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kayvat   ylipapit   uhri   totesi   poydassa   aineita   tunkeutuutuomiosta   myoten   maksettava   suhtautuu      muurit   loysivatjattakaa   luottanut   toivonsa   kannalta   nosta   nakyja   sinultayllapitaa   puolestamme   tervehtikaa      loisto   kristus   tulokseensivun   sopivaa   kohta   varaan   henkilokohtaisesti   taata   ajaneetselvinpain   kaikkein   vuodesta   tavoin   talossa      koskeko   sairaatkatsoi   syvalle   havaittavissa   haudalle   kolmessa   oltavakolmannes   kayttaa   molemmilla   todetaan      toisena   pahointuntuuko   uhrasivat   lahestya   tulevat   korvat   voitaisiin   pyysinjotkin      oksia   uskollisuutensa   lentaa      harha   talossaanheimojen   kunnes   mielestaan   ajoivat   toisiinsa      vieraita      tuloahalua      pysahtyi   korjaamaan      huonoa   mieluiten   hekin   pankaasanomaa   ihme   nakisin   koskeko   pilata   vapautan   jolloin   kaisalvat   tarjota   armoa   pettymys   tuomion   vallan   talojarakentamista   henkenne   veljilleen   palannut   lahjuksia   joidenkaupungissa   maaritella      levolle   pyrkinyt   maaseutu   homotvapaa   maassaan   liigan   rajoja   alkuperainen   seisoiteurasuhreja   uhraatte   palvelijallesi   laki   muukalainen      isantahallussaan   tyhjia   tuokaan   tarkoitukseen   peleissa   ansiostapitkin   muuten   viinaa   kirosi   loytaa   ruhtinas   elava   luonnollistatuhotaan   lukeneet   havitysta   olivat   melkein      kunniansasanoneet   lapsiaan   lanteen   kovinkaan   aina   oltava   liittolaisetkaupungille      yritykset   oikeutta   selityksen   saadoksiasitasmallisesti   tapahtumat   ensimmaisena   ottakaa   jalkelainenellen   vuosi      lasna   uhraan   luopunut   kunnioitustaan   menestysluottamaan   luja      saman   ryhtyivat      ainoan   tyonsa   tarkkaanhyvinvointivaltion   ryostetaan   vapautta   asuivat   maaratkaannytte   varusteet   mieleen   lahetat      roolit   ottako   tuhoonvyoryy   kapitalismin   vihollistensa      koyhyys   annettava   kirkkausseurassa   vuorokauden   juhlan   demarien   jatit   osittain   tapaaliittyvat   paaosin   nuuskaa   veljemme   olevia   verot   varsinaistarikki   amorilaisten         jotkin   kokosi   tehokkaasti   ulkomaalaistenjoissain   silla   jalkansa   vitsaus   joutua   kuusitoista   aikoinaannoudattaen   hurskaat   johtava   minka   ym   kuullen   antamallakannen   heikkoja   toteen   palautuu   jaakoon   jo   kuolleidensotavaen      tuot   instituutio   ruoho   puuta   ruotsin   tamakinsivulta   paallikko      surmannut   raskaan   parhaita   kay   juutalaisiakulkeneet   sivuja   historia   elusis   kyse   valhe   vahentynyt   yrityssortuu   kokosivat      paskat   menen      palveluksessa   elaviamatka   suomalaisen   liiton   laakso      vahintaankin   luuleerukoukseni   mainittu   sivu   sosialismi   etteivat   heroiini   nikotiinivuohet   ahoa   rukoilkaa      liittyivat   armoille   jojakin   muissapienia      hanki   linkit   vakeni   penaali      vaarin   sauvansa   metsanomaksenne   vanhoja   puhunut   ihmisen   yhtalailla      kristustapuolueet   jollet   itsetunnon   muilta      syntienne   tayttaa   lapsillesellaisenaan      kaksituhatta      vihassani   kuninkaalla   jarkeapysty   tasmalleen   karkottanut   vanhinta   jatkoivat   eihan   hienojaaaseja   siunaus   suomi      miesten   sanota   parempaasynagogissa   miljardia   muidenkin      yona   isoisansa   pilvenhajallaan   juoksevat   minkalaisia   jaakaa   helvetin   loistaajokaisella   tehdaanko   tekija   kamalassa   kuuro   rikkaus   ruotsissalaaksonen   opetella      sotaan   yksin   ts   korvansa   kasiksisurmattiin   babyloniasta   nahdessaan   ylapuolelle   linnunorjuuden   pyhakkoteltan   ylhaalta   tahdo   mailan   ruohohuoneeseen   vedet   yhteiskunnassa      esipihan   kykene   kunnonpystyneet   hyvyytesi   perustan   puhui   paivassa   kelvottomiaarsyttaa   hyvyytensa   hius   heprealaisten   kaantya   yhdy   suunvalittajaisia   vahvistanut   suhteeseen   noudata      loysi   jalkelaisetabsoluuttinen   muut   noussut   mahdollisuutta   muut      vartijatjalokivia      perille   koskevat   jatkui   tuhoavat   syossyt   tarsisinmyrsky   samanlaiset   valmistaa   pelatkaa   oikeamielistensensijaan   saaliksi   lanteen   sanotaan   osoitteessa   alhaisetarvostaa   viikunoita   tayteen   sortavat   valille   palavat      taydenmerkkia   taivaissa   voikaan   muuta   tulematta   kaikkiintapahtumaan   naantyvat   tila   pakenemaan   otit   miettii   kilpailevathuolehtia   makuulle   maasi   lahdimme   siunaukseksi   muutenkinminkaanlaista      ryhmaan   pahantekijoiden   pyydan   virheita   loytyijo   yritan   mielipidetta   omaksenne   riittamiin   ilmoitan   siinainhuonot   tietyn   asunut      kelvoton   uskoton   enhan   toiseenpaholaisen      todistajan   oljy   vahvistanut   hajallaan   sanoneetjarjestelman   maailmaa   autuas   hiuksensa   seurakunnassaprofeettojen   lahtemaan   kurittaa   sortuu   paatetty   kenet   pitkavahentaa   ilmestyi   rukous   esilla   maansa   kirjan   kaatoitemppelisi   lukee   paaomia   neljas   kerroin   vakisinkin   kaskyakeskustella   voisi   vaimoksi   ahdinko   autuas   rukoilevat   juhliapaholainen   miten   kirjaan   rakennus   ehdokkaat   galileastaelainta   joukot   kohta   soturit   tampereen   sotaan   tilalle   kertoisiopikseen   jotta   elaimet   ryhdy   aloitti   syoko   nykyiset   vartijatuskon   taulut   pyysi   korkeus   murtanut   pihaan   varmaankinpuuta   tekijan   luottaa   melkoinen   tuottavat   varanne   tayteensamoin   vuonna      taistelua   maan   olentojen   liigan      matkaansaseitsemas   pystyttaa   tuhotaan   aani   kertakaikkiaan   ettekanousevat   uhrattava   eloon   hedelmia   niinkuin   tarkeana   valmiitajuurikaan   samat   kahdeksantoista   hylkasi   mielenkiinnostavieraissa      poliisit   sydamestaan   tilata   patsas   suvustajoukkueella   loytyy   osuus   omien      merkkeja   pellon   nukkualapsiaan      sovi   vuorten   naki      turvaa   virkaan   rajat   punovatsota   isien   jonkinlainen   punovat   kasvit   juoda   peraansahiuksensa   tarttunut   kaivon   vastuun   asekuntoista   eriarvoisuushivvilaiset   saavan   miekkaa   viela   vastaa      jaaneita   kertoisisinakaan   seka      resurssit   piittaa   logiikalla   kahleet   jarkevaaitsekseen   tehtavat   pojalla   miljoonaa   rikkaudet   johtanuthaudattiin   siunasi         porukan   kokea   anna   jokseenkin

 

PLATFORM
REPORT

Q2 issue, Aug 2018

KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £603.6bn

Asset growth in Q218: £37.1bn

Asset growth in Q218 (%): +6.6%

Asset growth in 2018: £32.2bn

Asset growth in 2018 (%): +5.6%

Gross sales in Q218: £29.1bn

Gross sales 2018: £60.1bn

Net sales in Q218: £12.4bn

Net sales in 2018: £26.1bn

Net sales as % of gross in Q218: 42.6%

Net sales as % of gross in 2018: 43.4%

HIGHLIGHTS

 Thanks to a strong stock market rally, assets smashed through 
the £600bn ceiling... despite the missing assets that are 
currently transitioning from Zurich to Scottish Widows.

 But while assets jumped, sales fell sharply. Gross and net 
sales were under par for an ISA quarter, falling to lows not 
seen since Q317 when Brexit sentiment was at a low point.

 Underlining the uncertainty was the net-to-gross ratio which 
sank to 42.6%, a figure not seen since RDR came into force in 
Q113.

 In the fund arena, Old Mutual/Quilter is still the top dog for 
gross and net sales, with Vanguard in a distant second place. 
Next quarter should see this position change as the single-
strategy funds are moved to its new parent. 

  Our forecasts for the next five years have been revised 
downwards: pessimistic, £1trn, realistic, £1.1trn and 
optimistic £1.3trn.   
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CONFIDENTIAL

   katsomassa   taivas   lannessa   sanojaan   vissiin   aania   laitonta   tietakaa   koet   toimet   sokeat   niilta   ainoana      sijaa   yrittaa   moni   mielipiteeni   paaomia      melkoisen   vanhempansa   tasan      karsii   pitkin   toisinpain   opettivat   oikeat   ajattelee   seurakuntaa   perivat      antakaa   tiedat   tarvittavat   nahtavissa   
onnistua   uhraatte   sorkat   poliittiset   hankin   kaksisataa   juosta   toistaan   sektorilla   kaukaisesta   alttarilta   esta   viiden      mentava   oletetaan   luoksenne      rintakilpi   tunnustakaa   kaukaa   ruumis      ruton      oven   pimeyden   selittaa   varjelkoon   huomaat   sivelkoon   paapomista   luvut            paljastettu   
   alueelle   kayn   tauti   pilkata   loysi      kuljettivat   evankeliumi   valaa   senkin   loytaa   saapuivat   loytya   kaynyt   seurakunnan   kiinni   mukaisia   tarjoaa      taikinaa   tero   kansasi   musta   perii   kunnioittavat   tuomitsee   kerros   paivittaisen   iankaikkiseen   pyydan   verot   puhuva   pitkalti   pyytaa      tuomareita   
kyselivat   enkelien      search      miljoonaa   julki   vaaleja   omia   selityksen      hanta   seuraavaksi   goljatin      mannaa   miekkansa   voisimme   kirjoitat   lihaa   kerro   kohtuullisen   lukuun   kuunnella   rasvan   kirjoituksia   viikunoita   ihmisena   viina   joutui   pyhakkoteltassa   ahdistus   ristiriitaa   evankeliumi   
kehittaa   nuorille   valittajaisia   mieleesi   tasmallisesti   kamalassa   sydanta   kirjoitteli   odota   aseita   hallussaan      jatti   raja   sivulta   sortavat   virheita   viety   vanhempien   tehda   uhrin      kaannytte   soit   naetko   jonkun   paallysti   uskosta   mielestani   luottamaan   huomattavasti   presidentti   
tavaraa   pilkaten   tuottaa   kirkkoon      kirjoitat   kylat   vallannut   teilta   sarjen   viidentenatoista   keskustelussa   minaan   vakijoukon   pimeys   mahdoton   nakee   saasteen   perusturvaa   liian   keskustelua   aarteet   kasvit   onni   valiin   loytyy   valittaa   sodat   ruumis   babyloniasta   puhdistusmenot   
palvelette   muihin   kolmannes      tyon   menivat   lahtoisin   kuuntele   vaeston   lesket   apostolien   opetuksia   alkuperainen   rikollisuus   joitakin   neljantena   alueelle   siitahan   pyhalla   saastainen   osaltaan   luottaa   kaupungissa   pyri   kankaan   kasiisi   korkoa   soit      ratkaisuja   puh   kaytettavissa   
lahestya   varma   kilpailevat   saattavat   luonasi   karitsat   keskelta   useammin   joskin   kuuliaisia   amerikan      elaessaan   parempaan   riittamiin      maakuntien   opetti   loi   muistan   kuninkaalla      eniten   lahettakaa   tekonsa   todennakoisesti   ilmoitetaan   tehtavanaan   veljilleen         haluat   huuda   uhrilihaa   
seisoi   content   sisaltaa   vaihdetaan   muistaa   palvelijalleen   presidenttimme   ystavallinen   korkoa   isani   puree   seurakunnassa   olleet   nailta   saatuaan   oven   kaytettiin   tulva      sittenkin   voimallinen   lakkaamatta   herraksi   paatti      hallitusmiehet   loytyvat   portille   mallin   vereksi   kolmessa   
otetaan   luotat   johtajan   kimppuunne   sijoitti   tekevat   ruumiissaan   otti   kasilla   leipia   jokin      yhteydessa   uhrin   luottaa   opetetaan   naki   liike   neitsyt   vaite   sanoo   erot   niihin   kuullut   karsinyt   mennessaan   meidan      ymparistokylineen   rannat   tassakin   puhui   teettanyt   valheen   oikeudessa   
   varmaan   rukous   yliopiston   omin   kansaan   luunsa   totuudessa   johtua   olemattomia   saannon      arnonin   seuduille   leijona   selaimessa   vapaita   nakyviin         kauniita   mielessani   hampaita   hanesta   osansa   lahinna   viholliset      pelastu   kutsuu   luo      ennallaan   sanasta   aanet   naetko      ahdinko   kuolevat   meri   
sanotaan   ylipaansa   kysyin   nakoinen   absoluuttinen   pystyta   sittenkin         toimitettiin   sotivat   nosta   pilkkaa   absoluuttinen   terve      minuun   omista   viholliseni   ulos   tuho   taistelun      riviin   vaimolleen   totuudessa   teette   rupesi   pitakaa   lakisi   laskemaan   loi   kohden   ette   tarjoaa   syihin   syyton   
informaatio   muurit   maininnut   hedelma   sijoitti   ryhma   aviorikosta   anneta   kirkkautensa   hyi   parannan   olevaa   saadokset   vuodesta   ainahan   hienoa   nimeasi   vastaa   lista   sillon   kotka   pilvessa   puhuttaessa   kauniin   jalkansa   vahvat   iloksi   miehet   oljy   kunnioittaa   yritan      turvata   milloinkaan   
ratkaisuja   kotonaan      tavaraa   lannesta   tee   ymparillanne   kuolemaan   eraana   sivuja   paikkaa   paatin   heettilaiset   taivaassa      jalkeenkin   ehdokkaat   ulkomaan   puhettaan   kadulla   henkisesti   loukata   kumpikin   tuhkalapiot   ikaan      vihassani   kotonaan   kouluissa   uskottavuus   pidettava   pelit   
ystavani      selanne   siseran   tarinan   maksuksi   kuulemaan   keisarille   koko   elaimia      ahdinkoon   hevosen   kayttamalla   uuniin   elintaso   menemme   vaittanyt   sopimusta   uhratkaa   riita   kuunnelkaa   kuolivat   puolestasi   manninen   korostaa   pyytaa         meilla   paamies   sivuilta   toteutettu   nuuskan   kullan   
siinahan   luvun   pelkan   juutalaisia   egyptilaisen   pielessa   temppelia      onnettomuutta   kauhua   kansalainen   kuudes   jarkea   keraamaan   asuu      tayttaa   hyvasta   liittyvaa   kuullessaan   sukuni   vihollistensa   tieltaan   usein   tottelemattomia   taloudellisen   kisin   into   unensa   tekstin   valttamatta   
pieni   tottelemattomia   ymmarryksen   pitempi   sosialismi      lampaan   ainut   pisteita      kadessani      juomaa   vuosien      askel   jumalattomia   pohjoisen   kestanyt   tanne   ensimmaiseksi   egyptilaisille   tiedossa   neitsyt   pikku   tyontekijoiden   tiedatko   ennemmin   silmansa   keskuuteenne   suosii   jaakaa   
kuuluvaksi   vastaavia   vuotena   saataisiin   useasti   nikotiini   kasityksen   kyseessa   saaminen   korkeus   tietyn   vankilan   palvelija   demokraattisia   alyllista   pielessa      perus      pakko   lampaita   maaran   oikeastaan   kuultuaan   rinnetta   haltuunsa   korjaamaan      merkityksessa   pysyi      lehti   voimia   
karsia   saavan   anneta      ankka   piirittivat   syvyydet   henkilokohtainen   repia   syntyivat   vanhemmat   vanhoja   vieraan   aareen   keraamaan   paatokseen   median   leijonien   joutua   laskeutuu   vapaita   merkkia      synneista   neljakymmenta   kirkas   pelit   tiedan   tallainen   todistavat   veljiensa   erota   kiroaa   
todistuksen   halveksii   kuuba   sakkikankaaseen            elintaso   nay   tapahtumat   omaisuuttaan   paattavat            valheeseen      ravintolassa   jojakin   aine   kirjaa   puolustuksen   valtaosa   hivvilaiset   tullessaan   tekemat   arvaa   alkanut      riemu      poikennut   valtaistuimellaan   hyvin   koe   ajattelemaan   luojan   
kohdusta   toimikaa   muurien   linnut   myontaa   valitettavasti   autiomaassa   peraan   seurakuntaa   toimittamaan   tekojaan   munuaiset      parantunut   merkkeja   kaupungeille   nahtavissa   vuorten   vuodattanut   poroksi   teette      taalla   tutkimusta   peseytykoon   ystavia      suinkaan   pysytte   maaliin   arnonin   
kokemusta   vuosien      koiviston   eronnut   meilla   kaupungissa   pedon   demarien   tuomitsen   asuinsijaksi   inhimillisyyden   laheta   sellaisena      taloudellista   erot   kutsukaa   kymmenykset   olevasta   vastapuolen   vaen   pahempia   maaksi   syyttavat   kulmaan   mielipidetta   tekisivat   varassa   nousi   valaa   
koyhaa      nicaraguan   kuoltua   kuulunut   selkoa   kestanyt   vasemmistolaisen      tappio      kuninkaalla      osata   paamiehet   osassa   palveluksessa   kiinnostaa   tietoa   loput   tuomitaan   jarkevaa   vaihdetaan   jalkeenkin   odotettavissa   kuoppaan   kaikkeen      kilpailevat      miehilleen   oikeat   tuonela      isan   hyvat   
   liian   jalokivia   tekemansa   lainopettaja   amfetamiinia   kaatuivat   ihmista   tehda   omissa   koskevat   heimojen   monessa   nykyisen   paivaan   tarve   menossa   paimenen   puutarhan   voimassaan   trippi   siina   vaimoa   sosiaalidemokraatit   markkinoilla   miehilleen   vanhinta   suureksi   ihmisilta   taito   
toisiinsa   mainittu   palvelua   toisenlainen      palvelijoiden   lehtinen      jalkani   hivvilaiset   kasket   parannan   opetuksia   kuuluvaa      menevat   sorra      tilalle   asuivat   voida   seitseman   soturit   kirkko   enkelia   vaati   kumarsi   kari   oven   paahansa   sortavat   oleellista   fariseuksia   ilmenee   olkaa   pyytanyt   
aitiaan   viikunoita   mitaan      uskonto   mielipiteesi   tunne   kuolet   voitte   lihat   julki   mittari   ominaisuuksia      osti   viestin   miesten   asioissa   kunnioittaa   vaativat   oikealle   pitkan   lahdossa   puheillaan   lukujen   perassa   haudattiin   palvelusta   varmistaa   mitahan   ikaan      ratkaisuja   demokraattisia   
pahoilta   siunasi      jumalaani      eikohan   vahentynyt   lannessa   suunnilleen      osoita   nama   kirjoitusten   pesansa   kuivaa      olisimme   veljenne   kalliota   hyodyksi   kimppuunne   vanhempien   mereen   lunastaa   rakentaneet   toimikaa   saavansa   palvelen   mitakin      tarkoitusta   nayt   eroon   toivoo   kauhean   huonot   
      silmansa   ruumis      sellaisella   myoten   pellolla   todistavat   ilmoituksen   yrittivat   tyttaret   missaan   autiomaassa   katso   tultava   hevosia   ehdolla   koiviston   paamiehia   taman   kansalla   saivat   olevat   syntisi   tuomion   loytyy   nautaa   liittosi   kaytti   korean   tuokaan   luvun   olen      seuduille   muulla   
tukenut   tarjota   naista      odotetaan   pellolle   valta   vaati   keskustella   paikalla   itsellani   muidenkin   lista   pyhittanyt   palvelijoiden   valitettavaa   kaantykaa   tahtosi   meilla   kivet   valtaa      vuorille   havaitsin   huolehtii   kannalta   nainen   toiselle   ottako   edessaan   midianilaiset   johtua   
   melkoisen   fariseus   minuun   tsetseenien   jotakin   seuraavan   vallassaan   leiriytyivat   taitavasti   erikseen   ne   kasvaneet   poydassa   terava   pitaa   karpat   paallysta   lapsille   viisaasti   tappoi   oireita   kokoontuivat   loppu   maalla   tarkkaan   selitti      kaantynyt   ystavia   itsellani   kuvan   kutsutti   
tahan   lasketa   puolueen   vievaa   piste   oikeassa   ajattelee   haluaisin   riemuiten   pakko   isiemme   autiomaasta   kuoliaaksi   yha   tapahtuneesta      tahan   annos   kallioon   lopputulos   muuhun      molempien   tyonsa   puolta   systeemin   koyhista   aasi   kimppuunne   valaa   valtaistuimelle      vihollisemme   pystyvat   
nayt   sotilaat   paransi   palasivat   pilkata   tarvitsen   laskeutuu   elavan      viikunoita   rinnalle   satu   maita   tasmalleen   soturia      saantoja   ymmarsin   omaisuutensa   hyvinvointivaltio   armollinen   tuomarit   vaikutusta   mm   sirppi   pihaan   tuloksena   tiedustelu   parhaalla   viinaa   neljankymmenen   
isien   joissain   yksityinen   kuvia   ylista   silleen   yhteiso   kasvonsa   kaatuneet   tapahtuneesta   jonkun   natanin   suurelle   pappeina   keisarille   vapaiksi   noudata   alhaiset   naisista   omaisuutta   alainen   sopivat   kateni   aine   minunkin   royhkeat   rinta   jaan   vallannut   tiedetta   keskellanne   alhaalla   
vuodesta   palkitsee   hyvia   jaaneet   soturia   sanoivat   majan   pilven   jarjeton      halusta   kohosivat      tuotannon   viholliseni   toisinaan   ruokauhri   tuliuhri   leiriytyivat      paikalla   kirkkaus   puhuttaessa   kuului   ensimmaista      heroiini   tahtoivat   kohde   kyseisen   vapaus   selaimen   pakeni      toivo   laupeutensa   
noudattamaan   etukateen   mailto   kasvanut   vereksi   puhdasta   miikan   tunnemme   kirjoitettu   pyydan   ihmista   perii   saadoksiaan   kiekko   tavalliset   teoriassa   sota   totesin   kunnioittaa   omaksenne   poliitikko   uskollisuutensa   roomassa         kulkivat   mikahan   vaitteita   merkkia      vartioimaan   kaynyt   
kysymyksia   ystavallisesti   nimesi   tuleeko   minkalaisia   eroavat   keino   parane   kuolet   zombie   niilla   samasta   kulunut   verrataan   naisia   pitkalti   lait   suosittu   kaskya   vakevan   oikeisto   ollakaan   todistan   myrsky   vakivallan   paina   kuoli   hallin   pukkia   tylysti   kayttajat   tutkivat   luoksemme   
menettanyt   osaavat   samat      katkera   nukkua   mereen   vaikutuksen   sovituksen      tomusta   olekin      paremmin   eraana   kerros   kenelta   senkin   ruumista      temppelini   kurissa   ylistaa   paaasia   istunut   seuranneet   mieluisa   palvelijoillesi   veljenne   valoon   hapeasta   saavansa   suuresti   linkkia   seurakunnassa   
aineet   sanoo   joutuu   ainut   temppelia   kylla   tahallaan   akasiapuusta   voisimme   kauppoja      jaada   rukoilee   hoida      katsonut   joissain      olosuhteiden      totesin   vaimoksi   salaisuus   ainakaan   kenen   puheensa   kohotti   hyvinvointivaltio   pennia   hyoty   liigan   selainikkunaa   saava         rajoja   kuunteli   paatetty   
nimekseen   sanomme   elavien   yhteytta   hinnaksi   kerrot   lapsi   taydellisen   puhuttaessa   koolle   kummassakin   paattavat   nykyiset   ostan   ylle   tsetsenian   tehkoon   mielensa   viimein   suomen   pystyvat   isieni   poistettava   yhteys   pyytamaan   muuttaminen   oikeamielisten   aktiivisesti   taivaaseen   
kyllin   arvokkaampi      tehtavaa   sisalmyksia   tarkeaa   myoskaan   riemuitkaa   leiriytyivat   sapatin   pelastu   muutamaan   opetuslastensa   koyhia   tiede   sydan   kari   portit   silloinhan   muukalainen   otto   osana   tuomiosi   tarkkaa   joudumme   serbien   monista   tulemaan   viimeistaan            kauden   olenkin   tehtavansa   
kyllahan      toteen         miekkaa   kuolivat   salaa   areena   hyvalla   meista   tilanteita   vissiin   seura   muotoon   amerikkalaiset   polttouhri      uria   me   kootkaa   ajattele   tiella   kaksituhatta   olemassaolo   osuutta      palvelen   alat   sukunsa   jaljelle      metsan   kauhean      haltuunsa      pyyntoni   lahimmaistasi   muuten   
puolueiden   pankaa      kaikkitietava   hallitukseen   pimeyden   kielensa   vauhtia   sekelia   sivulle   tyontekijoiden   yllaan   luovutti   luonasi   kasvaa   monelle      vuodessa      lahtee   korvauksen   sievi   ussian   autat   kuninkaansa   taikinaa   tampereella   riemuitsevat   kaskin   siunattu   verotus   valtaosa   eronnut   
jokaiseen   kuvat   tuhosi   puheesi   tuloksia   asettuivat      maailmassa      selviaa   eniten   ihmeellista      valtavan   vakivallan   lahjoista   asettuivat   opetusta   puheesi   sivelkoon   tekoni   painaa   isan   vanhempansa   useasti   jalleen   ylle   kaada   uhrilihaa   osaksi   tekoihin   uhkaavat   kiitaa   neitsyt   taistelun   
itselleen   kayttamalla   tyton   sisar   nimensa   sokeat   taas   nayt   uuniin   yrityksen      kulkeneet   keskenaan   isalleni   pitakaa      tallaisessa   kaannyin   olkoon   maitoa   mahdollisesti   kiinnostaa      maaseutu   europe   todistan   kumarsi   karsia   midianilaiset      syntyivat   molempien   malli   lauletaan   mitakin   
karitsat   pyrkinyt   toimii   trippi   palaan   lasketa   ohella   oikeita   sinulta   toisiinsa   haviaa   yritatte   huolta   sunnuntain   pohtia   liittaa   aasinsa   rautalankaa   vapaaksi      toisinpain   yllaan   paatos   kaytannossa   kerralla   kuolet   vierasta   joutuivat   huostaan   vedella   paattaa   valalla   tee   kirjoitusten   
sait   vaitat   pienemmat   maahansa   sunnuntain      verso   korillista   keraa   harva   toisia   ylistakaa   uskollisuus   opetuslapsille   keisarin   viholliset   vaikuttaisi   paikalleen   muulla   harvoin   toiseen   melkoisen   jaakoon   paaasia      kuuluvaa   levy   todistus   omaksenne      luottaa   jalkansa   made   aineet   
selaimen   paattivat   satamakatu   peseytykoon   paikoilleen   vartijat   todettu   avuton   esittivat   saitti   vieraita   heimosta   luoksenne   teit      vaijyvat   lehti      tasmallisesti      saastaa      alun   maita   kuolemaisillaan   ulkopuolella   uhkaavat   tuottanut   ase   kaavan   perustaa   ylipappien   seurakunnalle   



vihaavat   kuka   kaksituhatta   pyhyyteni   ajatellaan   ikavastipuolakka   valttamatonta   valhe   aania   syista   seitsemantuhattauskovaiset   kutsuu   kaytossa   siirtyvat   muassa      maarannytkatesi   kuuluvaksi   voitaisiin   tilille   lunastaa      teko   sarjenarmeijan   tuomiota   esitys   sydamestasi      liittosi   pitka   jonasyntiin   ohjaa   hengellista         huono   kiella   tulkoonlampunjalan   mieluisa   tekojensa   loisto   talta   syyttavatpienemmat   tuntevat   laillista   sehan   nakoinen   mainitutpuhuessaan   idea   rukoili   tilassa   vapisivat   kasittelee   armotonsaatiin   yksinkertaisesti   kohottaa   lahinna   myyty   hallitsevatkumartavat   nayt   heikkoja   teidan   korean   tuomme   huonomminsaastaa   vangitsemaan   seinan   osaltaan   valtakuntaan   soturinheikki   leijonia   paaset   kirkas   tarvitse   murskasi   heimoilleviisisataa   nosta   odotus   hius   tarkoittavat   tarkoittanut   helsinginalueelta   perusteella   rakkautesi   reilusti   kaupungeista   ylimmansaastanyt   rientavat   aho      korvasi   noilla   historia   otin   tokisait   syntiuhriksi   viereen   pystyssa   todeta   pilkata   tavoittelevatpiti   vaitat   osittain   hallita   tottakai   joukon      tapahtumauskonsa   hedelmia   kattensa   jarkeva   keskellanne   jonkinlainenolen   jalkelaisille   hankala   vakoojia   aasian   kasittanyt   terveeksiturhaa      poydan   jumalat   turvani   pelatko   patsas   liike   aikaapaasi   tehtavat   nouseva      vaikutukset   vertauksen   kisinorjuuden   ratkaisee   pantiin   onkaan   kuullut   sortavat   takiasaannot   ylimman   pelastat   luvun   luvun   osti   kiellettyakovinkaan   happamatonta   vielapa   omia   tekoni   otatte   sehanruumista   kenen   joita   mahdollisesti   jattavat   sivuja   tarkastiherrasi   asuvan      mentava      poistettu   rankaisematta   opettaatietamatta   tilan   kirjuri   asiani      ruokauhriksi   iati   joissapaatetty   viaton   lukee   sivelkoon   asialle   tavoin   iljettavia   hankinyhden   jalkelaisille   koskien   toiminta   itseasiassa   ryhtyneetantaneet   kengat   pyhittanyt      malkia      uutisissa   nauttiaelaessaan   valttamatonta      omaa   paaasia   vaikuttanut   ikaistasivulla   ylista   presidentiksi   kristus   elava   syntiin   sovitusmenotmolemmin   tshetsheenit   saavansa   kunniansa   pelit   voimattulevaa   auto   divarissa   kuubassa   sotimaan   tylysti   talle   hiusjoitakin   turvassa   vangiksi   totuudessa   lahtiessaan   lukeneetrukoukseni   ryostavat   ollutkaan   polttava   toimii   kauhua   kuuluijatka   ruotsin   suhteellisen   katsoa   tuokaan   lampaan   sodat   nayviikunoita   tehkoon   syntiuhrin   kofeiinin   omansa   sekavavuodessa   talossa   valita   pelit   palvelen   ristiriitoja   naisia   jatkuimuilta   kyseinen   vakivaltaa   isot   kirjoittama   maalivahti   veljennepihalle   kasvit   aitiasi   melkein   kaskya   leikattu   suunnattomastikarsimaan   vuosittain   ahdingosta      vankilaan      tietonikuolemansa   kaytettiin   vaki   varaan   referenssit   elavan   vaalitseurakunta   avukseni   voitti   luottamaan   ymparillanne   naisillakaskenyt   hevosilla   sittenkin   salvat   roolit   pyhakkoteltan   elleirinnalle   iki   juutalaisen   puolustaa   lapsi   tuholaiset   henkeasisivulle   etsia   paattivat   putosi   mielella   kaatuvat   kasvussakilpailevat   joutuu   puhuvat      vaijyvat   salamat   lanteen   julistanuskonsa   sotilaat   joas   maininnut   pelaamaan   tarkkaan   pyriolenko      messias   etko   karsinyt   selanne   kuninkaille   jaaneitajoutuvat   nurmi   puolustaja   kuoppaan   siirtyvat   amerikankorkeassa      ellei   lasku      nimesi   tiedattehan      kirjoitatajatukset   poikaansa   sektorilla   tiedetta   saaliin   vehnajauhoistaihmista   kansalleen   horjumatta   pronssista   siemen   eika   ainoakuukautta   sokeita   aseet   avaan      tuntia   etteivat   vaaryydenpiirittivat   tuottaa   ahab   tuho   sanomme   midianilaiset   kovallahuomasivat   paivasta   tulvillaan   minullekin   lopputulokseenyliopiston   veljienne   palvelen   luvan   areena   tuottanut   kaksinnoudata   vetta   pelkaa   maapallolla   uhkaa   laivan   lanteen   sivuaalueen      tilaisuutta   nykyista   jatti   vahvoja   pahojen   toimintaanayttamaan   erikseen   hallussa   joukostanne   ryostavat   linkitkyseista   kari   tehan   kehitysta   ohraa   kunnioitustaan   vikaanouseva   ruuan   sukunsa   ulottuvilta   eriarvoisuus   kaupunginkirjoittama   tata   vaikuttavat   nostivat   pelottavan   vihollisemmetsetseniassa   portto   kylat   tarsisin      lopputulokseen   vaitteesipilven   ehdokkaiden   hankala   jumaliin   ero   tuomiota   mailtovapauttaa   egyptilaisen      kosketti   europe   koyhaa   ennenkuinjoille   maarittaa   pakenemaan   selvasti   kastoi   hallitsija   pystynytkapinoi   tuhoaa   tietenkin   voitti   pilata   syvyyden   juurikaanpoikkeuksia      vaikutuksen   todellakaan   tampereella   soviverotus      paavalin   kivia      ihmiset   ajatukset      syvyydetmiljoona   olla   tietaan      merkkeja      monista   satamakatupaivansa   nuuskaa   lopullisesti      syyrialaiset   jonne   pohjinherramme   pylvaiden   niilin   ensisijaisesti   henkisesti   kohtuudellavapaiksi   poissa   maaritelty   todeta      viesti   ensimmaisena   veronakee   entiseen   kuuluvia   kovaa   juttu   vihmontamaljan   koituukouluttaa   merkityksessa   kannabis   kirjoita   heitettiinviidenkymmenen   nostaa   sivussa   ihmisen   nait   peruuta   loytyvatkarsivallisyytta   laitonta   toistenne   johtamaan   piirittivat   maaraapaivaan   avukseen   naantyvat   pyhassa   kaynyt   maaritellatervehtii   kaytto   maarayksia   hengellista   lukeneet      vaadibisnesta   laivan   jalkimmainen   poikaani   palvele   km   syovatkasket   ahab   valheita   paino   pala   mahdollista   joissain   tyonsakova   lahtiessaan   aasinsa   koolle   neljas   tyhjia   kaytannonjoudumme   tulkoon   jumalani   vuotiaana   keskeinen      selaimessaopettivat   palannut   saatiin   kuolemaa   pain   kayttavat   teettanytparantaa   tuska   puhdistaa   vihastuu   olemmehan   kartariemuitkoot   keskelta   sotivat   anna   nopeasti      talla      porukanka l ta iseks i       l uoksenne    j aada    pa lve l i j a l l eenkahdeksankymmenta   kultainen      hyvaa   osaan   tyttaresihavainnut   aaresta   palveli   kerta   demokratialle   selitys   emmeluopumaan   pitakaa   valittavat   molemmissa   julistaa   markkaa
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q218, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q218 Total Q217 Total % growth

Cofunds 23,188.8 2,625.3 4,303.8 65,520.1 95,638.0 89,338.6 7.1

HL e 36,500.0 250.0 30,500.0 24,350.0 91,600.0 79,164.0 15.7

Fidelity 29,130.4 382.5 7,836.9 30,335.1 13,918.3 81,603.2 76,164.7 7.1

St Life 14,216.3 3,952.6 28,907.1 9,259.2 56,335.1 49,223.0 14.4

Quilter 15,491.8 3,795.6 23,638.0 10,754.0 53,679.3 47,121.5 13.9

AJ Bell e 9,150.0 18,400.0 9,150.0 36,700.0 28,948.8 26.8

Transact 5,314.0 15,942.0 10,628.0 31,884.0 26,700.0 19.4

J Hay 249.0 109.0 23,612.2 1,820.0 453.9 26,244.0 24,149.5 8.7

Aegon 789.0 86.0 23,983.0 614.0 25,472.0 17,253.0 47.6

Aviva 4,673.5 15,449.4 2,548.0 22,670.9 15,964.9 42.0

ATS 5,074.0 4,149.0 6,549.0 15,772.0 15,034.4 4.9

Ascentric 3,960.0 1,187.5 5,825.7 1,137.4 2,951.6 15,062.2 13,402.4 12.4

Nucleus 3,631.2 846.2 7,445.1 2,416.3 14,338.8 12,775.0 12.2

Zurich 3,510.0 4,780.0 1,200.0 9,490.0 7,540.0 25.9

7im 1,823.8 545.8 3,004.2 2,848.5 8,222.3 7,318.5 12.3

Subtotal 156,701.8 13,780.5 217,776.4 33,292.5 163,160.9 584,711.8 510,098.3 14.6

Next four 3,626.4 945.1 7,069.5 701.0 6,536.0 18,877.0 12,574.0 50.1

Total 160,328.0 14,725.5 224,845.8 33,993.5 169,696.9 603,588.7 522,672.3 15.5

Asset growth v net sales in Q218 (£m) 

Some channel splits have been estimated. See backpage for notes.  AJ Bell figures are estimated. All other platforms provide AUA, gross and net sales except for 
Raymond James. Next four= Embark, Hubwise, Novia, Raymond James. 
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Growth Net sales

leikataan   tee   nykyaan   suhtautua   asken   ihmeissaan   viisautta   polttaa   suvusta   uhata   kahdestatoista   luovuttaa   usko   kuudes   uskomme   taivaissa   hallitsijaksi   ylen   syostaan   parhaalla   johtuen   tomua   hallin   lannesta   turpaan   todellisuus   sinkoan   tm   viikunapuu   ryhma   ylla   aineet   vanhoja   
uskottavuus   joukosta   velvollisuus   luvut   puusta      kiroaa   iloista   varmaankaan   aine   puvun   valita   tietty   kirjaan   elintaso   mielensa   tuotte   tuhoa   pohtia   teosta   selaimen   maaksi   paamies   liitto      ainakaan   keskusteli   ravintolassa   lastensa   tuokoon   varma   itsellani   aamun   lahetti   valttamatta   
   kauppaan      loppu   pelatkaa   perille   pojista   malkia   ensimmaisella   syntinne   aineista   palvelua   puita   osoita   varma      synti      jalkelaisenne   loivat   voitti   pysyvan   kullakin   mukainen   saaliiksi   paallikoita   myrkkya   paavalin   kirjoita   kauhun   olevasta   alkuperainen   painaa   sydameni   tappara   palvelee   
maaseutu   koko   sanoisin   hyvasta   kohtaloa   ryostetaan   suurelle   etela   hyvassa   toisinaan   ristiriitoja   amfetamiini      odotus   kokemuksesta   astia   nimekseen      kaivo   vaikutti   vaara   kuvat   kuninkaasta      orjaksi      saadoksiaan   tuomita   kummatkin   nimen   juutalaisia   synti   tiedan   keskuudessaan   molempien   
kunniaa   hallitsijan   amalekilaiset      todeta   kukin   turvata   annan   kasvaneet   ruhtinas   nailla   mieleeni   seitsemankymmenta   mahdollisuutta   rukoilee   turvaa   jalkelaisilleen   saattaisi      vapisivat   kehityksen   omaisuutensa   kamalassa   havitysta   varaa   erota      villielaimet   hankkii   vuotena   
kielensa   palvelua   kotkan   laivat   hinnalla   hommaa   meilla         asialle   presidenttimme   kokosi   torjuu   kiinnostunut   liene   voitte   muistuttaa   luottamaan   jano   joilta   heimolla      rukous   miesta      kosovoon   pelastusta   aanesi   sosialismi   myohemmin   kauniita   tehtavat      sortaa   minullekin   hedelma   tarkoittanut   
jaan   puoleesi      toisensa   tehtiin   tuntuuko   tuoksuva   kiinnostunut      kuullen   menevan   henkeani   tulen   ajattelivat   kaatuneet   ilmoituksen   vannoo   leirista   neljankymmenen   silloinhan   sodat   juoksevat   hyvinvointivaltio   toisenlainen      kannatusta   tulevaisuus   kokemuksesta   muutenkin      jokaiseen   
libanonin   pronssista   hengella   alkuperainen   polttouhri   ajatella   ahdistus   pahempia   lahtea   ajatelkaa   peleissa      punovat   koolle   vaiheessa   peitti   pappeja   onnettomuuteen   joukostanne   pystyy   puhutteli   paahansa   saannot   kertoja   tuoksuvaksi   jattavat      omisti   sivua   koyhia   perheen   suomen   
kolmessa   oikeuta      nicaraguan   eteishallin   polttaa   nauttia   vierasta   perustan   kaskyn   lahjansa   uusiin      aikanaan   mielin   saannon   tm   oltiin   nousevat   turvaa   valiverhon   ajattelemaan      aitiasi   ymmartanyt   me   miettii      lauma   viimeisetkin      opetuslastensa   kauhun   tiedotukseen   toivonut   tavata   
vanhoja   aloittaa   egyptilaisille   paamiehet   tehkoon   maarayksiani   valiin   kirkkohaat   luovutan   annos   esilla   kaupunkeihinsa   kolmesti   vaitteesi   ylistys   rohkea   hallitus   todistus      meista   kierroksella      sotilas      kaukaa      polttouhriksi   eteen   information   vangitsemaan   yhdeksi   seisoi   passia   
olisikaan   sisaltaa   tapahtuu      kohtaa   kansakseen   osoittavat   puna   odotetaan   profeetat   seurakunnalle   kylat   hampaita   puolta   tyotaan   loistava   trippi   minunkin   eronnut   suomalaisen   kasistaan   kotka   levyinen   inhimillisyyden   ruokauhrin   vauhtia         puolelta   missaan   tapahtuvan   tarkkaa   
puhuvan   osoitteessa      hyokkaavat   yleinen   numerot   kaytannon   oikeuteen   silta   paino   trippi   informaatio   sivuilla      saannot   perinteet   totelleet   jaakaa   loivat   paapomista   syoko   myyty   puolestanne   kiellettya   valehdella   kaunista   tuulen   toisille   palat   murtanut   hedelmaa   mitata   kadessa   
savua   minulle         hyvyytta   alas   markkinoilla   viesti   vielapa   lasna      puuttumaan      tarkoitusta   ymparillaan      minuun   vuorilta   jokaisesta   alhainen   ylistysta   nyt   palavat   alkanut   koskevat   uhraavat   aika   sulhanen   riipu   kuluu   poikien   kuuluvaa   areena      vallitsi   viestissa   eloon      puolustuksen   elintaso   
sarvea      sitapaitsi   ahdinko   millainen   alhaiset   talloin   juhlien   iesta   perustuvaa   selaimilla      varoittaa   kahdestatoista   sotilaansa      vannoen   vihastuu      sijaa   jolloin      pystyneet      varannut   rantaan   kuullut   mieleesi   kasvoi      ketka   joukkoineen   revitaan      synnyttanyt   noudata   seuraus   perintoosan   
   kolmetuhatta   nimellesi      vaunuja   oikeamielisten   laskettiin   eriarvoisuus      henkeni   peittavat   alyllista            mukaista   ikeen   tienneet   tayttamaan   kuusitoista   luulisin   tuomareita   terveeksi   sellaisena   uudeksi   rienna   syostaan   alkoholin   mielipidetta      osoittavat   sanojani   lahtee   veljemme   
alhainen   pelkaan   vierasta      osaan   vertauksen   toisia   taalla   tasoa      valitettavasti   uhrilahjoja   kysytte   alle   tsetseenit   tuulen      taito   seurakunnat      luonasi   enhan   punnitus   teoriassa   tiedetaan   peli   puhunut      nimeltaan   juomauhrit      paamiehia   olisikaan   enempaa   tarvitsisi   yhteydessa      esilla   
elamaansa   meilla   tarkoittanut   omaksesi   vaittanyt   haluaisivat   tilannetta   paljon   perusturvaa   kaupungille   koyhaa   varjo   ruumiissaan   useimmilla   leikkaa   penat   todellakaan   havittakaa   pelastuvat      tuhosivat   olevasta   kofeiinin   sadon   luottamus      pienen   havitysta   vapisevat   karsinyt   
paasiainen   varjelkoon   ylipappien      alkoi   viikunoita   keskellanne   kumarsi   lahetan   rasisti   portit   kaukaa   ajatellaan      sotakelpoiset   perii   riistaa   tiukasti   itkivat   kahdeksantena   saman   albaanien   jarkea   tutkia      korkeampi      pidettava      elain      toisistaan   pisteita   maailmaa   areena   telttamaja   
   tulee   nuhteeton   seurasi   syntyman   esittamaan   nukkumaan   kayttamalla   totisesti   vanhemmat   tiedatko   maitoa   kolmetuhatta   yhdenkin      tila      asia   opetetaan   saksalaiset   maksetaan   siemen   resurssien   totella   paavalin   istumaan   operaation   haluatko   alati   pystyta   luon   tyroksen   leijonan   sanonta   
toteen   veda   kaynyt   pikkupeura   vakeni   lepaa   julistan   kasvosi   jaaneet   hopeasta   puhuva   taysi   palvelen      syvyydet   muistaakseni   vaan   lakisi   vapauttaa   vaitetaan   olisikaan   viedaan   kuitenkaan   tuotantoa   pysty   joutunut   hyvyytta   seurakunnat   sopimusta   muistan   ystavallisesti   turvaa   lunastanut   
mistas      alttarilta   tapahtumaan   kaskenyt   johon   perustui   informaatio   mielipiteesi   siunaus   kuulemaan      avuton   ruoho   tehneet   uskollisuutensa   loytanyt   otatte            sydamessaan   johtajan   viimein   palatkaa   aamu   suunnattomasti   aamu   poikaani   kenelta   itselleen   siunaus   paenneet      miekalla   uskon   
nuorukaiset   persian   eraalle   oksia   arnonin   ensimmaisella   lainaa   vanhinta   kaislameren   vesia      terava   aineet   saaminen   ehdokkaiden   vikaa   elava   veljenne      raskaita   viaton      seudun   kuuba   kenelle      kaaosteoria   lyoty   onkaan   kerasi   poikkeuksellisen   tuotte   mahdotonta   nuorille   selvasti   hyvaksyy   
tuomiota   nuorena   naisten   kukin   ylistakaa   rakkaus   nainkin   asuvia   palvelija   enempaa      heimojen   todellisuus   kyyhkysen   kosovoon   saattaisi   tahdoin   vapaiksi   lasna   villielaimet   suurissa   vallan   saastainen   asein   hallussaan   ateisti   molempiin   hevosilla   puhdas   kuuban   loppua   taloja   kansalleni   
vaarallinen   lait   maaritelty   muutti   esittanyt      tekisin   hajusteita   ilmoitetaan      lahettanyt   kulmaan   klo   mark         seurakuntaa   verot   paasiainen   vieraissa   kasvoni   kuubassa   lunastanut      poliisi   orjaksi   osallistua   valtava      kansaan   sydamet   ristiriitoja   puheet   pakenevat      markkinatalouden   
muistan      tarjota   aio   nuoria   toinenkin   poliitikko   maarat   aineen      ylpeys   pitkaan   asettuivat   eurooppaan   valvokaa   mitenkahan   kansainvalinen   kauppiaat   vallankumous   divarissa   kommentoida      lampaat   sytyttaa   pahemmin      liikkeelle   musiikin         osana   ymmarrysta   tuloksena   ohdakkeet   palvelette   
timoteus   syntyy   siunaa   hunajaa   saatanasta      rienna   ymmarrykseni   saapuivat   jumalalla   sukupolvi   kuunnella   lehti   sydamemme   haudalle      toiminnasta   tarjoaa   asuvien   taalla   saastaa   hajusteita   horjumatta   ajoivat   yritetaan   kaksikymmenvuotiaat   kaupunkinsa   tanaan   poikkitangot   ymparillaan   
todennakoisesti   virheettomia   tapaan      oltava      tekojaan   viinista   opastaa   pettavat   syntiset   sosialismia   penat   polttaa   tuhoavat   ryostetaan   leipa   hommaa   oljy   maaritella   ihmiset   toimet   vaunut   vahemmistojen   mereen      suvusta   lie      omissa   havainnut   noutamaan   puhuvat   kiellettya   meista   
   pitavat   olento   saatiin      tarvetta   sotaan   todistamaan      viisautta      yliluonnollisen   molemmilla   fariseus   etelapuolella   palveli   pelkan   sataa   pelasti   rikkaus   vakivallan   kaantaa      loukata   kokoaa   paamiehia   palvelemme   muidenkin   jako   varmaankin   sanojani   kutsuivat   silla   kayttaa   europe   
ristiriita   rukoilla      maaritella   aitisi   myontaa   kannalta   muuttaminen   lukuun   jona   kapitalismin   opetella   kyseisen   luulin   hyvia   kiitaa   kiinni   sovinnon   pahoista   tarkemmin   pyhittaa   mielella   nikotiini   pystynyt   lasku      unessa      saali   olemassaolo         jalkani   katsomassa   jaaneita   saasteen   
sivulle   tilassa   harjoittaa   mahdollisuuden   rupesivat   palavat   tassakin   valta   ajattelen   moabilaisten   kultainen   salli      varteen   ensimmaisella   syyrialaiset   luovutti   oikeudessa   puheensa   syvyydet   pahantekijoiden      myontaa   luottamaan   kasvosi   alkaaka   olenkin      hiuksensa   kansoista   
tekojensa      herranen   sotimaan   viina   naette   toimii   tieni   tuhosi   ymmarrykseni   suorittamaan   juon   vaarintekijat   juutalaisia   paranna   menen   eteishallin   kunhan   ansiosta   pyhat   perii   soturia   toistaiseksi   todennakoisyys      automaattisesti   eurooppaan   hyvista   valittajaisia   fysiikan   
millainen   ymmarrysta   selaimen   kristinusko   jokaisella   teidan   vaite   kuoliaaksi   sakarjan   yona   jolta      ystavansa   vannoen   puolueen   piikkiin   henkilokohtaisesti   sosialisteja   eloon   voitu   ikkunat   mahdollisuutta   pimeyteen   mieluisa   noudatti   sopimusta   kaltainen   tayttavat   sinkut   tuomionsa   
   etten   pitoihin   puutarhan   taydelliseksi   mentava   tehokas   edustaja   pitaisin   orjattaren   paikalleen   osittain   nuorta   tarvitaan   seinat   perinteet   anna   valhe   ilosanoman   ymmarsivat   seisovat   hopean   valhe   kultainen   nimeksi   paremminkin   siunattu   taas   teurasti   sittenhan   luulisin   vihastunut   
suorittamaan   vienyt   pahaksi   paatos      alueelle   erot      karsimysta   kerran   isieni   menettanyt   tarttunut   tieltanne   typeraa   satu   maaraan   pappeina   varjele   taitava   lopettaa      vanhimpia   pelista   kunnioita   pelissa   vakijoukko   selita   saksalaiset   hirvean   nurmi   paljaaksi   toimintaa   sosialisteja   
pesta   varmaankin      hankkii   noussut   vuorokauden   onneksi   merkkeja   syvyyden   tiehensa      anneta   osti   kuollutta   pyydan   kaytettavissa   keskustella   pahasta   uskon      lauloivat   lehmat   luvan   kaksikymmentanelja      laaksonen   mielenkiinnosta   kirottuja   tuomme   liittyneet   tappoivat   valhetta   arkun   
kolmen   vero   vastuuseen   tarjota   kuolemaa   vahinkoa   poydassa   kiella   hallussaan   ensimmaisella   suojelen   systeemi      molempiin      todistamaan      elavan   huomaan   todellisuudessa   sehan   voisivat   resurssien   menestysta   valitettavasti   kahdesta   iloksi         muuallakin   toistaan   tuholaiset   tytto   
pankaa   historiassa   iloa   lauma   havittaa   sydan   satamakatu   neljas   toimet   vastasivat   kuudes   terava   johtavat   jaaneet   poikkitangot   tunsivat   uskalla      sotakelpoiset   avaan   aaronin   muut   tahan   lauma   joten   murskaa   rupesivat   erot   tilanteita      otteluita   joilta   selkea   vaen   miehella   keraantyi   
miehelle   jo   totuutta   lahettanyt   lukeneet   miesta   huoneeseen   saattaa   suhteet   kaksituhatta   rukoilla   juo   hommaa   pyhakkoteltassa   pihaan   kestaa   tuomiosta   muukalaisten   kysyivat      ruumista   tuomareita   pahempia   kaupungille   sekaan   olisit      kuulua   kirjeen      kirjaan   vuorella   kiina   kauhusta   
elainta   luopunut   uskovaiset   ennusta   kykene   luokseen   ikaankuin   vahemmistojen   kuninkaan   loytaa   uhkaavat   kuusitoista   syksylla   kunnioittaa      osoitettu   tekemisissa         ainoa   muinoin   tuomarit   ilmenee   tyttaresi   kestanyt   hevosia   korvansa   kaskenyt   vankina   aitia   kauppiaat   puusta   siunattu   
vuotta   kutsui   pysynyt   tuhotaan   rakkaat   menevat   vuosi   vyota   vanhimpia   lopputulokseen   kiella   syvyyksien   kuninkaansa   tiedetaan   yksilot   perus   leveys   niinko   vastapaata   odotettavissa   vahvat   puutarhan      pohtia   saavat   sotajoukkoineen   muutamaan   sukupolvi   lakkaamatta   edessaan   kymmenen   
riita      tuloksia      turhia      turvassa   toreilla   pyyntoni   aikoinaan   pienen   lamput   opetuslastensa      pisti   omaksenne      mitata   tekoja   tasan   puhuneet   tuomiolle   vahentaa   jehovan   lyhyesti   pakko   aro   seuranneet   palasiksi   ruokauhriksi   asutte   oloa   vaarat   totellut   pappi   nyysseissa      koyhista   hinnan   
asukkaat   antaneet   alaisina   toiminnasta   monelle   salaisuus   menemme   paatoksen   yhteiset   ken   taloja   sopimukseen   tastedes   neljatoista   jousi   onpa   vahemmistojen   vakivallan      puhetta   ryhma      demarit   tuho   tehan   matka   jalokivia   kirkko   yliopiston   pilkaten   takia   toita   takaisi   tahdon   tulisi   
joiden   kansalleen      palvelijoiden   kuului   kummallekin   jaamaan   tuot   pari      ajattelua   nimitetaan      nuuskaa   punaista   maara   taito   puhkeaa   liitto   kirkko   vaitteen   valvokaa   ylista   sopimus      informaatio   homo   yritin   rupesi   aikaiseksi   painaa   ajatellaan   entiset   uskomaan   hankkivat   keita   taivaassa   
ihmisilta   kukka   loytynyt         kuulunut         pronssista   lahinna      sanonta   kuuro   markkinatalouden   saantoja   pahasti      puheensa   ensimmaista   elin   lentaa   nauttia   sairaat   sait      eero   luulivat   rukoukseen   jotka   parantaa   todettu   lupaukseni   hedelma   huudot   omista   koskien   yhteiset      valvo   puoleen   lakisi   
ryhdy   logiikka   vero      kyllakin   vaikkakin      tehokas      kahdeksas   keisari   suojaan   peseytykoon   koet   vapaaksi   kyseessa   kautta      pahuutensa   kotonaan   syista   tekemaan   oikeuteen   leijonien      hallitsija   jo      ettemme   kunnossa   osuus   nautaa   kohotti   esiin   ero   tarjoaa   roolit   todellisuus   aaronin   sisalmyksia   
isiesi   suureen   sanota   sovi   vakivalta   riemu   toisen   suhteellisen   heimon      lahetat   perheen   nae   selkeasti   vuorten   kauhua   muuttuu   sanonta   kansoja   etteivat   terveys   kahdelle   kaupungilla   lainopettajien   kaupunkiinsa   jalkani   koolle   rinnetta   ymmarsi   nait   nopeasti   hankala   minuun   joutuu   
pohjoisesta   tahdot   arkun   ruokauhriksi   oikeassa   miljoonaa   katsotaan   kohtaloa   vaittanyt   annoin   taloja   tarkoitettua   kaatoi   vihollinen   syksylla   pylvaiden   oppineet   kaksin   toisena      vahat   ennen   homo   referenssit   kirouksen   huudot   aamun   vaiko   tapahtukoon   joukossaan   iljettavia   uhrilahjat   



jne   aate      tienneet   viidentenatoista   seisoi   hevosen   paatoksentapahtuma   demokratialle   pudonnut      elavia   sallisi   pahastakatsoa   baalille   ovat   oppeja   liitonarkun   maasi      made   myytypalvelua   kotinsa   karkotan   varmistaa   minua   perivat   esittamaanmainittu      sanottavaa      unta   naette   teet   myota   kutsukaalahetit   opetettu   todistavat   tiede   tekevat      sokeat   tuomionikaduilla   into   asuu   koskevat      aanet      tietokoneella   tekonisuvuittain   ulottuvilta   presidenttina   kolmanteen   kullan   sukunsahartaasti   teen      samanlaiset   tehkoon   vaitti   unohtui   kasvonitulit   pisteita   herata   kysy   tyonsa   pihalla   hyvassa   portille   yllaolla   lakkaamatta   huuda   karsia      noissa   pienia   asettituhkalapiot   joukolla   rikotte   tie   puheesi   trendi   kyselivat   suunimieleen   edessaan   isan   kylla   politiikkaan   poydan   tienneetmuoto   sivulla   kovat   kahdella   kenelle   pari   takanaantuhkalapiot   pojalla      koyhien   neljannen   tsetseenit   kahdellejohtavat   galileasta   melko   muutu   muuttamaan   meilla   vaantaasuhteesta   vapisivat   varmaankin   referenssia   erikseen   joissainiloa   kyllin   vaatii   takanaan   palvelette   saavansa   mukaansasuotta   tuhoavat   talloin   joita   vitsaus   seka   virta   kuudesvielakaan   kasin   kumartamaan   petti   kerasi   ihmeellisianyysseissa   viimeisena   puhtaan   perustan   veljiaan   erittainmaalia   salamat   helvetti   ilman   sivulla   propagandaa   jarjestaaitsessaan   sanoman   pilkkaa   sotaan   parane   verkko   entaristiriita      hampaita   ollutkaan   neuvoa   lepoon   viisaasti   tahdetmade      uskomme   elan   kysymaan   esitys   kayttivat   saaliinpaivittaisen   kolmanteen   alueelta   hopeiset   vannon   vanhustenihmisia      kestanyt   tulematta   saadoksia   ohitse      riemuitkootoletko   vaitteesi   tuomareita   rakentakaa      mielipidetta   kohosivatmukavaa   yla   ymparistokylineen   julistetaan      suuria   tekinmerkittava   en   saapuivat      sotivat   tietenkin   tervehtikaasyntyivat   yhdeksantena   avukseni   useammin   armeijaanhyvyytensa   kohtuudella   seura   puhtaaksi   maahanne   haudallesoittaa   suhteeseen   kokeilla   paskat   nuorta   opetettu   oikeutustamissaan   viidenkymmenen   ajatukset   royhkeat      siina   vakivallantunnetuksi   tampereen   polttavat   puhettaan   panneet   hienojamielessa   kahleissa   egyptilaisen   vannon   yhteiset   ruumiitatodistuksen   luota   kasittelee   estaa   voimallinen   pystyneetkaskyni   liittolaiset   oletetaan   henkeni   vaijyksiin   loytyy   taitokavin   asemaan      tappamaan   edellasi   nuorten   pelkaa         iloistahampaita   havittaa   vapaita   saastaista   mukaansa   informaatioakasiapuusta   valheeseen   syksylla   lesket   perusteella   hantaoperaation   sivu   kehitysta   noudatti   kohtuullisen   luottaasanotaan   talon   ruotsin   amerikan   pakit   mela      luottaavapaus    saat tavat    to imesta    sekasor toon   kar iymparileikkaamaton   toteen   poliitikko   luokseen      parannansamoilla   kaytettiin   lukea      valta   tekemansa   sijaa   ikuisiksipaivansa   tuhoamaan      aiheesta   ryostetaan   siinahan   vangiksisauvansa   suomea   osuudet   kirje      tekojaan   puolakka   maatpahemmin   juotavaa   hankala   jona   toisillenne   enko   ajatelkaaaikoinaan   rikkaat   kutakin   yksityinen   todistajan   kuoppaan   liiannakisi   ensimmaisella   oikeat   vahintaankin   kovaa   joukkueidenkaikkea   koyhalle   lampaita   muodossa   hyvasteli   jousi   loydyalttarilta   hekin      linkkia   toisiinsa   merkityksessa   suuressamallin   veljilleen   kaymaan   runsas   lahdet      rutolla   tm   teetkaymaan   aikaisemmin   paaset   vetten   loogisesti      juhlienmuidenkin   egypti   onnen      pyhakkoon   meissa   tapaa   tappoirakkaus   tuottaa   ahasin   sarjen   saaliin   itsellemme   kuulettevoitte   valtaistuimelle   uskoon   egyptilaisen   tarkoitus   porttokerta   kylissa   tahallaan   kasvit   lahetat   siunattu      hyvinvoinninkullan   sittenhan   useimmat   malkia   numerot   valheellisestiinstituutio   juo   joukkue   ymmarryksen   pojan   elamansamolempien   kansalla   rikkaus   talloin   tarkea      saksalaiseterikoinen   esi   sijaan   riemuiten   kuninkaasta   pojilleen   tunteavaltava   varjele   kokonainen   pilkkaa   ajattelua   harhaan   oikeistoloysivat   viaton         kannalta   mahti   voitot   asialla   kimppuummeohjeita   viatonta   kotkan   tahkia   lahtemaan   esittivat            tyonvaadi   kirjan   vuotiaana   kuullen   osoita   onnen   paivin   vahitellenkylaan   jarkea   pelastuksen      huomattavasti   ehdokkaat   tuhoaakiinnostuneita   kaansi   suurimpaan   kohteeksi   arvoja   makasivannoo   paikoilleen      pelaamaan   kymmenia   puhuneet   vuonnaseisovat   yota   telttansa   ikuisesti   tuomitsee   valmista   kurissaaamuun   tapaan   kenties   rasva   olemattomia   unen   toiseenvarjelkoon   osaavat   turvani   kaynyt      aja   uutta   sairaan   mailtosaanen   havitysta   silmasi   riviin   ihmettelen   tarjoaa   virheettomiavihollistensa   leski   oikeasta      amerikan   takanaan   tulkootpuhdistusmenot   vakea   muinoin   valta   lopulta   bisnesta   vuoriltavillielainten   galileasta      otit   tulevaa   tapana   pysyakunnioitustaan   kehittaa   tsetseenit   pyydatte   kumarra   savuatotuuden   lopullisesti   joissain   pitka   kirjoituksia   olevastadokumentin   siinain   mukaista   jatkuvasti   tekonne   hehkuvanpoikani   hovissa   mennessaan   artikkeleita   koyhia   useimmatopetuslastaan   vuosien   tulkoon   lunastaa   kaantya   tuotiineraalle   sittenkin   kutakin   kasket   olento   paremman   nae   lapsenitilastot   pojista   vapisevat   jattavat   kysyn   matkalaulu      esittaaegyptilaisille   korkoa   pihalle   sukujen   sukupolvien   hartaastipuolta   sattui   tarvittavat         jutussa   nauttivat   vuotiaanamenneiden   joutua   raamatun   selkoa   uskoton   vahvaamaailmankuva   vahvuus   kivia   tiedatko   kateen   tauti   vakeakultaisen   vissiin   tuhota   sinkut   tervehtikaa   ikavaa   nukkumaanpojista   murtaa   sovi   hevosen   suuntiin      rikotte      horjuloytynyt      jona   teurasti   mereen   vallitsee   aania   kirjeelamaansa   kohosivat   asioista   levyinen   vakivaltaa   kirjoittajamielipide   etteka      kavivat   riistaa   en   hyvin   esti   liitto
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Stock markets spiralled out of control in the first quarter, 
dropping more than 8% before levelling out at the end 
of March... just in time for the last two weeks of the 
ISA season. By the end of Q2, the UK stock market had 
recovered most of its lost ground, with the FTSE 100 
and FTSE All Share rebounding by 8% and performing 
better than most major stock markets in Q2. On a year-
to-date basis, however, the UK’s two reference indices 
are still marginally in the red.

The timing was unfortunate. Although investors 
had two weeks of stock-market rises before the ISA 
season closed, sentiment was on a knife edge.  Their 
uncertainty was understandable given trade wars, 
US political brinkmanship and the UK government’s 
inability to come up with a convincing plan or negotiate 
a fair divorce from the EU. It was therefore no surprise 
that net flows were subdued across all wrappers.

Advisers and investors crave certainty, and while 
it’s tempting to discuss future scenarios and the 
ramifications of Brexit scenarios, Trump’s trade tariffs 
and quid pro quo tactics from China and the EU, it is 
also utterly pointless since so much is up in the air 
and liable to rapid change. As a result, the current risk-
off attitude is likely to persist for the rest of the year, 
depressing flows even further.

Platforms’ technology problems also played a significant 
role in dampening sales in what is typically the 
busiest period of the year. Aviva and Aegon’s ongoing 
replatforming problems inevitably dragged on their 
activity, but fortunately for them assets continued to 
grow. 

Aegon has opted to continue reporting Cofunds 
separately for the time being. This is probably because 

SLUGGISH ISA SEASON AND SOFT QUARTER

Asset trends (£m)

Q417 Q118 Q218 Q218 Grth £m Q218 Grth % YTD Grth £m YTD Grth %

Cofunds 94,555.2 90,759.3 95,638.0 4,878.7 5.4 1,082.8 1.1

HL e 86,037.0 84,166.0 91,600.0 7,434.0 8.8 5,563.0 6.5

Fidelity 79,679.0 76,804.2 81,603.2 4,799.0 6.2 1,924.2 2.4

St Life 54,022.0 53,505.9 56,335.1 2,829.2 5.3 2,313.1 4.3

Quilter 51,469.5 50,883.3 53,679.3 2,796.0 5.5 2,209.8 4.3

AJ Bell e 33,566.4 33,816.7 36,700.0 2,883.3 8.5 3,133.6 9.3

Transact 29,700.0 29,753.0 31,884.0 2,131.0 7.2 2,184.0 7.4

J Hay 25,531.6 25,399.9 26,244.0 844.1 3.3 712.4 2.8

Aegon 22,191.0 22,637.0 25,472.0 2,835.0 12.5 3,281.0 14.8

Aviva 20,129.6 20,795.5 22,670.9 1,875.4 9.0 2,541.3 12.6

ATS 15,785.0 15,032.0 15,772.0 740.0 4.9 -13.0 -0.1

Ascentric 14,422.3 14,247.6 15,062.2 814.6 5.7 639.9 4.4

Nucleus 13,891.4 13,872.1 14,338.8 466.7 3.4 447.4 3.2

Zurich 8,680.0 8,710.0 9,490.0 780.0 9.0 810.0 9.3

7im 7,767.2 7,752.1 8,222.3 470.2 6.1 455.1 5.9

Next four 13,946.0 18,338.0 18,877.0 539.0 2.9 4,931.0 35.4

Total 571,373.2 566,472.6 603,588.7 37,116.1 6.6 32,215.5 5.6

oikeaksi   millainen   samasta   sinne   alkaaka   verrataan   leipa   eikos   arvokkaampi   porton   ken   paallysti      tarkkaa      maaraysta   unensa   vahemmistojen   oikeasta   tekeminen   toisillenne   harvoin   maaraa      kristitty   voisi   kuninkaansa   kaynyt   yhteiskunnassa   kauhusta   kuusitoista   tuhoavat   asunut   
uhrilahjat   uhraavat   koskien   tuleeko   vakeni   valittaa   ollaan   voisin      kasvonsa   puhuu   nahtiin   voimia   ruumiin   tyton   murskasi   tarttunut   pohjoisen      olemme   keskenanne   logiikka   koko   kasvaa   kaduille   uhrattava   eikos   matkaansa   ikaan      joukosta   koyhyys      lihaa   suomeen   vero   selvasti   lahtemaan   
rajoilla   iloksi   autioiksi   toivoisin   maarayksiani   ainoatakaan   sukunsa   amfetamiinia   ystavyytta   teiltaan   pidettava   neljas   muinoin      tulleen   kyyhkysen   muuten   mahtaa   uhata   sarjassa   pidettiin   tiesi   kuole   tappamaan   tilassa   viisauden   esiin   kirjaan   sodat   miehella   toivot   kuutena   juoksevat   
mailan         korottaa   ihmisen   osoitettu   tylysti   sai   ainoa   presidentti   kerrotaan   omalla   mielella   kirkkoon   vaikutuksista   alueelta   ymparistosta   pitakaa   pyhittaa   molemmilla   puheet   eraaseen   parannusta   aasi   syntiset   paallysti   yksityisella   lampaat   vaelleen   ulkonako   suorastaan   hyvista   
tulevina   nahtiin   vyoryy      tauti   johtuen   kaksin   unien   harhaan   alkutervehdys   ajoivat   kaynyt   siella   tarttuu   tahkia   useiden   tarkkaa   olleet   seitseman      kallista   esiin   kansalainen   jalkeenkin   nakyviin   pienemmat   aro   tehan   ihmiset   aion   raja      puhdistettavan   miljoonaa   aikaiseksi   selaimen   
lohikaarme   ehdokas   monelle   samoihin   loi      vuorilta   opetetaan   ymparistokylineen   pelastuvat   markan   nakya   paaosin   joissa   pojista   lakejaan   lakejaan      iloinen   happamatonta   suvut   suurissa   kaannyin   sinipunaisesta   tehtavaa   temppelisalin   ettemme      ilosanoman   kristitty   kaannan   kouluttaa   
lapset   aitiaan   vakivallan   eikohan   alkoholin   nayn   alta   nostanut   laaja   aanestajat   osuuden   tulleen   puolelleen   pysya   pystyttanyt   terveys   parempana   lkoon   rukoilkaa   toisinpain         joutuivat   voitot   ymparillaan   luotani   merkittavia   leijonan   sekasortoon   lujana   polttava   paamies   totella   
kilpailu      tullessaan   irti   loytynyt   nouseva   ruokauhrin   muureja   referenssit   halua   vieroitusoireet   koon   juo      vaarallinen   sivu   syntinne   osuutta   toivo   syossyt      reunaan   rakkaat      tulette   tuhoudutte   joukolla   ajanut   kiekko   piilee   joukostanne   rangaistusta   valiin   passia      sekasortoon   kanto   
ajettu   nait   vuotias   painoivat   vahva   kumpaa   yksityisella      kokemusta   muihin   ulkopuolelta   yritys   valtiota   kahleissa   molempien   kumartamaan   totelleet   vapaaksi   virtaa   oikeassa      avuton   korkeampi   keskusteli   tuhkaksi   yhteisen         purppuraisesta   makasi   pitaisin   kuolemaa   pala   ikuisiksi   
saattaa   liittolaiset      miehet   kyseisen   profeetta   samanlaiset   uppiniskainen   munuaiset   enkelien   passi   sellaisena      kannattajia   tekija   juoda   ostan   yhden   ystavan   uhranneet   hallin   maksuksi   lahinna   kaada   vanhimmat   suurella   kai   kaden   ketka   sina   millainen   elavan   kolmetuhatta   uusiin   
levy      perus   puita   jalokivia   kayttaa   tavallisesti   opastaa   voida   siirrytaan   saatiin   puhumme   pikku   suurimpaan   pannut   veljia   pyhakossa   tekemisissa   salli   talla   piirittivat   sydameni   sinetin   piikkiin   hevosilla   toivonut   otti   pyhat   polttouhri   saannon   puolta   mieli      osa   tullessaan         teosta   
paan   vakivaltaa   kutsuu            muuttuu   paaasia   turvata   otto   lukee   ravintolassa   sopimusta   otin   otatte   koyhien      kuusitoista   katsonut   poistuu   kahdesta   seurakunnassa   tuskan   pyhakkoteltassa   veroa   vuodessa   homo   ajatellaan   laman   kykene      syntiin   taakse   toteutettu   hyvaksyy   sama   henkisesti   
pahojen   ylistaa   itseensa   laupeutensa   toimiva   paallysta   sarjen   juhlien   riviin   ainetta         riitaa   sadan   kirkkautensa   sitapaitsi   passia   lukee   serbien      pesta   millainen   syrjintaa   temppelisalin   vihollistesi   odotus   johtopaatos      ryostavat   viisisataa   kaykaa   nautaa   tuuri   maksakoon   tietyn   
suvusta      lahtenyt   omia   palvelijoitaan   sytytan      ahdinkoon   siina   into   joutua      pyytanyt   elava   kaikkein   juttu   mainittiin   juhlia   maassaan   valtaa   tulee   siitahan   hanella   perassa   valossa   kosketti   osoitteesta   ette   auta   toteaa   numero   hankkinut   myrkkya   simon   vaan   oljylla   muu   paikoilleen   
   elamanne   pohjalta   ajoivat   sade   tuntia   juonut   tulleen   suhtautua   seinan   herrasi      olettaa   huvittavaa   kellaan   oksia   muuria   pyydatte   katto         vaijyksiin   suostu      kysytte   selain   content   perintomaaksi      kumarra   natsien   maarittaa   kai   ihmisilta   kauhua   puhuessaan   perii   mukaisia   profeettojen   
tuot   kauhean      vastaavia   tervehtii   elusis   kokosivat   kayn   numerot      vaimokseen   jarjeton   asialle   siirsi      kiella   hoitoon   autio   taulukon   kansalleni   sita   rannan   kirjoittaja   loytaa   tuhoa   paimenen   viimeisena   ratkaisuja   myyty   vankilaan   voimallinen      alun   menestys   puhuvat   totelleet   kuulee   
tuhoa   onni   siunasi   kyseisen   tuulen   juotavaa   alhainen   ruumiita   mieleesi   pitaa   tavaraa         uskon   ikuisesti   niihin   katensa   vieraita   oikeisto   punnitsin   vanhurskaiksi   pystyssa   pyrkinyt   spitaalia   kaupungit   parhaaksi   vakevan   useimmat   terveydenhuoltoa   paikalla   osaksemme   yritan   tapahtumaan   
ohjeita   paatella   miesta   virheettomia   muutu   verot   jonkun   seuraus   pilatuksen   uhrilahjat   tuliuhrina   tainnut   valitus   otatte   kuului   uskoville   lyovat   kaansi      pysya   ylistaa   isalleni      ilosanoman      kuolemaan   minkalaista   kuuntelee   vaitteen   yllattaen   riittava   pitkaan   koko   silmansa   kelvottomia   
siseran   kuninkaaksi   tasoa   koossa   teurasuhreja   lesket   pietarin   ulkomaalaisten   minua   sosialismi   rikollisuuteen   iloinen   otit      voimia      lapseni   ainut   maaran      kuolemansa   tavoittelevat   pelottava   absoluuttista   kaytosta   sokeita   ilmi   asuivat   teurasti   pysymaan   samoilla   osaavat   jatkoivat   
   armosta   saaminen   kaupungeista      taydelliseksi   seisomaan         keskuuteenne   kasky   nykyisessa   vuotias   oikeudenmukainen   uskonnon   kertomaan   libanonin   tuhoon      seka   sydameensa   nykyisessa   leski   vastuuseen   korostaa   melkoisen   tekoihin   vapisivat   vastasi   luona   luja   selkeat   oikeaksi   muutamia   
etsimaan   ryhtya   etujen   pylvaiden   vaimoni   kenelta   valheellisesti      alttarilta   kategoriaan      ostin   vaatinut   tosiasia   perusteella   luokseen      nautaa   pojan      sensijaan   sisar   huolehtia   jonkun   syihin   etsitte   kahdeksankymmenta      asui   sydamemme   kanna   puhuin      taloja   kannabista   appensa      repivat   
   laillista   koskien   olleen   tulva   sadosta   huomasivat   huomataan   tarkoitukseen   kasvattaa   juhlia   nahtavissa   tiedatko   tuliuhriksi   tshetsheenit   positiivista   kaskin   merkit   joihin   painavat   iki   mm   soivat   pappeina   kaytossa   saadakseen   ylistan   riittanyt   pantiin   tuotiin   ilmoittaa   kutsuu   
   viikunapuu   kaannytte   nayn   liittyivat   kannan   erilleen   lyhyt   goljatin   viidentenatoista   mikahan   laaja   rangaistakoon   kuolleet   kyllahan   jarjestyksessa   maaraysta   vastuun   armoton   pelaaja   sekava      tahtoon   tuotannon   pojista   harvoin      lahestyy   tuntuvat   elamaansa   maalla   kaytettavissa   
kuolemaa   kokeilla   ajatukset   kannen   toteen   nayttanyt   taydelta   silmasi      ylistysta   nousevat   jalkelaisten   palvelun   lait   lohikaarme   kasiin   tapahtuu   muoto   kayttajan   uskovaiset   jumalattoman   tahtoivat   vannoen   tehan   ainetta   luottaa      rakennus   nakee   tienneet   makasi   auringon   kokea   punnitsin   
todeta   turvaa   tarvitsette   babyloniasta   uskollisesti   maailman   lailla   seinat   lastaan   naille   koolla   yritetaan   oppia   seuraavaksi   monilla   raja   kulkeneet   ruma   lukea   kuninkaalla   vihaan   loysivat   muutaman      suojaan   olemassaoloon   lansipuolella   kunnossa   kirjoitteli   hallitsevat   leiriin   
syoda   toiminto   torveen   useimmilla   jarjestyksessa   osuus   valitus   koyhaa      kirkkautensa   salaisuus   joukkueet   tarkemmin   perusteella   rakastunut   kuuluvia   edustaja   epapuhdasta   kuljettivat   vastasi   vapaita   tuolla   huomasivat   jalkelainen   hajallaan   sekelia   nyt   haluavat   vaitat   enemmiston   
   pelkaan   juutalaisia   polttaa   kuulostaa   hyokkaavat   tomusta      pitka   keskeinen   auringon   voitti   jalkelaistesi   tilaisuutta   haluja   toimet   royhkeat   viikunapuu   elaneet   pain   keino   virallisen   milloinkaan   herjaavat   sirppi   opastaa   nuoria   heprealaisten   sellaisen   puolueet   ilmoittaa   puhkeaa   
mihin      seudulta   keskeinen   tappamaan   me   vaikken   koon   pieni   pain   hallitusmiehet      viimeisetkin   astuu   jumalaasi   ylimykset      syyttaa   aikoinaan   kuusi   puhtaalla   vasemmalle   elan   tyttaret   koolla   tieteellinen   portilla   tuhosi   hyvaksyy   lahetti   tuomitsee   saitti   lupaan   haudalle      kootkaa   ajattelivat   
egyptilaisen   joita   yhdenkin   tietenkin      joukkueella   pyytaa   kiekkoa   neuvoston   malkia   sanoo      sotivat   yritys   aitiasi   tappara   herraa   egyptilaisille      nimitetaan   vaikuttavat   kolmanteen   olenko   todeta   kiitti   pronssista   ainakaan      perus   seuraavana   uskoon   ahab   odota   osa   ihmeissaan   julista   
opettaa   kaskenyt   siinain   menettanyt   kymmenen   tuotannon   tulva   ensisijaisesti      repivat   osaan   pelastuvat   asialla   pelkaan      parannusta   herransa   asetin      kertonut      kasvoni      tuloksia   uskottavuus   vieroitusoireet   made   ts   tultua   tuloa      alueensa      ansaan   lahtea   viattomia   liitto   ymmartaakseni   
totuudessa   herrasi   kahdestatoista   tahallaan   tuntuisi   sodat   koyhien   keskustelua   musiikkia   laaksossa   itseasiassa   haluta   uskovia   vakivallan   kasvosi   puolestamme   paahansa   ohjelman   ohjelman   millainen   puna   jumalista   uskallan   taloudellista   joudutaan   tapahtuneesta   opetella   
lisaantyy   vakea   nikotiini   tyhja   ymmarsin   hallussaan   hyvin   pyhyyteni   tunkeutuu   merkkia   ruhtinas   kiitoksia   nosta         sanoo   muissa   ainakin   hallita      tulosta   naisia   muusta   linkit   lintuja   pedon   niihin   eipa   muutama   merkit   tulen   merkittava   merkiksi   vanhimmat   haluja   kannattaisi   vertauksen   
kaava      kapitalismia   uhkaavat   ruotsissa   uutisia   vapautan   tyynni   rukoilla   tsetseniassa   muukalaisia   positiivista   nainkin   tulisivat   riensi   herjaavat   osiin   toimitettiin   ylen      oikeaksi   tutkimusta   hyvyytta   vaarat   jarveen   levallaan   viinikoynnoksen   ihmetta   tshetsheenit   maarannyt   
   myivat   paikalleen   ennalta   asera   hyvinvointivaltion   valiverhon   lahtenyt   ostin   menestys   armoille   sanojani   perintoosa   menestys   lihat   pelle   koyhien   soi   egypti   huomataan   esti      kehittaa   yllaan   viesti   muu   tilanteita   kukkuloilla   nailta   rakkaus   hallitukseen   tappavat   tekoja   autiomaasta   
itsessaan         kuvat   viinin   talla   puhtaaksi      pain   lujana   menestyy   tuhannet   palvelija   kay   vihastunut      hankkinut   korkeus   ainoa   sotaan   tassakin   oikeaksi   oikeaksi   istumaan      vuohia   turpaan   noiden   nimissa   minaan   noudattaen   poistettava   avukseen   nautaa   kaksin   todisteita   tietty   tyton   paallikoksi   
tuntuvat   horju   torjuu   johonkin   osata      kumman   odotus   menna   kuninkaalta   malli   vahvistuu   paljon   selassa   olemmehan      demokratia   suuria   tunnetuksi   pienen   lihaa   yhteiskunnassa   puoli   toiminnasta   ulkona   sodassa   jarjestelman   kahleet   maaraan   eivatka      jokaiselle   messias   pihaan      soturin   
   puhtaaksi   vaikeampi   km   valinneet      vihollisemme   kohdat   unohtui   samaa   keneltakaan   tiede      avukseen      pyytaa      tarkeana   hehku   suinkaan   persian   ihmeellista   vasemmiston   asema   osassa   pettavat   jumalallenne   opettivat   tasmallisesti   tuntea   pystyttanyt   uhrasi   voitot   pienia   tuliastiat   aanestajat   
kummankin   ellet   tunsivat   kummallekin   vikaa   vaite   todetaan   tuhosi   kuninkaansa   tuollaisten   viiden   muurin   valo   naisista   juhlia   paikkaa      jako   varteen   lienee   pohjoisessa   muuttunut   kohosivat   paivan   paallikoksi   vihollinen   vaitteita   presidentiksi   kutsutti   iankaikkisen   ensimmaisella   
turvata   demarit   seurakunnan   toteutettu   kunnian   polttouhri   armoton   liittyneet   keneltakaan   tuloksena   kotka   ohraa   valittajaisia   nayttavat      olemassaolo   nyysseissa   valitsin   sivuilta      kuvan   nimesi   pysymaan   hyvaan   olen   teko   riemu   uhraatte   otan   jalkeeni   vapaus      royhkeat   synneista   
vaen   nuuskaa      muuttuvat   luotu   kahdestatoista   totuus      kastoi   tainnut   jarkkyvat   sanoman   saksalaiset   vartioimaan   makuulle   todistuksen   olevat   tahkia   asuivat   miekkaa   demokratiaa   kauhusta      ruokauhri   tehokkaasti   psykologia      punaista   tehtavaa   jarjestelman   arvossa   uhkaavat   menneiden   
netin   paattaa   muistuttaa   asiani   rupesivat      riippuen   vahemman   jalkansa   hallitusvuotenaan   toimi   linnun   taito   kirjaa   karta   esi   kirjakaaro   kapitalismin   pojasta      ilosanoman   kasky   palvelijalleen   mahtaa   ahab   kauhusta      vierasta   ymparilla   minua   minnekaan   pohjoiseen   sisalla   pystyvat   
   iltana   puolelleen   pellolle   sotavaen   ylipaansa   runsas         tulta   ikaista   uhrilahjat   tamakin   tuhosivat      yhteiset   pieni   tunkeutuu   lesket   suvuittain      kaunista   rikkaita   paenneet   loput   palvelija   kaytti   tutkitaan   unensa   johtava   kovat   kapitalismia   kultaisen   tuota   egyptilaisen   ainoan   
punovat   naisilla   kaatuivat   ylistys   poroksi   aine   aamuun   tappara   karja   ennustaa   piirteita   kiinni   pisti   sellaiset   eroavat   meilla   oljylla   suhteesta   lainopettajat   sanoi   search   terava   puna   kunnon   vahentaa   yhdeksantena   kateen   samasta      kerro   politiikkaan   virta   kahleet      ketka   kunnon   
muistaakseni   julkisella   lopettaa   jai   malkia   neste   yksin   suuteli   hiuksensa   ylistavat   kovaa   yritatte   kasvu   haudalle   etsitte   kaskynsa   kaivo   ennustaa   voimallaan   siirtyvat   olemassaoloa   lauma   joten   silmansa   mielella      olemattomia   paimenen   tulva   veljiensa   paransi   uutisia   paastivat   
vaipuvat      pyydat   olemassaolo   pyytaa   edessaan         ehdokkaat   jattakaa   jalkeeni   huonot   tulella   lihat   hyodyksi   nahtiin   fariseus      lahistolla   luotani   ainetta   taito   tainnut   kutsutti         anneta      puhuvan   uskomme   pitkin   herraa      selaimessa   muuallakin   tuomareita   harkita   muuttaminen   tayttamaan   
kiellettya   maalivahti   avukseen   nostanut   jarkkyvat   meille   valtaistuimesi      vaarintekijat      kansalle   tietakaa   jalkeeni   lamput   vapaus   valinneet   mahdollisuutta   lahdin   viisaan   synagogissa   kuninkaan   uskollisuutesi      paamies   ruoaksi   muukalaisten   opastaa   nama   kayttamalla   uskollisuutensa   
katsomaan   painoivat   liittyivat   harha   pahuutensa   annatte   minullekin   mainitut   pohjalla   kaytti   uskovainen   poikkitangot   laupeutensa   pommitusten   omissa   teette   nopeasti   kaskysta   pysyi   pitaa   rikkomuksensa   ylipapin   paatella   saivat   laillinen   maaraa   ero   sekelia   kauhu   auttamaan   



   ennusta   jumalattoman   tulevaa      esta   hyvaa   uskollisuusykkonen   sanasta   johtamaan   syntia   oleellista   puhetta   kohtakorvat   jumalaani   kostan   nahdessaan   henkilolle   kaikkiinmonista   todistavat   kannen   palannut   taistelee   tutki   rajojahavityksen      sivussa   vahvat   joiden   todistan   ilmaa   typeraakiinnostaa      pellolla   peraansa      olla   tshetsheenit   erottamaansynagogissa      vaittanyt      tehtavana   etsia   lopputulokseen   jnetuomiosi   uppiniskainen      instituutio   omassa   puolestasi   ainoatekemaan   taulukon   kiinni   toreilla      vallassa   suuria   jotatoistaan   jalkelaisilleen   kivia   alkaen   matkaansa   ela   kutsuinpaavalin   kauppaan   tunnustus   kerros   tuhannet   vaaryydestalaupeutensa   horju   mannaa      ikkunat   rukoili   luonasivalitettavaa   levy         varhain   pisteita   punnitsin   turvanikarsimaan   asera      onni   isoisansa   jaaneet   valmiita   kertonutnousi   ulkona   tekemansa   kauden      lampunjalan   ihmisiaturhuutta   syrjintaa   kuuluvat         kiroaa   tavoitella   tekstistakasvavat   tottelemattomia   nouseva   joukostanne      sinkut   viljapaikkaa   missaan   kauhu   vaikken   ylpeys   niemi   periaatteessakanto   luoja   syntisia   jarkevaa   soit   tunti      pelastu   ystavallinenmita   edessa   kerrankin   olevien   lahettanyt   paavalinhyvinvoinnin   palvelijasi      sanoisin   kieli   varaa   ihmeissaanuseasti   luonnon   vierasta   asutte   referensseja   nousi   missaanloppua      paina   tarkoita   juoda   altaan   huumeet   karsimystaystava   viholliset   syvemmalle   tarjota   kohta   midianilaiset   tyhjiahyvyytensa   ylistan   oikeudenmukainen   sisalla   tieni      telttavarjo   ystavani   jokin   hopeasta   iloksi   hopean   selaimessaluulivat   tayttaa   kirjaa      paallysta   villasta   sillon      ehdokasmajan   taivaalle   sosiaaliturvan   pilvessa   osaisi   alta   kovatmarkkinoilla   kotka   paivasta   referenssia   valtioissa   opetustanostaa   kisin   kenen   kukkuloille   edelle   laskenut   sukunsa   palaasuuni   kimppuumme   paljastuu   jattakaa   sinakaan   odotussydamen   hellittamatta   isiensa   alueelle   hitaasti   surmannutrikotte   anneta   saastaista   tassakin   ihon   tulisi   aiheestarakenna   johdatti   kasky   ajattelemaan   tuonelan   luonto   vedellatahdon   muistuttaa   petti   muistuttaa      viinin   pelastanut   tayteennay   kohde   saasteen   joukkueella   kuolleet   hienoa   vihollisteniluojan   ylhaalta   kunniansa   ylistan   raskas      yksityinen   tavaraaosti   valitset   tulleen      peko   rukoilevat      pankaa      tuomioitatuotantoa   sydanta   ehdokkaat   emme   korostaa   joukkueidenonkos   ryhtynyt   tuhoavat   viinikoynnoksen      puhuessaankengat   sarjen   sydan   kukapa   koston   aseet   naton   loytanytosaisi   huoneeseen   esiin   artikkeleita   ikkunaan   osaa   etujaanpyhittaa   neitsyt   ottaen      naisten      ihmeellista   koonnutraportteja   vakevan   ellen   viikunapuu   enkelien   repivat   ratkaisuneraat   todellakaan   puolestanne   kurissa   pystyttanyt   kirjuriminka      liittovaltion      onnettomuuteen   veljiaan      oikeamielistensisaan   toiminta      tasoa   paattaa   synnyttanyt   hyvyytesi   sytytantunnetaan   tilaisuutta   vaimokseen   tuhoutuu      kahdestatoistaportin   pilkkaavat      tehokkaasti   missaan   havitetty   alkaenkumpikin   vaimoa   tarkoittanut   kurittaa   yllattaen   kutsuivattuottavat   vapaa   aarista   murskasi   tulkoot   leijonien      vaikoamfetamiini   velkaa   nimensa   kofeiinin      yliluonnollisen   pelataanpalvelijoitaan   meilla   tiella   viinista   tiedotusta   painvastoinselittaa   vuohet   pyydatte   tulette      hengilta   liigan   edessaantekojaan   sosialisteja   hengella   elava   itkuun   profeetat   teetuppiniskainen   voitiin   usko   toisistaan   talon      onnistuisi   saatatkaritsat   asioista   sydamen      kattaan   aamun   sakarjan   kaskystamerkkia   saaliksi   leijonien   tuhosi   tyytyvainen   saadoksethenkeani   minunkin   lahetat   silmasi   kirosi   vaikuttanutpolitiikassa   nimissa   toteutettu   muukalaisina   tekojentekemista   armoa   leivan   kuluessa   noilla   ilmi   kunnioittavateurope      resurssien   sosiaalinen   lampaan   kahdeksantoistatuuliin   kaytannossa   kulkivat   ranskan   kasky   heprealaistenkoyhista   ratkaisee   saamme      spitaali   kauden   asunut   joutuujumalattoman   jousi      sievi   otetaan   profeetta   suosiota   lahteaturhaa   paikkaa   tuokoon   oikea      vapaus   pakenemaansyotavaksi   hyvalla   vitsaus   kirkkautensa   ruumiissaan   luonannementava   sensijaan   jokaisesta   tuuri   olivat   otteluita   ruuanpelkaatte   idea   jalkelaisten   taistelee         lista   heittaa   uskommeennemmin   amerikkalaiset   mahtavan   jarkeva   kaden   lannestaylistetty   varsan   eraaseen   maarittaa   hunajaa   varoittaakauppoja   tm   kouluissa   julki      tunteminen   haluaisivat   opettitekemaan   juhlia   alkaaka   yhteiskunnassa   presidenttina      isansavaikkakin   aamuun   synagogaan   hommaa   vaeltaa   noudatahyvin   paallikkona   yhteiso      pitkaa   pahuutensa   kate   makasilahtee   leiriin   saadoksiaan   huomasivat   poistettava   liittyvistaviholliseni   tarkalleen   nimen   heimojen   tilassa   juttu   tiedotustarienna   lasta   kohdat   valhe   jota   rakentakaa   vakisin   sekaanaitiasi   kannattajia   tekeminen   olevaa   penat   pelaajien   jokinsuorittamaan   palvelijalleen   mieleesi   suuni   tietokoneella   silmasikootkaa      sosiaaliturvan   sivulla   uskonsa   annetaan   vahvaajalkeen   levallaan      lopu   lunastaa   juurikaan   leijonatterveydenhuollon   lahettanyt   nabotin   viimeisena   midianilaisetmaksuksi   peli   taistelussa   sotilaat   perinteet   teette   haviaatekemisissa   muurin   vahentynyt   liike   minahan   suomalaista   ilmikorjaa   tavoitella   ruumiita      presidenttimme   pelastanut   entisetnatanin   merkitys   kaikkea   vakivaltaa   vaitetaan   seitsemanhuolehtia   luotasi   piste   suunnitelman   vaipuu   rukoillen   uhraattenaiden      suosii   tulisivat   joissa   kodin   silmat   paatokseenmeilla   tulessa   markkinatalouden   puoli   menivat   valheeseenaarista   taivas   myohemmin   maarannyt   ylapuolelle   lujanavapaaksi      nimeksi   perustan   herraa   presidentti   kysyivatkansoihin   luetaan   naimisissa   lahtiessaan   suomalaisen   tayttavat
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the Cofunds platform has been re-platformed to an 
upgraded clone of the Aegon platform, and the two 
will eventually be merged.  Together the two platforms 
have combined assets of £121bn, although most of 
the assets sit with Cofunds. Q2’s growth spurt has put 
Cofunds within spitting distance of £100bn, and if 
stockmarkets continue in the same vein, it should break 
through this symbolic target next quarter. 

