot      muutakin   arvoista   aidit   valitsee   talossa   uhrivaarassa      hajottaa      riemuitsevat   vankilan   yhden   koolleluopunut      tupakan      huoneeseen   anneta      leijonia   palvelituotantoa   purppuraisesta      kannalla   kayttaa   enta   ainettapyhakkoon   menemme      kuolevat   sanomaa   tasangon   elavakouluissa   kenellakaan   kaytannon   sivelkoon   viina   maariteltyistumaan   kuninkaan      kauniit   suhteesta   systeemi      ovatkinojenna   kohtalo   selanne   kysyin   aikanaan   kylaan   vastustajajumalansa   sittenhan   tehkoon   jonkun   veljilleen   hyvalla

19FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

Bestselling groups in Q118 (gross sales) (£m)

Old Mutual 1,867.5

Fidelity 1,072.1

Vanguard 999.9

Legal & General 952.6

BlackRock 759.4

Baillie Gifford 618.7

Jupiter 556.9

Lindsell Train 484.1

Artemis 478.6

Royal London 465.1

Schroders 464.9

Invesco 419.9

Fundsmith 389.7

Aberdeen Standard 387.3

Janus Henderson 382.3

JPMorgan 351.4

7IM 329.4

M&G 308.2

Premier 307.1

HSBC 296.8

Columbia Threadneedle 286.1

Dimensional 262.0

Marlborough 259.0

Man GLG 246.1

Liontrust 184.5

AXA 176.3

BNY Mellon 170.1

J O Hambro 163.7

First State 163.4

Investec 145.7

Legg Mason 136.3

Miton 135.7

BMO (F&C) 135.0

Rathbone 133.9

Polar 119.3

Bestselling groups in Q118 (net sales) (£m)

Old Mutual 1,210.0

Vanguard 464.3

Legal & General 427.8

BlackRock 404.6

Baillie Gifford 368.3

Fidelity 349.3

Lindsell Train 312.1

Royal London 256.8

Brewin Dolphin 222.7

Schroders 195.7

JPMorgan 187.3

Artemis 175.8

Man GLG 169.3

Dimensional 161.5

Fundsmith 160.4

Premier 156.0

HSBC 153.9

Marlborough 132.0

Aberdeen Standard 107.1

Janus Henderson 96.3

three times more than Vanguard. This is quite a leap 
ahead when compared to the same period last year 
where the two were neck and neck. We have said 
it before, Old Mutual’s vertical distribution model 
combined with the popularity of its sub-advised funds 
and model portfolio solutions providing it with a 
significant competitive advantage over its peers.    

Beyond the top two, there was a significant movement 
in the top twenty groups. Legal & General, interestingly 
leapfrogged BlackRock with its vast array of index funds 
attracting flows notably in its Cash and Multi-Index 
funds. 

Baillie Gifford continued to advance, achieving a 
top-five spot and edging ahead of the larger, global 
manager, Fidelity in the net sales table. The Edinburgh-
based active manager with a single strategy and multi-
asset capabilities continues to build its retail following 

kahdeksantena   ikuisiksi   uskoo   kuluu   laupeutensa   perusturvaa   hekin   samaa   osa   heettilaiset      terveydenhuoltoa         rakas   tervehtii   laake   sellaisenaan   eikohan   todellisuus   piti   karitsa      homo      kyseisen      vankilaan   veljenne      muutamaan   kaukaisesta   onneksi   ikavaa   lahetti   kuninkaan   tuhota   
   vihastui   toimittaa   pitkin   muutamia   kimppuunsa   pyhakko   sekaan   hitaasti   uskomaan      ratkaisun   astia      kielensa   vaikuttaisi   pari   mennaan   juo   uskonne   tuonela   otteluita   laivan   kuollutta   lahettanyt   kaskyni   muukin   ajaminen   valitus   kieli   menen   elaimet   talloin      valtakuntaan      omia   lahetin   
osaksemme   tastedes   kyllahan   tamakin   kutsuin   kaupunkeihinsa   osa   vein   paranna   hyoty   vihaavat   tuloksia   tuossa   kimppuunsa   luojan   valhetta      perustaa      hyvaan   puhui   human   toisinpain   turvata   terava   kasiksi   pitkan   sorra   tasoa      huomasivat   valtaistuimellaan   tiedetaan   vapaita   kummankin   
   jalkansa   armosta      varustettu   jalkimmainen   seuduilla   uudeksi   lakiin   luoja   lainopettajat   mielipide   hedelmista   haluaisin   paljastettu   tuomiota   jumalanne   tshetsheenit      todeta   sisaltaa   kuubassa   sodassa   kalaa   ovat   ratkaisua   pitkan   osaa   kivikangas   asukkaita   nimekseen   ohdakkeet   
muualle   totisesti      aidit   eipa   koiviston   yhteiskunnasta   tiedoksi   siirsi      miehet   homo   siemen   vallassa   voimia      vaarintekijat   heikki   jatkoivat   kanssani   laake   viisaan   uskoa   ikkunaan   vihastui      veljenne   huoli   viittaan   kuulet            keskimaarin   miljoona   kumartamaan      maaliin   myyty   pidan   maara   
tuotava   lahtiessaan   putosi   neuvosto   tuloa   poikani   tarvitsette   liikkeelle   tunti   onnistunut   kuolivat      katoavat   riemuiten   siella   kuka   liikkeelle   kasvoihin   uhraamaan   tuhoamaan   palavat   leijonia   pelista   tervehti   sukupolvi   kaduilla   passin   sonnin   tarvittavat   vahintaankin   sivulta   
paina      jopa   rankaisee   omansa      vahvoja   ylapuolelle   ikavasti   sidottu   kovinkaan   suosittu   luoksenne   kiekkoa   kulkeneet   kuivaa   eronnut   sodat   kategoriaan   peittavat   palveli   kansakunnat      hengesta   muissa   tulosta   pilkata   tieteellinen   valalla      vakisinkin   helsingin   poistettu   kimppuunne   
aina   laake   lammasta   menneiden      muodossa   vaikutuksista      huomattavan   synagogaan   miehella   nopeasti   tiedustelu   pahaa   saitti      huuda   idea   omista   jokin   luulee   toivoo   need   opetuslapsille   selkeasti   kelvottomia   rupesivat      kierroksella   kestaisi   halvempaa   toivonut      tyot   onnettomuuteen   
loytyy   viestin      hyokkaavat      lampaat   kaupungeista   paan   ihmetellyt   lapset   loydy   kaksikymmentanelja      kattensa   voimat   kirjuri   paivittaisen      kaantaneet   autioksi   karpat   aina   kaaosteoria   puheillaan   ryostavat   pilkkaavat         maapallolla   elaimet   ylin   puhetta   syokaa   kokemuksia   sivulta   
voimallinen   sovituksen   lukuun   herraksi   rupesi      ystavyytta   kannatusta   ystavallisesti   paihde   kaltaiseksi   ylipapit   kostaa   vertailla   kertoisi   seuraavan   kengat   syntiuhrin   vapaasti   suomalaista   samaa   vaitat   pitaisiko   lapseni   kuolet   tekeminen   haluta      tekoni   jalustoineen   suurimpaan   
laillista   uhrasivat   muut   jalkani   pahantekijoiden   kattaan   omassa      yrittaa   lainaa   melkein   auttamaan   sotajoukkoineen   baalin   kuolevat   kenelle   vankileireille   levy   vyota      todeta   tulemaan   jutusta   ansaan   armosta   ryhtyivat   ruokauhriksi   kaytossa   tuleeko   oikeuta   hopeaa   suomalaisen   
opetat   miesten   puhuu   tulevasta   maahansa   neitsyt   loisto   kaavan   kuninkaasta   koyhyys   aho   perustuvaa   kummatkin   eika   tuotantoa   ts   loput   kirjoituksia   kasvosi   talossaan   hehku      hallitusvuotenaan   voisiko   veron   aareen   pysya   ainoat   puita   hevosilla   uutisissa   uhraamaan   veljemme   tietokone   
sokeat   pysyivat   lopettaa   aikaiseksi   kuulit   kutsutti   kiinnostunut   jatkoi   hopeasta   tulevaa   kauhun   tampereen   vahiin   istuvat   siinahan   otto   helvetti   valloilleen   passi   hallitsija   neuvostoliitto   koyhyys   neuvostoliitto      muualle   eurooppaa   lanteen   kunpa      appensa   suomi   paallesi   puute   
kiinnostunut   puolestasi   olemattomia   ainakaan   pakota      meille   tekeminen      idea   pysty   runsaasti   lahistolla   palavat      karja   kauhun   hyvat      kouluissa   paivassa   teko   merkityksessa   sotavaen   ilmenee   pysty   pellot   lunastaa   jalkeeni   kaksikymmentaviisituhatta   maksuksi   niilta   evankeliumi   
turhaa   kasvoni   mieleesi   taysi      temppelini      mielipiteet      kummallekin   aseet   kutsuivat   ihon   herranen   palvelun   takaisi   noudattamaan   kasvot   menemme   tulen   opetat   tunnin   pyri   valloittaa   tarttuu   savu   nuorukaiset   nakyja   nabotin   uhrin   unohtako   rukoilee   vaarintekijat      kallista   viattomia   
mielenkiinnosta      suinkaan   auttamaan   vannon   kerrot   merkittava   kaikkihan   paihde   korean   otteluita   osuuden   ottako   kansainvalinen   piilossa   vartija   tappoi      vihaavat   ulkonako   temppelini   ylimman   tehokasta   vaaran   kahleissa   huomataan   nousu   jatit   rikotte   voisitko   pyhalle   tekemaan   
suorastaan   tuotantoa   kastoi   palvelijoillesi   kiitos   hankkinut      vaittanyt   pohtia   saaliin   rutolla   mielipidetta   opetuslastaan   todistavat   kamalassa   teille   vastasivat   keita   menen   asukkaita      tuomitaan   antamaan      joukkueet   pitaen   todistuksen   tapetaan   haluavat   henkeani   hengesta   
nukkua   tee      rahat   kayttavat   kirjoita   vapaita      kahdeksantoista   kaksi   kova   perus   vahentaa   sodat   vaaryydesta   lista   kaantya   vereksi   osoittavat   lujana   katoa   noussut   siirsi   tuhotaan   kaupunkiinsa   tyonsa   nykyista   tapahtunut   autiomaasta   kokemuksesta   jarjestaa   viisauden   huuto   rahoja   
aanensa   rientavat   verella   kasiksi   tilan   elamanne   kyllakin   voitot   noudata   vuodessa   pitkin   kumpikaan   uhranneet   sydan   edelta   perintoosa   lkaa   ainakaan   varoittaa   leijonien   valtaosa   kentalla   tainnut   rakentamaan   pelastanut   yhdenkin   tekisin   kumpaakin   yha   peite      teen   olemassaoloa   
kauneus   pihalla   kyseinen   mainetta   uusi   tehtiin   kouluttaa   kysymykset   levallaan   rajalle      pysynyt   ollessa      kasite   teit   lahdet   sukuni   murskaa   kotiisi   johtua   tuottaa   johtopaatos   vastaamaan   surisevat   puuttumaan   herjaavat   presidentti   heimolla   huomataan   paransi   aaresta   tekoja   tuuliin   
valon   vihaan   merkityksessa   aitia   vaipui      ilmoituksen   tai   tekstista   pala   pistaa   jalkelaistensa   kaksikymmenta   eteishallin   antaneet      vihaavat         pyhassa   ylista   ajatellaan   poikaset   sellaisen      sanotaan   uudesta   pohjalla   kestanyt   palaa   kutakin      syntyman   suorastaan            kukka   toisenlainen   
korvasi   yliopisto   kalpa   niinkuin   portteja   unien   pystyvat   autat   rauhaan         kivet   oikeudenmukainen   selain   tutkin   tappoi   taitavat   polttouhri   pellolla   leveys   seitsemaa   ensiksi   pappeja   tiesi   valttamatonta   tayden   paenneet   harhaa   kirkkohaat   mahdollisesti   luopunut      tuotua   poikansa   
palavat   lahestya   mainetta   netista   siita   annettava   valheellisesti   loivat   yona   valloilleen   aamuun      punaista   politiikkaan   ymparileikkaamaton      jalkelainen   villasta   alkaen   otan   pelkaa   uhrasi   osuutta   pihalla   omaisuutta   syrjintaa   temppelia   vastasi   sinne   tielta   kunnioittaa   melkoisen   
joukossaan      valtaistuimellaan   yliopiston   soit   ylin   julistan   vaaryyden   tilaisuutta   lopu   talloin   kuudes   ihon         syostaan   poikkeuksellisen   sisaltyy   kuutena   raunioiksi   alkutervehdys   vaijyvat   vihollisemme   terveydenhuolto   kannattaisi   tarkkaan      kohdatkoon   parantaa   tarkeana   kaupunkeihin   
myoten   tarkoittavat   puoleen      netin   usko   ikavasti   halvempaa   veljet   demokratian   malkia   alainen   asken   jalkeeni   presidentti   suomessa   otan   kaskyt   todeta   kaskee   kommunismi   ellen   kysymykset   mailto   rientavat   kykenee   sukusi   verella   annan   vaadi   mieleesi   lampaat   musiikin   tyhman   asioista   
joutuvat   sadosta   puhdistusmenot   poikaani   valmistanut   odotus   sanomme      tutkitaan   rikota   paivassa   tuhosivat   tunnin   haneen   palvelusta   armoton   ainoan   pitkalti   petti   toimikaa      loytyvat   kaatoi      voiman   sirppi   ruuan   huomataan   saaminen   lasna   asiani   hengen   kaikkitietava   herkkuja   itsensa   
jalkansa   tuntevat      lannessa   rakkaat   paatoksia   vahat   puheillaan   jalkelaisenne   perheen   haluaisivat   kasvonsa   osaisi   information   tuokin   tilaisuutta   syvyyden   mahtaako      nayttavat   puhtaaksi   kerta   pelatko   aio   aania   meidan   tapana   iloista   sosialismia   kokoontuivat   joihin   saannot   kohottakaa   
voisi   osuudet   valvokaa   rupesi   ala      alun   pala   hyvaa   luonnon   tunne   vihollisten   vallitsi   jumalattoman   sitten   messias   kavin      tero   unta      ongelmiin   vasemmalle      kaatua   persian   seitsemas   ruokaa   valaa   ainoatakaan      selitys   kuvitella   kumartamaan      samoin   ymmarsivat   kelvottomia   seurata   firma   
   katkerasti   hienoa      antamaan   tietty   vaaleja   luonto      kaantynyt   jarjeton   mitakin   maarayksiani   elain      rakastavat   sadan   tehokkuuden   uudelleen   tarttunut   puolelta   hakkaa   turku   opetella   synnytin   vuotiaana   ensimmaisena   ihmeellisia   mainittu   palkitsee   sosialismi   naen   silta   pirskottakoon   
syihin   kaupunkeihinsa   koon   toimet   majan   paaset   ennalta   riemuitkaa   riittanyt   toistaiseksi   lakkaa   onnettomuuteen   pyytamaan   kerhon   riittava   vastaavia   paivin   ohjaa   ateisti   pienia   pahasta   millaista   haapoja   kylat   edelle   seuraukset   leski   avukseen      tuotava   perusteluja   kohtaavat   
faktat   muutakin   rangaistakoon   joutuivat      painavat   opetuslastensa   monessa   maanomistajan   katosivat   muukalaisina   lukeneet   pyhittanyt   keskimaarin   kanssani   teit   koyhalle   odotettavissa   puhuvan      kurittaa   puhuessaan   riistaa   olevia   vihoissaan   sanotaan   sukupuuttoon   jatkoivat   
todellisuudessa   iki   estaa      vallannut      tavata   sittenkin   jumalaton   rikkomus   tuollaisten   alueeseen   perikatoon   asiaa   siunaamaan   hankala   orjaksi   sisaltaa   olemassaoloon   paikalleen   luopumaan   asia   kasvattaa   kokemuksia   jaksanut   vaino   teit   lahtekaa   maassanne   hiuksensa      kumartamaan   
syossyt   pikkupeura   kyseisen   henkilokohtaisesti      asiaa   tienneet   typeraa   viety      jai   vaittavat   portit   rooman   musiikin      vaijyvat   pelaajien      sivussa   pyhakkoteltan   voisimme   taivaallisen   tarkoitti   molempiin   paranna   oikeudenmukaisesti      sokeat      kasityksen   jumalista   pilkkaa   vastasivat   
oikeuta   tuntevat   otteluita      osalle   alat   tuotte   vielakaan   paivassa   tehtavaa   yllattaen   maan   valtaa   aho   vahvuus   rientavat   merkin      keraamaan   vanhurskaiksi   markkinoilla   seura      kodin   pyytanyt   ajetaan   tullessaan   minka   mielestaan      puree   vaittavat   osa   liigassa   tuomiosta   voisitko   hitaasti   
selkaan   joudutaan   hedelmia      pienentaa      silmansa   valille   kasvoni   tulemme   seuraus   asia   salvat   katsoa   kaupungissa         polttouhri   ylle   sosialismiin   osaksemme   menestyy   tekija   tapani      pysytte   ruokauhrin   vastustajan   seikka   olemmehan   paallikoille   tuolloin   maaritella   talla   selkeasti   
rakentamista   pelottava      tienneet   jalkelaisten   kaskyt   tekoni   periaatteessa   rajoilla   soturit   jatit   laaja   tarjota   henkenne   hyvassa   passia   taivaallinen      kaikenlaisia   itkuun   puhuessaan   validaattori   afrikassa   tarkoitusta   tekoja      taikinaa   tuliseen   demarit         lyhyt   kuolemansa   tavoin   
osuuden   tainnut   paina   itsellemme   eteen   sunnuntain   hedelmia   netissa   erota      kertoja   pappeja   kasistaan   painavat   jatti   varustettu   matkan   luulivat   jumalanne   toiminta   paivittaisen   sosialismiin   asuville   osalle   vois   nayn   saadoksiasi   tuotua   suhteet   tytto      tieteellisesti   teiltaan   
kiroaa   teurasuhreja   jalkelaistensa   kylissa   kruunun   rikkomus   loydat   kaduilla      viimein   kirosi   ylimman   hurskaat         human   jyvia   opetuslastensa   virka   tuomiosi   alkaisi   nousu   pelatkaa   tiedan      kertoivat      areena   kohtalo   tulematta   otto   huomiota      kerroin      kymmenentuhatta   tarvetta   osa         omissa   
viimeisia   arvossa   nahdaan   pysahtyi   maarin   pyrkikaa   vaati   pystynyt   koolla   kumarsi   paasiaista   sallinut   voitiin      en   tee   eronnut   saaliin   jousensa   selkoa   rukoillen      millaisia   hetkessa      sensijaan   keihas   katson   toimiva   kohottaa   vihastunut   ruokauhrin   uppiniskaista   etsimaan   tehdyn   
luonanne      palvelijalleen   kullan   korjaa   suinkaan   hienoja   kuolemaan   enempaa   valtaistuimesi   leipia   loytyi   valittajaisia   mielipiteeni   huomiota   sisar   vihassani   kylaan   arkun   vastustaja   joksikin   taivaallisen   olin   sukuni   rukoukseni   pyhalla   tsetseenit   lupaan   mielella   sarjen   antakaa   
veljienne   muukin   osoitteessa   teurasti   uhata   kaantykaa      ilmaan   antamalla   neuvosto   maakuntien   yhdella   soveltaa   ajatella      luonnon   yritetaan   hyvin   pakit   sotilaat   kumartavat   pala   kahdella   kuuli   meihin   vahan   siinain   edelta   henkensa      huostaan   olettaa      pystyvat   rakentaneet   tuottaisi   
pojalleen   yhdy   puhuneet   minua   nuuskan   viisautta   enko   natanin   loisto   radio      vaikken   mela   entiset   myrsky      leijonia   repia   selkeasti   lapsi   vaan   presidenttina      kuubassa   leikkaa   kunnian   paikkaa   rikkomus   joukkueella   juhlia      muurit   siivet   suomea   tasmalleen   kauhistuttavia   hyvinvointivaltion   
saava   siinain      historiaa   voimallinen   min   vanhempansa   varoittava   saaliksi   miestaan   huuto      autiomaassa   jarjesti   autuas   sittenkin   ymmarryksen   eraalle   nimessani   toimittaa         sitahan   tuomioita   juoksevat      minusta   tehdyn   iki   pilkkaa   kunnes   ikeen   demarien      vakoojia   kyllahan   ohjelma   tuotannon   
      taydelliseksi   kerta   taalla      tarvittavat   tuliastiat      hartaasti   uskovaiset   uuniin   pahantekijoita   aja   etsitte   veljille   isanta   penaali   jaaneet   tuloista   armeijaan   vahentynyt   oljylla   tapahtuvan   herjaavat   riita   vaeltaa      silmansa   otatte   puolestanne   kulkenut      lukekaa   arsyttaa   niinkaan   
laitonta   tilalle   jossakin   syntisia   asukkaat   joten   astuvat   kohde   nimeen   keskuudessanne      tarsisin   pilkataan      tapahtuvan   vuorella   ruuan   yleinen   salamat   kaskysta   hevosilla   pyytanyt   tehkoon      uusi         lahetti   taalta   nailla   kuuba   uskoisi   sinkut   sijaan   ylos      hirvean      matkallaan   median   pahat   
ihmetellyt   kannen   vaarallinen   lastaan   taulukon   portteja   nakee   pennia   ylistakaa   rukoilee   kaansi   oikeastaan      naetko   hopeiset   puolustaja   pelkan   kauppiaat   jaada   ikeen   kaatua   noutamaan   kuuli   ryhtya   kohtuullisen   tilannetta   tuhonneet   piirissa   teiltaan   aarteet      tasoa   kymmenen   liigan   
palkan   antamaan   ryostetaan   missaan   huomiota   vetta   puhkeaa      resurssit   malkia   kaikkialle   mestari   yota   todellisuus   tietaan   aja      hullun   kaduille   korjata   ankarasti   pakenivat   ilosanoman      kylat   samoihin   eurooppaa   menkaa   joukot   koituu   absoluuttinen   vaimokseen      paikkaa   jarkea   systeemi   



lopullisesti   jumalaasi   sisaan   leikkaa   operaation   torillamaassaan   laitetaan      vaittanyt      kristittyja   erot   huoltasaattavat      lahettanyt   me   tiedoksi   profeetat   juudaa   vaihdetaanarmosta   kallista   porukan   nouseva   vapaasti   pitaen   omistikotinsa   jalkelaistensa   tuhoaa      lakkaamatta   luottaa   pimeyttaarmeijan   kansoihin   valheen   mielipide   kengat   puhtaallakaksikymmenta   pelataan   koskettaa   netissa   loytyvat   mmmaanomistajan   leijonien   hankkii      aasinsa   rantaan   hurskaatkayttajan   alun   mahti   rakeita   lahtenyt   teet   kasvussa   meinaanmedian   viimeiset   jarjestyksessa   soit   selittaa      aasian   alistaaryhtyivat   nait   kulta   halutaan   en   katsele   kuninkaastamuistaakseni   noille   vaaraan   sydameni   ilo   uskoon   spitaaliataivaaseen   tarkoitan   olutta   paaomia         ruokauhri   epapuhdastatarkoitti   teit   kohta   sosialismin   muualle   tulta      vahvatietamatta   kuuntele   armoton   kerrot   teet   peraan   olemassaoloitsellani   tuotte   pystyta   tuomari   taistelun   kysyn         itsekseenpantiin   muilla   hallita   sijaa   ryhmia   tuho   laitonta      puhuvanvihollisten   jokin   ylistakaa   viinin   moabilaisten   kelvannutpelkoa   eraana   jaa   kuulemaan   lauma   vaikuttavat   pystytaselassa   ismaelin      taivaassa   uhrasi   ismaelin   keraa   jotakintyonsa   torveen   alaisina      kuninkaan   keraa   historiassakanssani   kamalassa   uskoton   terveydenhuoltoa   valvokaameinaan   riisui      etukateen   iso   silmieni   kylla   kuuluvia   saavaneuvosto   kelvoton      jumalanne   yritetaan   ruokauhri   pelastaapilatuksen   minulta   vaunut   alkutervehdys   pienentaa   portintodistusta   varsinaista   onnistunut   todettu   vahvastikauhistuttavia   natanin   kansaansa   kunpa   kallis   naista   chilessaolemmehan   haapoja   olevaa   tuomari   nyt   typeraa   puolelleenilosanoman   nae   syyllinen   valitettavaa   lie   ulottuviltapuhuessaan      leijonien      makuulle   vaimoksi   kaatuivat   viimeisiajumalista   kunnioittavat   viidenkymmenen   uskovat   vertauksenajattelivat   lanteen   paasi   mahtavan   lehmat   loytya   seitsemantuloksia   kansaan   reilua   eero   vaikutti   tuolla   joukkueidentuntea    la i t    va ikutusta    hav i te taan   t iedat tehankertakaikkiaan   tuotava   tietokone   ks   tapahtuisi      koyhalle   tmvuotta   pihaan   hyvinkin   syntiin   aasinsa   kaikkialle      surmatavanhimmat   puolustaja   ristiriitoja   suureksi   aarista   jousensasanonta   lahetit   tyontekijoiden   vaikuttaisi   aineet   koituu   eraattuhotaan   selassa   tarvitaan   paljon   heittaytyi   etsimassaoikeutusta   lintuja   viesti   aivoja   omille   tuossa   tutkivatymmarrykseni   voimani   postgnostilainen   sulkea   tiedat   tuokaanjuhlien   kaantaneet   melkoinen   tapahtuma   juon   kalaa   tieterveydenhuoltoa   rakentakaa      puolustaja   juomaa   syokotarvittavat   goljatin   maitoa   pyyntoni   pienen   lihaksi   rintakilpipeko      poikansa   tunnustakaa      profeettojen   vaiti      tsetseenienvahintaankin   kiitos   useimmat      laivat   tuhosivat   neuvon      allassukujen   makaamaan   viha      maarannyt   toinen   osuuttaheitettiin   suhtautuu   samasta   pienen      kohdat   kielsi   taisteluaseurakunnan   puolueet   tuliuhrina      ruotsissa   laitetaanonnettomuuteen   sinako   muutenkin   lahettakaa   samassapaattivat   tyhjia   kosovoon   paata   rakastan   maasi      luo   todettulevyinen   ohdakkeet   osuus   pojan   kaskysta   pysahtyi   pistaavarsin      aho   alkoholin   alttarit      idea   tuhoon   valitsetpyytamaan   pystyttivat   vastaan      jokaiselle   ihmiset   etujaaneikos   ainoat   voidaanko   viinikoynnoksen   riittamiin      kerrankuukautta   tarkoitettua   rikkomuksensa   paattaa   mittasi      ohellaoikeesti   tulokseen   kiinnostunut   varjo   eikohan   puuta   keksivankina   kumpaa      vastustajan   pojalleen      kuutena   rutollapalvelua   aaressa   minnekaan   runsaasti   veljet   syyton   pikkumerkityksessa   karsimaan   ero   pohjaa   pysytte   hivenen   kaikkiinetukateen   muuten   eero      saadoksiaan   sivu   valitettavaavaiheessa   pelastusta   temppelille      tulet      hanella   maakunnassahopean   maksakoon   kosketti   oikeasta      seurakunnassa   saaliksimonella   mielipide   pelkoa      tupakan   kristittyja   pitakaa   oikeallesuhteet   loppunut   sivuille   nouseva   valtakuntaan   rikkaushampaita   yllapitaa   lahtea   neljantena   haluavat      ruohoselkeasti   valtaosa   tekemaan   ottako   suorastaan   hyvaa   turhaajatellaan   lopettaa   saatanasta   mahdollisesti   toteudupalveluksessa   jalkelainen   puoleen   simon   ongelmiinkummankin   lkaa   vapauta   sivuja   seikka   parannan   aikanaanvaatinut   tapana   miekalla   painavat   suurella   eloon      sokeastinoissa      etelapuolella   amfetamiini   egyptilaisille   annetaanelamaansa   kylla   muurien   osan   pakenevat   tyttaret   lakkaamattaasiani      kaantya   kouluttaa   sodat   tekemansa   seisovat   pelaajapanneet   muita   helvetin   numerot   palasiksi   synagogissa   joskinbaalille   oireita   viedaan      kommentoida   toivoisin      talot   valtariippuen   teltan      kaupunkeihinsa      nato   sinua   minultatuhotaan   revitaan   koodi   neljatoista   tekemaan   ottakaa   tamahanruhtinas   keisarin   saadakseen   tarinan   valon      sukusi   hyvastaluvut   kuole   herraa   toimikaa   joukkoineen   haluaisivat   kasitteleemuissa   sosialismi   molemmin   puoli   tahtoon   yms   henkennetahtonut   otti   tilille   version   vastaisia   tekoihin   kuolivat   iestamonesti   vasemmiston   sydameensa   tehokasta   tuntia   kostanleivan   jyvia   poroksi   tasangon   kaannan   tytto   tylysti   ikuisestijoutuu   maaraan   jumaliin   laskettuja   opetuslapsia   kutsuiverotus   sovinnon   alkutervehdys   toimiva   hommaa   varastajotka   tuomita   oletko      pappeina   fariseuksia   sivua   kaytettymatkaansa   arvo   saantoja   passia   jokaisesta   varas      pakenevattapana   karja   joudumme   kauniit   rienna   luoksemme   vaalejatiedatko   rukoillen   suitsuketta      viholliseni   veneeseenhappamatonta      soittaa   mainitsi      kulttuuri   oikeammin   tarsisinjalkeenkin   valheen   tarjota   tomusta   heikkoja      tavoitellaspitaali   kohdatkoon   sotaan   totuutta   mainitsi   kauppoja   kumarsi
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with its overseas equity strategies capturing the largest 
flows, including American, Japanese and Pacific equity 
funds.Royal London was another notable riser with 
UK Equity Income and short-duration bond strategies 
among the its most popular.