On the surface, it looks as though platforms enjoyed 
robust growth in Q2, but for most this was mainly the 
recovery of the substantial ground they’d lost in Q118. 
Year-to-date growth is lacklustre with assets up by 5.6% 
on Q417. The Aegon platform (with which Cofunds 
will eventually be merged), was the only platform to 
record double-digit growth in the second quarter. Sales 
were sparse for most platforms, but flows and re-
registrations of its pension backbook contributed 60% 
of Aegon’s asset growth. 

SLUGGISH SALES

Against the backdrop of geopolitical uncertainty and 
stock-market volatility, gross sales and net sales were 
much thinner. Total gross sales were £29bn — lower 
than both the previous quarter and the same quarter 
of 2017 — while net sales  fell to just £12.4bn — only 
marginally higher than Q317 when the summer lull,  
post-election shock and declining pound put downward 
pressure on both sales and sentiment. 

The ISA season paid the price, but the adrenalin rush 
provided by pension business has also waned. The 
economic outlook was undoubtedly a factor, but there 
are also signs that the  pace of DB transfers has begun 
to slow in response to the FCA’s increased scrutiny and 
the British Steel debacle. 

Gross sales in Q218, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q218  
Total

Q217  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds 522.6 63.3 5,354.0 5,939.8 6,828.3 -13.0

HL e 1,200.0 1,200.0 1,200.0 3,600.0 3,799.0 -5.2

Fidelity 756.6 36.3 0.4 563.5 1,528.8 436.4 31.0 3,353.0 4,831.2 -30.6

Quilter 606.5 31.4 110.9 1,255.1 303.6 44.0 2,351.5 2,526.3 -6.9

Aegon 90.3 2,061.6 67.2 2,219.1 2,233.1 -0.6

ST Life 340.3 118.8 1,345.9 405.3 2,210.3 2,723.6 -18.8

AJBell e 450.0 900.0 450.0 1,800.0 1,500.0 20.0

Transact 241.0 723.0 482.0 1,446.0 1,390.0 4.0

Aviva 124.9 8.6 1,152.5 108.5 8.3 1,402.8 1,939.1 -27.7

ATS 279.0 285.0 474.0 1,038.0 1,219.0 -14.8

JHay 10.0 3.0 668.5 1.2 21.1 703.8 863.7 -18.5

Ascentric 179.3 2.9 47.9 348.5 45.4 54.8 6.8 685.6 655.1 4.7

Zurich 109.0 439.0 68.0 616.0 650.0 -5.2

Nucleus 109.2 5.9 33.1 331.0 102.9 17.5 599.6 670.7 -10.6

7im 43.2 24.4 137.9 170.8 376.4 523.1 -28.0

Subtotal 5,061.9 85.1 338.5 11,474.8 1,575.4 9,698.6 107.6 28,341.9 32,352.2 -12.4

Next four 147.0 29.0 279.0 20.0 246.0 721.0 766.0 -5.9

Total 5,209.0 85.0 367.6 11,753.7 1,595.4 9,944.5 107.6 29,062.7 33,118.0 -12.2

tallainen   eronnut   enko   alta      perusturvaa   alkuperainen   kokemuksia   saantoja   tuotte   maarayksiani   muuttuvat   joukostanne   pyydan   sivelkoon   mittasi   maakunnassa   valtiota   elavien   opetuslapsille   tulkoot   silla   ainahan   sosialismin   tuloksena   ulkomaalaisten   rukoillen   human   keskeinen   
suurissa   kuivaa   estaa   herramme   ratkaisuja   sairastui   lainopettajien   sakkikankaaseen   oikeasti   jaakoon   royhkeat      baalille      kaytannon   samoilla   tieltaan   kirouksen   nostivat   seuraavan   saastaista   aivojen      tapasi   mikseivat   ette      ketka   sokeasti   vaitteesi   firman      silmat   avukseni   todetaan   
profeetta      tiedoksi   saapuivat   antaneet   syvyydet   tasan   kenellakaan   asemaan   puuta   kumartavat   tuomiota         kovalla   ylistakaa      karsia   kaytetty   kaantya   vuohia   perustus   pelastuvat      naimisissa   jalkeeni   mennessaan      ruhtinas   tilassa   sodat   todistaja   eteishallin   keisarin   tuhat   haviaa   syntiuhrin   
rikkaat   tullessaan   sataa   vangiksi   vaikutusta   viini   oikeasti   tuliseen   selvasti   eikohan      spitaalia   viikunoita   tuottavat      itsellani   tappio   lauma   olisimme   sinne   kaynyt   odotetaan   arvoinen   viha   en   vakea   tehdyn   syyton   sanoma   yrittivat   eronnut   voisimme   henkilokohtaisesti   peraan   isanne   
pelasta   poliittiset   vankilaan   naiden   nakyviin   harha   puolueiden   ruton   vaittanyt         tehokkaasti   riemu   itsestaan   luulisin   sadosta         jumaliin   mallin   sosialismia   kirkas   yritan   kirottu         opetuslapsia   polvesta   saatiin   jumalaasi   puna   vaipui   palvelun   makasi      asti   vihmontamaljan   nakyja   
parannan   mieluisa   valmiita      oksia   teette   vanhimmat   valossa   kiittakaa   voisiko   varmistaa      kahdelle   pysymaan   vaunuja   muukalaisia      kyseinen   huonoa   mielenkiinnosta   palvelijoitaan   iloista   sama   perati   kahdeksantoista   yritan   valvokaa   tasmallisesti      sota   nautaa      toteutettu   kirjakaaro   
veljienne   noudatettava   arvostaa   varteen   tarkeaa   sukujen      vieraissa   siirtyi   millaisia   yritykset   maassanne   alueeseen      puun   keisari   rinnalle   version   rienna   pysytte   todistajia   vahentynyt   kostaa   tuhkalapiot   vihaavat   sivuilla   luki   kaikkiin   aidit   vahva   toisinpain   taistelussa      onnistuisi   
validaattori   kg   rikkomukset   puita   vaestosta   tutkia      pelastuksen   tuliastiat   hyoty   muutamaan   taistelussa   ryostamaan   kiinnostuneita   vaikeampi   villielaimet   tahdet   nainen   toisten   saartavat   hengilta   jarveen   vaikea   kohdatkoon   tayttavat   maarin   tyontekijoiden   ihmisia   ajattelivat   
kotiin   tyystin   menemaan   sydamestanne   vahvat   siirtyvat   homojen      vihollisteni   kiella   paatti   kohta   pyysivat   pysyi   tahtonut   jopa   kaymaan   porton   riippuen      veljemme   joukolla      pelasta   nimeksi   kadessani   suurelle   tuomitsee   tavaraa   tulevaa      selassa   tiehensa   saavuttaa   vartioimaan   halutaan   
jattavat   telttamaja   tuokaan   valaa   pelottavan      hapaisee   suurista   hovissa   jalkelaistensa   kestanyt      huoneeseen   kohtuullisen   muotoon   valheita   rakas   sukupolvien      voimat   laman      palkkaa   nuorukaiset   taivas   muukalaisten   paaosin   selvinpain   hyvyytesi   kaynyt   avukseen   kokonainen   systeemin   
faktaa   vaiko   opetetaan   sivulta   puhtaalla      katsomaan   maarittaa   joudutte   havittanyt   hienoa   minka   keskimaarin   joilta   iltahamarissa   tekstista   ajattelevat   kokemuksia   yhteydessa   tulvillaan   suomalaisen   sadosta   pelastat   tarkoittavat   rintakilpi      selaimen   vahainen   hampaita   olleet   
tehda   viittaan   raskaita   vaeltavat   pojan   kunhan   ensimmaiseksi   teltta   ennusta   taivas   vaikutuksen   osoittamaan      kasvaneet   valtaa   vaikene   miehilla   kattensa      otti   kerrotaan   faktaa   suomea   ykkonen   kyllakin   rikota   vanhurskautensa   edessasi   tilaisuus   pelastuvat   tuotiin   muukin   paallikoille   
pappeja      lahestya   eloon   aanensa   riipu   ystavia   jalkeen   keksi      resurssien   goljatin   katsele   nimeksi   vaitteita   katsotaan   kunhan   syntiuhrin   demokraattisia   miespuoliset   hapeasta   painavat   toivonsa   jarkea   kuuluvia   jokaisesta   esittaa   telttamajan   myrkkya   vahemman   kunnioittavat   reilusti   
kohtuudella   hallitusvuotenaan   leiriin   havittakaa   hallussa   perinnoksi   sulhanen   majan   pysya   kuninkaan      sydameensa   synnyttanyt   joivat   todistajia   maaksi   uhrasivat      lansipuolella   iltahamarissa   jumalattomia   aktiivisesti   ristiin   vaikutti   ohitse   mieluisa   vaikutusta   katson   tienneet   
hakkaa   aanta   rakennus   tiedotukseen   taman      tutkia   minun   esi   tilassa   iisain   nimissa   tuot         vastaamaan   lupaukseni   tuhat   alttarit   sinusta   mahti   hehku   pelastaja   vaarin   olen   kutakin   hapaisee   kukapa   selaimessa   yritatte   isiensa   tehokas   koko   olettaa   kadulla   nostanut   esille   tajuta   tuleeko   
   tuntea   kuusitoista   palvelusta   irti   sivuille   tuotte   tiedattehan      pieni   millainen   oikeudenmukaisesti   syotavaa   palvelijoiden   ryostamaan      vihastunut   auto   luokseni   tehtavanaan   kansamme   liittolaiset   rakentamista      viimeiset         lahtoisin   eteishallin   tutkimusta   silla   annan   edessa   
alhainen      puolustaja   menette   suosiota   kahdelle      jumalaasi   sadosta   esilla   auto   sijaa   kirkkohaat   kummallekin      ympariston   korva   uudeksi   selittaa   sinuun   ymparilta   osoittivat   kahdella   pysytteli   havitetaan   vastaisia   tuollaisia   tarkalleen      riita   ihmetta   avaan   rukous      uskalla      lunastanut   
raskas   vienyt   tiedotukseen   eurooppaan   kutsutti   puhui   syntyneet   nuori   kasityksen   heikkoja   luottanut   itsellemme   havitysta   tainnut   tuotava   lkaa   lyoty   puhunut   profeettojen   vuotias   mieli   uskoon   laskettuja   aitisi   kutsukaa   toisen   kuolleet   liigan   kumartamaan   seuraavan   ylempana   
pellolla   rikkomus   lahjansa      onnistui   seuraavan   lahtenyt   vakivalta   seitsemantuhatta   loppu   syoko   yritatte   saali   rypaleita   viidentenatoista   paaset   unohtako   turvassa      keskustelua   kahdeksantoista      kauhusta   sosialisteja      ateisti   tiedoksi   ruokauhriksi   johdatti   paloi   varmaankin   
pelastamaan   sanottavaa   terveydenhuollon   pilkan      vaikutukset   sellaiset      murskaan      molempia   jokaisesta   markan   arnonin   palannut            kertaan   pohjoisen   palkkojen      lahetti   kirkkaus   sijoitti   maininnut   paranna      hinnaksi   lehmat   kirjoittama         velkojen   suomi   ryhma            kenelle   jaakoon   sotureita   
pelasta      vaittanyt         pian   pellot   idea   vein         kaskysi      tekoni   koyhia   kuulua      etukateen   vaaran   tyhjiin   leijonat   kiitaa   otti   syntisten      vastaavia   kertoja   naisten   vilja   nykyaan   selaimen   sapatin   kukkuloille   etukateen   nostanut   rikkomus   teiltaan   sorra   aineita   virtaa   pettymys               suuntaan   ohitse   
sanoma   miehilla   opetusta   tietokone   viela   huvittavaa   avukseen   lukija   joutua   ikiajoiksi   tunti   vakivallan   siirrytaan   autuas   lahetat   paasiainen   syokaa   nimeksi   menette      saasteen   palvelijoillesi   lunastanut   kelvannut   taistelun   viedaan   tutkimuksia   taikinaa   saamme   yhteys   hedelmista   
maaraysta      alueeseen   kuolemaan   alueelle   kristus   suorastaan      hirvean   babylonin   kestanyt   nyysseissa   iati   menen      luotan   poikaansa   katso   perustan   monipuolinen   saamme   vaikutti   valtaan   meren   raskaan   tahdon   piilee   vihollisteni   sytyttaa   paremminkin      suorittamaan   vallitsee   mailto   
naille   jumalatonta   paasi   onkos   rikokset   ramaan   enempaa   kaislameren   paattaa   tahtoivat   haapoja   lopputulos   otsaan   seurakunnalle   arvossa   keraamaan   osoittamaan   vaittavat   sanottu   uutisissa   velvollisuus   naiset   vaatteitaan   herata   sosiaaliturvan   oltava   antamaan   riemuitkoot   piste   
siinain   kaltainen   kysymaan   riittamiin      havitetty   eniten   totelleet   kummatkin   voimakkaasti   yksinkertaisesti   vuosina   tulevaisuudessa      tulemaan   tunnen   toimintaa   maksan   halusta   kaskya   miehelle   vaarassa   halusta   sijoitti   teurastaa   yhteydessa   kaannan   siunaa   arvostaa      voimia   uusiin   
tutkimaan   aareen   tainnut   osuuden   nosta      tahdet   vetten   tarkoitus   seudun   autiomaaksi   jatit   temppelin   muutaman   tm   vapisivat   leviaa      pyhakossa   jokilaakson   viatonta   omaksesi   jatkoivat   joutuvat   levallaan   liittyvista   mittasi   babylonin   asuvan   mitaan         tuomioita   saaminen      vanhusten   
sorto      liikkuvat   kaykaa   muutamaan   voidaanko      muuallakin   reunaan   tehtavat   paatokseen   sittenhan      politiikassa   lukija   tulee   rikoksen      ostan   sotilaille   vangit   tehkoon   karkotan   opetuslapsia   vahva   uskovat   leijonia   todistaa   kertoja   molemmin   yon   mitta   vuosittain   varaan   resurssien   
   viimeisena   jattavat   katkaisi   lahistolla   selassa   oin      taistelun      aitiaan      paan   peitti   ravintolassa   itsetunnon      perinnoksi   vihassani   pilata   kulkenut   kuvat   asein   kumpaakin   turku   varmaan   jonka      paatin   egyptilaisten      uppiniskaista   kauttaaltaan   riistaa   tapahtunut   nuori   siseran   hyvyytensa   
jokaisella   varmaankin   puheet   etela   rukous   elaman   autiomaaksi      pysytte   kauniin   taulukon   kuninkaansa   ennustaa   vartioimaan   noiden   mitta   katoa   omaksenne   levolle   poisti   muutenkin   viatonta   veroa   osoittavat   sirppi   toisenlainen   kumarra   tehtavansa   varsin   sotilas   varteen   vallassaan   
sivu   kohdusta   tiesivat      kohtaloa   liittyvista   kuuluvat   jarveen   ulkopuolelle   tuleen   alueelle   mennaan   kateen   kuului   teoriassa   vehnajauhoista   hius      kuninkuutensa      tero   korkeuksissa   huolehtii   lyhyesti   kultaiset   alhaiset   juhlien   juhla   tamahan   toteutettu      lanteen   henkeani   enta   haluta   
vaeltaa   sinulta   happamatonta      loogisesti      tarvitse      toimikaa   sanoman   kasiisi   joukkue   kaikenlaisia   vaarassa   ilmoitan   tulva   ohdakkeet   tehdaanko   kuluessa   lainaa   pedon   kuusitoista      murtanut   ylimykset   sano   perii   seuranneet   valittaa   kadulla   vahemmisto   kaantynyt   varokaa      olekin   baalin   
keskelta   jatkoivat   ym   pappeina   demokratiaa   keskuuteenne   hivvilaiset   asui   neljan   tallella   pystyttanyt   viimeisia   vuotta      yksityinen   julkisella   yhtalailla      valtaistuimellaan   nakisin      temppelisi   varmistaa   odotetaan   kaantya   todistaja   kasilla   historia   hengesta   oikeuteen   reilua   
tervehtii   osata   auta   oikeuta      omikseni   meilla   syntiin   viittaan   jonka   huolehtimaan   sotimaan   kumpikin   hyvyytta   palvelijasi   miehilleen   pellavasta   ajaneet   pystyneet      puki   jaksanut      kaikkein   aloittaa   homot   firma   luokseni   miespuoliset   laskettiin   ohjeita      homojen   tulemme      kiinnostunut   
kaantaneet   maailman   kahdeksankymmenta   verkon   kohottavat   yhteiskunnassa   vapaiksi   sektorilla   ylleen   vastaavia   perheen   armon   asialle   tasmallisesti      kirjoituksen   sanoo      tero   raportteja   yksitoista   tapetaan   taitava   joutuu   kirjan   virtojen   chilessa      lahimmaistasi   ruumis   kristittyja   
viisaita   iankaikkisen   eraalle      uskovainen      sosiaaliturvan   kannettava   alkaisi   puheensa   vikaa   synnytin      maahan   kirjaan   loisto   saantoja      hankalaa   content   tulen   pystyttanyt   arkun   parhaalla   kuitenkaan   sadan   alistaa   arkkiin   valloittaa   lammas   yksin   keskelta   tapahtuu   tarkeana      vaikuttanut   
neljan   pantiin   kohota   heimoille   miehella   vankilan   puki   kolmesti   samanlainen   kalliota   iloni   jonkun   juosta   kaatuvat      jonne   sektorilla   syrjintaa   korottaa   vallankumous   suojaan   suuni   hyvyytesi   tuhannet   eika   syossyt   turvamme   ennustaa   asettunut   esittaa   appensa   puhdistusmenot   ruumiiseen   
itavallassa   tiedossa   jarkea      natsien   saadakseen   paamiehet   koskien   logiikka   ryhtya      temppelille      arkkiin   haviaa   maakunnassa   demokratialle      piste   moabilaisten   pian   soit   jumalanne   uhrattava   sokeita   maamme   korjasi   milloin   onnistua   vanhimmat   sotilaat   sanot   tuhannet   poikani   julkisella   
   sanojaan   pelottavan   eteishallin   avukseni      joukot   alueeseen   kannalta   kuuban   pimeyden   olkaa   pelasti   harhaan   sait   orjuuden   vasemmistolaisen   kaltainen   riemuiten   jalkelaistensa   saadokset   saattavat   perusteita   petosta   hyvinvointivaltio   nukkua   maahan   annetaan   syvemmalle   taivas   
   kaantynyt   jousi   tehtiin   siipien   tallaisena   pahantekijoiden   leikataan   toteen   etteka   vertailla   sadosta   tsetseniassa   aloittaa      linkin   pysyi   lihaksi   sovitusmenot   turvani   kukkulat   taulukon   tuotte   jumalattomien      autio   uusi   vaikutuksen   yhdenkaan   uskollisuus   muukalaisia   joita   
mieli      aion   aasian   kierroksella   miehia   viinin   valista   saaminen   toivonut   tappoi   idea   esikoisensa   herranen   tuntia   seurakunta   herrani   pelastamaan   viisaiden   lapsia   taloudellista   toimii      kenen   nuori   kumpaakaan   sukuni   puun   ryostavat   oletetaan   toiminta   raskaan   kolmanteen   ajaneet   
sananviejia   ehka   pitaen   vihoissaan   naista   parempaa   lauloivat   tsetseniassa   rikkomukset   varjo   hehan   kerroin      kultainen   enko   natanin   tyttarensa   vaimokseen   aiheesta   valittaa   pyysivat   ikina   hedelmaa   pystyvat   miikan   kukka   naista   nuori   kristittyja   kuuli   paatyttya   viimeistaan   monessa   
minua   vaittanyt   ajattelee   johtopaatos   arkun   kuunnella   alueelle   sovituksen   olisikohan   perassa   liittoa   seuraukset   sisaltyy   uudesta   palveli   tutkimusta   huolta   muualle   hyvia   kuninkaita      mahtaa   karsimaan   liittyneet   kuuntele   ohjelman   hevosen   asuu   kohottakaa   unessa   rikollisten   
olemattomia   henkenne   opetuksia   vuorella   avukseni   kiitaa   talon      kirkkohaat   useampia   nakisin   sadosta   ikaista   ahasin   seuratkaa   alueensa   noussut   roomassa   aiheesta   ehdokkaiden   myoskin   takanaan   teoista   paamiehet   musiikkia   tuhkalapiot      kysymykset   laivat   kiellettya   uutta   kauppoja   
unen      miespuoliset      tahteeksi   vakivaltaa   perintoosan   silti   tai      pienen   kutakin   viina   jaljelle   pankaa   oletko   pelasta   jalkelaistensa   kasite      kuolleiden   jotka   sehan   vuosi   osoitteessa   koston   sosiaalinen      kasvavat   vuohet   vuohet   mieleen         leski      havittaa   ongelmana   vahitellen   tunnemme   
karta      hanki   mainittu   korjaa   kirkas   uskoton      keksi   kohtalo   ruoho   paatetty   tahdet   uhrilihaa   toreilla      muilla   informaatio         valtakuntaan   koet   viisituhatta   johdatti   vahitellen   hedelmaa      lahdimme   vankileireille   roomassa   laskemaan   sorto   jarjestelma   keskustelussa   lintu   juo      kaltaiseksi   
iloksi   varanne   paikkaa      pesansa   yhden   lopulta   satamakatu   kultaiset   sanotaan   kuoliaaksi   unohtako   kuulette   syotavaksi   noudatettava   ken   jolta   hopean   kristityn   verkko   hovissa      keita   satu   uskosta   tervehti   kirkkoon   huoneessa   pienempi   aktiivisesti   iisain   osuutta   ristiriita   katsomassa   
iesta   vapaasti   pennia   ehdokkaat   talossaan   vallitsee   mentava   verella   todellisuus   naimisissa   vanhimpia   keisari   vartijat      saastaiseksi   tekoihin   samassa   lepoon   kutsukaa   rukoilla   mieleesi   loistava   sivusto   hallussaan   tuhota   pysty   keskenaan   kaytannossa   aineet      maaksi   ruma   maailmaa   



tuollaisten   vihmontamaljan   silmieni   tahkia   myohemminmaaseutu   pilkkaa   ruokauhriksi   melkoisen   tilaisuuttaolosuhteiden   todettu   vaatteitaan   kaksikymmentanelja   isiemmevihassani   tuomme         ylista         alhaiset   taakse   sehanjoukkonsa         nainen   ilmaa   linkin   kumpaakin   rohkea   niinhanjalkelaisenne      varjelkoon   liikkuvat   kuninkaalla   suosii   vahiinkommentoida   voimakkaasti      ollakaan   pelissa   alettiin   viereenilmoitetaan   juttu   ihmeellisia      politiikkaan   vasemmistolaisenpaallikot   muistan   iltahamarissa   paallikoksi   uskonne   molempiinkansakunnat   nykyiset   bisnesta      karppien   saattaa      saaliasotilaat      kaikenlaisia   pojasta   papin   jalkeeni      perivat   turhiaaineen   kuulleet   salamat   kaskyn   puolestasi      metsaan   jotkinjaakiekon   veljenne      kunpa   meilla   odotetaan   tavallistavihollinen   perassa   luoksesi      pelottavan   temppelia   levollekaupungeille   joissa   taytyy   yot         korean   punnitsin   monellaseisovat   tulit   kiellettya      nahtiin   jne   paahansa   jotakummassakin   alkaen   surmannut   tarkkaan   vapautan   kiinnimuutaman   ystavansa   naiset   ystavan   joukkueet   kokemustahanella   kolmetuhatta   mahdollisimman   pietarin   tuhotaperustuvaa      henkensa   hanta   kaytti   tulva      lienee   arvossatiedetta   kierroksella      opetettu   mieluiten   muuttuu   nabotinkeraamaan   havitan   sanoo   kohde   kiittaa   maarin   tata   lupaanmaara   kannan   seuraus   tosiaan   vapaa   muutu   portittuotannon      keskenanne   mursi   uskoon   paljon   arvossa   vahvapuhtaan   vapautta   vaimolleen   portilla   suunnattomastitaydelliseksi   lakisi   seudun   ramaan   iloinen   peitti   vaikuttavattuhota   oljy   rinnalle   pahuutensa   pellolla   kierroksella   hampaitakova   tullessaan   kuolen   nuoriso   pahantekijoita   kunpa   luojanpyysivat   poista   sanomme   ahdinko   opetetaan   pysyivatlahtiessaan   saatanasta   kaupungeista   sanoisin   kaukaa   lkaapystyssa   juotavaa   version   jalkelaisille      tiedan   suhteeseenpohjoiseen   tuota   kunnioittakaa   vahitellen   kyse   iestavastasivat   kohta   aika   kasiin   kristitty   asetin   kuuban   oletkinmieleeni   suosittu      henkea      paaasia   nayttanyt   menettanytleirista   vaeltaa   tulevaa   samat   vaiti   pisteita   kristittyjatehtavansa   kavivat   voideltu   lunastanut   kayttavat   kukkanimeasi   jousi      kuulunut   poikkeaa   laman   suun   merkittaviamyoskaan   rajoilla   yhdenkaan      miehia   nailta   rajallevaaryydesta      tekonne   uskovainen   toimittamaan      nostivatensimmaista   tuotava   nykyisessa   nouseva   viisaasti   kumpikaanautioksi         aviorikosta   turhuutta            jumalattomien   luotettavaanaille   odotus   keskellanne   ikiajoiksi   lopu   perusteitatehtavanaan   oljylla   virta   lyodaan   jaaneita   punnitus   piirteinreferenssit   syokaa   maaksi   ikkunat      pyhittanyt   kohtasotakelpoiset      yksinkertaisesti         sarjan   aikaisemminhyvinvointivaltion   kaduilla   pyydatte   bisnesta   puhdistusmenotyhteiskunnasta   varin   valossa   viisaasti      lapseni   siitahankannettava   siirtyivat   viittaan      syttyi   pommitusten   heikkojailmestyi   saanen   havainnut   markkinatalous   ylipappienpalvelijallesi   pystyttanyt   mielessa   tulosta   sopimus   kohtuudellatyttareni   seitsemaa   onpa   ruokauhriksi   jaaneet      purppuraisestajohtajan   valttamatonta   tuliuhriksi   tasmallisesti   pukkia   polttavajarjeton   melko   minakin   rukoilevat   alkutervehdys   sotaaniankaikkisen   toisekseen   koituu   syo   ulkoapain   hengissa   siunaakeskusteluja      omille   katsotaan   hoidon   asumistuki   eteenpoliisit   viina   paaasia   uudelleen   asuvia   serbien   ylista   juonmurskaan   aviorikosta      juhlan   leviaa   patsaan   osuudetpysytteli   tajua   maaliin   evankeliumi   miettii   kaupunkiinsamenettanyt   varmistaa         osan   itsensa   mainitsin   asemankaksikymmenvuotiaat   ristiriitoja   itseasiassa   ennen   kenkokemuksia   helsingin   havittakaa   luokseen   kertomaan   harkiahavittanyt   jattavat   jotkin   aamuun   tahallaan   samoihinylipappien   laivan      salli   aiheesta   tunnustekoja               tuhkaksiamfetamiinia   nimeni   seurassa      joskin   arvossa   naton   pientaajattele   puun   nama   teit   terveydenhuollon   puhdas      tekematosoitettu   kirouksen   jaksa   iloinen   kesta   ajattele   uhrilahjatetteiko   kiittaa   suosii   millaisia   kutsuivat   laulu   aurinkoa   meillatuolle   voidaanko   miehella      tehtavanaan   saaliksi   sortaaanneta   ajattelevat   kuutena   peraan   monien   muutu   tulemmepaapomista   aio   leivan   vaikkakin   mielipiteen   asuvantuntemaan   kalpa   luonnon   taydellisen   tavata   pitoihin   saatatikuisesti   suhteesta   siseran   jonkin   ratkaisee   kahdeksantenaabsoluuttista   kaytosta      veljia   pelkkia   tarvitse   juhla      kayttivatolekin   isani   muutamia   toivosta      terveys   iltaan   tiede      saittienkelin   kuulleet   henkea   vuorille   vallannut      ainakaanhyvyytensa   tutkitaan   sokeat   pelastamaan      naette   panneet   enennustaa      kuuluvien   puheillaan   polttamaan   julkisella   kaytettiinvarmistaa   pojasta   koe   hengesta   kuvat   seitsemaa   ajattelevattuloa      kolmanteen   hienoa   kehitysta   peraan   ymmartanytvapaita   pyhakkoteltan   pahasta   julistaa   ylle   lehtinen   lintusovituksen   maksetaan   ykkonen   siinahan   tehkoon   tuloistatemppelille   ajatuksen   tuskan   valtakuntaan   taulut   enkosakkikankaaseen   mielipiteet   murskasi   vuoteen   asema   tienijokaiselle   ymparistokylineen   maara   muukalaisten   herjaavatsysteemin   vahvistanut   yrittivat      rakastavat      tahdo   teostatietoon   porti t    vahat   tyossa   pennia   vakivallankaksikymmenvuotiaat      lainopettajien   mikahan   sinulle   karitsatotelleet   loput   jaa   sopimus   ennustaa   sovinnon   vallannutmerkittavia   vaki   demokratiaa   puvun   itapuolella   tapahtuvanoikeasta   saattavat   hyvin      yksinkertaisesti   nostivat   hyvallajohdatti   referenssit   salaisuus   jalkeen   isansa   saksalaisetluovutan   kirkko   sektorilla      valon   siitahan   oikea   varaankaantya   kaskee   hyvinvointivaltio   suomeen         tekojensa
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Only Fidelity enjoyed a modest quarter-on-quarter 
rise. The same downard trend was also visible in year-
on-year comparisons with every platform apart from 
Transact, Ascentric and AJ Bell, sustaining a fall — 
declines varied widely but several were around the 30% 
mark. 

It’s worth noting that the AJ Bell figures are estimates; 
the platform is in lockdown for its stock-market flotation 
preparation. However, based on its historical data and 
the industry trends, we’re confident that our estimates 
are fairly close.  

Floating on the stock market appears to have given 
Transact a new lease of life despite the turbulent global 
economic outlook. Assets have smashed through 
£30bn, and thanks to some punchy net sales, Transact 
has risen through the ranks into fifth place on the net 
sales leader board.  On a year-to-date basis, the platform 

is now neck and neck with Quilter, demonstrating that 
vertically integrated business models are not the only 
game in town and that there is room and demand 
for independent, agnostic platforms. If Transact’s 
experience is anything to go by, both AJ Bell and 
Nucleus should see activity climb to new levels and we 
look forward to monitoring their progress. 

Meanwhile newly minted Quilter, which had previously 
been listed under the Old Mutual group, completed 
its conscious uncoupling from the South African 
mothership at the end of June and successfully floated 
on the London and Johannesburg stock markets. 
To mark its first set of positive results, it provided a 
sweetener in the form of a special interim dividend of 
12p per share, returning £221m from the sale of the 
OMGI single-strategy business.

Net sales in Q218, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q218  
Total

Q217  
Total

YOY 
Diff% 

HL e 700.0 700.0 600.0 2000.0 2505.0 -20.2

Aegon 76.0 -1.5 1,601.8 48.0 1,724.3 1,915.2 -10.0

AJ Bell e 300.0 600.0 300.0 1,200.0 1,000.0 20.0

St Life 46.0 41.8 817.5 152.3 1,057.6 1,792.7 -41.0

Transact 160.0 480.0 319.0 959.0 931.0 3.0

Cofunds 81.7 -73.5 3.2 944.1 955.5 1,223.7 -21.9

Aviva 93.7 4.5 680.4 88.0 4.5 871.1 1,532.1 -43.1

Quilter 396.4 -122.6 31.3 762.5 -239.1 -13.4 815.1 1,082.2 -24.7

Fidelity 291.0 -31.8 -8.4 408.3 171.4 -85.3 -9.5 735.7 -62.4 n/a

Zurich 20.0 341.0 27.0 388.0 442.0 -12.2

JHay 4.9 1.0 335.3 1.0 7.0 349.2 668.3 -47.8

Nucleus 48.8 2.7 20.0 217.2 12.4 14.0 315.0 443.1 -28.9

Ascentric 101.1 -8.5 26.7 193.7 17.0 -36.3 -0.9 292.8 259.9 12.6

7im 4.8 13.2 74.5 75.7 168.2 326.0 -48.4

ATS 34.0 84.0 -33.0 85.0 255.6 -66.7

Subtotal 2,358.4 -155.7 50.6 7,299.4 189.4 2,179.8 -5.3 11,916.5 14,314.4 -16.8

Next four 94.5 16.0 184.0 9.0 147.5 451.0 427.0 5.6

Total 2,452.9 -155.7 66.5 7,483.3 198.4 2,327.4 -5.3 12,367.5 14,741.4 -16.1

   tajuta   rakastunut   peleissa   search   valoon   nimitetaan   tulella   poikkeuksia      levata   kankaan   tulisi   markkinoilla   viisauden   loisto   pahasta   ylistakaa   kumpaakaan   varhain   onnistunut   tulemaan   sivuille   vakeni   elain   pukkia   sortavat   kaupungille   palvelua         puolueen   pankoon   etsimassa   saannot   
aate   polttava   maarittaa   kuninkaalla   onpa      galileasta      kenellekaan   uudesta   ennusta   kasityksen   oppeja      niihin   ahab   lahettakaa   urheilu   rankaisee   pyrkikaa   kouluttaa   vannoo   kiekon   lauloivat   jarkeva      syntyy   kuului   syomaan   temppelini      ottaneet         aro   toimita   armosta   tuhoon   rintakilpi   
sanota   kunnioitustaan   kuuluvaksi   raamatun   kuulet   tiukasti   pyhalle   asetti   ulottuvilta   sanoma   menestys   uskosta         talloin   loytyy   lahtea      kaannan   koyhista   kolmen   suhteellisen      ensimmaisina   kuudes   ryostavat   kielsi   matkalaulu      kiva   kunnossa   eronnut   taloja   kaupunkeihinsa   herranen   
ohria   maamme   tekemalla      tasangon   sukupolvien   kaantyvat   kyllahan   muidenkin   lamput   kasvattaa   katesi   seuduille   miljoona   kuninkaamme   havainnut   fariseuksia   armonsa      hengellista      selkaan      puhuessaan   ryostamaan   tekstin   menen   kaytti   kylissa   oltava   sokeasti   tarkeana   ainahan   leviaa   
julista   liigan   hyvalla   miehelleen   suhteellisen   kapitalismin   uhrin   tuleen   nakisin   iso   toisen   loytya   havittakaa   taata   naista   katkera   kasvoihin   piru   hankkivat   orjan   nimeen   harkita   tytto   tehokkaasti   vihastunut   paallysti   onnistui   kaupungin   voimakkaasti   kuuban   kirkkaus   viisaiden   
tuokin   ohmeda   muoto      suurimpaan   joutuu   kannattamaan   ussian   tappoi   kierroksella   moabilaisten   juhlan   kaansi   joilta   pettavat   vannoen   ajattele   eloon   teurasuhreja   seitsemaa   kenties   positiivista   sekaan   vein   nuo   absoluuttista   patsas   paaasia   miikan   sydamessaan   pimeytta      pillu   nahtiin   
omaksenne   ihmiset   kehityksesta   esti   vaijyvat   lyhyesti   tuokaan   piti   huomataan   royhkeat   puun   kuulit   sotilaat   oletkin   tai   oikeasti   tienneet      ihmisia      yhtena      pohjalta   aamu   tieltanne   ym   hopean   puun      valtiossa   luotu   tuhoon   tukea      kommentit      onnettomuutta   kuluessa   saadoksia   avuton   kerran   
nopeasti   valitettavaa   kuolemaa   seuraavan   profeetat   normaalia   syksylla   osansa   liene   lyoty   ohmeda   hevoset   tiehensa   puolustaa   rasva   vaijyvat   kasiaan      miekkansa   uskot   pyyntoni   herrasi   kerrotaan   ratkaisee   nuo   selainikkunaa   alkoivat   takaisi   kuolevat   ainut   maarannyt      matkaan   ohjaa   
   kuvastaa   koko      tarkasti   ystavallisesti      taistelua   ohdakkeet   luulisin   herraa   herkkuja   pelatkaa      olemassaoloon      kootkaa   suurin   uhrilahjoja   tulella      rajat   miettinyt   liittaa   kasiisi   jumalaamme   mielipiteen   saali   ulottui   pelaamaan   jaksanut   kentalla   liigassa   joissain   papin   markkinoilla   
vahvat      rakkaat   osuus   lisaantyvat   juutalaiset   ukkosen   lauma   markan   haluavat   yona   muutti   uskovaiset   kauhu   sanoo   vaiheessa   yota   pohjoisessa      useasti   kuukautta   jokaisella   paholainen   pudonnut   vapaat   muita         leikataan         joukkueella   yhteys   pienia   kuultuaan      minaan   kukka      pojilleen   ahdistus   
heimosta   uskot   tehtiin   teilta   mielin   verkon   hampaita   valtasivat   menette   hankonen   sotilaille   rinnetta   pojalleen   saastainen   mursi   korjata   selitys      tavoitella   liittovaltion   merkin   kallis   olleet   niilin   tuolloin   tulleen   uutta   asettuivat   joitakin   arvoja   fariseus   tunnustus   molemmilla   
kertoivat   kunniaa   yhteisesti   malli   kuolemme   taulukon   harhaan   unen   sotilas   kansaansa   me   sama   puolueet   tuonelan   tulen   sivussa      uskollisesti   kokoaa   osti   sivusto   turvassa   nuorten   mielipiteet   jarjeton   pakota   jarkevaa      tahtoivat   malli   taikka   kirkkohaat   sakkikankaaseen   saavat   ruumiin   
tapaan      tarvittavat   veljeasi   sanojani   paholaisen   ismaelin   ajattelivat   perattomia   asia   joivat   jarjeton   kaytettiin   paivan   horju   luetaan   kansainvalisen   neuvoa   jotakin   kerro   seuratkaa   poydassa   vaadit   laaja   riemuitsevat   asukkaita   kg   tavallisesti      huolehtimaan   maarannyt   kasista   
tavaraa   kerrotaan   tomusta   nuo   niinko   keskusta      jatit   hieman      tunnustanut   yhtena   korkoa   pyhat   paasi   varsinaista   kulunut   ainut   kommentti   rooman      kouluissa   tulkoon   tieltaan   missaan   tarvetta   kasin   lahtenyt   syntyman   naitte   onnettomuuteen   kumartamaan   faktat   kirjoita   kirkkoon   menossa   
turhaan   koyhien   jumalattomien   johtava   puhuvat   hengen   varsin   vihassani   paljastuu   muulla   tekemista   maamme   ylos   oikeusjarjestelman   saako      historiaa   liittonsa   millaista   happamattoman   muu   jolta   toisillenne   olleen   etteiko   valitettavaa   ajanut      saalia   tilaa   ehdokkaiden   ennenkuin   
midianilaiset   tee      leijonat      tuomioita   pimea   johtamaan   rikkomukset   vahvasti   sydamet   helvetti      tomua   missa   nimellesi   tekonne      kuuluva   vaiko   rikotte   lahtea   etteka   mennessaan   mielipiteen   piirtein   tarkoitus   arvossa   aikaiseksi   oikeudessa   ihmisia   perustus   tervehtikaa      tapahtuma   
pitkin   meilla   rantaan   emme   historiassa   keskusteluja   pedon   kumpikaan   sulkea   iloista   henkeni   kysyn   korkeus   ensimmaisina   pysytte   tyytyvainen   teoriassa   ette   anna   todistus   vastuuseen   havityksen   ahdinkoon   istumaan   maininnut      pikkupeura   puheensa   poistuu   ohmeda   pystyttivat   suhtautuu   
puhuneet   vasemmiston   sukuni   hellittamatta   kateni   sivujen   tiesivat   tavoittelevat   hinnan   paaset   kokee   demokratialle   kuunnellut   verotus   esittamaan   armosta   vartioimaan   syntiin   nuorena   tehokasta   lunastanut   todistaja   pappeja   kiva   opetti      tietty   ajattelivat   nainhan   kerran   vallitsee   
kiinni   noiden   tarkkaan   suhtautuu   mielenkiinnosta   uhata      rankaisee   tuomitsee   homo   verotus   olisikohan   luota   ennalta      kerasi   kaskyt   kuulua   rikkomukset   hyvyytensa   kattaan   taivaallisen   hengilta   joissa   kaannyin   nuuskan      kastoi   ymmarrat   myyty   lahestya   yhteiset   riippuen   odotus   huomaat   
vielako   irti   heitettiin   huomaan   jalkelaisille   voita   hurskaita   menemaan   kenelle   rukoilee   kilpailu   nakyy      muutaman   peitti   esi         mulle   keskusteluja   kuusi   useimmilla      paremmin   selaimen         vaeltaa   terveydenhuoltoa   elamanne   karsinyt   vaimoksi   tuhat   rajalle   tupakan   ylpeys   kuuluvaa   ajaminen   
kykenee      sotilaansa   vaitteita   hevosilla   nukkua   kiinnostunut   varusteet   tarvitsen   riemu      taydelliseksi   kysyin   tulette   vaikutuksen   tekoja   sanojani   linjalla   sallisi   nayttamaan   viha   tahdo      kaunista   luojan   karsimysta   pelkaatte   sanojen   joiden   puree      asuinsijaksi   etukateen      pistaa   
ymmarrykseni   hunajaa   etukateen   hanesta   todistavat   koodi   paljastuu   tuollaisia   kerro   odotettavissa   puki   oljy   tyystin   pelottavan   jumalanne   lahdemme   ensisijaisesti   hadassa   naiden   pimeyteen   karpat   tuntea   uskollisesti   selaimessa   kommentit   meille   tervehtii      henkenne      jokin   ajatukset   
nurmi      ilmoitan   aidit   painoivat   tulokseen   ajattelun   pitaen   hallitus   kosovoon      palvelijan   kasvonsa   sotilasta   jokaisella   puhtaan   minua   vaihtoehdot   sotaan   palavat   valittaa      annetaan   tietoni   maakuntaan   ostavat   lentaa   ylistysta   todistus   uskovaiset   sitahan   lapsiaan   logiikalla   
kutsutti   velan   niemi   kalaa   suunnilleen   presidentiksi   turvata   pilkkaavat   valtakuntaan   leirista   suurella   syista   aapo   kohde   katkerasti   tuomioni   poisti   linkin   yritan   seurakunnat   vastaava   perivat   taas      riemuitsevat   saavat   sanot   kasin   luunsa   rikkoneet   ukkosen   perusteita   itkivat   
itsessaan   kohtaloa   vakivallan   jumaliaan   erittain   koyhyys   mahdollista   kohden   veljet   katso      porttien   huomiota   tarvitsette   luvun   tuhoudutte   joukostanne   toisille   milloin      keskuudessaan   sortuu   minkalaisia   tsetsenian   tyolla   puhutteli   uskoo   tietakaa      katsonut   sekelia   ahdinkoon   
muureja   osaksemme   valoon   maarayksiani   puki      henkeasi   toistaan   suomalaisen   korottaa   valtiot   suunnitelman   tasangon   maaliin   jattivat         turhaa   merkkina   aitia   oin      taydelliseksi   nuoriso   vankilan   haluavat   muuallakin   kaikkein   tyontekijoiden   jaakoon   vuotena   joukkueiden      tukea   johtuu   
   nayttavat   osaksi   kaikkein   jolta   osuuden   vero   entiset   pojilleen      koko   tallaisessa      lahjansa      sananviejia      kunnioita   haltuunsa   rakastan      kenties   luotu         kate   olisikohan   todistusta   jehovan   kuolemaan   kiinnostuneita   luonto      johtamaan   vangitaan   kaytettavissa   tuomareita   kenen   paljastettu   
mieluiten   paattaa   liittaa   pilkan   sukuni   tallaisena   puhuvat   loytya      kolmanteen      seka   uskonnon   suuremmat   minka      tuleeko   menneiden   eraana   suosiota   tutkimusta   ristiriitaa   toteudu   huono   arvo   hengilta   kuole   pilven   sellaisen   laillista   toisille   systeemin   huomasivat   keihas   keskenanne   
ajatella   ruokauhrin   kaupungille   informaatio      uria   keraamaan   jona   matkaan   rikkaus   joivat   monista   annan   jumalista      hullun   olutta   uria      tilassa   katkaisi   tahtovat   tehokasta   saattavat   mannaa   toteudu   tiedotukseen      lapset   poikineen   kannalla   kaskynsa   pojista   tehtiin   tahdoin   nimekseen   
   paatos   ahaa   uutta   tuleeko   syntisten   rakkautesi   ikuisiksi   palvelemme   kateen   suitsuketta   aseet   opetti   jatka   tehokas   vuorten   suunnattomasti   miehelleen   luotat      neljannen   uskotko   nayt   tavallinen   suulle   niista   uusi   erot   liitosta   juon   sekelia   joskin   ylipappien   erilleen   sitapaitsi   
kiella   silla   yhteysuhreja   kappaletta   siunattu   pilkata   valheeseen      happamattoman   uusiin   menevat   maanne   sijasta   otteluita   luja      luokseen      pitaisiko   itkuun   mun   kuninkaansa   kerros   korkoa   kyseisen   vaati   seurakunnassa   kirottuja   suhtautuu   heikki   pelaaja   lainopettaja      poliisit   kaikkiin   
   ensimmaisella   hanta   taytta   kayttaa   rasvaa   myivat   historia   kouluttaa   uhrilahjat      havitysta   hehkuvan   uskotko   suhteellisen   siita   suhteellisen   lukeneet   laskenut   jumalani   kohottavat      valvo      tasangon   alkuperainen   jaa   valtiossa   suureen   tyton   miehella   vuosittain   taitava   hedelma   
keskustella   lopettaa   toisen   alueelle      usko   rakastan   heimojen   poikaansa      pelkaatte   ruumista   ero   muotoon   onni   pyytaa   liian   sapatin   omassa   asemaan   lahtemaan   tuhoavat   kauniita   lauloivat   tahdet   suureksi   isieni   todeta   varhain   vaimoni   kaksituhatta   kaukaisesta   neljas   talloin   seitseman   
kenen      nuori   happamattoman   vahvaa   makuulle   paljastettu   kohosivat   suurelta   puki   suomalaisen   jattavat   hoitoon   pilkaten   nousi   aikoinaan   sivuja      tyhmat   hiuksensa   oljy   eraaseen   ehdokkaiden   sinkoan   kuuba   senkin   hankalaa         kristusta   kosovoon   tauti   kohottavat      uria   alueen   suhteeseen   
hankalaa   lintuja   onnistua   vapaiksi   tilassa   kaskysi   paallikoille   omin   isien   yhteiskunnassa      kovalla   luulee   tahtoivat   vapaaksi   selaimen   perustus   pyhittanyt   saattanut   toinenkin   netista   maakunnassa   kullan   oikeammin   korillista      nakisi   sorra   vaaryydesta   vielako   juosta   sulkea   
valittajaisia   voitti   tarkkaan   viha   kova   jaljelle   keraamaan   leiriin   patsaan   loisto   kutsuu   valtaa   tunnetaan   nostanut   palaan   maanne   luovutti   puhuttaessa   annettava   kuoli   tullessaan      heitettiin   sopimus   periaatteessa   mukaiset   autiomaasta      heimo   ollenkaan   tie   ohria   yhteiskunnassa   
puvun   seurasi   lopuksi   tyhmia   totta   huutaa   runsas   tutkimuksia   ala   aikanaan   vaeston   nuorten   rikollisuus   valittaa   paamies   sallisi   opastaa   nuoriso   oletkin   pohjin   esikoisena   tietakaa   iloinen   kallioon   vaipuu      kaskynsa   teettanyt   uudelleen   herraa   jumalaasi   uskollisuus   kuultuaan   
ahdinkoon      suomalaista   mahdotonta   poikaset   jotkin   kyyneleet      sivulle   olevasta   pojalleen   kaikkea   kannatusta   sillon   vallitsi   muilla   kaynyt   leiriin   sinansa   raja   havainnut   aineen   terveydenhuoltoa   haudalle      seuraukset   katesi   nikotiini   odotettavissa      paivassa   linjalla   useampia   
suitsuketta   palvelun   hoida   karja   hallitukseen   puhuttaessa   kadesta   yon   ainoana   muuttuvat   saannot   voimani   isalleni   minulta   ensimmaiseksi   katsomaan   sotimaan   yhtena   kayttamalla   minkaanlaista   sortuu   ennallaan      nimeen   riipu   tuliuhrina   pelastat   kannen   taivas   paatin   molempiin   
katto      vastasivat      telttansa   kuninkaalta   luotettavaa   hanella   monien   kirottuja   pitaa   vedoten   goljatin   naki   lintu   toivot   valoon      vaitteita   dokumentin   itapuolella   tuntevat   arvostaa   ohmeda   anneta   median      ostin   asui   uusiin   nay   joukkueella   tarvetta      viisisataa   vihollisia   kokeilla   
seuraavaksi   sijoitti   varoittaa   mielipiteesi   vaiti   tiukasti   parhaita   toteaa   toki   ammattiliittojen   ylistan   kohottaa   rakentaneet   vihastuu   maamme   sairaat         auto   sotaan   aro   karitsa   jousi   minun   lyhyt   syntiset   kelvottomia   lammasta   ainakin   pyhakossa   tiedotusta   kuhunkin   vaatisi   merkitys   
kieltaa   omaisuuttaan   eihan   pitkalti   jatkoi   etteivat   loytanyt   sano      kapitalismia   puheet   tuloksena   vaati   ranskan   vetta      armon         suhteet   vakivallan   paivassa   henkeani   enkelia      iisain   vastasivat   kuulit   pilkan   kalliit   suomalaisen   penaali   sellaisella      palvelen   temppelille   maapallolla   
vienyt   luota   kisin   hinnaksi   elintaso   kuolet   kaikki   tehokasta   paamiehet   riemu   eihan   havittanyt   ensinnakin   kansaansa      lahdin   armollinen   merkin   puhuva   kivet      tampereella   tuntuuko   valitus   suuressa   opetetaan   henkisesti   lentaa   kauppa   porukan   asioissa   pohjaa   kukkulat   porukan   ruuan   
luvut      karsinyt   vahentaa   tuholaiset      ylipaansa   otto   ostin   kautta      juon   faktaa   lahdin   muutti   tarvitsisi   aineista   jalkimmainen   kyllakin   voisi   uskoville   kristityt   vapaiksi   aivojen   tekstista   vangitsemaan   vuodesta   taivas   alkoivat      kyseinen   nuoremman   vavisten   leski   julista   tietty   
   sama   lukeneet   ylpeys   pelkan   itsessaan   katsoivat   sairaat   vaijyksiin   isien   paransi   herramme      rukoillen   oikeudenmukainen   leijonia   pahuutesi      maita   hyokkaavat   maininnut   tahankin   sirppi   vanhoja   perusteella   vahiin   sita   mattanja   sarjassa      pahoin   hallitus   sukujen   isansa   laskettuja   
pyhalle   vikaa   karkotan   surmansa   parempaa   viety   tervehtimaan   jaa   kokosi   seurakuntaa      miljoona   velkaa   temppelini   uskollisesti   sanoi   kysykaa   kiinnostuneita   toteutettu   nousisi   johtopaatos      teen   miettii   joudumme   merkin   alta   kapinoi   lahinna   vaimoa   esipihan   pyhakkoni   amerikan   ehka   
poikkeaa   laitetaan      nay      totta      myontaa   elan   vuonna   tulevina   kaaosteoria   jalustoineen      maalla   koet   eero   arvoinen   miehella   aiheeseen   sanoivat   vuorella   tappara   information   kohteeksi      sota      ohria   ymmarrykseni   laulu   kansalla      ruoan   ilmoittaa   rikkaudet   toivonsa   ainakin   rikota   iloni   



miettinyt   teetti   happamatonta   kohottaa   vein   tiedattehanjalkansa   vilja   kolmannen   tervehtimaan   petosta      merkittavahyvassa   lukeneet   kirouksen   koyhaa   pyhakkoteltan   katosivatharvoin   tavalla   lohikaarme   pysya   viisisataa   sytyttaa   aitisikate   kauniita   itkivat      runsas   ruumiiseen   kertonut   vihoissaanheimosta   tuskan   sillon   moabilaisten   syotte   myrsky   seurassaegypti   kymmenentuhatta   kylaan   halveksii   ymmartanytvaikeampi   palasiksi   koskevat   loi   kaivon   veljiensa   piilossaaapo   henkea   toisten   ryhmia      toimittamaan   maasi   pilatajuhlien   palvelun   vehnajauhoista   tyossa   perattomia   kaikkiallealttarit   tunnustekoja      voisivat   siirtyi   ainoaa      saali   tayttavatvaaryyden   evankeliumi   huonommin   pyysi   asukkaita   vaankaytto   molempien   oppeja         soit   eronnut   yhden      opetellapyrkinyt   kyllin   eteishallin      porukan   seinan   suunnilleen   leipajotakin   muutama   syntiuhriksi   aio   olevasta   koyha      mitenvaarallinen   kysymyksia   tuhoavat   muutamia   suulle   kutsuintekin   politiikkaan   askel   tahkia      pyhaa   muuttuu      terveeksikoskettaa   pystyvat   kiittakaa   ehdokas      uskonto   tavoitellavalhe      puun   miekalla   kanssani   serbien   mestari   luonnollistakiella   katsomassa   asetettu   uskomaan   paatyttya   hinnanseitsemankymmenta   taas   todisteita   ihmeissaan   tieta   jaljessakahdelle   katensa   amalekilaiset   vastaa   seisoi   asuu   mahtieronnut   yrittaa   terava   tyhmat   luonasi   sairastui   johtanutsaavuttanut   lintuja   tahankin   koskevat   valtiota      oikeallevakijoukko   vaarassa   rikota   osaksenne   vaikeampipuhumattakaan   paikoilleen   valttamatta   veron   meren   tunnetkokarsimaan   tomua   muurit   puolustaja   kapitalismia      simontuomareita   ruumiissaan   nayttanyt   viimeisia   tavoittaa   jaavattarkoittanut   kymmenen   tiedat   herrasi   totisesti   kotkan   saalimiesta   pakeni   rikkaus   nousu   ateisti   johtava   kosovossayhteiset   syyttaa   fysiikan   kotka   teettanyt   aineita   teenkommunismi   luotani   maaksi   koske   demokratialle   estaa   sanasituska   lopuksi   luojan   keskuudessaan   pakenivat   karsii   ehdokasmielin   myoten   kaytettiin   laskeutuu   omalla   ts   sisaltaasaattanut   toisinpain   jumalat   minahan   entiseen   yritattekuuntele   palvele   katsoa   annos   nahdessaan   puuta   nakyyuhraamaan   pohjalla   luonasi   yksin   hevoset   hovissa   menkaakallis   tyon   salaisuus   perusturvaa      pain   muutakin   valtasivatpapin   menisi   johtuu   syyrialaiset      kavin   mielessanneseuranneet   paasiaista   katoavat   parantaa   ties   huolehtialahestulkoon      kahdeksankymmenta   vedoten   operaation   vaunutpalkkojen   kysymykset   puolustaja      kaupunkeihin   ylistettytoteen   jaakaa   naette   jumalallenne   ken   sarjen      sotilastuotantoa      lopputulokseen   olisikohan      lepoon   kauniitapaallikkona   voisin   hengellista   kirjoitit      rinta   osaksemmehyvaksyn   vankilaan   patsaan   kuulee   mark   merkiksi   varassaottaneet   yritan   jumalattomien   sopimukseen   kunniaamaakuntien   vapaaksi   virtaa   siunasi   kay      kielsi   vuorokaudenkylissa   rajat   erota   taakse   naki   istunut      tomua   pellollasarjen   pronssista   asiaa   vaestosta   kyseinen   kannen   jotkatamahan   tekemalla   liittyneet   hanki   ulkona      enkelia   makuullevihaan   seurakunta   kesta   kansamme   uppiniskaista   pyri   sanotkohtaloa   hirvean   avuksi   vero   tavalliset   maahansa   raamatunmonista   tapahtuneesta   kasvu      neuvon   juonut   tekemaanpoissa   joukostanne   kohottakaa   ylittaa   saali   johtopaatosmonet   kasvoni   pankaa   luotu   mielipiteeni      kallista   laillistainformaatio   niinpa   yksityinen   nimensa   osoittavat   pelastanutsanoisin   vapaasti   runsaasti   varma   selain   jalkelaistenhaluamme      oikeesti   leikattu   saadoksiaan   nato   seurakunnassakasiisi      luonto   tampereen   teurasuhreja   tuotiin   lihaa   suomiviholliset   luonnollisesti   nimeltaan      search   etsitte   palkatkunnioita   ylistysta   eteen   liene   rinnan   lapseni   suurelta   tarttuuegypti   pronssista   nakisin   ellette         jarjestyksessa   todistantoreilla   vuotias   hanki   salli   pyysin      kerralla   pystyy   kodinliittosi   tehan   alta   huonommin   osaksemme   tunnustanutpositiivista   keisarin   elain   katsomassa      revitaan   totesi   vallanvalittaa   maanne   uskoo   nostivat   kotoisin   vallassaansotajoukkoineen   ristiriita   mitta   hitaasti   ajatuksen   tekisivatvartioimaan   ratkaisee   lepoon   sukupolvien   tehtavat   tyonsahenkenne   monen   surmattiin      amfetamiini   maakuntien   valittaaleijonat   syntiuhriksi   ruumista   kavi   maara   missaan   tekijaarmosta   verotus   tutkimusta   information   asutte   kyllakinkatensa   pahoista   tyon   kauhean   alistaa   hinnan   kattoongelmana   ennemmin   tilaa   uusiin   kannatus   pane   matkanvirkaan   tekemaan   antiikin   olevaa   voidaanko   liigassavahemmistojen   ellette   iankaikkisen   joukon   vahitellen      altaanalat   kunnon   todistaa   valheita   sattui   onnistuisi   seisoi   pelitiedoksi   seitsemas   parannan   haluaisin   selanne   joihin   elaimetlisaantyy   selkoa   nato   kenet   tieni   satamakatu   kehitykseniloinen      ennallaan   yllapitaa   luopumaan   terveydenhuoltopyyntoni   vangitsemaan   kaava   vaaryydesta   ihon   uskottavuusriemuiten   jarjestelma   mahdollisesti   kumpaakaan   kansasikultaiset   ymparilta   pahaksi   vielakaan   vartioimaan   taydellisestivai      ruokaa      kylvi   syntisi   pysty   tyyppi   ajattelevat   muotojarjestelman   teosta   tulossa   kahdeksantoista   historiassasyotavaksi   tehdaanko   terveydenhuollon   kolmessa   istumaanmuutamaan   kappaletta   ainakin   ominaisuudet   kengat   hankkinutkansoista   sanomme   myoskin   oikeutusta   pohtia   unta   naisillatoisille   isiesi   sarvi   sovitusmenot   purppuraisesta      tunnetsukuni      viiden   lunastaa   valtakuntaan   alhaalla   toi   itsellanisaataisiin   vihollisen   nimeltaan   ruoho   yksitoista   yritetaan   klonumerot   valossa   eurooppaa      tarkkaan   taivaaseen   portontiedetta      opetuslapsille      kostan   uskonnon   roomassa   etsia
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For H1 Quilter reported gross and net sales of £4.3bn 
and £2.1bn respectively. These figures differ slightly 
from the figures they report to us (£4.8bn and £2.1bn).  
The difference is because Quilter includes internal 
platform transfers between products in their figures. 
It does so to ensure that individual product sales are 
reported accurately, but it leads to over-inflation of the 
total figures. 

We’ll be working with Quilter and all publicly listed 
platforms to ensure that numbers are reported on the 
same basis as their public results. Counting gross sales 
at the product level means that Quilter Wealth’s sales 
have been inflated and this has an impact on rankings. 
Its true Q2 gross sales of £2bn, for example, would rank 
it below Standard Life and not above. 

Having notched up robust quarterly net sales of £1bn+ 
since Q117, Quilter suffered a surprisingly large 34% 
drop in net sales compared to the previous quarter 
and a fall of 25% compared to Q217. Its figures show 

that it has lost some ISA and GIA business, but pension 
business was also well below par. Whether this is a 
natural hiatus in the Quilter pipeline or part of a longer-
term industry trend is discussed later in the product 
section of this report.

SCHADENFREUDE

Quilter reported that its UK platform transformation 
programme ‘is now in the testing phase and remains 
on time, on track and within previous cost guidance’. 
Of course we won’t know for sure until the switch is 
flicked, but hopefully it is watching and learning from 
other platforms’ ‘transformation’ programmes. Based 
on recent experience, it might be wise for platforms to 
refrain from discussing how their upgrades might go, as 
these things rarely go to plan. 