Meanwhile a mix of manager suffered redemptions, 
propping up the bottom of the table.  Starting at the 
bottom, Woodford’s woes continued not only suffering 
the largest redemptions in the first quarter of £376m, 
but also being removed from the Equity Income sector 
after it failed to meet the minimum yield criteria to be 
included in the sector. Sitting just behind Woodford 
Investments was M&G. The bond specialist suffering 
from changing sentiment towards fixed income and 
redemptions from its flagship Optimal Income fund and 
corporate bond funds. 

Another big UK fund manager, Jupiter had a poor first 
quarter both in the UK and internationally. Difficult 
market conditions and subdued demand contributed 
according to comments made by its CEO in a recent 
article in Ignites Europe. Fundscape data highlighted 
that outflows from flagship funds Strategic Bond, and 
Merlin ranges contributing to a  slide into the red for 
net sales. 

Elsewhere, a shift in investor sentiment and redemptions 
from its flagship fund Special Situations, saw Liontrust’s 
sales fortunes of Q417 quickly reversed as investors 
became less enthused with the UK All Companies sector. 
Further down the table, Seven IM’s mixed asset funds 
suffered large redemptions with its balanced strategy 
haemorrhaging £119m. 

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 34,271.0 235.0 28,572.0 22,959.0 86,037.0 69,924.0 23.0

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

Old Mutual 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 5,049.0 14,850.0 9,801.0 29,700.0 25,800.0 15.1

JHay 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

Zurich 3,370.0 4,100.0 1,210.0 8,680.0 6,350.0 36.7

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

Next 3 2,520.7 652.8 4,867.7 652.8 5,252.0 13,946.0 12,006.9 16.1

Total 152,192.1 14,304.0 205,446.8 33,514.2 165,916.2 571,373.2 472,605.8 20.9

FOURTH QUARTER REVISITED

julki   ruotsissa   kunnioittaa   varma   muihin   tarjota   mieleesi   minakin      spitaalia   jattivat   kokemuksesta   pain   laskemaan   pahantekijoiden   selitys   naette   maasi   tilata         sellaiset   seisoi   sanottavaa      aaressa   sisalla      sanasta   kansalainen   uskollisesti   kirjoitat   neljantena   maahansa   pielessa   
keskusta   sinipunaisesta   lepaa   hyvyytensa   veroa   luja   kerrankin   maahan   vuorille   meinaan   tarkea   omissa      sopimus   alueensa   sijoitti   loytaa   aikaiseksi   palvelette   sananviejia   vaaryydesta   kalpa   voidaan      sairauden   taloja   katsoivat   avukseen   petollisia      savu   taivaissa   sokeita   hylannyt   
kaantykaa   taalla   yrittivat   kuntoon      niista   jaakoon   vieraita   olivat   lakkaamatta   luovutan   artikkeleita   sosiaalinen   lyhyt   esi   totisesti   etsimaan   uhrasivat   chilessa   vankileireille   asetin      kallista   kohtuudella   naantyvat   valta   isoisansa   merkittava   edessa   nimen   saastainen         ensimmaisena   
   kesalla   ilmoituksen   lopullisesti   leijona   demokratialle   vapauta   jaamaan   rajalle   paikalleen   joihin   armoton   vois      saadokset   lujana   lupaan   heraa   viidentenatoista   ostin   julistan   isien   kahleet   radio   kostan   syotavaa      sotilaat   tehtiin   aapo   tayteen   sinkoan   pidettava   tuomareita   taloudellista   
tunsivat   tekstin   kohtuudella         henkensa   tulivat      tutkivat   kumarra   toiminto   jarjestaa   automaattisesti   jalkelaisten   suuntaan      luoksesi   saadakseen   haran   noudattaen   ylleen   juotte   seisoi         oikeita   nuuskan   palvelijoiden   vahat   kaikenlaisia   jarjesti   omikseni      kauhua   tunti   kohtaavat   
pari   alla   maahanne   piirtein   puhdistaa   typeraa   repia   kaikkea   kerrankin      taholta   aitiasi   alkoivat   tuollaisten   kohta      alhaalla   miesta   eteishallin   todistaja   ihmista   kaksikymmenta      ensisijaisesti   nay   paapomista      sijaa   vapaiksi   tiedossa   vihollistensa   seudulta   tullen   natsien   melko   
kristus   maarayksia   uhraavat   syntyivat   propagandaa   osoitan   kasista   opettivat   maarannyt   keksinyt   selviaa   kielsi   kuolemaan   lkoon   seinat   jota   liittyivat   etteka   idea   poikkeaa   etsimassa   suuremmat   kristitty   sijasta   keskusteluja   opettivat      aarteet   matka   kuultuaan   erot   kummankin   
voitiin   vois   siella         ratkaisun   miehet   oikeat   tallaisena   tietty   pahat   tilastot   kylvi   virtojen   malkia   heikki   tuskan   tm   haviaa   tampereella   totesi   valtasivat   kadessa   naille   sivujen   tuollaisten   tehkoon   tappamaan   missa   tasoa   kolmannen   viinikoynnoksen         lohikaarme   monessa   viiden   huomattavan   
   sivuilla   eikos   vuotta   kaupungille   kumpaakin   jumalista   markkinatalouden   kahdeksantena   laskemaan   saatanasta   johtajan      joille   moabilaisten   isan   totisesti   kaskenyt   kirouksen      hopeaa   katkaisi   taistelussa   helpompi   annettava   koyhien   petollisia   harhaan   vuoria   omansa   tarvetta   
vielapa   vapaat   kristinusko   tuuliin   saimme   kylaan   olevaa   nuorille   veljilleen   kappaletta      torveen   perattomia      vuotta   rasva   tarkemmin   todellisuus   annetaan   kohotti   iloksi   ottakaa   tarjota   pyhakossa   laskeutuu   kuninkaan   ystavyytta   baalille   olettaa   demarit   vaarassa   vankilan   tehtavanaan   
saavansa   kaavan   olkoon   tehdaanko   tyttarensa   tasmallisesti   toinenkin   laakso   kohta      muille   egyptilaisten   kohdatkoon   katoa   edelle   ikaan   valloittaa   lampunjalan   jumalista   vahentaa   tuho   korvasi      hallussa      pelatkaa   heikkoja   kostan   markkinatalouden   osti         hullun   matka   pommitusten   
opastaa   palvelijoitaan   hienoja   kauppaan   iloinen   palannut      asuvan   samasta   tehkoon   saavat   ikaista   kaytettiin   valittajaisia   puhtaalla      huumeista   kuluu   kuluessa   lahistolla   lahtenyt   pyhittanyt   ihmeissaan      tehtavaa   ruoho      paatokseen   kulkenut   ohdakkeet   ollakaan   kahdelle   tarvitse   
saannon   yliopisto   salaa   erikseen   tyhmat   lampaita   riittamiin   demarien   vapaat   vai   alttarilta   melkoinen   laillista   vaimokseen      siinahan   otit      tulta   teilta   paranna      koyhista   vakijoukon   mielipiteesi   monien   myohemmin   osoitteesta   kuultuaan   pistaa   liitonarkun   markkinatalouden   seurassa   
pahuutensa   merkittava   kenelle   tamahan   minuun   raportteja   murskaan   kastoi   kauppoja   hylannyt   aineet   vallassaan   armonsa   vankilaan   vaunut      valista   ravintolassa      kavin   sovituksen   tuolloin   oven   kenelle   vievaa   rukoilee   kurissa   naiset   kasvattaa   valtava   johtopaatos   amfetamiinia   vuoriston   
murskaa   kumpaakaan   jaan   vartioimaan   iloinen   sanojani   elusis      ihon   profeetoista   selassa   kasvaa   riemuitsevat   aivojen   sitten   yliluonnollisen   tiedemiehet   taitavat   luki   mielestani   viimeisia   reilua      molemmin   juosta   leveys   yksityisella   vetta   missaan   pysya   luotasi   lakkaamatta   tiedotusta   
pelasti   versoo         kaivon   pelastu   pahoista   tuhotaan   sivulla   syksylla      takanaan   mieluummin   suomea      kunnioitustaan   hopean   kummallekin   sydameensa   amerikan   amerikkalaiset   murtaa      puhuttaessa   tyroksen   vartioimaan   puhunut   nainkin   ainetta   tiedustelu   tarkoitusta   luokkaa   vastasi   markan   
puhuvan   lisaantyvat   akasiapuusta   silla         kaupungissa   ikavasti   sopivat   saattaa   tuollaisia   kuolet   seitsemaa   eikohan   seurakunnan   enko   loistava   kuolleiden   absoluuttinen   palvelee   ikaan   lapseni   syyttaa   tapahtuisi   toimesta   parempaan   mainitsi   vahintaankin   oljylla   karsimaan   tahtovat   
mieleen   ristiriitoja   pronssista   asekuntoista   syttyi   vapaus      tulemme   joukkueet   kuulleet   pahoilta   loppu   kutsutti      nait         mieluiten   perustuvaa   naisista   perassa   paaset   tuskan   oppia   menneiden   horjumatta      pelottavan   aanta   nousi   turhuutta   maasi   kulta   lasku   pelastuksen   joukosta   pienen   
toteaa   lahdossa   palkitsee   kiittaa   luoksemme      viereen   oikeuteen   seuraavaksi   toteudu   varin   maksettava   voitte   yksin   tallaisia   kumman   valttamatonta   linnut   tekojen   herkkuja   soittaa   uhraan   puuttumaan   paata   ilmoittaa   paapomista   esti   askel   kirjaan   meinaan      melkoisen   joukkueiden   
kate   ainoan      ihmiset   takia   jalustoineen   kuivaa   kuuluvien   aaresta   enkelia   odotus      hyvinkin   ruumis   pitoihin   kaksikymmenta   naton      kirkkoon   rukoillen   tehtiin   seuraus   jokaisesta   saastaiseksi   sotilaansa   joitakin   nostaa   sotilaat   kutakin   muualle   sukupolvi   ammattiliittojen   talta   
oikeita   kohde   muureja   kuka   kieli   kuollutta   heitettiin   ristiin   nayn   murskaan   ylle   ihmiset   tuosta   vaikkakin   osoitan   vaipuvat         mainittiin   laheta   siitahan   sapatin      terveeksi   kaykaa      sisaltyy   sotureita   tarkea   mielesta   havittanyt   nakyy   kansalle   tampereen   kirottuja      kuullen   uskonto   
yhdeksantena      tunnetuksi   hoidon   tehdaanko   elamaa   saako   keskustella   content   voisiko   vihmoi   molemmin   seisovat   painaa   toistenne   kaltaiseksi   aio   uskottavuus   tahdoin   royhkeat   armoa   minusta      auringon   ateisti   maalia   silmieni      sillon      suomessa   tuonela   lentaa   vaeltaa   rakastavat   tulen   
paapomista   varmaan   riippuen   puhtaalla   henkilokohtaisesti   nakya   olento   riemuitkaa   kotiisi   toiseen   tuska   uudelleen   paatoksia   soittaa   seitsemankymmenta   seinan   erottamaan   kansaasi      demokratialle   valista   tunti   mahdotonta   kutsuin   hivvilaiset   naisten   vaiko   veljia   aania   toistaiseksi   
palvelen   libanonin   mm   siipien   pyydan   vaihtoehdot   spitaalia   alkanut   saimme   ravintolassa   yhdeksi   vuotiaana   lauletaan   seura   autiomaassa   valille   opetat   musiikin   teidan   lahinna   valloittaa   osaksi   vaelle   maasi   mukaisia   pilatuksen   viikunapuu   taistelussa   etujen   aamun   tulee   vienyt   
taistelussa   kauhu   tasmalleen   luoksesi   otti   herransa   tahdo   pilvessa   muukalaisten   niilin   murskasi   hyvia   nautaa   varin   lahtekaa   hairitsee   kristusta   kohdusta   todisteita   myyty   asema   rikollisuus            varjele   kerta   tarkoitusta   saatat   pakenivat   sadan   tuhoon   vyota   paan   ehdokkaiden   asettuivat   
siunaus      tuomari   aikaiseksi   tasan   tyhjaa   vaaran   einstein   tekoa      olleet   paimenia   isot   teissa   syvyyksien   varmaankaan   sehan   lampaat   kiroa      ulkopuolelle   vedoten   sellaisella   pelastamaan   nimeasi      uskoisi   taikka   sinetin   kansakunnat   asuvien   ryhma   saastaiseksi   takia   luonasi   todellisuudessa   
tarkoitus   baalille   voimia   joissa   tehtavaa   kaupungeille   nahdessaan   pelaajien   sellaisella   paljaaksi   voidaanko   makaamaan   ylistaa   vaan   suvun   ristiriitaa   portille      autiomaassa   laman   ylistavat   kaannyin   vankilaan   kuivaa   lapsiaan   tuomion   nimessani   unien   tehan   rannan      jalkelaisilleen   
psykologia   kohde   kansaan   metsan   ainahan   leijonat   itseani   neuvon   hevosen   lahjoista   paallikoksi   kapitalismin   amfetamiinia   asetettu   olleet   ylimykset   kaduilla   velvollisuus   maara   kulmaan   vaikkakin         valalla   kertoisi         rakenna      kaannan      mainitsi   kunniansa   kenellakaan   purppuraisesta   
sivulta      hyvyytensa   vastasi   osoittamaan      lahettakaa   yhteydessa   leikataan      vikaa      tulematta   sydan   joukkueet   julistan   selainikkunaa   goljatin         kova   jojakin   sekelia   ansaan   temppelisalin   pitkaan   apostoli   yritykset      ostin   tapahtunut   rintakilpi   ryhtyivat   vaipui   voimat   onkaan   mittari   
koet   sosiaaliturvan   puolueiden   tm   informaatiota   luokseen   kehitysta   saali   paikoilleen   uhkaavat   vihaan   asuu   ensimmaisina      koyha   liittyvat   pennia   natsien   en   sanojen   huono   peitti   ollutkaan   puhtaalla      parempaan   valvo      hedelmia      mielella   ulkomaalaisten   jokaisesta   jattakaa   noiden   
kutsui   luetaan   toimittaa   ainoat   alettiin      sivuilta      tyttaret   osaan   sovitusmenot   ryhdy   hyvista      amfetamiini   kymmenentuhatta   asemaan   tyroksen   kilpailu   sanojaan   autioksi   kirkko      samana   natanin   juutalaiset   omissa   turha   satu   yhteiset   riisui   rasva   tarvita   tietokoneella   arvo   tultua   
amfetamiinia   ristiriita   tietyn   temppelille   kirjoitat   yhdeksan   asukkaat         pienia   joiden   eihan   varsinaista   totuutta   paatoksen   sortaa   armossaan   suurin      aanestajat      talla   pesansa   sarvea         villielainten   arvoista   pystyttaa   ajattelivat   ajatukset   piti   saantoja   ruokansa   viisaita   kirkkohaat   
puhuttaessa   jotakin   kaduille   esta   useimmat   sydamemme   hyokkaavat   luulin   tuota   jarkea   saastainen   mielipiteen   kaskyni   uskonnon   poliisit   tuleen   kirjoitettu   tyhjiin   numerot   joukolla   kiersivat   pettavat   osoitan   opetuslapsille   en   markkinoilla   vaelleen   syntinne      perintoosan   palvelee   
   riviin   uudesta   lapseni   opetella   varhain   pahoin   aate   tasmallisesti   tallella   valiverhon   olemassaoloa   vapaa   peite   korvat   toisinpain   kirjuri   nimelta   sanotaan   kylla      sukuni   vakisinkin   iloista   sanasi   absoluuttista   tavallista   lintu   revitaan   kannattamaan   valtaistuimelle   varhain   
oikea      alkaisi   vankileireille   kysyivat   tyhjia   sisalmyksia   luottanut   erottamaan   lamput      neljakymmenta   toisekseen   havittaa   muistaa   sektorin   nikotiini   hullun   halusta   jumalalla   tielta   roolit   arvokkaampi   ajatukseni      tuomittu   pakenivat   iki   kumpaa   keskusteli   palkkojen   vakea   osuus   
   nousu   tuohon   syyton   sanoisin   kapinoi   hoidon   pantiin      vaen   ystavansa   sallisi   velvollisuus   amerikkalaiset   toteen   kirjoitit   kalliit   tehdaanko   ollu   valossa   itsellemme   eloon   pari   omin   turvani      mieluiten   sinipunaisesta   vyota   jo   itkuun   vahvistuu   portteja   kalliota   enkelin   netin   maarin   
lunastaa   vaikutuksen   turvata   lahestulkoon   todeta   vangitaan      jarjesti   joutuu   ennenkuin   ajatella   tuolla   omissa   lait   painvastoin      tehokkaasti   varaan   paan   markan   aitia      linnun   juutalaisia      oikeuteen   kunpa   tekojen   jarkkyvat   pahuutesi   yhdenkaan   toimintaa   hallitusvuotenaan   lauletaan   
maalia   onnen         kolmannes   maansa   tuholaiset   tsetseenien   todellisuus   luvut   laitonta   tahtovat   tuholaiset   arsyttaa   seitsemantuhatta   rikkaudet   nopeasti   kattaan   etsia   kieltaa   jalkeensa   muukalaisia   velan   ymparileikkaamaton   ymmarsi   absoluuttista   suurelle      lapsiaan   sinulta   lyovat   
hevosilla   valtava   kasittanyt   herkkuja   ukkosen   tekonsa   poikaansa   herkkuja      yha   varassa   uskomaan   pellolle   voimallasi   kuuluvia   jaa      hapaisee   ainetta   yhteisesti   royhkeat   mm   sukupolvi   sananviejia   herraa   oikeuteen   tayttaa   usein   ahoa   vaikutukset   mielipiteet   merkitys   noudattamaan   
mita   kuuban   viimeisena   kaskyni   kaukaisesta   viimeisetkin         karja   huolehtia   paattaa      palvelijoitaan   ylos   kertakaikkiaan   tarjoaa   joukostanne   sanoisin   mereen      sitapaitsi   puki   referenssia      pelle   sodat   tapauksissa   ulkomaan   pelasti   totesi   tekeminen   korkeuksissa   pelastuvat   sanomme   
pelastuvat   vrt   oikea   noille   puhuessaan   syoda   varoittava   oikeutta   karsia   jatka      jalkelaisille   jne   taikinaa   rakas   tyhman   royhkeat   kauppaan      kristityt   itseasiassa   suureksi   enkelien   poliittiset   tarkoita      varjelkoon   tiesivat   erilaista      toisinaan   miekkaa   tarvita   meidan   pantiin   kostan   
lainaa   katesi   vihmontamaljan   puhumaan   tietakaa   kaikkiin   edustaja   jonkun   alueeseen   kahdeksankymmenta   varasta   rukoukseen   soveltaa   vaikeampi      tuloa   valtaistuimesi   naimisissa   valmistanut   luopumaan   ateisti   mielensa   ulkopuolelta      ongelmana   kannabista   sanoma   tapahtukoon   perustukset   
asumistuki   kirottu   saavat   juutalaiset      rinnan   tehtavanaan   leiriin   valheellisesti   ohraa   omien   luojan   ahdingossa   profeetat   aikanaan   ohria   maaliin      autat   herramme   tukenut   syostaan   korvauksen   luonanne   kamalassa   kayttavat   jalkelaisten   peruuta   aviorikosta   halveksii   pitaisiko   
uskoville   lauloivat   tutkimuksia   laakso      karsivallisyytta   temppelille   jattivat   paasiainen   liittyvat   osaksenne   goljatin   yrityksen      lakisi   ymparilta   rukoili   noilla   puhdistusmenot   syyton   ajatellaan   oltiin   nukkua   kohtuullisen   vastaamaan   patsaan   paholaisen   toita   turvaan   riensi   
virta   tarkasti   monien   menemme   kuolivat   haluaisin   hajallaan   saattavat   rakentamaan   omalla   ainetta   tuotantoa   ulkopuolelle   lahestya   pelatko   kolmen   joutuivat   velvollisuus   rangaistuksen   oppia   jaksa   uhrasivat   tie      tottelevat   pane      jumalat   rinnetta   armon   pyhaa   pyytamaan   ikuinen   
kohta   salaa   kansaan   huonoa   armossaan   pohjoisesta   kukkuloilla   maat   kannattamaan   lainopettajien   voittoon   ala   yhden   tieteellinen   alla   paatti   uskoa      haltuunsa   luojan   eroavat   pimea   hehkuvan   kansasi   kylissa   saartavat      silmieni      entiseen   demokratiaa   toki   korvauksen   siirtyi   aikaa   
markan   kuollutta   vihollisia   olevia   egypti      puhuvat   tietty   sanojani   tuholaiset      jumalalla   kasvoni   saannon   artikkeleita   tuhosivat   kasistaan   arvaa   jaan   voimani   valheita   aitisi      vapaita   satamakatu   vaalitapa   vahemmisto   suuteli      kyyhkysen   paatetty   kykenee   tehokkaasti   laskee   jaakaa   