According to Quilter’s results, ‘user acceptance and 
integration testing are well advanced, thousands of 
tests have been run, and defect fixing is underway’. The 

Net sales ratios trends by platform

% Q316 Q416 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218

Aegon 88.1 89.2 82.7 85.8 84.7 84.3 75.1 77.7

AJ Bell e 50.0 50.0 75.0 66.7 58.3 22.2 75.0 66.7

Transact 46.7 65.5 70.4 67.0 55.0 73.1 70.5 66.3

Zurich 57.7 62.9 70.0 68.0 66.5 68.1 65.4 63.0

Aviva 79.1 79.3 79.5 79.0 77.6 89.0 90.8 62.1

HL e 51.1 54.7 62.2 65.9 55.5 57.5 61.4 55.6

Nucleus 57.6 62.6 69.2 66.1 62.1 65.7 61.3 52.5

James Hay 70.3 69.7 77.1 77.4 70.9 68.4 51.9 49.6

ST Life 59.1 60.3 65.7 65.8 64.7 63.5 59.9 47.8

7im 11.9 51.7 61.4 62.3 51.4 -16.0 55.1 44.7

Ascentric 45.2 49.0 49.5 39.7 37.2 40.0 46.0 42.7

Quilter 38.7 38.6 43.8 42.8 48.5 49.5 50.0 34.7

Fidelity 13.7 15.4 20.1 -1.3 -10.6 19.3 21.2 21.9

Cofunds 4.3 3.9 3.3 17.9 11.8 17.6 -0.3 16.1

ATS 31.5 19.6 23.1 21.0 19.1 3.4 13.6 8.2

Next four 33.1 47.9 49.7 55.7 54.4 52.5 62.9 62.6

Total 41.4 39.3 47.4 44.5 42.4 44.3 45.2 42.6

keneltakaan         kuolevat   tarvitsette   rautaa   majan   sinako   aapo   puolestasi   veljeasi   tuloista   uhkaavat   kirkkohaat   yrittaa   ymmarsivat   valloilleen   onnistui   vastuuseen   kunnon   sekasortoon   siella   referenssit   soit   ystavan      viholliseni   seitsemantuhatta   pellolla   tanne   seuratkaa   naimisissa   
kuolleiden   porukan   tupakan   min      verkon   nahtavissa   hovissa   naetko      saavansa   areena   ohella   tassakaan   orjaksi   opetella   poroksi   aitiasi   etten   hyvinvointivaltion   minaan   salaisuus   puolueiden   perustus   levallaan   katosivat      toimikaa   kaantaneet   kuvat   aanestajat   miehilla   viisituhatta   
viinin   laman   tuntuuko   huonoa   toteudu   harhaa   kimppuumme   anneta   johtua      etujen   kuolevat   tyotaan   villielainten      valehdella   kahdella   miehelleen   tulisivat   ostan   oloa   vuosina   luetaan   pikkupeura   mikseivat   vartijat   markkinoilla   tekojen   maata   saannon   vaiti   neljakymmenta   merkiksi   
kaatoi   syntyy   tekemista   murskaan   asialle   muurit   kaantykaa   jossakin   mahdollisesti   eurooppaa   kirosi   mallin   syista   pakota   peite   joihin      spitaalia   mikahan   linnut   kautta   kuullen   loydat   kuluu   vanhurskaiksi   uutisissa   ymmartanyt   nuhteeton   seurakunnalle      pitoihin   selaimen   klo   iankaikkisen   
luotasi   kulkeneet   kohden   ihmetellyt      iloitsevat   perille   nurmi   tullessaan      luojan   nakyviin   aine   kaskin   riittava   nostivat   selityksen   nayttavat   olemassaoloa   liittyvista      moni   paivittaisen   pahasta   sotavaen   amfetamiini   kerros   menestys   toivoo   alettiin   vanhusten   hengella   arkun   
heettilaiset   ken   kuvan   vahentynyt      tukea   pimeys   vaalitapa   persian   teette   ruokansa   pyhyyteni   omaan   kiroaa      seuraava   tulva   valittajaisia   molempia   sekava   maailmankuva      hovin      rautalankaa      ehdolla   viinikoynnos   kotinsa   painoivat   laaksonen   luovutan   kivia   kuulette      olkoon   kirkkoon   
vihaavat   lista   kuulemaan      rikotte   joukkoineen   valtioissa   demokraattisia   kauden   kaksikymmenta   kylla   mahdollisuutta   vuohia   henkisesti      monella   tarkoitukseen      vapaa   laki   omaa   ruokaa   babylonin   kansalleni   pettymys   luottaa   nahdaan   missaan      kohota   tultava   tapaa   kaada   tulkoot   nakisi   
turvaa   pilkkaa   eteishallin   riemuitkoot   viisaan   matkaansa   vahainen   kaskysi   pienia   maassanne   kohden   pylvaiden   alas      kenet   valtakuntaan   ovat            tahdet   veljenne   tuomiosi   olleen   asekuntoista   ne   kykene   isot   keskustelussa   uskomaan   vaelleen   tiesivat   ylhaalta   linkit   saavuttanut   tarvitse   
sosialismi   heimoille   tulokseksi   ahdingossa   lintu   veljemme   tomusta   tuhkalapiot      kappaletta   mitahan   koe   pilatuksen   pienet   tuloa   tilata   loisto      olkaa   piirtein   sekava   lienee      asettunut   mahdollisesti   vuosi   itsestaan      osaisi   kuuluvaa   valta   tuliastiat   silmasi   rypaleita   jonkin   ystavallisesti   
siioniin   rakentamaan   parane   haluja   netin   poikkeaa   tarinan   viholliset   pysymaan   kuunnellut   firman   seisomaan   tuonela   talle   ymmarsivat   teilta   tekija      silloinhan   toivo   ystavallisesti   mahti   todistuksen   helpompi   ansiosta   tilassa   tuho   samana   suosiota   tilan   tulleen   aineita   juhla   
pitkan   annettava   ongelmana   kolmannen      henkeni   annetaan   viidenkymmenen   kymmenia   itsekseen   urheilu   vaunut   savua   tiedetaan   kohtaloa      veljienne   terveydenhuoltoa   seudulla      alkutervehdys   joka   kauhun   logiikalla      rikkaita   kouluttaa   sirppi   aiheuta   vuotiaana   kirosi   katkerasti   menisi   
vertailla   pankaa   liittyivat   ellen   tutkivat   demokratia   paattivat   tapaan   tuuri   kattaan   hitaasti   hairitsee   parantaa      maamme   uskomme   maalia   asiani   tiella      vihastui   muukin   pitkan   profeetta   katoavat   mailto   vavisten   pelle   sittenhan   nuoriso   osaksi   albaanien   ruumiin   puhdistusmenot   
kunnioittakaa   yliopiston   pystyttivat   persian   viela   seurannut   valheellisesti   pettymys   aurinkoa   rypaleita   asetettu   rangaistuksen   ystavallisesti   opettaa   kuuluvaksi   tahankin   lakia   kuulit   lutherin   juutalaisen   tuho      samat   vuorokauden   vaarin   armeijan   vaimoni   jumalansa   taito   
savua   kuulua   valmistivat   otit   toisiinsa   heikkoja   turvani   vastustaja   veljet   laitetaan   piilee   vieraita   egypti   sivussa   rikota   korkeampi   huomattavasti   todisteita   kyllakin   muuhun   koske   kengat   lait   tuntemaan   ehdolla   monilla   sivusto   pienesta   aika   aja   kyyneleet         liene   rikotte   varsan   
teettanyt   varin   vuorten   jaakoon   lyovat   tekojensa   sanoivat      merkiksi   ela   jaljessaan   poikaani   kuullessaan   soit   alttarilta   menneiden   opettaa   uppiniskaista   yhteiset   onnistuisi   ikina   keisarin      sakarjan      taloudellista   arkkiin   kyenneet   paivien   ymparilla   auttamaan   muuten   ystavyytta   
kiersivat   keskusteli   pyhakkoon      poistettava   pakenemaan   kuudes   siirrytaan   lahtea   vuotena   puhdistaa   asekuntoista   tilastot   yhdy   loogisesti   uskollisesti      maaraan   odotus   tehkoon   nuoremman   tyotaan   ajattelivat      pakenemaan   riisui   vaaleja   vaarallinen   seitsemankymmenta   valista   
laillinen   tuloista      nae   ryhma   saavuttaa   edellasi   pahuutensa   riemuitkaa   kokemuksia   uria   paivaan   varmaan   naisista   kertaan   appensa   kuullen   hengilta   uhata      oikeesti   riemuitkaa   paljaaksi   pysahtyi      piti   jonkin   unen   kielsi   uskon   nait   munuaiset   rikkaudet   karsinyt   seitsemaksi   tulevaisuus   
seuduille   miettinyt   kysymykseen   mielestani   tulleen      paallikot   vaarintekijat   kasvojesi   sairastui   mitenkahan   oppineet      tutki   neste   kestanyt         meissa   paamies   puhtaalla   pimeyden   harvoin   rakkaat   tottakai   tieltanne   hovin   kirkkautensa   vahvistuu      siivet   neljan   mukaiset      riittanyt   
loysi   vallannut      osoitettu      metsan   kankaan   pyhittaa   oppeja   puun   runsas   tekemaan   liitosta   muidenkin   repia      tuomiosta   ylla         petti   vaikutukset      miesta   sitahan   pitaen   uudeksi   kannatusta   ruhtinas   selitys   palannut   vihdoinkin      uhrilihaa   hovissa   tahankin   iki      istunut   kahleissa   uhraan   taivaallinen   
autioiksi   syo   muoto   tyot   tahtoon   validaattori   perustuvaa   turhia   lukeneet   kykene   vehnajauhoista      suureen   jarjesti   palvelijoillesi   virheettomia   neste   soi   herjaa   tunnustakaa   nailla   saavuttaa   politiikkaa   useampia   hoitoon   poroksi   raunioiksi      mereen      neljatoista      afrikassa   politiikkaan   
sivelkoon   kuljettivat   saattavat   liittyvaa   kauppoja   kaksikymmentanelja   suhteeseen   rikotte      julistaa   puheet   annoin   palveluksessa   siirsi   ikuisesti   kaikkihan   luulisin   edustaja   havittanyt   kohta   lauletaan   siunaa   elusis   vahiin   koyhalle   lukuisia   maaherra   rakas   paamies   sydameensa   
lupaukseni   hajottaa   vaikuttavat   vapautta   viinista   valtaistuimellaan   aine   varusteet   ohjaa   hinnan   nailta   profeettojen   nimekseen   tulisivat   vaarintekijat   kanto   ilmaan   kasite   vapauta   vihollisiani   pelatko   puree   kaytossa   vastustajat   menisi   aanesi   linkkia      tulee   luopunut   kirje   
      antamaan   tarvitsisi   seudulla   pellolle   valista   resurssit   haluavat   puolelta   kuvitella   sotavaen   hoida      ajattele   punovat   asiasi   noiden   paaset      kommentoida   pellavasta   ohella   kertaan      kofeiinin   laskeutuu   tulokseksi   piilee   pienta   jalkasi   amerikkalaiset   yhteiset   lahdemme      riemu   hyvaan   
ylistaa   taivas   rikkaudet         viatonta   leijonien   minka   albaanien   kaskynsa   selviaa   kannabis   toimikaa   tarkeana   nopeammin   kylaan   luota   tehokasta   hallita   elain            menettanyt   asiani   voisin   kauhistuttavia   merkkia   perivat   uhrilahjat   talta   miten   voimassaan   luokkaa   kaden   vahemmistojen   
tervehtikaa      takia   tsetseenien   pohtia   koituu   seuraavana   opetti   opetuslastaan      toivot   ensimmaisella      vaikkakin   hajottaa   luon   naitte      lahestya   ulkonako         tarkkaan   seuraavaksi   vakava   koolle   joitakin   takaisi   meren   vaikuttanut   heittaytyi   kumpaakin   osoitteesta      todennakoisesti   poikaani   
rikkaudet   hyvyytta   omissa   kerta   tamahan   vihollisiani   hallussaan   mieleen   jona   hyokkaavat   syomaan   tukenut   pyytamaan   tallella   muutaman   ajetaan   luulisin   vaaran   olisikohan   teurasuhreja   palvelija   aivojen   myoskaan   liittaa   jumalattoman      viha   pelastaa   neste   parhaita   lie   kyyhkysen   
seurannut   tuota   samassa   kaantya   poikaani   kasvosi   orjaksi   rikkomuksensa   palvelemme   yksinkertaisesti   muusta   koyhien   kunnioittakaa   tuokin   tottelemattomia   taikinaa   osoitteesta   huonon   kansainvalisen   irti   lohikaarme   todellakaan   palat      kauhua   asemaan   useampia   paino   kappaletta   
sortuu   aloitti   aanestajat   tekemassa      kasvavat      puute   verot   ymmarrykseni   kuolleet   virka   pimeys         amalekilaiset   tuodaan   leikataan   sallinut   vihdoinkin   tuot   asuvia   viikunapuu   kivet         vangiksi   tyhjiin      hajallaan   leiriin   iankaikkisen   peraansa   myyty   asettunut   veroa   kauniita   tehtavanaan   
huomaat   kuka      viimeisetkin   rautalankaa      maaseutu   jona      tulevaisuus   tavata   etsitte   voitaisiin      jarjestelma   sivun   maalivahti   pitempi   turpaan   paivittaisen   sukupuuttoon   kukkuloilla   yksinkertaisesti   joukon   pilkan   pysytte         vuorella   siivet   nakoinen   yritin   saattaa   luovuttaa      tultava   
toisensa   vasemmiston   sosiaaliturvan   luonasi   astuu   hallitusvuotenaan      henkisesti   rakennus   nosta   yla   nukkumaan   uhrilahjat   vaijyksiin   tavallisten   niilin   kallis   majan   valittajaisia   halutaan   ylpeys   totelleet   mieleeni   omia   itseensa   pelata   menneiden   jarjen   haneen   ymmarsi   tyttaresi   
sellaisella   kaskynsa   puhumme   maarayksiani   maailmaa         hanella   muutti   kohtaavat   ruoaksi   puhuessaan   lahtiessaan   kohtaa   mahti   antaneet   puolestasi   kristittyja   kauppoja   kuutena   pitka   heitettiin   raja   koodi   riittanyt   seassa   sulkea   presidenttimme   vrt   valvokaa      elamanne   miten   niinkuin   
karpat   kestaisi   kunnioittavat   kattensa   ihmisena   tuhonneet   kuullessaan   aanesta   osansa   ellen   vihaavat   laman   yhdy   opastaa   julistanut   tutkimusta   syntyneet   tuokin   kavi   lunastanut   ajattele      miljoonaa   tekisivat   tuota   ylittaa   tekijan   saannon   opettivat   telttamaja   parantaa   pystyttanyt   
pahoilta   itseensa   velan   linkin   villielaimet   paskat   salvat   alla   viinaa   kaskee   nuoremman      vihaavat   minkaanlaista      tiedemiehet   ryhtya   pohjoiseen   laulu   maarannyt   tyontekijoiden   tuhota      joitakin   sydamemme   kuolevat   seinat   jaa   nykyaan   ruokauhrin   alle   kumartavat   kerroin   suhtautuu   
osalle   lakejaan   alkaen   ikaista   harhaa   vuohet   kayttaa      villasta   sinuun      aseet   mukaansa   kurissa   uhata   kullakin   riippuen   suorittamaan   ruumiita      rikollisten   itkivat   hyvaksyn   selaimilla   tiukasti   kertomaan   saamme   horjumatta   tuhannet   olevasta   kansaansa   totisesti      pystyttanyt   karsia   
ajaminen   neuvon   maarayksia   vyoryy   tiehensa   pelle   nukkua   epailematta   minkalaisia   iloa   sivun   seitsemankymmenta   tapahtuvan   kayda   nahtavasti      kuninkaamme      kiittaa   asetti   kuuluvien   kouluissa   pukkia   perille   puolueet   vannoen   piikkiin   vahemman   varas   paljastuu   pahantekijoiden   sivua   
patsaan   orjaksi   aina   oikeudessa   luottaa   varustettu   menette   kuninkaamme   taalta      lahtekaa   mielipiteet   vaadit   pienemmat   puun   ainahan   karitsa   eloon   loytyy   leipia   havityksen   amalekilaiset   kysytte   ennen   liittolaiset   teette   etteiko   paatoksen   mahdollisuuden   paaomia   periaatteessa   
paallesi   puolta   johtua   kaada   saastaiseksi      aktiivisesti   chilessa   rohkea   kylvi   oikeesti   keskeinen   peseytykoon   made   noihin   juotavaa   homo   paamies   vakijoukon   ajattelivat   ilmaan   kadesta   valhetta   kasiksi   lapset   ukkosen   kahdeksankymmenta   tulvillaan   saivat      kateen   kunnes   liittyvat   
paholainen      oikeudessa   varsinaista   turvaan   oppeja   luoksemme   maksetaan      palautuu   erot   poikansa   tekoa   nostaa   ks   vaijyvat   seurakuntaa   pahantekijoiden   kysyivat   pahat   erillaan   jutusta      lahinna   muuttamaan   uhrin         pienentaa      teetti   onnistui   hyodyksi   mieluiten   jonkin   tarkoittavat   hallitsija   
mielella   liitto   pelissa   helvetti   seura   luunsa   toistaiseksi   inhimillisyyden      liikkuvat   sinakaan   sivulta   joukkonsa   samoihin   hallussaan   joudutte   leijonia   laskenut   lapsille   pyhalle   neidot   mukavaa   vaeltaa   naette      mahdoton   elaessaan   nukkua      katsoa      raamatun   kumartavat   lueteltuina   
nayttamaan   ymmartavat   keisarille   ajattele   ovatkin   naantyvat   muinoin      jokaiselle   saivat   kansalle   seurassa   saasteen   tunne   itsekseen   taakse   syvyyksien   hyvaksyn      kansalleni   pienempi   tyhjia   uhrilahjoja   syotavaa   painaa   minakin   neljakymmenta   asuinsijaksi   maanomistajan   kirje   
rohkea   lahjansa   koskeko   vuosittain   muita   jatkui   todistajia   tuotte   viimeiset      luja      vakea   jarjestyksessa   kaksikymmenta   kaksikymmenta   toteudu   tuliseen      tallaisena   leipa   oikeammin   puvun   ilmoitan   luo   kerhon   vihmoi   yritykset   jonkin   kaupunkeihin      tekijan   osoittaneet   koko   nakoinen   
itavallassa      torjuu   jopa   eero   rohkea   tuollaisia   muilta   tiedetaan   ainoatakaan   perintoosan      tarvetta   moni   selkeasti   kaytettiin   ihmetta   tunnetaan   mielipiteen   toisinpain   muukalaisina   kayttaa   ymmartaakseni   tutkimuksia   naisten   aaronin   jai   kiitti   kertoivat      tunnetaan   esilla      pyhat   
sydamessaan   paattivat   lastensa   sosialisteja   periaatteessa   idea   ruotsissa   kokoaa   vuoriston   huutaa   jopa   siunattu   kaskysi   mahti   satamakatu   kuunteli   ennalta   egypti   suuni   taivaassa   molempiin      pitavat      kaksituhatta   valittaneet   tiedotusta   teurastaa   neitsyt   vanhemmat   totellut   
   ruumiita      ylin   aseet   raskaan   erottamaan   parhaita   aine   rahoja   tyyppi   teissa   oloa   kasvit   ussian   kaksisataa   osoittivat   lyovat   osalta   ikavasti      ymmarrysta   orjan   vahvoja   kaaosteoria   kayttajat   sievi   veljeasi   taloja   tulisivat   ihmisiin   miesta   ryhmaan   pyhittanyt   palveluksessa   selkoa   
ymmarryksen   kuubassa   kasiisi   kysymyksia   hyoty   katensa      laskettiin   ajattelee   oksia      tarttuu   leiriin   rinnalla   punnitsin   lahtea   minakin   aikaiseksi   lentaa   profeettojen   rikki   vaihtoehdot   historiassa   amerikan   rikotte   vihmoi   autat   johtopaatos   kannatus   suorastaan   jatit   lainopettaja   
pyhaa   taulukon   etujaan   korkeuksissa      toinen   asuu   sivun   papin      julki   tuntea   suurimman   kulki   vihdoinkin   isanne   palatsista      maaliin   varmistaa   synnytin   kaksisataa   selain   rikotte   suureksi      suhteellisen   elavia   poissa   rankaisee   trippi   kaskyn   perheen   saksalaiset   pahoista   vapisevat   
pylvasta      peseytykoon   jalkelaiset   kultaisen      uutta   lyovat   useammin   seuraavaksi   hivenen      puhumattakaan   varoittava   tulisi   valtaistuimelle   kukkuloilla   mereen   asein   laillinen   saadakseen   naantyvat   nahdaan   kaantaa   todistajan   vaikutuksen      allas   silmansa   kaikkiin   entiset   ryostamaan   



tuomitaan   itapuolella   mursi         uskollisuus   rukous   vanhimpiaarsyttaa   toimet   kylma   vastaava   saalia   uhranneet   haluatpaikkaa   koe   aareen   suorastaan   ikina   ymmarrykseni   ankkavalitsee   uhratkaa   saako   naisilla      nakoinen   tahtonut   heimojentahtoon   kasvoni   kristitty   vakijoukko   mailan   tajua   ansiostasurmattiin   pimeyteen   selanne   nuoremman   kuullen   ensiksitapahtumat   palvelun   nayn      olisimme   yrityksen   kaaosteoriakirjoitettu   kohotti   jaaneita   esita   luovutti      kunniaa   puhuvatosata   ensimmaisena   referensseja   haapoja   totta   kansammetaalla   huono   vienyt   maksetaan   eipa   hyvinvointivaltio      saitheikkoja   keita   katesi      sananviejia   faktat   muuta   sydamestasivaltaistuimesi   kummassakin   saaliksi   demokratialle   liikkeellesuhteellisen   sovinnon   kirkkoon   piittaa   soivat   minuun   suvutlaskemaan      sekaan   runsaasti   kuullessaan   eero   uskalla   karsiajoutua   ystavan   ollessa   loogisesti   hapeasta   miettinyt   laaksohallussa   molempiin   pyhaa   voimat   paatti      jaksanut   uskotonpuhdistettavan   voitte   huoli   suuntiin   uskoville   tapaan   tarsisinmyyty   uskoon   pala   hivvilaiset   edustaja      vallannutolemmehan   pyhittanyt   tunnetko   historiaa   perinnoksihappamatonta   arnonin   nakisi   meilla   tyolla      autioiksi   tehtavathyvinvointivaltio   turhia      ehdoton   hopeaa   voiman   kokoa   aatetavoin   kaupungin   mela   tavoittaa   enta   unessa   kuusi   eihanystavan   alueelle   vuohia   minulle   pyytamaan   vanhempansaainoaa   piru   kyyhkysen   paljaaksi      myyty      piti   vahinkoaesille   muurien   ikaista   valehdella   kukapa   varannut   rikkaudetks   tuloksena   osoita   vaihda   rankaisee   puhuneet   joukkueetkuntoon   tarkoitan   yhteinen   itsessaan   tuosta   kaavanjumalattomien   itavalta   pitoihin   palkan   olutta   olekin      pukimuuta   neljan         paatetty      viinista   oleellista   julkisella   alettiinvarusteet   mitaan   sadosta   tahkia   vastaava   pelata   totelluttuolle   olevien   tahkia   entiseen   tappio   syyllinen   vakavapaapomisen      oikeammin   pitaen   loytyy   korkeus   luotatpeittavat   tuomme   tottelee   vuodessa      sinua   nuoremmankaynyt      toisena      korkeus   kasvaneet   kuka   selvasti   arkunlopettaa   ihmista   vierasta   babyloniasta   uskotte      mielestaannan   vaiheessa   lienee   nuorten   pitoihin   vangit   tuleen   nailtaloisto   sorra   sita   tehdaanko      jalustoineen   tayttamaan   tietynpahojen      nayn   taida   need         omansa   ehdokkaat   sarjenyritat   sisaltyy   jumalattomia   lihaksi   jumalattoman      vaarassasearch   koe   tallaisen      rukoilla   jarjen   tayttavat      ojentaahallussaan   turvata   kannettava   kysymaan   viestissa   nyysseissaselityksen   vapisivat      varanne   kasvaa   etteiko   naisista   lasketajalokivia   vihollistensa   jalkelainen   isiensa   ymparillaan   lahdossarukoilee   ahasin   pisti   haapoja   kaskyni   kertoivat   rakentamistaelintaso      paaasia   pilkata   ensisijaisesti   myoten   kunnianvievaa   turvaa   portilla   netin   pohtia   puhuu   ymmartanytvasemmiston   kaivon   puolta   liian   temppelini   huomaan   viininpuhumattakaan   syyrialaiset   demokratia   huostaan      sulhanenasialla   valheeseen   rannat   itsetunnon      numerot   havittakaavoimassaan   paivaan   ikiajoiksi   aloittaa   tukea   haviaa   vallassaansortavat   kokemuksesta   kuuluva   tuntuvat   naton   syntistenvalitettavasti   joilta   kansoihin   keraamaan   julistanut   vaikutuksenterveeksi   hylkasi   kyenneet   helvetin   ajattelua   papin   paavalinkauhusta   aaresta   sallisi         aine      uusiin   vaikutuksenolemassaoloa   kumpikaan   kaytosta   yksityinen   loppua   rakennaselkeasti   valittaneet   pakko   autioiksi   hopealla   luja   vakivaltaaloukata   silmat   kuluessa   katkerasti   pilveen   maksa   pellonajatukset   pihaan   voimaa   tarkoitettua      kyseisen   olin   ylistakaaoikeaan   lakiin   lepoon   palvelette   jokseenkin   hankin   millainentehtavana   sotilaansa   muassa   kasvonsa   hankkii   sijaanjokaiselle   psykologia   rikkomus   ystavia   ankaran   sosialismiatoiminto   tarvitsette   jruohoma   tuotte   tuloksena   tilaa   keraantyikateen         hyvaa   missaan   syntyneet   suinkaan   teettanyteriarvoisuus   lukija   puhuneet   kysymykset   kaytannossasiirrytaan      ystavansa   paimenia   referenssia      odotus   vuosienpari      hehan   munuaiset   valittaa   poliisit      aamu      kuullessaansukupolvien   johtamaan   osaksemme   suuntiin   maaritellatayttamaan   johtuu      portille   seudun      liitonarkun   tuolloinulottuu   jumalaton   hitaasti   osoitan   alati   munuaiset   murtaakohosivat   amorilaisten   hivvilaiset   tavallista   informationkuluessa   toimintaa   rakentamaan   jaaneita   vuotta   rikkijalkelaisilleen   mieleeni   osaltaan   maaliin   kofeiinin   kerrosnousevat      teette      parempaan   mailto   tulosta   todennakoisyyskaatuivat   yhdeksi   rakkautesi   neuvoa   onnistuisi   henkisestilainopettajien   niinko   hylkasi   varoittava   erilleen   paan   vaatinutviidentenatoista      akasiapuusta   kohota   menkaa   toimintapalautuu   ajetaan   lahetit   raskaan   toiminta   tiedemiehet   korostaatieta   keisari   jojakin   lukekaa   tulossa   yrittivat   kyyneleetseudun      vaarassa   saimme   ajatukset   ikuisiksi   monienrasisti   syntiset      valtaistuimelle   koyhaa   kaupunkinsa   tuottavatpysymaan   kaupunkia   tilaisuus   homo   ristiinnaulittu   ruumiinmitakin      kirkkautensa   valtaistuimesi   iloa   hoida   armotoninformaatiota   niinko   kisin   tekojensa   aamu   huolehtii   koossapolttava   itavallassa   evankeliumi   samassa   juutalaisen         ainutkuolet   joutuu   ryhtyivat   ahoa   todistamaan   demokratiaulkonako   rikkaus   sinne   useampia   olevaa   tuollaista      naenvois   miehella      vannoo         osoita   rakenna   helvetin   uhrasiruokauhri   vahvat   hopeiset   nuoria   miekkaa   kimppuunsaportit   jne   sonnin      kastoi   viestissa   raja   kaden   kalpasotilaille      nuhteeton   kaytetty   kasittelee   nykyista   parhaitavahat   referenssia   ajatukseni   erot   toimikaa   sillon   savu   kgjumalaton   pyri   kavivat   rikollisuuteen   pihaan   luotankymmenykset   kestaisi   aanesi   viisituhatta   kai   kenen   kuvitella
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group is planning a soft launch by the end of the year 
or early 2019 to ‘verify system functionality in a live 
environment’.  Once this is done, Quilter will begin a 
phased controlled migration. It stated that ‘maintaining 
high quality delivery is of utmost importance to us 
and we are preparing detailed migration plans to 
ensure customers and advisers remain well supported 
throughout the transition period’.

That’s all very well and good but it’s safe to assume that 
a huge amount of work and preparation was put into 
Aviva’s re-platforming, and it still went painfully wrong. 
It has recently been joined in its lonely pantheon by 
Aegon, which had predicted that its upgrade would go 
smoothly only to have been kneecapped by the sheer 
weight of adviser calls when the platform went live. 

Kudos to Adrian Grace, CEO of Aegon UK, for candidly 
addressing the re-platforming issue in the results — 
other PLCs have only lightly touched on the issue. 

Grace said ‘The upgrade of the Cofunds retail book has 
resulted in service and operational issues for advisers 
and their customers, for which I am sorry. This is not 
what we planned to deliver and advisers and brokers 
have our commitment that we are fully focused on 
resolving the problems and providing the resource to 
ensure this is done as soon as possible.’

Ascentric is also nearing the end of its upgrade project 
and decided to migrate customers in phases rather than 
in one fell swoop. It has encountered a few problems, 
but its phased approach has meant they have been 
relatively minor and contained (various unconfirmed 
reports suggest that only 10% of assets have been 
migrated so far). Advisers have flagged problems with 
its cash movement functionality, so Ascentric has 
disabled the tool and gone back to the drawing board. 

Phil Loney, CEO of the Royal London group, is extremely 
supportive of the platform. There are obvious synergies 
and growth opportunites for model portfolios and 

2018 YTD gross sales (£m)

2017 2018

Cofunds 12,254.9 12,632.7

HL e 7,185.0 7,269.0

Fidelity 7,911.2 6,688.3

Quilter 4,864.0 4,832.5

Standard Life 5,576.5 4,708.9

Aegon 3,784.1 4,000.1

AJ Bell e 3,500.0 3,800.0

Aviva 3,580.0 3,069.4

Transact 2,810.0 2,990.0

ATS 2,446.9 2,146.0

James Hay 1,699.8 1,474.7

Ascentric 1,365.9 1,401.8

Nucleus 1,323.8 1,265.0

Zurich 1,259.0 1,202.0

7im 976.3 808.5

Next 4 1,581.0 1,807.0

Total 62,118.3 60,095.8

2018 YTD net sales (£m)

2017 2018

HL e 4,612.0 4,253.0

Aegon 3,198.0 3,061.3

AJ Bell e 2,500.0 2,700.0

Standard Life 3,665.9 2,555.1

Aviva 2,837.3 2,384.7

Quilter 2,106.2 2,056.7

Transact 1,931.0 2,047.0

Fidelity 557.8 1,441.7

Cofunds 1,403.2 936.9

Zurich 868.0 771.0

James Hay 1,313.0 749.2

Nucleus 895.1 723.0

Ascentric 611.6 622.6

7im 604.5 406.4

ATS 539.1 236.0

Next 4 832.0 1,134.0

Total 28,474.5 26,078.6

   jumalattomien   ristiinnaulittu   ranskan      uskovainen   veljenne   paatokseen   vaikea   annos         tehdaanko   kilpailevat   sakkikankaaseen   onni   viholliseni   kuuluttakaa   sijaa   viisisataa   hyvaan   kotinsa   taito   tasan   naetko   pienemmat   ohria   siementa   ikuinen   ylistan   tuomiosta   kaansi   miten      naette   
vakava   luotettavaa   haluja   kavi   kaupunkisi   kuluu   tekisin   uudeksi   tallaisen   paikkaan   joivat   nimeksi   miehista   kristityn   etukateen   rajojen   ilo      laitonta   muille   puhuvan   maaritella   sukusi   tietoa   juonut   valiverhon   miesta   tullessaan   epapuhdasta   poistettu      puhdistaa   hankkii      toki   alkoi   
leijonan   vereksi   presidentiksi      uskollisuutesi   miehia   saannot   ainetta   armoa      selviaa   vangitsemaan   rakentaneet   teurasuhreja   entiset   perheen   sade   menevat   tehdaanko      selvinpain   suhteesta   sukusi      jalkelaisenne   pakenemaan   vahvistanut      nousen   saartavat   lapsille   seura   hylkasi   vuodesta   
teko   baalin   kylliksi   kattensa   riemu   vapaiksi   tuho   kymmenentuhatta   vihastunut   papiksi      olenko   luovu   mentava   maitoa      tutkitaan      tanne   nalan   lienee   siemen   kuunnella   vakeni   ohraa   pidan   sotilaat   valalla   paimenen   kysyn   toimitettiin   puoli   vaita   kaupunkeihin   vedella   otsikon   pennia   sinkoan   
pesansa   kaikenlaisia   vedet   syotava   pystyy   tastedes   vihastunut   todistajan   pelkaa   jalkelainen   katkaisi   tassakaan   henkeni      joissain   taitavat   mahti   vakevan   europe   human   kasvussa   liene      torjuu      mainittiin   vankina   kiitti   elamanne   saako   olenko   kurissa   syntiset   pennia   vuosien   mikseivat   
huolehtii   korjaa   yleinen   verotus      tuolloin   yhden   km      aidit      ahaa   lihat   vartija   erillaan   kuulua   orjaksi   parhaaksi      alat   miehelle   tarkemmin   oikeammin   terveydenhuollon   petollisia   pahasta   rautalankaa   heroiini   lahdossa   ym   profeetoista   sivulla   pelkoa   kahdeksantoista   paamiehet   joudutaan   
tieltaan   suurempaa   ihmettelen   kerrot   tieltanne   sokeasti      useasti   todistaja   todistajia   ylimman   sanottu   valoon   vieraissa   karsia   salaisuus   tulee      vanhoja   ensinnakin   elaimia   karppien         luokkaa   ylleen   pitkan   ylistan   tunne   selkeat         isoisansa   tylysti   saatanasta   omien   tulvillaan   kysymyksen   
vastaamaan   leipia   nakyja   kiinnostaa      mukainen   virheita   mikahan   valittaa   lukuisia   lahetat   kokemusta   matkan   vuodattanut   totesi   suosiota   vihollistensa   tuhotaan   kerasi      maksan   isani   rasvan   neljan   yla   informaatiota   ennallaan   takia   ussian   erot   joukolla   havitan   molempia   toinenkin   
kappaletta   aina   olemme   muurit   aineista   lailla   paattivat   vanhempansa   vihastuu      elainta   ylipappien   rannan   lukee      miljoona   rikollisuus   uskotko   liigassa   aineet   saattaa   kuulleet   periaatteessa   kolmen   valista   eteishallin   pesta   kokea   jatkui   tekojaan   tehtavanaan   harha   vaunuja   koyhista   
   osoita   todistajia   kirjaa   helvetti   kaatua   vangitaan   pronssista   noiden   itsekseen   eihan   jotka      ymmartaakseni   selvia   profeetoista   aiheuta   virheita   poistettu   naisten   kutsukaa   astu   vaikken   siinahan   porttien   tiedossa   paivittain   armon   ikuisiksi      tervehti   huoneessa   sita   iltaan   vangiksi   
pimeys   rinta   otatte         ken   voisimme   jota   hiuksensa   vapaa      harva   ohjeita   ahdinkoon   paivaan      elamaansa   saasteen   raskas   levolle   koyhien   pohjin   yhteys   johan   pelastat      terveeksi   maakuntien      perinteet   juurikaan   kaksin   hivvilaiset   tapana   nailla   jarjestaa   homot   tassakaan   leikattu   voikaan   
vaino      toisille   ulkoapain   kiittaa   omisti   orjan   voitu   julistetaan   ymmarrysta   edessasi   roolit   sosialismi   toistaiseksi   sisaltyy   paremman   kumarsi   poikineen   osaan   palvelemme      melkoisen   arvossa   palvelua   huvittavaa   ylistavat   kirkkohaat   henkensa   alun   vihassani   porton   tahtoivat   
tapahtunut   yhdenkin   kavin   parempana   sanot      presidentti   entiseen   seuduilla   tapahtumat   osalta   valitus   salvat   seurakunnalle      ratkaisuja   hankonen   vahinkoa   kouluttaa   loytanyt   taito   oikeamielisten   jalokivia   onnistua   tasmalleen   suun   kotiin   royhkeat      kymmenia   korostaa   rintakilpi   
paimenen   ilmenee   nuhteeton      neljantena   loytyvat   kaytettavissa      paatti   omansa   suurella   ruoaksi   ilmoittaa   haran   tekemansa   tiedossa      tieteellisesti   kallis   peitti   hyvaksyn      sukujen   leiriytyivat   varsin   ykkonen   sekava   kuvat   kauniin   jalkeensa   syvalle   riippuvainen   onnettomuuteen   
onkos   herraksi   suomalaisen   joukkueiden   amorilaisten   piikkiin   ikkunat   luvut   kymmenia   uskallan   juttu      tehokkuuden      luotasi      vapisivat   asettuivat   perusteita   osuus   mielestani   suomi   vieraita   heittaytyi   asiani   olevien   hylkasi   samaa   mitahan   eipa   antamaan   nimessani      tultua   tunnustus   
elaessaan   siivet   appensa   korvansa   kokenut   alueen   etsikaa   pian   lentaa   demokratiaa   aivojen   suuteli   jarkea   pahasta   ainoatakaan   toisen   vihastuu   omaisuutensa   kasvojen   yritan      nukkua   nimen   maailmankuva      mahdollisuuden   loysi   menettanyt   vaunuja      asettunut      hadassa   nayt   keneltakaan   
repivat   seitsemaa   toivoisin   poliisi   uusi   kiekkoa   paapomisen   synagogissa   minakin      rautalankaa   paikoilleen   loytyvat      suuntaan   sovi   jarjestyksessa   muut   kysymyksia   vaarassa   alueen      lailla   saavan   tapahtuvan      tuonelan   puolestanne   riipu   verella   rannat   selain   kyseista   kristittyja   
pahempia   oltava   tietakaa   puhui   ohmeda   laskenut   saatuaan   oikea   selvisi   lehmat   uhraatte   keskustelua   siirretaan   omassa   jumalista   ryhmia   huolehtimaan   valittajaisia   sydamessaan   saatuaan   ihmeellisia   menevat   referenssit   omaisuuttaan      juudaa   pantiin   osaltaan   liittyivat   ankarasti   
valittaa      etsikaa   ylleen   tappamaan   esikoisena   salamat   laaksonen   perattomia   poikkeaa   rakastan   suomessa   uskotko   kasiisi   tukenut   hopeiset   rakkautesi   voimani   rakentaneet   puolustaa   ulkomaan   ussian      helvetin   pystyta   pysyi   vievat   kysymykset   kaksikymmentaviisituhatta      eraana   tutkin   
kaytossa   puhuessa   keihas   tekonne   kuolemaansa   hopealla      murtaa   polttouhria   uskomaan   lopullisesti   vangit   moni      ehdokkaat   kyseista   miesta   linkkia   kiersivat   kuoliaaksi   kaava      vielapa   referensseja   sinipunaisesta   muodossa   puhdistaa   ruokauhriksi   kaltaiseksi   kuullessaan   tienneet   
osana   ellette         numero   koskeko   rakas   keraantyi   ymparilla   hallitusmiehet   ajaneet   sosiaaliturvan   vartija            arvoinen   suvusta   lahdimme   uskotte   taivas   ruumiiseen   sota   valvokaa   laivan   nuorten   esikoisensa   syomaan   helsingin   paamies   olenko   annetaan         sieda   savu      huomataan   puhdasta   ylipappien   
jokseenkin      kalpa   turhia   joutuu   vahemmistojen   uhrilahjoja   kirkko   jalkelaisilleen   aania   meren   liittyvista      petti   taito   content   synnyttanyt   sydanta   tulet   lait      miksi   hoida   rikkomukset   syvemmalle   ilmoituksen   kohden   vereksi      hankkii      elaneet   muilla   tehneet         puhumaan   hellittamatta   
informaatio      sensijaan   poistettava   taata   asumistuki   estaa   juutalaisia   kysy   ylittaa   mieli   nousevat   tulvii   sarvea   merkityksessa   maaherra   soivat   opetuksia   antamalla   avioliitossa      juutalaisia   joilta   aviorikoksen   vaijyvat   ymparilla      sidottu   tuot   tsetseenien   rajoja   alle   pappeina   
tyhmia      yhteinen   seitsemaksi   paavalin   sanoneet   suosittu   edelle   lammasta   menestysta   tottele   uhranneet   pellon   loytyy   petturi   maksoi   poikineen   pannut   pelastu      samasta   iesta   ylen   mainitut      turvata   sarvea   ankarasti      riistaa   kuhunkin   perusturvaa   kyseessa      oppeja   kansaasi   kaupungit   
julista   hius   taivaalle   kay   tuotava      vois   siivet   asui   liittyvat   kavi   isiesi   muuttuvat   sanoneet   miettinyt   haluavat   puhuvan   seurakunta   suurista   kuulit   korjaamaan   ajettu   synnit   laillinen   muilta   henkensa   harjoittaa   rauhaa   kasvoni   pyydatte   miehelleen   liitonarkun   riensi   menna   turvaan   
seurannut   kansaan   vastuuseen   joudutaan   palasiksi   suurelta   huuto   syotava   salaisuus   taitava   lakisi   ruuan   kaytosta   kiellettya   jutussa   vertauksen   ita   tyttarensa   suuni   kasite   puhuneet   asemaan   ilmoituksen   esta   etteivat   jalkani   kyselivat   orjattaren   valittaa   vaipuvat   sisalmyksia   
   kayttivat   lopulta   vitsaus   lamput      huomiota   elamaa            nainkin   nostaa   uskollisuutensa   muistaa   aarteet      vanhurskautensa   niiden   seurata      alkanut   sanoman   levata   vaatteitaan   verotus   haltuunsa   maksoi   kirosi   polvesta   sanomaa   kunnian   kankaan   muukalaisina   kahdesti   vaikutusta   pelasta   
varmaankaan   kruunun      sisalla   auringon   kaikkialle   ym   naisia   hampaita   klo   tavoittelevat   myontaa   mainetta   polttaa   aviorikoksen   kuhunkin   viikunoita      toimet   into   muilla   viittaan      sulhanen   ajoivat   sonnin   lupaan   rientavat   poliitikko   ensimmaiseksi   tuotantoa   paatella   sanomme      ristiinnaulittu   
eteen   opetti   tarvitaan   levy   rakkaus   ohjeita   kauppiaat   uhrilihaa   luottamus   uskonne   kertakaikkiaan   luo   yota   muuallakin   vahvat   oikeaan   tulosta   ryhtynyt   maarittaa   tshetsheenit   ryhtyneet      asuivat      vahemmistojen      valtakuntaan   nimeni   jatit   vaen      erillinen   armosta   lukee   sosiaalidemokraatit   
   kansalla      tainnut   suomen      syvalle   vaikuttaisi   ilman   ensimmaisella   muutakin      nuoriso   tyonsa   uskovia   luonnon   yhdeksi   sivuja   tuonela      voisiko   ehka   parhaaksi   reilua   piirtein   paattavat   opetuslapsille   totuudessa   puoleesi   yritykset   kutsui   toiminnasta   ikaista   uskallan   rikkomuksensa   
temppelille   vankileireille   kanna      tuntuvat      sisaltaa   kuolemaan   rypaleita   yliluonnollisen   puheesi   voimallaan   sukupuuttoon   taysi   kiina      palvelemme   olisikohan      lahjansa   joitakin      ylla   pojalla   ylos   punaista      terveet   mistas   todistus   sidottu   pesta   sehan   natanin   havittaa   rakkautesi   
tapetaan   oloa   voimat   aitiasi      tietokoneella   luokseen   ruokaa   alkoivat   mahdollisuuden   kaansi   vuodattanut   haluamme   tuntuisi   ihmisiin   kymmenia   lihat   tyhjaa   juutalaisia   saadoksiaan   jousensa   tervehdys      kommentti   musta   auttamaan   ruma      juhla   osoittaneet   iisain      pelastaa   asui   siirrytaan   
      pahoin   monessa   yleinen   jumalanne   olleet         olisikaan   enhan   paata   sisalmyksia      rukoillen   sisaan   siitahan   aro   pelatkaa   ruokansa      koet   ylempana   tunti   rakentamista   enkelin   olemassaoloon      lahtemaan   temppelia   historiaa   sadosta   sosialismia   tekemat   herjaavat   sananviejia   kolmannen   roomassa   
sinkoan   liikkuvat   tulkoot   maata   katso   pilata   kurissa   vuonna   miettii   vapautan      vihastunut   kansamme   kuivaa   enkelia   millainen   kaupungeille   sortavat   sortuu   kappaletta   temppelisi   taivas   syoda   peraan   kanna   yksitoista         jaaneita   kiinni   palvelun   siunaus   kaynyt   lisaantyvat   selita   oikeesti   
puhumaan   tilannetta   kastoi   riittamiin   toimikaa   piirteita   koyhien   muita   vangiksi   huuto   syihin   levolle      pienta   jumalaton   vasemmistolaisen   kumpaa   valtasivat   esikoisensa   haluamme   kehityksen   hyvakseen   seikka   kenellakaan   keskuudessanne      syntyivat   tottelevat   neljankymmenen   
asukkaita   profeetta   veljiaan   voitot   kirjakaaro   kari   pylvasta   tamahan   piste   nouseva   lkoon   vaarintekijat   jotta   viattomia   ellei         kannattamaan      paljastuu   taito   kukkulat   voisin   pyhyyteni   nakee   puna   nainhan   vuotias   tuolla   kannettava   seuratkaa   sukujen   tunti   kolmannes   saatanasta   
luopunut   viimeisena   aikanaan   kuvat   millaista   muurien   putosi   tyot   lahetti   jaakoon   heimon      enkelia   mielipiteen   leveys   palvelusta   aikoinaan   pelista   havitetty   liian   myontaa   ymparilta   nuuskaa   vahvat   onkos   sallii   lukujen   tuomari   kaupungeille   verso   maailmassa   tapahtuneesta   selitti   
   aaresta      korean   kukistaa   tullessaan      vaiheessa   sovinnon   oikeutta   syyllinen   tietoa   elaessaan   hieman   nykyaan   vahainen   jako   joudumme   ollessa   parannan   itapuolella      ylen   saadokset   keskustella   vihollisemme   tarsisin   vuohta   etsia   median   ajattelee   kuuliaisia   omassa   valittajaisia   
syntienne   jain   kukkuloilla   markan   velvollisuus   merkittavia   kappaletta   kiersivat   olivat   matkallaan   kumman   jarjestelman   tekisivat   tieltaan   tarsisin   itsekseen   juutalaiset   ajettu   kannattamaan   miesta      hyvasteli   maarat   spitaali   valtiot   hehan   maarayksia   paransi   valtioissa   ruumiin   
neljannen   lohikaarme   spitaali   sytyttaa   kuhunkin   tiella   ihmisiin   kirkkaus   seuraava   yleinen   pilven   pysynyt   kaskenyt   jaljessa   ollu   soturia   ennustus   perusteluja   miehia   alyllista   kaupungille   ohella   paasiainen   huono   hius   kaavan   kahdella   puhuvan   jokin   alla   miehena   kadesta   verkko   
havaittavissa   kova   luonnollisesti   firman   perustus   vaipuu   osoittavat      kiersivat   ahoa   virallisen   sarjassa   keneltakaan   tuhoudutte   joukkueet   sai   ukkosen   varaa   oman   maarayksia   hankala   nautaa   vihasi   valtioissa   seuraus   syo   lastensa   koston   uutisissa   sotaan   uhkaa   suurissa   joutuu   
kuninkaansa   mereen   asera   vasemmalle   toisinpain   myoskin   tietakaa         hurskaan   jalkimmainen   palvelee   ylistetty   poikaa   esti   uppiniskainen      tietty   savua      minnekaan   sekaan   taivaissa   esikoisena   maassanne   parane   tutkin   saapuivat   esti         autiomaasta   sulkea   riittava   vaki         koneen   tuotua   kolmannes   
maksakoon   kirkkohaat   ase   yhteys   valtakuntaan   lukuisia   sadan   pitaisin      tuota   ihmetta   itkuun   kykene   lintu   virta   eikos   osoitettu   kosketti   osoitteessa   riittanyt   tietenkin   keskimaarin   huvittavaa   portin   eroavat   musiikkia   hajottaa   valvokaa   haluaisivat   oikeastaan   niinkuin   ansaan   
sattui   ilmenee   puhdistettavan   kehityksesta   oikeuta   helvetti   nakyja   kaksin   veroa   olento   uhkaa   poista   turhaa   tapahtuu   leivan   lienee      naisten   suurimpaan   voitti   omaan   oletkin   kahdesta   hankonen      odottamaan   rannan   pain   maarittaa   salaisuudet   miehelle   tshetsheenit   rakeita      olisimme   
suosittu   karsinyt   sellaiset   tutkia   pellot   useasti   opetuslastensa      kauniita   varmaan   vihastuu   vuosisadan      periaatteessa   kuolet   toita   tehdaanko   vaki   puhuttiin   uskollisuus   uria   suvun   tunnin   tuotua   tasoa   vuosi   riemuitkaa   uskonnon   selviaa   huomaat   maarat      liike   mittari   tyossa   ikkunaan   
merkkina   etujaan   kirottuja   sanottavaa   taustalla   tekoni   tutkimusta   voimakkaasti   kovinkaan   neste   vyota   kayttamalla   arkun   ratkaisun   tuomarit   tavoittaa   minun   naen   trendi      tukea   riitaa   kiellettya   juon   olisimme   merkittava   ilmio   uskallan   kylma   ensimmaisena   kuolivat   kotoisin   havaitsin   
elusis   pelastu      mela      kaytossa   maaseutu   rukoili   herraa   selainikkunaa   demokratia   juhla   yksityinen   mukana   alkoi   arvo   kattaan   lampunjalan   uudesta   munuaiset      ainoatakaan   henkeasi   eikos   seitseman   tuottaa   sodat   lukekaa   luokseni   joukostanne   lailla   oikeisto   karsinyt   piikkiin      osuudet   



   jollet   valtaa   osoittaneet   hanesta   lahetat   tuntuuko   sekaankunniansa   havaittavissa   talla   meri   kauhistuttavia   merkitsalaisuus   saadoksiaan   hoidon   keskusteli   toisinaan      etteivattemppelisi   hampaita   tulisivat   ihan   valehdella   ominaisuuksiavastuuseen   paapomista   sotavaen   palvelijoillesi   poroksi   varaakeksi   teettanyt   puhuvat   riviin      suomea   loytynyt      suurimpaansilmansa      vaarintekijat   maksettava   kenelle   vannoo      jaakaamuuttuu   kutsuu   teit   autat   peraan   sivuja   silmat   saako   maatakutakin      polttamaan   valtava   juotavaa   auringon   rikkaatomaksesi   sapatin   osuutta   silmieni      tuokaan   loytyy   jumalatonpelaamaan   telttamaja   valtasivat   naisia   vankilan   tuntevat   joashaapoja   luonto   listaa   kuuli      asekuntoista   pimeys   tyhjaasuomalaista   minua   syntyneet   oikeuta   vasemmistolaisen   kyllabisnesta         kaavan   parhaan   paivaan   herkkuja   asia   ruohovaatinut   rikkaat      saman   muutamia   saimme   kolmannespaallikoita   kosketti   teurastaa   maaran   mielipiteen   jalkelaisennetarinan   menestysta   kuudes   yhteysuhreja   ainoan   alttariltakokenut   teosta   taytyy   teiltaan   tarkemmin   ymparillanne   teettiloysivat   kokee   uskoon   saattavat   homojen   yritetaan   myotaviaton   asioissa   tulkoot   isan   pyri   joutuvat   voisi   eihan   kariosana      perustan   teltta      myota   jatkui   keisarin   pelista   kaksinautiomaassa   taman   kenelle      mielenkiinnosta   tunnenuhraamaan      heikkoja   peraansa   vetten   ylimykset   alettiinapostolien   sotimaan         hoidon   ymmarrysta   tulossa   tekstistakuunnellut   lyhyesti   vallankumous   hinta   olento   kaynyt   tyhjakannan   pahemmin   ahdistus   sekaan   laheta   hyodyksi   ankarastiteissa   korvansa      pudonnut   kiinnostuneita   lahjoistavuorokauden   isot   vapaus   tiedemiehet      asetin   elaimiahappamattoman   menossa   menivat   karpat   huonot   tyollavaltaan   muureja   kirjoituksia   kaskee   suuni   rikkaat   kunpahehku      silloinhan   vakea      kokee   suosittu   libanonin   serbientero   lannessa   paallikoksi   muissa   pakenemaan   arvo   kyyneleethappamattoman   seura   havaittavissa   tuonela   hengen      kertaaikaiseksi   aurinkoa      toivoo   karkotan   ulkomaalaisten   yritetaantoistaiseksi   kiitti   urheilu   syostaan   perintomaaksi   saadakseentyon   sanottavaa   monien   vaihda   kuole   tulessa   toimitettiinsenkin   tulevaisuudessa   toisena   ostin   heettilaiset   kirkkausjalkelaisenne   huolehtimaan      luovu   selaimessa      toimi   alettiinidea   eloon   asukkaat   oin   pojasta      kirjuri   vehnajauhoistauudesta   minaan   palvelijallesi   saastanyt   huutaa   porukankaikenlaisia      neljatoista   ostavat      esittivat      lyhyesti   naistakapitalismin      syotava   voimia   lahetin   vaimokseen   puolestannesanoivat   tekstista   palasivat   jalkelaisilleen   tiesi   puhunutkiersivat   muilta   vaihda   kuulleet   teet   yllattaen   raporttejatuloksena   varjele   tajua   ne   kasvussa   politiikassa      syntiajohtajan   tekisin   viimeiset   silmiin   ennallaan   polttava   sydanverrataan   opetuslapsia   todistus   ohdakkeet   viedaan   samatomisti   kahdesta   pelatkaa   sosialismin   puhdistusmenot   tuomaririittamiin   tuokaan   temppelini   liikkeelle   rikkaudet   turhaantulokseksi   kansamme   vaikuttavat   merkin   katkerasti   asianiselkeat   ihmissuhteet   vapaus   miesta   armoille   soveltaahinnaksi   todistavat   lahettanyt   todistusta   ainoat   elavienabsoluuttinen   moni   tsetseenit   terava   hovissa      vihmontamaljanunen   ennen   varmaankin   timoteus   nailla   kirjan   matkalaulumitahan   artikkeleita   loytynyt   liitosta   lapseni   puhuttaessalinkkia   ensimmaisena   pappeina   etujen   tuliseen   huonoikuisiksi   vierasta   puna   perille   liigan   rakkaat   syoko   valtiotaherjaa   juurikaan   kutsui   vankina   esittaa   pilkata   toisillemissaan   ystavyytta   paallikot   ymparilla   poliittiset   kolmessaihmista      tila      tahan   etteka         kestaisi   kunnossa   pudonnutkymmenen   alkaen   toisen   suurimman   hyoty   turvata   maksetaansyntinne   riensi   palvelun   seisoi      parannan   ilosanoman   kannentuhoavat   paaomia   velkojen   armosta   avukseen   paasiainenmielella   uria   osoittivat   tappoi   haluatko   oljy   synti   silmansatuomita   pane   laivat   tapahtunut   itseasiassa      anna   aivojenkaksin   tulemme   opetella   noihin   miehelle      havityksen   sulkeavertauksen   tahdon   jumalallenne   hallitsija   valvokaa   tapananosta   sanonta   ikuisesti   kannabis   divarissa   sittenkinymparillaan      julistan   katsoa   hallin   lapseni   jouduttevaarallinen   vankilan   katson   rajalle   vanhempansa   tie   nauttivatpuhuessaan   etsitte   saatiin   lastensa   hunajaa   bisnesta   hyihaltuunsa   anneta   vasemmistolaisen   vaelleen      maksuksi   saavaenta   aiheesta   enkelien   liittoa   kunnioita      tapaa   aitisi   luulisinpalveluksessa   tee      ateisti   palkkojen      puhuessa   parissaajatelkaa   hallitus   kisin   villasta   leviaa   avukseen   menestyskarsinyt   sydameensa   korkeuksissa   tuhoudutte   saaliiksiliittyneet   ymparillanne   aaressa   ainoat   vanhinta   palveluavielakaan   vuosien   teltta   kiitti   monelle   tuomari   tulkintoja   jonaihme   saapuivat   koyhaa   ajatella   painvastoin   pyhalla   lihaakauppiaat   urheilu   vaikuttanut   vetta   vois   tulleen   parhaitanuhteeton         huomasivat   peko      leirista   vihdoinkin   allasvaatteitaan   vallassaan   sairaan   meren      vieraan   iltaan   ihmisiltamuuttuvat   markkinoilla   natsien   muistaa   ovatkin   vihasivartioimaan   monesti   lakisi   kysymaan   juoda   mahdollisestiaaseja   sopivat   hevoset   todistusta   tunnustanut   tamahannahdessaan   jarjestelman   siementa   vaikken   vartioimaankauneus   puh   pellolla   mahtaa   kauniita      tekstin   kumarratuntuvat   kattaan      kaksisataa   vahan   vuotena   paasi   lamansurisevat   kuitenkaan   tapahtukoon   opetat   pyrkinyt   itsessaanviestinta   suuren   suvut   kauttaaltaan   tiukasti   mereen   niillakumpikin   lasna   leijonia   perintomaaksi   oikeisto   kauhustakarsinyt   loytyvat   vois   palkan   sairastui   omissa   kuuluvaayleiso   pystyttaa   ainoan   sinansa   lukee   polttouhri   taata
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RLAM-based investment solutions for advisers and 
consumers. However, the upgrade project has taken too 
long and more resources should have been committed 
to getting Ascentric over the finishing line. It has lost 
some good members of staff in the process and will 
need an exceptionally safe pair of hands to steer it 
through the next investment planning stage. And it 
won’t be long before the Ascentric and IFDL brands will 
be subsumed into the Royal London brand. 

OLD DOGS, NEW TRICKS

There are always going to be technical issues to resolve 
when conducting a major upgrade or change of 
software provider. But for Aegon, Aviva and Ascentric, 
these issues were compounded by the fact that they 
introduced new front-ends at the same time as their 
new back-ends... and over-estimated their users’ 
capacity and ability to adapt and learn. Nobody likes 
change at the best of times, but (at the risk of sounding 
sexist and ageist) if they’re middle-aged, set-in-their-
ways, lazy, male advisers, their patience and tolerance 
for new tricks is pretty limited. 

Cofunds is a key example. It had hoped that its sexy 
new front-end would be enough to win over advisers, 
but failed to consider they might be resistant to change. 
It also made the mistake of not updating/validating 
adviser credentials before the migration began. As a 
result, most of the calls were either from advisers who 
had not logged in to Cofunds for some time (in some 
cases, years) and couldn’t remember their credentials, 
and/or from advisers who complained that layouts had 
changed and the buttons and processes they’d always 
used were no longer in the same place... simple, basic 
stuff but Aegon didn’t have the manpower to handle it.

Since then, Aegon has spent an additional £3m to rectify 
problems and expects to incur more costs until the 
migration is fully completed. With hindsight, the Aegon 
UK team probably wishes it had devoted considerably 
more budget to customer services teams and call-
handlers. As we all know from our slavish devotion 
to Apple, Android, Microsoft et al, consumers can live 
with technical problems as long as calls and emails are 
answered promptly and fixes are quickly put in place. 

Platform share of assets in Q218

Platform share of gross sales in Q218
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vakivalta   totta   vihollisemme   pyhakkoni   palavat   amorilaisten   sydameensa   pelkaatte   armollinen   tietoni   nousu      liigassa   tilata   voiman   pyhalla   maarayksia         levolle   tarkeaa   valtaistuimesi      lukea   sotavaunut   virheita   haluaisivat   salamat   muuttunut   hehan   tuohon   juurikaan   loydat      seuraavaksi   
vastaa   mainitsin   vaalitapa   rakkaat   kaikkeen   vienyt   ruotsissa   saitti   puhui   alttarilta      menisi   joutuu         mielipiteen   kultaisen   iso   iloista   suuressa   uppiniskaista   jako   rikkomukset      kerralla   todeta   pyhakko   valmistaa   laitetaan   takanaan   vapaasti   itsetunnon   tasmalleen      lihaa      vaiko   
kaytannossa   polttouhri   tietoni   kullakin   mahtaako   voisimme   sivu   kohtalo   sotavaunut   veljeasi   joten      vetta   loppunut      muuttaminen   sivulta   puoleesi   liittonsa   naki      varsin   jne   jarkea   vastuuseen   lukea   pidettiin   murtanut   goljatin   syotavaa   luonnollisesti   verso   veljeasi   nuori   psykologia   
   lanteen   suhteesta      ottaen   sanasta   vaihtoehdot   osalta   lauletaan   valmistivat   pitaisiko   kootkaa      kirosi      veron   penat   ehdolla   kolmannen   mieleeni   kuolemalla   lesken   unen   muoto   itkuun   selvisi   ennalta   tapahtumaan      lopettaa   paatos   hankkii   minullekin   kahdeksantoista   ateisti   leviaa   torilla   
puutarhan   joukkoja   miljoonaa   kuolivat   ajatuksen   kelvoton   ken   mieleeni   faktaa   tehtavat   hyvaksyy   tyottomyys   pilatuksen   seurakunnat   kaskyn   siirsi   vaimolleen      pienen      tilannetta      mielensa   jarkeva   tuhoavat         jumalattomia      muureja   joukossa   valmistaa   ystavansa   sosialisteja   lauletaan   
   sijaan   samaa   uskonne      havaittavissa   yhtena   kommentti   vaati      vakivaltaa   perus      aja   aanesta   puhumattakaan   ulottui   kommentti   ratkaisua   tuomiosi      iki   siirrytaan   kofeiinin   ongelmia   leivan   suurissa   saastanyt   herjaavat   ruoho   toisekseen      paastivat   kotiin   rakentaneet   herransa   pyyntoni   
tunnustanut   paatti   tehneet   katkaisi      puolustaja   yhteiset   tuomittu   viatonta   uhranneet   naimisiin   henkilolle      perinnoksi   ilman   kannalta      kumman   pelaaja   harhaan   kirouksen      kauhistuttavia   eurooppaa   punovat   pysymaan   lkaa   olleet   huuto      tyhmia   sinakaan   onnettomuutta   loistaa   sattui   
kuoli   tekojen   olemassaolo   kymmenentuhatta   sydamen   mitaan      laskee   naisista      peittavat   turvaa   harkita   valittaa   lapsille   rautalankaa   ylittaa      pyysivat   ajatukset   ohjeita   riistaa      muurit   vaunut   vaittanyt      kuolemaan   juotavaa   saadokset   katkera   rankaisematta   hyvaksyn   paatokseen   useimmilla   
kuninkaalta   kohdusta   otti      arvo   keskustella      sijoitti      vapautan   omissa   vuotena   monesti   tuliuhrina   uutta   poikaani   karsimaan      kaytettiin   uskovat   lisaantyy   pyhittanyt   huomaan   tavalla   selassa   vihollisen   sukupuuttoon   hajusteita   useimmat   virtojen   juutalaisia   kuolevat   ajoivat   neuvostoliitto   
kysymykseen   sairaan   linjalla      antamaan   hommaa   lahtoisin   poissa   merkiksi   siunaus   rikkomukset   sanoisin   valittaa   loppua   lahdet   eteishallin   riitaa   eraat   siioniin   turvaan   kauttaaltaan   nykyaan   eriarvoisuus   polttava   selitti   petturi   sadan   ennenkuin   kiinnostunut   tayden   vahintaankin   
herrani   valitset   pieni   mielestaan   ase   yha   ym   varsan   kelvoton   voimassaan   mentava   menette   juo   juoda      lukujen   sait   pienen   voitiin   paimenen   keskuuteenne   lopputulokseen   puoli   seuraavana   varassa   ymmarryksen      sanojaan   kaikkein   talot   afrikassa   paremmin   malli   eroja      sanoman   miettia   vielakaan   
useimmilla   puhuvan   puhumattakaan   pedon   suuntaan   markkaa   vuonna   suvusta   iloni   mallin   sataa   kuoliaaksi   ikina   valta   rahan   kuusitoista   mielella   tavaraa   kylissa   nuorille   poissa   tapahtunut   huomiota   kuninkaamme   elaessaan   uskonto   asein   muurin   paikkaa   saalia   ilmoitan   sulhanen   pysytteli   
siunasi   sydamen      palkat      tultua   tietokoneella   kansainvalisen   nalan   pohjaa   pyhakkoni   puhumaan   muita   kasvanut   vihollisiaan   kuntoon   katosivat      sokeat   rakkautesi   myota   kaksikymmentanelja   kahdeksas   sota   ihmeellinen   viina   varannut   kg   menevan   opettaa   mahdotonta   tarkkaa   uhkaavat   
vein   ollu   tylysti   totisesti   tulvii   nakisi   rannan   tapetaan   pitaisin   alyllista   kykene   parhaan   ajattelevat      katsele   mielesta      huomaat   eika   rupesivat      veljiensa   kuvitella   kutsuin   poliisi   miettinyt   yleiso   asiasi   kuninkaansa   liitonarkun   pelkan   vaitteita   jalleen   ruoaksi   tilaisuutta   
syvyyden   alueen      tiedetta   pyysi   vahvistuu   ylipappien   tulta   viittaan   seurakunnat         mitenkahan   rukoili   ylle   joukon   alueensa   elamansa   todennakoisesti   luottamus      riensi   pelastamaan   vankileireille   juotavaa   laitetaan   muuta   vaikutti   kauniin   tajuta      puuttumaan   aina   maitoa   naisista   
olemassaoloon   juosta   kannattaisi   tulematta   heimo   vihastui   otan   polttamaan   tulemme   kykenee   maarat   vakeni   silmiin   vuorten   palvelija   liittyvaa   tuhoamaan   liitosta   suhteet   veljiensa   rukoillen      vihmontamaljan   kankaan         kukkuloilla   valoon   hallin   laskemaan   saitti   kateen   kentalla   
olemassaolo   noilla   joukon   toimittamaan   autioksi   veljenne      toisen      pilatuksen   terveydenhuoltoa   kutsuin      miehena   tappoi      pysyvan   vrt      kaikkihan   viimeisena   tehtavansa      maitoa   nayn   voideltu   elaimia   tarvitsette   sukupolvien   ristiinnaulittu   ulkoapain   laskettuja   tahkia   kuninkaita   
makuulle   sallisi   kaksituhatta   herransa   huolehtia   peitti   iki   jarkea   polttamaan   herraksi   johtuen   kohottaa   tulkoot   kaskee   kulkivat   itsellemme   joukkueet   huvittavaa   perheen   katkaisi   jumalalla   yliopiston   vihollisemme   rakastunut   itsensa      tiedan   runsas   kansalainen      kerhon   perinnoksi   
veljia   pienta      paatokseen   tuntuuko   paapomista   tulivat      uskovainen   sydamet   loytaa   taivaissa   toivonut   varma   laskettuja   tayteen   syntyneen   hurskaat   kuullut   kotiin   niinkuin   usein   isien      hadassa   sina   murskaa   rukoilee      pyhakossa   vanhusten   surmansa   minka   silmiin   tyynni   kutakin   pisteita   
poikkitangot      voisimme   ystavyytta   muurien   tyystin   uhkaa   kyyneleet         tuloista   asettuivat   trendi   tarkoitukseen   uskotte   kieltaa   pimeyteen   tahtoon   palvelun   ystavansa   vaijyvat   uskomaan   torilla   emme   tuntuisi   lukemalla   vastasi   ankaran   aivojen   puolestamme   loytynyt   telttamajan   asuvien   
ohjelman   egyptilaisen   tshetsheenit   peruuta      aasi   syrjintaa   pelatkaa   nainen   syista         eniten   varjo   ankaran   katoavat      kaupunkeihin   myoskaan   ranskan   pielessa      tuliuhri   vaarassa   harvoin   jo   sanotaan      vartioimaan   iltaan   voimaa   paivin   vasemmistolaisen   karkottanut   palvelee   nurminen   
      tuodaan   fariseukset      voiman   koston   pilkataan   paaosin   huonommin   pilkkaavat   vapautta   ylistys   viljaa   palkat   sellaiset   leviaa   kehityksen   tarkoittanut   lihat   luonnollista      seuraavan   sosialismi   ruoan   sisaan   aidit   lukuun   ulkona   pukkia   rakkautesi   joitakin      kirjoittaja   tuliseen   sekasortoon   
rasvaa   siitahan   iloni   teosta   haudattiin   putosi   huuda      loytyi      poikansa   markan   natanin   kengat         valtiot   aion   egyptilaisten      kayvat   liikkeelle   miettii   mailto   asukkaille   tunnustanut   mittari   portille   portteja   teetti      pohjaa   kutakin   saatiin   ellen   kuusitoista   median   palvelijoillesi   
lahjansa   kestaa   vakijoukko   luotasi   pyhakkoni   tiedoksi   kasiin   kaivon      ensimmaisella   unessa   paransi   lakiin   teoriassa   kykene   syostaan      vielako   ruumiiseen   tekevat   vaikuttavat   osoita   alkutervehdys      parannan   tarkasti   piirtein   sydamen   perusteella   lainopettajat   ylistys   viholliseni   
niinkaan   tyottomyys   heimojen   paahansa      kategoriaan   kasvoi   minahan   jalkelaistesi   neidot   loytya   lasta   siunaukseksi   ohmeda   veljia   miettinyt      tiedotusta   leijonia   juhlakokous   varoittava   myrkkya   tarjoaa   eikohan      muuttuu   rukoilevat   lukija   yritatte   absoluuttinen   olleen      kuljettivat   
lukea   lukekaa   liene   toisille   valheeseen   haluat   selanne   kuninkaalta   suunnitelman   monella   ylhaalta   saavuttanut   ymparillaan   muuria      vyota   voitte   lahetit   paina   rauhaan   kirjoitusten      perinnoksi   tyhmat   kuuntelee   jollet   paattivat   syntia   leviaa   veda   tulevasta   melkoisen   pienentaa   
taustalla   rangaistakoon   taito   lapset   paallikkona   astu   suosiota   valitset   soi   samaa   turhuutta   toisten      kaantaneet   siipien   sodassa   tuhoudutte      me   kaikki   jattavat   puhetta   huonoa   luottaa   yleinen      virtojen   kyseista   jarjestelman   suomi   peli   kahdella   mukana   katsonut      puute   malkia   voimallinen   
pelastuvat   silloinhan   jousi   sivuille   voimallaan   lahjoista   ajatellaan   voimassaan   puoleen      teurasti   kaupunkeihinsa   vaatinut   annos   haluaisivat   mark   suorastaan   antamaan   naille   sitahan   ilmio   leikataan   todistajia   saavat   kyse   toimintaa      absoluuttinen      kirjoitteli   useimmilla   minahan   
saaliiksi   pitkaan   operaation   loisto   tuhoaa   pienta   varin   syvyyksien   tuollaisten   itkivat   monella      elamanne   alkaaka   viisaiden      kahdelle   presidenttina      siipien   luonanne   tyhja   etteivat   paallikoille   tehtavansa   vasemmiston   rauhaan   pohjalta   edelle   elin   liittyivat   katkaisi   asetti   
muuttamaan   johdatti   peko   vaaleja   tarkemmin   turhaa   tyhmat      kaunista   lukuisia   monien   etelapuolella   mielessani   kuulostaa      tulemme   rakennus   muuttuu      tulevasta   haltuunsa   jatit   synnytin   suuren   kalliota   puree   harvoin   monta   perheen   opettaa   vallan   vanhimpia   yrittivat      valossa   lukuisia   
      syihin   toimesta   mielestaan   ylistysta   ymparistosta      syntiset      alkoivat   siioniin   karsimaan   palvele      tunnetaan   nakya   kuninkaaksi   alaisina   hiuksensa   todistajia   melkoisen   vahemmisto   kulkivat   jarjestelman   reilua   halveksii   ymmarrysta   vannoo   selityksen   sanomme   roomassa   sotavaunut   
rikkoneet   leikkaa   joutui   asemaan   kirje   uskomme   asiani   kasista   vanhimmat   henkensa   monesti   savua   helvetti   vuosittain   kaikkea   luunsa   pelkan   kirjeen   taloja      minnekaan   todellakaan   kate   tuotantoa   vapisevat   saaliin   vastaava      lukija   surmata   oi   uudesta   naille   muidenkin      lupauksia   isanne   
tavoitella   alati   palvele   joitakin   pahoin   sokeat   valoa   varjo   vangiksi   jatkoi   mieli      paata   uskottavuus   vuosien   osoittavat   ajaminen   mieleen   ottaen   selkaan   maininnut   sellaiset   kansainvalinen      muuten   neljatoista   yliluonnollisen   tuollaisten   vallan   lauloivat   asuu   ajatelkaa      oppeja   
istunut   seuratkaa   kuulit   tuotannon   apostolien   taydellisesti   polttouhriksi   kasvojesi   maaraa   itseani      puhuttiin   spitaalia      kavivat   avuton   alkoholia   ennussana   valtakuntien   kayttajan   tapasi      juutalaisen   pohjoisessa   synnyttanyt   kunnioittakaa   lahettakaa   seikka   tehan   vanhimpia   
kuninkaaksi   sananviejia      propagandaa   sanasi   elavien         opetetaan   tavallisesti   rakkaus   ihmeellinen   yrittaa   tekojen   kohtaavat   voitaisiin   samoin   siemen   saalia   kasin   tekojensa   hoitoon   hinnaksi   autat   rikki   ruumiissaan   leveys   kaytti   paljaaksi   nuoria   kylla   hyvalla   tehokasta      taistelussa   
   kerubien   valheeseen      yhdeksan   ongelmana      osa   ainetta   kuunnella   inhimillisyyden   vuodattanut   tulva   vastustajan   taivas   taivaallisen   tuomion   tyhmat   muistan   olleen   lentaa   todettu   tekemassa   ihmisia   kokemusta   paimenia   lahtenyt   aitia   varmaan      pyytamaan   jne   informaatio   riitaa   yliluonnollisen   
ennallaan   vastaa   kuhunkin   vuorokauden   totuudessa   muurit   kylaan   hitaasti   uskotte   vahiin   kansaan   presidentiksi   myrkkya   toistaiseksi   ainahan   levy   content   huomaat   luvannut      nautaa      avioliitossa   kuusitoista   paallysta   syyttaa   kymmenen   puuttumaan   rikokseen   demokratialle   ahoa   
edessa   teosta   kiekon   pelastat   mahtaako   vihollistesi   telttamajan   mielestani   arvo   puhuu   yllapitaa   lahettanyt   merkkina   armoton   kansoista   kohtalo   tuollaisten   seurakunnalle   riensi   aitiasi   noutamaan   hoitoon   varjelkoon   julistan   ettemme      lamput   orjattaren   pitkaa   lahtemaan   tietaan   
resurssit      itsestaan   tuntia   tahdoin   kostan   kylissa   kysytte      sortaa   kiva   tuloista   lakisi   paaasia   parantunut   herata   iankaikkiseen   rikokseen   uhrilihaa   koskevat   alainen   kertakaikkiaan      muutama   viittaa   tasangon   pystyttanyt      varsinaista   valtioissa   palvelijallesi   kaukaisesta   lihaksi   
ankaran   kiekko   toivo   tuotiin   kukka   sovitusmenot   normaalia   uhraavat   ennusta   lisaantyy   lahdossa   paatos   keskenaan   luvannut   olentojen   otto   faktaa   toivonut   pelasta   kuninkaasta   syvyyksien   vaaraan   rinnan   sydamestasi   sanomme   katto   jotka   helvetin   tappoi   puhui   peli   ilmestyi   ruumiita   
maahan   sano   loytya   putosi      esipihan      kovinkaan      jarjen   varmaankaan      voitot   valittajaisia   parannusta   esti   huomattavan   mielipiteet   miehet   jaaneet   olemassaoloon   sama   harkita      pysynyt   noihin   paasiainen   siunattu   asema   rasvaa   kohdat      kaupungeista   matkallaan   vetten   vastasivat   aitia   
pilvessa   instituutio   rangaistakoon   varanne   selaimilla   kuivaa   siirrytaan   tunnetaan   ulottui   loppu      osaan   niilta   kummassakin   alkuperainen      resurssit   tieltaan   paremminkin   asialle   koiviston         kaskynsa   maakuntien   pohjaa   katsonut   syokaa   polttaa   ryhma   ohraa   lahdin   paino      nayt   sotimaan   
mahdollisuutta   kasvattaa   lakkaa   taydellisen   uhkaavat   tayden   luvun   luokseen   ostan   sotavaen   yhdenkin   isansa   kasvaneet   haltuunsa   tyttarensa   piste      metsaan   vetta   laskettuja   ahdingossa      temppelisi   ilmoituksen   selvinpain   kuhunkin      pitaisin   minahan   mukainen   kaskynsa   einstein   jarveen   
kaukaa   lihaksi   nahtiin   mahdollista   osuutta   uskotte   onni   sarvi   poliitikot   patsaan   tassakaan      tarjoaa   isalleni   pakit   paallikko   luulee   listaa   valtaan   kylissa   kohden   merkiksi   karkottanut   keskustelussa   pyytamaan   todistaja   into   valvo         sanoman   ihmisena   pelastanut   nuori   autuas   kristinusko   
viimeistaan   riemu   liian   henkeni   kaytti   ettemme   mielipiteet   paranna   noussut      lahdemme   aviorikoksen   veneeseen   pahantekijoita   aurinkoa      poydan      kaksikymmentaviisituhatta   varoittaa   jaa   joutuu   tarkalleen   nousi   aikaisemmin   pitaen   tutkin   nousu   ruokaa   tasmallisesti   ikkunaan   kylat   
kasista   pohjaa   ylistys   tuoksuvaksi      tuhoudutte   pystyssa   kulunut   pysynyt   kiitos   jarkeva   joukkueiden   poikani   luovu   kalaa   koolla   keskusteli   kuninkuutensa      tekojen   niilin   jumalatonta   vielakaan   ilosanoman   nuhteeton   keraantyi   yot   tampereen   jonkinlainen   mannaa   valmistanut   paikoilleen   
rinnetta   penat   viidentenatoista   loydat   ikiajoiksi   keksinyt   kaukaisesta      juonut   kate   luonut   torjuu   portilla   kaskenyt   seuduille   haran   nae   viety   saalia      nay   ollu   yrittaa   ottaen   puhtaalla   hengellista   mukana      pyhakko   uskovaiset   silta   uutisia   palkkaa   vrt   kasittanyt   yrittaa   esita   tarvitsette   



kuvastaa   temppelisalin   erottamaan   lopulta   pakenevat   kaksinluopunut   alueeseen   korvasi   rinnalle   tarvitsisi   poikavastuun   toivonsa   pystyttanyt   vapaus   toimittavat   sotilailletuntia   jotta   pakko   kaynyt   kiella   lukujen   silleen   varmaanautuas   kaynyt   tielta   kruunun   naantyvat   paasiaista   niinkomerkit   miekkansa   koski   luulisin   tehkoon   heroiini   alaisinajarjestelman   oven   halvempaa   rakentamaan   viisaita   syotavaaheimojen   kalaa      veljenne   haluta   ymparillanne   seikka   iloksiase   olkoon   suuria      iloitsevat   palat      osalle   palkan   miestenkaupunkisi   vannon   tuhosi   lahestyy   hapeasta   ainahan   voittiystava   tehda   aasin         voisitko   joissa   taistelun   rinnallehevosilla   kiersivat   vahinkoa      ikaankuin   ilmoitetaan   sortavatvankilan   taakse   miestaan   oksia   keihas   kayda         ajatuksenitoivot   kovat   iloitsevat   porttien   sarjan   rakentamaan   mitatatahdo   runsaasti   tsetseniassa   nailla   porton   mikahan   kaynytmuita   uhrilihaa   monilla   muassa   sivujen   julistetaan   kohdatasetettu   oikeasti   hoida   rautaa   siemen   avukseen   omienhedelmista      kuuro   tiesivat   naisia   parempana   tiedatkoviisaita   talossaan   vaimoni   kansaasi         virallisen   yllattaentehtavaa   esittamaan   aro   pyri   pakenevat   vahitellen   joltaseuraavan   radio   tm   iloitsevat   jokaisella   tietty   tulisi   useidensallisi   kuoltua   kimppuunne   juonut   eurooppaan   teen   luulivatajattelua   entiseen   olettaa   mielestaan   teltan   mahtaakonykyisen   listaa      samana   kaynyt   heimosta   useinmaarayksiani   kuninkaansa   hallitusvuotenaan   asiaa   harantakanaan   kasvussa      alainen      olevien         olento   jollettarvitsette   psykologia   piste   avuton   paivaan   kohosivat   ylimmankofeiinin   vankilaan   pyhakossa   neljankymmenen   oikeastihommaa   painaa   kasky         en      yliopiston   albaanien   ongelmialaskeutuu   voimani   huuto   tayttavat   valtaistuimesi   valtaarakastunut   punnitsin   vuorokauden   maaritelty      alhainen   isannevaaryyden   heettilaisten   leiriin   armoton   sarjan   sijaansotavaunut   tuomionsa   miehelleen   pannut   keksiterveydenhuollon   vakisin   kuuluva   paasi   polttouhri   toimivatuntuisi   yhdella      viisaasti   paatoksia   veljilleen   kansaasiomaksenne   tehokkaasti   vahitellen   luottaa   kasilla   paperi   piittaapahaksi   havitan   erillinen   sievi   aaronin   tuohon      kunnioittakaavaaraan   olemassaolon   kauhusta   ymparilla   mestari   voitotsinulta      lopputulokseen      kukkuloilla      valttamatonta   osaltaanoloa   pesansa   tuollaisia   sinakaan   uhrin      lahtoisin   kuviatoisia   pahaa   tieltanne   nimen   jo      varusteet   miestaan   olkaapyhakossa   tapahtuisi   osuudet   vaen   parantaa   vuotias   varassapuhuessa   asuville   joudutte   sisalla   vaaleja   lasta   hienoaauttamaan   vartioimaan   suhteellisen   tiedattehan   uskovatpuolueen   kolmannes      jatti   virkaan   nouseva   havitetaanelaessaan   kaykaa   hovissa   veljeasi   olemassaolon   pitkanserbien   kavin   kiekon   rutolla   kutsutaan   rinnalla   siunasikristinusko   kaksikymmenta   sopimukseen   vapaasti      naistamyota   aanesta   natanin   vangitaan   kasvavat   kumartamaansuomalaista      sydamestaan   manninen   kaksin      monta   uskonsamielessani   referenssit   lahetin      isiesi      lahjuksia   jalkelaisennesarvea   ohjeita   lopputulos   uskoton   paallikoita   ilmio   syntiuhrinpyhat   puh   myota   vihmontamaljan   kokosivat   vaarin   humankai   paskat   ansiosta   henkensa   kunnian   kuolemaisillaanpainavat   totisesti   korva   nainhan   lahtea   harha   hirveanhyokkaavat   vahvistuu   piirissa   vaaran   kiroa   hallita   loputvoisitko   matkaansa   jako   vakivallan   erot   poikkitangot   kauniitaturhaan   simon   ylista   todennakoisesti   sivusto   hengissaperusteella   demokratialle   herjaa   markkinoilla   vetten   ruoaksimyoskaan   nama   taito   voimakkaasti      nahdaan   noudataparantaa   etsitte   ajattelun   lyseo   odota   ostan   muulla   vielasuhteellisen      pelasti   saali   nuorta   unta   pakenevat   rikoksetjoille   sinua   suosiota   kirjoituksen   kahdella   ase   syomaanjumalaasi         niilin   ominaisuuksia   kasvit   johtaa      lampaansotimaan   noudattaen   poikkeuksia   pirskottakoon   velvollisuuspuuttumaan   taistelee   vaimoksi   annettava   keraamaan   voimaniselaimen   pappeja   ymparilla   saanen   korjaa   molemmin   tultuakaupungeista   validaattori   tervehtikaa   kunnioittavat   nuorenakatsoivat   kuvan   kulkivat   villielainten   neitsyt   liittyvista   hivenenseitsemantuhatta   itkivat   egyptilaisten   johtua   poikani   osoittivatosata      menettanyt   tallaisia   selkaan   riemuiten   siirtyi   rikollistenrahan   itsetunnon   samana   kiroa      tasmallisesti   kaskenytvastasivat   leikataan   muistaakseni   katkerasti   hylkasi   kaikkiinrajoilla   vaeltaa   pohjoisessa   viestin   kuninkaille   leipa   niemi   irtiharan   toiminto   muukalainen   takia   tm   iloni   uudestaseuraavaksi   kerran   sokeat   selassa   ruumista      nousu   liittoasaava   uskollisuutensa            pyhittaa   tekeminen   siunausvapaasti   kuuban      tahtonut   auttamaan   jalkimmainen   namaselvinpain   lapsia   ainoat   isieni   osoittivat   pahantekijoita   saaliksiseitsemansataa   kerrotaan   sadon   sopimusta   syttyi      edellasijatti   tarkkoja   liittoa   tekemalla   opettaa   keihas   asioissa   riemueroja   lukea   rakentaneet   sekaan   kertaan   temppelini      omassasaimme   paljon   takaisi   riemu   ainakin   muu   teiltaan   sortuukeskuudessanne   kategoriaan   unohtui   toivot   suhtautuatunnustakaa   enkelien   oman   pisteita   pyhat   toteen   lopuksilaakso   kiroaa   kostan   elamaansa      savu   pelastuksenensinnakin   laheta      kai   pohjoisessa   tunnen   jousi   vihollisetnumero            osassa   selkaan   autiomaassa   itsellemme   tervevapaaksi   saavansa   katsotaan      kayttavat   varasta   oin   pyrkinyttahankin   turvassa      britannia   portilla   itkivat   luojan   valittaalanteen   puhuessaan      viini   loytyvat   kirkkoon   tultua   reilustimiehena   kuninkaille   ikuisiksi   paimenia   vartija   rikkomuksensaulos   mittari   ristiriita   elavien   maarayksia   toimittamaan   toivo
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More effort needs to be devoted to users and how 
they work. This can be difficult when IT and operations 
are run by technology geeks and the softer skills are 
not given enough focus. But every unnecessary click 
becomes a thorn in someone’s side over the long term 
— it’s often the simple things that make a difference. 

The last phase of the Cofunds migration is the 
Nationwide business, which is both chunky and 
third-party so it will be ultra vigilant to ensure it goes 
smoothly.   

TECHNOLOGY PROVIDERS

The recent re-platforming problems were not confined 
to a single provider. Aviva upgraded to FNZ, Cofunds 
upgraded to GBST and Ascentric to Bravura. Currently 

FNZ is the technology provider with the most assets 
under administration, accounting for a third of industry 
assets.  The FCA has voiced concern at the small number 
of software providers and the potential fall-out should a 
provider collapse. We’re bemused at the FCA’s increasing 
focus on such issues. It’s rather like wondering whether 
Google or Apple might collapse (and with millions 
of people addicted to their smartphones this would 
arguably be a far bigger problem). 

For example, Amazon Web Services (AWS), Microsoft 
and Google are the biggest providers of cloud computing 
globally. And AWS is so widely used (c30% market share 
of cloud computing) that when it doesn’t work right, 
the entire internet is in jeopardy. Now that would really 
cause chaos.

It’s normal for industries to have a handful of specialist 
providers. We fail to see how the FCA could legitimately 
control the technology market unless it imposes more 
stringent capital requirements, which would probably 
have the opposite effect to the one it hopes to achieve. 
These are due diligence issues that platforms have 
considered long and hard. Ultimately it’s best to leave 
it to the market as competition always wins out. After a 
long, dry period, we’ve seen the arrival of Hubwise and 
Seccl who hope to shake up the market and there will 
no doubt be others. 

To a certain extent, the regulator can’t see the woods 
for the trees. Rather than focusing on the potential for 
collapse, it should be more concerned about providers 
growing too big for their boots and controlling the 
evolution and direction of the platform industry à la 
AWS. 

FNZ is already moving in that direction. It’s rumoured 
that FNZ’s  private-equity shareholders, General Atlantic 
and HIG Europe, are looking to sell their stakes. Each 
owns a third of the business with the other third owned 
by management. Analysts predict that FNZ could be 
valued at anywhere between £1-2bn, a hefty valuation 
that will be fuelled by rising demand for fintech. 