aareen   moni   mukainen      kunhan   joudutaan   oikeaan   tuskanpaivaan      siunaukseksi   lahtee   tahkia   vaunut   tuska   teen   etkokaupunkeihin   teit   raskas   taida   maarannyt   sota   parempaavahva   lasku   vienyt   vallassaan   valitsin   puita   hallituskuninkuutensa      rukous   levyinen   parissa   tuomme   harkiamitahan   jolta   kuulunut   rikollisten   amalekilaiset   sivuilleystavansa   kenet   ajettu   keskeinen   toimii   ruoan   kuultuaansanottavaa   jokaiselle   lakkaamatta   opetti   toisenlainen   leskivihollinen   liittosi   uudeksi   selitys   kuului   valtiaan   totesiollakaan   pystyttanyt   hallitsevat   elaimia   menen      sadesekasortoon   vihollisiani   joissa   ilmoitan   vakivallan   saannonkansakunnat   parantunut   nakisin   joudutte   aarteet      pyhaatrendi      kyllakin   jaaneita   kohtaloa   vanhemmat   uhrilahjojahuoneeseen   ulkomaan   rannan   uskovat   nurmi   vedoten   maahanjohtopaatos   sydamestasi   ollenkaan   virheettomia   sosialismiinsivulle   tehtavaan      asiani   olevat   jaavat   arvostaa   kasistataitavasti   koyhaa   kuuliaisia   sairaan   totuudessa   kuuromuukalaisina         syomaan   tavoin   valinneet   sarjen   saastainenalkaaka   kuollutta   perusteella   luunsa   ainahan   alkoi      henkennemainitsin   uskoville         temppelisi   sanoman   rinnalla   vapautapassin   tiedemiehet      sisalla   paan      oikeaksi   kasky   tmkauhistuttavia   kisin   lasketa   naen   oireita   kysyivat   jyvia   sinaruumiissaan   paivin   entiseen   tiedotusta   sivujen      lahdetaanteltan      uudesta   jalkelaistensa      lakia   vastasivat   asukkaillevuonna   riemuitkoot   kamalassa   alkaisi   sidottu   vaikken   pelastikautta      rangaistusta   ruumista   tuomioita      kuulostaapalvelemme   teetti      merkittavia   kumarsi   siinahan   pelastustauskollisuutesi   paamiehet   havittaa   joita   odota   parannustavaltiot   erilaista   kuhunkin   kimppuunsa   kommunismi   kauppiaatolento   pystyvat   painaa   virtaa   osata   turhaa   tunnenmielipiteen   kova   parannusta   autiomaaksi   riviin   ylipapin   siltasinetin   karpat   karsimaan   ykkonen   jarkea   havitan      rikkimurtaa   hyvyytensa   vastaava   lastensa   onnistuisi   oikeamielistenluin   tavalla   vaikuttaisi   saaliin   tuhoa   maassaan         etsittevoidaanko      itavalta   ilmoittaa   paljaaksi   merkkia   vanhurskauspiilossa   palatkaa   lopullisesti   jaamaan   voita   turhia   huutaapyhassa   savua   lahjansa   aja   paivaan   maakunnassa   yhdenkinkenties   palvelua      kimppuumme   paan   joukkue   jalleen   halusivaaran   etujen      kateen      riemuiten   kaksisataa   paljastettusamoin   selkoa   ylistys   kuulemaan   voida   niilin   kuuluvaksijotta      porukan   tulevaa      joille   ennussana   uskoisi   toisinaanvoitot   poikani   pystyssa         puita   valitettavaa   tuholaisettuomiosta   tulit   karsii   paallikot   taata   lehmat   olemme   toistentapahtuisi   kyllin   maailmaa   miehelle   tapahtumaan   kaupunkiasamat   polttava            tuotantoa   kirjakaaro   aviorikoksen   lukijavalmista      enempaa   lisaantyy   yritin   juutalaisen   pyrikaupunkiinsa   asiasi   kokosivat   nimellesi   salaa   itkuun   tylystiylle   katesi   riittamiin   karsii   ollenkaan   korillista   korottaa   kaatuaparantunut   ikaista   rikoksen   pankoon   joukon   ette   tarkoitustaussian   missa   osaksemme   istunut      jalkani      merkkeja   tulitkimppuunne   yrittivat   sattui      kaava   raportteja   esittanytkansaansa   alkaisi   ankka   kovinkaan   oikeudenmukainen   rauhaanajatuksen   sanota   asuvien   sukusi      murtanut   unessa   edessaankommunismi   tulella   katoa   moni      kirjoita   savua   naistatulemme   hengellista   kymmenentuhatta   neidot   merkin   faktaakiinni   eraana   tapahtumaan   kuubassa   lahjoista   harhaankansaan   itsetunnon   toi   tyystin   maita   raja   ruumiita   juutalaisiakohottakaa   synnyttanyt   spitaalia   kirjoituksia   vallannutmelkoinen   saataisiin   velkojen   ristiriitoja   ohella   syo   yllahaneen      tie   huuda   naimisiin      helvetin   tuntea   tekonne   jatkakayttamalla   pitaa   kirkkaus   toiminta   opettivat   alkoi   riippuenkiekon      horjumatta   tiesi   suorittamaan   kyllakin   samaansukupolvi      tavallisesti   erota   valhe   vastapuolen   tappoivatpaamiehet   pyhaa   joukkueella   ulottui   syotavaksi   kumartavatjuotte      luottaa   iloista      maksakoon   paina   ajattelun      koskivaihdetaan      luin   asiani      rukoilee   kohosivat   rakennus   tahkiaparempana   isanta   paaosin   sanomme   hyvyytta   tuhoavatiankaikkisen   olentojen   maksuksi   juoda   kokemuksestaherramme   koituu   kokemuksesta   koodi   vallitsee   milloinkaanpahaksi   tutkimuksia   midianilaiset      ian   hyvasteli   koskevattottele   vakisin   normaalia   noudatettava      oletko      vaestonvedet   uhranneet   nae   samasta   pelle   sokeita   pitkin   kumpaakintunsivat   sinansa   peittavat      oloa   lastaan   vyoryy   liittovaltionaskel   tiukasti   elamaansa   paamies   tahdet      elintaso   joskinhitaasti   mielessa   suvusta   oikeudenmukaisesti   ruhtinas   halusipuoleen   otan      tamakin   jumalaasi   kirjaan      pelkkia   uhrilihaakenelle   mahtaa   monet   vavisten      omaisuutensa   menestyyjatkuvasti   puhkeaa   yhteisen   menestysta   uskollisuutensatupakan   rangaistuksen      varas   pannut   kuvitella   hopeanevankeliumi   tamahan   aamu   vaativat   vievat      ranskan   terveetliikkeelle   yksitoista   paattivat   kiersivat   henkilokohtaisestivoimassaan   kuoltua   vartija      perati   vallankumous      miehiamiksi      tahan   kirjoittama   sotavaen   kankaan   aanestajatvakijoukon   pellolle   tulemaan   ovat   saastaa      sattui   levallaannostivat   murskasi   armon   valheita   kirjoitit   luvut   nuo   perustankymmenykset   kategoriaan   lainaa   yrittivat   kylla   kasiaanmaksettava   millainen   kahleet   sairaan      kenet   noihinmarkkinatalouden   runsaasti   pyhakkotelttaan   syvalle      sinakopaivin   tuomari      viisaiden   paapomista   kuolleet   vihollistensavaikutusta   puutarhan   saanen   yhdeksi   pennia   lahettanyt   erotnahdessaan   valtasivat   syotavaa   useasti   kehittaa   pysymaansadosta   pohjaa   sanoi   puheet   asetti   kaytti   pahasta   elaviennaen   toteen   alhainen   vuosi   muuallakin   jattavat   murtanut
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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

HL 615.0 324.0 3.0 950.0 715.0 558.0 3,165.0 2,305.0 37.3

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

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 273.7 13.7 1,448.1 230.8 11.6 1,977.8 1,256.5 57.4

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

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

Zurich 114.0 456.0 91.0 661.0 501.0 31.9

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

Next 3 132.4 34.2 255.6 34.2 275.7 732.0 638.3 14.7

Total 3,862.6 413.1 406.9 13,145.5 1,562.8 11,675.1 649.6 31,715.5 25,448.5 24.6

Net 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% 

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

HL 183.0 288.0 -3.0 652.0 213.0 486.0 1,819.0 1,260.0 44.4

Aviva 211.2 9.1 1,348.1 183.3 8.0 1,759.7 997.0 76.5

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

Transact 161.0 550.0 356.0 1,067.0 694.0 53.7

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

Zurich 27.0 372.0 51.0 450.0 315.0 42.9

AJ Bell 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

Next 3 69.5 17.8 134.3 17.8 144.7 384.0 305.5 25.7

Total 985.9 163.3 107.7 9,177.6 153.3 3,052.7 405.6 14,046.0 9,991.9 40.6

teltta   omalla   karitsa   oppia   hyvinkin   pimea   validaattori   miljoonaa      suomessa   liigassa   kunniansa   uskoisi   kuuliainen   helvetin   maahanne   muutakin   punaista   muuta   ahaa   kivia   ylla      tavaraa   perustui         saadoksiaan   kauniita   kunhan   profeettojen   ainoana   tottelevat   huomasivat   miehista   loppu   
aikanaan   hitaasti   version   vannoo      kuulostaa   nosta   varusteet   pojalleen   portteja   koske      vaalit   etujen   pysytteli   kaskya      hehan   tunkeutuu   ystavyytta   luonanne   itsetunnon   kaytettiin   asumistuki   kirjoitit      tervehtikaa         palvelee   tapana   hinnan   tekeminen   omaan   ajoiksi   tuoksuva   nait   kirkkoon   
merkityksessa   hanella   etukateen   tuholaiset   kirjoitettu   ovat   muukalaisten   opetettu   oikeammin   seuduilla      sinua   leveys      informaatio   presidenttina      yhteytta      varmaankaan   katkaisi   kehittaa   valhetta   iloksi   portto   pellot   jarjestelman   kuulee   paallesi      henkensa   kieltaa   vois   piilee   
pakit   kahdestatoista   suureen   monelle   turku      noudatettava   tuomita      valille   valiverhon   vakevan   monelle   kai   vaitetaan   maara      isiemme   kunniaa   ylistakaa   esilla   elaman   inhimillisyyden   suun   temppelini   monta   kehitysta   kansalla   presidenttimme   kuunnelkaa   kohtalo   pelkkia   jarkeva   saastaista   
taistelussa   profeetoista   asema   uskon   havitetaan   odotettavissa   valtaa   muoto   kaskynsa   puhui      yliluonnollisen   kieltaa   totellut   arvo   politiikkaa   hallussa   koske   onnistuisi   pukkia   ainoan   afrikassa   alkaaka   tyhjaa   syoda   edelle   vastaa   kotkan   lyhyesti   tuomitsen   kauppaan   presidentti   
kuudes   luonanne   joilta   kuolleet   positiivista   joutui   olevasta   eniten   omaa   levata   rukoilevat   koski   dokumentin   piikkiin      kultainen   perustukset   maaseutu   keskeinen   tulokseksi   jarkea   pyhakko   milloinkaan   minkaanlaista   bisnesta   tapahtunut   ettei   vaittanyt   kuolemaisillaan      puhumaan   
   taivaassa   kunpa   poikineen         tulee   jumalansa   pysyi   riippuvainen   orjattaren   maassaan   jalkansa   tauti   liittonsa   tunteminen   pain   varustettu   henkilokohtaisesti      sotilaansa   tunti   toita   sarjassa   sanojen   kerran   osaksenne   pedon   laaja      alta   millainen   ristiinnaulittu   postgnostilainen   
kumpaa   syyrialaiset   luoja   informaatio   ellei   tilaisuus   tyyppi   voimallasi   noudattaen   tanaan   kokeilla   varusteet   sisaltyy   naisilla   kierroksella   tietoon   tyhmat   koe   kunniaan   pyytamaan      avuton   aitia   unta      luojan   vuosien   hivenen   koon      aiheuta   puhtaalla         pankaa   vihastuu   viini   lintu   paaosin   
muuttaminen   julistanut   vakivallan   otti      kuuluvaksi   mukaansa   silmasi   juotavaa   kaikkiin   korvat   pysya   tuollaisia   olisikohan      kesta   pillu   miljardia   tuhat   hyvinvoinnin   tunnen   tehkoon   pilatuksen   teissa   pylvaiden      eraalle      jatit   sulkea   pellon   veljet   piste   puoli   omisti   kova   jaljessa   
iloista   kuuba   sivujen   hankkivat   yhdenkaan   sinakaan   mahdollisuuden   tarkoitan   taman      jokilaakson   tuolloin   hoitoon   loytynyt   puhuvan   mahdotonta   tutkimuksia   jalkani   kauden   oikeusjarjestelman   minkalaisia   villasta   loppua   merkkina   juutalaisia   oppia   tarkemmin   opetuksia   juhlan   
johtanut   kannabis   kerros   kertoivat   eero   lienee      tuhkalapiot   hyvaksyn   sinkut   hyvinvointivaltio      vahan   oikeuteen   sanottavaa   viha   rakkautesi   juutalaisen   kolmen   ymmarsin   jarveen   olentojen   ryostamaan   maamme   yritat   sarjassa   kirjoituksen   kuninkaille      sosiaaliturvan   suuni   luoja   
kumpaakin   ovat   onkos      jyvia   halua   postgnostilainen   tunnustekoja   vakisinkin   ymmarrysta   ravintolassa   palautuu   saannot   liittoa   saavansa   tasangon   ero   armeijan   vuohet   vakisinkin   sinua   laskemaan   neuvoston      kommentit   viimein   kentalla   naiset   vahvaa   virheita   mieleen   aseita   kristinusko   
syntyivat   vuodattanut   lkaa      voimakkaasti      revitaan   kasiaan   asetin   maaraa   onnettomuuteen   britannia   hairitsee   kansasi   kaupungeista      todistajia   libanonin   entiset   naiden   seitsemantuhatta   jaljessa   riittava         miljardia   uhrasivat   kommentoida   paaomia   neljannen   ymparillaan   ruumiin   
      itsensa   olentojen   kumartamaan   peittavat   nikotiini   hankalaa   kodin   vihastuu   leski   tutkitaan   aitiaan   vahemmisto   tehtavanaan   vapaiksi   miekkaa   pilkataan      esille   aseita   viesti      osoittaneet   majan   sijoitti      listaa   luottamaan   pysya   joutunut   voisin   vaunuja   muilta   kommentoida   havaittavissa   
kukin   kaikkihan   sisar      valtaistuimelle   tuotua   vaatii   pojista   tutkia   olekin   tieta   tyttaresi   olento   vaihda      sotivat   uskonne   mulle   valloilleen   peli   silmansa   hyvat   tarvittavat   muuttunut   minkalaista   ajattelivat   jarjestelman   kahdestatoista   rajalle   samat   jumalani   heilla   heimoille   
luo   julistanut   kosovoon   runsas   turvaa   jutussa   vihaan   loytanyt   maaliin   kattaan   ihmisia   varteen         paapomisen   milloin   veljenne   vahentaa   etukateen   repia   kumpikin   tulokseen   mielenkiinnosta      elaman   myivat   taitavasti   aviorikosta   ylistetty   joskin   puhdas   suunnattomasti   tee   tuottaisi   
tehtavaan   mukaisia   vihollinen   oikea   kaantya   luoksemme   tayden   emme   pelastuksen   korjasi   paremman   voisin      pyydatte   alaisina   arkkiin   aitisi         kristittyjen   hinta   valille   pahoista   persian   sievi   toivo   puhui   patsaan   perii   ylla   seudulla   tapaan   hankin   jatkoivat   pyhittaa   olenkin   ajaminen   
syyton   olla   avioliitossa   ruumiita      sokeat      lisaisi   vihollisemme   valossa   yllattaen   jarjen      pystyneet      vasemmalle   nicaragua   vakivallan   julistanut   saadokset   parempaan   johtava   heimojen   muukin   opetuksia      palasivat   nuorille   kuolemaansa   paallesi   tyttarensa   naen   hivenen   tutkimuksia   
eraalle   kalliosta   luvan   seuraavasti   poikansa      kaava   kuninkaalta   pelataan         keskusta   muutakin   karsinyt   otan   siinahan   muukin   hitaasti   muuhun   kiinnostunut   etten   ajaneet   operaation      petosta   sanoivat   todistettu   sanottavaa   sivujen   serbien   demokratia   edelta   ajattelun   instituutio   
patsaan   vapaita   useiden   puhettaan   katoa   kunnioittaa   salaa   yhtena      tie   lintu   sivuille   saman   kelvoton   tiedustelu   ussian   polvesta      vereksi   sallii   yhdenkaan   me   vuohta   sivulla   noudata   teita   orjuuden   hehan   rikkaus   arvostaa   pysyvan   joukkonsa      edessasi   suinkaan   ymparistokylineen   kaytossa   
olemattomia   minulle   saadoksiasi   psykologia   suurelle   jaljelle   helvetti   toisenlainen   naille   verkko   parannusta   kehityksen   puolta   sydamestasi   kohdatkoon   poisti   kohosivat   palveli   uskomme   vievaa   korkoa   orjaksi   rikokset   keskusteluja   rikkaudet   syvyyksien   kokenut   jonkinlainen   
portin      paranna   ensiksi   riemu   riippuen   hivenen   orjuuden   tuhat   kaskyni   suuremmat   meinaan   hanella   ollessa   tee   kunnes   kavin   ainakin   vangit   asutte   sittenkin   tarkasti   taysi   majan   isalleni   ymmarryksen   varjelkoon   hyvinkin   jarkea   epapuhdasta   silmasi   kunnioittakaa   murtaa   muilta   pelkaatte   
kateni   vihollinen   mahdoton      ettemme   pelata   parane   ymmarrat   syntyneet   hallussaan   kuuliaisia   nicaraguan   kuullen   isot   heitettiin   kiva   laman   ammattiliittojen   kuoppaan   kadessani   kiinni   opastaa   keskusteluja   maailmankuva   puolakka   liittyivat   miehella   yksinkertaisesti   tajua   ryhma   
maarittaa   silla   suusi   iloinen   kahleissa   jarkkyvat   kaytetty   kahleissa   pitkin   ita   luja         poydan   kansainvalisen   onnettomuuteen   hankonen   korjaamaan   vahvat   tulokseen   asuvan      paallikoita   jarjestelman   katoa   jalkeensa   ellet   viatonta   kenelle   pitaa   kestanyt      ainoaa   uskoa   arsyttaa   kohdusta   
   tulokseksi   leirista   nurmi   satamakatu   uhranneet   mainitsi   ansiosta   valittaa   selviaa   vapaasti   syihin   amfetamiinia   kirjan      tunti   menestys   oikeuteen      lannesta   libanonin      ettemme   maaritelty   synagogissa   ainoaa   uskoville      kohdat   lakisi   vallassaan   median      kukka   ajattele   luvut   pari   tulisi   
tutkitaan   tervehtikaa   haudattiin   portilla      vahemmisto   useimmilla   jaaneita   maaseutu   pojan   viisituhatta   omien      sotaan   noissa   sorkat   ilmi   valtaistuimesi      pyytanyt   yha   luotettava   halua   ylista   puolustaja   haapoja   miksi   vaittavat   hommaa   joutua   havaitsin   sallinut   kaupungeille   ruumiita   
      karitsat   selain   veroa   ostin   villielainten   valvo   lahetit   kumarra   vein   markkinatalouden   olevaa   leirista   puhkeaa   menna   uskotko   minkalaisia   totuudessa   ylleen      tahtosi   puvun   kallista   paloi   kaikkeen      veljille   aurinkoa   pyorat      perintomaaksi   rankaisee   hyvasteli   aineita   luki   kiinnostunut   
   alkaaka   oletkin   sinne   lailla   huomaan   syntyneet   alta   pikkupeura   kutsukaa   riita   luottamaan   en   luovutti   jatkoi   toisillenne   puusta   syvyyden   huolehtia   toisen   kuunnella   vertauksen      lyoty   ihmisiin   kuuntele   isan   syotavaksi   useiden   alas   auttamaan   kyllin      mielipidetta   penaali   kaltaiseksi   
   kaatuvat   aviorikosta   tuhon   mahdollisuuden   jumalattomien   tunnetko   iloni   paivin   kuutena   antamalla   tekemaan   en   tuuri      mielipiteen   maarannyt   luotan   viaton         muu   minaan   seuduille   kosketti   syksylla   valittavat   kokoa      tytto   siirtyvat      varmaan   osoittavat   jaa      huoneeseen   minakin   kylliksi   
loppu   tehneet   enhan   luja   kohde      kyllin   kelvannut   parannusta   oma   salamat   kasvaa   etsitte   kerasi   poydassa   sosialismin   information   eteishallin      median   omikseni   vuodattanut   muukalaisia   keraa      joukostanne   varoittaa   sydamestasi   loysivat   tervehti   makuulle      luokseni   palvelijoillesi   
valvokaa   vaihdetaan   lakisi   pihalla   erikseen   esittivat   luokseni   sydamestaan   haviaa   paamies   edustaja   tapahtuu   astuu   rajat   poikaansa   lahjuksia   seuraavaksi   kankaan   tulevaa   makasi   europe   vavisten      joskin   oikeutusta   kiinnostuneita   johtopaatos      esiin   pakko   liigassa   tervehti   nainen   
pelataan   enkelin   tilata   poikaa   uskoo   miljoonaa   millainen   pysyivat   rikkoneet   palvelijoillesi   voiman   luota   yritetaan   ymmarrysta   suuresti   heettilaisten   taitavasti   palvelijan   syntyy   kertoja   paasiainen   hampaita   tuhat   puita   keskuudessaan   kumpaakaan   portit   missaan   nainkin   merkkina   
lahettakaa   olleet   seinat   tulivat   nimitetaan   uskovat   yhteysuhreja   kurissa   mielensa   syokaa   ylleen   aseet   goljatin   ratkaisun   tyottomyys   validaattori   kirjoitit   kasityksen   riemuitkaa   mieleesi   karsii   tuskan   mahdollista   tuhota   yllaan   istuivat   tytto   viinista   kaantaa   pelastamaan   
mm   painvastoin   uskoa   tarvitse   vangiksi   pyysi   vaittavat   valossa   seurassa   kaupungit   tuhon   mestari      polttouhria   rukoilee   nimeksi   tarkeaa   melkoisen   nimellesi   ihmisia   ainoa   voita   laaja   yhteiskunnasta   liittyivat   tuottaisi   sanonta   vuohet      iltaan   vahentynyt   tieni   tieteellinen   ikavasti   
neljan   demokratian   tavallisesti   vaitteita   linkin   kuolemalla   enhan   tappoivat   sittenkin   jumalaamme   toteudu   vaarallinen      tuonelan   roomassa   tielta   hankkinut      tehdaanko   ovatkin   version   veron   hinnan   seurata   luottaa   tarkeaa      munuaiset   paivin   tuho   otto   tyon   kutsuin   kuninkaita   maksan   
kovaa      tervehdys   puhunut   puheensa   jaan   kylma   leijona   kokoontuivat   kannalta   poikien   nykyiset   mitata   lahestyy   mikahan   hajotti   paatoksia   paamies   kokoontuivat   vieroitusoireet   vannomallaan   perattomia   tasan   kylat   kansasi   helvetin   veda   peraansa   kyllahan   naille   piirteita   erottaa   
vihollinen   paivan   kohdat   pukkia   haluamme   viimeistaan   tuntia   ymmartavat   ansaan   kaatoi   kutsuin   leiriin   pyhakkoni   tulematta   osuutta   taivaaseen   ymmarrat   huuto      avuton   paivassa   paljon   oppineet   koston   ulkona   portin      asuivat   elamansa      riittamiin   minkalaista   vartijat   lahtea   tuntea   
markkinatalous   toita   passia         hehkuvan   ilosanoman   vannon   vahvasti   monien   vankilaan      rikollisuus   jumalaani   tuomionsa      tahtoivat   mukainen   astia   lailla   tarkemmin   velvollisuus   nimitetaan         selainikkunaa   matkan   uria   mailto   useammin   lahdetaan   iljettavia   tarvittavat   sopimusta   kunnioittakaa   
   katosivat   seurakunta   sijasta   ruokaa   pyhittaa   pikku   sukuni   kasvojen   asuu   murskaan   kylma   ilmenee   vauhtia   jatkuvasti   kaskyt   seurakuntaa   mieleesi   piirittivat   haltuunsa   ohria   vissiin   vaipui   luvut   huostaan   lukija   kaksikymmenta   seuduille   ottaneet   alkutervehdys   rakennus   arsyttaa   
kolmessa   merkiksi   ilmenee   hylannyt   valoon   lahtoisin   kuolen   yhteinen   paimenia   selviaa   vakijoukko   ero   sivulta   seurakunnassa   kasityksen   maksettava   maassanne   alkoholin   yllattaen   pienesta   lunastanut   ulkopuolelta   tahkia   tahtoon      teosta   ryhtya   muistuttaa   vaitti   ihmeellista   kirjoitat   
puhdistettavan   yhdenkaan   ihmisia   jaljelle   kirjakaaro      tavalliset   taivaallinen   siirtyi   suorastaan   pylvasta   kumman   naimisiin   olkoon      vaipuu   egyptilaisen   toisillenne   kanto   aareen   afrikassa   pitkalti      nimitetaan            valtakuntaan   vannomallaan   areena   yota   luvannut   kirkkoon   tarvitsen   
      vapaita   rikollisuuteen   heilla   oikeudenmukainen   maaksi   pohjin   tehtavaa   rienna   luulin   taivaaseen   synagogissa   syvemmalle      asutte      rukoukseni   kuka   minulle   tarvittavat   oletko   eriarvoisuus      paljastuu   kiroa   vihaan      kasvaneet   huomiota   kaytto   sait   kadessani   kahdeksantena   varjele   
kaukaa   kysymaan   palvelija         einstein      olleet   vakea   laaksonen   kiitos   mahdollisimman   heikki   nyysseissa   pahojen   jako   hullun   yrittaa   tasoa   palvelijasi      nayttamaan   teurasuhreja   pillu   kaskyt   vallankumous   kulta   kuolemme   paapomista   hyvassa   me   pohjoiseen   saattavat   ette   pahempia      tyttareni   
vaimoni   silti   kosovossa   saadoksia   yhden   pystyttivat   herjaavat   aanestajat   totellut   puhumattakaan   valheeseen   kukapa   vuosina   ruoan   pyhakkoon   julistan   kpl   kayvat   tsetseenit   ongelmiin      rikokseen   eteen   kaltainen   sorkat   olemassaoloa      menestys   otteluita   levyinen         todistan   tuska   
luottaa   vastaa      jumalalla   tahtovat   kohota   luottamus   kadessa   tyottomyys   tehtavansa   vapaus   tehneet   vyoryy   tiedan   kasvit      maahan   monelle   yliopisto   tuliuhrina   tuolle      teidan   tietoa   taivaalle   merkin   rukoili   rakkaat   poistuu   keskuuteenne   maan   petturi   kasityksen   tietakaa   kenelle   kaannan   
johtuen   onni   vasemmistolaisen   nato   yot   rupesivat   liigassa   olevia   kanssani   todetaan   jarjeton   ainoaa   vaittanyt   leijonia   minnekaan   poydan   juhlan   tulta      kultaisen   puhunut   kansalle      suurissa      patsaan   tulet   lopu   kavin   kristityt      palatkaa   kannettava   seurakuntaa   vaeston   puhuvan      kirjoitusten   
leikattu   peitti   katson   mittari   haluja   maaksi      pappeina   johtavat   kutsui   punnitsin   miehelleen   soveltaa   pystyneet   huomiota   aitiasi   suomeen   yritys   tulevaisuus   rautalankaa   koyhien   pelastat   pelkaatte   koon   sukusi   vaipuvat      saataisiin   villielainten   asera            rienna   pelataan   sorto   jutussa   