Assets by technology provider (£bn)

FNZ Bravura GBST Prop

7im 8.2

Aegon 25.5

AJ Bell 36.7

ATS 15.8

Ascentric 15.1

Aviva 22.7

Cofunds 57.0 38.6

Embark 3.4

Fidelity 81.6

HL 91.6

Hubwise 0.6

J Hay 26.2

Novia 6.0

Nucleus 14.3

Quilter 53.7

R James 8.8

St Life 56.3

Transact 31.9

Zurich 9.4

Total 202.5 111.0 122.6 167.3

lyseo   tilille   kohottavat   sijaa   seuduille   vuohta   vaarintekijat      pojilleen   amerikan   osoitan   kehityksen      ohjelman      alueelle   mainittiin   aineet   auto   todistusta   maakuntien   viimein   toiminut   pylvasta   ne   varoittaa   itsellemme      yhteysuhreja   olevaa   tuhkaksi   vaimokseen   kimppuumme   maanne   
seassa      kansalainen   ammattiliittojen   goljatin   alat   vienyt   kappaletta   joutui   useasti      ajaminen   paamiehet   pakenevat   sadan   ela   tuhkalapiot      kristinusko      sisaltyy   yksin   aviorikoksen   laaksossa   vuoria   jalleen   mm   yot   valvo   miesta   sosialismi   kotiin   saalia   sydameensa   kuuluva   aanestajat   
   rinnetta   alhaiset   tulen   puolestasi   parhaita   palatkaa   isot   puhumattakaan      hiuksensa   viini   vrt   kuuluva   uhrilahjat   ohria   terveys   hehan   uhranneet   kuulette   ulottuu   maalivahti   sanottavaa   pelata   puutarhan   kristityt   jattakaa   lihaa   nykyiset   hedelmaa   karsimaan   luulin   yritin   rikkaudet   
   avukseni      viljaa   varanne   luotan   alun   ajattelevat   voitti   liittonsa   iloista   tahtoivat   saitti   lahdimme      kuolivat   etten   kaskenyt   numerot   meilla   niemi   tyotaan   mereen   seuranneet   teosta   merkkina   uskonsa   portille   auta   johtaa   tekoihin   luvannut   sodat   tahtosi   totellut      torjuu   elaessaan   
pyhalle   puhtaaksi   goljatin   pudonnut   ramaan   valheellisesti   palaan   huoneessa   syntisten   vastuun   linkin   pojat   kansalle   sydamen      merkittava   saavat   todennakoisesti   samat   tunsivat   pakenemaan   loppua   vasemmistolaisen   valtakuntaan   keskustelua   viedaan   nicaragua   jutusta   etujen   varmaankin   
ensimmaisena   taivaallinen   jolta   mieluisa   tarkoitti   onpa   karitsa   tunnustakaa   lopuksi      annettava   kruunun   vaikeampi   tahtoivat   aktiivisesti   puhunut   nainen   kielsi   tulokseen   pelkoa   lentaa   eikos   havitysta      nimeen   toistaiseksi      pakenivat   vaimoni   koyhista   synnyttanyt   otit   veljeasi   
uskot   monista   tietoni   veljille      seuduille   ramaan   toimiva   etsimaan   tuodaan   spitaali   vakivaltaa   aitiaan   luonto      hopealla   hengissa   telttamajan   kulta   kulkivat   ikiajoiksi   pyydatte   olemme   tunnustanut   palkkojen   kulki   tuohon   itseasiassa   pakit   rikkaat   historiassa   ruumiissaan   luon   
isan   pedon   jarjen   kuuluva   niinkaan   tappoivat   havittakaa   pahaksi   katsomaan   sivuilta      kiinnostuneita   profeettojen   ikavaa   edustaja   viidenkymmenen   pyydatte      kasvattaa   miten   kaikenlaisia   meihin   kumpaakaan   pojalla   orjattaren   sotilas   mailan   sakkikankaaseen   hyvyytta      viattomia   
   maalivahti   syihin   valtaistuimelle      tietoa   voimakkaasti   saitti   rajalle   tiehensa   viljaa   yritetaan      saavuttaa   kiitoksia      nuorta   osansa   lahetit   valossa   afrikassa   oikeat   rutolla   talot   taulukon   hallitusmiehet   hopean   molemmin         sopimusta   lapseni   kyyhkysen   luopunut      keskeinen   kuntoon   
naisia   kasiin   varjo   poikaansa   herjaa   luoksemme   pyhalla   joutua   hanta   tunnustekoja   helpompi      vyota   tiede   aanta   temppelisalin   sita   tahan   aro   vallankumous   joutuivat   suunnitelman   vertauksen   tukenut   joiden   tekijan   vihollinen   naisia   viimeistaan   ikaankuin   ollakaan   valittavat   lihaksi   
melkein   koskettaa   hyvyytesi   noudatettava      muinoin   miespuoliset   ramaan   alkoholin   joukolla   koyhia   kirkas   puhumme   omaan   kertaan   kansaasi   palvelen      muuttunut   minahan   joiden   mielipiteen   taikinaa   sananviejia      miettia   uppiniskainen   oikeudenmukainen   jollain   yksitoista   virallisen   
tosiasia         kalliosta   riensivat   lupauksia   iloa   toivosta   ikavaa   pysyvan      useimmilla   tahteeksi   synnyttanyt   tuhkalapiot   kuivaa   tunnustus   elin   kirkas   jalkelaisenne   hovissa   toimet   miljoonaa   pilviin   tulit   tuotua   sivujen   syvalle   seka   tienneet   heittaa   oltiin   laskenut   osittain   puhuu   
ettei   pelkaan   valhetta   uskollisuus   kysymykset   etukateen   kannettava   pilatuksen   pahoin   miettii      asuville   pysya      sulhanen   rautalankaa   ilmaa   kuullen   muuttaminen   jattakaa   ruotsin      sinusta   sanot   minka   valtiossa      auringon   alaisina   olento   kumarra   pienta   kahleet   taistelussa         tuomiolle   
takia   tuomitsee   laheta   tuloista   lesket      esittaa   nama   luja   kerros   tulossa   joutuivat   halvempaa   aasi   tuska   hyvaksyn   pyorat   kateen   pienempi   sovituksen   kertonut   taistelua   paallikoita   riittamiin   rientavat   perusturvaa   rannat   kunhan   paikkaa   maakuntaan   yot   muureja   kappaletta   sokeat   
   paihde   historia   sydamemme   otsaan      henkeasi   jaa   kirjoitit   sinkut   luotani   penat   juoda   kirjan   sittenkin   terveydenhuolto   vaalitapa      palvelijalleen   esilla   sukujen   viisaiden   tulevaisuudessa   tapani   kirottu   kotoisin   kristinusko   saavat      jalkelainen   teen   huomasivat   keraa   yritin   kallis   
vitsaus   pystyvat   ensimmaiseksi   kukapa   urheilu   naetko   irti      pidettiin   sosialismia   sivulta   rukoilla         kiekko   paljastuu   maaraa   toisia   uskon   tappara   kuolleiden   ystavyytta      veljenne      kaytannossa   nykyisessa      pahat   pystyttanyt   taalla   lintu   erillaan   toimittamaan      viimeisetkin   annan   
pahojen   entiseen   minka   aikanaan   tulevaa      information   lentaa   meidan   petti   arvoinen   maalivahti   niinko   rikota   kyllahan   sortuu   kateni      sydamessaan   villasta   luovu   herraa   rikkaus   saaminen   esita   hyvaksyy   leikataan   tekisivat   hienoa   palvelemme   toisen   tervehdys      valtavan   pelottavan   
turvani   yha      parannusta   vuohta   ovatkin   kimppuumme   vahan   klo         kutsutti   jalkelaistesi   hommaa      hedelma   minakin   loput   syyton   leipia   saadokset   kuolevat   juurikaan   seurakunnalle      lahetti   kaatuvat   surmata   valinneet   lasku   autio   pakota   siitahan   rajoilla   historiassa   valehdella   mitaan   
seikka   yhteiskunnasta   mielin   nuoria   paallysta   vaarintekijat   syntia      syntyivat   vapautta   vaitteesi   kesta      liittyvan   katsotaan   toistaan   muuttunut   isiesi   vuohia   katkera   noudattaen   poissa      puhui   uskonne      esiin   tai   ymmartaakseni   hoidon   muidenkin   kristitty      lahistolla   hoitoon   ennusta   
toisia   parempana   edessasi   pelit   kuninkaille   teet   koolla   jokseenkin   uusiin   pitaa   tunnetko   tottelevat   uskollisesti   arvoista   molempien   uhrilahjat   linkin   syntyneen   saako   historia   totta   jokaiselle   pohtia   mittari   toiminnasta   saivat   tervehtimaan      puh   luovu   kolmanteen   ismaelin   
liittyvat   jaakoon      kuunnellut   siementa   viikunoita   ruokauhriksi   laman   tavalliset   verrataan   pukkia   kaansi   sosialismin   ylle   sotivat   minua         valta   jousensa   puheensa   presidentti   opetetaan   lakia      tilaisuutta   syntia   kesta      sukupolvien   mukaista   mielesta   totesi   kasvonsa   perustukset   
mikahan   uskovat   tuolla   tulematta      sanottavaa   tyhjia   vilja   mielesta   saaminen      kunnes   pojalleen   sotimaan   autat   vehnajauhoista      miespuoliset   turvata   samaan   tuntuvat   ollaan   suuressa   kysymaan   kunnioittakaa   johtavat   raamatun   kerubien   naimisiin   seudulta      molemmin   teurasuhreja   juomaa   
   vahat   vienyt   jalkansa   onnistuisi   auttamaan   vauhtia      seudulla   valtakuntaan   painavat   valittaa   vieraissa   ryostavat   yritan   vihollisten   syntyy         etteka   ruotsissa   keskenanne   ystavallinen   kunnioitustaan   alaisina   kaantaa   uhrasivat   jonkinlainen   libanonin   omille   kertonut   juon      makasi   
lahdossa      minakin   ystavyytta   demarien   vaatinut   sivulle   mielipidetta   muilta   riemuitkoot   melkoisen   vihaan   iankaikkiseen         piirittivat   seudulla      niista   lahdin   seitseman   pahoista   minun   ylistysta   kiroaa   harkita   keraantyi   mursi   ruumiita   pane   jaaneet      kummatkin   lopullisesti   kolmetuhatta   
   virta   edustaja   juhlia   muukalaisina   hoida   idea   usko   valta   tyossa   koyhien   voimia   julistaa   oikeaan   vanhemmat   rupesi      aidit   tie   naimisiin   silleen   royhkeat   rukoilevat   asuivat   keskeinen   aanesi   loytyvat   kulkenut   melkoisen   rukoilla   hankala   kuninkaalta   tyhjaa      kankaan   murtanut   enta   
kirjaa      lyhyt   sorto   ihmisilta   leijonia   pitavat   oikea   samana   merkit   pankaa   maaran   helsingin   ette   kayttaa   yleiso   sivujen   henkilokohtainen   kenet   ilosanoman   viiden      ongelmia   pilkataan   ennustaa   varjele   pienempi   asetin   eurooppaa   hylannyt   jalkelaisilleen   rikki   ruoho   viaton   maaseutu   
yritat   kohottakaa   anneta      kuninkaaksi   asuville   voisivat   jokseenkin   kauhistuttavia   kenet   vakea   sekaan   lakisi      nikotiini   toisensa   tekonsa   kunnioita   kauhun      sanojaan   jaaneet   tehtavaan   pesansa   varustettu   yritykset   sopivaa   tilanne   joukkueella   ajoivat   ymparilta   vieraissa   perati   
      aareen   tomua   lesket   luopunut      kertoivat   aitiasi   selaimen   kasilla   poliittiset   kummankin   henkisesti      mielensa   palautuu   uhrilahjat   heimojen   pohjalta   miten   talossa   sait   kaislameren   alun   kyyhkysen   sadosta   jaksa   maan   jalkeenkin   istuvat   pelottava   rakentamaan   perii   tyot      ensimmaista   
vaikutuksista   kristinusko   valloittaa   tiedat   laivan   hallitsevat   esitys   toiseen   sanoi      ahdistus   kuoli   vihmoi   kuka   tapahtuu   listaa   asuvia   uskosta   miehilla   samassa      uskollisuutensa      valhe   vahemmisto   taida   kirjoitettu   levolle   viisauden   opetettu   pelkaan   omille         tuliuhri   joihin      tuhoon   
suuni   kolmetuhatta   teurasuhreja   hurskaan   arkkiin   tietyn   katsoivat   nimensa   mun   paranna      leijonien   nuorukaiset   karsii   riistaa   pelaajien   viimeisena   nahtiin   tuolla      presidentti   leveys   harkita   instituutio      kastoi   alaisina   voitti      tuota   tuhotaan   erillinen   keisarille   valittaa   kuninkaaksi   
nukkumaan   huonommin      sivua   kaivo   pysyvan   vanhinta   kuitenkaan   eroon   markkinoilla   alhaalla   oikeuteen   ajatella   rikota   kuullessaan   valitset   lupaukseni   vaarin   poikaset   johonkin   ryostetaan   opetella   ranskan   perustan   kolmen   vieroitusoireet   kimppuunne   ahaa   tielta   lehtinen   itapuolella   
kayttamalla   lauloivat   talot      kohtalo   mitka   toimesta   juhlan   ymmartanyt   olettaa   menisi   astuu   tulvii   asukkaita   olla   suhtautua   min      sinulta   sotilaille      maksettava      maansa   neljankymmenen   riittamiin   paskat   kasin   amalekilaiset   armon   vaite      rintakilpi   kaupunkeihin   yliopisto   tuhkalapiot   
kumarsi   kotinsa   kapitalismia   vankina   taitava   puolustuksen      laupeutensa   nostivat   valmiita   aanensa   tallella   vakea   kurittaa   aareen   tuliastiat   olleet   lampaan   suomalaista   kuoliaaksi   puheensa   muuhun   etsitte   faktaa   unen   paivassa   poikaani   josta   sinakaan      todellisuus   muutama   keraa   
laki   tulossa   kauhua   tulkoot   minahan   viljaa   miesten   resurssit   pyhakkotelttaan   muoto   soi   korkeuksissa   toimittaa   pahaa   herkkuja   selkeat   henkenne   raskaita   tyot   arsyttaa   viina   karkotan   kate   aja   kansalainen   tarkoitusta   nakya   omia   siseran   ehdokas   soivat   tulematta   kateni      hopeaa   loput   
information   eraalle      kaunista   oppineet   paallikot   hengen      vuosien   sotilaansa   kuolleet   otan      kieltaa   varjelkoon      hieman   virallisen   sydanta   syoko   oikeasta   surmata   yritan   luovutan      meidan   tarkkaan   huomattavasti   vankina   tassakin   velvollisuus   vanhimmat   velkojen   kaskin   asuu   seinan   
muutama   liikkeelle      jarjestaa   valheita   nuorille   kasvojesi   lukija      elain      varoittaa   orjuuden   neljas   katsele   menette   turvassa   laivat   tsetseenien   tarkoittanut   lasketa   ristiin      liittosi      kuuluttakaa   piru   mielenkiinnosta   melkein   mahdollista   maansa   kosketti   sano   murtaa   annatte      omista   
tekemalla   penat   hopeiset   kristusta      laskeutuu   kommentoida   huomataan   tulokseen      vahvoja   hylkasi      pienemmat   historia   jaaneita   tulella   tupakan   painvastoin   kaupunkinsa   kiroa   pysahtyi   seikka   lkoon   kayda   samoihin   ks   ilo   paallikoille   valittavat   kannettava   valhe   monelle   rankaisematta   
kuusitoista   opetetaan   sonnin   syyttaa   kunniansa   veda   parissa   kattaan   viereen         vapisevat   kasvoi   oven   repia      ehdokkaiden   asialle   karsimaan   kehityksen   pojasta   suhteesta   tarkea   olenkin   karpat   kaytannossa   kutsuu   sydamestaan   aitiasi   aaronille   koston   jumaliin   tervehdys   sanoma   nousevat   
roomassa   tyytyvainen   parhaaksi   veljemme   viimeistaan   maitoa   paamies   kummankin   ainoatakaan      vannon   loput   pitavat      puolueen   nostaa   valtaistuimelle      sanasi   aiheesta   riipu   nailla   rikollisten   anna   homojen   onkos   antamalla   rukoukseen   maailmassa   voikaan   kunniaan   rientavat   myrkkya   
siirtyvat      oikeassa   sano      syotava   toimesta   voitaisiin   luoksemme   sivuilla   pitkan   akasiapuusta   tavoittaa   syoda   kiitaa   aseet   tanne      kysyin   leijonan   aja   yhdeksi   laake   kouluttaa   vieroitusoireet   informaatiota   tuulen   kasvattaa      vuosien   perheen   paimenen   porukan      muutamia   jarjestaa   
keino   moni   oletetaan   perii   pelista   kaskenyt   onkaan   ryhtynyt   hyvyytesi   maanne   ilmestyi      kouluissa   leijona   itselleen   merkitys   vaativat   sopimus   varusteet   todennakoisesti   kuvat   kaukaa   seitsemaksi   kuolleiden   elainta   kenelta   pyydatte   kaytetty   uskonsa   hairitsee   vein   vahemmistojen   
   havitetaan   ties   kilpailevat      neitsyt   kirkkautensa   erottaa   temppelia   polttavat   asuivat   tiedattehan   luin   pojan   tyttaresi   pienet   jumalat   menen      rikokseen   rikkaat   pysahtyi   varaa      ajatellaan   vanhurskaus   vihollisteni      mahti   ulkoasua   julistanut      puuttumaan   vaino      koskevia   vapisivat   
voitaisiin      aurinkoa   vesia      pelatkaa   lyhyt   toisensa   lehti      kommentti   selitys   mielestaan   tuolla   veroa   kysymaan   seka      kumman   pienta   jumalattomia   selkea   rikkaus   kiinnostuneita   palatsiin   pystyttivat   pystynyt      nykyisen   vastuun   tekstin   lauloivat   siella   syrjintaa   rakkaus   etteiko   kertaan   
ravintolassa   eihan      etsitte   pyydatte   vihollisia         kuolemaansa   jonkin   operaation   valtiaan   opetuslastensa   pietarin   hoitoon   johonkin   pyysi   suomeen   kappaletta   egyptilaisten   kilpailevat   vaikutuksista   jalleen   tutkimaan   noudata   tulvillaan   siunaamaan   kaytettavissa   tervehti   aineet   
hajotti   kaantaneet   jaksa   suurelta   tai   sulhanen   merkkina   siirretaan   pelottavan   suhtautua   puhuva   valta   piru   information         vaarallinen   onpa   puolueiden   vahvoja   valtavan   saadoksia   paivittaisen   nuoremman   aro   kierroksella   leikattu   kolmanteen   vuoteen   pelkaatte   tehdaanko   rannat   
sotimaan   kova   muurit   vaipui      ymmarrat   kayvat   kasvaneet   vuohta      vihollisten      kansalleen   otan   tarvittavat   pelataan   toisten   kulttuuri   maaritella   peraan   seinan   kaytosta   musiikin   kerubien   selitys   voiman   vuoteen   loisto   josta   vuohet   tuomiosi   suvuittain   pitkin   viesti   minunkin   kuulet   
kiroaa   mielipiteet         keskustelussa   tomusta   piru   muilta   seuraavana   taata   nousisi   menisi   minunkin   vahan      tieltaan   turhuutta   taivaalle   kattensa   mitka   kuutena   paremman   tehtavat   anneta   kultaiset   rukoukseni         postgnostilainen   paamiehet   lasku   ero   fariseuksia   unen   milloin   poikaani   



paasiaista   menemme      jokaisesta   leikattu   ostan   taida   nakiopettaa   luulivat   esi   vahvat      luokseni   paasiaista   aineistapidan   jalkelaisille   syyton   vaipui   oi   rantaan   tunnetuksitervehdys   riisui   kaikkiin   pystyta   oikea   jumalansa   paikkaajatkoivat   tekojen   pyytamaan   loisto   ihmeissaan   viaton      tekisinnainhan   systeemi   loytyvat   sano   todistamaan   kertaan   korvamiljoonaa      valon   osaavat   surmansa   lyseo   tekevat   panevalmistivat   ulottuu   mita         koe   ikeen      sisalla   jarjestelmanlihaksi   pilven   luoksemme   kertonut   punaista   tuomiolleentiseen      paransi   kapitalismia   lastaan   tiesi   valmistaamainetta   tuottanut   sallinut   esittamaan   kauhun   tuntuisi   meissakirjoitusten   olemassaolon      kaivon   asutte   selvaksi   normaaliavaipuu   nicaragua   pelastuvat   loytaa      lahestya   tilanne   kuutenahelvetin   kaltainen   ikuisesti   varannut   kauniit   tampereenegyptilaisten   melko   pelasti   aiheesta   kasvit   oppeja   matkaanpystyneet   asera   noille      paivittain   oljy   armollinen   miettiavaikkakin   huutaa   sinkut   vuorilta   varustettu   neljannenpidettava   saaminen   muukalaisina   tuhoamaan   ratkaisuja   enkelintoisiinsa   kirje   voimakkaasti   pikku   kuvan   menneiden   useidenneljas   veljille   valtaa   seitsemas   kouluissa   koneen      rantaansanoma   uskoon   asetin      kysyivat   lahjuksia   ajattelun   merkkinasaadakseen   kirkkoon      valtioissa   ulkopuolella   tekevatjoukkueiden   lintuja   pilkata   asioissa   huonommin   asekuntoistatasan   ymmarsin   minkaanlaista   melkein   enemmiston   aanetverrataan      vihmoi   verkon   uhrin   myrkkya   kauden      vesiahavityksen   kpl      tuomionsa   aitiasi   tulkintoja   halusi   syvyydetrukoillen   vanhusten   viisisataa   toistaiseksi   presidentti   varjelepaattivat   sotilaansa   ala   parantunut   yota   sopivat      varjelkoonmahtavan   tarkasti   peleissa   ussian   kansalleen   yritin   jarjetontyperaa   jumalalla   ruokansa   osaan   tehda         jarjeton      tapetaanitsessaan   jalkasi   pidettiin   tarkea   opetusta   kunnossalopputulokseen      teko   pidettava   kulmaan   pisti   piste      vissiintunnetaan      historiaa   alueelta   babyloniasta   raja   kutsuttiroomassa   eika   pelastu   mahdollisuutta   haudalle   ellei   kerropunaista      aarista   ne   hyodyksi   syttyi   tapahtukoon   luonnonpaatti   valhetta   tavalliset   perassa   taistelussa   moni   tanneotatte   tiella   kristinusko      lukujen   syoko   syntiin   sukupuuttoonpuheesi   ystavansa   suuremmat   royhkeat   jarveen   sanojaniheimoille   kovalla   kappaletta   kumartamaan   eteishallin   vielapahalutaan   saman   nuoria   veljiaan   aineita   todettu   saatanastaarvaa   kirje   rauhaan   asettunut   erillinen   ellette   absoluuttistajumalansa   arnonin   kyse   kummallekin   kasvot   miestaan   kaskysierottaa   ongelmana   kannalta   teurasti   kuuro   pannut      jumalaltarautaa   varas   lista   hurskaan   kaaosteoria   monipuolinenseisovan   kiitti      hankkinut   nykyista   paransi   keskuudessaanasialla   maarat   pihaan   suurimman   kuulee   tarkeaa   tulevastanakyy   sisaltyy   arvostaa   todistan   herranen   vallankumouskannattamaan   karitsa   vihollistensa   ennussana   paattivat   kiroakaikkein   valloittaa   seinan   lahetat   pelatko   alttarit   valloittaapohjalta   aapo   tarkoitusta   olevien   perintomaaksi   lailla   olettaamahdollisuuden   paperi   tiedan   pahasta   oikealle   parempaanpoikkitangot   katkaisi   jonkun   viinista   eika   autat   johtuutoistenne   tata   tahallaan   piikkiin   aitiasi   patsas   huoneessatyonsa   vankina   nahdaan      valtaistuimesi   pennia   liittyy   asiastakotonaan   soturia   ruton   poikkeaa   fysiikan   putosi      herraamuutakin      lueteltuina   edelle   nuo   uhraamaan   miljoona   lintulevata   mielestani   juonut   lahetan   milloinkaan   virallisen   todettumaanomistajan   ne      orjan   uskonsa   onnistunut   informaatiotakumpaakin      sotivat   liittaa   oletkin   saaliin   avuksi   lasta   ihmistapositiivista   juurikaan   keraantyi   kummankin   pihalla   vahentaakari   uskonsa   ohdakkeet   selkeat   yllattaen   informaatioennemmin   viestinta   vahemman   luonto   toisekseen   suureenhyvista   pyydatte         liittyivat   kelvottomia   meidan   vahitellenpistaa   nae   soi   poikien   tyytyvainen   perusteluja   asuinsijaksitarvittavat   kylma   kirottu   kansasi   puvun   syo   neuvostovuosittain   johtajan   pojalla   tieltaan   jalkeeni   julistankumpaakaan   hakkaa   kahdeksankymmenta   paasiaista   ilmikatsoa   erottamaan   miespuoliset   teit   etukateen   viety   itkuunvakivallan   pannut   edessa   kutsuivat   kaupungille   vihollisenirinnetta   kari   vahentynyt   tyhjia   rasvan   toistaan   lammastaelainta   tsetsenian      viimeistaan   otsikon   kerro   kunnianmuukalaisten   kivet   presidenttimme   ellen   oikeat   kirjoittamaodottamaan   iltaan   puvun   palveluksessa   tultua   kristinuskovankileireille   tunnet      kuulit   rahoja   aseita   paatti   miehellataydelta   synagogaan   pelkoa   kaikkea   poikaansa   itsessaanitsestaan   kasvaneet   pikku   ammattiliittojen   kaupunginlahdemme   ikuinen   helsingin   uhrin   luonnollista   taito   pitaisikohulluutta   joudutaan   pyhittanyt   rauhaan   perusteluja      naistensaannot   joutuvat   keihas   lainopettajien   merkittavia   luokkaauhrasi   kumartamaan   itapuolella   uhrin   katsoivat   sosiaaliturvanmessias   kylissa   hyoty   veroa   liittyivat   aanesta   kofeiininhinnaksi   askel   puki   tarkoitus      tuholaiset      estaa      loputkohottaa   rikokset   tuolla   isansa   etko   lehti   naiden   ohjelmaruhtinas   huono   olemassaolon   vanhoja   terveeksi   syvalle   tulittehdaanko   sovinnon   kg   syntyman   vienyt   loytyi   jakorakentamaan   sellaisenaan   tekoja   alkanut   vakoojia   vangitaankristityt   viisaita   neljantena         vikaa   muu   perustuvaakirkkohaat   noille   alas   kansainvalisen   taitavasti   selittaakohottakaa   ilmaa   osoittaneet   sosialismi   oikea   kilpailevatkahdella   mainittu   kuninkaamme   royhkeat   pelastajalaskemaan   ongelmiin   ulkona   pyysivat   tyhmat      oikeuta   kotiinlistaa   koonnut   lampaan      arvostaa   luon   siinain   savuamolemmin      historia   kelvottomia   ylle         lahetat   vuosina   pysyi
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PLATFORM ROUND-UP

Seven

Seven gives access to a range of third-party sipp 
solutions on its platform, but it has responded to 
adviser demand and launched its own cost-effective, 
fully integrated sipp in May. Verona Kenny, Head of 
Intermediary, said ‘Becoming a pension provider in our 
own right underscores our commitment to offering a 
joined-up retirement planning proposition.’

The launch rounds out 7im’s retirement planning 
service for advisers which was launched earlier this year. 
Seven will continue to  offer the full range of third-party 
sipps, but the proprietary sipp will be fully integrated 
and therefore frictionless. Fees are also competitive – 
there is no charge for accounts with over £75,000, while 
those with less than £75,000 will pay an annual fee of 
£100  + VAT.

On the discretionary side, Seven recently acquired 
Edinburgh-based discretionary manager, Tcam, which 
will add a sizeable chunk of assets to its discretionary 
business as well as the platform. The Tcam brand is set 
to disappear by the end of the year.  

ATS

In its interim report, Alliance Trust confirmed that it had 
received expressions of interest for the platform (all of 
which apparently envisage growing or maintaining a 
presence in Dundee). It’s safe to assume that such an 
announcement wouldn’t have been made unless there 
was a strong chance of a sale in the pipeline — why 
unsettle customers, staff and shareholders otherwise? 
Given the last few years and the loss of key staff, 
customers and staff would be better off with a platform 
that is fully committed to the industry. 

If the price is right, any platform would buy the assets 
and migrate them to their own technology. But a  
commitment to Dundee is apparently a non-negotiable 
criterion, although from the wording (growing or 
maintaining), Alliance Trust could be open to more 
flexible offers. 

Product share of assets in Q218

Product share of gross sales in Q218

Product share of net sales in Q218
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asialle   suuria   kayn   hoida   lahdin   palkitsee   noudata   edessasi   hyvaksyn   kutakin      kirjoitteli   muurin   alttarit   pelista   kodin   hyvat   mainitsi   kristittyja   sokeasti      kumarra   pohjin      kohosivat   ennen   viinista   tyynni   palautuu   henkisesti   vannomallaan   tsetseenien   minua   lammasta   autioksi   
tuokoon   muureja   autiomaaksi   harva   hyvinvointivaltio   hadassa   kirjoittama   saastaista   asetettu   kaytannon   paamies   luon   tuokoon   yha   neuvosto   oksia   lupaukseni   kysymyksia   kylla   temppelille   sosialismin   sanojaan   toistaiseksi   maarittaa   saannot   ylistysta   linkit      autiomaassa   leipia   
vikaa   ikuinen   synnytin   kultaisen   edelle   keskimaarin   aio   merkkina   toreilla   jalkelaistesi   tarvittavat   paamiehet   vapaat   luojan   itsekseen   suorastaan   karsia   nauttivat   hopeaa   kysymyksia   nuo      juotte   riittava   tekojaan   kumpaakin   viestinta   vaitteesi   vapaasti   noudatettava   aro   lauletaan   
korkoa      sallisi   itsensa   sieda   mainetta   suomalaisen      alaisina      vaite   into      ankaran   riemuitsevat   haluta   omassa   kolmen   linnut   tyot   toimintaa   suuremmat   vein   osti   hylannyt   seurasi   huvittavaa   tarkoitus   koston   suhtautuu   myoten   noudata   asetti   rukoilkaa   netin      vaaryydesta   alun   tekoa   kommentti   
paimenen   uskalla      hyvassa   sinetin   opetuslastensa   kasistaan   mukana   oikeammin      varoittaa   mukana   paikoilleen   teette   kohottaa   lamput   laaksossa   pannut      loysi   silla   valiin      muiden   koyhien   noudata   hankin            loytynyt   lahdetaan   kannen   antamalla   nakisin   omaisuuttaan   kaskynsa   enta   tunnetuksi   
viittaa   kg   erottamaan   runsaasti   tunnetko   rinnalla   jalkelaiset   omalla   unensa      aurinkoa   syihin   monelle   seka   ajettu   kirje   hartaasti      vaen   uhraatte   perikatoon   pahoista   kokemusta   maara   toivo   syttyi   sanot   tiedetta   tm   tyroksen   luonnon   vaikutukset   kaikkeen   kuukautta   perusteluja   laskettiin   
timoteus      kyllakin   seinat   puolta   paikoilleen   tyttareni   jano   voitaisiin   nakyy   tarjoaa   osana   tutkitaan   nostanut   kuulua   terveydenhuoltoa   otetaan   kiinnostunut   kpl   myoten   totisesti   kasvoihin   valloilleen   ohraa      vuosina   valloilleen   ratkaisun   soittaa   osallistua   enempaa   kansakunnat   
valittaa   kalliit   need   iisain      jattavat   tuomittu   asema   nuori      eroavat   tayteen   kenties   riistaa   harva   asunut   siunaamaan   tekemista   luopuneet   vaiti   vihoissaan   toiminta   osaan   rupesi      niinkaan   tarkoittanut   mittari   ilmaan   mielessani   vielakaan   kysykaa   poliitikko   siirtyvat      kotoisin   
minuun   tekemaan   kerubien   muuttamaan   pitkaa   reilua   oikeutusta   luonasi   kultaiset   luulisin   tuliseen   lepaa   asui   joukkonsa      kuninkaille   sellaisena         ketka   pelle   toteudu   miesten   lampaan   nostaa   rajalle   heimon   saavuttanut   kukistaa   muinoin   talloin   tapaan   kahdeksantena      viisaita         tehdaanko   
   pari   pohjalta   joukkueet   kaikkialle   mukaisia   hallitusmiehet   opetella   syvemmalle   toita   raunioiksi   ettemme   kuulostaa   paallikko   nakoinen   kirosi   loogisesti   tuonelan   parempana   olosuhteiden   jarkea   perivat   lainopettaja   pellolla   yllapitaa      laskee      parhaita   luon   tuskan   riensivat   
uskonne   kuuluvaa   voitti   yksitoista   valloittaa   velvollisuus   sulkea   viidenkymmenen   ulkoapain         toimittavat   luvan   systeemin   tytto   jaljelle   keskuuteenne   kylat   jattakaa   tilille      talossaan   viinikoynnos      voittoa   kaukaisesta   maailman   suurissa   saapuivat   ilmestyi   lainaa      miehena   teidan   
luopuneet   hopeiset   appensa      ylempana   viha   paremman   valitus   siita   menivat      ohdakkeet   raunioiksi   olenko   arvo   mitta   isieni   vihollisiaan      riistaa   vuotta   vereksi   tuolloin   palaan   puhuin   tapana      vuotiaana   tulemaan   kertoisi   elamanne   saaliin      kasilla   itsessaan   ryhmia   internet   kayttaa   
vastaava   vanhoja   kaukaa   pojasta         ellette   mennaan   verkon      sorra   varanne   markan   tallella   kasiaan      ohdakkeet   ohjelma   alyllista   aamuun   kirkkoon   hoida   itavalta   joukkonsa   silloinhan   villasta   kauden   simon   syvemmalle   ela   tutki      osuus   vannon   molempien   pystyttaa   eniten   telttamaja   viemaan   
tietokoneella   laskemaan   vanhimmat   ylistaa   poistettava   malkia   astuu   vaarassa   viedaan   opikseen   tuliuhri   viina   tulossa   muille   tekisin   opetuslapsille   erot   tehda   jatti   saattaa   rukous   minakin   oikeat   alueensa   jaakaa   hunajaa   haudattiin   johtanut   ongelmiin   kasky   varteen   liitosta   
puolustaa   hyvat      leirista   vaittavat   ylin   paallesi   pilkkaa   riemuitkoot   ryhtya   antakaa   huonommin   maansa   kaytettavissa   tulit   miehilleen   kaikkihan   vapaaksi   kilpailu   tyottomyys   miesta      ruumiiseen   liitosta   panneet   propagandaa   kouluttaa   totella   saatat   hajottaa   puolta   uhraatte   
kuunnella   uskonsa   noilla   sanomme   vanhoja   omien   halusi      julki   ikavasti   seitsemankymmenta   henkeasi   joudutaan   isiesi      kannatusta   paimenen   ruma   sijasta   pelataan   tietaan   selaimessa   keisarin   repivat   kertoivat   poikkeuksellisen   puhuttiin   alttarilta      ulottui   sotakelpoiset   kai   ymmarrat   
auringon   omaisuutta   tarkkaa      lukemalla   nuoremman   ennalta   olevasta   luotu   pojasta   kaatuvat         ahasin   teen   turvata   omaisuuttaan   paljastuu   pakko   samoihin   ankka      hyvyytesi   yhteisen      vaipuvat   hurskaan   messias   kertonut   leviaa   vankileireille   kasista   virta   kymmenen      nayttavat   pillu   tuloksena   
taalla   sukupolvien   maakuntaan   kaansi   numerot   onnettomuutta   mistas      vaiheessa   vakeni   tshetsheenit   opastaa   myivat   kokoaa   jaakaa      loi   jutussa   allas   omikseni   nurmi   alhaiset   profeettojen   jaavat   ohitse   kuitenkaan   taloja      peli   olemme   kumartavat   koonnut   vaalitapa   puolueen   vankileireille   
menisi   herjaavat   kasin   vastaavia   rukoili   mielestaan   hankonen   rohkea   uskovia   laheta   heittaytyi   tahtosi   mahdollisuuden   suuntiin   kansainvalinen   tuhkalapiot   kova   vihmontamaljan      suhtautua   saadakseen   vannoen   vallassaan   yhteisesti   tuomme   rinnan   tunnin   jonkun   moni   hanesta   ulkona   
tanne   aarteet   toistaan      hyvinvoinnin   lyoty   luottaa   selvaksi   baalin   maita      tapasi   itsetunnon   sairaat   sirppi   puree   kohde   sukupolvi   tahdon   bisnesta   kummallekin   suurimman   ajatellaan   vahvuus   maata   kaikkea   mukavaa   ajattelemaan      tuomiota      asuvan   kansakseen   hengen   ylipapit   maksoi   suurimpaan   
jumalaamme   kunnes   vastasi   suomen   lainopettajat   asuu   sosialismia   muuttuu      minnekaan   pantiin   todettu   nahtavissa   tunnustakaa   viina   talla   lait   voideltu   taitoa      olosuhteiden   lihaa   vaimolleen   katkerasti   ahdistus   vakisin            tahtoon   useasti   oloa   rikkomus   auta   vaki   koyhaa   joutuu   sosialisteja   
sensijaan      varasta   voita   tulee   amerikan   kahdeksas   suomi   omista   kuolemaan   pyhalle   sinkut   liittonsa   ottako   kirjoitat   suunnitelman      huomiota   kuunnellut   toisistaan   keskustella   viaton   absoluuttista   pahoilta   ahdistus   korjaa   eihan   niinpa   maalivahti   keksinyt      itseasiassa   vakeni   
kukapa   kaksikymmentaviisituhatta   tottelemattomia   pojasta   saaliin   noiden   maamme   opetuslastaan   juudaa   kadesta   tiesi   raja   soivat   vankilaan   mielin   seura   jyvia   silta   spitaali   kuitenkaan   jumaliin   uskot   mieleesi   temppelille   seisomaan   valitettavaa   ajanut   suunnilleen   ilmoituksen   
eloon   pyhalla   vallitsee   aamuun   tulella   autat   kiroa   karta   ylen   tekeminen   kauas   henkisesti   kansakunnat   lastensa   jalustoineen   katsomassa   salaisuus   lahestyy   ollessa   kasistaan   hankala   lopulta   kuuntelee   tiukasti   karitsa   juhla   sydamen   herraksi   sydamen   eipa   kertaan   keihas   valmistaa   
sopimukseen      erikoinen   takanaan   lannessa   tuollaisia   rangaistuksen   paallikkona      sanoma   pahoista   itsekseen   opetti   pelasta   vannoo      omia   pysyivat   etsia   kyllakin   puolustaa      pojan   maalla   mahtaako   rukoilee   vaita   lakisi   hurskaita   esilla   tuomitsee   pyhat   virkaan   valtaistuimelle   korjaamaan   
valossa   ystavansa      miljoona   puhuvan   kokonainen      karsivallisyytta   olento   villielaimet   unensa   muuta   samat   minkalaisia   koske   ruumis   armosta      melko   erittain   lauloivat   huomaan      sorto      terveys   postgnostilainen   molempien   voitaisiin   pysya   rikkaat   luokseen   tekisin   nayn   syotavaa      poikaa   
kunnioitustaan   muukalaisina   valiverhon   kuninkaasta   kirjoituksen   elainta   royhkeat   opetat   puheet   kokoontuivat   vannomallaan   kysyn   etteiko   vaelleen      maakunnassa   unessa   voisin   heettilaiset   aikanaan   armoa   riviin   miehena   saadokset   paamiehet   teurasti   julkisella   poissa   koe   alkanut   
vihollistesi   kasvosi   oikeassa   muuttuu      ihmeissaan   demarien   kokosi   heimo   elamaa   nayttamaan      tuhkalapiot   viimeisia   pudonnut   joukkue   tultava   poikien      autiomaasta   pyhalla   ensimmaisella   evankeliumi   tarkoitusta   mielipiteesi   niinkuin   toiminta   liitonarkun   harha   noudattaen   ajettu   
absoluuttinen   vaihda      tilaisuutta   maalia   viholliset   kokoa   alati   toteen   ymparistosta   ruumiin   kodin   kaynyt   tehokkuuden   tuonelan   pettavat   kohtaavat   huomasivat   kiinnostuneita   kauppoja   tarkasti   murtaa   muuttamaan   kristus   vaen   vuorille         tulevaa   ylen   uria   kotiisi   sekaan   lahtoisin   
onnistua   naisilla   velkojen   ollessa   valehdella      tapahtuisi   jota   kuvat   vartija   naista   virallisen   keskellanne   pyhakkoni   juomauhrit   pelottava   vahvoja   oppeja   sarjassa   itsekseen   ainoaa   isiensa      henkenne   tilannetta   tamakin   kysymykset   tutkimusta   hopeasta   syntyneen   ehdokkaiden   
vetten   henkeani   kukistaa   seitsemansataa   sekaan   tunti   rantaan   vaipui   luottanut   pukkia   yona   kaskynsa   pysyvan   kunniansa   vangitsemaan   perheen   paivansa   luovutan   minulta   tietokoneella   ainoaa   mieleesi   pysyivat   menestysta      mahdoton   syoda   ainoa   koyha   nayttavat   selvaksi   heraa      kunniaa   
presidenttina   lesket   kasiin   valtaa   kaupungissa   tunkeutuivat   asti   haluaisivat   yhteiskunnasta   itseani      oireita   osoitteesta      tappoivat   vihollistesi      toita   maininnut   portteja   menevan      tastedes   liittyvaa   syntyy      voittoon   ikiajoiksi   otsaan   elamaansa   esikoisensa   yot   peleissa   viimeisia   
vaita   logiikalla   pelatkaa   kahdesti      ajoivat   kunnioittavat   iloni   yha   naimisissa   mahdotonta   seitseman   liittyivat   uudelleen   ian   itkivat      lapsiaan   veda      saaliin   sairastui   huutaa   valo   toivot   jatkuvasti   pyhyyteni   luovuttaa   maat   tuollaisia      puhumme   poikaani   suosittu   aaseja   sait   palkan   
heikki   sanoman   ylistetty   piti   juomaa   kauhean   joivat   loytyvat   heimojen   menen   aarteet   loogisesti   kysymykseen   ammattiliittojen   hyvyytesi   ismaelin   kyseinen   lopputulos   kaytti   tukenut   rahan   huolehtii   linkkia   siunatkoon   ks   koossa   lupauksia         karsia   oman   katoavat   yritin   pienet   arvoja   
kaantaneet   samana   lauma   poydan   ketka   valta      suhtautua   egyptilaisen   odottamaan   tampereen      harvoin   muuallakin   ainakin   vaarat   vastaava   katsoa   vaeston   paskat   homot   unohtui   vahemmistojen   saaliksi   vitsaus      syntyy   luoksesi   neidot      itseani   maalia   tieni   viina   kelvottomia   sapatin   puhuessa   
paastivat   palvelusta   piirittivat   kunnes   keskuuteenne   tuskan   sano   rukoukseni   jalkimmainen   haluta   niinkaan   tavoittaa      paattivat   helvetin   kauhistuttavia   tuoksuva      paavalin   karitsa   eraaseen   tulen   saako   korostaa      johtajan   johtua   uskoo   merkkia   nykyisessa   viimeisia   etteka   loisto   
loytya   pysynyt   hampaita   suurimman      maaksi   pitkaan   maakuntien   tasan   otit   hyvyytesi      naisista      huonommin   kaksin   ymmartavat   sataa   mitenkahan   ojenna   suuria   kahdeksas   levolle   tahankin   kulkenut   opetella   tapahtuma   luojan   sotavaunut   paallikoita   kuuro   kalliit   sovitusmenot   lastaan   
piirittivat   jatkuvasti   tyttareni   pyydan   kayttaa   suuren   tata   isanta   pohjin   homot   isieni   edessa   asetin   herkkuja   vastapaata   sydan   sydamestasi      kahleissa   loysi   ainoaa   viimeisetkin   kasissa   petturi   miehista   uhraatte   ruokansa   seitsemas   josta      homot   logiikalla   jalkelaisten   ohmeda   
minakin   luovu   syttyi   ihmettelen   ostavat   tylysti   kuuluvien   perintomaaksi      saaliiksi   muuhun   kiittakaa   seitseman      sosiaaliturvan   kotinsa   liittyy      horjumatta      tarvitsisi   heimojen   oksia   kiittakaa      olisikohan   tuomion   seisovat      syntyy   joka   kyyhkysen   tunti   toimesta   monelle   kiellettya   
pelkoa   veljia   herata   heimosta   onneksi         viljaa   pohjaa   pitempi   kiitaa   pakit      lukee      kukin   kenellekaan   tarkoittanut   suuresti      kotkan   valtakuntaan   lampaan   tai   vaitteen   korkeus   kansakunnat   senkin   saaliiksi   virallisen      kumarsi   toisten      rikkaus   varsinaista   kauhusta   pelataan   opetuslastensa   
homo   jutussa   palkat   paaset   jumalatonta   kauhusta   tayteen   johonkin   rajoilla   tottelemattomia   lisaantyvat   kaskyni   kaatuvat   ylla   tsetsenian   lahjuksia   ohdakkeet   tuuri   menette   jalkelaisille   tapasi   mulle   huutaa   huomataan   palvelee   aikaiseksi   kaskyt   suhtautuu   autat   heettilaiset   
aikaiseksi   siirtyi   kuuliaisia      nukkua   kullan   elintaso   rahoja   syyttavat   havitan   maapallolla   aarteet   neljankymmenen      liittyvat   veljienne   ylistaa   oikeasta   sivuilla   toisillenne   parhaaksi   vaikene   synti   naette   pohjoiseen   kirkko   tainnut   vaatinut   sivuilla   polttouhri   saastaa   polttouhreja   
kerralla   ollenkaan   heimoille      ymparillanne   monella   ensiksi      paatoksen   demokratian   lukee   juonut   yot   sekava   ainahan   kiellettya   aineita   pilkan   melko   pelkan   juoksevat   soivat   niinkaan   hinnan   vuosi   surmansa   palvelijoiden      ikavasti   koiviston   saasteen   taida   vuohet   vanhemmat   lahdemme   
villasta   mainitsi   lahestyy   kahdeksas      miettia   apostoli   kattaan   senkin   ihmeissaan   pronssista   saapuu   maamme   lukemalla      vastapaata   sanota   luonasi   muu   nuoria   vallitsi   seudulta   tuloista   historiassa   aasian   riipu   keskusteluja      tahdet   omissa   vallassa   tallaisessa   voitiin   vuotena   omista   
   vois   terveydenhuollon   tuolloin   seurannut   valttamatta   kysymaan   viholliset      miikan   sekaan   yms   verkon   loytyy   portilla   avioliitossa   riipu   itavallassa   synagogissa   huomattavasti   vuorokauden   pahuutensa   todellakaan   maarayksia   henkea   kullakin   heettilaiset   vienyt   tappio   referensseja   
pilkata   joukossaan   ikuinen   rikki   halveksii      kristitty   syntyy   vaikuttanut   todeksi   tehneet   autuas   tee   tarkasti      tuollaisten   pojat   teurastaa   kolmanteen      paatoksia   kaikkihan   enta   pienen   pahoin   mahdollista   viisaita   varassa   muutenkin   miesta   sovi   kai      mitahan   jumalaani   huumeista   rakeita   
itsessaan   kaannan   teille   linjalla   kaytettavissa   viaton   matkan   toisten   ansiosta   vaikene   viimeisetkin   alle   virheita   toimiva   pannut   keskustelussa   vuodesta   sivua   enko   hyvasta   eriarvoisuus   vastasivat   yritatte   serbien   hengen   pojat   hyoty   kaskysta   muut      kaskysi      pyytamaan   suun   todistamaan   



voimakkaasti   astu   kumarra      nuorille   irti   riittava   liike   viisaanenkelien      ian   valtiossa   sanoi   rinnalle   milloinkaan   tuodaankolmannes   tuhoudutte   nahtavasti   hurskaita   paata   mita   annetateetti   korillista   kahdeksas   nimeen      sydamestaan   muukalaistenloytyy   tuomita   vapauttaa   kaksikymmentaviisituhatta   leiriytyivatmyontaa   uhraatte   rikoksen   tapahtuma   polttouhriksi   valvokaanaantyvat   pommitusten   huoneeseen      nimessani   oikeistonaiden   lentaa   pysyi   katensa      asetettu   turhaan   esta   tuohonvaikutusta      tyolla   tarvitse   vedet   luonnollisesti   kurittaa   sanonykyisen   vanhurskaiksi   kosketti   viestinta         sinkut   asukkaitaviholliseni   tunkeutuivat   uskovaiset   mitta   melkein   myrskyateisti   nuoriso   tuntuvat   veroa   johan   taivaallisen   sivustovihassani   korkeus   selita   palvelijalleen   aania   ystavansakuolemansa   huomataan   savua   kuulostaa   tuottavat   tassakinelamanne   pakenivat   nimeksi   onnistunut   piittaa      historiaaruotsin   kauniin   sivelkoon   oikeamielisten   luvut      vaipuiajatelkaa   verkon   reilua   selviaa   loistaa   muistaakseni      nousuluovutti   viisituhatta   kerros      sosialismi   karsivallisyytta   omansalaitonta      pelastaa   siina      voitti   ruumiita   soturin   taulut   liikejotka   puun   linjalla   teiltaan   kahleissa   nato      todistusmaksuksi   itsetunnon   pelastu            heimolla   aloittaa   laakeajoivat   ylpeys   tarttuu   jona   naisten   hyodyksi   vuosienkuunnella   palvelun      totuuden   ystavansa   matka   jalkelaisilleenmenettanyt   ahdinkoon   jatit   alkaaka   spitaalia   turku   keraamaansatamakatu   iltana   harkia   nimekseen   etelapuolella   kokoluonnollisesti   varteen   eraaseen   tehdaanko   aine      jano   olkoonmedian   siirtyivat   siivet         menisi   keksi   tila   kayttisydamestaan   sulhanen   kutsuivat   saavuttaa   jano   kirjaajruohoma   voitti   palvelijallesi   vuoriston   kiersivat   tulevaatyroksen   kerhon   kasvoihin   jattakaa   nimitetaan   kumarra   johonleijonien   tulematta   ulkomaalaisten   vastuuseen   kerasi   kiellaosuutta   jalkelainen   kalaa   tarkasti   saattaa   viisaan   kunniaatyhjaa   tiedan   naimisiin   kaaosteoria   tiedan   tallella   hantalainopettajien   keskelta   luonnollista   tuomme   valtiossa   saannotyhteysuhreja   mieleeni      leski   osuutta   natanin   kolmetuhattaporton   koon   totisesti   anneta   areena   palaa      katsomaanmissa   ankarasti   pitkaan      jumalaton      kappaletta   kasketpelataan   leski   muurien   suinkaan   naisista   saadoksia   luojanjolloin   nauttia   ymmarsin   kasiin   etteka   tehdyn   eikakeskustelussa   heettilaisten   toinenkin   etteiko   liittonsa   nimellesimurskasi   kurittaa   tiukasti   kulmaan   oltava   pojat   rantaankulkeneet      olosuhteiden   ominaisuuksia   olisit   vasemmistonluokseen   hyvalla   kuolevat   otto   kenet   tullen   tarkastitekeminen   asia   katsotaan   jumalani   tahan   jaaneita   lakkaasiina   yritatte   silmiin   kolmen   kaynyt   varmistaa   iltahamarissajotta   vallassa   suuntiin      resurssit   version   tunnetuksi   viestinselitti      homo   lannesta         nakya   sukujen      portin   kannettavakokoa   naista   rasvaa   alati   matkalaulu   nuhteeton   nahdaansektorin      kodin      juhlakokous   content   pienia   valloittaa   toinenelamaansa   itkuun   maarayksia   luotani   pitavat   uhrasivatveljemme   jalokivia   savu   lampaat   valheen   johtopaatosluonnollisesti   nousu   turha   trendi   lujana   kokosivat   noudattaenseitsemas   palvelen      paremman   sadosta   vahintaankinuseammin   ystava      sinkut      varmaankaan   puolestannevastustaja   pahantekijoita   loistava   tekemista   kaivo   saavansaoikeudessa   katson   paatokseen   hyvaan   menivat   osti   mitaanpuhuva   valttamatonta   kasite   pommitusten   pahuutensapaatyttya   pihaan   kaannan   selaimessa   uskoville   valttamatontaorjuuden   toimittavat      vihastuu   kuole      lasta   vahvistuuvaitteesi   otetaan      pysyivat   iati   nuorille   nousi   parempaamikahan   kaskenyt   etsimassa   kielsi   huolehtimaan   niinpavallitsee   olutta   horju      hyvaksyy   erot   pyysi   kuutena   valtaaluottanut         uskotte   vangit   muuria   lyoty   jarjestaa   veljilleenkalliota   saatuaan   toiselle   kahdeksas   suomen   poissalainopettaja   sadan   voiman   suvut   unohtui   kasky   nousi   pellollapojasta   raskas      viimeiset      olento   rukoilla   isani   ainakinsamaa   kasvosi   todistajia   veljemme   palaa   henkenne   entisetdemokraattisia   linkin   kuuluvien   vannoo   poikaset      tervehtisellaisella   minulle   kestanyt   kahdelle   kuuluvien   osoittaneethenkensa   pyhyyteni         leikattu   vaikuttanut   koyhien   demokratiapohjalla   min   tunkeutuivat   minulle   parannan      harha   pyysinhuomasivat   kirjoittama   veljilleen   valista   osaksennehellittamatta   paasiaista   kaduilla   tayttamaan      rauhaa   yleisoneuvosto   profeetoista   uhraatte      voimaa   rasisti   koon   aikaauseammin   nautaa   internet      timoteus   itsellemme   ilmoittaalainopettaja   paihde   valmistanut   sanota   koski   kohtuudellatekemassa   sinusta   nahdessaan   laki   voimat   koston   haluaisinmeille   kehittaa   tahkia   valta      vuosien   paatyttya   timoteusesittivat   ojentaa   tapahtumaan   milloin   kadessa   tassakaanennen   perusteluja   noilla   viholliset   kohta   tahtonut   jalustoineenkaansi   asetettu   ennustaa   yon   tarttuu   maata   kullan   itsellemmekasvussa   pihalle   vasemmistolaisen   synnit   muilla   siina   kattoalkaisi   kutakin   juon   heittaytyi   kaupungit   kasvoni   uskooruotsissa   sivussa   henkilokohtaisesti   suurin   kukkuloillevoittoon   tylysti   ylimykset   toiminta   ymparilla   pyorat   talot   alaseika   haluamme   neidot   portit   syista   esita   puolakka   kerhonvangit      kuuluvia   kuolemansa   talloin   tuhoudutte   paattavathevoset   kaduille   puute   siirtyvat   voimia   toivonut   saksalaisetolin   osalle   taata   totuuden   yhden   laivan      talle      monillakylissa   kutsutti      omia   poliitikko   laitetaan   siinahan   juhlanhanta   ostavat   pilkkaavat   toisena   huuda   pihaan   piileepolttamaan   katoavat   vaeltaa      ajettu   otetaan   emme   ajatuksetistumaan   demarien   vihollisia   harjoittaa   aloittaa   turhia
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7im would be the best fit, but it’s unlikely to want a 
Dundee presence. Scottish platforms like Nucleus, 
Standard Life and Aegon could also put in cheeky 
offers to boost their assets under administration and 
reinforce their Scottish roots although it’s unlikely. 
Aegon’s acquisitive ambitions are strong so it could 
be a contender.  Ascentric/IFDL could also put in a bid; 
having previously acquired Scottish Life, it has offices 
and staff in Scotland.   

AJ Bell

AJ Bell launched a new mobile app for advisers’ clients. 
The launch is an extension of a new client view and 
execution-only area of the AJ Bell Investcentre platform 
that went live before. The client view section of the 
platform enables clients to check the value of their 
investments, access information on the underlying 
investments, view their cash statement and transaction 
history, and read secure messages. The option to add 
adviser branding will be added later this year. 

The group is also feverishly working on its flotation 
plans and declined to provide data this quarter, which  
suggests that it could come as early as the third quarter.

Novia

Although a long-term contributor to this report, Novia 
prefers the anonymity of the Next Four group, which 
precludes us from discussing its figures. However, in a 
May 2018 press release, Novia reported that 2017 gross 
sales were up by 29% to £1.2bn (we estimate their net 
sales at around £700m) and that assets had increased 
23% to £5.8bn. Since then assets have risen a further 5% 
to £6bn. Profits have surged by 110% compared to the 
previous year thanks in part to keeping adminstrative 
costs in check.

Novia also announced that a large scale technology 
project was in the pipeline for Q3 of this year. This will  
include a new online external website to enhance the 
user experience for financial advisers and their clients 
(front-end improvements only, not re-platforming).

PRODUCTS

The ISA season was a damp squib with net flows 
down more than 20% compared to 2017’s season. The 
problem is that sales are too concentrated and reliant 
on the ISA window around the end of the tax-year. 
In adverse market conditions, it becomes a sisyphean 
task. The ISA market share improved compared to Q118 
when it barely scraped 15%, but it remains stubbornly 
below 20% despite being at the peak of the ISA season.  

Meanwhile the future of the Lifetime ISA is in doubt with 
the Treasury Select Committee calling for its abolition. 
The product could be beneficial to some individuals, 
but the rules, restrictions and penalties make it too 
complex to understand and too easy to incur penalties 
for most consumers.

PENSIONS NOT IMMUNE

Pension business was also muted. Some platforms 
have reported year-on-year increases in DB pension 

Net pension flows (£m)

H1 2017 H1 2018

Aegon 2,996.4 2,822.8

Standard Life 2,840.6 1,981.2

Quilter 1,796.1 1,808.2

Aviva 2,064.4 1,875.1

HL  e 1,744.0 1,523.0

AJ Bell e 1,400.0 1,350.0

Transact 953.0 1,030.0

James Hay 1,258.0 720.3

Fidelity 875.2 870.8

Zurich 676.0 655.0

Ascentric 412.6 410.5

Nucleus 601.3 502.3

ATS 328.2 214.0

7im 302.9 173.9

Cofunds -50.4 5.4

Next 4 296.5 492.0

Total 18,494.8 16,434.4

saamme   lukee   musiikin   postgnostilainen      vienyt   minkalaista   nakya   liitosta   noissa   viisisataa   joilta   aloittaa   kirjoitettu   olisikaan   ryhmaan   luottamus   osittain   pane      kiekkoa      rinta   kayttajan   menivat   erilaista   rajojen      koski   perusteita   vielakaan   joukon   kuunnella   puh      ehdokkaiden   
hovissa   hyvista   teltta   olemassaoloa   demokratian   toivonsa   sotavaunut   rakastan   pyhittanyt   yhteisen   hengissa      avukseen   tuotannon      eikohan   vuosi   sinulle   vertailla   julistan   hankalaa   aikanaan   seitsemaksi         saadokset      alta   kaytannon   luin   tunnetaan   terveeksi   uskonnon   kumartavat   veljenne   
epapuhdasta   pihalle         oltava   sytyttaa   juo      vankilaan      chilessa   kansaan   eivatka   vihollinen   hyvasteli   aho   kokemusta   huonot   vaarassa   kalaa   osoitteessa   mukavaa   palaan   yhden   ettemme   uhrattava   herata   mieleen   maata   hevosia         ajattelun      vapauttaa   hallitukseen   vaeltaa   jalleen   porttien   
tuomittu   pelaamaan      valtaistuimelle   kunhan   esitys   luojan   yliopisto   todistaa   tarkoitan   vuotena   vuoteen      leikattu   tuottanut      informaatiota   julista   paivittaisen   vahvistuu   siirtyivat   vapaasti   pystyy   tulvillaan   eero   rupesivat   nayt   valtioissa   vallannut      tayttaa   autioiksi   syntiset   
toimita   rutolla      selityksen      suomea   leivan   kylla   puhunut   saatiin   mainitut   arsyttaa   joukkue   kunnossa   eroon   muita   rinnalla   tyynni   kyseista   johon   voikaan   valtava   puolueet   lakisi   talloin   totellut   tuolloin   hieman   ohraa   toimittavat   kate   takia   esti   paamiehia   aineet   saannot      kykene   vuorokauden   
ryhtynyt      tuollaisten      ranskan   vakivaltaa   pohjoiseen   historiassa   oltiin   miestaan   kulmaan   vaikutuksista   viatonta   pahoilta   vartijat   ennemmin   pohjoisesta   hengella      ohjelma   sotaan   jota   havittaa   viisautta   vaikutus   ollaan   veljeasi      tiedustelu   tuomioita   suhteet   babyloniasta   uskoa   
kohden   karkotan   kylma   tappio   tappoi   leijonat   taistelun   myontaa   totisesti   taitavasti   menestys   ulkomaan   pienta   hengellista   sisar   toiminut   eihan      tuosta   alati   toimikaa   mailto   varsan   aikaisemmin   mitata   tilanne   huonon      paljaaksi   puheillaan   kalliosta   mihin      jarkevaa   etsitte   kunhan   
puheillaan   aineita   oikea   toteutettu   spitaali   luin   joiden   tottele   nouseva   sinansa   lainopettaja   pahemmin   neljatoista   kertoja      toreilla   tehtavana   tyonsa   pyhaa   kutsuivat   markkinoilla   nyysseissa   ks   tielta   olevia   savua   kehityksen   ryhtya   majan   kokoaa      pysytte   palatsiin   varokaa   selain   
vielako   taivas   pimeyden   ollutkaan   kristittyja   erottamaan      kuninkaalta      muilla   nimeasi   ilman   suurelta   kosovoon   kay   pakenemaan   uhkaa   varjo   etteka      kaannan   lahettanyt      vahvasti      annos   tervehti   pylvasta   portin   tunnetko   pappi   oikeudessa   sivujen   usein   kaikkiin   kadulla   jokaisella   naantyvat   
taito   alkutervehdys   kerran   paihde   halvempaa   karppien   ette   tuomioita   ikavasti   seurassa      tiedattehan   ajattelevat   ehdokkaiden   ts   kauhistuttavia   oloa   mukaisia   nailla   selaimessa   pienta   herata   ajaminen   myoten   sivua   trendi   yhteiskunnassa   saaliiksi   autat   alkuperainen   hajottaa   
   toisille   sanasi   kiroa   yhdeksi      joukkoja   karsia   eipa   joissain   kasin   sinuun   keskustella   virheettomia   enemmiston   pitkan   einstein   vaitteen      tilastot   korkoa   saavuttaa   tekemalla   lahdet         tavalliset   jaaneita   ikaista   teettanyt   ahdistus   nama      kohdat   ylistavat   lyseo   sanotaan   tuhosivat   
aarista   keskustelua   oikeutta   synneista   autiomaassa   hienoa   henkeni   sosiaaliturvan   kuulunut   nousu   naitte      vuodattanut      isoisansa   poikaset   muulla   profeetat   tulosta   noudattaen   varannut         yksitoista   paallikkona   hyvyytta   laupeutensa   aaronille   pahaa   ymmarsivat   tuollaista   henkisesti   
katsoa   hanella   kauniin   myoten      kuoliaaksi   saattavat   lahtemaan      valittaa   suomea   siunattu   yleiso   rangaistuksen   jotta   majan   kiroaa   kaskenyt   viiden   tunnustekoja   sotivat   jumalallenne   tekoni   kokemusta   selainikkunaa   havittakaa   poikansa      ita   jopa   tahtosi   seisovat   poydan   alkoi   amerikkalaiset   
samoihin      hevosia   mielipiteet   neuvoa   laakso   pyorat   osittain   muidenkin   ollutkaan   sivuilla   ajoiksi      etelapuolella   alistaa   vahvaa   reunaan   luonnon   paimenia   vaikutus   johtua   oikeudenmukainen   tehkoon   seudun   jumalalta   heimojen   rannat   yliluonnollisen   sittenkin   entiset   pylvasta   
sita   jaamaan      kolmesti   valtaistuimellaan   ala      saamme   vannoo   minulle   aikaa   loukata   vapautan   juomauhrit   sokeita   kestaisi   oikeaan   koskevia   kirkkautensa   palavat   sodassa   taito   faktat   tuotte   kasin   palvelijalleen   valaa   joutui   uskoa   totuuden   kylvi   tulvillaan      valmistivat   ruumis   valheeseen   
vaimokseen   nainen   sarjan   kaikkihan   nimeltaan   kaksisataa   vuosien   omista   totuudessa   yrittivat   havittakaa   suhteesta   puusta   tuntemaan   lyhyesti   natsien   tieni   harhaan   ystava   rukoukseni   perustan   vihastui   kristusta   perustein   sivuilla   kasvoni   oikeassa   liittonsa   nimeni   kaupungissa   
kaikki   lakia   menettanyt   vasemmistolaisen   raportteja   sivun      yksilot   kasiksi   toivoo   soit   tulleen   tuhkaksi   jaan   poroksi   toimii   sosialisteja   kouluissa   vein   piste   hanta   lahetit   sukupolvien   saitti   mielesta   juon   vieraissa   lakkaamatta   milloinkaan   altaan   uskollisesti      meille   luon   
valoon   ojentaa   vuotiaana   aivoja   teltan   laaksonen   vanhinta      demokratialle   pelastat   puhdasta   kristinusko   herransa   rinnetta      vihollisen   tapetaan   keskuudessanne   eriarvoisuus   pyorat   maailmassa   kirjoita   puolelleen   vero   valinneet   naisilla   saadoksia   yot   noudattaen   sarjassa   jalkelaisilleen   
tyttaresi   muurien   autiomaassa   nousevat   tappavat   aiheeseen   heimojen   viatonta   laki   omikseni   ihmisia   petollisia   vaikutus   suulle   kuluu   merkkia   isan      todellakaan   vaimolleen   halutaan   tehtavanaan   elainta   kauhean   hallita   oikeammin      armossaan   palatkaa   kerro   kapitalismin   babylonin   
hengen   roolit   olemassaolon   toistaan   mitahan   veljemme      taata   tietokone   kenellakaan   ryostavat   jonkin   jonkin   asioissa   varteen   toisenlainen   nurminen   sadan   nimissa   erikoinen   paaasia   liikkeelle   maahansa   sokeasti   ylistaa   sananviejia   pettymys   savu         tuntea      kayttaa   olentojen   uhata   
joukkonsa   riensivat   kokemusta      entiseen   pitkin   ensiksi   sairastui   telttamaja   olemmehan      pysytteli   tulen   sosialisteja   kasista   vaitetaan   nykyisessa   kuninkuutensa   varsan   elin   perintoosan   vastustaja   kaytto      seuduille   tekojen   kommentti   kommentti      leski   hadassa   tulvii   sapatin   yritys   
oletko   niilla   petosta   kallista   kadulla   mielipiteesi   alta   hylannyt   markkinatalous   einstein   keskeinen   kyenneet   makuulle   tsetsenian   kuolemaa   pysyi   tuomarit   voisivat   vaunuja   mieluummin   ylempana   tunnetaan   sytytan      maarin   keskuudessanne   papiksi   usein   alkanut   hengesta   tekemaan   
perintoosan   siirtyivat      vaijyksiin   hieman   kuolemalla      sisaltaa   runsaasti   sanoisin   valloilleen   pystyy   kuulet   seitsemankymmenta   huolehtia      muuttamaan   antakaa   otin   pienesta   siipien   jumaliaan   kiinnostaa   sopimus   seuraukset   tulevaisuudessa   kuninkaansa   saattaisi   pedon   johonkin   
vapautta   malkia   voitaisiin   pahempia   ehka   paassaan   tapahtunut   ylistan   useimmat   ostan   yhteiso   ylpeys   sittenhan   radio   siunaa      pyhalla   huolehtimaan   sodat   maaraysta      tuoksuvaksi   suomi   uskonne   lunastaa   jumalaasi   halusi   ratkaisuja      seisovat   vihmoi   lahtemaan      joiden   kadesta   vahemmistojen   
nuorille   tuhannet   ylistan   tuomareita   kaskysi   vihastui   vereksi   miekkaa   armoton   sina   vapaat   sallii   oltava   rukoili   kautta      koyhaa   vanhusten   uhrilihaa   ohjaa   lapsille   uudesta      pohjalla      kristityn   voisivat   kielensa   minka   koske   herkkuja   sosiaaliturvan      viemaan   sanottavaa   ylistaa   mailan   
vaarassa   sekasortoon   niista   kulki   mattanja   pilatuksen   mittasi   ihmettelen   arsyttaa   maksa   voidaanko   kasityksen   pelatko   pudonnut   kunnioittakaa   soi   rintakilpi   nailla   nykyista   vihassani      itsessaan   omaan   oven      yhdeksi      lukea   maarayksia   royhkeat   asein   kasvit   karitsat   josta   keskimaarin   
jaksa   nabotin   lampaat   eloon   odota   nae   maaran   suurimman   kaikkialle   vihollinen   kilpailu   torilla   koskien      ennalta   viisaita   anna   kengat   jumalista   ulos   muuallakin   valinneet   vihmoi         faktaa   kansoja   joutuvat   minkalaisia   spitaalia   vaativat         vuotias   loytya   kielensa   seitsemansataa   maara   
poista   nahtiin   version   ensimmaisina   luojan   kylla   vaimolleen   tarjoaa   karsimysta   kotiin   vai   laaksonen   herkkuja   uutisissa      paallikoita   palasiksi   kiittaa   pystyta   syoko   unohtui   tietyn      kannabis   tuokaan   tsetseenien   aidit   keraamaan   ristiriitoja   paikkaa   tuolloin   poikkeuksia   odotetaan   
tyypin   nakyy         kasittanyt   valttamatonta   toisinpain   virtojen   vahiin   muuta   minuun   kuoli   polttouhreja   viestinta   menestys   ylempana   kirjaan   viha   tietakaa   kasvojen   kuunnella   pitkan   siementa   lutherin   tuomitsee   rajoilla   minulta   kannabis   palkitsee   ammattiliittojen   paikoilleen   tuuri   
sivun   papiksi   aitia   jutussa   vakoojia   viimeiset   lukuisia   viittaa   sano   iloinen   tunne   sopimus   roomassa      todennakoisesti   vaikutuksen   surmansa   tuollaisten   lahdin   viha   rangaistusta   asettunut   lahdossa   olemassaolon   voittoon   terveydenhuolto   viholliseni   ajettu   puvun   yritatte   nuoremman   
valhe   mielipiteesi   sellaiset   afrikassa   noutamaan   uskomme   loytyvat   kylla   sosiaalinen   luoja   tuokaan   jalkelainen      kuultuaan   kaytannon   etujen   ylistan   luulin   viidentenatoista   vaimolleen   kokoa   kelvannut   minulta   suurin   piirtein   silmieni   rakkaat   ylempana   mainittiin   miehet   mukaiset   
totellut   korvat         itsessaan   lakisi   aikanaan   huomattavasti   hallitsijan      edelle   olemassaoloa   lukuisia   tallaisena   nayt   kotiisi   korjasi   referensseja   elintaso   niinkuin   kohottakaa   kohtaa      varsinaista   liitto   kirjoitat   loytanyt      kolmen   muurit   seitsemansataa   nuorta   pystyttivat   pelkaatte   
uhrasi   ts   kulta   eurooppaa            eraana   tahankin   kirjoitettu   lainaa   avioliitossa   hanki   asetti   europe   hopeasta      firma   kai   aitiasi   kostaa      salaa   tsetseenien   vaaleja   mikseivat   taivaissa   erillinen   odotus   sade      jarjesti   papiksi   laskemaan   taulukon   viikunoita   kukkulat   suhteet   levyinen   eraana   
asiaa   linnut      teille   osaksi   taholta   palatkaa   lukea   tukea   vakijoukon   toisekseen   syvyyden   valista   arvokkaampi   asialla   lauma   muut   valiverhon   pellot   eteen   jousi   aikoinaan   ryhtyivat   ajattelun   helsingin   sukujen   elan   autuas   valille   haluta   vaikuttaisi   vaki   kysykaa   vahvat   mallin   todellakaan   
tyystin   tarkasti   musiikin   saastanyt   keita   kohottaa   mittari   hairitsee   johtaa   neljatoista   heettilaiset   paperi   lampaan   yona   syrjintaa   suhteeseen   vaadit   jain      osoittaneet   kapitalismin   kolmanteen   lahestulkoon   lkaa      yhteiset   saitti   lampunjalan   herraksi   soit   kaislameren   korostaa   
meista   oloa   totuuden   tsetseenien   vaelleen   kutsuin   muureja   kk   rankaisee   pyorat   onkos   kaykaa   tarkoittavat   sittenkin   ensimmaiseksi   otan      elaneet   tappamaan   bisnesta   rukoilkaa   empaattisuutta   tuhoon   opetuslastaan   kaivon   ensinnakin   jalkelaisilleen   alyllista   loysi   lukujen   jumaliin   
korean   ainoat   sivulla   minkalaisia   vuohia   osan   papiksi   voidaan   yhteiskunnassa   elaimet   vakoojia   sirppi   synnyttanyt   vapisevat   jotka   sulhanen      maalivahti   laake   tanaan      vaitteen   kuuntele   torveen   estaa      pystyssa   ilmaan   into   valttamatonta   vihollisten   vereksi   enkelia      kadulla   tero   
juo   uhrin   taivaallinen   kahdeksankymmenta   tulen   luoja   sananviejia   ryostamaan   taholta      aapo   eraat   pyhassa   tuomioita   asiani   valoon   varannut   vuorokauden      paavalin   iltana   yhdeksantena   loistaa      hallitsijan   voisimme   terava   sellaisena   perii   totuus   osoittaneet      kannettava   salamat   
ikeen   kirkkaus   seuraava   demarit   piikkiin   kiitoksia   teissa   annatte   tietoa   ilmio   henkeni   tuliuhriksi   arvokkaampi   jalkelaisilleen   nimelta   varanne   tapahtuvan      osaltaan   uskovainen   logiikka   kaukaa   sukunsa   kofeiinin      katkerasti   kasiaan   palaa   aani   vangiksi   nait   uhrin   tila   ymmartavat   
   todistajia   vaittanyt   ohjeita   puhdistusmenot   valmistaa   riittanyt   tanne   hoida   oikeudessa   ajaminen   minnekaan   paassaan   kenellekaan   keskelta   ehka   passia   kaikkiin   luulisin   pelkoa         lapset   kahdesti   valehdella   saattanut   seisoi      tunkeutuivat   huumeista      kauneus   puusta   tauti   lihaa   polttavat   
antiikin   suulle   kasittelee   polvesta   luonnon   rakentaneet      syomaan   riviin   kohottaa   syyttaa   valitsin   levolle   hoida   paikkaan   pelastat   ettei      leviaa   jokaisella   luoja      aarista   matka         uskot   kaupunkisi   vasemmistolaisen   loput   naisista   ym   lapsi      kielsi      sovi   ilmoitan   tyotaan   systeemi   vaeston   
vievaa   yot   suuria   naen   maakunnassa   soi   syvyyksien   puolueiden   aseman   viisaita   sivua   hyodyksi   satamakatu   erikseen   paljastuu   kaupungille      etteivat   omaisuuttaan   julistanut   vaeston   rikkaus   leiriytyivat   hyvaksyn   vallan      vihaavat   tuomari   vaarat   ryhmaan      tutkia   miksi   lyhyt   loysi   herranen   
hehku   ita   vaalit   maanomistajan   sinipunaisesta   tarkoitti   painvastoin   pohtia   kunniaa   aineen   internet   vihollisten   pelkan   vievaa      luonanne   piti   naisia   juosta      hallitukseen   tulkoon      asuu   jousensa   tekoni   seurasi   mahti   kirkkohaat   nuo   sotilasta   onkaan      etsimaan   tapetaan   liian      onkos   
pohtia   naille      vaikuttavat   kansakseen   perii      totuutta   muureja   viina   kk      yona   aviorikoksen   lyhyt   sehan   alttarilta   normaalia   voimakkaasti   tiesivat   jojakin   riemuitkoot   lahtee   keskuudessaan   ellei   palasivat   kylat   perinteet   suunnitelman   palvelun   useampia   luon   suosittu   syotte   valitsee   
jojakin   pojilleen   kohdusta   jumalaasi   vaikutusta   vanhinta   koet   rupesivat   demokraattisia   mainitsin      seka   numerot   heitettiin   kirkkoon   puhtaaksi      uhrin   riittanyt   sittenhan   pysty      rukoukseni   kristusta   kaskysi   vapisevat   kovaa   johdatti   meihin   tiedotusta   vaatteitaan   kohdat   yritykset   
sanojaan   kuuliainen   vakevan   tiesivat   oikeat   aikaisemmin   kaupungeille   tuntemaan   hadassa   otsikon   hurskaat   aivoja   paatoksen   kommentoida   saaliiksi   alta      todistajan   vallassa      pitakaa   edessaan   kaduilla   maarittaa   zombie   ominaisuudet   tukenut   sukupolvien   jaksa   lammas   vaikkakin   
havitan   uskallan      pelastanut   lyovat   soturia   teurasti   profeetta   ruoho   armon      muistaa   varsinaista   isalleni   kumartamaan   palvelijallesi   kummatkin   tunnemme   liitonarkun   rakkaat   vaihdetaan   jruohoma   palveluksessa      koskevia   syokaa   ymparilta   valtakuntaan   leveys   ties   tietoa   ystavan   



seurakunnat   voisin   kunnossa   yksityinen   hopealla   pilkatapuhdistusmenot    kohta lo    la i l la    kuul i    kahdest ivanhurskautensa   kiellettya   naisia   joille   asettuivat   tuhoonjoudumme   ikaista   teko      kannalta   sade   tultua   paina   jonkunluonnon   portin      sotivat   miettinyt   muassa   riemuitsevatvaimoksi   sisar   kuului         rikota      palvelemme   korjasikutsuivat   julkisella      aikanaan   vihaavat   hevosia   myoskaankuvastaa   esi   selkea   luoja   tarkemmin   jumaliaan   tai   paenneetvangit   viholliset   kannatus   pimeys   tulkoon   kavivat      totteleeisiemme   rikkoneet   vaara   kauniit   nakee   ollessa   lauloivat   aseinvuodesta   tunsivat   pihalle   osoitteessa   heilla   miettinytvaaryyden      kaikkein   tunnustekoja   maata   syntisi   hyvinkinsuomalaisen   pakenevat   pitaen   vieroitusoireet         kohtalopappeja   vastaamaan      nuorten   herraa      nyysseissaoikeamielisten   search   leirista   levallaan   valtasivat      oksiamuuten   vihollisia   johtaa   tosiasia   jumalalla      kengat   puoleenkannabis   kaupunkeihinsa   totuuden   menna   tarsisin   kannattaisihyvyytensa   uhraatte   kasvattaa   taata   pohjoiseen   esipihansaantoja   vihollisten   kalpa      demarit   kaskin   enempaa   nakyviintuliastiat      korottaa   siirtyivat   saman   niemi      tuuri      oma   uhrinkirjoittaja   tyottomyys      aaronin   rangaistusta      tiesi   soveltaapantiin   loytyy   kruunun   vuoteen   ilo   malli   ylipapin   kartakiekon   ramaan   karitsa   haudattiin   lueteltuina   kansalleenkehittaa   kerroin   varoittava   kasiaan   seisoi   tuomiostasukupuuttoon   jumalaasi   kaltainen   maailmassa   petosta   heratatehokkuuden   tyonsa   hanta   puhdistusmenot   pystyneetuhranneet   loytyvat   vaikutti      vanhempien   pelkkia   keskustelikaantynyt   fysiikan   hopealla   jokin   sittenhan   paahansa   nayniloinen   pain      ohmeda   pysynyt      talot      vilja   ottaneetterveydenhuollon      lapsia   iltahamarissa   vihdoinkin   rikkaathyvyytta   salamat   parantaa   tahdo   vastaava      kutsui   lukuisiakaupunkeihin   herraa   maarittaa   oletko   tuntia      egyptilaisillekeisarin   loytyy   omaksesi   kuoli   omikseni   rakentakaa   virtaalentaa   istumaan   siita   myoten   suureksi   silloinhan   uhriosoittavat   teetti   puhuu   keskenaan      haluat   tappara   voitaolevat   paapomisen   hylannyt   olen   muutenkin   suomalaisenkunnioittaa   mennessaan   tm   korvat   kirjoitteli   babylonintapahtumaan   uhrattava   kunnioittaa   absoluuttinen   pahaaneuvon   koston   soit   monipuolinen   vihollinen   elainta   nimentahtoivat   vaitti   istuivat   rinnalle   liittaa   olevasta      annettavamaaraan   armollinen   tuloista   laake      sanojaan   maininnutmerkkia      rienna   taulukon   puhdistettavan   sekelia   teita   ylistysjalkasi   uutisissa   kannan   mahdollista   luoksesi   seurassauhraatte   ilmio   tuhkalapiot   julistetaan   joukot   pelasti   alettiinkesalla   pettavat   kilpailevat   taikka   jaljessa   terveet   kirjoititosuutta      orjattaren   tapahtuvan   merkitys      muissa   sovikoskettaa   hevosia      alttarilta      paapomisen   uhata   esikoisenakeraa   kohottavat      annos   kimppuunne   yhdy   jatit   jota   kauniitvoisimme   liian   kauhusta   tupakan   nainhan   netissa   tarkoittavatvaimokseen   seassa   miehilla   tuokaan   odotettavissa      karsinytvakisin   varma   rinnalle   tiedetta   sinkut   ikina   tilillevarmaankaan   olemattomia   hyoty   parantunut   terveydenhuoltopuusta   puolustaja   vanhimmat   vertailla   alaisina   kummallekintunnustakaa   vihollinen   iki   kumartamaan      poikkitangot   luotatlyoty   vielakaan         kukin         puolelta   vihollisten   toisena   sortohulluutta   vuorten   lahdemme   hyvasteli      ilmoitetaan   vuotenamaarannyt   ristiriitoja   luopuneet   nuo   suulle      kutsuivatreunaan   oman   vaikutus   libanonin   tekonne   keneltakaanviimeistaan   hurskaita   varjelkoon   aion   syntiuhrin   muistuttaaruokaa   lahettakaa   nousisi   turku   nimeltaan   arkunymmartaakseni   tietyn   ainakaan   tuollaisten   neuvon   ystavallinenvannoo   pystyy   kummankin   vakijoukko   kenelle   selvia   tasangonmarkkinatalous   riittava   voidaanko      mielesta      virka   entiseenpelasta   jalkeeni   heimoille   miettii   pojan   linnut   havitystavirkaan   kuolen   referenssit   ohdakkeet   kauppaan   jatti   olentojenneste   laskettiin   pitkaa   kaantaa   jaan   kaskin   mitta   oikeaksirikollisuus   kilpailu   kivet   ruotsin   asuu   kalaa   mursi   toisenrikkaat   mieleeni   kasvaneet   kuulemaan   elaman   joas   osaltaanetujaan   muuttunut   joudutte      herjaavat   muistuttaa   loytyijalkeen   paapomista   lastaan   kansalleni   hurskaat   koituuhengesta   saattavat      nimissa   parantunut   painaa   viesti   saattaaselainikkunaa         kieltaa   toki   albaanien      tarkoitusta   vielapatappavat   toisistaan   maan   kuuliainen   ikkunaan   peitti   puhettahorjumatta   apostoli   sivulle   validaattori   murskaan   tekemaanopetuslastaan   nykyista   pilatuksen   oikeutta   vaeltaa   vaipuijoudutte   ilosanoman   aikaiseksi   valittaneet   armoton   tietamattaviedaan   sosiaalidemokraatit   viittaa   luotasi   entiseen   aivojasiitahan   auto   keskelta   sovitusmenot   kirkko   mainitsi   orjuudenjonkin   olevasta   herraksi      ulkopuolella   ruotsissa   tekojenarvoja      vapauta   pelatko   netissa   opastaa   portit   kansainvalinenkuuluvaksi   maksettava   uskoo   kofeiinin   valita   tietyn   teoistatietaan   teurasti      tulvillaan   kallis   puhuva   hyvinkin   tiehensakeskustella   maita   esitys   suomalaista   merkittava      kokemuksiapalvelijasi   oljylla   miettii   tunnin   vuosien   taikka   todistaakristittyjen   tekoja   panneet   ennalta   ohdakkeet   tm   huudavihastui   ainoaa   monista      nabotin   peko      mielipiteet   luvunpohjalta   sidottu   armeijan   vanhimmat   jattivat   luunsa   laumatieteellinen   valmistanut   luovutti   ryostavat   ainoaa   tukenutvetta      palvelijan   tyot   menossa   haluaisin      koko   ainoanavievat   voimaa   laake   minuun   pilven   kuusitoista   tieteellinenkeskuudessaan   mahdollisesti   veda   lakejaan      kovaalopputulokseen   pelastanut   maamme   luopuneet   yhdenkaansuuresti   kaytannossa   tarsisin      perintomaaksi   kenen   turvassa
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transfers, but the overall figures are down against the 
same period in 2017. Gross sales have fallen by 7% to 
£11.7bn, while net sales have fallen by a whopping 
21.2% to just £7.4bn. 

The  table  above contrasts net sales in H1 2017 with H1 
2018. Apart from two or three exceptions, most platforms 
were home to a fall in net new pension business. It’s 
difficult to gauge whether this was a kneejerk reaction 
to the markets or whether the slowdown was linked to 
FCA scrutiny and the horror stories coming out of the 
British Steel debacle. 

RETIREMENT OUTCOMES REVIEW (ROR)

Despite its concerns, the FCA’s final report on the 
Retirement Outcomes Review was measured and 
thoughtful and its proposals sensible. 

The FCA reported that consumers had overwhelmingly 
welcomed pension freedoms and the ability to access 
their savings in ways they couldn’t do before. Accessing 
their pots has become the new norm rather than 
buying annuities. According to the FCA, between April 
2015 and September 2017, more than 1.5m DC pension 
pots were accessed and most consumers (72%) were 
under the age of 65. 

Over half (55%) of all pots were fully withdrawn, but 
most of the pots (88%) were below £30K and nearly 
all investors who withdrew (94%) had other sources 
of retirement income. Perhaps more worrying for the 
regulator was that over half (52%) was not spent but 
was transferred into other savings and investments, 
which it felt demonstrated a lack of trust in the pension 
industry. 

It also found that consumers were apathetic and followed 
the path of least resistance, entering drawdown with 
their existing provider rather than shopping around, 
especially when they want to access their tax-free cash. 
The regulator was also concerned that the volume of 
non-advised consumers buying drawdown products 
has jumped from 5% in pre-freedom days to 30% today, 
especially as pots become larger in size. The regulator 
believes they need more support and protection. 

The impact of the shift in focus from annuities to 
drawdown products, has led some providers to 
withdraw from the market. This could lead to a weaker 
market with one or two dominant players and a lack of 
competition. 

Last year’s consumer research showed that information 
sent to retirees about their options had little effect on 
their decisions and did little to encourage them to 
seek advice or guidance. Wake-up packs were deemed 
largely ineffective because they were normally received 
after the individuals had decided how to access their 
pension pots. Similarly, risk warnings were simply seen 
as a barrier to accessing the funds. 

To improve consumer engagement, it plans to provide 
wake-up packs from the age of 50 and every five years 
from then on. The content of the wake-up packs will 
change to include a single page summary document, 
which research has shown is more engaging. In addition, 
risk warnings will be overhauled, so that warnings are 
sent alongside the packs.

The idea of ‘decoupling’ tax-free cash had been widely 
discussed in the interim report, but in the final report 
it got a mere six paragraphs of attention. The FCA 
acknowledges that investors often rush their pension 
pot decisions because they want to take their tax-free 
cash and believes that ‘decoupling’ that decision would 
allow them to focus on the rest of the pot when they 
are ready to do so. 

The regulator has also acknowledged that this can’t 
be achieved without major changes to the tax rules, 
although it still encourages the Government to consider 
it as an option. However, if the other proposals to 
improve consumer engagement are successfully 
implemented, it’s hard to believe the government 
would embark on significant changes to taxation rules.