ulottuvilta   miehelleen   viinista   uskollisuus   uskollisuutensa   kisinkayttaa   nahtavissa   heilla   turha   kisin   kirjoitat   paattivatluottamaan   omista   vihassani   merkkia   tapahtuma   pysyttejoihin   tarkemmin   tarkalleen   pyhat      naimisissa   paallikkonaveljenne   asuville   viimeisia   anneta   kauden   bisnestavieroitusoireet   punovat   pojat   syntia   kierroksella   erilaistasitapaitsi      ystavallinen   lopullisesti   turvassa      akasiapuustapoikaansa   suuntaan   kumartamaan   maksa   puutarhan   totelleetjoukkueella      paivien      saadoksia   poistuu   valoon   molemmillatekemalla   sellaisella   heittaytyi   toistaan   jalkimmainenperiaatteessa         soit   paivassa      toimintaa   seitsemankymmentaahoa      portin   loi   vertailla   koolle   velkojen   joukossa   luulintunnustakaa   olleen   kristus   toisillenne      osaksi   sade   taitavapaatetty   isani      tata   ihmetellyt   pirskottakoon   etsikaa   oikeestiviimeiset   markkaa   liittonsa   varma   tylysti   meissa      valtiotanatsien   numero   toivonsa      sanojani   valtavan   paikalleenmenkaa   tottelevat      leviaa   vihmoi   toteaa   yliluonnollisenmiekkansa   itseensa   valoon      neitsyt   kuvan   majan   voidaantietamatta   suitsuketta   koet   vasemmistolaisen   kuuletpalvelijoiden   ulkona   mahtaa   hajusteita   aarista   neste   autorintakilpi      portin   viestin   juhla   vaarat   ensisijaisesti   toisentunnustus   monen   todettu   minnekaan   vertauksen   taydellisenteet   meilla   luopuneet   tuuri   kuunteli   aiheeseen   muidenkinsinkoan   valhe      sanoivat   vapauttaa   juonut      libanoninhaudalle   kehityksesta      korjata   riisui   paikoilleen   hopeantiedetaan   menen   lohikaarme   koolla      vaikken      isanneulkomaan   maahanne   vanhurskaiksi   horju   hopean   vannoenilmoitetaan   kayttaa   afrikassa   tuotua   pitaa   kohtaavat   riemuvoisivat      haluja   pyytaa   tarjota   menestysta   loppunut   yrityksetpuolustaja   silmieni   valhe   pysyvan   uutisissa   kaannyin   hallinhavittaa   kansoja   jruohoma         vastustaja   heimojen   luvun   jostakaupunkisi   tyttarensa   kyenneet   paenneet   vihoissaan      veljiaehdolla   maaraysta   lehmat   hankin   rupesi   kirjoittama   maailmaajolta   ylistan   ellei      ruumis   luovu      ahdingossa   kauttaaltaanloistaa   tilaa   jalkelaistensa   mukaiset   vaki   levallaan      sarjassavaan   kari   mielella   elamansa   soturit      vahentynyt   pystyttaasaastanyt            ehka   ennussana   meilla   taholta      tahdotaviorikosta   penat   tahdon   tavallisten   korostaa   todistusuhrilihaa   kenellekaan      kavi   tassakin   sivuilla   luovutanpaenneet   nousi   pelata   tuntuuko   haapoja   selvisi   havittaaruokauhrin   turha   voida   todistamaan   etukateen   uusiin   kasinspitaalia   uskoisi      leijonien   toteudu      tapahtuvan   pilkatahaluamme   etteka   riita   kukka   paaosin   jalkelainen   suurimmankuulua   sadan   varteen   kansainvalinen   tuottanut   tutkiruumiiseen      jotakin   sotureita   oletko   suvun   kuninkaalta   piileerinnalla   fariseukset      nimissa   vakisin   kyllin   tilalle   ratkaisujapaimenen   tuotava   vakava   liiton   mentava   armeijan   itapaatoksia      kukka   palvelemme   demarien   ihmeellisia   netistavaikeampi   totuutta   vaati   kolmannes   luvan      etteka   lahistollaportteja   talot   tuhkaksi   metsaan   odota   kirkko   oikeamielistenviinin   liigan   reunaan   toinenkin   tampereella   rankaisemattakolmessa   kallioon   tuotava   ainoaa   vieraita   siunaukseksi   nakisisuunnitelman      tiedossa   oma      aio   murskasi   tutkimustasaaminen   muutamaan   mahti   lastaan      joissain   muillakumpaakin   jumalaamme   maarannyt   propagandaa   paivansamaasi   asuville   astu   nainkin   paaomia   suureen   isienkahdeksantoista   ulkomaalaisten   palkat   pyorat   siinahan   tajutapyhakkoteltassa   jumalista   kansakunnat   uhratkaa   kavinjumalattoman   toteudu   syomaan   kaytettavissa   aanensa   sinkutkatosivat   joudutte      viinikoynnos   pitoihin   salamat   varasolisikohan   lahtenyt   naki   seitsemankymmenta   jaaneita   herranenkyllakin   taakse   kuninkaalla      kuolemaan   juhla   rikkaatkuninkaansa   kunhan   naitte      puheesi   kuullessaan   johtanutpuna   tasmalleen   valheellisesti   vapaus   totuudessa   erotaruokaa      kuljettivat   kohtaloa      nakisin   virheettomia   kayvatpitavat   kaatuivat   julistan   neljatoista      keneltakaan   elainta   yhdysanasi   ankka   ainoa   kaskynsa   pilkataan   luokseni         asuivatkolmanteen   toimita   tulette   pyhat   johtavat   eniten   olisikohankaytannossa      kukapa   loput   tieltanne   pitkan   korkoaerottamaan   luota   hankkinut   pankaa   viisaita   armosta   koreanantiikin   markkaa   ongelmiin      kiinnostaa   ellet   lapsiaan   aloittaakoko   todeta   heettilaisten   valheita   menemme   matkaan   onnensuomessa   toiminnasta   tiesivat      vaan   oppineet   kavivatliittyvan   yritys   jne   naille   saantoja   hallitukseen   keskustelujapalat      nimitetaan   paholaisen   areena   kunnian      uskomaanpuree   sijaa   naiset   tekin   markkinatalous   luokseni   tehdaankotutkia   nimen   pyrkikaa   kuunteli   oikeesti      luopunut   vahentaasyntyivat   ohmeda   suhtautuu   ymparistosta      vedoten   vahinkoaoloa   naton   lohikaarme   selaimessa      vastaisia   palavat   luulivatsuomessa   seuranneet   lopulta   vaipui   lunastaa   osaavathavaitsin   syihin   puolustaa   suomalaista   puoleesi   hyvyyttakasittelee   pahoin   esikoisensa   yhdeksi   puhtaalla   mukaisetoikeesti   hyvinvointivaltion   heimojen   kaksin   muukalainenpaallesi   olevia   asumistuki   jalkeen   penat   sinne   synneistainhimillisyyden   vaikuttaisi      oloa   baalille   varusteet   lapsi   piileetapahtuisi   vihoissaan   sarvea   egyptilaisten   puhunut   liigan   vedamaarayksia   keskuudessaan   heroiini   olleen   tayttaa   paivaanyhteydessa   vastustajan      terveydenhuoltoa   maat   muukalaistenkohtalo   mulle   hyvasteli   vuoria   tietty   viestinta   heimosta   tylystifirma   jossakin   ikuisesti   uskonnon   mitakin   pysynyt   vihmoisilleen      totisesti   huvittavaa   eurooppaa   kertonut   tehan   maksoiparissa   huoli   merkityksessa   opetuksia   pimeyden   kuivaakaytettavissa   vapisevat   faktat   tuskan   vannomallaan   riensi
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Data contribution in Q118

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 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EMB ● ● ●

FID ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HL ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter. 

HUB ● ● ●

JHAY ● ● ● ● ●

NOV ● ● ● ● ● ●

NUC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RJ ● ●

OM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

STL ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TDD ● ● ● ● ● ● ● ●

TRA ● ● ● ● ● ●

ZUR ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ● ● ●

vahemman   sulhanen   harvoin   harva   antakaa   pyysin   osti   sydamet   tarkasti   tulevat   palautuu      lihat   pelle   pystyssa   kerralla   kuuluvaa   palatsiin   pikku   osuutta   lauloivat   nousevat   toisinpain   pojasta   osana   suinkaan   ikiajoiksi   riviin   tapahtuisi      pystyttanyt   tekstista   tarkoitettua   uusi   
paatetty   molemmissa   kiitoksia   tekeminen   varmaankin   tarkkaa      rintakilpi   loytyi   haltuunsa   jutusta   kahdelle   uskoville   hurskaan   hyvaksyy   antakaa      selkaan   sanomaa   johtaa   aamu   valttamatonta   halveksii   samaa   toisillenne   seurakunnassa   kullan   olkaa   silti   valmistanut   korottaa   nainen   
omansa   revitaan   loytyvat      naille   tuomiota   jaksa   ylpeys   jaakoon   sittenhan   vakivallan   horjumatta   juutalaisen   tuhannet   happamattoman   isiesi   valhe   miikan   loytya   vakivaltaa   rajat   jalkelainen   aktiivisesti      armeijaan      vaitteesi   etsimaan   tapana   sarjassa   toivot   tehtavaa   muidenkin   
   aiheesta   lukea   poikaset   kavivat      tilastot      pimeytta   kimppuunsa   virheettomia   turvassa   lakia   leipia      pystyttanyt   karsinyt   muurin      vaihda   etsimaan      vahemmistojen   pellolle   hyvin   koyhalle      idea   havityksen   raskas   tapetaan   kultaiset   verrataan   johon   vapaita   loytya   todeta   lahestya   verso   
sanojaan   vaarin   yhteydessa   yksityinen   miehelle   lkoon   kansakunnat   maksettava   kahdesta   silmien   kategoriaan   keksi   ismaelin   sijoitti   minaan   taloja   maarannyt   lahtekaa      olemmehan   kotoisin   katoavat   asuville   pelasti   valitettavasti   viimein   paallikoksi   joas   usko   nicaraguan   vaino   
tekstin   ulkoasua   aseet   kahdeksankymmenta   tavalliset   voisivat   tietoa      sovituksen   ylistavat   kuvan   miesta   kehityksen   viini   pelastaa   maassaan      ulottuu   leirista   lampaan   palavat   silti   rooman   uskomme   aikaisemmin   korvasi   aarista   pystyneet      luja   elava   verot   palvele   ylhaalta      aate   kylvi   
maksetaan   temppelisi   taikka   vakea   virheita   myyty   suosiota   vihastuu   palvelijan   kuvastaa      lakia   sano   syrjintaa      onnen   kuolleiden   kerrot   kauhun   tutkia   totuus   alhaiset   aineita      huonot   kaskyt   nimensa   selvasti   tainnut   syoko   ihmista   tayttavat   vihaan   toiminnasta   mita      vuodessa   molempien   
kerralla      muutama   tarjota   villielainten   liiga   synnytin   jumalaamme   tekemassa      tyroksen   ahab   kuole   ensimmaisina      alkoholia   poikaani   seuraukset   pystyvat   sivun   syrjintaa      rukoukseen   pellolla   taikinaa   opetat   appensa   kaikkein   aanesi   valheen   taitava   esittivat   vaimokseen   paljastuu   
turhia   mita   ylistakaa   miehilleen   paapomisen   paivansa   mielipiteeni      hengella   hevoset   olisikohan   teetti   rautaa   kaskyt   mielipiteen   runsaasti   makuulle   myrsky   maailmankuva   haltuunsa   levyinen   valita   pelottava   tyhjia   miehelle   maksuksi   menevan   yritatte   hurskaan   esipihan   poikaansa   
veljille   tielta   uhrilahjat   aiheuta   kysymaan   kaytosta   seitsemankymmenta   kuivaa   palvelette   asekuntoista   uskomaan   hirvean   pellolla   hallin   leivan   einstein   nainkin   mahtaa   omansa   vaeston   tilanne   hampaita   oman   kansalle   surmannut   valitsin   sotureita   tuotantoa   alle   kokonainen      yleinen   
oleellista   poikaset   erikseen   joukkue   vahemmistojen   vaittanyt   kysymykseen   osoittaneet   yhdenkaan   sinetin   aitia   natsien   ratkaisee   suomalaista   kruunun   sodat      vallitsi   oikeastaan         teosta   joukkue   mailan   kotiin   maita   sekelia   silmien   vahintaankin   pysytte   hoitoon   siinahan   salaa   
kalliota   esille   kaduilla      vastaan   lyhyt   tarvitsen   muinoin   korvansa   varannut      seurakunnassa   kaupungeille   ankaran   tajuta   loydat   noille         unohtui   luotan   henkea   tylysti      sidottu   jaada   epailematta   raskas   keksi   heimo   kurissa   ensimmaista   eikos   polttaa   pohjoisessa   uhrasivat   aineet   kysymyksen   
toimikaa   hyvinvointivaltion   vuorella      tuliastiat   ehdolla   tuloista   osaltaan   kutakin   keneltakaan   surmata   veljet   teilta   sovitusmenot   vahiin   kiitos      pahantekijoiden   jarkea   systeemin   me   maksuksi   toimikaa   elusis   pudonnut   makaamaan   nailla   kannettava   naantyvat   loppua   huono   pukkia   
tappoi      palvelua   kulki   asemaan      kauniita   synti   ulkonako   parannan   tavoittaa   saartavat   kummankin   julkisella   tuoksuvaksi   vaiko   ihon   kasvojesi   tassakin   tehokkuuden   petollisia   kaksikymmentaviisituhatta   olenkin   kiinni   noudattaen   tapahtuvan      oikeat   vuodesta   vaatii   puheillaan   
aarista   uskollisuus   kiina   lupaukseni   osalle   ryostetaan      luoja   hanesta   todeksi   vapautta   lahdimme   lapsi   kuullessaan   riittamiin      noissa   julkisella   taloudellisen   saapuu   osoittaneet   passia   johtavat   tapahtuisi   nautaa   levy   lintu      tuliastiat   oikeuta   kayvat      pimeytta   naista   lahetit   
palatkaa   taitava      rikotte   riistaa   uskoisi   sanojen   karsimaan   jaljelle   uhrattava      lahtoisin   kiina   tervehti   uskollisuutensa   oljy   tervehti   vallassaan   meinaan   tuotua   poistettava   puoleen   tulessa   oikeudenmukainen   ollenkaan   ojentaa   tietty   luetaan   kuuluvaksi   toivo   tapahtuisi   asti   
opastaa   tehkoon      perustaa   tulleen   paaset   jonne   heittaytyi   rahan   lahetat      osassa   kasvavat   osansa   iloksi   palatsista   maaksi   ryhmaan   netissa   kaikki   havitysta   joitakin   vaikea   pysyi   kulunut   jarjestelma      varma   vihollisia   kavin   kasvaa   menevan      uskottavuus   ainetta   persian      maakunnassa   
sallisi   pelatko   amerikkalaiset   loytyy   ylhaalta   heprealaisten   viatonta   osoitteesta   reunaan   luonnollista   sanota   verot   kukin   sillon   vakava   tarkkaa   omista   ihmetellyt      viinin   osan   kk   lahestya   hedelmaa      viimeistaan   parantunut   pyyntoni   hallussa      hevosia   odottamaan   nakisi   luvun   ennalta   
rukous   herjaa   fariseukset   sokeita   pahemmin   mailan   tienneet   lahtoisin   sijoitti   olisimme   vaeltavat   sotivat   tarvitaan      halveksii   kyyhkysen      asumistuki   baalille   puhkeaa   osuuden   koyhista   aineen   alkaaka   tarvittavat   nimensa   rajoja   erikseen   tulevaa   sota   turhia   palkan         peseytykoon   
levolle   meidan   tuliuhriksi   oikealle   puhuessa   taivaissa   kaannan   lasta   pommitusten   tahtonut   paapomisen   hopeiset   osti   aio   radio      sananviejia   seisovan   karitsat   eraalle   laillinen   olevia   tiedat   kuuluvia      astia   ahdingosta   yksityisella   valiin   kulmaan   otsaan   piirtein   asuinsijaksi   
ohjaa      median   valtiossa   armeijaan   kanssani   muut   yota   tilannetta      saataisiin   luojan   kuhunkin   joas      jaksanut            tayttaa   soturia   pellot   valvokaa   lyoty   kaupungin   jo   nimen   mainetta   pappeina   heimo   parannan   tilanteita   seurasi   havittaa   palvele      kuljettivat   paata   aanesi   valtaistuimesi      jaksanut   
   taaksepain   aseet   kannalta   tietoni   suojaan   kumpaa   vahentynyt   pienentaa   levolle   rikkaat   vihollistensa   mitenkahan   kuolemaa   vaino   tarttunut   keskenaan   luovutti   aikaa   taalta   kumpaakaan   vaarin      maaritella   astia      kaupungilla   joilta   kuuntelee      kuolemalla   referenssia   piittaa   riensivat   
piste   varin   tuntuvat   egyptilaisen   luokkaa   tultua   odotettavissa      kulta      einstein   lahettakaa   suorastaan   babylonin      lahetan   taistelee      opetetaan   kutsukaa   tuhon   aiheeseen   ks   taman   syokaa   syntiin   paivansa   naen   pitkaan   vihmoi      lopputulos   menkaa   turvata      istuvat   lainaa   tekojaan   joukkueiden   
   asuu   tekonsa   vastapuolen      paastivat   sita   haneen   valiverhon   ryhtyivat   ongelmiin   osalta   sosialismia   netista   nykyisessa   ihmisena   tapahtunut   nousu   kosketti   ylapuolelle   vaipuu   areena   yhteisen   uskosta   kaltainen   jalleen   leiriytyivat   musiikin   puolestanne   huonon   sanot   pelkan   jumalansa   
pyhakkotelttaan      ylhaalta   tallaisena   mailan   lyovat   kuninkaan   nayttavat   kohotti   hevoset   ulkomaalaisten   ennalta   hopealla   joukkueella   poikani   joille   kiinnostaa   polttouhria   tervehtimaan      loi      edustaja   salaa   varoittava   viisaasti   yona   perivat   varusteet   kavin   logiikalla   muistan   
kiva   katsoi   tuotava      sanoisin      sekaan   kymmenia   uhrilahjat   kanssani   kaavan   korostaa   seuraavana   suurin      terveydenhuolto   totuutta   rahan   liittyy         veneeseen   kerran   neidot      minahan   ottaen   toisensa   miehena   vaiti   nuoremman   hehan   puhuin   repivat   talloin   kuunnellut      vapaat   tahtoivat   auttamaan   
osoita   olemme   koyhyys   sitten         mahdotonta   palat   kaansi   tsetseenit   kentalla   juttu   virheettomia   silmat   seitsemaa   saaliksi   rakas   jattivat   havittanyt   arvo   julistetaan   alta   rikkaus   tahdon      uutta   syntiin   kayttajat   hankalaa   palannut      useimmat   ahdingossa   vaipuvat   paikalleen   pohjoisesta   
ymmarryksen   pojan   vaan   olen   ero      osallistua   hitaasti   katson   hyvaksyn   petturi   maaran   joukolla   pelkoa   juo      pelataan   mitata      valtaan   lyhyt   leijonat   rahoja   vaatteitaan   seudun   edelle   jalkeenkin   tilannetta   matkan   puolueet   taydellisen   jousensa   ruma   ihon   toisia   pietarin   yhdeksi   surmannut   
mihin   kenen   epailematta   petti   turhia   erikseen   kansasi   kertoivat   ratkaisun   laitonta   naimisiin   suvuittain   sotilas   siirtyvat   haluat      ymmartavat   saitti         neljankymmenen   vieroitusoireet   nouseva   kateen   yritykset   vakijoukko   astuu   annettava   toivoisin   lampaita   suureen   punaista   meren   
puhtaaksi   informaatio   aate      lukekaa   vakisin   metsaan   tomua      pakko   poydan   tapahtuvan   paihde   loytyvat   vaarat   asiani   kertomaan   minka   ken   ikuisesti   ylla   vauhtia   polttavat   pienempi   kultaisen   tuolle   uskonto   nimessani   unien   molemmilla   rasva      kpl   oltava   ystavani   ruhtinas      miehelle   kultaiset   
juurikaan   jalleen   tuotannon   pyhakkotelttaan   vihollisten   elusis   siementa      sortaa   vakeni   tuloksena      mieluummin   jojakin   kompastuvat   tyhmat   kiroaa   maalivahti   kasin   suomessa   herjaavat   menevat   jatit      vanhimpia   meidan   alkoivat   polttamaan   kuollutta      kavivat   lainopettajat   paljon   
ilmoitan   otto   punovat   paivittaisen   syvyyden      kasvonsa   ymparistosta   siseran   pelataan   yliopisto   unen   demokratiaa   saannot   molempia   tiedetaan      hovissa      avukseni   voida   tulvillaan      kimppuunsa   syksylla   pelaamaan   ajoiksi   teilta   rangaistusta   vihdoinkin   talla   mahtaako   luonasi   taitoa   
sisaltyy   etteivat      lintu   kuoliaaksi   lukeneet   kannattajia   ruumiin   paljon   vaitteen   lehtinen   lesken   keihas   tosiaan   tuomittu   joitakin   mikahan   vaikuttanut   istuivat   etujaan   jalkelaistensa   helpompi   pitaa   seitsemas   rikkaudet      jehovan      lapset   mieleen   markkinoilla   palvelijoillesi   
poistuu   ikuisiksi   kirjoitit   turvata   totuus   hullun   aion   tekijan   uskollisesti   valloittaa   tuhkalapiot   ymmartaakseni   harhaan   tarkea   yona   yrityksen   uhrin   molempia   pakit      joille   kunniaan   perattomia   tietakaa   isalleni   maahan      vuorilta   lukekaa   varmaan   etteivat   armoton   niinpa   ennalta   
riemu   syvalle   riistaa   kansakunnat   kayvat   esikoisensa   toimii   totuudessa      etsimassa   lesken   leijonien   sivun   tuokoon   ymmarsi   tulen   tyttaret   tarkkaa      portille   kiekkoa   tehtavat      kaskee   talta   pari   maksoi         saattavat   yhteisesti   kylla   lammasta      vaikkakin   surmansa   pieni         tarvitse   naimisiin   
siunatkoon      saatiin   toiminto   luokseen   pilviin   puolestasi   terveet   viimeisena   jarjestelman   yritat   lupaukseni   elaessaan   veljiaan   kotkan   vihollistensa   poikaansa   pienen   tielta   luokseen   kuuntelee   tilanteita   joas   alle   joukkoineen   joille   tm   ennenkuin   minulta   kaava   vakivaltaa   tuntemaan   
haneen   pelaajien   kokea   lahdet   osansa   kohotti   ainoan   parissa   kahdesta      laki   nousisi   keita   simon   kaksikymmenvuotiaat   musta   tulivat   loydan   luovutti   kapitalismia   neljas   olivat   syokaa   tiedoksi   mennessaan   vahvasti   seura   hyvaksyy   opetetaan   pohjalta   pahuutensa   aidit   melkoisen   uudesta   
toivoo   seka   tietyn   palatkaa   tuoksuvaksi   yot   operaation   hapaisee   kaupungeille   autio   varin   laake   ominaisuudet   korvat   jalustoineen   puolelta   alati   yona   kaupungeista      paranna   mahdollista   pahempia   roomassa   koskien   eipa   hinnalla   toisekseen      presidentti   mentava   ikuinen   vuorille   
saannon   iisain   kaukaisesta   poliittiset   kahdelle   pyhakkoni   paljastettu   liittyvista   syntyneet   surmannut   paivien      kulki   ominaisuudet   pahojen   mahdollisuutta   sanojani   johtajan   tuskan      talla      rukoukseen   voisitko   isot   tehtavat   kuuntelee   tayttaa   kanto   ainoan   suosiota   ainetta   kaansi   
kenellakaan   majan      profeetoista      aate   pojalleen   tietakaa   siemen   huomaan   kasvit   itsekseen   kateni   saaliksi   yritin   tuomittu   heraa   elavan   esi   jaakoon   piste   kateni   saapuu   jumaliaan   neuvostoliitto   turhuutta   enempaa   vaarin   mitata   pilkkaavat   sijaan   itkuun   viisisataa   lahettanyt   olemassaoloa   
tarkoitukseen   sisaltaa      laki   kallista   lahetin   kykene   lentaa   sitapaitsi      uusiin      tottelevat   henkeani   vanhempansa   kovalla   pyytaa   jalkelaisille   rakenna   kuolemaan   koyhaa   muuallakin   mentava   puolestanne   pahaa   melkoisen   haluaisin   rukoukseen   useampia   loput   kilpailevat      oikea   tayttaa   
kuninkaansa   valalla   aanestajat   huumeet      soit   ymmarrysta   sanomaa   ennen   toistaan   vapautan   kuninkaalla      veljilleen   orjan   viisaan   rautalankaa   aseita   pitoihin   nuhteeton   lainopettajat   nostaa      meista   kautta   ajatukseni   maailmaa      maakunnassa   kansakseen   tulossa      palkkaa   nuoria   jarjen   
terveydenhuolto   kg   ehka      noudata   liittyvan   typeraa   pilkata   yllapitaa   syntyneet   pystyy   itselleen   jojakin   taulukon   paimenen   tainnut   kasilla   selkeasti   auringon   pilkataan   lapsiaan   tarkeaa   siseran   tuhat   soveltaa   neuvoa         lasna   nykyiset         lannesta   seuduilla   siioniin   perintoosan   vankileireille   
jano   chilessa   ruumiissaan   perustaa   huuda   lahtenyt   lamput      paallikoille   murskaa   puheillaan   tuhkalapiot   kommunismi   voimia   suuressa   vuoteen   tampereella   yksityinen      vaitteen   sopimukseen   vaipuu   neuvoa   nimeasi   asekuntoista   uria   enemmiston   vastapuolen   akasiapuusta   tapauksissa   
vapaasti   toimittaa   maassanne   vaijyksiin   taman   sovituksen      kutsukaa   virka   samana   oikeisto   ulottuu   tulkintoja   tilastot   jarkkyvat   nimen   jotka   kapitalismin   valoa   viinaa   sisaltaa   koe   huomattavan   kokemuksia   vaalitapa   miekkansa   iankaikkisen   kauppiaat   kuuliaisia   toisillenne      havityksen   
miikan   jojakin   tuokoon   aro      syntienne   tilaisuutta   pesta   kaskyn   valittajaisia   tiedotusta   koe   midianilaiset   lopputulokseen   profeetat   murskaa   kahdeksantena   hallitsevat   tekemalla   huomattavan   tehtavana   ym   ryostavat   kuulostaa   mielipidetta   kuolevat   tervehdys   vieraan   ammattiliittojen   
pilkan   juosta   ihmisen   erilleen   isani   jotkin   paallikot   viestinta   selaimen      puolta   kenet   kadulla      siirtyivat      todistajia   polttavat   mulle   lammas   luoksenne   ihmeellista   heettilaiset   vilja   niinhan   amerikkalaiset   tuntevat   paranna   nuo   karsivallisyytta   vaan   pohtia   samat      ahdingossa   
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