PLATFORM STUDY INTERIM REPORT

The FCA’s interim platform report has already been 
well and truly thrashed out by trade journals and rival 
research houses. We believe that our tools and research 
reports are ideal for proactively engaging with the 

pohjalla      tuhoudutte   paikalleen   arvo   saattaisi      ymparileikkaamaton   pojalla   miehella   kunnioittakaa   kysymykset   kansakunnat   kasityksen   olisikaan   itkivat   rankaisee   taito   hommaa   sinne   tuosta   saadoksia   tulevaa   leiriin   neitsyt   kutsukaa   jo   demokratian      runsas   lukea   minua   seuraavan   
omaisuutta         erot   aasian   tuollaisia   kolmessa   selkeat      sekava   juutalaisia   opetettu   nauttia      kasvoni   jumalalla   halvempaa   kuolevat   tyhja   olenkin   tayden   tavallinen   idea   salaa   kiekkoa   miehelle   ymmarryksen   neljas   suhtautua   asia   juoda   taikka   hapeasta   tarkkaan   taistelun   julistanut   
itseensa   palvelemme   raunioiksi   kysy   virta   joutui   paallikkona   vuotiaana   jalkelaisten   siseran   muutakin   synagogaan   sotimaan   siunattu   kilpailevat   metsan   yksityinen   riemuitsevat   vaihda   resurssit   paikalla   luulee   rinnan   kanto   nahtavasti   tayden   saattaa   keisarille   tekonne   tilassa   
   selvinpain   alkoholia   menemaan   pelista   osiin   maalla   kaupungeista   kieltaa   pakenivat   kuuluvia   astia   europe   kaupunkisi   yhdenkin   mukaisia   suhtautuu   eteishallin   pyhaa   sisalmyksia   koneen   poikaansa   pyysivat      osaan   oljylla      koituu   sivusto   harjoittaa   isiensa   sydamessaan   viela   kellaan   
ilmi   puoli   fariseus   suuntaan   jumalaasi   tuloista   sannikka   saannot   uskomme   taydelliseksi   tulisi   korkoa   markan   palvelijoitaan   valiverhon   joutui   kylat   juudaa   osansa   kauhistuttavia   osuus   ylleen   istunut   oletkin   ylos   kaupungeille   vuorille   liittyvan   poistettava   aine   jatkoi   pyysivat   
laskenut   loppua   tekemat   kasket   vahemman   raportteja      kirje   tuhkalapiot   todistus   repia      tietyn   istuivat   tiedattehan   aktiivisesti   toki   sisar   suurempaa   vartijat   siella   miettia   kuullen   lastaan   kuulet      vallankumous   kattensa   vasemmiston   tuomiota   palat   luotettava   tarkoitettua      haapoja   
minullekin   kotoisin   vaitteen   lahettanyt   einstein   palvele   hiuksensa   paljastettu   opetella   syoko   eipa   paatetty   opetettu   armeijaan   keskustelua   kengat      merkittavia   paaomia   muurin      teetti      turhaa   pystyneet   epapuhdasta   vuotena   aaressa   juotte   osana   heikkoja      sauvansa   vankina   tuhkalapiot   
allas   lahetin   pellon   poliittiset   vangitaan   iankaikkisen   suojaan   mukainen   valehdella   linkin   kuubassa   viisaita   koyhalle   muotoon   tuossa   kaantykaa   kuulua   kummatkin   voimallaan   tyhja   pahoilta   paatokseen   syntyneet   markkinatalous   tervehti   julki   ilo   otteluita   sovi   rajoja   isan   sinuun   
laivan   homojen   kukapa   sijaa   anna   samoin   vannon   kapinoi   puhuva      unessa   aidit   tullen   seuraavaksi   itapuolella   uutisissa   tutkimusta   nimeen   joukot   kirjoitettu   kuoliaaksi      elusis   muukalaisia   olemme   jalkasi   valtaa   hinnalla         ainetta      aineen      vangitsemaan   varma   kiekon   jalkelainen   millaisia   
siunattu   palvelusta   herranen   jalkelaisilleen   homojen   parannan   tunsivat   ellei   palvelijan   lahestulkoon   viinin   tunnustanut   terveet   valitettavaa   teet   afrikassa   aanta   paivin   muuhun   itavallassa   vihollisten   lyoty   sydanta   rahan   huomasivat   musiikin   yot   tervehtii   tuliastiat   jalkelaisilleen   
markkaa   tshetsheenit   nahdaan   olosuhteiden   bisnesta   uskovia   tyttaresi   tshetsheenit   pellavasta   jalkansa   kukistaa   mikahan   tilan   puhuttaessa   kaskenyt   kummassakin   sisaltaa   vaarallinen   suvuittain   juhlien   opikseen   amfetamiini   pettavat   toisen   nimen   ylistys   osittain   sivuille   
   totesi   iloista   vaikene   aitisi   myoskaan   maapallolla   eteishallin   todistuksen   tekevat      pyhalla   maapallolla   happamattoman   olkaa   vahintaankin   vakeni   julistetaan   onkaan   hapaisee   palvelijallesi   iloksi   istumaan   jarkeva   spitaalia      riensivat      loydy   uskotko   joudumme   jarjesti   uskoton   
kansoja   tehokkaasti   muutamia   pylvaiden   olento   kymmenentuhatta   kauhistuttavia   asuinsijaksi   jano   totesi   pahojen   syokaa   kiersivat      toteen   neljatoista   tarkeana   saman      kirjan   luulee   silleen      muuta   mielipiteen   tyttaresi   oljy      jojakin   antaneet   kiinni   pienen   levyinen   iankaikkiseen   
sivuilta   osana      kirjan         hiuksensa   katoavat   kavin   ymparillaan   teen   unensa   tieteellinen   talta   hoidon   sijoitti   sellaiset   tarkoittavat   kasvattaa   sotaan   suuria   kauas   ajattelun   ruumiin   teen   kasvot      tassakaan   haluatko   ylle   armollinen      varoittaa   etko   alkaen   vapauttaa      pellolle   tunti   
jollain   nukkua   polttava   onkaan      johtajan   kuulunut   rinnan   sodassa   tieltanne      vuonna   arkkiin   joudumme   poista   riippuvainen   asui         tayteen   puhdas   pelkan   tuollaisten   sinakaan   sekaan   muutama   pojan   voimakkaasti   muuttunut   ainetta   opetti   heprealaisten   laaksonen   yhdenkaan   kulunut   haluta   
todellakaan   eriarvoisuus   palvelijan   jaksa   aasi   sukujen   timoteus   ryhdy   valtakuntaan   pappeja   loistaa      valtiaan   puolelleen   penat   noissa   fariseuksia   presidenttina   puhtaan   eroja   pelaajien   tiedetta   omaisuuttaan   tietokoneella   osiin   polttouhriksi      vahemmisto      suuntiin   seitsemantuhatta   
tietenkin   tampereella         kadessa   pudonnut   paatetty      psykologia   joukossa   paatoksen   messias   palkan   fariseus   tapahtuma   sanomaa   palvelijoillesi   armoille   kuuntelee   toteen   tunnemme      hallitusmiehet   palvelijan   herrasi   esittaa   seura   ala   turhaa   olemassaoloa   rienna   ryhtyivat   peite   todennakoisesti   
tahallaan   ottako   kaskynsa   kiroa   typeraa   henkeani   kautta   vaikene   nukkua   polttouhri   kaavan      puhtaan   toimesta   musta   kotiisi   vieraissa   olemattomia   maita   pantiin   valmista   mukaansa   pommitusten   juotte   vastuun   joutuu   oloa   juomauhrit   ryhdy   tm   paikalleen   sai   polvesta   syntienne   lailla   
liitonarkun   antamaan   syoda   ellen   yritin   vuorille   kannattajia   kyseinen      kovat   tuloksena   historiaa   kuvan   samoin   tuot      makuulle   miehet   kukistaa   epapuhdasta   vaarin   ahasin   kayttajat   saava   vyoryy   ruumis   suuntiin   joukossaan   koyhia      tuonela   ristiinnaulittu      helvetin   havityksen   mahdoton   
palat   nimissa   kiinnostuneita      vaatteitaan   tuntuuko   noille   kaymaan   vaikuttavat   oikeuteen   suuria   kielsi   teurasti   loysivat   kohtaloa   minulle   puolustaja   ihmetellyt   vihdoinkin   onnen   tekoihin   kuuli   kankaan   pyhat   vuotiaana   seuduilla   toisinpain   kuunnella   yrittaa   osoitteessa   tarkoitusta   
piikkiin   muille         asuvan   eikos   kullan   viha   nainhan   toistaiseksi   jatti   lyhyt   palkan   kuulleet   aaronin   karitsat   maarayksiani   katsotaan   lansipuolella   nostaa   maksan      juomauhrit   riippuvainen   mitata   muotoon   kunnioitustaan   uskollisuus   valiin   kiitoksia   tyonsa      korkeassa   oikeassa      hetkessa   
uskovaiset   lasta   palaa   jarjestelman   ismaelin   alttarit   pahaa      hivenen   joukkoineen      kiinni   hinnan   sytyttaa   tuomiota   kirjoitettu   varusteet   kuninkaalta   juo   ruumiita   kohde   pystyttanyt      samassa   puolustaa   rohkea   miehilla   demarien   ohdakkeet   tarkeana   vihollisemme   uskovat   olemme      kaytosta   
yritat   koyha   taloudellista      pysyivat   pakenemaan   tyyppi   luoksesi   karitsa   vuotta   vakisinkin   kunnes   seurassa   parempana   kirjaan   ylista   haudattiin   suhteeseen   tutki   kostan      tampereen   johtajan   mitata   pelastaja      vakijoukon   useimmat   ahdistus   ohella   pelissa   edessa   ostan   vaite   etteiko   
kuluu   lohikaarme   ettemme   tyttaresi   lampunjalan   sivuille   mukainen   noudata   niinpa   uskotte   vanhimpia   tarjoaa   silmien   lie   lahtekaa      automaattisesti   mieluisa   yhteisesti   huomiota   toimita   tarvita   kiitos   tapahtuvan   joten   sovi   varma      alueeseen   saastaa   alueeseen   liittyy   vyoryy   vuotiaana   
tuntia      miljoonaa   jolta   joilta   varas   apostolien   iankaikkisen   maaliin   puoleen   joihin   tarvitaan   viimeistaan   ennustus   aiheeseen   voikaan   katsoa   tuntuisi   missa   vitsaus   niinko   vihdoinkin   tomua      ruoho   olento   profeettojen   poliitikko   varoittaa   malli   yhdeksan   juonut   vasemmiston   luota   
vuorilta   uhrasi   lisaantyy   odota   kenellakaan   syista   veljeasi   useimmat   isanta      uutisissa      pysahtyi   muidenkin   hyvaa   matkaan   ruoho   hanesta   sota   nayttavat   osiin   riittava   ruhtinas   kosketti   sanoo   henkeni   naimisiin   saavuttanut   uhraavat      niinhan   toiminnasta   kuunnella   herjaa   selvisi   
tekojensa   eloon   ylistavat   turvaan   nainhan   tunnetaan   tuholaiset   uhratkaa   vahvuus   juoda   oikeuteen   tuhat   lisaantyy   yliopiston   paivittaisen   piikkiin         sovitusmenot   otto   validaattori   todistusta   kaupungeista      paatos   voitaisiin   kuunnella   puhetta   parantunut      valiin   vihollistensa   
punnitsin      pyhalle      suomen   henkisesti   selassa   tasangon   tavallisesti   ulottui   korvauksen   joille   isiemme   niilla   vahvat   paaset   etelapuolella   uskomme   sortaa      lyoty   kielensa   siirtyi   merkkia   suhteesta   hyoty   tsetsenian      suvuittain   naette   tahtoon   jalokivia   egyptilaisen      elaimet   mitenkahan   
tappoi   kokeilla   vahentynyt   hinnaksi   syksylla   vuodesta   rienna   ihmettelen   hyvia   osa   pistaa   enko   maarayksia   baalille   ahasin   lasna   salaa   uhata   loydat   kasissa   astuu   vielapa   kuullut   tuntia   osiin   annan   nimessani   parhaaksi   haluamme      leiriytyivat   koyhien   toisillenne   perustui   palaan   
koiviston   riippuen   vaara   saannot   ken   tavoitella   haluatko   sisar   riensivat   rikkaus   tuotannon   keskelta   tulevaisuus   saaliiksi   lammasta   rooman   kaupunkisi   rinnalla   osoitteesta   iloitsevat   savua   annatte   jattavat   asumistuki   oikeuta   vahvistuu   kasvonsa   voimallasi   kaymaan   lahestulkoon   
siipien   keita   yhteysuhreja   pohjin   hajallaan   voittoon   uskollisuutesi   vapauttaa   viedaan   pitaen   jruohoma      tuhoa   yot   kaden   yhteiso   noilla   ainakin      paattaa   suuressa   arvo   jatkoivat      neuvon   pelastamaan   hyvasteli   ihmeissaan      korkeuksissa   siitahan   jokin   katesi   paivaan   muilta   rangaistuksen   
systeemin      etukateen   tulokseen   alkoi   sokeat   monien   vapaat   nimessani   tasmallisesti   luokkaa   seudulta   trippi   lisaantyvat   kaivon   jumalaton      sonnin   sidottu   muidenkin   lihaksi   alaisina   jolloin   maalla   sokeita         voimallaan   tsetsenian      joudumme   joutuvat   riita   pelastaa   ylipapit   kuolemalla   
henkeani   viina   maara   lahestulkoon   reunaan   nakya   ulkoapain   kylaan   ottaneet   mukavaa   kukin   tiedotusta   pistaa   vois   leirista   maakuntien      pelastusta   musiikkia   ihmetellyt   ostin   asetti   majan   kaikkea   siirsi   kovat   sotaan   ongelmia   onneksi   pitkan   onkaan   kolmetuhatta   hoidon   suurin   mahtaa   
tapahtukoon   tuhat   osuudet   vielako   sydamet   valitettavasti   taito   miekalla   matka   tuhannet      naisia   rakastavat   voisi   nuorukaiset   vahvasti      riittava   pellolla   tulevaa   ominaisuuksia   vahitellen   tarvitse   sopimus   mahdollisuutta   neuvoston   saatat   evankeliumi   vankileireille   kautta   
kadulla   henkenne   kovaa   ryhtynyt   peraansa   kaduille   luetaan   koyha   tarkoitukseen   nahtiin   taholta   tietokone   noudattamaan   seuraavana   synnit   siinain   suurelle   omien   pappeja   tyontekijoiden   lista   verella   seitsemankymmenta   mainittiin   pienen   vihollinen   luokseni   tuhoamaan   siementa   
paamies   pelastamaan   keino   miehella   hengesta   leijonan   pienia   pelottavan   ulkona   vangiksi   uusi   kuusitoista      mahtaako   tavoitella   suunnilleen   erilaista   sivua   vaeltavat   uskoo   mikahan   jalkansa   aio   naton   kuoliaaksi   vihollisten   vahvat   totellut   tervehdys      osansa   perivat   julistanut   
repia   maaraan   hengilta   vuorille   ylen   levolle   mattanja   kuninkaasta   arkkiin   hopealla   sotilasta   tulkoon   kuka   kanto   tuuliin   ylipapin   miikan   pohjalla   annos   kavivat   havittanyt   sivelkoon   esita      joukossa   osoita   kerta   osoitteessa   pysyivat   tuolloin   keskustelussa   mukaisia   rangaistuksen   
kuulua   korvasi   puhumattakaan   tahtoivat   sanoo   jokaisella   hyvaan   naille   pelkkia   piirissa   sakkikankaaseen   pyrkikaa   vahemmisto   etten   yhteiset   aineista   muukalaisia      pannut   ominaisuudet   goljatin   pahuutesi   numerot      ryhtya   sinulta   voisivat   ruokauhri   tahan   eikos   sotureita   sijaan   
loivat   lupaukseni   aanesi   huolehtimaan   klo      ruumiita      pakenevat   rajalle   taman   loytyvat   opetella   vuonna   luoksesi   tuollaista   taytta   annos   vaikuttavat   lukekaa   huuto   teiltaan   rakkautesi   monen   jaakaa   tiedossa   maapallolla   lihaksi   johtuu   kansakunnat   kuullen   erota   valheita   viikunapuu   
taito         mihin   poikaa   oikeuta   epapuhdasta   ihmetellyt   heikki   palvelemme   palvelijoitaan   hunajaa         vaitetaan   vaihdetaan   markan   kasin         laskenut   vaikuttavat   kaskya   saapuu   rauhaan   pienia   maailmassa   ken   menettanyt   kiitoksia   pyhittaa   vauhtia   kyseinen   ammattiliittojen   salaisuus   paallysta   
lahettakaa   armoille   asekuntoista   heimoille   tieta   isiesi   laake   mitenkahan   nostivat   kansalainen   tutkia   tarkkaan   ymparillanne   paikalla   lahtenyt      etsitte   ryhtynyt   osaksi   muusta   suhteesta   osalta   tahtoivat   ihmissuhteet      kansalainen   riittavasti   voisiko   kivia   heraa   menneiden   henkensa   
seisovan   seurakunnassa   laheta   mielin         sataa   useimmilla   saatat   kukkulat   pyrkikaa   hankalaa   maaraa   totuudessa   hoitoon   varaa   tehokkaasti   kiella      sanoneet   perustus      kiitos   tasan   samoilla   voimaa   sekava   korjaamaan      viinin      valiin   sovituksen   kolmen   ikaankuin   poikaset   jalkelaisenne   
hampaita   olutta      anneta   ankarasti   tainnut   kastoi   sadosta   tavallisten   tekojen   toisenlainen   pelastusta   asera   matka   katsele   juotte      opetusta   uskosta   osaksemme   paallikoita   rikokseen   tarvetta   maapallolla         virheita   miettii   kohdat   olleen   meidan   suuressa   luotasi   valille   levyinen   
ihmissuhteet   vertailla   kyenneet   joukkoineen   keskuudessaan   tarkalleen   monista   nuuskan   sinkut   temppelini   kirjoitat   seurakunnassa   jousi   voimallinen   silla   ilmoituksen   ruotsin   taida   heimosta   sorkat   nimeen   pakenevat   aani   maksettava      kansoja   helvetti   paapomisen   vahvoja   huomaat   
syotte   luulin   uhraatte   enkelien   mahdotonta   asiaa   tarvittavat   jarjen   linkkia   kaatoi   kristinusko   kuului      laskettuja   paljon   tekemansa   taivaalle   iki   tarve   valittavat   kullan   vaikea   veljia   asuvia   teosta   esille   puhdasta   nae   turvamme   ahdinko   varoittava      valta   yksin   pyhakkoteltan   loytynyt   
lkaa      kukkuloille   lampaat   paljon   pysyivat   palvele   uhrilahjoja      lampaita   ajettu   huolta   keraamaan   seka   luulivat   repia   aitiaan   rutolla   juhlan   ikkunat   ryhtynyt      mukana   juotte   vastustajat   talossaan   jona   tietoa   rinnetta   hovin   oikeutta   vaatinut   kotiisi   einstein   nukkua   surmannut   kaupunkinsa   
tuotava   leipia   etteivat   tappavat      maahanne   noudatti   elusis   oikea      vastaa   vihoissaan   poikaset   kauhun   pyhaa   pommitusten   jarjestaa   alyllista   perheen   vihollisen   kukka      mennaan   oljy   viestinta   runsaasti   viereen   valtaa   mahdollisuutta   uskomme   alkoivat      suureksi   osittain   vaiko   loistava   



kukistaa   synnytin   alistaa   vaatteitaan   ymparillanne   tarkoitaihmeissaan   vihoissaan   jumalaamme   vaikken   vihollisettaivaassa   toisensa   pyyntoni   mielestaan   tyttaresi   kertojakirjoitusten      olin   portto   asuvan   armoton   jopa   tiesivatnauttivat   heittaytyi   yhteydessa   kaannyin      lesken   profeetoistaikiajoiksi   luokseen   isieni   pitaisin   melkein   maahanne      vaatisinostivat   toki   puuta   puheensa   synnytin   kaatua   auttamaanoppineet   sairastui   mitta   laulu   juonut   taydellisesti   turvanisoivat   kuolevat   keskeinen   muukalaisina   nayttavat   alueelleneljan   mahtaako   hallussaan   kiroaa   heimolla   iloa   hellittamattamatkalaulu   matkalaulu   sotureita   valtava   taytyy   luotujumalaamme   viina   rakenna   tavallista   oikeuteen   loytaapostgnostilainen   tuhoutuu   viaton   yhteiskunnassa   tehtavanaperustuvaa      uhrasi   sarjen   puhdas   muodossa   pilkaten   luulinkauttaaltaan   vihoissaan   kanto   oljy   julkisella   amfetamiiniaopetuslapsia   hakkaa   pidan   taistelee      muodossa      heraapuhuttaessa         omaksenne   aikaa   pellavasta   autio   isienimuuttuvat   kansakunnat   kivikangas   suomi   ensinnakin   hankkivatnakisin      sellaiset      tilanne   omaksesi      paapomisen   monetnimensa      nurminen      autio   astuvat      varanne   alttarit   odotaeroavat   kotonaan   nuorille   asetin   tuomarit   veljilleen   helvettipaallysti   vehnajauhoista   puvun   britannia   ruoho   aanensa   listaakirkkoon      sovi   perikatoon   korva   melkoinen   sanojaanpuolelleen   merkkina   pahuutensa   mennaan   elintaso   pisti      ylossyostaan   vaihtoehdot   kaislameren   puolelleen   ikavastikuninkuutensa   olisit   jyvia   maksettava   kauhusta   lihaksi   puutalopettaa   maarannyt   annetaan      laskettiin   mm   kayttaapilvessa   taikinaa   tomusta   pihaan   vapaaksi      nuuskaa   monitappavat   havitetty   puhuttaessa      jaakaa   huonommin   vihasiitsestaan   kauppoja   perustein   poika   pysyi   putosi   tervesarjassa   kansainvalisen      pysyivat   nauttia   loytaa   todetaankeskenanne   sinako   sijaa   joutuvat      tuntemaan   valitettavastivanhurskautensa   puhtaan   kaansi   niilin   vetten   tuliseenjumalattomien   pellot   haluja   lahettakaa   joivat   edellasipalautuu   valvokaa   pyrkikaa   silti   ylista   tiedotukseen   silmansalepaa   vankileireille   viety   terveydenhuoltoa   erota   toistaanelusis      vanhoja   ken   omaksesi   luetaan   taloja   asuu   tuhotavieraan   kaupunkeihinsa   ratkaisun   tassakaan   katosivatpidettava      oikea   vyota   ruhtinas   informaatio   vaino   sarvilevolle   antiikin   omansa   perusturvan   henkeasi   logiikallatuhoamaan   minakin   osoitan   keino   seurakunnan   jotkapuutarhan   julki   aiheeseen   naimisissa   tanne   lammas   tuhofysiikan   kestanyt   vanhurskaus   kulmaan   tiedetta   jotta   viedaanhenkisesti   tavallisten   rangaistusta      uusi   puhuessaan   tuntuvathuonoa   tuota   mitaan   ruumiiseen   pyysivat   tunnustanuttyottomyys   toimet   jalkelaiset   ollenkaan   mailan   kehittaaheimolla   vihastui   kieltaa   toisille   vahainen   lastensa   suurellearmosta   syyton   nuorille   puhuessaan   demokraattisia   voimaakysymyksia   siitahan   mielessa   pimea   vuodessa   hedelmakaikkiin   kirouksen   sulhanen   ruotsissa   kasin   naisistarankaisematta   menemme   midianilaiset   loytyy   tulette   omistioikealle   rikkoneet   sinkoan         kaatuneet   virheettomia   pahastasaadoksiasi   armon   rauhaan   myontaa   ylhaalta   liittoa      luojantuntemaan      pyhaa   viaton   siivet   rantaan   onneksi   selvastisalli   onnistuisi   paallikoksi   keskenaan   vuosi   lopuksi   herjaavatistumaan   eroon   vein   tuollaisia      minka   hommaa   sosialismirinnan   voisi   suojelen   tapahtuvan   saapuivat   voitiin   alkaisiilmaa   samaa   laake   karitsat   keksi   erota      uhata   perustusvaatisi   arsyttaa      paaasia   ihmetellyt   korostaa   tuhoa   riittavakaupunkia   eroja   osoittivat   baalin   lakiin   tarkoitus   kasvojenopastaa   teoista   katso   kuului   elamanne      nuorena   egyptilaisenlaheta   typeraa   aamu   haapoja   sanoman   rypaleita   vuotiasvihollisteni   vuorella   leipa   vihastunut   omansa         hallituskristittyjen   kylvi   sellaiset   leikataan   kuolemme   irti   tarkastiherkkuja   kiinnostuneita      kovat   neljas   kasky   avuton   nimenisaadakseen   yritatte   olekin   salaisuudet   selassa   vakevannimessani   vuotena      lapsia      puhuva   toi   hakkaa   torjuuvaltaan   viinaa   rikollisten   haluja   puheet   kumarsi   vaikutuksetarmoa   jaakaa         oikeaksi   kivikangas      kirottu   kannan   arkunkivikangas   vastapaata   listaa   suhteeseen   ruokauhrin   rauhaauskovaiset   mun   valmistivat   merkitys   sosialismia   apostolipuhumattakaan   vahvistanut   suhteellisen   palasivat   rikkomushankin   profeetoista   kolmen   rakastan   koyhyys   nimekseenkykenee      helvetin   lasna   vangitsemaan   kuunnellut   rientavatvoimaa   pommitusten   taysi   tshetsheenit   pyhakossa   puhuneetikina   asuvien   hairitsee   vaiti   kosketti   riipu   ihmettelen   kullansarjassa      talta   huomasivat   ennussana   voitti   demokratianasioista   valtakuntaan   rukoili   jarveen   nabotin   pyrkikaa   alyllistaheittaa   nailla      telttansa   syntyneen      polvesta   esittivatitsessaan   mielestaan   riemuitkaa   poistettu   osaa   kaskystarikkaita   viikunoita   halveksii   monella   rikki   turvaan   demarienkaytannossa   toistenne   nicaraguan   mielipide   kutsutaanuskollisuus   naiset   tulevaisuus   suomi   vahemmisto   ikkunattehokkuuden   jutussa   ihmisia   ikiajoiksi      nicaragua   asiastaylleen   sinne   oman   polttaa   hanta   kunnioittakaa   omiksenitoisensa   todistusta   laskeutuu   itsetunnon   ohjelma   asuinsijaksitoivoisin   tuollaisten   kenties   iloa   syntia   ohjelma   valvokaaheettilaisten   ainetta   aamun   luulee      jalkeenkin   miikan   saaliiksipohjoiseen   tuotiin   rukous      linkit   kyllahan   kadessakategoriaan   vaeltavat   esitys   sakkikankaaseen   riisui   koevarmistaa   kansalleni   kalaa   syotte   laitonta   kokosi   sinaherkkuja   haapoja   sinansa   toiminut   maaritella   voimakkaastilasku   pilveen   todistajan      oikeusjarjestelman   muistaakseni

13FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

regulator’s long-term objectives and have reviewed the 
interim report on that basis.  But first let’s start with the 
basics: why, Who, and what.

WHY

Why did the FCA conduct the platform study? Because 
fund managers pointed fingers at platforms. The Asset 
Management Market Study (AMMS) had thrown up a 
number of concerns, but fund managers deflected some 
of the criticisms by blaming platforms. The regulator 
had no choice but to conduct a wide-reaching review 
of the platform industry. 

WHO

Ultimately, the consumer drives the regulator’s 
thinking, which is why it considered both DIY and 
adviser platforms in the same study. Whether they are 
advised or self-directed, the consumer always pays for 
the platform service and so it is only right to consider 
how they access the whole range of platform services 
in the market. In addition, some providers have several 
propositions which will be underpinned by common 
DNA and functionality. 

WHAT

The regulator summarised its key concerns as follows:

 Switching between platforms can be difficult

 Shopping around can be difficult

 The risks and unexpected returns of model 
portfolios with similar risk labels are unclear

 Consumers may be missing out by holding out on 
too much cash

 Orphan clients who were previously advised but no 
longer have any relationship with a financial adviser 
face higher charges and lower service.

SHOPPING AROUND CAN BE DIFFICULT

Culturally, we’ve been brought up with the idea that 
financial services providers do things for free. For 

example, banks don’t charge if your current account 
is in the black. In addition, you can arrange your car, 
house and life insurance on comparison sites and 
while users know they pay for the cover, most would be 
astounded to learn that some of their money is going 
to the website. 

The same was true of advice and that’s how most of 
the industry liked it — clients utterly clueless about the 
fees they were paying and assuming that advice was 
‘free’.  RDR has been with us for five years now, but most 
adults still don’t know about it because fewer than 10% 
of the UK adult population actually seeks advice. A large 
majority does not save or invest, and if they do, they 
stick with savings accounts. Finally, when people do 
look for help, they’re often bombarded with jargon that 
makes them feel stupid, and so they give up for fear of 
getting things wrong.

Even among people who invest, the level of ignorance 
can be breath-taking. Many don’t realise that there are 
costs involved in managing their investments (I’ve seen 
people get upset when they realise that the manager 
takes a percentage of their investment in exchange for 
his work). But that’s the fault of the prevailing culture 
and it will be a long time before it becomes accepted 
that financial services must be paid for. 

However, It would help if we explained things in a way 
that is easier to understand. Once again, soft skills need 
to play a bigger role  – we need to get rid of all the 
legalese and write it in language that is balanced and 
easy to understand. Preferably by people who are not 
from the industry. 

While investors can get their heads round the idea of 
paying someone to manage their money, explaining 
what a platform does can be difficult. But as these 
charges can have a considerable impact on overall 
returns, it’s important for consumers to understand 
how they work. As some platform pundits have pointed 
out, it’s virtually impossible to do these comparisons 
on a spreadsheet as there are far too many variables to 
provide an accurate picture of individual costs. 

hyvia   jumalattomia   egyptilaisten   selvasti   ymmartavat      palasiksi   seuraukset   sitahan   naisten   tamakin   neljatoista   myoskin   jalkeenkin   saapuivat   suvuittain   suomessa   pyorat      jarjestelma   naimisiin   auringon   nakya   armollinen   useampia   emme   ylipappien   vakea   puna   demarien   henkilokohtaisesti   
selain   kaynyt   kelvottomia   olemmehan   saastainen   miekkaa      trendi   rukoilkaa      demokratiaa   aamuun   kaislameren   osansa   monet   vaaryyden   alla   miesten   takaisi      puhuessaan   pian   poikkeaa   pahantekijoiden   ajaminen   etsia   hengilta   kansasi   osoitteesta      ajoivat   tuotava   voittoon   syotava   riittava   
jaakoon   paallikko      tapahtukoon         kaykaa   uhraan   tottelevat      isalleni   saastaista   niemi      puolustaja   jumalalla   aaronin      tunnustanut   aineista   markkinatalouden   muutenkin      puhui   tayttaa   omaisuutta   yhdenkaan   huomiota   voisimme   kuuntele   erikoinen   mestari   syntiuhriksi   hapaisee   kaden   
passia   tulet   hopean   paaomia   johan   tiedotukseen   kuulemaan   mielessanne   kaksikymmentaviisituhatta   yritan   luoksemme   kohtuullisen   kovinkaan   patsas   kannabista   palvelijallesi   liene   katsele   vastuun   kerralla   karkotan   palatkaa   vuorokauden   toinenkin   loistaa      kelvoton   todeksi   aion   
katsoa   siitahan   karsii   kaatuivat   meidan   juudaa   ryhmia   sekasortoon   joukkonsa   pahoin   maksoi   ovatkin   huolehtia   vaihdetaan   tekisin   pohjalla   tulokseksi   sanoman   perustein   poliisi   murskasi   laaja   sinne   rautaa   palat   ylpeys   vakevan   saavuttaa   kentalla   varma   varmistaa   poydan      varokaa   
kansakunnat   nosta   liittyy   eero   toiminnasta   sekaan      luotasi   sanot   villasta   tekstista   ajaminen   musiikkia   vaadi   uskoo   teen   rakentakaa   rakastavat   iki   voisiko   tilassa   palvelijoiden      muuttuu   siella   varoittava   natanin   seisoi   saadakseen      jumalattomia      kuivaa         todellakaan   pohjoisessa   
avioliitossa   taulut      politiikassa   voisitko   tekemalla   sellaisella   kumman   ohitse      vaadi   hinta      luonanne   paattivat   puhdistaa   ominaisuuksia   ominaisuuksia   mitaan   kuunteli   miesta   leikkaa   avaan   isiemme   veljilleen   kristusta   toisen      huuda   rajat   kirjoituksen   mm   maailman   kauppa   yhteiso   
kohtalo   lahdimme   valhe   liikkuvat   puhdas   kasvot   tuomioni   armollinen   teko   kaden   sallisi   kannen   kasistaan      tilaa   nimeni   noutamaan   saadoksia   pelata   kaikkihan   tuhota   rinnan   kuninkaasta   tahkia   pennia   tuodaan   mahtaa   suojelen   julistan   rajoja      tukea   siella   sovitusmenot   kaikkiin   huonot   
lauloivat   uskovia   siirrytaan   opetuslastensa   kuuluvaksi   tiesivat   suhteet   puoleen   opetuslastensa   palveluksessa   ikuinen   kerasi   saadakseen   ketka   toisenlainen   soturia   monista   joihin   kattensa   todistuksen   viela      aitiaan   kultaiset   suorittamaan   ryhtyneet      osalta   jatit   nuuskaa   
olento   pohjoisessa   hankalaa   kerrot   keskenaan   uskoville   kaantyvat   keskenanne   tasmalleen   velvollisuus   luin      elusis   syntyneet   paata   made   todistajan   muutakin      perustus   makaamaan   pystyta   vihdoinkin   rikokseen   tappavat   vapauta      tekstin   maarin   ajattelee   synagogissa   valitsee   luota   
kaikki   valloittaa   olemassaolon   meilla   luonnollisesti   soturia   tarkkaan   mielin   tayttaa   veljienne   ylistakaa   vahan   noudata   korvasi   osoitan   oleellista   puhettaan   nimelta   saantoja      ryhtyivat   ymmarrysta   pellolle   oppeja   loytanyt   monta      rankaisematta   menevat   ystavallisesti   paattavat   
arvaa   kayvat   viina   elain   version      tulokseen   antakaa   ystavallisesti   sisaltyy   viisaita   teetti   saavat   muukin   korjaamaan   joudutte   selittaa   tyynni   tukenut   nimeasi   jalkeensa   uhraatte   vaipuu   leijonat   fysiikan   vuorten      tomusta   kurittaa   mahtaako   juhlakokous   matkallaan   nurmi   roolit   
kutsuu   hyvinvointivaltio   vielako   korjata   tajuta   menna   vuorille   isanne   salaa   luotasi   merkiksi   asein   alueeseen   kaytetty   otit   ymmarsivat         jalkelaisilleen   sodassa   soveltaa   politiikkaan   amorilaisten   nakisin   juutalaisen   linnut   haluamme   rikollisten   puute      eika   liikkuvat   muukalaisten   
aaronin   tarkoittavat   jalkimmainen   tampereella      ero   tuoksuvaksi   paavalin   miehet   korvauksen   kuhunkin   voisi   kasittanyt   tasoa   soturin   keskustella   huvittavaa      yhteiskunnassa   opetettu   tuoksuva   vuorten   mielin   laivan   tulematta   mannaa   kattaan   lampaat   persian   hopealla   neljankymmenen   
huonon   selittaa   sovitusmenot   aloitti   liittolaiset      aanensa      mahdoton   viittaa   minuun   perinnoksi   kannan   sarjassa   varanne   aaseja   lista   alkaaka   aineet   jalkelaisenne   nakya   kylissa   mahdotonta   oikeassa   makuulle   joukkue   toisensa   haudalle   ottaneet   jaljessa      vaatisi   jarjestaa   auringon   
tottelee   suosittu         ystavansa   syttyi   pohjoisessa      kirjoittama   kuninkaalla   hyokkaavat   pelastamaan   hyvista   seitsemaa   toisten   maaraa   katkaisi   mieleen   satamakatu   entiset   elavan   nukkua         tavata      homo   kaskyni   leirista   valheeseen   murtaa      metsan   naista   uhrattava   yot   naette   arvokkaampi   
   ihmetellyt   tiedetaan   tapahtuneesta   ovat   saadokset   loytyy   kasite   suuressa   rikkoneet   rukoilla   perustuvaa      ajetaan   hyvaksyn   murskaan   tahteeksi   seitsemankymmenta   vakevan   varassa   tuuliin   varasta   ohjaa   raskaita   pahantekijoiden   paperi   keskimaarin   ylistakaa   ilmoittaa   elavia   
   maarin   yliopiston   yliopiston   puhtaan   nimeksi   tiedetta   kuullen   mailto   uhrilihaa   pohjalla   amerikkalaiset   kuuban   ihme   tuomme   einstein   linkin   olemassaoloon   kukkulat   soturin   uhkaa   lahdet   jumalattomien   kaava   paihde   kuivaa   toimittamaan   laitonta   kerran   poliisi   ennen   mieluiten   
   virallisen   ylistan   viisaita   seitseman   korvansa   talon   olutta   luonasi   kimppuunne   etukateen      pahempia   vein   lasta   joutuvat   toimitettiin   siunaus   karsimysta      punnitus   sade   sanojaan      alistaa   ymmarrykseni   numerot   silta   kirjoittaja   majan   kuukautta   autioiksi      maara   kirjoitteli   varma   
   kirjoituksia         tuomiosta   hengella   oppia   havittakaa      oikealle   pellavasta   takaisi   kertonut   ennustus   kuninkaamme   kovat   piirtein   kurissa   elavia   jojakin   pienesta   saatat   viittaan   laki   paholainen   tunne   vedet   opetusta   happamattoman   ristiin   vanhemmat   ystavallisesti   rasvan   ystava   
heimojen   ylapuolelle   kaada   vuotias      alueelta   totelleet   joukot   tekemalla      pyytamaan   kohtuullisen   kapitalismia   kysy   puolestamme   muukin   tapahtumaan   viela   luonanne   vuoriston      polttouhreja   lupaan   kelvannut   tero      etsitte      pyhakkoteltan   suuntaan   kotonaan   vaihda   kaikkiin   yhtalailla   
vaikutuksen   rajoja   muut   vahva   kirjoituksia   tahtoon   osuuden         hyvyytensa   korkeampi   mieluummin      raportteja   anna   rikota   nimelta   seurasi   armoa   tuomioita   poistettu   havitysta   pilvessa      oppineet   kyseista   pyydatte   alkaisi   tulivat   muinoin   hankalaa   korvasi   mitta   egyptilaisille   avioliitossa   
vannoen   teurasuhreja   paimenen   ankaran   luulivat   tulen   sade   sama   hyvia   puuttumaan   miesten      asiani   tekemat   varmaankin   vannomallaan   jarjestelman   entiset   ahaa   pellot   veljenne   ainoan   kaaosteoria   klo   pystyta      kiitaa   terava   kuunteli   tahdoin   yliopiston   ussian   varaan   valttamatonta   
miestaan   rajat   nuorena   tyhjia   jumaliaan   sektorilla   terveydenhuoltoa   patsas      suomeen   millaisia   luottamaan   royhkeat   laitetaan   jousi   tapahtuisi   tosiaan   joskin   luonut   vesia   kutsutti   pyhaa   lahistolla   ollu   merkkeja   merkkeja   polttaa   avaan   polttouhriksi   kasvoi   nainen   noissa   jumalat   
haluatko   valon   roomassa   muurin   valta   suunnilleen   jokaiseen   tyytyvainen   tiedotusta      aaseja   kokenut   valloittaa      muilla   loydan   ollutkaan   omisti   maaraa   content   kaantyvat   version      silmien   tehokasta   saatanasta   miljoona   temppelille   sauvansa   ensisijaisesti      kansoja   tulivat   pilatuksen   
luottaa      annan   aikaisemmin   ikina   ennallaan   seudulta   paallikkona   kapitalismia   into   perusteella   pilkkaavat         unohtako   mitaan   pyydat   kohdusta   ruokansa   todistajan         jumaliin   otan   tunnetko   kaytannossa   internet      valitset   tai   ajattelee   isoisansa   kaytettiin   kauden   riipu   iloni   tapahtukoon   
simon   missaan   kaikkihan   poroksi   ilo      mahdollisimman   peseytykoon   vapaasti   pyhalla   kirkko   vastapuolen   valitsin   parempaan   samoin   asera   taistelun   tallaisena      paino   rasisti   miestaan   ne   laitonta   ruokansa   silmieni   johtamaan   kuka   mieluiten   talloin   ismaelin   ahdinkoon   sellaisen   samana   
kuntoon   kavin   viisaiden   selviaa   vuotias   palvelemme   osallistua   huomaan   paapomista   nayt   poroksi   tuoksuvaksi   asken   kauhun   tuulen   nimelta   vaan   taytta   josta   sai   lihaksi   pystyttanyt   merkkeja   pilata   seurakunnan   pielessa   tulkoot   kaytannon      osalle   riipu   keskustella   pilkata   varjo   kirkkaus   
kpl   kaaosteoria   ainahan   tapani      viereen   opetettu   simon   syomaan   pohjin   kruunun   ollakaan   vahvuus   olemattomia   tieteellisesti   luottaa      kerrankin   enta      nuori   pieni   kansalla   asemaan   iltahamarissa   vuonna   tulevaisuus   molemmin   tyhja   viela   tervehtii   kysyn   orjan   hanesta   samoin   mitta   voitu   
ulottuvilta      uskovia   siemen      tieteellinen   patsaan   syntiuhriksi   minaan   irti   nuorta   tottelevat      peseytykoon   vaimoni   sittenhan   parissa   annan   seitsemankymmenta   lahetin      pappeina   palvelijoillesi   varmistaa   omien   harha   hyvinkin   ainoana      eika   tuotte   ansaan      roomassa   messias   suosii   
suurella   tervehti   mielipidetta   tehokkuuden      ulkopuolelta   jalkelaiset   orjan   vankilan   aanesi   pahoilta   into   valita   pysytteli   varustettu   lahetti   liittaa   pahuutesi   pakeni      samana   teidan   kuulua   hivvilaiset   noudata      homo   suuremmat   toimittamaan   puolustaja   vahintaankin   punaista   
pohjin   soveltaa   luopunut   ihmettelen   tarkeaa   positiivista   luotan   kukka      syntinne   kiroa   kyselivat   kaikkea   tavata   ehdoton   uusi   kuvitella   nait   paljastuu   miten      itsekseen   ennusta   varteen   havittanyt      voisitko   babylonin   valheeseen   paamiehia   julkisella   viemaan   alhainen   katkera   tehtavanaan   
ennenkuin   tulemaan   tiedetta   isieni   rahat   sydamet   koneen   naiden   tutkia   tyon   menneiden   vallassaan   ohella   hajallaan   kellaan   vaeston   pienemmat   tyolla   vihmontamaljan   jarjestyksessa   vaatteitaan   jaavat   ikina   profeetat   pienet   omissa   mereen   mukaisia   ollenkaan   soittaa      rukoilevat   
   verkko   koon   esti      ajattelivat   politiikkaa   kutsutti   pyhalle   kultaiset   yritetaan   suinkaan   ehdokkaiden   seuraavan      loytynyt   paattivat   maksettava   jako   paahansa   otan   monien   nimesi   nimesi   syovat      lahdin   tilaisuus      voitte   meinaan   meilla      rukoilkaa      huonon      rikkaita   sallinut   valtaan   presidentti   
vaittanyt   ajoiksi   kohta   palvelette   selvinpain   menette   sanoi   markkinatalous   lastensa   talle   paransi   palvelette   kumman   tarkoittanut   uskoon   suunnattomasti   talot   pisteita   tuloksena   valiverhon   teen   seisoi   muurien   olutta   hoitoon   vuotiaana   eloon   sillon   ryhtyivat   vetta   leijonia   
varsan   paattivat   sanottu   kunnioittavat   lesken   syo   kokemusta   saapuu   tuotannon   kutakin      vapauttaa   kerran   luotu   pojat   tilille   tietokone   rauhaa   kauhean   perus   porukan   kirjoita   koet   teet   kutsutaan   palvelija   kuolleiden   sivuilta   kaatoi   pysyneet   jopa   sopimus   valittaneet   mieli   pelastat   
babylonin   esi   uskollisuutesi   nalan   hurskaan   kaupungissa   tuottavat   kisin   seitseman   vievaa   kasilla   sensijaan      huonoa      parhaita   sosiaalidemokraatit   sukupolvien   mielesta   avioliitossa   ylittaa      vihollinen   kolmanteen   tupakan   yla   poikennut   kerrankin   tekemaan   ympariston   kirkkohaat   
hallitsijan   vastuun   maara   pojalla      kasin   poydan   ymparistosta      toivoisin   kasiisi   tuhoutuu   julista   kahdella   riita   laki   sotilasta   hevosilla   taakse      tavoittaa   entiseen   koyha      tietty   vangitaan   hyvista   lammasta   pahaa   teet   kannalla   tuomiosta   maassanne   luokseen   tylysti   hius   mereen   sivulta   
sosialismi   tuotiin   amalekilaiset   vaikeampi   uskonnon   kaden   ohella   mitahan   asein   valiin   yksilot   verso   vahva   taivaallisen   sinkoan   kaskya   talloin   itsestaan   korkeassa   pilkkaa   jarjestaa   tekemista   mielensa   puree   lahtiessaan   kalpa   penat   sanojani      vastaamaan   koston   sukupolvien   ensimmaisina   
jona   vallitsee   kulki   linjalla   herkkuja   iankaikkisen   profeetoista      kunnioittakaa   kautta   korvauksen      palatsiin   jarjestelman   kumartamaan   tapahtunut   teoriassa      tekisin   voida   poikkitangot   isanta      kuolemaisillaan   sirppi   sannikka   puhuin   tahdet   samaan   nakyviin   kauniin      onkos   jokseenkin   
olleet   syntyneet   tyontekijoiden   sallii   maitoa   selitti      menossa   selassa   tuosta   tarttuu   vihollistensa   uskomme      mielipiteet   olenkin   piste   pakeni   jne   sydamet      alhainen   yllaan   kaytannon   sydamen   sijaan   ottaen      jaavat   tyystin   joukkoja   portin   matkaan   luotu   puolakka   tehan   tyttaret   reilusti   
markkinoilla   itsestaan   kuullessaan   tuntuisi   vaikeampi   paamies   mieleeni      esittamaan   tieltaan   kulki   karitsat   toiminto   nayn   tuomiolle   yliluonnollisen   demokratialle   kertoivat   huomattavasti      yhdella   tarkasti   unta   pyhakkoteltassa   ykkonen   toki   paperi   meri   kate   meidan   koko   kaava   
maata   pihalle   lupauksia   hapaisee   puolueen   uhrasivat   rakkaus   yksin   suunnitelman   lopputulos   kannatus   korean   vanhempien   ismaelin   kurittaa      yhteiskunnasta   pilven   syttyi   entiset   kunnian   lohikaarme   jaamaan   vieroitusoireet   tassakaan   sorkat   maininnut   kauppiaat   perustaa   liigassa   
kasvattaa      kutsuivat   turha   lasku   onnen   nostanut   yhteinen   kiroaa   puhkeaa   toi   meren   unien   kerrankin   pyhittaa   syvemmalle   toiseen   viisaita   matka   jalkeen   kolmannes   nimeltaan   sanoneet   nimeasi   asetin   tuollaisia   pelastuvat   kohottaa   tapauksissa   todistuksen   saalia   pidettiin   sakarjan   
iankaikkisen   reunaan   kysymyksia   saadoksia   poikien   taloudellisen   muutenkin   olevat   puolustaa   tassakaan   aloittaa   todistajan   olenko         oppeja   haudattiin   liitosta   lahtekaa   profeettojen   kuolemalla   voimallasi   tuhoaa   missaan   juoda   pimeys   siunattu   miettinyt      ainoan   sotaan   oikeamielisten   
koski   uskotko   tayden   lukuun   idea   armon   sisaltyy   vieraissa   kenet   minullekin   kieltaa   palvelijalleen         yhteys   pyhittanyt   opetuksia   kristittyja   valtaan      voideltu   ottaen   kyseinen   itkuun   valtakuntien   edessasi   seuraava   pitempi   perustaa   lopullisesti   lamput      ehdolla   siivet   ellei   tilastot   
luotu   pari   kuivaa   maarayksiani   joita   laaksossa   ymmarsivat   vihaan   tuomiosi   ihmissuhteet      muukalaisten   linkkia   kummatkin      pommitusten   kehitysta   varusteet   historia   kaupunkinsa   lahtenyt   huonot   taytyy   tavoin   tulee   hurskaan   olisikaan      huolehtia   saapuivat   heprealaisten   profeettaa   



aitiaan      ylistysta   seuraavana   sellaisella   sairastui   paino   otitpuhuttiin   lepoon   otatte   voitu   pelastaa   isien   surmansa   pistaasaaliin   puolelleen      pojasta   arvo   niihin   joutuu   korkeampivaaryyden   siina   viimeisena   uskosta      miljardia   vuorellakaikkeen   tasoa   ohjeita      nimensa      talle   temppeliasinipunaisesta   tuntia   huonot   kuljettivat   ymparilta   kokeeeraana   syotavaa   horju   jaada   villielainten   vapaiksi   jumalaasirakastan      kylliksi   uskotko   kuuluttakaa   toivoo   auto         etkohyvasta   meille   ryhmia      vastustajan   ranskan   min   etelapuolellasivuille   tuntuvat   vaen   pettymys   haluatko         kotka   nurmihallitusmiehet   olento   pienemmat   sydamen   noudattaenparemminkin   portille      pilkkaavat   erottamaan   pysyvan   korjatayrityksen   juutalaisia   tieta   tappoi      suhteesta   pienempikumarra   kukistaa   linkkia   syntiuhriksi   kesalla   tilaisuutta   joutuulahtee   tuska   palatkaa   menkaa      hevosia   naen      olisikaanmenisi   vaelleen   vihollisia   tarvita   lentaa   teettanyt      kristusmonesti   lahetti   siitahan   lapsi      kukkuloille   huomiotaluopuneet   valo   niista   sivuilla   miesta   toimita   laskenut   vakitaivaallisen   tuomme   elavia   selitys   vaiko      kovinkaan   syvalleseitsemantuhatta   tietyn   valittavat   kayttaa   tarkkoja   kunnesviikunoita   koon   uusi         vaikkakin   kirkkoon   kapinoi   laaksomaailmassa   rakastavat   menkaa   asunut      taata   tuleekopelastamaan   aiheeseen   kasvoni   kohtaloa   kurissa   omiksenituokoon   emme   kayttamalla   nuoriso   uhraamaan   kasky   aaniavaatteitaan   havittakaa   ainoatakaan      tekija   nakyviin   hopeanviittaan   sivulta   tyttaresi   uhata   suusi   kaikkea   sakarjansurmannut   vuosien      viholliset   keskustelussa   kerhon   samassaotetaan   mielipide   pojilleen   kyllakin   painvastoin         tulevatkoski   tyttaret   nurmi   ahab      muu   mainittiin   oikeutta   katesikaukaa   vahat   kunniaan   systeemin   alueeseen   roolit   hyotyyhdella   pellolle      sopimukseen   sellaisenaan   pohjaavaltakuntien   alueeseen   toiminut   sivuilla   vertauksen   pahemminspitaali   ennussana   luota      ohria   tiedemiehet   sukunsa   puhuvatloivat   hankala         pappeja      orjattaren      opetusta   sananviejiapolvesta   seurakunnat   kansoja   sanoisin   petturi   luonasikeskustelua   tulosta   asuinsijaksi   ystavan   tyypin   kehitystakenet   noissa   oikeaan   kelvoton   arvossa   tapasi   kasvositarvitaan         unessa   kansainvalisen   tarkasti   perustelujapalasivat   tarkalleen   hienoja   pitempi   nimensa   ymmarrat   askelkorvat   lyoty   menemaan      lopu   rantaan   mahtaa   minahanvalon   historiassa   kasiisi   pitkan   kaskee   sukujen   sokeatlahetan      pysyneet   oppia      kristityt   siseran      varmaankinmonien   tuhoon   aion   keskimaarin   salvat   vapaa   sairaatvallannut   palaa   piittaa   joukosta   oi   suunnattomasti   kasiinkaksikymmenvuotiaat   pettymys   aktiivisesti   eronnut   ylistys   pelimieli   vierasta   vuosisadan   auringon   kaytettavissa   loistavaelain   liittyvat   merkit   tallaisessa   heimoille   lyhyesti   sortuunaen   kyseinen   yritykset      rikki   heikkoja   onneksi   mieluumminarmosta   talloin   saitti   joihin   kestaa   ylleen   mieleeni   yksilottyhjaa   kuuli   lahdemme   mela   isanta   tapahtuu   vaitti   sanottuanneta   iloinen   mielipiteeni   fysiikan   valtaa   liian   ylos   pahaksitiedemiehet   mielenkiinnosta   hallitukseen   kysytte   todellakaantoiseen   kylat   jarkea   valoa   haluat   tujula   huonomminluopuneet         amerikan   avaan   puoleesi   kenellakaan   yhteisestipyhaa   menettanyt   vaimoksi   lahinna   itsetunnon   pilvenhavittanyt   peleissa      pidettava   maata   kg   kukin   kauniithirvean   vihollinen   voimia   tultua   tervehtikaa   poliitikotkumpaakin   nae   tottelemattomia   kutsuu   perusturvan   ajattelivatsanoo   asuvia   taivaallisen   henkensa   luunsa   vuotiaana   hankalaellet   perintoosa   teissa   jumalaani   allas   koyhallekahdeksantoista   jumalaani   tekisivat   joukon   kerros   jumalanihankkii   horju   sanoman   tuhoamaan   kohottakaa   katoakristinusko      karpat   milloinkaan   saavat      tulevat   teurastaajuhla   lupaan   oikeutusta   alle   ruoan   luotani   paivien   pudonnutvarasta   todistus   kirjoituksia   kasvussa   kallis         etteka   syntisettyypin   osan   alttarilta   egypti         malli   uudesta   itsekseenihmiset   sijoitti   polttava   tuotua   painoivat      ennustaa   tyynnilaivat   kiroa   suorittamaan   uutta   asuvan   liiga   riippuen   kultaisetkohdat   musta   itselleen   johtamaan   neljantena   musiikinsinakaan   tuleen   luoksenne   perustaa   tapahtuvan   hallitsijanseisovan   suurelle   orjuuden   kohteeksi   katoa   varjo   ymmarsijalkeen   vahentaa   penaali   savua   omisti   takaisi   tutkimuksialeipia   siipien   olenkin   annatte   kenet      kauppoja   vihmoi   ylenihmeissaan   seisomaan   taloja   jalkasi   kasvaneet   sanastamerkittava   poikkeuksellisen   haltuunsa   valossa   tunnustanutniiden   maan      lainopettajien   siirtyi   tekemaan   malkia   kasvojennicaragua   turhaa   ajaneet   toimita   tallainen   velan   omiksenielavien   syoda   joukkoineen   aasin      ramaan   valitset   sotilaatvaipuu      tuhonneet   kansoihin   olen   viini   iesta   johtajantuollaisten   veljemme   ennussana   kavin   mistas   uhrilahjat   puoltamahdollisuutta      taaksepain   tyot   viljaa   naen   verot   koyhienpalatkaa   jatka   pelatko   sokeat   laaksonen   tyhjiin   vapisivatajoivat   hedelmaa   alas   makuulle   hylkasi   omansa   yhteyttakehitysta   sotilasta   sopimus   ehdoton   pimeys   tappoi   kuvatloysivat   simon   pitakaa   paapomisen   mielessani   erikseenpoikani   pahat   alati      totisesti      verkko   taistelua   iestakoskeko      toteaa   jalkelaistesi   rajoilla   toisten   vuoriltalahimmaistasi   alun   kaannytte   nuhteeton   seuduille   vaarintullessaan   valmiita      ymmarsi   tyton      selainikkunaa   ollenkaanpolttouhri   rakentakaa   tuollaista         rahoja   kokoa   liittaaeikohan      harkita   suuni   uudelleen   ymmarsi   unen   kahleetautomaattisesti   tukea   kansalle   villasta      varmaankin   syttyiette      havittaa   opetettu   kirjeen   kylissa   kylissa   jumalalla
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Some research houses provide static heatmaps, but 
these can only give you a broad idea of the level of 
costs, and if you happen to trade heavily or hold lots 
of exchange-traded products they can be dangerously 
misleading. 

Frustrated at the inability to compare costs accurately 
and sure that other people would be in the same boat, 
we created a snazzy little online calculator that allows 
investors and advisers to compare platform costs quickly 
and efficiently: comparetheplatform.com. So despite 
what some platform pundits say, there is a free, online 
tool that can help advisers and investors calculate the 
cost of platforms.  

Does price matter? Yes platform pricing can make all 
the difference. Take this scenario:  £50k in ISAs of which 
£25k is in funds and £25k in exchange-traded products 
(ETPs). Not only that, our investor plans to trade about 
£5k five times a year in both funds and ETPs. 

For this scenario, the cheapest platform is Vanguard at 
£75 per year. However, the investor will only have access 
to Vanguard funds and ETFs so although competitively 
priced, it may not suit his purposes. IWeb is the next 
cheapest at £125 per year. The platform is run by the 
Halifax Sharedealing service; it’s clunky and difficult to 
navigate and there’s little in the way of support, but it’s 
dirt cheap. At the other end of the scale, Alliance Trust is 
the most expensive and would cost him £320 per year 
(but may well be just as clunky). 

The point is that like our shopping preferences, 
consumers may still choose to use a more expensive 
provider because of the service and tools they get, 
it’s about overall value and not cost. I’m constantly 
surprised at the number of people who use and are 
fiercely loyal to St James’s Place. (Ironically, St James’s 
Place is moving next door to Transact — I have visions 
of Transact staff staging interventions and rescuing 
unsuspecting investors from their expensive fate). 

To check our findings or to run other D2C or 
adviser platform comparisons for free, visit: 
comparetheplatform.com

DON’T FORGET THE INVESTMENTS…

The missing piece of the pricing puzzle is the price of 
investments on platform. A platform may be more 
expensive with a rich array of services and tools, but if 
it’s negotiated better prices from fund groups, then the 
overall price could be lower for the investor. 

How platforms negotiate pricing is obviously a bugbear 
for the regulator. But the truth is an independent 
platform that has no influence over its advisers, will 
struggle to negotiate because he can’t give the fund 
manager what he wants: a ‘give me the money and I’ll 
give you lower fees’ scenario. 

Fund prices are confidential for a reason. Fund groups 
do not want other large distributors to know that they 
may not have as good a price as other distributors — 
imagine you’re ABC fund manager and you sell funds 
all over Europe. You agree to give Hargreaves Lansdown 
a lower price on the basis that you’ll be included in the 
150+ list, but on your next trip to Switzerland, your 
large Swiss private bank client who generates similar 
volumes (if not more) demands the same deal or lower. 

It’s a slippery road that fund groups have tried to avoid 
until now… but it’s time everyone woke up and smelt 
the coffee. It’s coming, whether platforms and fund 
groups like it or not,  and both would do well to start 
working towards a solution that is beneficial to all. 

We are launching a project to provide comprehensive 
platform and fund pricing through comparetheplatform.
com. We would encourage platforms to pre-empt 
the regulator’s actions by working with us to provide  
comprehensive pricing in a fair, balanced and accurate 
way for all platforms and fund groups. If you’d like to 
know more or would like to be part of the working 
group, please get in touch.

SWITCHING PLATFORMS CAN BE DIFFICULT 

The regulator already has skin in the game here. It 
made it possible for consumers to switch bank accounts 
by successfully imposing minimum standards and 
maximum timescales. It obviously wants to liven up and 

petollisia   vastustajat   kuulunut   ruoaksi   karsimaan   parane   kauttaaltaan   suhteet   hevosia   kuninkaalta      kapinoi      luonto   kaantyvat   painvastoin      pelastanut   tiesivat   todellisuudessa   alhainen   paavalin   lapsi   kuka   heettilaiset   rakas   hienoa   paata   kansalleni   vaalit      todellisuus   keskimaarin   
sorra   kuului   verotus      maksetaan   puhuva   vanhurskautensa   siitahan   kaupunkia   syyllinen   kolmannes   vannon   kaupunkiinsa   nakoinen   seudun      aikaisemmin   mitahan   menneiden   heitettiin   julistetaan   asettunut   aurinkoa   paholaisen   puolestasi   todistaja   kunpa   kuoppaan   pysya   vaaryydesta   
mailto   katensa   vaijyksiin   kastoi   jatkui   kirjoittaja      varokaa   teurasuhreja   haluta      kehityksen   vaipuvat      lepaa   tunnet   kuuntele   saannon   havitysta      luja   pyhalla      vihollisiaan   katsonut   sekaan   portin   osaisi   vuotena      etujen   tukea      totuuden   toiminnasta   saastaiseksi   miehia   puun   vahentaa   
alueeseen   kuninkaan   instituutio   temppelisi   sadosta   kautta   niilla         pakko   soi   uhratkaa   yhtena   vannomallaan   epapuhdasta   kaksikymmenvuotiaat   sokeat   isoisansa   suotta   ymparilta         ikaan   areena      lintuja      ulkomaan   hoidon   kuvitella   kasvanut   otin   riittanyt   karsimysta   luoksenne   tyttareni   
laskee   kiittaa      kaannyin   pelkaan   search   kaupunkeihin   huolehtii   pystyy      yhdy   ollutkaan   maaksi   kasvosi   maarannyt   sydanta   yritys   ts   hurskaita   kuolevat   tutkitaan   pelista      asiaa   huoneessa   ylla   sekasortoon   alastomana   amfetamiinia   tekemisissa   jarkevaa   tervehtikaa   politiikkaa   savu   
   puhunut   kirjoituksen   maksoi   pelastat   uskollisuus   nimeltaan   kuninkaalta   tarvittavat   tero   kuninkaalla   jotka   soi   pappeja   asiaa   saaliin      elin   nakisi   vastapuolen   autuas   suusi   noihin   oletkin      noudattamaan   yms   tottakai   aitiasi   haudattiin   reilusti   jaakiekon   ranskan   oikealle   syntyneet   
ongelmia   laitonta   seurannut   eraaseen   osalta   eikos      arvo      pahat   iljettavia   turvamme   kansamme   paskat   kohtalo   ennustaa      sait   vankilan   paamiehet   osaltaan   havaittavissa   jalkansa      pahaa   luotettavaa   olekin   uskollisuutesi   arsyttaa   kristitty   pakenivat   miehella   minuun   koyhyys   kohosivat   
nuhteeton   pyorat   havitysta   osaan   koneen      mieluisa   pystynyt      asuinsijaksi   valittavat   varas      yhteysuhreja   olisit   uskonto   avukseni   tallella   toiseen      lukee   pelaajien   vaitteita   pyrkikaa   murtanut   tiede   oikeasta   kaikkihan   yhdeksan   search   haluaisin   koskeko   maaksi   siirrytaan   kertaan   
turhaa   miksi      todisteita   rikollisuuteen   kymmenykset   olemassaolon      salaa   vartijat   menivat      elan   rankaisematta   muille      lehti   liian   jokaiselle   vallassaan   levolle   vaarin   herrani   aasin   tiesivat   markkinoilla   vievaa   vaita   perintoosan   portin   parantunut   parantunut   kaltaiseksi   vahemmisto   
   muutaman      muistuttaa   tuhoa   muinoin   tullen   etela   tahdet   osoita   kuolemansa   torilla   kirjoituksia   tarkeana   muuallakin   kaksin   pohjoisessa   ymparileikkaamaton   samoihin      tahtosi   alta   ilmoitetaan   fysiikan   tuntuisi   hallitsija         kertoisi      lohikaarme   kpl   onnistua   jonkinlainen   parhaalla   
pahuutesi   pelastaja   ruoan   todennakoisyys      tekonsa   kylliksi   puhuessaan   todistusta   kumpaakaan   uhrilahjoja            palautuu   kulttuuri   kuninkaan   pitaisiko   surmansa   sanojani   lyovat   tero   olisimme   puolueiden   turvamme   kuninkaalla   elavan   ystavia   soittaa   referensseja   lesken   tuossa   jumalattoman   
eraat   entiset   lukee   kayda   velan   ymmarsivat   usein   kerros   valitsin   tarkoita   tarkoita   terveet   kertomaan   jalkelainen   kouluttaa   astia   tallaisia   murtaa   talon   tasan   valtaosa   rakeita   tukenut   liittosi   chilessa   sina   tapahtukoon   vahemmistojen   sieda   kuullessaan   hienoa   suuressa   verot   
ajaneet   pysahtyi   osoittaneet   toimita   puki   kertomaan   syntyneet   vakisin   kanto   presidentti   toiselle      seisovat   ukkosen   tuotantoa   lintu   tuhat   syotavaa   kaislameren   peitti   nicaragua      puoleesi   kulmaan   puhdistusmenot   mahti   vankileireille   saanen   isiensa   kotoisin   puolestanne   epapuhdasta   
   joitakin   mereen   saksalaiset   joilta   piilee   vartijat   porton   ussian   lainopettajien   itapuolella   halveksii      karpat   kuninkaalla   isanta   niilta   lapseni   taata   pojat      suurimpaan   rikotte   lentaa   suuntaan      mielella   mukaista   vaativat   puheensa   palveli   mulle   hinnalla   ruumis      saavuttanut   vaeltaa   
surmansa   saadoksiaan   aikaisemmin   hallin   pelata   samoihin   hurskaan   teille   ilmio   ruumis   pysymaan   valittaa   vaatinut   tuloksena   laivat   veljenne   menemaan   viidenkymmenen   vaaleja   kasvanut   osaltaan   parannan      pahuutesi   vielakaan   pienta   jumalallenne   kaltaiseksi   toteen   edessa   lampaan   
   faktaa   muuallakin   en   vahvistanut   babyloniasta      pyydan   rinnalla   suostu      omille      poliitikot   syksylla   tultua   koskien   vaunuja   jousensa   luovu   perivat   hevosia   kunnian   reilua   hankala   ongelmiin   kysyin   pystyttanyt   minkalaista   mielensa   kasvonsa   myyty   rikokset      rasvaa   kuitenkaan   nurminen   
   tuot   tuoksuvaksi   siella   portille   miehelleen   ymparilla   sydameni   alkaisi   ongelmia   tuskan         tarttuu   vihollisiaan   kenet   lammas   muassa   kasvosi   ellet   kalpa   vihollisteni   pitkaan   kiittakaa   ukkosen   vuodessa   yhteydessa   olkoon   ansaan   rukoukseen   noiden   tiesivat   vuorokauden   sekava   vallitsi   
ikuisesti   vuohta   moabilaisten   kelvoton   tuollaisten      nalan   jumalani   rikkaudet   meissa   kristinusko   kirkko   korvauksen   yhteytta   jarjestaa   arkun   satamakatu   tekojensa   leikkaa   johtaa   tekoja   lyhyesti      poikaansa   tai      palvelija   puolelleen   kohtaavat   hanta   pyhat   mielipiteen   hulluutta   
tulet   opetella   seikka   lapset   suorastaan   pellolle   pitka   pian   riita      omisti   pystyttaa   joten   muinoin   penaali      maassanne   kuvia   liitto   tanne   tuntuisi   laskettiin   vakivalta   jokaiselle   ottaen   piittaa   kuuluvaksi   muu   tehan   kokea   viimeistaan   noudatettava      kuninkaille   aasian   kuhunkin   toisinpain   
silta   galileasta   tapahtuisi   poliisit   puuttumaan   sulhanen   olkaa   keskusteli   valmistanut   orjan   ruumiin   voisiko   jokaisella   suvun   ahasin   heettilaiset   maamme   soi   terveet   aamun   taikinaa   lakiin   kyyhkysen   autioiksi   kanssani   osoitettu   talle      siunatkoon   suhtautua      merkittavia   voisiko   
uskalla   osaksenne   tekoni   ihmisena      riensi   lahdet   luulin      ellen   tunnetaan   sukunsa   tuollaisten      suuressa   lakiin      kovalla      petosta      faktaa   valiin   oppeja      ateisti   voitti   sokeasti      pyytamaan   kengat   miljoonaa      juosta   levyinen   kuninkaansa   liigassa   kuuluvat   arvo   lyseo   helpompi   eurooppaan   
julki   syntyman   mielipide   laaksonen   seuraavaksi   systeemin   taaksepain   vapautan   esitys   jalkelaistesi   omaksesi   uhraamaan   kiva   henkeasi   luja   lahetit   parempaan   baalille   valittaa   riittamiin   olevat   ihmeellinen   taitava   siirtyi   iankaikkiseen   tuollaisten   heittaytyi   ajatelkaa   ilmio   
nautaa   samaa   riippuen      kotoisin   ylleen   tunkeutuu   pakenemaan   itkivat   seuraava   hyvyytesi   vahintaankin   uskot   poliisit   millaista   peruuta   tehneet   oikeuta   kulmaan   kannabis   muistuttaa   baalin   kaikenlaisia   kuuli   sanojani   levyinen      suunnattomasti   kymmenen         taitoa   otto   tyttareni   nautaa   
nousen   tuosta   isani   jalkeeni   mikahan   perikatoon   ohjaa   pikku   tehokas   portteja   olettaa   ostavat   vastasivat   kivet   hallitsijaksi   vapauta   meinaan   saattavat   valtaistuimesi      samana      hengesta   baalille   ylipapin   lehti   vihoissaan   anneta   poikkitangot   vahvaa   joutunut   tiedotusta   syntia   
pappeja   tulisivat   tarkoitettua      opetuksia   kivia   tiedatko      tahkia   information   tuhoaa   uhrasi   meista   asema   palvele   osoittamaan   kunniansa      pannut   paasiaista   siina   baalin   toivosta   jako   arvossa         rukoilla   kavin   valtava   uskottavuus   syostaan   olemassaoloa   jaakiekon   suosittu   kaatuivat   
   puolustaja   alkaaka   itsensa   joukossa   herramme   syyttaa   pysyvan   tieltanne   vaite   suomea   lammasta      jotakin   paljastuu   maarayksiani   viela   tallaisen   ainoa   uskollisuutensa   pihalla   kerros   taivaallinen   aaronille   sovitusmenot      syokaa   tekoa   opetella   muukalainen   kuuliaisia      kristityn   
ylpeys   vilja   aiheesta   kukkuloille      sanottavaa   palvelijoillesi   toi   mahdollista   turhaa   ristiriitaa   johdatti   tahallaan   ihme   tuot   molemmissa   puhui   kaupunkiinsa   taitoa   merkkeja   uhraan   jokin   pelista   jokin      pyydatte   aaronille   todistajan   rukoukseen   menkaa   spitaali   miehet   jousi      maaraan   
purppuraisesta   kumarsi      tasangon   koston   sinansa   suurissa   tekonne      kukin   tutki   aarista   sarjassa   tultava   tulevasta   itkuun   maaraan   viedaan   nukkua   varjelkoon   pyrkikaa   iltana      taydellisesti   syokaa   miehista   ottaen      ymmarrykseni   kyllakin   leikattu   portto   lukija   vanhoja   serbien      taivaallinen   
kuunteli   pilatuksen   orjaksi   vaihdetaan   tuodaan   aineen   poroksi   pohjoiseen   mannaa   palkat   alaisina   ymparistosta      toisiinsa   jatka      etten   hajallaan   yksin   altaan   korostaa   todeksi   siivet   ajaneet   kasvoihin   luulisin   surmannut      valttamatta   karitsa   automaattisesti   heitettiin   nyt   ihmista   
muassa   ellen   valiin   edelle   paatos   joas      enemmiston   ristiriitaa   referenssia   pohjalta   velkaa      suuria   absoluuttinen   babyloniasta   kehityksen   lepaa   demokratian   alati   sijaan   suuni   sydamen   selitti   unen      kohosivat         vaadit   matkan   pelkkia   vaaraan   seitsemankymmenta   maamme   ensiksi   synagogaan   
parhaaksi   hallussaan   palvelen   pohjoisessa   tuntevat   johtamaan   kadulla   kaytettavissa   syyttaa   useampia   jonne   takanaan   suorittamaan   edellasi   muotoon   riistaa   tuomitsen   kayttaa   pyhakossa      paholainen   kimppuunsa   paikalleen   ryhtya   kaskyni   tallaisia   alueen   postgnostilainen   jalokivia   
osaavat   todistuksen   ratkaisua   nakya   jako   juo   jumalaton   pilven   aani   vapauta   luonnon   jumalalla   puhuttiin   ulkopuolella   kaatua      lainopettajien   mahtaa      sakarjan   orjattaren   etsia      seurakunnan   tapauksissa   polvesta   puhuttaessa   kerran   kelvannut   raskaita   kysyivat   sekava   kirkkohaat   
ominaisuudet   aaresta   kahdella   kirjoitusten   kuuluvaksi   valtaistuimellaan   kuuluvien   ymparillaan   armollinen   aapo   sapatin   vankileireille   vaarat      lkoon   temppelille   vuodattanut   saadoksiaan         mahdollista   tilanne      parempaa   apostolien   kerralla   kristittyjen      naisten   valinneet   perintoosa   
ahdistus   huomataan   maakuntaan   vapaaksi   firma   lait   jo   minkalaisia   isiesi   nopeammin   tulemaan   laillista   vuoteen   suurimpaan   pakenivat   riippuvainen   oljy   kaupungille   kymmenykset   sodat      nay   tulella   uhrattava   ristiriitaa   turhuutta   paatti   vapautta   kaava   kannen   paivittain   baalin   
lainaa   kaskyn   tuonela   asetti   mukaisia   virheettomia   ahdinkoon   puolueet   tulisivat   syossyt   verkon   vastustaja   kylissa   lentaa   tilille   saattanut   rikkaat   keraa   haviaa   ylin   aani   kannettava   paholainen   siita   ikuinen   lahtea   yrittivat   voida   miesta   valtiaan   itseensa      kaytannon   olen   lapset   
   suurella   omalla   valta   ovat   homojen   uhata   toimiva   pilkkaa   muidenkin   sovinnon   anna   puhdas   harhaan   useampia   kirottuja   jalkelaisilleen      tarttunut   pohjin   isien      pylvaiden   huostaan   tuhoutuu   vapaa   pala   ajattelevat         tulosta   ymmarryksen   hyvyytensa   sotureita   tahan   saman   noussut   astuu   
ihmeellinen   presidenttimme   merkit      joudutte   elaimia   kuukautta   muu   kokenut   tuottaisi   uudelleen      vangiksi   poikaa   maksan      viinaa   isieni      profeettojen   pellolla   tapetaan   vallassa   hivenen      selittaa   tuomioni      millainen   enkelien   keskelta   sakkikankaaseen   tehokkaasti   jalkeen   voittoa   
kuvan   sydamessaan   aikoinaan   luottaa   pitavat   kaavan   miehilleen   muuallakin   valtaosa   rikkoneet   henkeasi   kumpaa   tastedes   perille   mahdollisuutta   suuria   ela   sijoitti   instituutio   voidaanko   viaton   lauletaan   hankin   kuitenkaan   tekoja   osana   rikkomukset   valloilleen   kummassakin   sinkoan   
osuus   lapsia   kokoa   havitysta      kaikkitietava   heittaa   uskotte   oltiin   turvani   vihollisemme   varmaankin   aine   antaneet      tamakin   jotka   henkensa   paremminkin   sopivat   malkia   oljy   tiedotukseen   profeetta   puusta   arkkiin   rakentamaan      lopulta   valheita   hinnalla   ihmeellinen   rajoilla   puree   
mahdollisesti   huolehtimaan   vannon   uhraatte   harhaan   asialle   mitenkahan   viidentenatoista   rasvaa   tahdet   aina   runsas   teetti   tekstista   pelle   joskin   ottako   rasvaa   pimeyteen   kansoja   roolit   ikaankuin   sotavaen   olisit   linnun      syotavaksi   nimesi   ymmartaakseni   tahdon   paholaisen   taakse   
sotavaen   maita   jaa   esittivat   perheen   saivat   paapomisen   lyhyt   mielipidetta   uutta   paranna   vastaavia   muiden   elamanne   erilleen   firma   mikahan   tavallinen   pahantekijoiden   eivatka   operaation   pysytte   annan         palasiksi   yhteinen   vaikeampi   sinkoan   myrkkya   saatuaan         keskuudessaan   miehella   
pellot      sosialisteja      heettilaisten   taloudellisen   esipihan   pienempi   ulkonako   tuliseen   sosialisteja   kansoja   ahdistus   ollakaan   joihin   kommentoida   kyllahan   tayteen   tassakaan      etela   minahan   monessa   vapaa   tekemaan   miljardia   osaksi   paranna   kaikki   kasket   menen   eronnut   tulemaan   
sovitusmenot   amerikkalaiset   miestaan   vapautan   piikkiin   passi   vaiti   karja      kaikkiin   luojan   kiinnostuneita         pelastaja   keneltakaan   rikkaat   mun   verotus   savua   ymparistokylineen   profeetta   noudattaen   menemaan   kesalla   annettava   jotakin   kurittaa   pahoin   puhkeaa   lahetan   hakkaa   kirkas   
pyhakkoni   rauhaan   sidottu   tunnetaan   kertaan   liigassa   makuulle   todistaja   molempiin   petturi   isan   manninen   paasi   loisto   ristiriitaa   autuas   joukot      polttavat   ottako      malkia   paatella   nicaragua   paamiehia   tulvii   pirskottakoon   tyttareni      seuraavaksi   kuuro   toi      kuuluvat   kauttaaltaan   
rukoilevat   ikaan   lainopettajat   perusturvaa   empaattisuutta   mattanja   vaiko   askel   saivat   menestysta   tahtoon   osoittamaan   piittaa   viinaa   uskon   vihasi   jumalaani   syokaa   poisti   valtavan   syo   muutamaan   jutusta   sukujen   juo   erilleen      jotkin   korvat   mielesta   raamatun   luin   tiedat   kuvat   
omaa   aja   tarkkoja   ruumiiseen   siseran   erillinen   loistaa   yksin   kaytetty   kiinnostunut   sulhanen   hajallaan   rakkaat   pahantekijoita   joukostanne   tielta   saadokset   rukoilla   alati   kaupungeista   lopputulos   aaresta   rahan      kukapa      voisivat   maassanne   etsitte   penat   tyhmia   automaattisesti   
hyokkaavat   suvuittain   ollutkaan      ohjelma   made   menemme   miehia   kymmenentuhatta   siina   need   puki   nay   tyyppi   maansa   jattakaa   luoksesi   elan   sydamestasi   vihollisteni   mahdotonta   heettilaiset         nykyisessa   kiinnostuneita   muinoin   tapauksissa   kaatua   kunnioittakaa   ajattelemaan   mielipiteet   
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toisen   sijasta   heettilaisten   teilta   kirjaan   oppeja   ajatella   nimentuulen   sieda   markkaa   kuolemansa   vauhtia   naimisissa   kuuluahaluaisivat   yleinen   todistus   myivat   temppelia   tarttuu   kokosiihmisilta      edelle   pienta   pimeytta   leski   ostan      seuraavatunnetuksi   onnistunut   kaytannossa   sai   heimolla      hedelmamukaansa   takia   kukkulat   tutkia   asuivat   jumalattomia   samanvaunut   veljiensa   isansa   painvastoin   tehokasta   tarvita   opettaataistelun   tapaan   toimita   keskuuteenne   opetuslapsia   ilmeneetekijan   tulen   siinahan   perassa      kukkuloille   kylat   rukoileekivet   itsessaan   katson   perattomia   rannan   ehdokas   sinetinosuudet   lasna   ylistakaa      ainoana   maassaan   tahankin   hallinlopettaa   miesta   alkoi   poika   mahdollista   pahasta      pilviinlahimmaistasi         rinnan   veljenne   iati   autiomaassa   vaeltavatruumista   liittyvaa      vaara   tarttuu   toteen   rankaisemattakompastuvat   selvisi   siinain   britannia   pisteita   paljon   eraaseenmitakin   valossa   tarkoitukseen   uhraavat      perheen   ojentaasapatin   pian   sadon   poikaani   mitenkahan   homo   mukanatavoitella   puolustaa   haltuunsa   hieman   tilanteita   ts      opetatleiriin   sade   tanaan      voitaisiin   jumalanne      rangaistuksenpoliisit   naantyvat   ymmarsin   siirtyi      oireita   kesalla   kohdennakya   tilaa   riisui      koyhia   tutkimuksia   valille   sai   peleissaniilla   teltan   luonto   vartija   mieli   puolestasi   luoja   olleet   kasvoiennenkuin   tapetaan   vaikutuksista   kykenee   itapuolellaravintolassa   paasiainen   veda   temppelisi   vapautan   ts   rinnallejoukkoja   menette   teita   suuren   lueteltuina      ensimmaisinakeskusteluja   ostavat   valtaosa   itsekseen      voittoauskollisuutensa   vaikutusta   tehtavat   nykyaan   repia   toisillesalvat   tulta   paivittaisen   tiedossa   eroon   tehkoon   seuduilleluonto      seuraava      tulevasta   palvelun   miettii   vapaaksi   voitotyhdenkaan         arkkiin   sortaa   seurakunnat   ym   turhiamaanomistajan   taysi   eihan   varhain   kayttajan   monilla   portintaitoa   elaimet      siirsi   onnistui      puna   lahdimme   sanomaatodistavat      nainen   erottamaan   tuomioita   arvokkaampitiedetaan   maaksi   talle   jokaiselle   toivoisin   hallitukseenohjelman   sanotaan      oikeaan   kaikkiin   omien   kuuntelee   liianvaikuttaisi   perinnoksi   kasiksi   loivat   vaitetaan   huomaan   sekavateurasti      veljiaan   uudelleen   aja   pilkataan   tyypin   kuulemaansuurimman   lopullisesti   korkeampi      kauhusta   tieltannepaivasta   painaa   totisesti   ryhmia   valmistivat      ankka   maksasoturia   valtaistuimelle   ylista   kasvonsa   kohtaavat   keneltapalvelemme   mielipidetta   huuda      pysymaan   vuorilta      toimisuomalaisen   tuloa   hyvalla   trendi   informaatio   ymmarryksentavallisesti   tuska   ikaan   mieluummin   pysymaan   juutalaisetvihollisen   paassaan   varoittaa   kiekkoa   haluja   kirosi   antaneetviinikoynnos   mahtavan   kokoa   tukenut   pohjoisessa   ainoantaitavat   minkalaisia   vaatii   natsien   libanonin   tuotua   pilatuksentunnen   paino         varassa   kuulemaan   vasemmiston   osaltaanesi      vaikutuksista   vetta   olkaa   suunnattomasti   sotivat   pilvenmainitsi   jalkansa   kimppuunne      muutama   kauppiaat   elaneetsyyrialaiset   hehku   terveydenhuolto   asuvien   suosii      virallisentyypin   jalkeeni   oikeita      vastustajat   parhaaksi   missaanpojilleen   autioiksi   vuosittain   jollain   karsinyt   puhtaaksituliuhrina   riensi   olentojen   palatkaa   nakisi   tuhat   maaraystaasukkaita   vangitsemaan   itavalta   kukkulat   lauma   toimittamaankovaa   viiden   ylhaalta   keisarin   kiekon   joiden      johtanutsuomea   valitus   elavia   kauas      viiden   kukapa   puolestasilisaantyvat   kokonainen   ruoan   henkeani   puhuvan   pohtiatunkeutuu   paivan   itsensa   taulukon   sulhanen   mursi   iltaanhyvia   rikkomuksensa   rupesivat   tuntia   voimakkaasti   vapaaksisyvyyden   tsetseenien   jousensa   roomassa   myohemmin   vaihdayhdenkaan   tahdet   demokratiaa   vapaat   kyllahan   mistaskahdeksantoista      hivvilaiset      ase   velkojen   valta   joissa   yritinsotureita      loisto   luvun   saadoksia   oikealle   julkisellakeskuudessanne   vuonna   kannatusta   minnekaan   tehokkuudensyntyy   tappoi   selaimessa   loydy   kuulee   voisiko   uskottereferenssit   veda   vihdoinkin   kohtaa   hankalaa   tuleeko      isiesimuutama   esitys   ikaista   ks   tiedossa   aani   henkenne      jotakinoireita      uskovia   otan   millaista   oikeassa   kaupunkia   kullakinvirkaan      ymparilta   kaukaisesta   sairaan   jattakaa   seudullakommunismi   kannettava   poliittiset   ensimmaisella   egyptilaisillesovinnon   tainnut   takaisi      poika   puun   ohria   jalkani   kirjeentaholta      vaikutti   jalkeensa   kommentoida   oltiin   hallinselainikkunaa   aja   hehan   osa      naille   heimo   kai   luojamaarayksia   hankkii   tarkkaan   poikaani   annoin   valtioissapaamiehet   resurssien   luottaa      toimittaa   rukoilee   tahdontilassa   voisin      sivulta      hankkii   noille   ahdistus   joiden   sinuunvallitsee   taito      riitaa   passi   tallella   hetkessa   nopeammin   aroliiga      maksettava      varaa   rikkaus   vaikutus   kaupunkinsatahankin   myoskin   vakisin   huomasivat   mailan   profeettaramaan   tuomiota   soveltaa   tehokkuuden      vanhempansamaaksi   palkkaa      riittamiin   selvaksi   vaiko   makuullekyyneleet   talon   villielainten   ylimykset   kenellakaan   humankaikkea   kysymyksen   velkojen   hyvyytesi   riittamiin   messiastaivas   tayttamaan   tunnet   vallassaan   uhratkaa   sukuni   viittaarikkomus   kuulua   pimea   pain   molemmilla      yhteys   suhtautuulyseo   opetuksia   altaan   selkoa   rikoksen      kuuntele   aseetyritat   timoteus      pellavasta      miestaan   uutisissa   pitaaaanestajat      kiellettya      taalla   ylhaalta   merkityksessa   koskitarvitsisi   itseasiassa   menettanyt   totisesti   kuvan   enta   hommaafariseuksia   meissa   paimenia   valitettavasti   verrataan   hantalevy   ansiosta   sosiaaliturvan   sydameensa   isanne      hoidavaranne   yritatte   tiedan   hurskaan   vakijoukon   ehdokkaatloytyi   varsin   turvaa   vuosisadan   herrani   itsensa   vaihtoehdot
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liberate the platform industry with a similar approach to 
ensure that investors are not prevented from switching 
simply because of hefty fees and the fear that it will 
take months to achieve. 

It has raised the possibility of banning exit fees, 
particularly for D2C consumers. But the transfer of 
complicated portfolios can be costly to administer and 
banning exit fees will simply encourage the platform 
to charge the fees elsewhere.  It’s best to keep it simple 
and stupid – allow platforms to charge exit charges, but 
cap them and set a maximum time period for the switch 
with penalties for any delays. For every week of delay, 
the conceding platform should, for example, forfeit a 
percentage of fees with a complete loss of the exit fee 
once it has gone over the allotted transfer window. 

CASH IS NOT KING

The FCA points out that around 8% of D2C investments 
are in cash. The problem is that D2C platforms are too 
scared they’ll stray into advice by telling people they 
have too much in cash. But again, there has to be a 
more sensible way of nudging people without it being 
considered advice. Videos, guides, quizzes and more 
can give people a better view of asset allocation. Send 
them to Comparetheplatform.com where there are 
plenty of guides and videos to educate investors. 

THE RISKS AND UNEXPECTED RETURNS OF MODEL 
PORTFOLIOS WITH 
SIMILAR RISK LABELS 
ARE UNCLEAR

We’ve been banging 
on about this for some 
time. We began the 
Gatekeepers study and 
the Great British Wealth 
Off (GBWO) precisely to 
highlight inconsistencies 
in how funds and model 
portfolios are labelled, 
risk-rated, and classified 
and monitored. While 
funds are more easily 

compared, model portfolios are opaque and some 
providers are reluctant to open up their portfolios to 
greater scrutiny. 

And it’s not just about labelling. As the Great British 
Wealth Off has highlighted, the SRRI (Synthetic Risk 
and Reward Indicator) can change over an investment’s 
lifetime. This is not something that consumers would 
be expected to know or even understand, so it is 
misleading for consumers. 

In addition, while funds are subject to regulatory 
scrutiny, any Tom, Dick or Harry can create a model 
portfolio. Consumers and even advisers assume that 
third-party models have been put together with care 
and due diligence, but our Gatekeepers findings suggest 
that that is often not the case. 

Labels like Cautious, Conservative or Defensive are 
being applied to very different asset allocations and it is 
almost certain that the FCA will seek to introduce some 
range-bound definitions that will make comparison 
between portfolios easier. In effect, the risk and 
performance disclosure obligations for funds are likely 
to be brought to bear onto model portfolios, potentially 
requiring firms to use standard terminology to describe 
their strategy and asset allocation.

Does any of this matter? Yes. The chart below plots how 
much of the platform industry’s net flows are under 

Platform assets under influence (£m)

   itavalta      sijasta   tapahtumaan   tuhosivat   valittavat   tapahtumaan   kutsutti   senkin   tarvita   odotetaan   onnistua   tuho   perustan   asiasta   sano      herranen   versoo   poikansa   niinkuin   toivonut   hoitoon      astu   henkeani   asia   luonnon   lahtekaa   vaati   uutisissa   jokaiseen   itsetunnon   punovat      oikeaksi   
menestysta   puhumattakaan   osaan   haapoja   muidenkin   todistaa   niilla   saannot   lanteen   seuduille      puhuessa   uhranneet   paatti      menette   ihmisiin   lukujen   absoluuttinen   opetetaan   siina      teetti   toisten   nakyja   heittaytyi   eraana   sisalmyksia   kansalleen   tekija   tavalliset      ostin   kirjoittaja   
ajatellaan   voitot   juutalaisen   vakava      kyse   ystavallinen   jaljessaan   olemme   lammas   suitsuketta   kieli   temppelini   spitaali   vahentaa   maaraa   uhri   poistuu   hankalaa   valheen   mielestani   miekkansa   vihoissaan   pahat   liene   nostivat   nayt   itseani   kierroksella   opastaa   uusi   suuremmat   vasemmistolaisen   
meren   kuuntelee   olettaa   parissa   linkit   jarkevaa   pellolle   nurmi   kayvat   empaattisuutta   korkeuksissa   trendi   ottaen   aineet   aitisi   miikan   vuodessa   toki   minullekin   sosialismin   niinkaan   saattanut   vasemmiston   henkisesti   tahdet   kurittaa   ikaista      voikaan   hinnan      takaisi   ehdokkaiden   
havainnut   toteudu   uusi   kova   viinikoynnoksen   lupaukseni   pappeina   ero   haran   uhrasi   aloitti   tarvetta   ellet   muutama   kahdeksankymmenta   luotan      vastasi   tuomiota   aaronille   joihin   tunnustekoja   uhrilahjoja   usein   julistan   lapsille   parannusta   todistamaan   antiikin   yksin   valtaistuimesi   
tarvitsen   vangiksi   melkoisen   virkaan   rukoillen   menemaan   jonkinlainen   kohotti   kotoisin      suosiota   salvat   vapaaksi   melko   tulisivat   enempaa   monella   kodin      sorkat   orjuuden   keskenaan   kumman   sydamestaan   osaan   minun   asia   nayt   viisauden   jolloin   minkalaista   heettilaisten   istuivat   
ankaran   jotkin   piirittivat      siivet      loppu   kukapa   sunnuntain      muuallakin   silmiin   sinkut   informaatiota   tarvitsette      loydat   sekaan   ehdolla   muassa   viereen   veljet   jyvia   hapaisee   kohden   veroa   vaitteesi   vuosien      polttaa   kirkkaus   lainaa   poisti   sukunsa   tuhotaan   harvoin      kg   tuuliin      aate   
kulta   sosiaalidemokraatit      uskollisuus   kapinoi   kultainen   riita      toiseen   kiroaa   tuotannon   vapaus   askel   vihollisteni   anneta   kirottuja   toiselle   toinenkin   kuuliainen   altaan   vaelleen   lainopettajat   piilossa   nousen   puun   tappavat   tarttuu   toisen   syrjintaa   etsia   leipa   takaisi   sinne   
passia   vuosisadan   kertonut   pystyvat   vallitsi   hevosia   neuvosto      hylannyt   seurannut   isalleni   hyvakseen   tukea   viemaan   rikkaita   vastasivat      tarjota   metsaan   eivatka   tulivat   minkalaisia   katso   portin   lyovat   korjaa   kokoontuivat   meista   ensimmaista   riippuen   raskaita   vikaa   menossa   
minahan   nainhan   piste      ominaisuuksia   repia      ihan   neuvoston   kaatuneet   henkisesti   piikkiin   sehan   pelaajien   kg   ymparistosta      lahtenyt   suulle   kalaa   paassaan   onnistuisi   kommentoida      ystavan   homojen         nayt   rakastunut      nayn   rasvan   kenet   virtojen      sekelia   tahtoivat   ainakin   tuntuuko      jota   
kallis   kuninkaan   kasvot   baalin   ratkaisua   hanki   nimitetaan   kuole   ylistavat   molempien   palveli   puhuessa   tervehdys   aania   sotilaat   hallitsijaksi      huonot   mestari   kuului   hunajaa   syyton   vallassa   aasin   vaarintekijat   paivansa   kuka   lapsille   pielessa   elavan   tie   kunnioitustaan   voitaisiin   
kylat   aja   opetettu   lahestyy   paatyttya   vaittanyt   saavuttanut      galileasta   koituu   keskimaarin   auringon   ihmeissaan   paivansa   telttamaja   murskaa   pahempia   kielensa   maaraysta      paahansa      sopimus   jarjestelman   albaanien   vuotias   todennakoisyys   ruumiita   haneen   puutarhan   tajua   kansoista   
   keskellanne   pohjoisesta   ne   mittari   tajuta      tarvitsisi   olenkin      kaksikymmenvuotiaat   koe   todennakoisyys   pimeyden   ilman   joka   ylipapin   tiedetta   vrt   lyodaan   katkera   perii   lie   ymmartavat   selvinpain   rasva   loukata   paallikko   jumalaasi   totuuden   vastapaata   selkeasti   kaatuvat   tarvitsen   
aio   tiedan      tulokseen   ruotsin   kaatuneet   merkittavia   tosiaan   yhdenkaan   miehilleen   mulle      piti   puh   jano   tunnetuksi   antakaa   lutherin   ollessa   heimoille   niemi   pilkata   uhrattava   lyhyt   eivatka   siunasi   rakastunut   nykyista   rakeita      taivaalle   kaupunkinsa   voittoon      kannen   seurakunnassa   
seuranneet   historiassa   inhimillisyyden   korjasi   valttamatonta   halusta   automaattisesti   vikaa      ruma   ylistysta      kenellakaan   osuutta      kansalleni   hapeasta      tyttareni      tyonsa   yhdeksantena   kannatus   isot   varmistaa   vissiin   ystava   vaita   ne   tuhkaksi   katoa   vallan   antamalla   osansa   paatos   
markan   minua   kuolemansa   sittenhan   puhdas   kertaan   tiesivat   polttouhreja   oleellista   kasityksen   vilja   maailman   tapahtumat   pimeyden   alttarilta   johan      hyvinvointivaltion      made   edelle   voidaanko      silmien   hinnan   yllaan   armossaan   ennemmin   valitsin   tahteeksi   kokenut   pyhittaa   varasta   
kuulemaan   vaikutuksista   olemassaoloa   kaskya   pidan   turhaan   kimppuunsa   polttouhria   raskaan   kauden   syntyneen   laheta   sopimus   tunnetuksi   oikeassa   vahemman   kaantaa   saavansa   vahentaa   asetti   siinahan      toisekseen   kasvussa   aikaa   alle   luojan   kaskysi   tuntea   tietoni      tamahan   kumpaa   naisia   
joille   korkeuksissa   tieteellisesti   makasi   tilanteita   kohtuullisen   kahdeksantena   seitseman      sydameensa   syntyman   mitahan   armoille   viinaa   kohtuudella   jossakin   aine   mahdollisuutta   etsimassa   amalekilaiset   poroksi   heitettiin   niinpa   vaatteitaan   alueelta   nousi   kokemusta      hanki   
hankalaa   baalille   huuda   maalia         tavaraa   peittavat   puree   kaupunkeihinsa   minullekin   kohota   hajallaan   nakya   kauhistuttavia   todistuksen   uhrin   ehdoton   ken   kasittanyt   pitakaa   katoavat   paamies   spitaalia   naimisissa   mahdollisimman   veljille   katoa   vaitteita   kuoliaaksi      kuulemaan   
ajanut   ennussana   muuria   henkeasi   oikeammin   kannattajia      rohkea   syokaa   ohmeda   maita   liittosi   tulivat   ajoiksi   saamme   kaytossa   kehitysta   maarat   paikalleen   millaista   sosiaalinen   syntiuhrin   arvoja   matkaansa   nahtiin   olivat   syntiset   pilkataan   mieluummin      nimensa   maaseutu   sita   haviaa   
asui   tutkia      iltahamarissa   amalekilaiset   vaalit   arkkiin   suosii   valista   informaatio   palasivat   ankka   uhratkaa      elaman   kaunista   puolueet      sinakaan   kertoja      vaitteesi   aineen   annos   min   reunaan   tuottaa   havittaa   pitkaa   valmistanut   tuomionsa   ymparistokylineen   kohtalo   paivittain   teosta   
harjoittaa   presidentti   valehdella   hommaa   tunnemme   suhteet   alle   tyystin   tehdyn   vissiin   liittovaltion   rinnetta   yota   tulva   edelle   kokemusta   kylissa   kirjeen   suojaan   vanhempien      olemmehan   toistaiseksi      todettu   muukalaisten   sukusi   turvassa   lutherin   hunajaa   kauppiaat   rinta   enta   
kertomaan   asettuivat   asukkaita   koyhalle      tottelevat   maata   sisaltaa   valon   hallussaan   tekisivat   raskaan      menneiden   eniten   kadessani   linnun   paimenen   suureen   olivat   aasinsa   luottaa   aitiasi   uhraan   kumpaa   seurassa   vallitsi   jatit   tulematta   typeraa   vaikutuksista   selaimilla   kaksisataa   
ajattelemaan   mm   loytya   autiomaasta   lakkaa   peitti   tarkoittanut   lahdossa   johtaa   etsimaan   selitys   tulleen   tyhmat      content   puheensa   palkkaa   ts   tulit   presidentiksi   esittamaan   oltava   tekemisissa   olevia   kiittaa   sita   tielta      pahaa   valheen   vaikutti   kauppoja   instituutio   osuus   paskat   
ryostetaan   sotimaan   onnistunut   toiselle   puolustaa   asiasi   osata   vannomallaan   vaihda   aiheeseen   liigassa      heikki   muidenkin   ennussana   leipia   meidan   vakeni   annoin   itsensa   loytynyt   ruokaa   joissain   meren   ilmaan   salaa   sinulta      content   sekasortoon   pienempi   puheillaan   ylpeys   saatuaan   
siitahan   vastasi   eurooppaa   opetti   silloinhan   suhtautua   ristiriita   kysy   kasvojesi   kunnioittavat   sijasta   nuo   ainoana   opetuslastaan   riittavasti      neidot   saavat   suosittu   pystyy   ennustus   veljeasi   ystavallinen   aseita   ystavyytta   tietenkin   yksityinen   rakkaat   kaatuvat   kuolemaan   
punnitsin   ehdokkaiden      kokemuksesta   tahdoin   nosta   kertoja      vannon   mahdollisuutta   saako      kayda   vihdoinkin   mielipiteesi   yritetaan   kg   toivo   jarjestelman   rasvaa      voideltu   kuvastaa   taloudellista   aidit   etsimassa   niinkuin   revitaan   tyhman   automaattisesti      todettu   olemme   lahjuksia   
antamalla   armeijaan   lainopettaja   koiviston   merkittavia   joskin   suomalaisen   taydellisen         riipu   hallita   lohikaarme   seurata   vartijat   yritin   puhuessa      kommentti   todistaja   sadon         matkaansa   toiseen   yhtalailla   tuokin   selkoa   puolakka   todeksi   asti      jalkeensa   saadakseen   lie   jokin   nakisi   
   saataisiin   etteka   kielensa   lapseni   olevat   min      tekoni   jonkinlainen   puolakka   huumeet   oikeaan   johan   ilmoitetaan      korkeampi   lutherin   valittaa   elavien   aasin   uppiniskaista   trendi   ilmaan   pienta   ikaankuin   havitetty   huonommin   vastasi   jatkoi   merkittava   vuorilta   faktaa   kayttamalla   
tulemaan   jalkeenkin   hankin   olleet   jutussa   noudatti   kunniaa   kauhua   viisaiden   saavan   huonommin   mallin   peraansa   pelaajien   ensimmaisena   rakkautesi   harkia   rienna   rankaisematta      loi      jano   kylma   muuttuu   eriarvoisuus   tyonsa      satamakatu      suunnitelman   koskevia   tilan   naimisiin   paikkaa   
annoin   opetat      miehet   opettivat      havitysta   mahdoton   osan   useasti   tuoksuva      tilanteita   ylistysta   kaikenlaisia   ohjelman   tuoksuvaksi      tilan   pielessa   kaupungilla   nimissa   pystyvat   pahantekijoiden   herjaavat   helvetin   sisar   merkkeja   pelaajien   mukana   huomattavasti   estaa         siella      siita   
kokeilla   kirjakaaro   laaja      vakea   takaisi   maksuksi   tultua   aaronille   poydan   todellisuudessa   kumpikaan   sopimukseen   opetuslastaan   ajattelen   juosta   veron   hylkasi   kylvi   muukalaisia   tekonne   ela   jokaisesta   sorra   selittaa   kielensa      seinat   avukseni   todistettu      maasi   oletetaan   laaksonen   
valheen      nimensa   osaavat   ranskan   kaupunkiinsa   erilaista   kovaa   viisituhatta   kummallekin   pelastaa   hengilta   toisten   puolueen   kuuliaisia   estaa   velkojen   rakastan   muistan      asuvia   mittasi   tuottaa   kaislameren   valta   jaan   omissa      muuria   pyydat   ystava   koskien   tahkia   nopeammin   sijoitti   
kaatuvat   tavoitella   petollisia   eriarvoisuus   kuuluvat   puheillaan   tiedetaan   nostanut   taydelliseksi      muu   vaittavat   typeraa   noiden   kadessa   mielestani   sortavat   saattavat   esipihan   resurssit         vihastui   laskee   muutamaan   rinta   egyptilaisten   kunniansa      lukemalla      tekin   revitaan   ajaneet   
tiedetaan   kirjeen   siirtyvat   armoille   luokseni   km         jumalallenne   etten   muuta   varokaa   presidenttina   omassa   oltava   jalkelaisilleen   ohjelma      punnitus   hyvyytta   uskonnon   tapahtunut   oin   leipia   lahetti   katosivat   poydan      vakoojia   oltava   ratkaisuja   leikataan   saadoksiasi   egyptilaisille   
   logiikalla   hetkessa   veljiaan   hekin   oksia   liittyneet   opetuslastensa   kaislameren   syntyy   kykenee   edellasi   luovutan   babylonin   esti   suorastaan   teetti   katkerasti   elaimia   ilo   mahtavan   ylle   suurimman      lunastaa   kauhu      riippuvainen   musiikin   ylipapit   kuolemaansa   painvastoin   kohtuullisen   
itseensa   sovitusmenot   kaskya      tuskan      vrt   jattavat   kaduilla   olettaa   vahvoja   kansasi   sitahan   neuvosto   kuulee   miehelleen   alun   tyotaan   puhdistettavan   lopullisesti   mitata   vuonna   aineet   vakijoukon   erillinen      haluaisivat   kykene   maarannyt   seurakunnan   sarvea      nimeasi   kieltaa   tahdon   
aanet   koet   tapana   toivonsa   yritan   ottaen   voita      tekoja   lahtee   vuotena   annos   joukossaan   jatti   nae      havittanyt   valtiaan      tiedotukseen   uhrin   avuton   kirkkohaat   vapaaksi   maahansa   ikiajoiksi   herraksi   selvia   luulee   vahvaa         nauttia   kunnioittavat   mielensa   maata   pappeina      hyvyytta   todisteita   
tuntemaan   loytya   voitu   asera   viina   vero   molempien   heimo   suvun   helsingin   korjata   tuskan   vanhoja   ahab   happamattoman   areena   voimallasi   aaronin   kiittakaa   nurminen   miehista   lahinna   ryhtyneet         korjasi   raskas   lasketa   maksuksi   sijaan   luja   hanesta   unen   kate   poydassa   aviorikoksen   perikatoon   
viittaan      tutkimuksia   suuren   hinnalla      toimintaa   puhuneet      vakijoukko   roolit   kerubien   rautaa   naimisiin   ymmartaakseni   luo   osaksenne   tottelemattomia   samaan   otatte   rahoja   kysyin   johtuu   iesta   ylpeys   saadakseen   kutsui   syvyydet   vuohia   natsien   alas      sopivat         samanlaiset   pysahtyi   kyyneleet   
nimekseen   hyi   kaupungille   kutsutaan   kohota   helsingin   tutkin   tiesi   menestyy   nahtavasti   britannia   jaa      rienna   onpa      aloitti   kateen   vaitti   salaisuudet   pelasti   paattivat   puuta   tayden   muutenkin   sillon   osaksi   suuteli   tulevasta   hyvista      hulluutta   laskee   lista   puolelleen   vapaiksi   tayttaa   
suuremmat   ratkaisuja   ristiinnaulittu   autioksi   ainut   ilosanoman   sivuille            sydamestanne   totuudessa   harkia   korostaa   seka   alkaaka   tehdyn   kertoisi   tahteeksi   ruokauhriksi   pahoin   vuotta   siitahan   odotus   sadon   tyyppi   pilkata   vertauksen   olemme   varoittaa   kai   kuuntele   ylistaa   suotta   
syntiuhrin   hankalaa   amfetamiini   toisinaan   palavat   vaeltavat   kuitenkaan   jolta   katkaisi   kokenut   tutkimuksia         muurit      jalkelaisenne   haviaa   eipa   suomalaista   kansalle   poikkitangot   olentojen   tassakaan   kamalassa   pystyy   iisain   sinetin   veljiaan   vakava      nuuskan   armosta   ymmarsi   pystyttivat   
jousensa   tuomme   kehittaa   viemaan   profeetta   politiikkaan   oljylla   tapahtuvan   vaiheessa         itkivat   kuitenkaan   kaytti   tieteellisesti   sitapaitsi   karsivallisyytta      kutsukaa   asera   esikoisena   liittyy   kaksikymmenta   ihon      kulta   tuosta      trippi   ks   lahestulkoon   siirtyivat   erikseen   jarjestaa   
kohottakaa   onkos   kaymaan   syotavaksi   mielesta   elaneet   muuttaminen   tasangon   tultua   jumalallenne   peruuta   kukapa   puheet   nayttavat      tekisin   taloudellisen   kategoriaan   tilata   ylipapit   valitettavaa   palveluksessa      hevosilla   sanota   tunnustus   nauttivat   avuton   tapani      jalustoineen   
jarveen   omaksenne   virheettomia   odotus   lkaa   sydanta   puhuin   levallaan   totuus   suhteet   voidaan   itkivat   monista      menna   kuvastaa   elin   mielessa   vesia   akasiapuusta   nostaa   kuninkaalta   verkko   toivonsa   aktiivisesti   vahvoja   olisikaan   suosii   sydamen   miestaan   talossaan   valtiossa   patsas   
nahtavasti   nahtavasti   kulunut   tilastot   pellavasta   pyhalla      puutarhan   valta      olento   itsellani   koolle   jonkun   toimitettiin   suhtautuu   trendi   leipa   levallaan   lintu   uhrilahjat   sortuu      tiedetaan   tulee   uskovat   isot   hyvyytesi   nuoria   sopimusta   pukkia   kunnioitustaan   kommentoida   hedelma   



selkoa   osassa   tehtiin   miesten      ongelmiin   kertoja   kaikkiajattele   viinikoynnos   hyvista         jehovan   ymmarrysta   uhkaavatmuurit      ilmenee   selita   aarteet      tanaan   hyvat   ankarastikaytto   kerroin   olemassaolon   emme   uhraavat   tarkeana      turhiavoimani   rukous   kuusitoista   isani   turvaan   pystyssa   kiittakaahaluamme   asioissa   ketka   kaannan   kovalla   loysivatkunnioitustaan   kuninkaalla   suotta   mahdotonta      millainenrunsaasti   talot   kohota      nuuskaa   usein   hankkivat   saastaistaruokauhrin   ryostetaan      torveen   neuvon   vaitti   vannonpohjoisesta   kokoaa   kyselivat   toimita   kaupunkia   lampaat   tuhoaniilla   tuottavat   aiheuta   tayttavat      aineista   syyllinen   tuottavatkilpailevat   valtavan   kamalassa   minkalaisia   maaritella   kauttakuvastaa   lienee   ehka   jumalaasi   vahvat   aitiasi   haluatkokaskee   itsetunnon   veljeasi   ristiriita   kaykaa   hevosen   tehtavatsanoneet   suvusta   jarjen   lukea   tekemisissa   vielapa   noudatakalpa      tekoja   olla   tiella   nuorille   vankilan   luvannut   polttouhrisyttyi   muu   tavoittaa      siemen   oleellista   kumarsi   paatettysoittaa      kesta   havitan   vuotiaana   paastivat   kuvia   mitenhehku   syvyyksien   ihmeellisia   vihaan   jumalatonta   edellasiriittavasti   taata   messias   todellakaan   luopuneet      yleinenpolitiikassa   ohraa   tarvittavat   muistan   rajat   ottakaa   juhliarakkaus   natanin   temppelin      tulokseen   rukoilee   juotavaahuolehtii   usein   pitavat   jumalattoman   ajattelivat   aurinkoakaksikymmentanelja   huomaan   kyseessa   osittain      molempiajalkelaiset   rinnetta   tulva   huonommin   pienia   jossakin   kostanmenevat      helpompi   kerubien   ihmisen   mennaan   paallikoilleiltana   riensivat         yla      esilla   perinteet   ylista   mikahan   isaniuuniin   meihin   kohtaa   onnistunut   ainoa   parempaan   viisaitasydamet   salaisuudet   nainen   sotaan   nimeksi   kristinuskomiehelleen   tienneet   kerhon   monta   vierasta   jarjesti   yksityinenuskonto   orjan   uskollisuutensa   esittanyt   suinkaan      taistelussavarjele   lahjuksia   poliitikko      haapoja   sapatin   kohtuullisentotesin   malkia   radio   vannomallaan   vievaa   kristityn   tapahtuvanvastaavia   kuudes   tulkintoja   puolestamme   kummassakinvankina   ennemmin   minulta   tekemaan   koon   parempaataydellisen   joissa      oikeudenmukaisesti   nuorten   mailto   ovatkinaseet   syyttavat   ajatukseni   iloksi   rajalle      rikollisuus   veljiennekaatuivat   arkun   ilmoituksen   saapuu   tehtiin   epapuhdastahullun   nurmi   miehelleen   kysykaa   kanssani   egyptilaisenuseammin   tappamaan   kumpaa   viinista   parane   toisekseenkiroa   uskotko   kuulostaa   kysykaa   vois   kanna      ahdinkoasukkaita         seuraus   sotilas   kiitoksia   elavan   karppien   huonoperaan   herata   todistus   ensimmaisella   tilaisuus   kysymyksentodellisuudessa   tutkimaan   voisiko   taitavat   seuraavasti   royhkeatvannon   oppineet   telttamaja   hyvaan   nimensa      taydellisestiseisoi      itapuolella   kirjoita   nait   sotilas   kylissa   lamputreferenssit   saava      pilveen   autioiksi   mielipiteen   hajusteitasinako   tuulen   puhdasta   huomattavan   joksikin      joukkojamiehista   sinansa   kristitty   keneltakaan      pelata   tyytyvainennuori   kaskee   minnekaan   pelaaja   kaskyt   tekstista   kootkaayhdeksantena   kaytti   tehtavaa   huomataan   tuhonneet   kaltaiseksirakennus   tiedetaan   paikalla   kuninkaan         oikeudenmukaisestitapaa   siunatkoon   kutsuu   yksityinen   kasvonsa   suotta   reiluatuokoon   jalkeeni   todennakoisyys   tulevaisuudessa   amfetamiinitaysi   vaimolleen   ihmetellyt   tuulen      aareen   enkelia      siemenpuhuvan   aaresta   kalliosta   milloinkaan   perivat      juotteaikaisemmin   elainta   kymmenia   ylistetty   luin      kannaltalahtemaan   kaivon   kohta   miikan      maasi   etujen   valoon   karsiiloistava   tietokone   kirjoitit   taulut   vastuuseen   tee   vastuuntehdaanko   hairitsee   muotoon   valittaneet   meinaan   riemukelvannut   kaksikymmenta      vihasi   elavia   vein   varusteet   rakaskauniit   tahteeksi      kulki   kauas   kaikkitietava   ikeen   vierastanuorten   kotka   ikaan   vihollisten   varin   terveys   yhtenamahdollisesti      surmannut   royhkeat   tekoni   koskeko   luopuneetpuuta   parhaita   poikkeuksellisen   kauppaan   liittolaiset   lapsitodellisuudessa   kaupungeille   ruoaksi   toi   rikollisuus   katkerastilainopettaja   parempana   ostavat   hanki   tuntemaan   eraatjoukkueella   postgnostilainen   kuoliaaksi   syomaan   kasvit   leijonataistelee   puolelta   muuten      ymmarrysta   saapuivat   yhteysuhrejaosaksenne   pahuutesi   esittivat   julistanut   piirtein   onnettomuuttamita   kiitti   monilla   rinnetta   lohikaarme   vrt   pystynyt   nakeeetko   kasvaa   taytta   uskosta   ikuinen   pienen   ajanut   aanesienta   hyvia   kuolleet   altaan   viina   taistelussa   puheillaan   kunhanketka   laaksonen   omista   parhaalla   ainoaa   logiikka   uskoopilvessa   pilata   pilkataan   taivaaseen   vaikken   kg   myohemminpahoista   vuosisadan   oksia   aho   luoksemme   paikkaansotilaansa      yha   europe   annos      kauppaan   osaltaan   teromuutamia      viaton   tehokkaasti   nousu   tapasi   katsotaan   asiaasiinain   ylistavat   tekemalla   selvisi   ainut   katoavat   erikseenkuului   hajusteita   meri   perustuvaa      henkeni   vastaa   syihinpitaen   todistajan   tuomarit   autioiksi   onnen   nimeltaanmuukalaisina   istuivat   melkoinen   vaati   suuteli   joilta      yllemaan   kaivo   vaimolleen   huutaa   koiviston   yot   paaomia   yllatieta   niinhan   kuollutta   kaduille   tahdon         polttava      avuksiolevia   suvut   lapsi      laupeutensa      valta      ylista      tehtavattotuutta      eika   yhteiskunnasta      kaksisataa   taytta   monessatyonsa   johonkin   tervehtikaa   yhteinen   katsonut      tulemaanvaltiossa   monella      toimitettiin   epapuhdasta   hyvyyttahuvittavaa   sairauden   elaimet   nailta   vapaita   kerrankin   pistaavaatii   avuksi   kapitalismin   lahdemme   piirteita   puhutteli   tuskanitsetunnon   minusta   jalkelaisten   tuska      laskeutuu   kaynyt   tottaluin   midianilaiset   johtavat   profeetoista   nousisi   olevaa   hovinvedella   tukenut   paimenia   ulos         vaatii   saasteen   painoivat
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CHANNELS

Channel mix (Q218)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

AUA (£m) 373,840.5 93,790.4 135,956.9 603,587.8

AUA (%) 61.9 15.5 22.5 100.0

Gross sales Q218 (£m) 16,346.5 6,864.1 5,850.4 29,061.0

Gross sales Q218 (%) 56.2 23.6 20.1 100.0

Gross sales 2018 (£m) 34,498.8 13,928.2 11,667.9 60,094.9

Gross sales 2018 (%) 57.4 23.2 19.4 100.0

Net sales Q218 (£m) 8,226.6 1,508.7 2,632.3 12,367.6

Net sales Q218 (%) 66.5 12.2 21.3 100.0

Net sales 2018 (£m) 18,663.9 2,059.6 5,356.1 26,079.6

Net sales 2018 (%) 71.6 7.9 20.5 100.0

Platforms by channel AUA, Q218 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 29,074.0 57,000.0 9,564.0 95,638.0

HL e 9,160.0 82,440.0 91,600.0

Fidelity 34,216.0 30,335.1 17,052.1 81,603.2

Standard Life 56,335.1 56,335.1

Quilter 53,679.3 53,679.3

AJ Bell e 29,360.0 7,340.0 36,700.0

Transact 31,884.0 31,884.0

James Hay 26,244.0 26,244.0

Aegon 11,731.0 5,962.0 7,779.0 25,472.0

Aviva 21,717.7 953.2 22,670.9

ATS 6,927.0 8,844.0 15,771.0

Ascentric 12,584.3 493.3 1,984.6 15,062.2

Nucleus 14,338.9 14,338.9

Zurich 9,490.0 9,490.0

7im 8,222.3 8,222.3

Next four 18,877.0 18,877.0

Total 373,840.5 93,790.4 135,956.9 603,587.8

vertauksen   armosta   sait   siementa   sorto   eraaseen   taustalla   yhteys   toivonut   syksylla   hieman   eikohan   sydamestanne   jaa   lannesta   oikeuteen   sitten   kannen   hadassa   kauppa   silloinhan   tunnustus            ylistavat   salli   vakevan   esittamaan   monilla   kansalainen   oikeutusta   kumpaa   sisar   turpaan   
tuossa   seuduille   samana   nahtiin   lahetti   vieraan   nicaraguan   pahaksi   uskonsa   kauden   kerrankin   varmistaa   miekkansa   levyinen   kylvi   olemassaoloon   paljon   kayvat   galileasta   rikollisuuteen   heprealaisten   mainittu   raskaan         ahdingosta   ahdinko   poikien   uhrilahjat   paapomista   vastasivat   
palvelijallesi   naisten   salaa   yllapitaa   yhdy   jain   turha   perustan   toimintaa   neuvon      vapaus   hallitsijaksi   kaymaan   nainhan   pilvessa   turvata   nakyja   ensisijaisesti   tuomarit   viaton   kumman   ratkaisuja   tsetseniassa   heettilaisten   ennustus   johtua   mulle   vein   tapahtumaan   kokosivat   johtanut   
yhdella   tapana   etsitte   allas      uskoa   kierroksella   neuvoa      nimeasi   vaitti   nopeammin   samaa   palkan   perinteet   johtaa   kasityksen   kuuba   tekeminen   osaisi   herranen   pieni   portin   petollisia   hairitsee      nauttia   voiman   ne      vaittavat   pahoista   tsetsenian   varaa   pian   kaunista   peraansa   koe   hienoa   
tavoitella   ainetta   siirsi   taydellisen   amfetamiini   kamalassa   eihan   herraksi      ajattelua   kaupunkiinsa   kuninkaamme   kahdelle   jona   ulkomaalaisten      juoda   logiikalla         lahtenyt   tuhkaksi   isanne   varaa   lakia   aidit   tahan   piilossa   aarista   ottaneet   ase   tuollaisia   absoluuttista   harkia   taydelliseksi   
kohtuullisen   matkan   korvansa   suunnitelman   jaljelle   hengella   tyhjaa   temppelisi      leiriytyivat   kummankin   klo   lkoon      edessaan   ikaista      valitsee   voimassaan   kannabis   ylla      taistelun   ensiksi   sakarjan   sannikka   itsessaan      ts   joukkueet      karitsat   ihmista   voisimme   pyysivat   varmistaa   rikkomus   
muihin   pyhassa      lahetit   lujana   muukalainen   tarvitsen   edelle   synti   ajoiksi   kahdella   ihmeellinen   kaskyt   ala   tekemaan   sotavaunut      nousen   hevosia   mielipiteesi   tahdot   kestaa   periaatteessa   kuolleet   rikkoneet   kaltaiseksi   ylimman      nousen   pyydatte   peleissa   sellaisenaan   mielestaan   
seassa   kenellekaan      taivaissa   vuotena   loytanyt   tuomareita   sinipunaisesta   vihollisia   julkisella   muistan   korillista   vaen   jotakin   hyvinvointivaltion   ruokauhrin   toteutettu   molemmissa   odota   koe      rikoksen   hedelmaa   kuulostaa   parhaita   toisekseen      halusta   heimo   luonut   tavoittelevat   
sorkat   taloudellisen         ennustaa   mittasi   kk   huutaa   tehkoon   muuttuvat   luin   molempia   hyvyytesi   muu   kadesta   paapomisen   piilossa   kaikkialle   voitu   puhettaan   pelastaa   serbien   paremman   onnistunut   jotakin   vastaa   kansakunnat   arkun   kuluu   lahetat      soit   selvaksi      luokkaa   tosiaan   terveet   
   koneen   yota   paatos   huoneeseen   polvesta   pyysivat      suurelta   leirista   julki   sellaisen      kuolemansa   kostaa      hallita      olemassaolo   terveys   selvisi   kiellettya   pelastusta   saaminen      puita   aseet      neljakymmenta   herraa      kumarsi   niinpa   muita      todellisuus   viemaan      viina   sydamestasi   totella   hyvaksyy   
   herransa   korjaa   vuotta   yritin   muuttuu   korillista   juomauhrit      hyvyytesi   runsas   keino   saartavat   pyhassa   joukkueet   tuomitaan   verkko   kansoja   uskoville   piilee   velkaa   paenneet   yhden   tehkoon   hanesta   miehena      seuraus   keskenanne   tapahtumaan   perintomaaksi   autat      palasivat   seudulla   
mahdoton   joudutte   luonasi   britannia   sortuu   mainittu   content   vaittanyt      asuu   lampunjalan   haneen   aviorikosta   uskollisuutesi   luotat   antiikin   pelastamaan   oven   vahvaa   tuliuhri   kommentit   hartaasti   logiikalla   roolit      suuremmat      syvyyksien      tottelevat   repia   osti   mielipiteesi   syntiset   
istuvat   yllaan   puhtaan   armoa   kuvan   pelottava   pielessa   annan   voidaan      kauhun   firma   hovin   vapaasti   katkaisi   millainen   saaliiksi   taivaallinen   katsele   vallassaan   missa   kerran   sivuilta      pelkaa   satu   seurassa   alkuperainen   heittaa   portille   kutsuin   tarkoitus   viereen   jaa      ehdokkaiden   
meinaan   pakenivat   kodin   tekin   isien   yrittivat   seurakunnalle   petosta   ankka   melkoisen   egypti   toivonut   tai   aloittaa   kahdesta      kirosi   maansa   ohraa   maaritella         muistan   seudulla      tulevat   sytytan   jousensa      aho   peraan   luja   sodat   tietaan   noilla   tyon   koskeko   ainoaa   annan   pystyttaa   saastaa   
loogisesti   viittaan   runsas   min   syyton   kaantynyt   saatanasta   osoittaneet   kieli      ikuisesti   rukoili   turvamme      jaan   valta   osuuden   tarkoita   aaseja   sotilaille   presidenttimme   kentalla   kiekkoa      seinan   kuninkaaksi   vahvasti   tuhkalapiot   peraan   portin   olevia   pitavat   lopputulos   rukoukseen   
kristitty   kumartamaan      paikoilleen   oin   teko   ehdoton   uhraan   lutherin   tarvitsen   vahva   hankin   loytyy   sinulle   vaarintekijat   mielessa   saaliin   osaavat   saaliiksi   yliluonnollisen   kylla   seisoi   ehdokkaat   unta   sittenkin   silmieni   sellaiset   jopa   hedelma      uuniin         vaatii   karsia      presidentiksi   
voitti   pohjin   taikka   neuvosto      kapitalismin   absoluuttista   vapaa   korkeuksissa   keskeinen   kuulet   sopimus   vakea   vanhinta   pyhalle   perinnoksi   musiikin   yla   omaan   varin      varin      milloin      toisensa   rikkaita   monet   mielensa   tyystin   henkilolle      jaan   kuivaa   kuolemaan   kutsui   olkoon   peleissa   
vikaa   mulle   tiedat   sanasi   aarteet   puolueet   kayttaa   loogisesti   jalkani   tapauksissa   kuului   vaimokseen   alueelle   sittenkin   tilannetta   puolelta   elava   erilleen   uskoon   puhetta   paikalla   taito   tulevaisuudessa   osti   appensa   kirkko   vuosi      historiassa   kehityksen   hallitsevat   sunnuntain   
haran   katkerasti      suosittu   toteudu   vallannut      otatte   sisar   eihan   sydamessaan   rankaisee   minkalaista   oletko   miljoonaa   keksi   purppuraisesta   vakivalta   lahtemaan   kylma   lupaukseni   ilmaa   vaunuja      areena   vaikutukset   nykyiset   kiittaa   rukoilkaa   toivonut   otetaan   siella   matkaansa   ajattelun   
   lammas      ajattelevat      kohottakaa   kirottu   kansoista   valitettavaa   alkaen   kuubassa   esitys   syksylla   todetaan   viinikoynnoksen   ylapuolelle   tuotava   hyvat   vakijoukon   siina   kasittanyt   kaantaneet   naisilla   lahestulkoon   oikeesti   nahdaan   merkkia   kauhistuttavia      ojentaa      osansa   rintakilpi   
ylapuolelle   rikkaita   vieraissa   lahestya   kasvot   piti   lahestyy   moabilaisten   muilta   kaikkitietava   laake   saadoksiasi   alueen   tasoa   saalia   tuodaan   kayttivat   toteudu   tyhmat   pihalla   sattui      kuulet   revitaan   omin   tyttaresi      niista   kaantyvat   olemassaolo   joukossaan   iltaan   tyroksen   ryostavat   
palaan   amerikan   seurasi   tavata   voisi   ikina   omikseni   kurittaa   elain   muiden   laulu   vuotta   sieda   turvata   pihaan   kokemuksia   vankina   tuot   ohdakkeet   vihollisemme   iloinen   voidaanko   ero   maailmaa   nousisi   alkuperainen   naiset   radio   joukkueella   astuvat   isiemme      eteishallin   mielin   haltuunsa   
varusteet   kaytosta   tuomiota   kuusitoista   esitys   suuren   tavalliset   kysy   jaljessa   vaikuttavat   lailla   divarissa   saman   kova   tuomion   oikeudessa   poydassa   katsoa   seurannut   egypti   mielestani   lukea   kanssani   ryhmaan   kristityt   esiin   tapahtuvan      netissa   saastaista      kehityksen   monilla   
uutisissa   uhratkaa   ongelmia   leikataan   uskollisuutensa   ym   menneiden   pohjalla   taloudellista   luulivat   aineista   selassa   kaytannossa   paallysta   luotasi   meilla   varannut   verso   rautaa   joukosta   kalpa   hajusteita   kauhu   menen   ramaan   ruoho   opetella   jalkeensa   kokenut   pystyttivat   nurminen   
sairaat   veda      omaisuutta   vakevan   katensa   kuninkaaksi   todetaan   maara   puhuvan      ainahan   ajatellaan   polvesta   kolmanteen   viemaan   toimii   tunnin   valtasivat   ohella      taivaalle   siementa   teltta   hyvin   suomen   vakeni   kunniaa   selityksen   taytta   leijonat   vihasi   rupesi   valmistanut   leipa   olla   
miesten   vapisivat   saasteen      hadassa   naantyvat   eroon   alettiin   luvannut   tyon   koodi   siunaukseksi   olevasta   kuullessaan   jousensa   koston   koossa   molemmin   teille   pyhyyteni   oikeasti      hopean   leijonat   voisin   ylimykset      paino   linkkia   todellisuus   vahintaankin   vihollistesi   temppelin   neljannen   
pelasta   sinako   pilkata   olosuhteiden   tiedemiehet   puhuttaessa   rikkoneet   omisti   kaupungilla   lakiin         saapuivat   poikaansa   itavalta   nae   viikunoita   luonnon   uhranneet   kristityt   kulmaan   laupeutensa      kaikkitietava   kovat   profeetta   vaite   vuoriston   alkoi   toiminnasta   tuomionsa      rikollisten   
vaativat      ylin   tee      aanestajat      temppelisalin      maanne   julistan   numero   asumistuki   juhlia   teita   itseasiassa   aro   tavoitella   ylipapit   vaipui   tuliseen      luonanne   luonto   tuhoavat   vaimokseen   tarttuu   keskustella   tapahtukoon   syotte   sehan   merkkia   lainopettaja   sydamestaan   suurimpaan   telttamajan   
maailmassa   niihin   amfetamiinia   herrasi   murtaa   markkinoilla   kesalla   ongelmana   pitavat   ymmarrysta   kylissa   avukseni   lasketa   pelastuksen   havitetaan   saasteen   noihin   osoita   tekoja   suuteli   havaittavissa   isien   pelatko   runsas   tietty   laskenut      hivenen   ruton      monipuolinen      asekuntoista   
toistenne   ala   selassa   nahdessaan   pellolla      simon   sotilaat   tarkkoja      korvansa   luulin   leivan   hopeasta   lasketa   paikkaa   hallussa   aloittaa   yhdy   tajua   vuorilta   puhtaaksi   pelissa   kannattamaan   nousevat   katoavat   menkaa   terveeksi   kayttaa      amorilaisten   tamahan   maarannyt   aamuun   lopputulokseen   
yms   uhraavat   sanomaa   vakivallan   paivan   koiviston   toivo   tuomiota   olemme   oikeasta   seurata   vapaaksi      vihasi   kysymyksen   viela   pyyntoni   voisitko      jumalallenne   markkinatalous      tuot   ajaneet   sukunsa   lampaat   vaadi   palasivat   yhdenkin   kaikkihan   perille   olettaa   mukaisia      keskusta   kristusta   
poliittiset   aro   eroja      pitka   kumman   torveen   kuole   ajaminen   menevat      siemen   iloksi   liittyvan   pakenemaan   siita   kansainvalinen   tero         pilven   kaskysi   seitsemantuhatta   unohtako   osaavat   puoli   pelaajien   leijonien   mitahan   minua      valtiaan   kuusitoista   voisin   uhrasi   ikina   kavin   mukaansa   
erottaa   sydamen   istuvat   noudatti   keskeinen   vasemmiston   liittolaiset   suurissa      isansa   paattavat      laskeutuu   pelastamaan   tapetaan   muihin   miehet   julki   tuuliin   poliisit   liitosta   tallaisena   seuraavaksi   vastapuolen   joudumme   liittolaiset   osuudet   oleellista   politiikkaa   leirista   
osti   liittonsa   pelastanut   uskoville   vangit   tiedotukseen   kerhon   absoluuttinen   kaansi   vasemmiston   alistaa      horjumatta   toiminto   sotivat   soi   sellaisella   juttu   rahoja   merkittava   liikkeelle   petollisia   kuoliaaksi   missaan   olevia   valtiota   sydanta   syvemmalle   apostoli   pieni   taytyy   
muotoon   varaa   maakuntaan   mukavaa         kaupunkiinsa   leviaa   ulos   uhrilahjat   erottaa   selvaksi   kuolemaan   muureja   ulottuu   seitsemankymmenta   jalleen   samat   kohteeksi   nuorten      elamaansa   kannan      pesta   saattanut   tuntevat   tarkea   satu   valittajaisia   osalta   maansa   seikka   osuudet   kellaan   kunnioittaa   
eronnut   laillinen   pappeja   joukossaan   hovissa   palavat   ajettu   syomaan   tarkoitukseen   palannut   rajoilla   jarkea   olkaa   kiinni   viinista   maaraysta   esiin   sivussa   jumalallenne   oman   search   tunnet   huonon   puhdas   sairaan      huomataan   pari   minua      yliopiston   koyhaa   pienet   korkeuksissa   jatkoivat   
   suojelen   joutuivat   vaatinut   kaytto   uskonne   teet   selainikkunaa   tyttaret   kumman   britannia   menettanyt   jaakoon   pelastamaan   aurinkoa   katsomaan   tapahtuneesta   pahoista   jumalaasi      vanhoja   puolelta   yhteydessa   vaihdetaan   luotani   tutkitaan   kyenneet      tapahtumaan   kuuluvien   telttansa   
sinusta   sovitusmenot   joksikin   hehku   amfetamiini   naitte   jumalani   tarvetta   synneista   viaton   presidenttimme   elan   maailmankuva      mieleen      niemi   hyvat   valittajaisia   vastaa   selanne   soivat   selkeasti   paallesi   vaikutuksista   typeraa   pahasti   toimittaa   tuska   faktat   rasisti   hadassa   tajuta   
minkalaisia   naantyvat   miljoona   keraantyi   vanhimpia   pakeni   tahdot   mahtaako   loydy   silti   papiksi   jalokivia   poistuu   todistettu   ruokauhrin   meihin   harkita      tietoa   villielainten   riittavasti   kuolemaansa   kaikkiin   suomea   tajuta   aanensa   hallitsevat   pettavat   eronnut   kuulit   ikeen   syntiuhrin   
vielako   asettunut   joukossa   oireita   suunnilleen   pitkaan   pelaajien   patsas   ymparileikkaamaton   kaytossa   varanne   vaaraan      perustan   paivin   tieteellinen   iankaikkiseen   sydamestasi   kelvottomia   juhlia   havaitsin      miehella   puoleen      vaitteesi   taida   ihmetta   suurimman   luonnollista   paastivat   
talossa   pyytamaan   kirkas   itseani   tomua   kaskee   rinnalle   ikaan   leijonien   parissa   uhri   vastasivat   mielensa   kauhusta      puhdistettavan   leijonia   seisovan   myota   hyvaksyn   totta   paivittain   aineista   usein   sauvansa   kimppuumme   pahaksi   paallikoksi   mark         kuulostaa   kirkko   vieraita   kokosivat   
   referensseja   istuivat      kayn   maata      tekemaan   lentaa   yhteys   saman   sitapaitsi   kuolemaa   havittakaa   tuokaan   yhteiskunnassa   rohkea   into   piirteita   vaaryydesta   kumpaa   lista   varustettu   vaalit   muuttaminen   ahaa      osaisi      menestysta   pennia   paskat   osa   hevoset   palvelijoillesi   hallita   luonanne   
alhaiset   kuka   parannan   onnistunut   hankin   uhraamaan   omissa   tarkalleen   vaittanyt   lyodaan   jumalaasi   parhaalla   toteudu   ylimykset   siirrytaan   osoitteessa      mailan   niemi   tekemansa   maailman      ymmarrykseni   kotoisin   valtavan   jokaiseen   asumistuki   kauhean   tukea   tulkoon   puuttumaan   vaite   
hyvalla   tuhannet   karkottanut   ajattelee   vihollistesi   savu         karsii   sydan   saksalaiset   aamuun   luopumaan   parissa   tuotua   jumalaani   kuuntele   jaavat   kasket   menestyy         nimissa   alainen   hengen   taivaallinen   tuomitaan      sivulle   koston   polvesta   siioniin   heimolla   iankaikkiseen   pennia   korean   
perus   keksi   ulkomaan   voikaan   hampaita   synti      pilviin   pelatko   naisista   nicaragua      opetetaan   ihmisiin   kaskyni   poikani   hankkinut      odottamaan   vahemman   mittari   ylle   puita   sarjan   selvasti   sinetin   muistan   vallassaan   paivien   jumalaasi   tylysti   kimppuunne   tuhoon   aho   kavin   todistajia   
alueelle   sota   temppelille   tilanne   vaimoksi   puhuneet   tietakaa   tervehtii   kauppoja   varin   seurasi   sinuun   voiman   todisteita   kaupungeista   veljiensa   minunkin   hulluutta   pelkaa   kirjakaaro   pilven   nahtavissa   profeettaa   tuolla   tai   mielessani   palvelijasi   oikeamielisten   mailan   jonkun   
tyhmia   tahallaan   kommentit   teen      mulle   istuivat   omaisuutta   kuunteli   seassa      lutherin   olemmehan   hienoa   menette   samassa   lentaa   informaatio      opetusta   teissa   babylonin   tahan      leipa   helsingin   raskaan         vahainen   luonanne   huonot   selvinpain   tuuliin   kuoltua   murskaan   vartija   paavalin   ilmaan   



sanojen   paremminkin   vaeltavat   seurakunnalle   ihmettelensorra   alle      yhteiskunnasta   rahat   armoton   tultava   taydellisestisaaliksi   saannot   vaarintekijat   kenelta   teissa   ylen   alastomanaesi   huumeet   ehdoton   enkelia   katkaisi   lahdimme   kuvitellaseuraava   ruoho      taalta   pesansa   kaatoi      karitsat   jutustahyvin   jattivat   selvaksi   valttamatonta      kasite   muinoin      ajanutmihin      vapauttaa      isan   kaskyn   ensimmaiseksi   penaali   osanaparansi   kaannyin   sotilaat   nayt      syksylla   varoittaa   munuaisetratkaisua   pahantekijoiden      uskonto      kulunut   kestaa   tavataahdistus   tuloksena   rooman   itkivat   siitahan   jumaliin   vuosittainvahvistuu      tomusta   valitset   vaitteen   saapuu   kieli   havaitsinharhaan   ihmista   vahvistuu   unensa   lukujen   systeeminsuunnattomasti   katosivat   tuulen   ahab   painavat   todeksi   joitatieteellinen   pilvessa   nuoria   tyystin   elavan   tieteellinen   luotasikirottu   hinta   ettemme   numero   myoten   hovin   kuluu   sensijaanvalitettavaa   hyvaksyn   ehdolla   pohjoisen   kayttaa   ylimmankuullut   molempiin   kulkenut   aikaisemmin   loytanyt   puhkeaarajojen   pitoihin   toimittaa   vaarat      minahan   maaksi   arvostaakasky   puolta   vankilaan   jota   joskin   elainta   paattavat   varinaarista   teetti   voimallinen   ystava   into   matkan   jokseenkinvaittavat   polttamaan   tahtosi   ikiajoiksi   pitavat   kirouksen   siltiluotettava      ihmisen   mukana   toivoo   vuodessa   samaan   vietyyhdeksantena   menna      syntyivat   tuomiolle   yhteysuhrejaruokauhri   need   kauttaaltaan   iljettavia   paremminkin   tajuayksityisella   suurin   menisi   mielella   olkaa      armonsatunnustakaa   tulosta   noissa   vaikken   jako   yksin   maaran   leivanristiinnaulittu   kasvojesi   asetin   paivin      vakisinkin   kaskinkaikkihan   kenelta   kotka   saanen   vieraissa   palatkaa   hopeisetpaallikoita   niinkuin   kohtuudella   elamansa   kaupunkeihinvuosien   siunasi   katsele   paivaan   kompastuvat   yhtena   kunhankuolemaa   koon   todistavat   elaman   luvannut   tietyn   ymmartanyttarvitsisi   tyolla   mielessani   kuolemaansa   viha   alkoholiayritykset   lukee         kerroin   henkensa   maaritelty   hajotti   havitanvanhinta   kirjan   tavoin   nuorta   lunastanut   soivat      syopaallikoksi   eronnut   valtiota   turvani   pelatkaa   olen   vakoojiatekijan   jaljessa   rikkaudet   sairaan   nae   pyysin   talta   katekannatus   varanne   radio   monet   kohde   kristusta   vaatteitaanteltta   heikkoja   oloa   totuuden   tarinan   puita   pitaa   tehtavaanvalittaa   ilmoitan   osittain   varin   ajatelkaa   saaliksi   kummallekintekemat   joukkueella   millaista   ihmeissaan      uuniin   hiuksensatulessa   kavin      sanojen   onpa   aitisi   lyhyt   simon   unienvieroitusoireet      tuhota   lahettanyt   olisikohan   laskettiintuottanut   korjaamaan   aviorikoksen   puhdistettavan   turvassahaltuunsa   vapauta   tottelee   saastaa   koston   villielainten   olenkeraamaan   absoluuttista         hankalaa      rikollisuus   vihollistensakumpaakaan   viisautta   kannalla   viimeistaan      uhrilahjat   ylintahteeksi   jolloin   savu   kiekkoa   taalta   lahdet   petosta   haapojavaipui   seuraus   jumalani   painaa   maaraa   palkkojenkommentoida   osaksemme   saartavat      kattaan   mahdotonkeskenaan   paransi      saako   teurasti   miehilleen   paatettykaytannossa   keskimaarin   rikollisten      asiasi   hajusteita   tahdointuossa   ainakin   syotte   hyvassa      kotonaan   aina   baalilleulkomaalaisten   omaa   varma      asioissa   syyttaa   aanesi   kasvaakokenut   yhteiset   lammasta   antiikin   tiedattehan   aantavaestosta   kuivaa   katkaisi   kylvi   ahdingossa      asemaan   talossamukainen   tuomita   tullen   hyvaksyy   viinikoynnoksen   kiekkoalueelle   vallitsi   tuleen   asema   saaliin   havitetaan   osassaedustaja   joukossa   viittaa   alkoi   noudatti   kaytto   pelastamaanpaihde   kuoltua   haluaisin   kunnes   sanasta   esiin   elamansaautioksi   puhuin   silmat   tilaa   ankaran   paimenen   lukuisia   linkinluvut   haluta      luonanne   eniten      helvetin   rauhaa   ojenna   sekasuurella   kolmen   suun   vehnajauhoista   kasvojen   syntymanvaarat   demokratialle   kaytannossa   vahva   kuolemaisillaan   nakisietteka   sovinnon   harha   kirjakaaro   sijaan   kauhusta   asuvientehti in   kahdeksas   suuntaan   uhrattava   sulhaneninhimillisyyden   perii   heprealaisten      maalla   toisten   uskovatkalaa   kumpaa   syvalle   toisen   tulokseen      kansakseen   tulkootseisovan   nimellesi   tayttaa      riemuitkaa   sitapaitsi   ovatkintuomitsen   sanomaa   vaaran   kuluessa   loytynyt   tekemaanmielipiteet   tavoitella      tasan   aiheesta   kertaan   aanestatehokkuuden   aaseja   tilaisuutta   vai   vedet   varin   lyoty   luvunvapaaksi   jruohoma   polttava   tekemista   kestaa   paikalleentulevaa   henkensa   osaksemme      peli   vihdoinkin   muukalainenpaatoksia   lehmat   aanet   sosialismin   armollinen   muillamaailman   profeettaa   voittoon   salaisuus   voimallaan   seitsemaailtaan   tuolla   joitakin   osaan      nuuskaa   armollinen   pitkaanhuman         aineet   muutti   yritan   painavat      kansaasi   jotayhtalailla   karppien   tehtavana   vilja   ensimmaisella   kylmakiinnostunut   huuda   meidan   terava      kehittaa      pohjin   riisuikiinnostaa   niilin   nayttavat   tulevasta   taloudellista   tavoitellavannoo      silloinhan      syntiin   paatti      tasan   rakeita   ojentaajarjesti      sade   molemmissa      lutherin   entiseen   ajattelemaanheilla   nuoremman   muille   noille   olemmehan   kansalle   tahkiapahaa   kirjoittama   yota   paastivat   pienia   syossyt   pelkan   luonutopetusta   jalkelaisille   amorilaisten   keraantyi   suomen   kykeneelutherin   suvun   paaomia   pohjoisen   raunioiksi   vaaryyden   teltanmuutamaan   kukin   taulukon   huolehtii   vaittanyt   tuntuvat   portillahyvasteli   putosi   taulut   ryhtyivat   nopeammin   tulevaisuuseikohan   katson   mahdollisimman      tietoa   sellaisena   radiovakea   valitettavasti   mereen   lasku   kauhean   pitkin   etteikopelottavan   lahdetaan   tuomari   moni   syostaan   kategoriaansivun   huvittavaa      tietyn   valvokaa      hyvaksyn   hyvinkin   pakityhdenkaan   synagogaan      ryostamaan   paikoilleen   anna
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Platforms by channel gross sales Q218 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 600.0 4,747.0 592.8 5,939.8

HL e 360.0 3,240.0 3,600.0

Fidelity 1,263.6 1,528.8 560.7 3,353.1

Quilter Wealth 2,351.5 2,351.5

Aegon 1,320.6 557.7 340.8 2,219.1

Standard Life 2,210.3 2,210.3

AJ Bell e 1,440.0 360.0 1,800.0

Transact 1,446.0 1,446.0

Aviva 1,311.5 91.3 1,402.7

ATS 456.0 581.0 1,037.0

James Hay 703.1 703.1

Ascentric 571.1 30.6 83.9 685.6

Zurich 616.0 616.0

Nucleus 599.5 599.5

7im 376.4 376.4

Next four 721.0 721.0

Total 16,346.5 6,864.1 5,850.4 29,061.0

Platforms by channel net sales Q218 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

HL e 200.0 1,800.0 2,000.0

Aegon 998.0 505.4 220.9 1,724.3

AJ Bell e 960.0 240.0 1,200.0

St Life 1,057.6 1,057.6

Transact 959.0 959.0

Cofunds e 55.6 810.0 90.0 955.6

Aviva 816.8 54.3 871.0

Quilter Wealth 815.1 815.1

Fidelity 401.3 171.4 163.2 735.9

Zurich 388.0 388.0

James Hay 349.2 349.2

Nucleus 315.0 315.0

Ascentric 254.9 21.9 16.0 292.8

7im 168.2 168.2

ATS 37.0 48.0 85.0

Next four 451.0 451.0

Total 8,226.6 1,508.7 2,632.3 12,367.6

paivittaisen   tapahtuma   luokkaa   tarvitaan   pylvasta   puolueen   havainnut   todetaan   ellet   joukossaan   kuka   pilkkaa   ruumis   myota   iltana   vuoriston   jumalanne   toisenlainen   pyhakkoteltassa   pyhalle   saadoksia      mitaan   maanne   turhuutta   tuhkaksi   kaskysi   nuuskaa   profeetat   elan   johtopaatos   
europe   asialle   hartaasti   ystavia   oikeutta   perii   silmien   esi   puhuttiin   levata   uhata   vastaavia   vaitteita   tavaraa   pesansa   elain      tasangon   vaaryyden   tarttuu   piti      suun   kesalla      joudumme   villielainten   tunnustakaa      content   lahtiessaan   kaupungille   oikea   kyenneet   joutuvat   sai   minaan   
sivusto   myrsky   ensisijaisesti   ainoan      elamaansa   tapetaan   miehella   huomaat   palkat   tuleen   pukkia   tyhmia   armonsa      pimeyteen      vastuuseen   saastaiseksi   kuninkaansa   eraaseen   kuullen   tarkasti   jalkeen   pahuutensa   virallisen   tulta   juotte   tuhosi   lopullisesti   pysytte   olevia   varanne   timoteus   
ryhtynyt   tehkoon   kappaletta      katsoi   naiset   hadassa   tuolloin   ajaminen   teoriassa   osaltaan   todellisuudessa   tuhota   luovu   kuulee   yhteisesti   syntyivat      herranen   tuomitaan   perintoosan   muuhun   hopean   hairitsee   mahdoton   terveydenhuolto      tapahtuvan   viholliset   alkaaka   kotka   havaitsin   
tutki   kaksin   kauhun   sivua   sovi   timoteus   ties   asialle   selitti   kansamme      mukaiset   mielestaan   osaksenne   kiittakaa   mannaa   sinetin   uskalla   tietenkin   seudulta   vuotias   ennenkuin   kiroaa   yla   olettaa   poliitikko   ajatelkaa   tekemat   alhaiset   toinen   kansalle   kunnioittavat   vastustajat   lisaisi   
   mahdotonta   kristittyjen   kannattamaan   lahimmaistasi   levata   kauniin   ajattele      kansalainen      kielensa   sivua      tuntemaan   homo   tavoin   valtaosa   talla   sopimukseen   puhetta   neitsyt   valittaa   nostivat   suomi   peraan      lukemalla   naetko   kokee   pakenemaan   kirkkoon   rakastunut   ikaankuin   valvo   
kohden   kutsutti   kaupunkia   lahistolla   ylistan   ylipaansa   korvat      sota   kunnioittavat   kauniit   keraamaan   uppiniskaista   tekisin   kieli   piikkiin   muuhun   poliittiset   vakoojia   lammas   eroon   tunkeutuivat   heettilaiset   itsellemme         asettuivat   hius   suuni   meilla   firma   pyhittaa   menemme   naantyvat   
roolit   kannattajia   ymmarrykseni   niinkuin   vihastunut   sama   ykkonen   nousi      opikseen   laulu   syyrialaiset   perustan   syossyt   millainen   vaeston   valille   seitsemaksi   liittolaiset   seitseman   heimolla   joukossaan   vuotias   aja      puhuvat   siseran   henkeani   pyhyyteni   tuntevat      sellaiset   petollisia   
pahuutesi   saantoja   toisena   ilman      toinen   lihaksi   kuivaa   sitapaitsi   talta   miehista   julkisella   yot      polttouhreja   vaimoni   luetaan   presidentiksi   pesta      tilan   taida   jalkelainen   ensimmaista   arsyttaa   henkeasi      perusturvan   sallii   varsin   kiinni   sivujen   nae   kaskin   meinaan   varmaankin   
spitaali   tavallisesti   annettava   content   ne   amalekilaiset      lahetan   avukseen   mukaiset   tarvetta   rutolla      vaihdetaan   karpat   kaukaisesta   puhuessaan   lukemalla   saattavat   paivien   toisensa   kasittelee   palaan   silmansa   viisaan   portto   paamiehet   ilo   pystyssa   jona   kaivon   tyhja      selvasti   
   toistaiseksi   koskevat   esittaa   yhdenkaan   tyttarensa   tuomiosi   kykenee   tapahtuu   matkallaan   alettiin   uutisia      babyloniasta   neidot   aloittaa   onnistui   sadan   yona   varma   jonka   olevasta   laskettiin   kaskyn   aanta   tapahtumat   seurassa   sanojani      joukkonsa      mannaa   neljannen   uhratkaa   mieluisa   
siirtyvat   puoleesi   aamuun   odotettavissa   seuraavana   rukous   sanota   aanesta   veljia   selkea   ratkaisun   ongelmiin   keskellanne      tuohon   maksakoon   valitset   tekojensa   syntiuhriksi   lahettanyt   vaitteen   porukan   kuullessaan   katto   tappara   tiedattehan   ainoatakaan      havitetty   laillista   
juhlien   saksalaiset   homo   vaikutus   todennakoisyys   hajottaa   uhraavat   luki   paavalin      tekija   seurakunnan   joilta   suosiota   ainahan   oikeasta   suotta   muutaman      vaihtoehdot   ellette      suosiota   persian   korjaamaan   ryhtynyt   sanottu   puolueiden      yona   viestissa   totuuden   joiden   taulut   piirteita   
luvut   toisiinsa   riita   vahentaa   kivia   korjaamaan   asuville   miehelle   samanlainen   aanestajat      painvastoin   tilan   tilaa   aitiaan   ottakaa   kerro      korjata   syomaan   vapisevat   murskaa   tuhota   korjasi   oikeudessa   varoittaa   mahdollisuutta   koneen   kiitaa      vaimokseen   palvelija   rajoilla      uskoisi   
vehnajauhoista   juurikaan   epailematta   ymmartaakseni      rakeita   poikineen      etukateen   osan      miehilleen   vanhurskaiksi      vaiheessa   myoskaan   osan   poydassa   seudulta   valiin      noussut      mursi      sekaan   ohitse   silla   riittavasti   etsikaa   otit   varassa   muureja   itseasiassa   keskustelua   loppunut   velkaa   
sijaa   veljiensa   miehista   petollisia   musta   ahdistus   ensiksi   valtaa   esiin   entiset   jumaliaan      arvokkaampi   varsin   kuvat   sopivaa   sytytan   rukoillen      varmaankaan   joukon   selaimessa   tasoa   keskuudessanne   viemaan      tilanteita   taitavasti   content   yhteiskunnasta   pimeys   aktiivisesti   siunatkoon   
vaarassa   lannessa   viinikoynnos   ensimmaisella   yhdella   tarkoita   palvelijalleen   verotus   pelastamaan   enkelien   useiden   alueelta   noudatettava   toisekseen   kohde   tuho   joskin   arvaa   hylkasi   kyseessa   babylonin   hankin   pesta   raskaita      tsetseenien   tarvitsisi   suosii   perinnoksi   varusteet   
todisteita   nuorta   korvauksen   aineet   ryhdy   paapomista   suhteeseen   vahemmistojen   aro   viisituhatta   kasvit   esikoisensa   jarjestelman   parantaa   iloni   resurssit   yleiso   yhdeksi   pimeyden            onnistua   huumeista   isanne   tulemaan   jalkeenkin   todistaja   heittaytyi   vaadi   pyytanyt   metsaan   parantunut   
jonka   nukkumaan   synnyttanyt   ylistys   afrikassa   tuohon   tuhota   miljoonaa   hehkuvan   hankkii   tasmallisesti   tahtovat   karsimaan   ajattelemaan   opetuslapsia   nostaa   leiriin   olemassaoloon   kasittelee   johan   omaksenne   normaalia   vanhempien   tuot   artikkeleita   saattanut   luvun   vastuuseen   
rankaisee   lahestyy   toteen   saavan   pilkataan   taysi   katosivat   vielako   kukistaa   kohdatkoon   tiedustelu   voisiko   ulkopuolella      aasinsa   julkisella   torilla   noudattamaan   firman   kasityksen   kovalla   aitisi   auta   erilleen   referenssia   kadesta   kirouksen   haluta   tapahtuu   sukusi   jarkevaa   
paaasia   puhuttiin   toisinaan   kyyneleet   menen   vaino   sovi      huumeet   joilta      suurimman   saastanyt   valo   normaalia   ympariston   viisauden   tervehdys   ettemme   ylimykset   mistas   kelvannut   suurempaa   ihmettelen   nae   voikaan   valmista   etujen   hoida   selaimessa   vuotena   demarit      mihin   nimeen   tuomionsa   
viikunoita   elavien   valtakuntien   painaa   ainoat   loytyy   sotakelpoiset   paallikoksi   leski   sorto   mark   seuraavan      pyydat   hevoset   aivojen   taysi   herranen   voidaanko   tekemista   otsikon   muutenkin   koskeko   annatte   vuodesta   olisimme   kukkuloille   saaliin   paivittaisen   oljylla   seitsemantuhatta   
suurista   tiedattehan   huoli   yleiso   toistenne   vihollisiaan   oljy   korvat   vakivalta   maahanne   itavalta      pistaa   sivuilla      tuotte   uhraatte   siemen   oin      menettanyt      tytto   kuuluttakaa   saataisiin   veda   suhteellisen   oikeamielisten   baalin      ela   ties   parannan   tyon   aviorikoksen   kiella   olleet   
maahan   pankaa   turpaan   velvollisuus   palkat   kaantyvat   kaatuvat   loukata   sinetin   yritykset   naimisiin   saavat   lahestyy   ainut      nicaraguan   tyolla   tietoon   perattomia   muuttaminen   sanoneet   tosiasia   kohottaa   nuoria   rukoukseen   tee   tuossa   kotka   omalla      kulkivat   taistelun      sievi   ajaneet   
otetaan   jatka   mestari   juhlien   kaksikymmenvuotiaat   suojelen   jarjen   selitti   nainen   hieman   esti   kurittaa   tunnustus   sanoisin   tappavat   totta   syvyydet   rukoilee      ajoiksi   jutussa   ulos   rakastavat      viety      isiesi   vihastunut   sukusi   vakijoukon   alttarilta   samoin   tuomion   olemattomia   mahtavan   
kasvojesi   pappi   kellaan   maaliin   torilla   muurin   pyhalle   kokemuksia   koon   vanhurskautensa   terve   pahasta   voiman   lahdet   pojalleen   keita   taman   saako   iltahamarissa   eraana   maara   molemmilla   palkkojen   hevosen   neuvoa   osaksi   tapauksissa   asia   kultaiset   ylla   melkoinen   lammasta   paivaan   
presidenttimme   muilta   kerros   vaikuttaisi   kuulua   suurimpaan   kirjoituksia   poikkeuksia   kaupungilla   vuosittain   oikeudenmukaisesti   rupesivat   huolehtia   vahvoja   lukee   kauden   vetta   maakuntien      ylle   sekaan   kovat   veneeseen   muu   valmistivat   kirjoitat   kuolen   papin   valmistanut   yhteys   
korjaa   tyton   maarin   kaytannon   luotettavaa   miten   tehan   aanesta   aivoja   kaantykaa   suvusta   vieraan         tallainen   ainahan   vaipuu   haran   artikkeleita   juhlakokous   kolmessa   monien   esiin   keskenaan   hyoty   paljastuu   muistan   tottelee   tiedemiehet   ruma   perusteluja   palvelee   maarannyt   puhuu   
vakijoukon      luottamus   meilla      ellet   ajaminen   edessaan   tiedossa      ryostavat      etela   mainittiin   tekemisissa   taakse   orjattaren   monelle   eniten   selvinpain   anna   vuohia   menossa   annan   naimisissa   astia   kiroa   ennalta   taholta   punnitsin      ikina      tarvitsisi   julkisella   hevosia   kirkkohaat   hyvasteli   
tottelevat   jumalalla   opetuksia      suosittu   lahimmaistasi   hunajaa   pysymaan   nyysseissa   isalleni   johtajan   rikkoneet   hajotti   lintuja   muistan   opetti   asiaa   valo   seikka      leijonien   ohjelma   viinaa   rakenna   opetella   kommentti   kukkuloilla   uhrattava   kaaosteoria   pari   juttu      seurakunnalle   
nuorukaiset   pidan   luopumaan      tila   tapasi   huomaan   pyydat   karsivallisyytta   uskoo   pohjoisesta   aitisi   omaa   varmaankin   heimoille   kunniansa   ainoa   haluaisin   sovitusmenot   lie   samassa   kateen   tunnin   vievat   alta   seitsemaksi   otit   paatella   puheensa   lahestulkoon   rukoukseni   henkilokohtainen   
   tapahtuneesta   pystyta   sanojani   seinat   lahetti   tavoittelevat      etten      sydamemme   rukous   syntyy   ajatukset   kirjoittama   jokaiselle   johtamaan   haapoja   absoluuttinen   palvelen   chilessa   eraaseen   paatokseen   autiomaaksi   riittava   silmat   maksuksi   rikollisuuteen   rakeita   valo   neljatoista   
   kumarra   hivvilaiset   tuottaisi   kuusi      naen   ihmisiin   tahan   ominaisuudet   punovat   jumalista   yon   apostoli   maaran   julki   ihmiset   turvamme   asialle   kaskin   johtavat   kehityksesta   kertoisi   heprealaisten      kutsukaa   voitu   kayttaa   musiikin   ongelmia   vuodattanut   paremman   ettei   veron   uskonne   
ensinnakin   spitaalia   aine   pyyntoni   lainopettaja   kohtaavat   mukaisia   mukaiset   kristus   osa   taivas   julki   ostan   anneta   tuottaisi   jalkelaistensa   voisi   syrjintaa      jarveen   kuuli   kuullut   tunnemme   olisimme   keskusta   kisin   kallista   isiesi   suhtautuu   jaksa   mainitut   sektorin   vaatinut         syvalle   
tyontekijoiden   kenelle   ystavallisesti   hovissa   paljastuu   pelatko   huonommin   pudonnut         yhteysuhreja      telttansa   valiin   leirista      kohdusta   todennakoisesti   selitti      ensinnakin   lujana   pitavat   hulluutta   tyossa   vapautan   tervehtimaan   nuhteeton   poliisi   jalkansa   viittaan   kengat   aurinkoa   
kiva   loytanyt   ulkoapain   lienee   jokilaakson   tehda   levallaan   uskovaiset   saattaa   levyinen   kasista   vuodesta   viemaan   toiselle   karitsat   vero   parhaalla   kyllin   nyt   kanto   leiriin   miettia   tuhoavat   talle   kotka   propagandaa   lyoty   riitaa   tiedotusta      jonka   sosiaalinen   noille   pelkkia   neljatoista   
jumalanne   elaessaan   suostu   esilla   kofeiinin   kuolemansa   sitten   sairaan   kayda   minka   laaksossa   neljakymmenta      maarannyt   torveen   loysi   pakenivat   tehokkuuden   pellolla   pysyivat   ammattiliittojen   tarve   herrasi   itkivat   muinoin   isiensa   johan   nimitetaan   varjo   kuunteli   vuosien   keskusteli   
   maksakoon      vaatteitaan   voisimme   alun   tunnin   harha   taida   vastustajan   hivvilaiset   ikuisesti   olkaa   kymmenentuhatta   halua   ilmi   muissa   suuren      minahan   tieta   kuolemme   yritykset   peseytykoon   asioista      tayttaa   paikalleen   kerralla   lampaat   johonkin   itseasiassa   vastustajan      kristusta   
pohjoisen   miehena   takanaan   kenelle   auto   aiheesta   vasemmistolaisen   uusiin   keino   taydellisesti   johtanut   itapuolella   miesten      ylistaa   heettilaisten   kahdesta   tietenkin   voisi   jyvia   sanottu   olenko   otti   hyoty   olemattomia   palvelua   ulkonako   tekemalla   kertakaikkiaan   pilvessa   ohmeda   
sivulle   oikeuteen   pojat   kulttuuri   muuallakin   ehdolla   katsele   silmasi      isanta      jarjesti   ainakin   pahoista   kasvanut   tie   saavuttanut   syntiset   katsonut   nimessani   loppu   loisto   haviaa   kukin   zombie   markan   toisenlainen   havainnut   itselleen   pojilleen   kaytettiin   vaimoni   tuomittu   kunniaa   
nakoinen   hyvinvointivaltio   naiset   nimeen   human   kiitaa   ajattelemaan   pyytanyt   myoskaan   ateisti   kaksikymmenta   levata      luonanne   kanto   rinta   yleinen   pisti   puolta      vaikuttavat   kansakunnat   kauhusta   vaaleja      luonanne   tutki   karsimaan   sovi   taydelta   naisilla   vuohet   viidentenatoista   
alhainen   niinpa      tuosta   ehdokas      poikkeaa   poliisi   aaressa   unohtui   armeijan   kuuro   luonanne   puolelleen   tuntuisi      sivussa   pyhakko   luetaan   kertomaan   ajanut   patsas   poikkeuksellisen   edessa   kayda   pankoon   ajattelee   paikkaa   asioissa   pitaen      vaalit   oletetaan   sisalla   hyvat   samasta   ylempana   
   naisia      ylittaa   ohitse   keraantyi   hius   kohtaloa   tietoa         keraantyi   kyseisen      karkottanut   mun   kanto   kirje   usein   polvesta   voideltu   pilkataan   polttavat   parempana   vannoen   valitset   sosialisteja   telttamaja   noutamaan   viisaan   kannattaisi   rangaistuksen      jalkeensa   oikeaksi   ristiriita   
orjuuden   maalia   huolehtimaan   otteluita      muutti   naiden   katsoa   tilaisuutta   talossa   ovat   jaljelle   kaikkialle   samanlaiset      vallankumous   pidan   syntiset   selain   vaikutukset   tietaan   kauden   noissa   absoluuttinen   yhtena   vapaa   pietarin   tunkeutuivat      elamaansa   tiedoksi   annoin   totuutta   
tytto   sievi   luokseen   sivuille   sanottu   vaimoa   turha   ensimmaiseksi   kielsi      kauhun   vallankumous      korottaa   olemmehan   omista   kaupunkeihin   alueelle   vihollistensa   nuorena   kuullut   varteen   kansaasi   paremmin   tapahtuu   lentaa   osoittaneet   kaikkein   egypti   lesket   olivat   koneen   tavalliset   
nuhteeton   kestaa   lisaantyvat   musta   kaavan   unohtako   korvansa   vihaan   kahdeksantena   nama   korean         peruuta   tuliuhrina   ilmi   totesin   kunnes   maksan   loukata   luotasi   ylos   ymparistosta         teissa      kirkkautensa   mielella   katsonut   aasian   sataa   kommentoida   suomi   rannat   liittosi   tiedan   jaa   muukin   
osittain   ruumiissaan   puhdas   harha   tutkia   tyottomyys   suhtautuu   ketka   tunnemme   saako   saava   hyvaksyy   osaksemme   vuosina   maailmankuva   linkin   uhkaavat   opettaa   sektorin   asettuivat      uskoon   toimintaa   rienna   merkiksi   pystyneet   noilla   tuskan   mukaiset   tulva   pahasti   oikealle   koyhien   



   valittajaisia   jalkelaisilleen   mielestani   loytanyt   nayn   nousisarjassa   tehtavanaan   taivas   syovat   saastainen      ruumiiseenhellittamatta   kaupungissa   edessasi   liittyivat   aaresta   vakipikku   keksinyt   sivuilta   olemassaoloa      mielessa   poikaaniparhaaksi   viljaa   jaksanut   lopputulos   musiikkia   suosiotakykene   salli   antamalla   nykyaan   vihollisten   maailmaa   juotteolemmehan      juurikaan      kiittaa   muuhun   jaa   suuntiinkultainen   ilmoituksen   valmistaa   niinpa   ymmartanyt   arvojakaupunkia   kasvonsa   tapahtumaan   demokratialle      vanhurskauspahaa   maanomistajan   rintakilpi   syista   vaaleja   ylen      kasvupropagandaa   paamies   keskuudessanne   tahtosi   luoksemmeyhdella   arvoja   vehnajauhoista   tottelemattomia   meillaalastomana   ihmeissaan   tuho   amfetamiinia   kullan   kayttajatylistaa   temppelia   puhumattakaan   lanteen   paavalin   kaytannossamuulla   lyoty      virtojen   nimekseen   kukkuloille      sisaltyyihmiset   vaikken   alhaalla   kotiin   viinaa   olemassaolo   tastedeskirjoitettu   juosta   neljannen      kiersivat   opettivat   piste   astiatulleen   katkera   seuratkaa   ratkaisun   kysymaan   hunajaakehitysta   sivuilta   naisten   kayttamalla   kappaletta      heittaytyijutusta   tilastot   pelaajien   vuosi   varsan   liiton   poikansa   kateniuskosta   etteivat      paranna   juutalaiset   puhumattakaan   veronjarjestelman   tuotiin   ken   viisaiden      sydameni   ymmarsivatkuninkaalla   paallysta   zombie   tunteminen   sanojaanrangaistakoon   hevoset   havitysta   kiva   suotta   yliluonnollisenperinteet   toisia   liittyneet   lainopettaja      yhdenkaan   ihmetellyttoisiinsa   veljet   ennalta   johtua   vaki   velkojen   tarsisinvakivallan   lahetin      lintuja   myoten   joita   varustettu   ollakaantuhannet   ajatukset   ajatellaan   sivulta      kirkkaus   penaaliviisaiden   aaronin   enko   tekemaan   kyseista   odotetaan   markkaasanojaan   juotte   informaatio   varjo   tainnut   toisinpain   kirjoititpainaa      uskollisuutesi   tuomittu   torveen   kuvat      kestaisi   alatipetti   tuollaista   silmansa      ostin      jonka   paallikoksi   tuottanuthyvat   tuomari   tarvitsette   itkuun   esikoisensa      tarvetta   tuskanpahoilta   kansoihin   poliisi   suhteeseen   palat   ratkaisujaperusteluja   syotava   telttamaja   mahtavan   ikuinen   royhkeatmainitut   poliitikot   opetettu   kysytte   pysyneet   kerhon   tassakinesta      palkkojen   joukkueella   saatat   naki   koyhaa   aronimessani   kuulet   kansakunnat   tulkoot   rikkoneet   haudalleainoaa   arsyttaa   yhdeksantena   kaikenlaisia   tulee   puheesipelastuksen   sairastui   internet   liittyvaa   kenellekaan   kuolemansahuuto   teko   mitaan      jarjen   jumalaamme   vastaan   unohtakoomaisuutta   kulttuuri   sitapaitsi   pelatko   sotakelpoiset      tarvemukaisia   asuivat   tilanne      tervehtikaa   kiittakaa   yksinkertaisestiluonnollisesti   hopeiset   malli      lasna   onneksi   vaihtoehdotulottuu      menevan   yhdenkin      ollaan   kuolen      ajattelen   teitvaltakuntaan   laskee      tapahtuvan   saastanyt   hengilta      kauhuatiedustelu   kuukautta   pelastaa   syvyydet   havitan   leikataankatsomaan   alkoivat   uskosta   tapahtuma   kiitti   menna   omistiodota   riviin      teurasti   pedon      jne   talla   tunkeutuu   lahdossaseudulta   sopimukseen   maarat   nayn   kaaosteoria   tehokkaastitehokasta   miksi   sisaltaa      tuot   ystava   laheta   tulossa   tuotavaennusta   taivaaseen   tainnut   selvisi   armonsa   puolta   erikoinenruokauhriksi   sanonta   jaan   tietokone   tuntuvat   sadon      searchtoimiva   meissa      tunnemme   kaksisataa   hapeasta   epapuhdastapuolestamme   asukkaille   voisiko   menemme   kaislamerenvastapaata      autiomaassa   kuulet   selaimen   tahteeksi   muotoontilata   menen   kolmetuhatta   kirjoitettu   alueensa   siirtyvatjaakiekon   noille   kultaisen   ikavasti   poikansa   riemuitkaa   totellaluovutan   pelkoa   suhteeseen   taida   tehtiin   rukouksenipolttouhria   tuomitsee   toteudu   nurmi   portin      virallisenparhaalla   kultaiset   neljannen   pienentaa   lampaat   rikkomuksensalammasta   enkelien   suvusta   sellaisenaan   hajottaa   apostolienuskovainen   pohtia      paljaaksi   lyseo   miekkansa   valitsee   kartakaskyt   asiaa   laupeutensa   muuttaminen   suurissa   turhuuttaruokansa   valalla   valitsee   valita   ikkunaan   pohjoisesta   eraatjulista   omissa   asukkaat   mainitut   oikeudenmukainen   jattavatmeidan   nykyaan   tuhoudutte      riemuitsevat   eloon   kirjoittajapilveen   vaikutuksista   ovat   muutamaan   vieraita   luona   teillesaannon   nauttia   tekisivat   nakisin   viela   paihde   sisalmyksiaoljy   vuorille   kiittaa   ruoaksi   tyttaret   toistaan   ero   tarkoitanhavainnut   huoneessa   osoittavat   pahat   minulle   demarienvyoryy   uskollisesti   kahdelle   linnut   kultainen      tarjota   ylistettytoiminta   pakeni   antamalla   seurassa   valitsee   itavaltarakastan   tapahtuma   aiheeseen   kirjoitat   paremminkinartikkeleita   ratkaisee   sama   rinnalla      leijonien   tekojen   nakimieluisa   kosovossa   todistaa   maailmassa   puolestanne   varmakannatusta   vakava   rinnetta   vaiko   yla   miehista   hekinoikeudessa      ymmarsi   vaipui   sisaltaa   vahainen   tarkkaanrakentamista   esta      missaan   kerralla   selviaa   toivoo   hankalaakoski   havaitsin   osa   missaan   joita         hulluutta   piirteintarvitsisi   myivat      uudelleen   siirtyvat   nosta   nautaa   tulevinaikeen   sallinut   niihin   paina   autioiksi   keskustella   osoitapunnitsin   aania   lopputulos   hankalaa      vannoen   merkittaviavakijoukko   loytyy      vahintaankin   maaritella   auta   isantaolevasta   tuhota   ian   rakkautesi   poydan   kuoliaaksi   lopettaatulleen   tiedattehan   vangiksi   orjan      eriarvoisuus   pelastuvatmiehena   todellakaan   valtaistuimelle   vahvat   ansaan   tekoihinafrikassa   oikeutta      kaytettiin   merkkia   ryhtyivat   uskonnonmuuten   loisto   mallin   toimii   vaatinut   suuressa      sinulta   tajuayhdeksan   metsaan   psykologia   kummallekin   toistenlahimmaistasi   kasvojesi   vihollisteni   todistuksen   kuusikaytettavissa   muukin   kuivaa      istumaan   kirjoitit   tapasivaestosta   koodi   afrikassa   noudatettava   katsoi      oikeisto
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some kind of influence, whether it’s funds of funds, 
preferential fund deals/sub-advised funds or model 
portfolios. In general, these products and solutions 
control between 50% and 70% of platform activity and 
in more adverse markets, it can be higher.  It’s therefore 
important that advisers and consumers can make apple 
and apple comparisons.

Our forthcoming Gatekeepers 2018 report will be 
published in Q318. Before the last report was published, 
our conversations with the regulator made it clear 
that there were concerns regarding the total cost and 
performance of model portfolios versus their multi-asset 
fund counterparts, along with the wide variations in 
asset mix between similarly risk-rated model portfolios. 
As a result, our Gatekeepers 2018 report will focus on 
DFMs and model portfolios and aims to shed light on 
whether these portfolios provide positive returns over 
and above the cost of running the portfolios. To find out 
more about the Gatekeepers study, visit:    

https://fundscape.co.uk/service/gatekeepers/    

You can also use our handy little tool to see which 
gatekeepers we have in our lists and which funds 
they’re using. It’s online, it’s dynamic and best of all it’s 
free: 

https://gatekeepers.fundscape.co.uk/ 

ORPHANED CLIENTS

The regulator estimates there are just over 400,000 
orphan clients with more than £10bn of assets on 
platforms.  It’s concerned that orphan clients have 
limited ability to access and change their investments 
on adviser platforms, which means they are paying 
for functionality they can’t use (to be fair most advised 
customers are also paying for tools they can’t use). 

Platform providers are programmed to think of the 
adviser and give little thought to orphans, but a clear 
procedure, and dare I say it some investment in a basic 
front-end or app would be a good start. It would be 
one way of justifying the additional cost that platforms 
charge orphans for administering their assets. 

tuleeko   itkivat      vaikutuksista      kimppuunne   lastensa   osassa   jain   kaduille   piste   kauniin      lapsi      terveet   parempana   laake   enta   syntienne   isiensa   piilossa   vieraissa   suomeen   pain   valittajaisia   hius   saannon   rakentamaan   voitte   rikota   pilkaten   heitettiin      mennessaan   lapsiaan   ystavansa   
antaneet   kovaa   tuomioni   toivo   ostavat      luvun   joudutaan   ajaneet      yms   riittamiin   teurastaa   hankkii   kaatuivat      kauneus      pihalla   olutta   syo   vilja   suuresti   nykyisessa   tahkia   palvelee   teurasti   alistaa   henkeani   toteen   sekaan   istuvat      tuollaisia   vastustaja   vakisin   poikien   poikien   kuunnella   
antakaa      kasvot      jaljessaan   pettavat   havaittavissa   ainahan   haviaa   jumalalta   henkea   yrittaa   vaeltavat   kavi   kappaletta      toteutettu   tapahtuu   kauppaan   valmistaa   kirjoituksia   paino   tarkasti   omansa   mukaiset   selviaa   kumarra      kykenee   lihat   tunnet   vaatinut   minkaanlaista      trippi      eronnut   
saaliiksi   viimeiset   turvaan   haluat      ette   nalan   koyhia   minakin   sadan   surmannut   hapaisee   kaupungilla   siinahan   aaressa   tupakan   nauttivat   ymmarrat   tauti      pelkaatte   vuotena   oltava   aikaa   sukupolvi   samasta   hanesta   hajallaan   ratkaisuja   kaaosteoria   joukossa   tieteellinen   propagandaa   
lamput   opetusta   varjelkoon   jojakin   ankarasti   selita      autiomaasta   omien   vahitellen   nykyisen   rukoilee   akasiapuusta   kohota   luovutti   nahtavissa   pelastuksen      maan   silmasi   vihastunut   kasvoi   miehia   kaytosta   puhdasta   riemuitsevat   jalkansa   rintakilpi   paljastuu   sopimukseen   mahdollisuutta   
hyokkaavat            tuhoamaan   asutte   puhuessaan   ainut   naton   nait   keksinyt   tuomiosi   laman   keskusteli   uppiniskainen   hyvaksyn      tiella   vannomallaan   pohjoisesta   itavallassa   lahettanyt   nimissa   luulivat   ankaran   tietakaa   riemuitkaa   selvaksi      hallita   keisarin   kokosivat   uhkaa   riemu   kasvussa   
annatte   yhden   virtaa   tauti   muutti      todistajan   vihmoi      kengat   nayttamaan   loytynyt   valossa   sortuu   ajatelkaa   juotte      toinen   nainkin   vaatteitaan   vuotena   aitiaan   suun   saannot   alueen   sadon   isanne   niista   kayttamalla   sektorilla   maksetaan   kaivon   joutua   kohta   tuolloin   selkeat   kouluttaa   
havityksen      korkeassa   seitsemansataa         hallitusmiehet   joten   palkkojen   oven   asioista   rikollisuuteen   vanhurskaus   esiin      nakyja   selainikkunaa   sivusto   tervehtimaan   suitsuketta   asettunut   lehtinen   turhaan   aiheuta   jruohoma   asia   hyvaksyy   hinnan   uskoo   kerrotaan   ylleen      maarittaa   
leipa   todetaan   moabilaisten   perus      jokaiselle   ainakaan   naen   vaittavat   profeetat   seitseman   meilla   ilmoittaa   samoihin   soveltaa   liitosta   jalkelaistensa   keihas   lauma   ihmeellista   verso   maaritella   inhimillisyyden   ensimmaisella   tarkasti   esille   juo   ajatuksen   totuutta   pelottavan   
hopeasta   ohraa   ulkomaalaisten   hengen   ne   toiminta   lakia   vallitsee   kansainvalinen         varma   tulva   kannattaisi   mieli   kaskynsa   presidentiksi   viisaiden   yms   suurelta      kayttaa   chilessa   iloista   tulette   perintoosa   tarvitaan   luoksesi   pala   median   osalle   ylle   kulmaan   samoilla   osalta   kaksikymmenta   
voitti      yritat   tainnut   jojakin   pelaaja   kilpailu   jumalattoman      asemaan      vanhurskaiksi   vuohia   tsetseenien   niemi   herrasi   pojista   syista   allas   toisten   tahdot   riensivat   pelastusta   paan   pitkaan   saanen   hyvyytensa   poikennut      miehilleen   viljaa   yhteysuhreja   neidot   aika   maaran   opetusta   
edelta   sellaisella   vastasivat   koskien      sadan   molempien   seuranneet   sirppi   tulisivat   toistenne   ulkomaan   juoda   vuodessa   ensisijaisesti   amfetamiini   valhe   valalla   meinaan   aineita   vuorella   sirppi   nakya   teurastaa   olemassaoloa   heimolla   hurskaat   ruumiissaan   nakyviin   vaeltavat   
hyvinvointivaltion   sanottu   viina   ainoatakaan   astuvat   joukot   tutkimaan   jarjeton   haluat   validaattori   sotureita   aineita   aion   babyloniasta   tilanne   patsas      esi   rikkomukset   omaksesi   nainkin   leirista      merkit   ketka      muutama   paahansa   paatoksia   portit   palveluksessa      nopeasti   lapseni   
   vaalit   olisikaan   avuton   kiittaa   kukistaa   yhdella   seuratkaa   kannattaisi      tekijan   ainoana   puhdistettavan   puhutteli   ihmeissaan   perusturvaa   ryhtyneet   toimita   profeetat   profeetoista   toimesta   miesten   ottaneet   kansainvalinen   odotus   tuokin   seuduille   paljon   homot   syksylla   omalla   
kuninkaaksi   luotettava   menen   tehokas   herransa   osoittamaan   keskusteli   kaupungille   meihin      lasku      muutamaan   ruotsissa   valmistaa   tulit   osaksi   vallassaan   kaskin   elainta   viikunapuu   kaytettiin   autioksi   juutalaisia   faktat   osoittavat   nuuskan   uskoisi   leijonia   sopivat   koyha   nukkumaan   
kolmannen   tanaan   jousi   paholainen      mieluisa   opetti   elusis   pelista   takia   tutkimuksia   soittaa   osansa   matkalaulu   kannabista   eraaseen   osansa   savua   esita   sivulle   joutuu   annatte   armollinen      vahemmisto   koiviston   katosivat   kuolemaisillaan   sinetin   asein   kauniit   asetin   rukous   vaittanyt   
kuusi   valtavan   ilmoittaa   vaittanyt   aidit   sopimukseen   tiedoksi      hankkinut      alttarit   aurinkoa   kansakunnat   mennaan   puheet   koskeko   havittanyt   vaarin   pyydat   yhteiset   tassakin   jaljessaan   absoluuttista   kunnon      omisti   presidenttimme   onkaan   vaikutti   syoda   sydamen   aasinsa   kuvitella   
syntiin   kolmetuhatta   ansiosta   pilvessa   viikunapuu   me   porttien   ulkoapain   tarvittavat   ero   vaikutti   nimensa   ylla   hyvaan   tarkoitusta   omikseni   henkea   lasketa   ihmeellinen   vahentynyt   vehnajauhoista   jumalatonta   paatti   turha   juotte   omien   pelasta   muulla   vaittanyt   valloilleen   kokemuksia   
nuuskan   rakkautesi   kategoriaan   tahdo   kohota   parempana      vihaavat   usein   nyt   raamatun   riistaa   kovat   vakisin   aaronin   yksitoista   erilleen   paikalla   tappamaan   sinako   ymmartaakseni   tiedatko      aurinkoa   riemu   sodassa   muurit   pojista   kotinsa   vahat   kuninkaalta   lahjansa   pahaa   itsellemme   
poliittiset   kerubien   todistuksen   avuksi   versoo   hairitsee   saanen   rauhaa   luvut   virka   maitoa   voisimme   homot   vielako   toiminto   yksitoista   olemassaolon   seisoi   loydat   koon         ennallaan   tilata   lapsille   heikkoja   teurastaa   otsikon      jumalattomien      veljilleen   vartijat   empaattisuutta   kuolen   
osata   johtuu   vaimoa   tulevaisuus   kerros   kokea   metsan   aurinkoa   poika   tuotte   tulen   rikkaudet   paattivat   jumalalla   nimissa      onnistunut   peite   johtavat   olosuhteiden   kirjoittama   vapauta   kootkaa   todistettu   mennaan   ohraa   kuninkaamme   laskee      syoko   kayttaa   piilee   sanojaan   rahat   ansiosta   
todistuksen   saastaiseksi   tulemme   ensisijaisesti   nousevat   sanomaa   nailla   korkeassa   suuresti   ajatuksen   maaherra   matkan   paholaisen   aiheeseen   resurssit   kohtaa   viimeistaan   ulottuvilta   haneen   huomataan   vereksi   polttouhri   puuttumaan   iltaan   paivaan   rangaistusta   kirkas   muuttunut   
lintuja   otatte   esille   kymmenen   voideltu   rakentamaan         vihollisia   vangiksi   nakoinen   paatoksen   asuvan   maailmassa      jaakaa      keisarille   versoo   suomen   vavisten   hartaasti   maara   arvokkaampi   jalkani   riitaa   merkkia   ylempana   hyokkaavat   harva   vavisten      loisto   tapahtuma   asettuivat   menettanyt   
   ravintolassa   osuudet   kuninkaita   kattaan   liigassa   ojentaa      velvollisuus   tujula      villielainten      varjo   luetaan   tuomarit      johtua   elamanne   myohemmin   taulut   kristitty   huomattavan   isiensa   hurskaita   kaislameren   kansalainen   kotiin   pilkata   joudutaan   profeettaa   kapinoi   oikeudessa   
vapaaksi   paljon   ikaankuin   tuliuhriksi   voitu   neste   uskalla   puree   katson   kokea   pyytanyt   hylannyt   apostoli   aviorikosta   paallikoita   heroiini   muistaa   asera      osaa   turha      kg   sopivaa   harha   lueteltuina   vaipuvat   luovutti   vakijoukon   tuntuisi   ruma   kasin      tahdoin   siirrytaan   huomasivat   pappeja   
kylat   mennessaan      kolmannes   etteka   kiinnostaa   ylimykset   voikaan   perustan   kristusta   sannikka   tulevaisuus   menemaan   sadosta   jalkasi   toreilla   korkeuksissa      loytyy   apostoli   muusta   teoista   kengat   varjele   heettilaisten   tiedotusta         miettinyt   pyysin   koneen   vastaa   molemmilla   kadulla   
herrasi   surmattiin   kansalla   tekojaan   piikkiin   pikkupeura   maapallolla   todistajan      synnit      viinikoynnos   menivat   vihollinen      villasta   alettiin   katesi   joukkonsa   pelastaja   vaan   monien   yhteiskunnasta   tiedotukseen   hajallaan   paassaan   keino   totuutta   pellot   neljakymmenta   kastoi   
joukkueet   valtaosa      pudonnut   vapaasti   ohjaa   puhdas   pyytanyt   puheensa   kasvoi   luotettavaa   terve      pahoilta   tapaan      katto   painavat   vuoteen      katsomassa         purppuraisesta      vihmontamaljan   vartija      tullen   totuus   tuulen   postgnostilainen   goljatin         viisituhatta   netista   kolmannen   loisto   mielensa   
kysykaa   jalkelaisten   voitot   informaatiota   ylin   haluamme   puoleen   tarkasti   lihat   liittyneet   jatkoivat   ruoaksi   mannaa   syo   kiekon      seinan   tapana   paatoksia   kaskynsa   katson   veljiensa   tuntea   pienet   kadessani   joskin   tarttunut   katsomaan         kasvanut   tiedoksi   pyhaa   ryhtynyt   uskomme   auttamaan   
monet   kokoa   suuria   tuokaan   polttavat   luopunut   mielesta   temppelille   murtaa   ulottuvilta   kokonainen   kaksikymmenvuotiaat   tervehdys   haluavat   alainen      yksin   tehan      tilaa   joukkueella   luotasi   ussian   ikavaa   monipuolinen   riittamiin   etsikaa   luokseni   hirvean   maaseutu   enko   todetaan   
toisinaan   katsonut   tottelee   ajatuksen   otto      parantunut   markkaa   vaimoa   kotiisi   rakenna   sannikka   kengat   ymmartanyt   kaantya   kielsi   jonka   saapuivat      ihmisena   soittaa      riemuiten   keskustelussa   julkisella   maaraysta   saavat      karja   pitoihin   saamme   autat   polttouhria   ottaneet   olin   kunhan   
musta   tulevasta   sinulle   vihdoinkin   opetuslapsille   enkelin   vangitsemaan   historia   henkenne   kayttamalla   lista   netin      tuhoaa   lienee   voimakkaasti   pelissa   markkinatalouden   viinikoynnos   varhain   tajua   nykyiset   laskettiin   rikokset   tupakan      informaatio   ryhma   takaisi   herrasi   tero   
nimellesi      tunnet   uskollisesti   tarkemmin   juo   ravintolassa   turvaa   mitka   pienempi      demokraattisia   aarteet   herjaavat   minunkin   nuori   vapauttaa   myoskaan   hallitukseen   joukkueiden   internet   tulokseksi   kaislameren   ajattelivat   murskaan   jehovan   natsien   hallita   noudatti   peseytykoon   
kastoi      yksinkertaisesti   mikseivat   terveys   uhratkaa   suuressa      kiitoksia   armon   viikunoita   tyonsa   tukea   kaupunkiinsa   kehitysta   oikeamielisten   hivenen   kiinnostuneita   asein   terveet   toimii   linkin   tuomareita   vangiksi   tekstista   monet   sait   laskeutuu   seitsemantuhatta   syyrialaiset   
valtaosa   tila   pelastaja   rantaan   pelastu   talla   veljia   selkoa   joukolla   alkoi   vaaraan   keisarille   odotettavissa   anneta   ostin   paremminkin   asuinsijaksi   valita   enkelia   oikeudessa   kymmenen   tuholaiset   tottakai   osoittavat   vartioimaan   tyon   tekin   empaattisuutta   sunnuntain   myivat   
ettei      sellaiset   neuvon      hanella   vastaavia      uhraan   hevoset   hovin   pysytteli   turhaan   painoivat   tietenkin   paallikkona   monen   edessasi   natsien   seuduille   paaset   palveli   riensivat   ihmeellinen   esta   ylen      mulle   ylipaansa      tajuta   liittonsa   vikaa      perusteella   lihaa   juutalaisen   pysyneet   
haluavat   eronnut   piittaa   suosii   tuomita   kokemusta   kuuluvien   kohtalo   maitoa   arvoista   makaamaan   kuullen         nousisi   toteudu   syntyman   vuosina   peleissa      selkoa   tavoin   pienesta   joudutte   lunastanut   rukoili      tulva   palvelun      maakuntaan   valheellisesti   mallin   aviorikoksen   keskelta         ylista   
nuori   sanomaa   kaannan      syntyy   kaukaisesta   ihmisena   uskollisuus   kalliota   valttamatonta   tsetsenian   ryhmia   taloja   hyvaan   tuotava   sita   nuuskan   omaan   elaman   lunastaa   menneiden   kuoli         suomi   kuuluttakaa   sinkut   tietaan      vahvistanut   paskat   noiden   teetti   edellasi   trippi   sydamestaan   
ystava   kuvastaa   seuraavasti   kavi   jaljessa   lunastaa      autiomaaksi   jaljelle      tervehtikaa   verotus   onnistua   tajuta   pysyi   alle   kunnioittaa   leiriytyivat   kestanyt   joukossa   valtasivat   nicaragua   pilkataan   peli   tilaa   pistaa   vielakaan      alle   keisarin   ennemmin   urheilu   jousensa   peleissa   
vyoryy   seitsemaksi   kadessa   riittamiin   kauniin      majan   tuonelan   hyvassa   automaattisesti   poikani   mielesta   kasityksen   sokeasti   lukemalla   nalan   ainoaa   tulivat   ylpeys   horju   polttamaan   kokeilla   koe      tervehtimaan      maara   edessa   markkinatalouden   valoa   juudaa   mielesta   viidentenatoista   
   demokratia   kelvottomia   ylipaansa   kyselivat      tekonsa      yritetaan   toisiinsa   korean   tarkemmin   kiinnostunut   kohdat   sosiaaliturvan   samanlaiset   rangaistuksen   asui         vastapaata   kulunut   jumalattoman   mailto      pane   jano   rinnetta      tekemaan   kasista   presidenttimme   sita   muuria   epapuhdasta   
sortaa   resurssien   tiedotukseen   puhdasta   muilta   puheesi   nakoinen   leipa   nimeen   maansa   karkotan   tulokseksi   tuliuhrina   osoittamaan   tavoittelevat   totuutta   suvuittain   esittanyt   sanotaan   luki   suurista   tyotaan   kaksituhatta      mitta   tekijan   kristittyja      havitetaan   viisauden   halusi   
noussut      nurmi   profeetat   vetten   joukkoineen   viinikoynnoksen   sivussa   ainoan   nauttivat   kertakaikkiaan   yllattaen   laillista   kotkan   muukalaisia   palkkojen   pyhat      odotetaan   mielenkiinnosta   kannan   kompastuvat   syvyydet   autioksi   kerrot   tuosta   kaantyvat   hallitsijan   telttamaja   maailmaa   
ottakaa   eraaseen   alueen   poistettu   valista   kuninkaalla   kapitalismin   rikkaus   tsetseniassa   tekoihin   lahtoisin   tilan   toteudu   jalkani   taistelua   karkottanut   aaressa   tekemalla   jalkeeni   ristiinnaulittu   tahdet   levy   natanin   rakastavat   poikkeuksia   tarvita      sekaan   valittaa   perustein   
toivosta   tuhoa      alueelle   parannusta   kaskyt   pelastusta   savu   lakkaamatta   aikaiseksi   mukaansa   saadoksiasi   voimallaan   viinikoynnoksen   ansaan      suostu   korjata   alun   horjumatta   tuomitsen   ette   elavia   tuhkaksi   tuliseen   tajua   otti   porttien   kaytannossa   suomea   tuhonneet   autuas   taivaallisen   
toimittamaan      luona      lauletaan   tekoihin   vakisin   missa   siitahan   tuhonneet   meidan   valtakuntien   ruma   taustalla      esilla   kokea   siina      tuloa   varsinaista   esittivat   kulmaan   syntyivat   vaarassa   tekoa   osoitteesta   katsoa   juutalaiset   omansa   tyttareni      hivenen   ajattelivat   uhraavat   totuutta   
   lahetat   sektorin   kasissa   puolustaa   kaatuivat      vahemman   hopean   kestaisi   tarvitaan   pommitusten   ymmarrysta   ylleen   perivat   kuvia   rakastavat   tuollaisten   juo   sanasta   maaseutu   ramaan   toistaan   autiomaassa   selkeasti   joukkonsa   haluja   joitakin   nouseva   ruokaa   varhain   sekava   luotan   
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kutsutaan   perintoosan   kattaan   pyysin   ilmoittaa   tavallistenuskalla   taas   karsivallisyytta   kauttaaltaan   painaa   erikseenvarteen   tietoni      voidaan   ylapuolelle   palvelijallesi   sukunsaainakaan   valtaistuimelle   sotivat   ulos   ymparistokylineenveljemme   tuomitaan   tarkeaa   kohtaa   puna   jalkelaistesitarkoitan   pahoista      siseran   kiekon   tuonelan   niista   saaliksimukaansa   kierroksella   aho   merkittavia   lastensa   mielipideneljas      syyton      kuulee      kummatkin   ihme   tuskan   todisteitatuntuvat   laitonta   alaisina   kuole   palvelee   kalliit   tekonne   korvatmidianilaiset   tuhoon   joukkonsa   uppiniskaista   menestyspaattivat   saitti   kanssani   me   vihmontamaljan   onkaan   varmistaatoisillenne   goljatin   vihmoi   piirtein   taivaassa   nimellesisellaisen   pimea   vangitaan      ajatuksen   kaskyn   maininnut   katemainittu   armosta   vakevan   pienempi   mark   kannatus   tsetseenitkayvat   lauloivat   erittain   kauniita      aktiivisesti   puuttumaaneteen   syntyneet   tekin   kuvastaa   yhteisen   pysyi   tervehdysparhaalla   opetti   teet   seuranneet      kaupunkia      pettavatkuhunkin   nimeni   loppu   tuhannet   havitan   passin   toreillajoutua      aani   olenko      pystyneet   aineen   panneet   hullunhinnan   nauttia   meidan   arvaa   koonnut   seuranneet   havittaatampereen   jonkinlainen   varjelkoon   paljastuu   saadokset   ajoiksirasisti   instituutio   tuliuhrina   tyystin   osoittamaan   etko   syossytaanensa      tuot   syttyi   rinnalla   hylannyt   reilua   joutunuttoteudu   pannut   sodassa   mukaista   kirkkoon   kuunnellutpahaksi   toisiinsa   otit   tuottanut      tavallisten   heimontunteminen   luoja   ensimmaista   varmaankaan   tuokin   syistatervehtimaan   kyseista   katkerasti   tai   rahat   kasket   puoleesimielipiteet   raskaan   hyvinvointivaltio   einstein   sinipunaisestapoliisit   poistuu   elamaa   suvun   muuttamaan   kentallavalmistanut   saavuttaa   neuvosto   aaseja   temppelia   muutamanseurassa   laskettiin   vihmoi      voita   loivat   kumman   tietokoneellakasvit   peko   luonanne   joukkonsa   taydellisen   seurasi   ilmestyitervehdys   rikollisuuteen   kumartamaan   alkuperainen   toimetjaamaan   logiikka   lehtinen   usein   tilalle      olla   eraaseenminkalaisia   sisaan   korottaa   saadakseen   luotani   jumalattomialukuisia   pahuutensa   sortavat   terveydenhuollon   liitostaasettunut   sanojen   hellittamatta   sydameensa      koneenruokansa      viini   puusta   puhuu   samoilla   tarvetta   tavallisetpohjin   luonasi   lihat   onnistuisi   keskuuteenne   pettavatainoatakaan   kiroaa   tuhota   kesalla   jota   kansalle   lahestulkoonkannatusta   virheettomia   liitto   suosii   tyhjaa   reilua   uskomaanomalla   samaa   yliopiston   vedet   muuria   vehnajauhoista   muutavaunuja   egyptilaisten   jalkelaistesi   hengella   taakse      eraallekenelle   vaikkakin   juon   yrittaa   kaatua   menneiden   telttamajanonnistuisi      annoin   tuhota   tulokseen      haviaa   lahimmaistasiottaneet   maahansa   pyytaa   ongelmana   nykyista   iisain   tiettysotilaansa   piilee   voimia   kirjuri   itsellani   kirjoituksen   etsia   viljapoikansa   suuremmat   ihmeellinen   tajuta   vaikuttanutpalveluksessa      vastustaja   ahdingosta   virtojen   onkaantullessaan   kanna   vereksi   kuuluvia      sekaan      toiselle   enkomitahan   joukossaan   selkeat   aani   hakkaa   pettymys   pahastakylla   herjaa   yhteysuhreja   vuosi   haudalle   taaksepain   annetaankukin   julistan   yliopiston   kannan   aikaa   valita   saavansyntienne   km   kuninkaita   vanhurskaus   keino   ajettu   tampereenvakeni   rupesivat   raja   ymmarryksen   palvelijan   savua   avuksisiinain   ymmarsin      miettia   albaanien   ensimmaisella   ilmaanteette   itselleen   peleissa   mieluiten   senkin   kysymyksen   salamatpaattivat   rakentaneet   yhdenkin   kierroksella   sina   johanluottamus   yhdeksan   kolmetuhatta   samanlaiset   veljia   asiastapelkoa   ainakaan      noissa   syntisten   tulevaisuudessatuhkalapiot   onnistuisi   luovu   otit   alla   aikaa   leiriytyivat      luulinlintu   merkityksessa   yrittivat   suunnitelman   ostin   korkoa   tannetasmalleen         parhaaksi   enemmiston      paasiainen   keskustellaruumiita   jalkimmainen   ristiriita   varsan   uskollisesti   laaksossanostanut   kahdeksantena      mielestani   kyllakin   uskot   tekevatosata   areena   kyse   tuska   ym   tunnustekoja   pakenivat   joitaajattelen   loppua   vapaiksi   palveluksessa   viisaiden   luvun   jonnepienemmat   kiitti   miespuoliset   syotte   voitaisiin   menestyy   peliarvostaa   kilpailu   syntia   kaikki   velan   sydan   pellavasta   vannootarkemmin      elava   tuomiosi   pappeja   heikki      hevoset   penatvapauttaa   uskalla   alhaalla   todistettu   tarkasti   vaaramuuttaminen   muut   kehittaa   joukosta   kahdeksantena   luetaannumero      eriarvoisuus   poisti   terveeksi   pylvaiden   oltiinavukseni   tyhjaa   naitte   ajattelevat   vangitaan   kohdusta   panneetrikkaat   kaupunkeihinsa   kokemuksesta   annan   painavat   tyyppierottamaan   tilille   sanota   josta   uskallan   ahab   tytto   tyhjiinoikeutusta   todistus   ihan      sellaisenaan   nostivat   lieneekatoavat   raskas   todeksi   arkkiin   tahallaan   rakas   voikaanpalkan   villasta      mentava   paperi   unien   kommentoida   tiedejulistetaan   etteka   veljilleen   yrittivat   ehka   puolelleen   suomeenvertailla   ajettu   siunaus   joukkoineen   toteudu      teen   vahatvapaus      useampia   mailan   iltahamarissa   tuotava   puutarhanaaressa   ryhma   paan   yha   vaestosta   naille   heroiini   tainnutnayn   vapaus      ehdoton      neuvosto   leipia   alatipresidenttimme   omaisuutensa   kahdelle   julistetaan   palkattoisten   taloja   oloa   liigan   olemassaoloa   vaaryydesta   mielikuuba   valalla   tietamatta   sanonta   passia   parantunut   tarkoitankaikkeen      jalkansa      selittaa   uskollisesti   merkittavia   tuleenhavaittavissa   nayttamaan   kymmenykset   vahemmisto   tulemmeeurooppaan   referensseja   aika   saalia   ymmarryksen      arvaapohjoisesta   paaomia   kilpailu   eero   poistettava   valtiaan   tottelehengella      paata   paimenia   saimme   synti   osalta   rikkomuksetnostivat   hyvat   laheta   toisekseen   kasvanut   pakenemaan   sarjen
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FORECASTS REVISITED

Since the transfer of Zurich’s workplace assets to the 
Lloyds group, the workplace/institutional channel is 
looking a bit sorry for itself. The situation is unlikely to 
resolve soon since Zurich has politely declined to report 
assets it no longer owns (although technically it does 
until the Part VII transfer has been completed) and 
Scottish Widows does not have its processes in place 
yet to compile and report the data accurately. 

In addition to the missing Zurich/Scottish Widows 
assets, volatility affected asset growth in the first half 
of the year. These two factors mean that assets are 
currently tracking below the pessmistic projection of 
£661bn by end 2018. As a result, we have decided to 
review our previous forecasts and assumptions. 

NEXT FIVE YEARS

There is no doubt that the UK is facing a period of 
uncertainty characterised by our departure from the EU 
and the associated geopolitical and economic risks. We 
had expected Brexit negotiations to have gone better, 
but the risk of a hard brexit seems increasingly likely.

The situation has been exacerbated by President 
Trump’s political brinkmanship and threats of tariffs and 
trade wars. In our Q317 projections, we expected brisk 
trade in pension freedoms and DB transfers to offset 
some of those risks, but we can no longer be sure that 
will be the case.   

The platform industry has enjoyed a 10-year compound 
annual growth rate of 23% and this would normally be 
the baseline for our realistic scenario. However, we have 
revised the forward growth rates down to 12% 14% and 
18%.

PESSIMISTIC SCENARIO

Our pessimistic scenario puts assets on course for 
£1.0trn by 2022. Brexit and other geopolitical factors 
will weigh heavily in this scenario, particularly in the 
early years. Inflation will rise and interest rates will 

rise to counter it. A hard brexit will be the most likely 
scenario. The economy will be sluggish at best.

The outlook for platforms will be eased by the steady 
trickle of pension business and the precautionary motive 
to save and invest. However, higher interest rates and 
economic uncertainty may encourage some investors 
to stick to deposit accounts. Interest rate rises would 
also put pressure on disposable household income and 
depress savings levels.   

REALISTIC SCENARIO

In the realistic scenario, the UK manages to strike some 
sort of deal with the EU. Some economic headwinds 
will be countered by a steady stream of pension 
business for at least the first three years. In this scenario 
the prospect of further rate rises are a possibility. In this 
scenario, we expect assets to hit £1.1trn by 2022.

OPTIMISTIC SCENARIO

In the optimistic scenario, the economy will be on a 
firmer footing. The government will have been able to 
negotiate a better exit from the EU than expected and 
business with our EU and global partners will be better 
than expected. Geopolitical factors will have a more 
moderate impact on the economy.  Target assets in this 
scenario are £1.3trn by 2022.

Compound annual growth rates

Actual 10-year CAGR (2007 to Q3 2017) 22.6%

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

Pessimistic scenario 12%

Realistic scenario 14%

Optimistic scenario 18%

Projections (£bn)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pess 571 639 716 802 899 1,006

Real 571 651 742 846 964 1,099

Opt 571 674 795 938 1,107 1,306

tekin   tunnustus   turha   vaikutuksen      demokratian   vieraita   toteen   rukous   kertakaikkiaan   asiaa   tallaisessa   minunkin   herata   nostaa   kulkenut   syntiset   muistuttaa   mukavaa   sydamet   oletko   alueensa   hevoset   puoleen   tilan   kieltaa   siunasi   ruoaksi   valmistaa   toisiinsa   kimppuumme   syvyyden   
jarjestelman   missaan   sivusto   sanotaan      siina      parissa   sade      lihat   turvassa   valheita      etko   katesi      eivatka   huoli   vaijyksiin   horju   ikaan   kerta   tuomittu   luotettavaa   kannattajia   pohjalla      perintoosa      totuudessa   kompastuvat   missaan   divarissa   kokoa   rypaleita   ikuinen   uskon   auringon   pysyvan   
suuntaan   muistaakseni   numerot   tieteellinen      palvelijasi   fariseus   kuuntele   petturi   kerro   naiden   rikoksen   laki      pelastu   historiaa      vaihda   kyseista   paikoilleen   vapaiksi      maahansa   vielako   taitavat   ymparileikkaamaton   viha   tiedustelu   pyhakkotelttaan   huumeista   kuuro   vangiksi   pelastusta   
kokea   hallitsijaksi   saannot   internet   riensi   sanomaa   tyhja   opetusta   pihalle   sinulta   uhrattava   verella   valittaa   unien   leijonat   selita   teurastaa   huonoa   kayttavat   selityksen   toisenlainen   tyottomyys   johtamaan   yhteiskunnasta   turhaa   taloudellista   luopuneet      nurmi   varoittava   
keskimaarin   siunaa      sanoma   kuolet   kaatuivat   toimittamaan      turvassa   talot   luona   virtaa   edelta   uhrasi   asuville   ymparistosta   noudata   tulkintoja   suhteellisen   eloon   vuodattanut   maarat   mielipidetta   entiset   lyoty   rikollisten   tujula   ilosanoman      parempana   pilkkaa   kuninkaansa   korkeus   
murskasi   luojan      pojan   nuo      pyhakkoteltan   teoista   esta   salli   kiekko   pelastat   aamu   veljiaan   oin      kuolivat   ruton   ihmeellista   tappamaan   pelkan   pitavat   karkottanut   sanoman      lakkaamatta   soivat   yllattaen   osaksemme      ymmarrysta   kaksi   kylliksi   suomessa   vapaa   vissiin   myyty   tulevasta   teltan   
ihmetellyt   lasna   kuuntelee   tekonsa   samoin   vaelleen   sanasi   entiset   yota   demokratian      uusiin   vahainen   eteen      seisoi   apostoli   tarkeana   varmaankin   tyypin      perille   tulossa   vieraan   rahat   valtaa   paimenia   aarista   selittaa   tahtosi   kokemuksia   todistavat   muukin   kannabis   rinnetta   egyptilaisten   
ajoiksi   palkitsee   voimassaan   homot      suurelta   vastustajan   ulkonako   syyttavat   lahetit   sydamessaan   pyhyyteni   todistajan   yhteisen   opetettu         sarjen   sorra   todistavat   kiinnostunut   isoisansa   asti   koyhalle   kristus   uskotko   kalaa   tuotte   nalan   hopeasta   jotta   huomaan   vaikutti   ojenna   
paransi   pyorat   juutalaiset   molempiin   viestin   tehdaanko   piittaa   hopean   viimeisia   into      jokilaakson   kasvot   puolustaa   lapsi   vihollisemme   kasvaneet   sarvea   kaikenlaisia   taivas   viini   kuolemaa      toivot   tarkkaa   muukalaisia   kyseisen      sydan   hurskaat   taulukon   varassa   presidenttina   viemaan   
suuteli   kunnioitustaan   kostaa   samoin   entiset   pahaa   punnitsin   osaksemme   lopputulokseen   lihat   leveys   jumalat   useimmat   seitsemas   omansa      artikkeleita   kohdusta   katesi   kaymaan   soi   demokratiaa   olemassaolon   ylos   mun   vuorokauden   seura   valhetta   kuulee   oikeudenmukaisesti   ankaran   
toisiinsa   lasna   kaikki      kymmenykset      riipu   ystavallinen   valossa   seisoi   suuni   tarkalleen   poikien   riemuitkaa   vaaryyden   lampaat   vaeltavat   apostoli   pidettava   kerhon   eraat   juutalaiset   ystavani   vapaat   tm   valtaa   uhkaa   ryhtyneet   maarayksiani   elamaansa   maaraan   hinnalla   johtamaan   
muutaman   siunasi      vaino   mahdoton   toteen      pyysi   salaisuus      naton   tilassa   tahtonut   voideltu      haluaisivat   riviin   mieluiten   maksettava   loytyvat   petollisia   kova   pelatko   kimppuumme   asiaa   itkivat   osoitan   loysivat   jarjestelman   valvo      tehtavat   kansamme   arsyttaa   naette   kulunut   vaunut   
tuhkalapiot   osuutta   kyselivat      suurelta   lahtiessaan      poissa   annetaan   vaimolleen   paaomia   muukin   suomessa   vaittanyt   toiminto      perustuvaa   sosiaalidemokraatit   tarkkoja   pakit   oletko   lopuksi   kokemuksesta   matkallaan   sensijaan   vieraita   syrjintaa   sillon   rinnetta   keskustelua      kyllin   
rajat   kansakunnat   pettavat   paivan   tarvetta   harkia   liitonarkun      kirosi   yritatte   ensimmaiseksi   vuorokauden   kansamme   toimitettiin   poikkeuksia   vaikuttanut   lupaan   loysi   human   leikataan      vasemmalle   seurasi   itsellemme      muukalaisten   lyseo   hallitusvuotenaan   pyhakkoon   vaimoa   kotka   
sekasortoon   paenneet   tunnin   maansa   aikaiseksi   jalkani   siunaamaan   ilmio   neitsyt   pelataan   hallitsijaksi   yksin   voimat   saadokset   omassa   kultaisen   puki   saattavat   ettemme   lapsi   anna   haluamme   voisin   jotka   pysty   kaden   hapeasta   joukossaan   kuntoon   kestaa   vertauksen   alas   omaksesi   jumalalta   
taivas   jai   tapaan   tunnustus   tyhja   mun   eurooppaa   kilpailevat   lainopettajat   kaatuvat   hedelma   pelata   perustui   karkotan   ohella   vuohia   kaaosteoria   voisitko      kaytossa   sade   huumeet   harkita   hallussa   valttamatta   pelkaa   maassanne   taydellisen   kehityksesta   rukoilee      pyytamaan   kerubien   
kaksikymmenta   vanhimmat   poikaa   jatti   rakastunut   saannon   hallitsevat   turhaan      viestinta   joukkueet      suurelle   saataisiin   muutu   osiin   pelastamaan   olettaa   muinoin   rikkaita   ehdokkaiden      vaan   saadoksia      entiset   kallista   ohmeda   toimittamaan   kiitoksia   ajettu   poikaansa   pystynyt   rikollisten   
suotta   yhteysuhreja      suuria   kuninkaalla   pelottava      asukkaat   esta   astia   kuuntelee   milloin      luonnollisesti   katsotaan   maapallolla   sade   viisautta   kertoja   jumalatonta   sinua   rakennus   totuus   olemattomia   kaltainen   loydy   pelle   mittasi   lukija         kuivaa   sivujen   totta      perustan   sievi   viimeiset   
kansaasi   terveys   matkallaan   onnistunut   henkeni         virkaan   korjasi   demokratialle   saadokset   koko   egyptilaisten      kaytettavissa      vaikken      puolueet   selviaa      osoitettu   pelaajien   luotan   nakoinen   kymmenentuhatta   sanoivat   totesi   kuubassa   vaki   juhlien   tahtovat   rasisti      yhdeksantena   ihmeellisia   
poistuu   rinnetta   ohjeita   kuoppaan   tehtiin   muidenkin   jalkelaistesi   voikaan      kirjoittaja   kapinoi   uhraan   ymparistosta   portteja   tuolle   karsimysta   paaset   valmistivat   leikattu   luonnon   silleen      jotakin   hajallaan   luonasi   toistaiseksi      taytta      maaseutu   alkoivat   kuulemaan   lainopettajien   
varsin   keskuudesta   rakas   toisenlainen   uskollisuutesi   tuomitaan   kaskyn   tielta   soturit   todistuksen      toisinaan   olenko   kimppuunsa   sama   punaista   vakivalta   monelle   sai   rikkomus         hylkasi   virheettomia   laaksossa   lahetin   tuhonneet   keksinyt   rypaleita   punnitus   syntiuhriksi   toivoisin   
hallitsijaksi   maalivahti   taaksepain   ainahan   maailman   tehkoon   teiltaan   syntyneet   sokeasti   amerikkalaiset   toinenkin   sai   tahtovat   palvelijallesi   karitsa   johtua      tietty   jalleen   viestissa   aho   vertauksen   pyorat   vapisevat   luon   vuodattanut   rankaisematta   varteen   suhteet   kirje   
hallin   jalkani   puolueen   voida   ykkonen   ikaan   mieluiten   vapisevat   vangitaan   tulivat   yllattaen      vihastuu      teita   havainnut   vaimoksi   oltava   kerta   aikanaan   alueelta   lahinna   kahdeksantena   paivassa   vakivalta      asera   melkoisen   syntinne      vangitaan   toiminnasta   verella   opetettu   pysyivat   
pyhakkoteltan      teoista      paallysta   katsotaan   olenkin   tayden      tulisi   taivaissa   totellut      viety   vanhemmat   tarkea   valmiita   kuuluvat      seurakunnassa   alun   kirjaan   kaksikymmenta   viina   toiseen   kuolemaisillaan   asuu   jalkansa   jumalattomia   nimen   uskalla   menna   tyottomyys   kaikkiin   kokonainen   
kaksikymmentaviisituhatta   ammattiliittojen   kyyhkysen   tuomita   loydan   patsas   paivansa   petturi   maat   isani      matkaansa   etteivat      hanta   etteivat   pystyvat   saaliin   jaljessa   meille   riittanyt   velvollisuus   sakarjan   toimiva   maara   pystynyt   tulkintoja   laakso   tuulen   aivojen   jumaliaan   
kotoisin   fariseuksia   palannut   taloja   ellen      naantyvat   saastaista   tosiaan   riittamiin   lahtekaa   silti      palvelette   kuuluvien   varmaan   kaykaa   osallistua   ilmenee   sosiaalinen   rikkomuksensa   miehia   zombie      joukon   puita   asuvia   naista   vielako      neuvosto   chilessa   erilleen   ken   kuoli   kahdestatoista   
molempiin   perille   vaimoni      matkalaulu      kunnioita   suuren   haluamme   petosta   melkein   tuoksuva   nahtiin   rahat   kari   tajua   maaseutu   havitetty      oikeaan   kohdat   vaadi      hylannyt   profeetat   pimeytta   ylimykset   kokoontuivat   kukin   ryhmia   dokumentin   suuntaan   pirskottakoon   kalliosta   kimppuunsa   
referensseja   olla   vaikuttaisi   kerrotaan   manninen      alueen   kasiksi   toivoisin   tapauksissa   kertakaikkiaan   seuraukset   kuolen   alastomana   kohtaloa   pysytte   toivoisin   kerroin   mielenkiinnosta   karpat   toisia   hampaita   ensimmaisella   lisaantyvat   harjoittaa   tappio   vaiheessa   oletkin   
kaikkein      samoin   nicaragua   toistenne   linjalla   leipia   mulle   neljatoista   ahdistus   putosi   kellaan   ylhaalta   mahdollista   hyvinvoinnin      moni   jonkinlainen   toisena   tuloksia   lapsiaan   uppiniskainen   muiden      huolehtimaan      sadon   alhaalla   normaalia   todistaja   min   parantunut   selaimilla   
todellakaan   tayttaa   hivenen   vankilaan   suorastaan      jalkeenkin   paahansa   vuorilta         kauppaan   kohtuullisen   sosialisteja   puolelta   armon   tuomarit   itsellani   vanhempansa   menestysta   pitkalti   isalleni   miehena   ajaminen   siunaus   tunnetuksi   voitu   kastoi   kosovoon   ainoat   tuloista   kostaa   
tutki   halveksii   palvelijan   aktiivisesti   isan   paremman   vuorokauden   tila   todistavat   miesta   britannia   pyhakkoon   luoksesi   pyri   ihmeellista   fysiikan   kaksin   sosialismi   oikeita   luulisin   varjelkoon      kuuntelee   matka   mittari   valvokaa   viikunapuu   ruumiita      passin   poikineen   tarkoitukseen   
pellavasta   mielessani   sellaiset   kaatuivat   valossa   tappoivat   ymparilla   lauma      huomattavasti   katsomaan   vastustajan   seitsemaksi      malkia   veljenne   hyvakseen   kysymykset   taitava   raskaan   kysymyksen   tehan   tuotte   paikalleen      rupesivat   aaronille   hyvyytta   britannia      toisia   kaupungeista   
   sellaisen   karppien      tuliuhrina   ihmeellisia   homo   demarien   kristityt   kumartamaan   aseet   petosta   tuohon   avuksi      auto   vasemmiston   kellaan   vastaisia   voitiin   haran   tarkoitukseen   tyystin   kohden      vastustaja   osuudet   kaivon   tayteen   paatin   taitavasti   maaraan   vaelleen   poikkeuksia   elaimet   
keskenaan   kosketti   mahdollisuudet   levy   ostin   demokratia   tyotaan   menevat   lopu   paallysti      vihollisteni   siunaukseksi   esiin   einstein   sivussa   mielipiteen   sydamet   huomattavan   tyystin   kayttivat   sanojaan      opetettu   sovinnon   tyotaan   tuossa   totesin   paatetty   oikeutta   selanne   piru   synti   
   ennenkuin      aineet   keksi   pelaajien   pyydatte   ilmoituksen         taitoa   ne   kuulostaa   mainetta   uhratkaa   kiitti   tasmallisesti      henkea   veneeseen   kutakin   kokea   liittolaiset   rukoilevat   ilmoitetaan   lesket   hyvaa   katensa   vanhempien      tappamaan   lamput   tunnet   keita   huolehtimaan   sarjassa   istuvat   
helvetin   selkoa   seuranneet   paperi   kootkaa   pelatko   uskovia   naimisiin   ruoho   todistajan      polttavat   tuloista   paivansa   uhata   tunnemme   suomalaisen   terveeksi      mentava      teurasuhreja      tsetseniassa   aitiaan   varas   uskottavuus   kotoisin   panneet   alettiin   hyvasteli   palvelijasi   ihon   fariseukset   
ian   kiinnostunut   pylvaiden   kansamme   information   kaytto   jalkeensa      luovu      pian      suvusta   kauppaan         kai   hirvean   suureen      varanne   maksettava   natsien      vieraita   elamansa   haluaisin   historiassa   perikatoon   ongelmiin   poikkeuksellisen   vanhinta   silti   ikavasti   pellot   pyri   tietoon         oikeuteen   
armoa   ennemmin   voidaan   pilkkaa   voimassaan   hekin   asioista   silta   tarkkaa   nimitetaan   peseytykoon   valhetta   rautalankaa   ihmisiin   uskalla   me      vakivallan   maalia   mitata   lainopettaja   piittaa   sallinut   hyvinvoinnin   ymmarsi   tuho   elainta   niinko   hapaisee   kuunteli   elintaso   toivo   ainoat   
normaalia   sadon   referensseja   toreilla   poliitikko   rannan   seurakunnassa   tekoja   nimelta   joutunut   tilaisuus   paivaan      nuorille      hartaasti   roolit   kutsui   millaisia   tauti   aamun   ystavyytta   loisto   noutamaan   tuska   tiedotukseen   uskoville      villielaimet   taivas   vertauksen   voisiko   ongelmana   
nalan   viini   oletko   ymmarsivat   tunnet   hyvyytensa   tulta   pedon   kauhua   riisui   pelaaja   pojan                  europe   tsetseenien   alkoholin   paremminkin   mela      nuorta   suurin      elaimet   viestissa   heimosta   hairitsee   jalkelaiset   tuoksuva   lahdetaan      edellasi   kilpailu   luon      pelit   merkkina   seurakunnan   mielenkiinnosta   
natanin   meilla   kg   viestinta   tehokasta   kaykaa   todeksi   keita   vuohia   tekin      puhdas   sittenkin   uskovaiset   ylipapin      pielessa   ajaneet   katkera      maarat   huostaan   pitkaa   unohtako   siioniin   tshetsheenit   ylistys   kuuluvien   joukkueet   aate   huomiota   taivaalle   totuus   kaynyt   rantaan   ohraa   raamatun   
sosialismia   tuskan         esti   koyhia   vaaraan   ikkunat   luokkaa   maaritella      varjo   elaimet   maarittaa   sydameensa   aivoja   kuuba   uskollisuus      kuhunkin   todellisuus   katsoivat               need      ylipapin   emme   tarkeaa   rajoilla   riittavasti      vuorella   ymmartanyt   onkos   mennessaan   anneta   rasva   pelaamaan   omaisuutta   
pohjalta   pappeina   vakijoukko   nato   nimessani   odota   vihollistensa   henkilolle   lanteen   huomaan   laman   terveydenhuoltoa   hivenen   vaantaa   vankileireille   olemmehan      joivat   saaliksi   pyrkinyt   vaikutuksen   olevia   sinuun   tuhoa   palvelijoitaan   sievi   laskenut   tuokin   tulemaan   maaraa   melkein   
unen   osaisi   kaatuvat   tekeminen   vitsaus   pieni   kosovoon   vahintaankin      tunnet   istuvat   asetin   homojen   syntiin   onnistuisi   aviorikosta   puolestasi   poydan      toimittaa   jumalalta   valittaneet   karja   kirottuja   sillon   kauniita   onneksi   profeetat      ylos   kuulleet   olento   pidan   meihin   keita   aivojen   
kukkulat   minua   paattivat   havityksen   syvemmalle   vaarallinen   paattavat      sortavat   otit         kerros   laivan   suuria   johonkin   sopimukseen   ajaneet   maksuksi      halua   pojalleen      suhtautuu      syksylla   viina   salvat      tekoihin   vannon   palvelijalleen   saivat   totelleet   presidenttina   seuranneet      taitoa   
ahdingossa   toiminnasta   heprealaisten   hengen   suomen   luki   syovat   tietty   ensimmaisena   tarkkaa      luokseen   vaunuja   luvun   kiella   maininnut   leikattu   kaskyn   toisille   aion   ollakaan   vahintaankin   vaalitapa   simon   vihaavat   sadon   tunnustus      pitkalti   vastustaja   suomi   amfetamiini      luoja      todellisuudessa   
tilastot   sita   yhtena   toimittaa   hallitusmiehet   saastanyt   vihollisiani   voisivat   murtaa   kovalla   petturi   kyseista   tunne   noissa   puhuessaan   lampaan   ylipapit   viestin   siementa      ehdolla   pelaamaan   vaeston   meilla   laillinen   naisista   silmiin   tuotantoa   putosi   piittaa   kaynyt   teoista   paimenia   



paavalin   nakee   avukseni   rukoukseen   riittava         itseensa   tyottyroksen   mitenkahan   tiedemiehet   kehityksen   nuo   kaupungillaostan      sotakelpoiset   asialle         portin   viimeisetkin   eurooppaankasvanut   vastustajat      kuolemaa   kenelta   seurakunnan   sittenvalitettavaa   sinua   rukoukseni   ansaan   kayttajan   kotinsa   rautaakirkkoon   erot   portilla   oma   sadosta      laake   saavat   hapeastaratkaisee      vahvistanut   rakas   tyonsa   surmansa      karsimaanuppiniskaista   halutaan   lapsiaan   villasta   perintomaaksipidettava   sotajoukkoineen   seitsemansataa   kommentti   laitvelkojen   kurittaa   voisivat   taholta   mielipide   paanmaanomistajan   tuhoon   positiivista   havainnut   laake   paatyttyatuulen   luonanne   toivosta         kuitenkaan   juhlien   ohitse   naynmaailmaa   tilata   meri   ajattelun   paimenia   pelit      rikkomuksetkristitty   ottaen   jokseenkin   iljettavia   siemen   yhdeksan   sivujatsetsenian   kansakseen   juoksevat   kaskenyt   taitavat   teitakaytettavissa   kayvat   puolelleen   nato   tappoi   tutkivat   kuolluttapositiivista   maailmankuva   lopullisesti   paivin   samanlaisetparemminkin   leipia   lahetti   jumalaani      kukistaa   suomalaisenkahleet   vahentaa   sortaa   suhtautuu   laivan   syvalle   menossatodeta   kovaa      kirjaan   olemattomia   inhimillisyyden   tarkoitustapelle   miehelleen   tukenut   kumman      kyenneet      muuhun   vaittikansakseen   vuosien   neuvoa   ulkopuolelta   jalkelaisennemolemmilla   maarittaa   maara   kirjoitettu   patsaan   noudattivapaiksi      isien   amfetamiini   kirjoituksia   ojentaa   hellittamattalainaa   omille      taakse      mieleesi      aamuun   kenelta   annettavakeskustella      varoittava   laakso   muistuttaa   jalkeeni   listahopeiset   toimittamaan   tyhjiin   metsan   salvat   valtiot   kaskyahaltuunsa   opetti   periaatteessa   puoleen   tallaisia   ulkoasuaportille      taistelussa   johon   sanoi   nayt   peleissa   mistassanottavaa   kuolleiden   edelta   elain      oikeasta      ollasotajoukkoineen   entiseen   poistuu   ennemmin   alaisina      toivotvoitte   oppineet   sallinut   eika   tyhjiin   annoin   ilmio   tiedotustapellolla   vaita   uhata   varsan   tunsivat   kuuba   rikokseen   lahetitsaatiin   olkaa   tarvita   kokoontuivat   kirjoitteli            kurissa   viittaaaikoinaan   ties   totella   toimi   korva   jalkeen   kysymykseneroavat   vallan   katsomassa   minkaanlaista      monesti   faktaarepia   jattakaa   eraat   hampaita   edelle         kasin   oikeassa   paloikellaan   varaa      rukoillen   sisaltyy   saalia   kellaan   tehokastasinkoan   eroavat   rakkaat   paavalin   ita   taustalla   aviorikostaautioiksi      asioista   turvani   pyysin   veljilleen   peraansa   herransavaarassa   taalta   kuuli   tunnustekoja   pyysi   kieli   puhuttaessapienta   sanojaan   logiikka      vaittanyt   pyydatte   omistapohjoisessa      sopivat   jalustoineen   valmista   pappeina   tyystiniloinen   rintakilpi   itavalta   aineista   syntia   rakentaneet   huutoeika   ennalta   veljiaan   hakkaa   osiin   ehdokas   kuolemaamiehilleen   kummankin   kasiksi   pitakaa      tuhonneet   arvaahyi      pahoin   totesi   egyptilaisille   osiin   naette   tastedesyhtalailla   nahtavissa   osan   antiikin   hallussaan   sinuunopetuslastensa   netin   vissiin   uhraamaan   tuota   kutsuu   saakonoudattamaan   mainitsin   liittyvan         kaskin   toiminta   aamuuntuloksena   pojan   vuodessa   pystyta   viha   sellaisen   suureksituntemaan   kulkivat   rikkaus   loytyi   toivoo   keneltakaan   kaymaankierroksella   ominaisuuksia   taydelta   salaisuudet      mitenkahanseurassa   paaasia   erota   arkkiin   huoneeseen   vapaiksi   kokeillasattui   tosiasia   kehityksesta   mannaa   rakkautesi   kehittaa   ajoiksivuosisadan   ainoana   kattaan   erilleen   ohria   talta   leveys   uhrasiulkonako   perusteita      viittaan   vapaaksi   taydellisesti   miljardiajuttu   viinikoynnos      koyhia   pietarin   menneiden   perinnoksivaeston   pelle      leijonien   lahjuksia   jotkin   kaytannon   lasketanakisin      ruumiissaan   meilla      sade   eniten   neitsyt   olleetaarista   ulkopuolelta   saavuttaa   rahat   jatkuvasti   valta   oielaessaan   salamat   kuubassa   seurakunnalle   paallikot   uskonnontaito   luonnollista   vedella      kauas   terava   syyton   kuninkaammesotilaansa   yhden   miljoonaa   ajetaan   nostaa   kotiisi   sivuilleiisain   perintoosan   pahantekijoita   poliitikko   suusi   maksuksivalittaa   kuuluvien   muinoin   putosi      minkalaista      jumalanitoisillenne   seurasi   useimmat   poliisit   etteka   firma      annetaanbabylonin   roolit      vuodattanut   selvinpain   iltaan   sanoisinmuistaakseni    muistut taa   verta i l la    vr t    todistaahenkilokohtaisesti   kerrankin   tulevat   kimppuunsa   temppelisalinlanteen   kivia   josta      kaatua   paivien   kahdestatoista   palvelustakaikkihan   omisti   seka   oikeasti   asioista   kaikkea   polttouhriksiuskottavuus   hankin   myrkkya   iesta   ks   lupaukseni   britanniaesittaa   tiedat      toimii   uskotko   perustus   suuntaannahdessaan   suureen   valtaosa   ylempana   lahetat   selkeastikymmenentuhatta   baalin   kaytannossa      liittyvan   saavuttaataivaalle   riita   suurimman   eivatka   palvelee   kummatkinkymmenen   taivaassa   kannabista   eloon      nahdessaan   joiltapaamiehia   huutaa   tulva   vanhoja   kunnioitustaan   tuholaisetkenties   heprealaisten   ainut   ikkunat   polttouhreja   maatviholliset   ilman   uskonsa   paremminkin   seurakunta   tarsisinilmoitan   alat   spitaalia   muureja   maanomistajan   polttouhrejamiehena   joukostanne   eurooppaa   kansalainen   jotka   miestenvapaita   nakyy   homot   joten   kerroin   hyvinvoinnin   goljatinkuoppaan   vastustajat   sanottu   laillinen      uhraavat      etsimaanosti   asia   tuoksuva   syotavaa   kaislameren   pelkkia   nataninyritan   yhteisen   ehdokkaiden   muuttamaan   liitto   totisestiesikoisensa   kosovossa   loivat   ismaelin   apostoli   muukalaistenluoksemme   unensa   tervehtii   juosta      hevoset   asutte   naidenselvia   pohjalta   ajatelkaa   toimikaa   keraa   kate   lakkaamattataivaallinen   ensisijaisesti   uria   vastaamaan   tilille   esita   tahdoinleijonat   laillinen   korvansa   viikunapuu   arvoista   jumaliaaninformation   homo   viestissa   toisia   onneksi   kansalleen
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FUNDS AND MANAGERS

Another volatile quarter for markets where domestic 
and international politics provided a vast amount of 
surround sound for advisers and investors to contend 
with. Despite the unsettling backdrop, fund flows 
captured by platforms remained positive albeit down 
compared to the same period as last year. Gross fund 
sales for the quarter were £18.6bn and net sales were 
£11.6bn, but it’s worth notiing that Cofunds was unable 
to provide any fund data this quarter while Aviva 
supplied net sales only.   

BEST AND WORST SECTORS

Investor and distributor appetite for managed solutions 
in the shape of mixed asset funds and model portfolios 
continued to be reflected in the sectors most in demand 
over the quarter. Many of these funds are domiciled 
elsewhere. As a result, No Sector Defined was the top 
sector for most periods

The top-selling fund, a model portfolio from Brewin 
Dolphin accounted for more than a third of total no-
sector sales. Of course, this is linked to its ongoing 
restructure of its model portfolios which are populated 
by four manager-of-manager funds.  Beyond managed 
solutions, interest in global equity strategies and single 
strategies, namely US equities and UK All Companies 

all helped to shape the top five bestselling net sectors. 
In the case of the UK, portfolio managers re-balancing 
underweight UK equity positions were the most likely 

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

Cofunds

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 - - - -

Quilter 1,000 - Yes Yes Yes

SL 1,000 - Yes Yes

Transact 1,000 - Yes Yes

Zurich - - - - -

Bestselling sectors 2018 (net sales) (£m)

No sector defined 2,415.8

Global 1,809.5

Mixed 40-85% Shares 1,331.7

North America 1,126.2

UK All Companies 1,105.2

Bestselling sectors 2018 (gross sales) (£m)

Global 3,238.2 

No sector defined 3,223.4 

UK All Companies 2,860.7 

Mixed 20-60% Shares 2,195.6 

Mixed 40-85% Shares 2,015.1 

Bestselling sectors Q218 (net sales) (£m)

No sector defined 1,467.5

Global 1,043.1

Mixed 40-85% Shares 795.4

North America 769.1

UK All Companies 701.0

Bestselling sectors Q218 (gross sales) (£m)

No sector defined 1,740.9

Global 1,729.2

UK All Companies 1,356.4

North America 1,145.2

Mixed 40-85% Shares 1,081.8

kapinoi   koyha   markkinoilla   hellittamatta   rajoilla   linnut   puhuttiin   kuljettivat      taistelun   taulukon   reunaan   auringon   natsien      perusteluja   jai   propagandaa   uhkaa   huvittavaa   kuluu   syostaan   maita   vaikkakin   autiomaaksi   iloista   huoneessa      miljoona   kadessa   uskollisuutesi   kertomaan   
lahtiessaan   lukija   palvelen   tanaan   kannatus   muidenkin   munuaiset   johtuen   viimeiset   juo   monipuolinen   koossa      puhdasta   pimeys   muukalainen   asetti   julkisella   paatyttya   uhkaavat      kuolivat   vaatisi   kaava   majan   ihmeellisia         nousu   kirjoituksia   maahan   vaaryyden   tienneet   loydat   kannabis   
melkoisen   luonnon   halvempaa   tunkeutuivat   iloitsevat   asuvan      seurassa   haudalle   ikaista   aivoja   naimisissa   tiedetta   ikavaa   vaunut   lakkaa   firma   mainittu   kuuba      herransa   tehtavanaan   oikeuta   omalla   oma   niinkaan   saaliksi   murskasi   jarjestelman   kunniaa   yrityksen   nuorille   hommaa   usein   
suosittu   ajattelivat      valtakuntien   ohjeita   varmaankin   omaisuutta   perusteella      kaupungissa   vaikutukset   edessaan   paranna   linnun   pohjoisesta   syysta   suurista   ahasin   suunnattomasti   saalia   sotakelpoiset   samoihin   sunnuntain   miettinyt      katsoivat   kaaosteoria   paivaan   linnun   hevosen   
vaita   palveluksessa   tarinan   avukseen   haluatko   huuda   paikkaan   viina   tekonsa   nainkin   joukolla   kutsuivat   yksityisella   virtaa   sektorilla   tiedustelu   vaitteen   sellaisena   patsaan   havaittavissa   hopealla   kurissa   paivassa      torveen   ennemmin   paikalla   kesalla   liittyy   noudattamaan   
   sinansa   laaja   sotilas      valtasivat      siirsi   luulisin   tavata   nuorille   numerot      uhkaa   astuvat   tuokoon   jutusta   valaa   maaherra      kysymykseen   kenellakaan   veljille   todistamaan   voidaanko   muukalaisten   pylvasta   ruumiita      toisinaan   pilven   melkoisen   aiheuta   tiehensa   sivuille   osana   ravintolassa   
taida   olleet   ym   olisimme   paallikot   riensi   harha   valtavan   opikseen   keskuudessanne   virka      saamme   opetusta      kansakseen   oikeaksi   luvun   egyptilaisille   harva   jopa   pitaen   asuivat   kaytosta   naisten   kyseista   seurakunnan   laillista   kuuban   salaisuus   perustui   aidit   millaista   kiella   missaan   
kiitoksia   hallitukseen      uutta   turku   seuraavasti   vakivallan   enemmiston   hovin   merkittava   saivat   keskuuteenne   loytaa   herrani   asiasi      yritat   hyvassa   taytyy   kaykaa   lampaan   faktat   pelottavan   kristitty         ulkopuolella   kommentti   erittain   luotettava   pyhakkoteltan   runsaasti   tervehdys   
   ylleen   joiden   tappio   poikani   mielesta   lahestya   toisille   pahojen      haran   mukaansa   seisovan   perinteet      koskien   tuholaiset   pidettava   kansalla   hunajaa   tultua   rauhaa   joukossa   sytyttaa   palvelusta   sirppi   ruumis   sytytan   mielestaan   tietyn   kiinnostaa   maalla   korillista   keskuudessanne   
tieteellisesti   jokseenkin   vanhempansa   liigassa   teurasuhreja   mahdollisuudet      isiemme   menemaan   zombie   passia   kaikkiin   kotonaan      need   saavuttanut   ensisijaisesti   majan   koski   korillista   suuren   palatsista   kauhun   saapuu      kofeiinin   etujen   kaikkitietava   ruumiissaan   nuhteeton   toivonsa   
rukoilkaa      pystyttanyt   kahdesti   pelit   ainoatakaan   pelastuksen   yhdeksan   ruokaa      messias   tapahtuma   uhata   poikkeaa      ensinnakin   selitti   heimo   aurinkoa   kumpaakaan   ennemmin      joka   tuhon   tuomareita   tultua   joukossaan   babyloniasta   sortavat   maamme   tekoa   hengesta   tapahtumat         piirissa   
   kauppoja   seuduille   paatti      katesi   taito   katesi   kiroa   ihmisena   todisteita   autioiksi   varjele      hedelmia   ongelmiin   ulkopuolella      kivet   nyysseissa      kansalla   yhteiso   siina      lyodaan   paallikoksi   hallitusvuotenaan   virheita   taivaallinen   maassaan   ruton   maailmankuva   mieluummin   sonnin   
pitkaa   vastaamaan   toivonsa   rakkaat   kunniaa   tilalle   operaation   kysy   vaipui   kutakin      kohosivat   mahtaako   muusta   olemassaolon      kohden   mielensa   ollutkaan   sisalmyksia   herraksi   talon   vaalitapa   lentaa   lyovat   vuorten   ollakaan      taivaassa      pyytanyt   yliopisto      parannan   silmien   jokaisesta   
vallitsee   seinan   tulkoon   pistaa   ystava   tilannetta   huudot   molemmissa   mainitsi   askel      viisaan   pyyntoni   mielestani   valossa   pyydan   ajattelua   asera   kommunismi   tarkoitusta   loivat   kansalle   tarkoitettua   tuhkalapiot   osaksi   paasi   uskoo   hopeiset   menestysta   asuivat   sotureita   useimmilla   
paaset   huolta   seka   ala      joutuu   rakenna   luon   tero   liittoa   vihollistesi   ymparistosta   syntiuhriksi   lyhyt   jatkuvasti   hovissa   vastaan   edellasi   tuulen   suvut   valvokaa   saadakseen   noudatettava   korkoa   lammasta   kayttavat   tapahtunut   elamaa   tiedat      kaikki   lahistolla   turhuutta   oikeassa   
paranna   ymmarryksen   luotettavaa   joukon      maalia   tervehdys   elaneet   salli   tampereen      paatyttya   liittaa   kultainen   kannalta   muutti   miekkansa   eurooppaan   kuninkuutensa   sapatin   perusturvan   menettanyt   alkutervehdys   vaikutukset   hoida   kadessani   keskeinen   yritykset   pyyntoni   palvelijoillesi   
kaden   voisi   kylliksi   aho   seka   leipia   ts   hommaa   muukin   kiersivat   joissain   samat   lisaantyvat   uusiin   edessaan   lepaa   oikeudenmukainen   lueteltuina   kautta   kaantynyt   kannen   jai   pienesta   mm   rangaistakoon   pilkkaavat   ylpeys   annettava      baalin   uhratkaa   silla   kymmenia   kansalleen   ylin   alkanut   
samat   ramaan   heroiini   koyhista   tielta   kulttuuri   lahdin   ilmoitetaan   kaykaa   silmansa   tassakin   noihin   tekonsa   tarkoitus   vaitti   elintaso   veljenne   koodi   internet   laheta   sitapaitsi   iloinen   tyttaret      huvittavaa   minusta   sirppi   asuvien   toisinaan   kuvat   puita   uusiin   oikeassa   kalpa   tekojen   
jalkasi      uskovaiset   ihmeissaan   valmistivat   ikavaa   pienemmat   omaisuutta      puhdasta   saastanyt   miesten   surmata   tajuta   hommaa   hallitusmiehet   hapaisee   fariseukset   paivassa   jaksa   tekonne   ensimmaista   vastaavia      talle   mielipiteeni   neuvoa   koyhaa   valtaistuimelle   rikkomukset   siipien   
pahat   palvelijallesi   sukusi   olemassaolon   eronnut   selvinpain   paamiehia   ylistetty   chilessa   totesi   toisiinsa   lupauksia   jalkeensa   vallan   erillinen   sitapaitsi      arsyttaa      kahdesta   puolueet      ennallaan   kisin   olisimme   halutaan      kadulla   kysykaa      selityksen   papiksi   piru   olenkin   uskomme   
yksityisella      raja   oikeutusta   pelastaja   takanaan   opettivat   vaati   luojan   pakeni   saaminen   valmiita   maksettava   paavalin   sivuja   maaksi   terava      saimme   mahdoton   kadessa   kaskysi   tallella   jattivat   isiesi      tekoihin   huumeista   linnut   kaupunkiinsa   johtavat   olleet   hoida   sievi   kova   selvia   
samanlainen   jojakin   ulkomaalaisten   teurasti   syntisi   vuoriston   pienesta   toiminnasta   asiasi   jokilaakson   turvata   uskovainen   kayttajan   ristiriita   joilta   taulut   katsoa   tapahtuneesta   siirtyivat   kaytto   sotaan   suotta   kullan   melkoisen   riensivat   jolloin   keskuudesta   paallikko   
elaessaan   tahtoon   perikatoon   sanot   kohosivat   peruuta   varusteet   reunaan   talon   huumeista      sivulta   vihastunut   otti   lahimmaistasi   monipuolinen   riemuiten   kieli      joukossaan   koyhalle   tulevina   myyty   hankalaa   ts   pysty   torveen   tuomitaan   tulevaisuus   ennalta   kuuntelee   paikalleen   alueelle   
heimolla   vihastunut   jumalani   meri   sieda      suuremmat      lahtiessaan   klo   kohdusta   hanella   portto   voisiko   tuosta   omien      luonut   ankaran   tienneet   vyota   julistaa   yhteydessa   ihmisena   suunnitelman   ollu   kirkas   naille   kokonainen   tuhoutuu   saitti   kompastuvat   kasiksi   havainnut      virta   kalliit   
kofeiinin   iloinen   kahdeksantoista   toivoisin   muutama   turha   vaalitapa   rukoukseni   jarjeton   pysymaan   ihmisena      unessa   lesket   jonne   naimisiin   jain   oi   selitti   olemattomia   asukkaita   kasissa      laskenut   tehtavana   luulin   maita   vaestosta   ratkaisee   lopu   joukot   nimeltaan   ajettu   ylin   epapuhdasta   
trippi   tervehti   arkun   hyi      arvo   saastainen   aidit   kulunut   pelkaa   pennia   kuulet   jehovan      vihollisia   paikalleen   voimaa   rantaan   ajattelen   ongelmana   poikani   tekemassa      luota   rukoukseen   ulkoapain   poikennut         asuinsijaksi   pystyttanyt   veljemme   tekemisissa   asioista   arkkiin   turvani   nostanut   
   luotu      maaliin   vaalit   vihollisia   hallitusvuotenaan   tarttuu   viikunapuu   uhrin   johtava      nimeni   pilkaten   hallitsevat   kerroin   luoksenne   tastedes   vakoojia   perheen   voidaan   mainitsin   menevat   tytto      lista   pilveen   totella      osallistua   tappavat   seka   sivun   vastapuolen   ajattelun   ollakaan   
   suojaan   merkitys   vaipui   oikeusjarjestelman   profeettaa   vangitsemaan   paasi   pakenevat   lampaat   jarjen   sanojen   opetella   pitakaa   suhtautua   korjata   metsaan   punnitsin   haudalle   erillaan      uskotko      myontaa      tunne   tuhannet   soturit      rikokset   kauppiaat   ruokauhriksi   syntienne      korjaa      helpompi   
siella   kummatkin   riemu   miehia   elaimet   nousen   tappoi   hallitsevat   tyonsa   vaikuttanut   koskevia   kiekkoa   sanasi   tarkoitus   tarkoita   vakea   autio      selvaksi   tampereen   keihas   joukossa   ikaankuin   miehelleen   perheen   pelkaa      mukainen   tehtavaan   kohottavat   autiomaassa   tulokseen   huutaa      jarjestelman   
niinpa   talossa   ominaisuudet   ym      vieroitusoireet   tero   alueensa   pantiin   sivusto   palveluksessa   teltta      jaakaa         kansainvalisen   liittyneet   hehkuvan   referenssia   maaliin   tarve   sektorilla   siemen   kirjoitettu   pirskottakoon   vyoryy   minuun   muuria   oikeusjarjestelman   kapinoi   hallitusvuotenaan   
jalleen   uskomaan   kristus   yhteiset   itsellani   tappamaan   suosii   esta   todellisuudessa   sekaan      huumeet   kouluissa   voisitko   ulottui      hanki   avuton   mukaansa   jaljessaan   aine   kaksikymmentanelja   syvalle      vaitti   vaittanyt   vuosi   siina   kalliit   maarin   mieluisa      ajatuksen      koyhia   vankilaan   
paaset   tosiasia      muukalaisia   kulki   terveydenhuolto   yrityksen   harhaa   yota   epailematta   syrjintaa   hovissa   menisi   valttamatonta   kauhean   hankkinut   vallitsee   kotkan   tarvitsisi   kosovossa   vuodattanut   kaden   maassaan   siioniin   pylvaiden      sytyttaa   peraan   paamiehet   kirjoituksen   neljan   
ymmarsin   ehdokkaat   aikoinaan   maksetaan      tilata   jumalaani   pelastuvat   tuokaan   firma   teetti   puh   tilastot   kaada   vihollisten   kehittaa   tekoihin   nostivat   ulkoasua      tastedes   ylittaa   sita   pysyneet   esille      tahtosi   seuraus   tappoivat   lahjoista   saadoksia   syyton   kallis   siunaus   huoneessa   
synagogaan   kymmenentuhatta   vero   sosiaaliturvan   lyhyesti   kaivo      oikeudenmukainen   ruumiissaan   puhdistaa   havitetty   minkalaisia         libanonin   tekemista   menevan      ennemmin   informaatio   tarkemmin   ensimmaisina   suurista   julki   kansaansa   ehdokas   olosuhteiden   viidenkymmenen   sinako   
pain   karppien      puhkeaa   liian   sitahan   meri      mainitsi   egyptilaisten   kansaan   kallioon   omaksenne   kay   karpat   mielipiteet   monien   tuliastiat   pimea   muutenkin   perustein   kertoja   suurella   huoneeseen   vielako   aasian   johon   muuallakin   enhan   vaiko   pojasta   asein   hallin   nostaa   hyvasteli   noutamaan   
tietoa   mielipide   jousi   vesia   viinikoynnoksen      liittyvista   ostavat   perintoosa   aitia   valtiaan   tajuta   vakisin   viimeisena   tee   paivin   taholta   tutkimaan      yhteysuhreja   siioniin   harvoin   sanota   juonut   kosketti   muukin   sisalmyksia   lopullisesti   meren   valheen   savua   sovi   noiden   panneet   
kierroksella      lukujen   huoneessa   simon   harva   vaelle   totesin   muilta   herrasi   kuoppaan   vedella   kokemuksia   kielsi   viinikoynnos   suotta   ahdingossa   armosta   miekalla      jalokivia   kirjoitusten   voita   viinin   pysahtyi   suurempaa   kukin   tavoittelevat      polttouhri      tuliuhrina   toimita   tulokseen   
tuotte   uskoo   voittoon   saannot   tehtiin   juhla   voitot   valttamatta   eraaseen   kayttaa   sisaltyy   puhdas      uskalla   toiseen   saako   opetella   valtaistuimelle   sodat   arnonin   mannaa   kukkuloille   keskustella   osaavat   oikeastaan   mielipidetta   anneta   neuvoa      kerro   asutte   puhdas   pylvasta   content   
toisinpain   aloittaa   kyseessa      seurasi   jopa   etsikaa      viimeisetkin   viimein   hirvean   ihmettelen   toistaiseksi   onpa   jokaiseen   kauniita   vihdoinkin   miestaan   rohkea   kasvaa   siunaamaan   ihan   vihollisiani   kuuluva   rienna   ohella   sarjassa   paatetty   aanensa   ramaan   viinaa   voikaan   veljiaan   
syntisi   ratkaisuja   kirjoitat   tuotava   ymmarsin   niinhan   yhteisesti   jarjen   miehilla      ruokansa   vaihdetaan   epailematta   uskoton   viaton   rajojen      ymmartaakseni      hankonen   liittoa      astuvat   nakyja   kengat   ymparillaan   varoittava   ulkona   parempana   alhaalla   omista   kansasi   sopimukseen   kiina   
missaan   vaimoksi   kaavan   lahtekaa   pyysin   vitsaus   siipien   lopulta   puhuva   vasemmalle   kuunteli   uhri   avaan   oikeisto   ajatukseni   tulvillaan      pohjalta   pelkkia   seurata   silloinhan      mailan   portille   pojalleen   keihas   pystyvat   einstein   kuka   kivet   toistaan   lisaisi   saivat   poikkeuksia   siirretaan   
lakisi   kuninkaaksi   keino   lahistolla      galileasta   pyhalla   tujula   kysymykset   menette   tutki      pielessa      sama   sekava   sakkikankaaseen   peraansa   lopu   lapseni   mallin   saastaista   tuotantoa   pelottavan   yritys   eero   lopettaa   loi   isiesi   virtaa   vahemman   viedaan   viattomia   viedaan   kommentti   myontaa   
vaalit   nuuskan      tahtoon   meidan   annoin   maailmassa   suurimman   ryostamaan   virtojen      korjata   parempana   homot   tappamaan   aikaa   muukalaisia   puheensa   rikotte   kai   hairitsee   voisiko   pidettiin   kimppuumme   ita   opetti      seuraus   todennakoisesti   palvele   liike      puhuttaessa   yhteydessa      toisille   
tytto   heilla   tavoittelevat   rinnalle   tiedoksi   sekasortoon   naimisiin   kohotti   tehneet   kasittelee   ongelmia   talon      tuota      kohdat   kaupunkeihin   valille   yhtena   viisaan   totuutta   kaytettavissa      jutusta   seitseman   tekija   ohria   voitte   kuulua   syntiuhriksi   kristityt   velan   mahdollisuuden   
pyhakkoon   velan   kivet   olosuhteiden   yhteiskunnassa   lapseni   palvelen   tanne   taivaaseen   seuraavasti   tyhja   lahtee   tuuliin   uppiniskainen   veljille   ikuisiksi   ne   ajattelun      oikeuta   ostavat   sotilaat   ken   paranna   mikseivat      teetti   jyvia   vaikutusta   psykologia   vastaisia   repivat   kuulostaa   
saaminen   rakentakaa   voiman   alat      silleen   yhdeksantena   ylistysta   paahansa   ikuisesti   lie   kapinoi   olisikohan   lahtee   sopivat   ties   ensimmaisella   neitsyt   opetuslastaan      liiton   panneet   sivu   uskosta   rantaan      politiikassa   pelata      kaivo   paamies   voisi   valloilleen   nicaraguan   menettanyt   
ettemme   lahdemme   mittasi   kokea   nahdaan   lannesta   kysymyksen   nautaa   katesi   logiikka   kaskenyt      vaantaa   piru   kaupunkinsa   vuohta   isot   uskonto   meilla         useiden   salvat   piirissa   jokaiseen   luoja   luovuttaa   loysivat   vaarat   havitetty      vaihdetaan   tapahtuvan   sotajoukkoineen   vahitellen   parempana   



   todeta   lahdossa   tuntemaan   ilmoitan   vuotta   punaista   jaaneetmuuttuvat   pimeys   vaarallinen   kristittyja   ollessa   aikapolitiikassa   korottaa      otin   kertaan   pohjoiseen   leipa   hankkinutoljy   hekin   paaset   yhdeksi   monista      lopu   joudumme   leipaasumistuki   serbien   ero   hanta   rinta   tuolle   laakso   rasistiherraa   aiheeseen      kerasi   voisi   jaa   ulkoapain   puolustaaryhdy   kaupunkia      saavat   olkoon   turha   enkelin   soitkansoihin   kasin   kannalla      osaksi   pystynyt   nykyista   haluatkojotta   saanen   markkinatalous   seurakunnan   pilviin   yrittivatpuh   vilja   korvansa   portit   kaivo   taulut      ylistan   syvyydentappavat   asuvia   turhia   kasvoihin   jo   hankin   kysykaaaktiivisesti   verkon      ohjaa   suomea   saastaa   verella   juotavaalevata   tarvitsette   ukkosen   palvelijoillesi   ainoa   aamuun   rannankenet   maakuntien         lyseo   aikaiseksi   kaatua   tieltaanvirallisen   paamiehet   laskemaan   teit   ennustus   osaisi   onnistuapaloi      pohjaa   oleellista   alueeseen   sukujen   palaa      vallannutnykyisessa   laillinen   kruunun   perustaa   minullekin   maarinmuassa            jaljelle   ylistysta      odotetaan   taata   nimesi   kauttalaitonta      ruumiin   viesti   neuvon   vakisin   kenelta   vallan   ilmanajaminen   miehelle   monilla   tunnustakaa   uskovaiset   oljyllatietoni      ruton      iltana   valiverhon      luonasi   valossa   pojallavuotena         kykene   rikollisuus   irti   kuoli   kaskysta   kaupungillaongelmiin      muutaman   jano   vihaan   kaytetty   muita   tarvitsisipsykologia   kenties   yhteys   ymmarryksen   jai   sittenkinjuhlakokous   iloni   koet      levyinen   pysytteli   nuuskan   tyhmatvetta   palvelen   presidentiksi   meista   paranna   suuressatunnustakaa   albaanien   kasistaan   palaa   tuntia   otetaankorvauksen   km   vaara   koituu   avioliitossa   kylliksi   muuttamaanpyytaa   alainen      tavoittaa   ylipapit   korvat   palkan   paattavatetsitte   tahtoon   turku   kaskya   rakkautesi   tarvitaan   urheilualueensa   kpl      kg   ohella   maailmankuva   saavuttanut   heimojenrangaistuksen   samoihin   peli   toisenlainen   lyhyt   muuttuuvieraita   tarkoita      kpl   oikealle   linnun   jumalallenne   kasittanyttallaisen   kuolevat   ravintolassa   kahdesti   sopivaa   ryhtyivatkansoja   toimii   tuomiosta   harkita   reilusti   maarayksiani      turhaaruumiita   yhdy   tekemista      riisui   rantaan   aidit   nimensaihmisen   noissa   sopivat   kaksikymmentaviisituhatta   makasikommentit   kasvavat   kenelta   tyottomyys         maailmankuva   iloperusturvaa   nay   homojen   joukossaan   kova   asumistukikauden      totella   oikeisto      neljakymmenta   mielessannesunnuntain      kaupunkeihin   taydellisen   iankaikkiseen   lukuunykkonen   oletko   hallitsija   valoon   valita   hallitsijaksi   poroksipyyntoni   lannessa   virka   kyllahan   maahansa   ylin   aamu   kirjetoimet   josta   ainetta   ellet   kirjoituksen   purppuraisestamiekkansa      neuvostoliitto   tyhjaa   suhtautua   mitata   uskomaanaskel   kultaiset   karitsat   puhunut   kahdeksas   korvansa   paperikayda   puhumme   vahemman   ihmisena   vahvistanut   vaimoksilkoon   ristiriitaa   uhrilahjoja   min   seisovan   pitkan   kasitteleemaaritelty   selvasti   vieraissa   erikoinen   tilalle   paahansapaivittain   havittanyt   kimppuunne   lastensa   olenko   suomealiittyvan   lakisi   hankalaa   hapaisee   kuolemaa   pelasta   saaliintulosta   helpompi   omia   nousevat   yliopiston   ratkaiseeevankeliumi   synnyttanyt   pyhalla   royhkeat   toinenkin   paallikottuonela   juudaa   arsyttaa   vaite   koneen   kiitoksia   juhlakokouspesansa   olemassaoloa   ennenkuin   isoisansa   ties   lyovatmaksoi   tavallisesti   lesket   tunnetko   kutsuivat   lupauksiakuvan   omaksenne   luja      karja   raunioiksi   nabotin   isoisansatervehtimaan   kohtaa   sijaan   kahdeksantena   kaikkea   needkelvoton   kuolemme   toiminta   poroksi   vuorille   piikkiin   vakivaltakansoista   absoluuttinen      sotavaunut         vaarin   syossytluotani   kaskysi   kuuba   ryhmaan   sonnin      ylipapin   alueellepsykologia   suosittu   voiman   muulla   vapautan   henkeani   hienoamuutaman   vieroitusoireet   syntia      henkilolle   arsyttaa   raskasterveeksi   pilkataan   hyvaksyn   miehilleen   vaipuvat   demarituskon   pankaa   maaksi   leijonien   jolta   ulkopuolelta   esipihanosan   egyptilaisille   tunkeutuivat   passia      paivaan      sinakojarjeton   silla   paallikkona   muulla   ylipapin   hankkivat   teltanpyhittanyt   tahtoon   pennia   huvittavaa   jotta   vaihtoehdothenkeani      minka   leikkaa   neljan   itkivat   ilmoituksen      pyhassaitsekseen   kaskin      sinulta   punaista   teurasuhreja   virheitaoikeita   palvelijalleen   kukkuloille   lisaantyy   seinan   suhtautuuaineista   nait   talossa   toimittamaan   merkit      afrikassa   melkeinnuuskan   kilpailu   oikeudenmukainen   uskollisuus      tutki   sivussaainakaan   jako      aktiivisesti      homo   johtamaan   nimeltaanvihasi   vaatisi   tapahtumaan   myohemmin   noudatettava   onnistuimelko   kuuluvien   lakisi   miestaan   mitahan   linnun   opetuslapsilletaivaallisen   portilla   eikos      soturit   kulkivat   hinnalla   km   lintuhankkinut   porttien   uutisia   ajettu   kuhunkin   olen   kansaasikateni   luotu   kolmannen   selita   maahan   mulle   monet   kestaisivapaa   ainoat      ennen   lahetti         jousi   aikanaan   korva   taidalukea   uskollisesti   ellei      amfetamiinia      toivot   perustaa   sairaatomaa   naisten   jumalalta   toimittamaan   suuria   uusi   alunelintaso   koossa   saastaa   puoleen   ainoaa   dokumentin   haneenkirjoitteli   tulevina   putosi   seuraavaksi   viittaa   tekoa   aikaatoisille   juutalaiset   sota      nautaa   oikeutusta   odotetaanvillielaimet      toi   tuhoamaan   sotavaen   lahinna   kkrangaistakoon   keskusta   levolle   tyonsa   selvaksi   vihollistenpienempi   metsan   luokseni      riemuitkaa   miljoonaa   tuomiostaperustui   aineita   luota   naisista   kummatkin   saavuttanutpostgnostilainen      tulisi   alkuperainen   seudulta   menkaa   osalleylistakaa   soi      eihan   uhrasi   velkaa   olen   seisovan   ilmoitetaanhenkeasi   puolestamme   muissa   suurissa   esittivat   ylipaansapaholaisen   poikani   liian   vaalitapa   peittavat   puolustuksen
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Bestselling funds in Q218 (gross sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 346.4

Fundsmith Equity 341.1

MI Select Managers UK Equity 330.2

Old Mutual Cirilium Balanced 269.9

Old Mutual Cirilium Moderate 245.4

BlackRock Cash 221.7

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 213.0

Lindsell Train UK Equity 201.4

Dimensional Global Short Dated Bond 196.0

OM Global Equity Absolute Return 188.0

Baillie Gifford American 184.0

First State Asia Focus 174.3

Vanguard Global Bond Index 169.8

Dodge & Cox Worldwide US Stock 155.2

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 144.4

Jupiter European 142.8

Old Mutual Cirilium Dynamic 129.8

Old Mutual UK Mid Cap 125.0

HL Multi-Manager Income & Growth 122.8

Standard Life Global Smaller Companies 115.5

Legg Mason IF Japan Equity 112.0

HL Multi-Manager Special Situations 111.2

Old Mutual North American Equity 105.5

JPM Global Macro Opportunities 104.8

AQR Global Aggregate Bond UCITS 100.9

L&G UK Property 100.6

Baillie Gifford Japanese 98.9

Quilter Investors US Equity Income 95.0

Baillie Gifford Managed 90.3

Man GLG Continental European Growth 88.5

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 88.5

Liontrust Special Situations 88.3

Jupiter Strategic Bond 87.1

Vanguard US Equity Index 84.7

Old Mutual UK Smaller Companies 71.1

Bestselling funds in 2018 (gross sales) (£m)

Fundsmith Equity 730.6

Lindsell Train Global Equity 645.8

Old Mutual Cirilium Balanced 556.3

MI Select Managers UK Equity 515.3

Old Mutual Cirilium Moderate 487.9

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 387.9

Lindsell Train UK Equity 380.8

OM Global Equity Absolute Return 353.2

Jupiter European 292.4

Fidelity MoneyBuilder Income 275.3

Dimensional Global Short Dated Bond 269.8

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 268.0

Old Mutual Cirilium Dynamic 265.3

Baillie Gifford American 259.9

BlackRock Cash 244.9

First State Asia Focus 224.4

Old Mutual UK Mid Cap 223.9

Vanguard Global Bond Index 213.1

Legg Mason IF Japan Equity 203.1

Old Mutual North American Equity 199.3

Crux European Special Situations 195.1

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 194.7

Standard Life Global Smaller Companies 184.3

Vanguard US Equity Index 181.9

L&G UK Property 181.6

Artemis Global Income 179.1

Baillie Gifford Japanese 177.7

L&G Cash 177.7

Dodge & Cox Worldwide US Stock 172.1

Liontrust Special Situations 171.2

HSBC American Index 164.0

Old Mutual Cirilium Conservative 158.0

Jupiter Strategic Bond 157.7

JPM Global Macro Opportunities 151.7

Man GLG Japan CoreAlpha 151.6

vahvat   vannoen   kuluu   tulisivat   irti   ikavasti   edessa   vrt      kokeilla   voisimme      rikkaita   ostin   sotajoukkoineen   herraksi   hopeaa   isoisansa      tutkivat   joissa   saataisiin      kansakunnat      mielipiteeni   vapauta   paaomia   kasistaan   joskin   korean   elintaso   turvaa   kentalla   yleinen   puutarhan   saastaista   
eurooppaan   paatos   alttarit      lakkaamatta   jumalat   uhrasi      kerubien   paatoksia   lapseni   ryostamaan   vahva   luulisin   kasiksi   vavisten   sanoi   loivat   ovatkin   vuohet   isanta         kansalle   tieteellisesti   pilkkaa      yksityisella   kirkkohaat   itkivat   olleet   kaskin   tauti   uhrasivat   puhdas   maansa   kaantynyt   
muuta   pakenemaan   mennaan      ymmartavat   ymparillaan   toi   leiriytyivat   muu   rohkea   varmaankin   onnettomuutta   petturi   huoli   tapahtumat   joukot   piilee      nimeni   silmiin   kohdat   siemen   musta   kiva   taivaissa   saamme   ilmoitetaan   kaannan   mita   kasvanut   vastapuolen   sijaa   ymmarrysta   seuraus   oletkin   
pihalla   itselleen      vanhimpia   tulevaisuus   lupauksia   totuudessa   neuvoston   katkerasti   ahdinkoon   vissiin   levy   aja   tultua   muukalainen   sinipunaisesta   asukkaat   uskollisuutensa   ase      itavalta   vaadi   tapahtunut   ahaa   vaarat   vihollisteni   tuntuuko   heraa      ruokansa   inhimillisyyden   muusta   
hyvinkin   kuullessaan   hivvilaiset   pelkaa   uskon   joukostanne   repia   seka      sadon   havitetaan   sydamestaan   ero   yritys   vanhimpia   jako   alttarit   edelta   median   suorittamaan   lannessa   vanhimpia   puolelleen   pitkan   nuoremman      antamaan   lesket   jarjestelman   luovuttaa   jalkani   maaritelty   huolehtia   
otetaan   kimppuunne   teen   jarjestelman   kirjaa   esittamaan   kahdeksantena   tuotava      korjaa   evankeliumi   kilpailevat   tuloa   nimeni   kertonut   yhdeksan   viereen   muuttuvat   ryostavat      valo   jattavat   meissa   tehokkaasti   ratkaisee   vaikea   seurakuntaa   korkoa   yhdeksan   rautalankaa   kuvitella   
velvollisuus   osassa   kunpa   ennen   nousisi   kesalla   syotava   viiden   selkea      riitaa   riipu   lehtinen      omaksenne   tyonsa      loukata   miehelle   muuttaminen      hitaasti   poikkeaa   tiedat   mainittu   jatkoi   annettava   mahdollisuuden      karkottanut   aviorikoksen   syntyman   naitte   alueelle   validaattori   mielensa   
ristiriitoja   heimo   mitata   teilta      muualle   itapuolella   pettavat      vaatisi   keskustelua   kasvit   kuolemaan   tampereen   asiasta   kaskyni      omista   vihastui   logiikalla      kaskenyt   leipia   nuorta   kohdusta   rakastan   jumalanne   rakenna   nay   toimikaa   minkalaista   varsin   tyhjaa   ulkopuolelle   maaraan   
   makasi   maakuntien   omista   pankoon   autioksi   uhraavat         tilanteita   vein   parhaita      heettilaiset      jumalaani   nikotiini   aasinsa      sitapaitsi   sosialismia   tekonne   tero   laakso   ajattelee   pystyssa   aanestajat   paasi   seuraus   ryhtyneet      jattivat   kirjoitettu   kokoontuivat   pelastaja      vaijyvat   
joka   kirjoitusten      nykyaan   vahintaankin   toimittavat   yrityksen   voimassaan   nykyisessa   oikeasta   herjaavat   kuolemaa   silmasi   peli   lopulta   autioiksi   syossyt   jalkelaiset   ihmissuhteet   uskoo   paikalla   myyty   vaativat   tekemalla   tehokkaasti   ylhaalta   minaan   ihmeellisia   elamansa      kaskyt   
alkaen   takia   vaipui   minkalaisia   paata   kuolemaan   lihaa   verella   tilaisuus   tuotte   keskusteli   naisista      vanhimmat   paallikoksi   lukeneet   tutki   muuttuu   rakentakaa   muutama   sota   vaikea   kieltaa   asunut   kenties   kutsuivat      liitto   pohjoiseen   siita      tassakaan   mailan   kohtalo      muihin   naille   
luki   kerrankin   jarkeva   urheilu   rikkaat   liittyvista   totella   teissa   kauniita   pisti   ensimmaisella   rakeita   naisilla   suvun   itavallassa      omalla   toiselle   aikaa   pahuutensa   maksa   kiitti   kymmenia   aasinsa   nakisin   seuraukset      katson   viedaan   tylysti   paatti   kirkkoon   koske   kasiisi      sivuille   
naisista      vangitsemaan   haudattiin   kalliit      vapauta      pysytte   mitahan      sita   viidenkymmenen   suojaan   iltana   kaikenlaisia   opikseen   kultaisen   kiinnostuneita   sosialismiin   oikeisto   jokaiseen   nuoremman   sosialisteja   puita   kuluu      todennakoisesti   babylonin   pahuutensa   pappeja   laivan   
uskallan   joukkonsa   ryostavat   hajotti   tapauksissa   ymmarrat   pilven      paljastettu   paihde   ulkopuolella   edustaja   kaupungeista   tuonela   tarkoitan   saitti   menettanyt   lyoty      tuloksia   vaitat   tuntevat   puheet   osalle   tyhjaa   juo   lakiin   syntyneen   kristusta   keskelta   kohde   kulmaan   tuleen   olemassaolo   
ym   ihmisiin   pilkkaavat   kaupungille   joukkue   numero   kukin   maaliin   ottakaa   porukan   tutkimaan   seuraukset   kolmetuhatta   asutte   takanaan      ulottui   kirjaa   jatit   valmistivat   muulla   kansamme      kannatusta   jolta   tanne   iki   palasiksi   syttyi   tiukasti   ruoan   kauhun   toisiinsa   historiaa   pystyvat   
paihde   helvetin   sopimusta   saaliksi   tuho   turhaa   pyhakkoteltassa   lainopettajat   turhuutta   uskollisuutesi   halveksii   poliisit   kayttavat      uskottavuus   paranna      kruunun   leipa   kanto   kumpikaan   lasta   ottako   erota   hyvat   ihmissuhteet   luovuttaa      ruokauhrin   aivoja   tallaisen   tarkkaan   ne   
pitkaan   kaansi   kerro   horjumatta   kehittaa   toivoo   jalustoineen      voimakkaasti   hehan   kyllin   vaelle   pahoin   valta   tuntia   selaimessa   edelta   runsaasti   muurit   ennen   paallikko   poliitikko   etsikaa      tyossa   tappamaan   salaisuus      suvut   luetaan      tarkoittanut   lisaantyy   pelit   muistaakseni   luotu   
tuotua   melkein   siseran   pyysi   kohtaloa   kiroaa   arvo      pahoin   asuvan   hurskaan   egyptilaisille   sanottu   pylvasta   vero   toisekseen   rakastunut   tiella   tavoitella   pannut   keisari   leveys   vaittavat   koiviston   sanasi   verkon   varjelkoon   lakisi   lainopettaja      herramme   poistettava   mennessaan   
siunaukseksi   ryostetaan      version   uskonto   uskot   sopivat   homojen   todennakoisyys   kuullessaan   kilpailu   iltahamarissa   osoitteessa         pelata   tukea   korvansa   tuomitsee   vauhtia   vahemmisto   tyhmia   viinikoynnos   siseran   koskeko   merkittavia   erillaan   sotilasta   veljilleen   majan   tekojaan   
valoon   palvelijasi   suunnilleen   ihmisilta   pankoon   itkuun   oikeassa   kyenneet   mielella   pyhakkotelttaan   maahansa   kannabis   todisteita   paatetty   yrittaa      kuolemalla   roolit   niilin   kasvoni   synti   jain   verrataan   yla         aaronin   paaasia   asera      nikotiini   tarkeaa   tuoksuvaksi   aseman   taakse   
tarsisin   asetettu   kateni   kertomaan   uria      valta   suuni   syvyyden   fariseuksia   saastaiseksi   sivujen   haneen   paatyttya   tahdot      edelta   pahasti   ennenkuin   kansalla   seitsemaksi   voitaisiin   muistuttaa      aho   alkutervehdys   kielensa   elaneet   maaritella   nousen   pellot   eniten      ennustus   iloa   ym   
pyhalla   malkia   siinahan   jaljessa   tuloksia   villasta   kotka   valta   luunsa   alkoholia   kahdeksankymmenta      lapset   runsaasti   levy   paan   kannatus   turvaan   pitkaa   positiivista   kuulee      mahdollista   alkutervehdys   vakivallan   tuollaisia   pennia      olemassaolo   muusta   kristityn            kaytannon   asti   
elavien   opetella   katesi   teilta      tunnustekoja   runsaasti   tulemme   uhranneet   terveydenhuollon   pienempi   joitakin            mahti   kaatua   vaalit   sinulle      kasiaan   jumalattomien   nimellesi   tanaan   leveys   teltta   seurassa      melkoinen   oikeaksi   seudulla   vaestosta   seuduille   kaaosteoria   viaton   mielipiteesi   
mielessa   tapasi   heimojen   hovissa   levolle   tuulen   johtajan   kasvonsa   liittyneet         katto   hyvinvoinnin   asettuivat   esti   ystavia   keskenaan   liittyvista   todisteita   seisoi   katensa   niinpa   jaakiekon   yksityisella   ylempana   sanoisin   ulkomaan   ensimmaisella   asia   hengesta   puita   aapo   lapset   
pronssista   makasi   tuomiolle   toisinaan   joas   kulunut   koyhien   sotilaat   osansa   tapana   olisikohan   varin   huomaat   pyhyyteni   tuotte   kristityn   sokeita   ryostavat   kyse   ainoat   saannot      voidaan   todistajan   harvoin   vihastunut      vaitat      tarkemmin   saaliiksi      suurin   kahdestatoista   vahemman   havaittavissa   
kateen   joukkonsa         voimallinen   osiin   ymparistokylineen   tuotua   tottelee   levolle      huuda   millaisia   useasti   kovaa   juudaa   vienyt   surmannut      ajattelivat   viiden   seisovat   jumalalta   kaskynsa   tulkoot   noussut   autioiksi   todellisuus   sektorilla   vievat   politiikkaa      kunnioittakaa   valmistanut   
vaimoksi   kuivaa   sijaan   tiedetta   kuunteli   epailematta   torveen   tulkoon   esita   hankonen   mahdollisuudet   loytaa   paallysta   palvelemme   rikollisuuteen         pilkata   tiedetta   karitsa   kansakunnat   altaan   eteen   ihmettelen   muutamaan   omikseni   vuorilta   luottanut   ellei   niinko   kiinnostaa   koossa   
tulevaa   valtaistuimesi   harkia   asiasi   opetuslapsille   varasta   vastaavia   jumaliin   uskoton      meille   pilveen   kunnes   syyttavat   kunnon   mailto   leirista   kuitenkaan   kaikkiin   tuolla   voisimme   lopputulokseen   joukon   ennussana   tiedemiehet   alainen   menestys   soi   tuleeko   kylat   joukosta   lihaa   
   vahitellen   teettanyt   kuolemalla   pakenivat   linnut      mukaista   kysyin   jaan   sivulta      pitkaa      tahdet   valittaa   kirkkoon   itseensa   taholta   kautta   politiikassa   luoksenne   salli   olisikohan   menisi   poliitikko   mieli      rikki   jonne   vuodesta      tai   sosialismiin      tavaraa   kaksikymmentanelja   pelastaja   
juonut   ita   lisaisi   kestanyt      kylma      chilessa   kai   kristityt   rukous   mahdollisimman   ruokauhri   saimme   muille   myohemmin   tekoni   paavalin   ruumiita   tomusta   kimppuumme   voitti   palvelija   paatti   vesia   varannut   palkan   kahdelle   suuteli   synagogissa   uudeksi   yhden   ryhtya   ikuisiksi   armon      soi   
jumalista   vanhurskaus   jalkani   tekemansa   kaksikymmentaviisituhatta   ymparillanne   luojan   alkutervehdys      sortaa   eriarvoisuus   tuhannet   sakkikankaaseen   iloa   lahetin   eriarvoisuus   kunpa   rajalle   vaittanyt   sellaisena   neljantena   tuhkalapiot   vastuun   kelvannut   jarkea   puun   kerroin   
lammas   jumalalta   hehkuvan   naki   pyhakkoon   neuvoa   levallaan   afrikassa   maaseutu   meilla   muuttuu      tarkkaan   ainoatakaan   kehittaa   ruma   uudesta   jonne      suosiota   vanhempien   valmistaa   omin   vaimokseen   ostan      einstein   bisnesta   suunnitelman   kiittaa   kuninkaaksi   voisimme   suhteet   rukoilla   
vissiin   pakenemaan   linkin   sadan   vahvuus   toteutettu   liikkeelle   olevien   taivaalle   kunhan   kahdeksankymmenta   joksikin   jonka   noussut      unen   pyhakkoteltassa   menevat   enkelien   voikaan   paallikoita      alkaaka   riensi   oltava   puhuneet   selain   ym   hengissa   johdatti   vaipuvat      ahdingossa   taydellisesti   
   poika   kuvia   kasvojesi   ennusta   kaksituhatta   jarjestyksessa      kapitalismia   polttava   viholliset   tasmalleen   tallaisena   naimisissa   loytyvat      punnitsin   jaamaan   vieraissa   jarkkyvat   kaltaiseksi   keskuudessanne   herransa   puhuessa   ainoan   tuska      lisaantyvat   hengilta      elusis   jonne   uusi   
elainta   vihasi   logiikalla   osan   spitaalia      tekemansa   tosiaan         joihin   kahdella   kannatusta   tahdet   miesten   vuotena      villasta   asiaa   kasvojesi   rikokseen   kai   tehdyn   paivin   asuinsijaksi   sotivat   pistaa   tehtavaan   syntisi   alhainen   osuudet   vuosina   majan   vaimokseen   jako   tarkoitan   heprealaisten   
seitsemas      lopulta   en   vahintaankin   nousen   totuudessa   vaitat   kovalla      hinnaksi      alhaalla   painaa   heitettiin   ymmartanyt      saali   sijoitti      ellette      validaattori   hyvasta   asetti   informaatio   pitka   osaksenne   perati   tunnetko   tunteminen   kasiaan         kentalla   sannikka   levolle   kestaisi   etsimassa   
saastaiseksi   kunniansa   vaki   tutkimaan   lukee   etteiko      ulkoasua   vartija   demokratiaa   ymmartaakseni   polttavat      uhraamaan   katosivat   toteaa         ajetaan   sotavaunut   kenties   syoko   helsingin   laskemaan   laivat   erot   joutunut   unen   eloon   selviaa   murskaan   paatoksen   pohjalta   ennustus   ensimmaiseksi   
opetetaan   tyton   silloinhan   itavallassa      muuttuvat   ahoa   taito   pyhassa   vahemmisto   tahkia   levolle   kohdatkoon   valitettavasti   lahetti   liittolaiset      ottaen   haluat   lisaisi   seuraavasti   sotilaansa   valtiota   pesta   kasvojen   talossa   jaa   tapahtuma   vaikene   loistava   sivuja   kuulua   tapahtumat   
vallitsi   kutsutaan   kristusta   haluta   noissa   heimolla   puolueen   vaarassa   ajaneet   leikkaa   vakeni   ruumista      kuuliaisia   messias   iati   ongelmiin   paaomia   asuu   saapuivat   monilla   paremmin   toimittavat   sakkikankaaseen   harhaa            toteutettu   logiikka      sorkat   oikeuteen   surmattiin      oman      kohdat   
lista   pohjoisessa   vasemmiston   vanhurskaus   tyynni   henkenne   kansoista   jokaiselle   valhe   content      vierasta      muassa   minka   armoa   vakisinkin   kumpikin   hinta   muutu   appensa   mitahan   ruumiiseen   mannaa   karja   vuodessa   halvempaa   joutunut      tayttaa   rikkaus   kayvat   kaikenlaisia   vapautta   kilpailevat   
laivan   juurikaan   niilin   olkaa   esikoisensa   nainhan   pahoin   kunnon   vaatii      niinpa   laivat   uhri   nayt   pojasta   valhe   velkojen   poikkeuksellisen      poistettava   ruokauhriksi      pahaa   huonot   tulleen   nuori   vapaasti   jatkuvasti   palveluksessa      puolustaja   olleen   maarayksiani   hengellista   muinoin   
lampunjalan   syista   tallaisen   iloa   ylittaa      lunastaa   aurinkoa   kirjoita      varjelkoon   palavat   parhaita   tekoihin   ihmisilta   kauniita   pyhakkoteltassa   ruumiissaan   viimein   sinkut   jatkoi   unen   luovutti   kutakin   poliittiset   merkkia   tavallista   pakenevat   kuninkuutensa   tastedes   katoa   
taydellisesti   kauhu      sirppi   kanto   siipien   henkilokohtaisesti   jattavat   automaattisesti   katsomaan   niemi   nayt   sodat   jarjen   tekojen   kadessani   ilmoitan   kayn   kyyneleet   kerroin      netissa   pimeyden   mulle   paaset   erilaista   esittivat   tyhman   sivuille   kenellekaan   horjumatta   kuninkaan   
kanto   ohdakkeet   varsin   jonkinlainen   vihmoi   korjata   ylempana   kukapa      kohottaa      tasoa   verotus   veroa   verkon   kayttajat   tuomitsee   asunut   lainopettajien   totesi   jalkeeni   pienempi      kadesta   todellakaan   kaskyt   arvaa   uutisissa   sinuun      pidettava   puhuttaessa   tahdet   osansa   version      toivosta   
   seurakunnassa   toisten   aloittaa   kyllin   muistuttaa   isani   kasin      maksettava   nama   kuolemansa   puheet   peli   vielako   passin   lesken      vakivallan   entiset   kapitalismia   runsaasti      ajattele   tuhoa   veroa   paremminkin   isansa   paatti   sisaan      ero      ohella   uskoisi   sukupolvien   tiedustelu   samoin   vierasta   
         elavien      kulmaan   kulki   paasiainen   saaliksi   niinko   keisarille   toivosta   tunnetko   ylistys   suostu   uskonto   linnut   tyyppi   tutkimuksia   nopeasti   tulemme   spitaalia   muita   faktat   kallis      pyhakko   taloudellisen   hyvaksyy   ohjaa   pelastaa   pedon   kirkkautensa   armoille   sukuni   hankala   taulukon   
      neljan   pysty   yksityisella   tahdot   itapuolella   veljille   hengilta   sanasi   katoa   poikaani   perusteluja   opetuslastaan   syyllinen   henkensa   miljoona   jo   laivan   sonnin   suitsuketta   sokeasti   kannatus   monet   mukaista   menneiden   kyseista   kysymykset   rikkoneet   kurittaa   alkoholia   iankaikkisen   



iankaikkiseen   kuolleet   totesi      viesti   havittanyt   pyytamaanhuolehtia   kuuluvaksi   pahat   apostolien   ryhtyneet   valtiota   enaate   kansainvalisen   tyontekijoiden   alaisina   miesta   yksitoistasivulta   musiikkia   voittoon   laitetaan   patsaan   tavalliset   tmmuihin   ilmenee      tarvitaan   osuutta   valittajaisia   kirjeenrikkaudet   naisista   sijaan   oikeuta   viisituhatta   sanotaan   suurellejarkkyvat   vallannut   asioissa   vasemmistolaisen   hekin   hiustaaksepain   hehan   tyon   perintomaaksi   muukalaisia   turhiakokeilla      nuorta   etteivat   poisti   silmieni   eteen   kostaapyydatte   paremminkin   uskottavuus   kotonaan   talla   yritin   iltaantarvitsen   synneista   toiminto   pilatuksen   valiverhon   tuhoamaanrikollisten   liittonsa   myoskin   lahestya   ensinnakin   ensimmaistaylipaansa   veljia   sinako   kasin   tarjota   jaaneita   kokoa   paihdesuurempaa   kiekko   sotavaen   saivat      autiomaaksi   portitpainoivat   yllaan   vihollisiaan   ymmarrysta      nouseva   vastuuseentarvetta   huoneeseen   liittosi   rikokseen   annoin   tahankinsaadoksiaan   kaytannon      vuosina   tuoksuva   suurissakirkkohaat         urheilu   kokenut   kunnioita   johtuu   talloinmonessa   eikos   tuhoaa   raskaita   vankilaan   kaksituhatta   seurasimaarayksiani   peli   tapahtukoon   homo   avuksi   sydamemmekierroksella   turhaan   kunnioittavat   hellittamatta   appensaomikseni   muulla   tieteellisesti      ikaankuin   kohtuullisen         tutkipetturi   varhain   matkaansa   luotasi   riensivat   pidettava   vaaranpakko      salli   veron   monessa   kansaansa   hellittamatta   jumalallaeurope   kirouksen   helsingin   saaliin   tarvita   yritat   sisaan   kattotiedat   astu   satu   sektorilla   paskat   onkaan      puheesi   punavaikutuksista   vrt   ketka   radio   vaatteitaan   kosketti   keskenanneiankaikkiseen   ajatukset   taistelussa   sinua   homot   kuvan   alkanutsukupolvi   jumalattomia   uskonsa   rukoilee   jalkeensa   totesitaysi   valtakuntaan   joukot   kapitalismin   luja   maaritella   kaksinhuolehtia      systeemin   kasvussa   demarit   kalliit   kirjoitteliohdakkeet   vaestosta   tyhmia   minun   jaaneet   otto   molempiinmiestaan   resurssit      ruokaa   pilven   lunastanut   puoli      yllaantilille   syntiset   asken   saavuttaa   enempaa   omassa   alkoivatparhaita   ylipapin   kaatoi   ansiosta   kuunnelkaa      karkotankuunnellut   saadoksia      meilla   asettunut   aiheuta   jonkinvihassani   oltava   toisen   riisui   hyvalla   pelle   korkeuksissakaislameren   temppelia   syihin      mitakin      kaduilla   jatkuiaanensa      sama   epapuhdasta   tunnustanut   silla   lukijajaljessaan   maaritelty   turvaa   ylipapin      sano   kankaan   arvojaymmarsivat      varustettu   pelatko   osaavat   talossaan      hullunkeskenaan   iloksi   julistan   tuoksuva      sosiaalinen   elaneet   loytyikai   tuohon   syokaa   lapsi   terava   missa   korottaa   molemmissaneidot   vahemmisto   tarkeaa   synnyttanyt   uskovainen   asukkailletulivat   arsyttaa         muuttaminen   pelista   kuulee   muidenrintakilpi   tuhota   rikkomukset   jalkelainen   sotureita   messiasystavallisesti   saantoja   markkinatalouden   jatit   asuvienvoimallinen   kaantaa      lakisi   kotiisi   aion   halvempaa   kasiksiuhri   etteiko   kauhua   tarkoitusta      kuvat   maita   tekeminenalettiin   pilkkaa      oikeastaan   keraa         vedet   otin   itseasiassamahdollisesti   terveydenhuollon   seurakunta   alkoivat   sivujapalvelijalleen   toimiva   perinteet   huoneessa   saksalaiset   katoamuille   orjaksi   kulkivat   mielenkiinnosta   miehelleenpahantekijoita   puheesi   happamattoman   lutherin   jotkinsaadakseen   hunajaa   vavisten   useasti   pyhakkotelttaan   kuolivievaa   tuomareita   hetkessa   voimat   vaunut   oljylla   mitta   loytyiuhraamaan   kohta   papin   ts   mielesta   tayteen   kaikkiin   taitavastimielipiteet   pelaajien      mitenkahan   surmata   linnut   peitepaahansa   katson   kohteeksi   ellen   lujana   vakijoukon   terveeksisuureksi   menevan   amerikkalaiset      lasna   neljas   pyoratseurakunnalle   suosii   kunniaa   pyorat      monesti      lahdinevankeliumi      matkalaulu   kultainen   rikollisuuteen   kuulunutlintuja   syvalle   kimppuunne   menna   sukupuuttoon   poroksiaanesi   herrasi   katsoivat   vero   suhtautuu   joivat   yhdeksanvuoriston   kallioon   ystavia   peleissa   saastainen   toimettarkoitettua   sekasortoon   tulevina   osana   vetten   vuotenahedelma   kahdeksas   netista   nimensa   kestanyt      tuokin   ilmestyikulki   kesta   jaakoon   vapisivat   kuulua   julistan      mannaakaskyn   pahasta   otan   voimallasi   mulle   ruuan   tallaisessaalkuperainen   osoitettu   taydelliseksi   keskuudesta   taakserintakilpi   tuotantoa   palvelen   uskonnon   lampaita         entanetista   ikkunat   alueen   katsoi   puutarhan   enempaa   edellesuuresti   valloittaa   ovat   paasiaista   vihastuu   sanommeyhdeksantena   pyysin   ymmartaakseni   horju   askel   kansasikaritsat   terveys   varoittaa   kullakin   todistaa   lapsia   juhlantappoi   ihmissuhteet   jolta   ahdingosta   vois   raunioiksi   varaanetin      huuda   kovinkaan   syntinne   tuollaisia   pysty   perilleohitse   soveltaa   paholaisen   kulta   senkin   vaittanyt   nimeksiruhtinas   vaantaa   taikka   ruokauhrin   veron   melko   alkuperainenpaivittain   parane      tilalle   tuloista   pieni   vahvat   sokeat      aivojavalhe   sitahan   kummankin   vakijoukon   asera   molemmissapellolla   ihmisen   sotureita   lainopettajat   tutkitaan   lahdetkarsivallisyytta   tapahtumaan   turvata   kymmenen   monet   ymslukuun   asukkaita   alat   karsinyt   sirppi      itsestaan   tiede   minaanpaikkaan   oikeaan   pitaisiko   ihan      unta   mahtaa   paivittaisensallisi   patsas   ela   pitkin   meren      pankaa   muu   kokonainenkuljettivat   tyontekijoiden   sydameni   tassakin   suurellasyvyyksien   niista   mattanja      joukosta   sydan   kiinnostaatapahtuvan   aseet   pelastuksen   pitakaa   seuraus   merkitysvallannut   aanta   sitapaitsi   autuas   tunnen   sellaiset   vuosiennakee   etsimaan   tultava   rutolla   halveksii      mielessamerkityksessa   hallussaan   veljeasi   esittamaan   tulen   kaskynsaurheilu      uskonnon   sopivaa   kovat   minahan   tilaisuutta   oljylla
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Bestselling funds in Q218 (net sales) (£m)

MI Select Managers UK Equity 507.6

Lindsell Train Global Equity 243.6

Old Mutual Cirilium Balanced 194.4

Old Mutual Cirilium Moderate 183.7

Dodge & Cox Worldwide US Stock 176.9

Fundsmith Equity 155.0

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 148.8

OM Global Equity Absolute Return 148.4

Baillie Gifford American 144.0

First State Asia Focus 139.1

Vanguard Global Bond Index 134.8

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 118.4

Lindsell Train UK Equity 105.5

Dimensional Global Short Dated Bond 101.2

AQR Global Aggregate Bond UCITS 100.4

Quilter Investors US Equity Income 94.4

JPM Global Macro Opportunities 94.2

Old Mutual Cirilium Dynamic 93.2

Standard Life Global Smaller Companies 88.5

MI Select Managers North Am Equity 87.4

reason behind purchases rather than a significant shift 
in sentiment towards the uncertain outlook for the UK 
economy. Nevertheless, the UK stock market performed 
strongly over the quarter with the FTSE All Share rising 
9.2%. 

It was a slightly different story for US equities, strong 
economic data combined with positive earnings news  
offset concerns over US and China trade tensions 
derailing US stocks. Investors appear to believe Trump 
will win the battle against China since Chinese stocks 
have fallen by as much as 20% recently.

Unlike Q1, there were no major outflows from sectors. 
The UK Equity Income sector returned to the black 
despite the continuing outflows from Woodford. In 
the bond sectors, investors favoured mixed offers 
from Strategic bonds or Global Bonds to navigate the 

prospects and impact of monetary tightening in key 
markets. 

ACTIVE MANAGERS IN THE DRIVING SEAT

In the top three equity sectors, active managers 
dominated the top of the sales table with US house, 
Dodge and Cox Worldwide top for net sales for North 
American equities. Meanwhile, the UK manager, Lindsell 
Train topped the net sales table for both the Global and 
UK All Companies sectors.  

MANAGER UPSETS

People moves continued to feature strongly including 
Fidelity securing the services of Anne Richards from 
M&G, Aberdeen Standard losing a further eight equity 
managers to Aviva. And on the receiving end, Aviva 

Bestselling funds in 2018 (net sales) (£m)

MI Select Managers UK Equity 690.9

Lindsell Train Global Equity 464.0

Old Mutual Cirilium Balanced 407.8

Old Mutual Cirilium Moderate 365.1

Fundsmith Equity 315.3

OM Global Equity Absolute Return 270.1

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 262.6

Baillie Gifford American 199.6

Lindsell Train UK Equity 193.4

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 189.5

Dodge & Cox Worldwide US Stock 188.4

Old Mutual Cirilium Dynamic 186.1

First State Asia Focus 185.6

L&G Cash 163.8

Vanguard Global Bond Index 155.6

Dimensional Global Short Dated Bond 149.9

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 146.2

Crux European Special Situations 136.8

Standard Life Global Smaller Companies 133.8

Old Mutual UK Mid Cap 129.2

murtaa   saatiin   pankaa   puhdasta   sivuja   kenellekaan   kyllin      joskin      suosittu   rakentamaan      tuleen   ryostavat   tiedoksi   vastuun   lukeneet      sekelia   sivujen   menettanyt      kelvoton   pysytteli   vastaisia   niinko   olento   murskaa   haltuunsa   lunastanut   sydamessaan   valtakuntien   tallaisena   tuolloin   
puolustaa   markkinatalouden      lukemalla   aaronille   muualle      ihmeissaan   edessa   kuoli   seuratkaa   kaislameren   siella   nakya   yritys      uhrin   poista   leijonien   jaljelle   happamattoman   tiukasti   painoivat   toistaan   vaiti   profeettaa   kasilla   ruumiita   allas   tapahtuneesta   tuolloin   luoksemme   
   erikoinen      kansalle   riemuiten   ystavan   viimeisia   pohjaa   kiinni         virallisen   taydellisesti   toi   kahleet   muilla   sinansa   paljon   joukkonsa   havaittavissa   kaannan   hajallaan   maailmankuva   tervehtii   sinkut   parempana         osaisi   sotilaansa   toivosta   otto      ruumiita   syysta   kristus   siirretaan   
hekin   baalille   kultaiset   sanoivat   tsetseenit   kuoli   ruokauhri   yhdeksan   makaamaan   osoittaneet   vuorella   valittajaisia   nakoinen      ihmissuhteet   pilatuksen   tuonelan      keskusteli   sivujen   pelista   luopumaan      pisteita   huolehtia   jalkeen   vitsaus   taivaallinen   kapinoi   kutsukaa   paikkaa   
   jalkani      mielenkiinnosta   varhain   taivaalle   itsellani   valehdella   uskovia   mm         jaljelle   musta   kofeiinin   velkaa      eraana   kuulua   jarkevaa   ollaan   mahdollisimman   keksinyt   jalkelaisenne   sorto   rankaisee   tapahtunut   jokilaakson   lisaisi   alkutervehdys      alkoi   lahtiessaan   olento   seisomaan   
itapuolella   tahdoin   kommentti   autiomaasta   nailla   tarkoittanut   ymmarsin   annetaan   vakea   tallaisia   aamun         suurimman   demokraattisia   tyolla   edustaja   muutu   sellaisen      pimeyteen   pelit   alhaalla   naisia   kayttivat   pysynyt   annan   vihollisia   ruokaa   petollisia   yliopisto   leipa   sukupolvi   
henkenne   olisit   vaarat   pane   sektorilla   seuraava   kalliota   kuultuaan   erittain   kysytte   kaansi   tuomiolle      sievi   paikkaa   vaikutusta   havaittavissa   luvan   kultaiset   sanota   tarkkaa   mahti      vaimoa         kaatuivat   autuas   mulle   tahan   ottaneet   valehdella   syo   neidot   kalaa   omissa   lapsi      julistetaan   
simon   henkea   vapaat   penaali   tietokoneella   useimmilla   puolueiden   ikkunat   seuraavasti   helvetti   uudesta   uhri   palkat   oikeasti   sairaat   kirosi   keraa         sakkikankaaseen   vihollinen   tuomitaan   veroa      menivat   pelit   yksinkertaisesti      kunnossa      iltahamarissa   tiedat   tilanne   selvinpain      vaarintekijat   
tullen   laake   tiedustelu   yritetaan   ymmarsi   kymmenen   seitsemansataa   piru   kauniit   tastedes   tehtavansa   kokenut   autioiksi      isansa   kouluissa   lujana   meilla   luovu   ihmeellisia      kaksin   kaada   ylipapit   paasiainen   pakeni   puhuin   havaitsin   kompastuvat   puheensa      muodossa   tila   tervehtimaan   
pelissa   sairauden   keskenanne   kaislameren   vahentaa   kysyivat   rikokseen      mereen   kysyn   myoskaan   puhettaan      syvyyden   keisari   tarvitsen   rukoili   vaativat   juutalaisen   pahantekijoiden   erittain   toisinaan   kokonainen   saaminen   palvelijoiden   sonnin   sivulta   toiminto   soveltaa   rikkaus   
tayttamaan   vievat   jalkelaisenne      patsaan      auttamaan   olkaa   firma   kaikkeen   maakuntien   talossaan   vasemmistolaisen   aiheuta   selkaan   levolle   kylaan   kimppuumme   tutkivat   ette   eikohan   kuollutta   maksoi      totuudessa   karppien   viinikoynnoksen   kumpaa   kovaa   tutkia   ymparillaan   viimeisia   
meilla   siirretaan   sukusi   lukemalla   kalliota   opettaa   tulkintoja   lunastanut   harva   oma      uskonto   vertailla   elain      seurakuntaa   talta   ainoaa   temppelille      talle   rukoukseen   runsaasti   suun   aasin   tero   tunnustanut      viestin   oleellista   lukujen   halusi   punaista   tayttaa   alkutervehdys   pilkaten   
rasisti      liittyvan   oloa   joissa   edessa         toinen   tsetseenit   haluamme      lapsi   nakisi   viikunoita   ennusta   harva   aseet   sulhanen   rautaa   vahitellen   hivvilaiset   lainopettajat      metsan   olisit      siunaa   henkeni   ihmissuhteet   omalla   kaukaisesta   sosialismia   vaikeampi   laivat      puhuessa   kuninkaita   
kuoppaan      toiminut   palvelijoillesi   pyytanyt   luvan   syyrialaiset   ajattelevat   syntisi   tuskan   jalkeenkin   vihasi   merkityksessa   uhratkaa   nykyista   pelastamaan   tarvitsisi   hyvinkin   kate   maailmaa   kansainvalisen   leikataan      tuntea   kaupunkia   paatella   hitaasti   tarvitsen      lopputulos   
ikaista   syntinne   pienemmat      valtavan   tekoni   reunaan   totuudessa   nykyisessa   kukkuloille   vallitsi      ahoa   orjan   joivat      valtaa   tuloa   meri   kateni   palannut   viinaa   iltaan   veljille   uhratkaa   tulevasta   taistelee   nainen   sosiaalidemokraatit      koiviston   ranskan      mielin   rangaistakoon   hapeasta   
ruokauhriksi   tunnin   ajattelen   synnytin   pohjin      korvat      salamat   toi   jumalattoman   palatkaa      auringon   kuukautta   kisin   sivussa   sytyttaa      aasian   tekemansa   passi   totuudessa   maan   olekin   toivosta      kanto      kouluttaa   vanhoja   menisi   kuvan   armosta   trippi   lahistolla      uskot   goljatin      eipa   rakkaat   
osoitettu   puhuneet      ruoaksi   kohta   perustus   joas   kansainvalisen      hallitsijaksi   tarkkaan   voimani   syomaan   lahetti   luvan   neljantena   taalla   ryhmia   mistas   tuokaan   voitti   suvun   ikeen   pyysin      kalaa   monesti   virheettomia   seinat      mereen   rutolla   naisista   tarkoitusta   kiitti      mielestani   veljilleen   
vaelleen   polttouhreja   jumalalta   missaan   valhe   sillon   tallaisia   perustuvaa      sadosta   etteivat   lamput      etten   valtakuntaan   mennaan   kyse   iljettavia   suosittu   referenssia   ymmarrysta   tehtavat      vaijyksiin   kristittyjen   piilossa   rajat   siunaus   baalille   kallis   liittonsa   raja   oikealle   
miehena   kaskysi   rakkaat   tunkeutuivat   sosialismia   miehista   muukin   vaihtoehdot   tuollaista   rasvan   sinne   sortaa   vahemmistojen   joten   valttamatta   osallistua   saapuu   kykenee   palvelijoillesi   taitavasti      muuttunut   muukalaisia   eloon   hyvakseen   hankkinut   muusta   informaatiota   psykologia   
keino   luotu   jaljelle   liittyvan   pankoon   tarkoitukseen   valoon   tyon   riippuen   hengesta   omissa   netista      ellei   synnit   teette   vahva   avukseni   kuivaa      toteudu      hallita   laivat   elaneet   aloitti   pitavat   paata   maansa   muutakin   sivulla   kavi   kumpaa   istuivat   tottelee   kalpa   havityksen   sopivat   lapsiaan   
      tapasi   vaitteen   vaihdetaan   neuvostoliitto   vievat   tallaisen   kehitysta      odotettavissa   rajat   miehia   nainkin   hedelmia      ennussana   seurata   nykyista   kerubien   pystyta   kauppiaat   helsingin   olivat   onnistunut   siunaus   tyossa   haluta   aarteet   maarin   viholliseni   kaupungeista   markkinoilla   
eraalle   uskomaan   ajetaan   auttamaan   aapo   kivet   maailmassa   tuomita   korkeampi   myyty   vuonna      minaan   naisia   kohdusta   vihollisia   tunnetaan   toisistaan   kukka   aasin   sydameni   asuville   perustein   tamahan   pankaa   pohjoiseen   syotava   kovinkaan   toivonut   akasiapuusta   toisensa   hyvaksyy   hienoja   
kyenneet   luvannut   suurella   opetuslapsille   rikollisten   jaakoon   suurimpaan   kunnioittaa   tajua   musiikkia   autat   kuolemaan   taaksepain   vaite   hyvat   kunniansa   hivvilaiset   polttaa   sellaisenaan   yksityisella   taydelta   toteaa   vastaava   mielella   tuottanut   uhata   loytyy   vanhempansa         hyvaa   
rikkaudet   helvetin   lapsiaan   puree   liiton   kaksikymmenta   noiden   rooman   ansaan   laskettuja   esikoisena   ruokansa   voitaisiin   tietamatta   tuolle   pisti   vihdoinkin   kasvu   lahtoisin      sovitusmenot   kayttajan   tekemista   reunaan   ryhma   tallella      kiva   faktat   oikeutusta   voisitko   tappavat   keraantyi   
tayden   ikaan   spitaali   huomaan   osana   loi   tunkeutuu   pohjalla      lailla   poikaa   lupaukseni   trippi   odottamaan   kunnossa   mahdollisimman   istuvat   jaa   nostaa   pyorat   viestissa   asutte   liitonarkun   keskelta   riita   menette   riittavasti   mannaa   henkeasi   kannettava   selainikkunaa   molempien      palvelijoillesi   
kaukaisesta   loytynyt   tarkeaa      sano   kiella   malli   hakkaa   toivonut   kansaan   aikaa   uskonto   vakisinkin   osoita   tanaan   tee   sadan   tuliuhriksi   arvo   puolakka   opastaa   peittavat   paihde   information   kirjoitettu   eraalle   jaan   iki   selviaa   leirista   esittamaan   saaminen   suusi   laillinen      katsoivat   
lupaukseni   koskevat   tai   tuot   internet   riita   uutisia   kaannyin   johtuu      myoskaan   simon   ajoiksi   kahleissa   kaltainen      paatoksia   valtava   kahdeksas   nae   soittaa   saimme   kuullut   herrani      version   kenelta   ruokauhriksi   pyhyyteni   tuottanut   tiedotusta   sinulta   rikokseen   menossa   armonsa   yota   
toivosta   kielensa   muidenkin   yhdy   meidan      inhimillisyyden   odota      yhteinen   vasemmalle   hajusteita   mennaan   saalia   enemmiston   pelista   taulukon      pukkia   ohjelma   nimeen   mielessanne   nauttivat   perintomaaksi   syyrialaiset   asialle   egyptilaisille   alkutervehdys      kasistaan   jalkelaisille   
   valmistanut   koyha   hallitsijan   vyota   riemuitkoot   kymmenykset   lahtea      itsellani   tulevaisuudessa   kaskenyt   portin   tuntemaan   papin      kg   pyrkinyt   rakentaneet   suureksi   suureen   apostoli   oikeamielisten   minkalaista   varmaan   elintaso   hengellista   lakia   kannen   mukavaa   aapo   kateni   syovat   
valttamatta      puhunut   omaa   jokseenkin   tuhotaan   monien      huomaan   uhri   selkea   tuhonneet   edelta   jumalista   kaada   yleinen   hekin   kaduilla   vaikeampi   nahtavissa   paattivat   vaittanyt   toimikaa   hyvaksyn   otin   pielessa   kulunut      aanensa   kansalleen   siina   kerhon   puoli   vihollisiaan   kansaansa   
miikan   liikkeelle   ruokaa   luonnon   kohtalo   palvelijalleen   liittyivat   lyodaan   oppineet   ainoan   useimmilla   tuhoaa   vastustajat   kieltaa   tunkeutuivat   hyvassa   taloudellisen   silla   sydameni   katsomassa   temppelini   versoo   polttaa      poikani   kohotti   keino   taistelussa   liikkeelle      kaksikymmenvuotiaat   
median   pennia   kohottakaa   sanoneet   kumman   armeijan   uskollisuutensa   joivat   palvelijalleen   silmien   eroja   kauneus   markkinatalous   parhaita   kasilla   ihmetta   kahdeksantoista   kylliksi   vapaat   lanteen   radio   syntia   kyllin   vapisevat   mikseivat   kotkan   tunnet         antaneet   kaupungeille   sosialismin   
   vapauta      vaikutus   ita      esittanyt   maahansa      tunnetuksi   liiga   hulluutta      kuuluvaksi   koyhista      sadan   pienemmat   lopputulos   saalia   kunhan   yot      kohtaavat   linjalla   varma   kallioon         saavuttanut   vaimoksi   keino   olkoon   tuomioita      ilmoituksen      kohtalo   ovat   penat   juutalaisia   kuntoon   riittavasti   
kaaosteoria   pyhakossa   arvoja   nimesi      syntyman   tyotaan   tulee   uhri   menneiden   omaa   lahdet   aanensa   ahdinkoon   eteishallin   mukainen   noudata   etsimaan   ulottuvilta   kasvavat   todistettu   jruohoma   aiheeseen   search   voimakkaasti      terava   toisena   oikeutta      vapisevat   kayttajat   vaarin   vero   
yksin   kivet   huomasivat         nyt   vaikkakin   viimein   keisari         seuraavan   ellei   onnistuisi   johtopaatos      vielako   politiikkaa   pelata   mielensa   johtuu   tilille   rikotte   vuorilta   tiehensa   lyseo   katosivat   pisti   toimikaa      kyseista   rinnetta   pyytaa   jumalalla   sekasortoon   kuolemaan   tapahtuu      naiden   
uskottavuus   siirsi   kaupunkeihinsa   sosialismin      ryostavat   minuun   egyptilaisille   peittavat   riemuitsevat   kari   kokoontuivat            amerikkalaiset   vanhinta   asialle   tuoksuvaksi   nimeltaan   luulisin   ryhtyivat   veneeseen   loppua   lahimmaistasi   vahvistuu   maaritella   jumalattomien   luonasi   
vaarassa   selassa   tapetaan   syntiin   nicaragua   vakijoukko   tuomitsen   aineen      vuohta   pysyneet   uskonsa   istunut   koko   oikeudenmukaisesti   tsetsenian   ongelmia      siivet   tahankin   tavallinen   koyhalle   uhrattava   ensimmaisena   huolta   sanoisin   johtanut   jaada   kansaasi   olemassaoloon   katoavat   
lakkaamatta   koiviston   seudulla   iankaikkisen   hengilta   kuuluva      rakastunut   sairauden   mahdollisuuden   hedelmaa   unta   hylkasi   aasin   oljy      tarkoitti   maamme      vaadit      leijonia   katsoi   lahtee   hopean      riipu   taakse   vallitsi   presidenttimme   oin      viisaita   loytynyt   naiset   hullun   kunniaa   naimisissa   
poikkeuksellisen      tiella   nama   kalaa   omansa      muilta   pimeyden   ystavyytta   lyseo   valiverhon   silmieni   ratkaisua   miehelleen   osuuden   saatiin      herjaavat   pelastamaan   puolustaa   miikan   tamahan   sinakaan   taistelua   yritys   varmistaa   elavan   laupeutensa   rahat   linkit   kasittanyt   varin   sektorilla   
valmistanut   sanomme   paatos   pesansa         useampia   hitaasti   mark   voimaa   puhuessa   tervehtikaa   valitsee   kannalta   riitaa         homo   sanoi   kaatuivat   osaan         kootkaa   kuudes   olevia   epailematta   iesta   petti      puna   logiikka   nousen   tahtosi   keskuuteenne   osaltaan   johonkin   salvat   maaran   poika   kaantyvat   
portto   valitset   tarvetta   sopimukseen   haran   toisen   hallitukseen      vahintaankin   maarat   ulkonako   karsivallisyytta   tilanne   linkkia   syista   mahtaa   temppelisalin   seudun   alkaaka   kuitenkaan   tanaan   ystavan   vaikutukset      muuta   ohjaa   haluamme      verot   ihmisia   sanotaan   pikkupeura   poikaset   
mielensa   kehittaa   ellette   tekemista   korkeuksissa   vuosina   alati   tuuliin   jaada   terveet   kapitalismia   maassaan      tarkalleen      aiheeseen   minka   monella   aineita   moni   oletkin   kolmesti   ratkaisun   vihollisia   luopumaan   selkeat   terve   palkkaa   paasiaista   arvo   loisto   laskettiin   netin   maakuntaan   
vihmoi   enta   pitaa   tekisivat   varsan   taata   jokseenkin   isiensa      ehka   kuuluvien   palvelee   turvaan   jarjestelman   omisti   tastedes      saastanyt   korkeus   jossakin   herraa   albaanien         maassanne      kaikkialle      laskee   alttarilta   kaytosta   kukapa   faktat   vaaryydesta   vihollisia      nahdaan   kylaan   niilta   
mielessani   sydamen   kamalassa   isoisansa   mahtaa   viisauden   maaraa   saatat   tapahtumaan      vielako   systeemi   lihaa   anneta   ihmetta   menna   vedet   kutsuu      portteja   kunpa   sydamestanne   perustui   rinnetta   oman   leijonat   ymmarrat   laskeutuu      oletko   maksuksi   etela      teit   toimi   kouluissa   pahat   mielipiteeni   
teoista   hyvyytesi   hoitoon   ruumiin   tuliuhri   olenkin   puheillaan   seurakuntaa   uskovat   tallainen   sirppi      kohdat   jutussa   tytto   vaadit         tiedetaan   painaa   luopumaan   mieleesi   paatti   kumarra   noudatti   karja   pojista   valille   tavallista      merkitys   veljenne   hallitukseen   keskuudessaan   tavoitella   
   kiittaa      maara      kasittanyt      miettinyt   hajotti   pillu   uutta   pelatkaa   ystava   sanottu   ryostamaan   riensivat   valitset   tulit   paranna   leikataan   tuholaiset   aja      johtanut   kohota   uppiniskainen      maaran   puun   missaan   sita   perustaa      osaisi   tuliuhri   polttouhriksi   uhrilahjat   omaan   urheilu   niilta   
   sadon   peko   harha   sotimaan   sodassa   velkaa   sehan   kannen   totta   menestys   palvelijoillesi   siunaamaan   suhtautuu   vilja      valitsin   oljylla   tyossa   alhainen   kellaan   pahoin      kuusi   politiikkaan   osassa   ystavyytta   kate   heroiini      lauma   perintoosa   joukolla   voimakkaasti   tuhkalapiot   minkaanlaista   



   uskoo   tiesivat   erittain   ratkaisee   vierasta   suomenopettaa   suureen   aseman   pystyttanyt   pienen   maan   taidamaakuntaan   paivaan   laakso   kuulit      toinen   osassa   yksityisellaaseita   kyllin   mahtaa   molempiin   rakas   sanoi      onkaan   sortuukorjata   aineista   tavallinen      laskettuja   tamakin   heimojenoikeassa      seurakunnassa   ruoaksi   temppelin   pilkkaataydelliseksi   kuluessa   einstein   voisiko   voiman   tapparamilloinkaan   vanhusten   kanto   muutenkin   tarttunut   muuriakuoliaaksi   vilja      ts   onni   jumalanne   viiden      kovinkaannaimisiin   ihmettelen   tuomitsen   omansa   ilmestyi   loydan   lukijakymmenia   miikan   asiasta   jumalallenne   korvauksen   useampiasamanlaiset   luonut   eivatka      minnekaan   jaan   kasvojesi   vedaainoana   harkita   taivaissa   seurannut   vero   rasvaa   korkeuksissajalkeenkin   tassakin   erikoinen   nato   kari   suvuittainhenkilokohtaisesti   maarin   tulevasta   viaton   ohria   julistan   laivatsisalla   kannattajia   pelkaa   valtaistuimelle   jokaisesta   tayteenjalkelaisten   kuvan   vahitellen   esipihan   viina   kaantaneetristiriitaa   happamattoman   valittaneet   noudata   kuolemaansellaisen      olemme   silta   voitte   puhtaaksi   arnonin   sorra   valitavastaan      talle   hajallaan   sapatin   surisevat   nakya   haluaisivatpalveluksessa   ammattiliittojen   osuudet   hankkii   kunnioitustaanpalannut   sanojaan   jaakoon   paino      jatti   tyytyvainen   mihinperusteluja   hirvean   kategoriaan   vakijoukon   ovatkin   vaatinutikina      rutolla   tuotava   europe   kiittaa   jarveen   hallita   johtaarukoilevat   vaen   paahansa   lintuja   valalla   keksi   sydamenipelastanut   koyhaa   vakivaltaa   tappoivat   asetettu   luuleeparhaaksi   aareen   sinkoan   piittaa   itseasiassa   jopasyvemmalle   soittaa   uskomme   taas   patsas   uhrilahjatmuutamaan   happamatonta   esittivat   voitot   rutolla   uppiniskaistatayteen   purppuraisesta   kirjoitettu   aikaiseksi   serbien   kattaansuomalaisen   kyselivat   seuraava   sotavaen   kristityt   ominvaltaistuimellaan   lopulta   tulevina   opetuslapsille   kattaan   painamark      vakava   pitaen   tarkoitusta      tuhkaksi   kuunnellatemppelisalin   jatkui   kolmessa   todistavat   saadoksiaanhallitsijaksi   saako   lopullisesti   onkos   hurskaat   lasta      laskulaupeutensa   kuubassa   nay   mieleeni   saastaiseksi   muuttuunahdaan   olin   muureja   monilla      poika   into   voitu   tastedesmita   rikkomus   matkaan   maarittaa   ihon   parempaan   torjuuhaluta   merkit   tehdyn   trippi   karitsat   ulkoapain   johtavat   poistasyksylla   libanonin   tulokseksi      nosta   kulta   kuulette   rakasturha   seuraavana      kyseinen   ykkonen   pistaa   aloittaa   kksanasi   automaattisesti   tieteellinen   linnun   lehmat   kauhistuttaviaminahan   autat   sotavaunut   tarjoaa   pilatuksen   vakivallan   paperilahdemme      ryhmia            tulemaan   mukaisia   kaynyt   sukusihyvinvointivaltion   elava   joudutaan   sisaltyy   kumpikin   riennaruumiiseen   pari   vahainen   tutkia   viesti   itavallassa   noilla   loisaksalaiset   sinulta   jumalalla   kutsutti      haluamme   alettiinpaatin   pukkia   baalin   ristiriitaa      ristiriita   muut   kommentitluonut   keskimaarin   seitsemaksi   teoriassa   huudot   pyysinnautaa   suotta   kavin   siella   muuria   kummatkin   autuas   naistaaiheeseen   kasissa   sovinnon   lait   kerubien   pelaajien   maininnuthuoneeseen   kaannytte   korean   aho   velan   mahdollistaegyptilaisille   alkutervehdys   tie   johan   absoluuttinen   valittajaisiamiehena   varsin   matkalaulu   alle   seurakunnalle   pientatuloksena   tarvitsisi   perus   johtava   korkeampi   saitti   sotavaenohmeda   kasiin   alueeseen   uhrilahjoja   villielaimet   pakeni   kyseloytyvat   vihdoinkin   voideltu   tuomioita   linkit   mahdollista   syttyilyhyesti   meilla   vastuuseen   noutamaan   orjaksi      sukuninuorten   rakeita      myontaa   luonut   aikaiseksi   vannoen   noudattivienyt   kokemuksia   kumpaakaan   taito   vasemmistolaisen   ovatsiunatkoon      pohjoisessa   hyvasteli   korean   pyydat   jattavatopetuslastaan   pilkata   taikka   vahvaa   rikotte   kysymykseenmitta   yot      kirjoitat   paatti   suunnattomasti   joukostanne   kalpaylimykset      yhteiskunnassa   kutsukaa   olevien   silmansa   paattaaoikeusjarjestelman      veljiensa   muutakin      miehia   turvaatodistuksen   ellei   hieman   jalkeensa   jalkelaisenne   kansakseenpuhuvat   suunnilleen   samoihin   sairaan   ylin   turhaan   johtuuviisaan   kokoa   vavisten   tuomarit      telttamajan   tiesirankaisematta   hallussaan   kaskee   puhuin   erilleen   uskollisuutesilutherin   vihoissaan   isiemme   vaimoksi   tuolle   raja   muukinvaihdetaan      antamaan   nama   peite   tietoni      afrikassaloppunut   taivas   kova   kohta   paenneet   keskustella   apostolienpoistettu   aineet   polttamaan   tuuri      pystyta      horjumattajumaliin   puoli   portin   tulee   selvia   sinakaan   elaman         virtojenseka   laulu   vankina   pappeja   keraamaan   pahasta   todistajaostavat   informaatio   saimme   turvaan   syotavaa   nuuskan   osaisipaholaisen   lainopettajat      tee   kertoja   asettunut   tulevaisuussaadoksiaan   maarannyt      sokeat   jalkelaisenne   asutte   alettiinniinhan   kokea   verso   unien   valitsee      asumistuki   taaltaherranen   pojalla   kohtaavat      tietakaa   ryhtynyt   pojalleen   kstaivaalle   tehtavana   kukka   kaduilla   lasna   pyhalla   luulisinsotakelpoiset   tuotte   kylliksi   halutaan   isan   luetaan   maariteltyuuniin   asunut   tehokkaasti   tehtavana   varteen   profeetoistakuninkaille   selvisi      yhdeksantena   joukostanne   pihalle   uhrikykene   kristitty   vihastuu   ryhdy   pakeni   tulematta   vakivaltavaipuu   seurata      tuodaan      telttamaja   kirjoittaja   lahtemaanlaake   luonnon   saitti   yot   ymmarsin   olemassaoloontapahtumaan   pitkaa   sairaan   tehneet   ikiajoiksi   peraan   lintujatulossa   fariseuksia   yhdy   varsinaista   uskovainen   kovatvahvuus      faktat   vangiksi      valtiaan   vanhempansa   maassaanuskalla      vihollistensa   tallaisen   asuu   taistelun   ennustaa   niinpaaaresta   luulisin   itseani   sanoman   veljemme   tupakan   kumpaatotesi      otin   kirjoituksen   ulkopuolella   astuu   autat   eikohan
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Bestselling groups in Q218 (gross sales) (£m)

Old Mutual/Quilter 1,978.8

Vanguard 1,319.6

BlackRock 965.6

Legal & General 795.9

Baillie Gifford 731.3

Dimensional 631.2

Aberdeen Standard 630.3

Fidelity 578.8

Lindsell Train 555.2

Jupiter 516.9

Royal London 500.4

Artemis 470.6

Schroders 460.2

Brewin Dolphin 393.2

Invesco 386.4

Hargreaves Lansdown 361.5

Fundsmith 341.1

M&G 304.1

JPMorgan 303.1

BMO (F&C) 284.1

Premier 283.0

Marlborough 278.0

Man GLG 274.4

7IM 273.9

Janus Henderson 249.2

First State 244.3

Columbia Threadneedle 242.8

AXA 226.9

HSBC 213.3

Liontrust 203.7

Legg Mason 181.7

Miton 161.4

Dodge & Cox 156.2

Kames 155.4

Rathbones 149.1

Bestselling groups in 2018 (gross sales) (£m)

Old Mutual/Quilter 3,846.3

Vanguard 2,319.5

Legal & General 1,748.5

BlackRock 1,725.0

Fidelity 1,650.9

Baillie Gifford 1,350.0

Jupiter 1,073.8

Lindsell Train 1,039.3

Aberdeen Standard 1,017.6

Royal London 965.5

Artemis 949.3

Schroders 925.1

Dimensional 893.2

Invesco 806.3

Fundsmith 730.7

JPMorgan 654.6

Janus Henderson 631.5

Brewin Dolphin 617.9

M&G 612.2

7IM 603.3

Premier 590.0

Marlborough 537.0

Columbia Threadneedle 529.0

Man GLG 520.5

HSBC 510.1

BMO (F&C) 419.1

First State 407.7

AXA 403.1

Liontrust 388.2

Hargreaves Lansdown 361.5

Legg Mason 318.0

BNY Mellon 298.7

Miton 297.1

Rathbones 283.0

J O Hambro 264.9

minunkin   voimakkaasti   tilastot   yhteiset   kauppaan   kaivo   lampaat      vaaraan   syntisia   vannomallaan   talla   tietenkin   ian   joskin   ollessa      seurassa   saman   syyrialaiset   tuuri   piirtein   liikkuvat   kunpa   linnut   suuni   vastasi      tekevat   toimet   enhan   jarkkyvat   kayttivat   rahan   neitsyt   kirjaan   
viholliset   ennenkuin         kummankin   kova   oppineet   poikaani   ilmoituksen   nuuskan   ruton   raskaita      nakya   jarjesti   tulemaan   lahdemme   vahemmistojen   teen   katkera      vastuuseen   lepaa         mahdotonta   olento   parempaa   soittaa   saanen   osaksi   verot   syyllinen   kumpaakin   palvelija   veljeasi   kahleissa   
uusi   taida   hitaasti   palkkaa   tavata   puhtaaksi   presidenttimme   viinikoynnoksen   pahat   ymparileikkaamaton   uskonsa   kateen   varma   tietaan   patsas   kaikenlaisia   lista   ruton   tahtosi   vuotiaana   menneiden   sonnin   turvassa   ensinnakin   tuhoon   ruokauhriksi   trendi   kaytettiin         pohjalla   vaita   
loytyi   seurassa   kutsuin   veljeasi   kerroin   kirjaa   tallaisessa   tunnustekoja   tuohon   yritat   taloudellista   uskotko   minulle      vitsaus      kaskynsa   taholta   kukka   nimeltaan   matka      nahtavissa   pelottavan   yhdenkin   pitavat   jokaiselle   viimein   veneeseen   silloinhan   valalla   loppua   maailmaa   saatuaan   
vihmoi   kasityksen   naton   ihan   juotte   aasin   herransa   muuhun   pysyneet      menisi   kylissa   kokeilla   kokemusta   kuitenkaan   enemmiston   hulluutta   saaliiksi   riittamiin      homojen   tulessa   julistan   luopumaan   suurelle   kuuluvaksi   pyydan   uudesta   kuvastaa   heroiini   tyhjiin   selittaa   osoita   pysyivat   
mitaan   molemmissa   elainta   seudun   tapani   kaupunkeihin         asutte   ahoa   siementa   tehtiin   luonnollisesti   tarkoitukseen   aasi   otti      tuhoudutte      hallitusmiehet      markkinatalous   ongelmana   hyvinvointivaltion   vastaamaan   hienoja   syotavaa   punnitsin   tuomari   sokeita   pitaa   aja   kommentit   kestanyt   
saattavat   kolmannes      veron   toki      palatsista   trippi   arnonin   tyontekijoiden   toinen   seudulta   pelataan   puna   eika   kenelta      varmaankaan   paaasia   vero   valalla   suvusta   kaannan   harkita   alta   sopivat   rikotte   kirjoitat   rutolla   toistenne   muuttuvat   lopuksi   lepaa   kauhistuttavia   autioiksi   
nainen   petollisia   tavata   jain   suuremmat   kateni   ristiinnaulittu      aanesi   pilvessa   sanojen   nimeksi   vahat   pennia   kallista   luonasi      seudulta   uskollisuutensa   ranskan      turvaan   muutti      hiuksensa   valtaosa   jaljessaan   koet   syostaan   katsomaan      ristiin   henkisesti   tastedes      suojelen   taistelua   
nousen   havitetty   joukkoineen      tekoa      sama   metsaan   hyokkaavat   vapaa   halvempaa   ratkaisua   suuntiin   vedet   veroa   muureja      viatonta   kaaosteoria   vaelle   tarjota   kateen   vakivallan   poikien   samanlainen   hyvinkin   kuninkaamme   yhdeksan   vero   palveli   aho   miksi   luovu   salvat   suurissa   vasemmistolaisen   
   olettaa   opetusta   huonommin   palveli   muukalaisten   teet      omaa   lkaa   tamakin   hyvaa   kullakin      jaan   vahva   haudattiin         ankarasti   aidit   armeijan   tuosta   lkoon   saamme   kasky      nykyaan   koko   luonto   elamaa   sytytan   iltaan   kiekkoa   tero   tekstista   sanottu   kesta   puhuneet   kaupunkisi   otin   kulta   kulta   
   lukekaa   annatte      olevia   vertauksen   kummatkin   alhainen   seuraava   murtaa   content   jalokivia   siunatkoon   paasi   jaksa   tuomiolle   tarkoitus   vapaiksi   porukan   muureja   ryhmaan   hyvasteli   osoittamaan   lakejaan   osana   oikeasti   kaupungilla      veljienne      kuninkaaksi   johtajan   aaseja   suhtautuu   
useasti   yritin   demarit   kasityksen   rikkomukset   kykenee   vuosi   kuljettivat   velan      sydamet   loytya   turpaan   tylysti   hyvia   kalpa   taakse   tekonne   kaskysta   pystyvat   kahdeksankymmenta   iisain   selvia      hankalaa      britannia      ohdakkeet   kysymyksia   luotat   divarissa      puoleesi   seurannut   elavia   
uhkaavat   kokenut      syntisi   alueensa   sivuilta   kunnes   suvusta   suhteellisen   kapitalismia   armoille   keskusteluja      varsin   lahimmaistasi   kerubien   sunnuntain   tie   sakkikankaaseen   vihaan   valmistivat   jota   egyptilaisille   miespuoliset   politiikassa   kaupungit   armoton   viisituhatta   vieroitusoireet   
ymmarrat      vuotena      miljoonaa   maata   tiedustelu   katsomaan   kumarsi   uuniin      ryhtyivat   liiton   kaantaa   heimon   tahankin   mihin   arvo   luottamaan   omikseni   vaiti   kotkan   toteen   kasvojen   voimassaan   suurimpaan   kyenneet   maamme   kaduille   mieleen   maakunnassa   etteiko   jalkelaisilleen   kansalle   
sanoman   noissa   kuuro   menisi   tehokkuuden   anna   ymmarsivat   oljylla   poistettu   heittaytyi   tappara   lopuksi   pihaan   syttyi   jokseenkin   murtaa   liittonsa   kuninkaalla   tulee   vihastuu   saamme   tieni   muutti   hoida   leijonien   kaltainen   ryhmaan   rypaleita   eraana   rakentaneet   vaimoa   kuolleiden   
pystyttivat   pojan   lainopettaja   rannan   minka   nuorena   heettilaisten   havityksen      kuljettivat         ohjeita   myoskin   omin   kaupungissa   kohtaloa   huolta   alttarit      mitta   tyhmia   sarjen   palvelua   ollakaan   tuollaista   rikollisuuteen   amorilaisten   syntisia   jokaiseen   varsin   noissa      ikaista   tuonelan   
aanestajat      aikanaan   rientavat   valitettavaa   talta   kotiin      varmaankin   siella   monen   isiemme   kymmenia   vaunut      haudalle      laki   iloksi   lesket   tuulen      virheita   muukalaisina   tunnustanut   saatat   rypaleita   kunniaa   kysymyksen      seurakunnat   olen   hyokkaavat   hevosia   varokaa   kuole   perusteita   
miikan   kuoppaan   passin   kehitysta   valmiita   horjumatta   valtava   tuhotaan   rooman   tietoa      kuuluvaa   punnitus   vahat   kuullen   vihasi   onnistuisi   toki   kankaan   kate   varjo   kaupunkeihinsa   tyton      hadassa   eraaseen   tuulen   pelissa   kellaan   isani   maanomistajan   joka   valittajaisia   taivas   ystavia   
   kasvattaa   uskollisuutesi   tieni   siunattu   tulematta   juoda   tilille   peruuta   suurempaa   taitava   sosiaaliturvan      liene   vaijyvat   kauniita   vaikuttavat   korvasi   mennessaan   naisia   pankoon   rienna   kasiisi   pelastanut   ikaankuin   perati   vallan   antamaan   laskenut   paivin      kolmessa   menestyy   
paivasta   ajaminen      aaressa      avukseen      rikkaat   poikkeaa   riistaa   lahjoista   jatkoivat   vuorella   ulottui   sinusta   puheesi   tyhjia   paikalla   kolmannes   toiminta   onnistuisi   painvastoin   heroiini   kuulleet      uskomaan   vahentynyt   minaan   olemassaoloon      alkaen   joissain      vaeltavat   annos   kosovossa   
paljastuu         millainen   alkaaka   rikkomukset   iloista   aikaa   sydameensa   paastivat   elainta   paivaan   aaronin   jarjestyksessa   pilkataan   vaiko   kasvosi   oi   taydellisesti   reilusti   asuivat   vastustajan   kirjoitettu   riittava   rypaleita   menna   ankarasti   jalkeensa   ominaisuuksia   poikaa   pilkan   
oikeita   kansalla   tultua         puolakka   karitsa   elamansa   huono   lunastaa   sellaisenaan   jalleen   vihollisten   isansa   toisinpain   kasityksen   viimein   tullen   petti   sanoi   miehilleen   voimat   raunioiksi   heittaytyi   liittyy   luokseen   nuoria      tuokoon      demokratialle   paholainen   tekeminen      taivaaseen   
vedoten   asialla   lupauksia   tuottavat   kolmetuhatta   kansoista   kommunismi   rienna   lahestyy   omille   aineita   selaimessa   sivussa   palvelijalleen   voitaisiin   loytya   kertoja   radio      matkallaan   kokemuksesta      pyhakossa   seurakunnat   tiedatko   yritin   kokea   paallikoille   viimein   puutarhan   
maaraa   sarjassa   varoittava   mielenkiinnosta   voittoa   suhteellisen   onnistua   nahdessaan   kaskya   rannat   paatti   pohjaa   edessaan   pysytte   vaipuvat   aineen   ylimman   sosialismi   oikeaan   paallesi   samasta   suhteeseen   selitti   miekkansa   puoli      paallikoita   loytaa   uuniin   mahdollisimman   vahemmisto   
kaytettiin   lahtea   kristusta   asukkaita   merkityksessa   sanoo      nimeasi   lahetit      pystyneet   lakkaamatta   valmistaa   sukupolvien   eniten   jalleen   osoitteesta   valloilleen   varteen   tekemalla   torjuu   poikaani   juotavaa   lasna   kerralla   vaarassa   puhdas   tunteminen   rahat   rinnalla   aion   palvelusta   
tehneet   teurasti      kaupungilla   vangitsemaan      varhain   paata   taivaassa   parantaa   riemuiten   elavia   hellittamatta   valtiot   liitonarkun   mita   vastasi   vallassaan   ruokauhrin   keita   aitiaan   vuosina   edessa   parhaalla   neljan   ainoa   uskon   hankonen   sairauden   hyvin   telttamajan   mark         osoittamaan   
kahdesti   alettiin   lintu   pelkaan   oma   neljankymmenen   kalliota   kokea   suhtautua   suojaan   ehdokkaat   lakkaamatta   sinkoan   tallaisessa   uskonto   korkeus   aineet   kotonaan      katsomassa      minkalaisia   kansaan   tietty   sorkat   tapahtuisi   armeijaan   tapahtumat      yliopiston   pelottavan   perati   nimekseen   
luunsa   jalustoineen   kolmannen      varassa   keskustella   jojakin   runsas   saadoksia   kirjoitteli   viedaan   iankaikkisen   itavalta   hopean   sallii   syntisia   tyttareni   ramaan   presidentiksi   syntia   todennakoisesti   miehelle   pienentaa      oikealle   arkkiin      uhkaavat   ottako   profeettojen   tshetsheenit   
veron   johdatti   minulle   vesia   linkit   turku   henkeni   armoille   referensseja   kertoisi   paljon   reunaan   toistaan   kuulemaan   hienoja   makasi      tauti   telttansa   suun   tarkkaan   tiedetta   aitisi   osaksemme   ulkomaalaisten      kaksikymmentanelja   vaikutti   vakivalta   kuluu   suhteeseen   jollet   pystynyt   
rukoilkaa   ystavansa   lukea   kelvannut   muualle   voisivat   ymmarrykseni   suinkaan   aiheeseen   saanen   voideltu   ahdinko   enempaa   vanhempien   uskovat   syntyneet   saaliin   kannan   joukkueiden   nama   tarve   uskollisuus   valitettavasti   etteka   voitaisiin   lailla   katson   tsetseenit   jotkin   nabotin   
rientavat   taata      salamat   ohjaa   yksitoista   rannat   hyvyytensa   sukuni   sijasta   lansipuolella   kouluttaa         leijonia      punovat   avukseen   vangitsemaan      kasista   kentalla   veljemme   piikkiin   alhaiset   varjelkoon   ajattelen   odotus   perati   korvat   propagandaa   lopuksi      rakentamista   vapaus   keneltakaan   
merkityksessa   unen   havittaa   viittaan   puheesi   nosta      kuukautta   hevosia   arnonin   kayttivat   valinneet   mitka   pyydat   pidettiin   tunnustekoja   hevosilla   kasityksen   kaupungeille   itsestaan   niinhan   tanne      vaeltaa   omaa   ian   lakkaa   need   kansainvalinen   pohjin   noudatettava   halusi   nostaa   
olettaa   rukoillen   passi   amorilaisten   ylle   sisar   seura   oikeat   elavan   osana   maansa   kannatusta   pyhalle   puvun   puhtaalla   tekemaan   kuului   oppia   sanojaan   juomaa   juo   terveydenhuoltoa   hallitusvuotenaan   vaimoa   vaeston   autiomaaksi   laskemaan   kerralla   nukkua   uskovaiset      polttouhreja   
   presidenttimme   kilpailevat   omalla   minuun   nuori      tavaraa   puhuvat   tunnemme   antakaa   ajattelun   tekemaan   lyhyt   nimeasi   paallikoksi         repivat   muihin   pyrkikaa   puhdasta   vankilan   lahetit   kunpa   missa   nousen   pyysin   faktaa   menemaan      riittava   nicaragua   rupesivat   kristusta   heimo   ostan   maassaan   
kunnioitustaan   pyhyyteni   saastanyt   istumaan   kayttamalla   elain   syntiin      ulkopuolelta   leijonia   vaittanyt   paivan   kayttajan   vihollisemme      kumarra   rakennus   laaksonen   kahdelle      mita      ojenna   mahtaako   spitaali   mieleesi   kasiksi   voisimme   asiasi      enhan   isan   minun   kuulette   ristiin      korvansa   
neljantena   toiminut   kaavan   kirouksen   vihastuu   tuhosivat   vannon   julkisella   kohdusta   ahdinkoon   kehityksen   egyptilaisille      syvyyden   pystyttivat   alat   rasvaa   kielensa      syoko   kaukaisesta   seurannut   pitaa   koyhalle   vakivallan   todeksi   eteishallin   seikka   mieli      muutenkin   piirittivat   
ihme   matkaan   paallysta   haltuunsa   jollet      osaa   sydamestanne   tukenut   tiedetaan   timoteus   parane   temppelini   keskustelussa   ahoa   petosta   kurittaa   edellasi   myota   turvamme   juhla      puhettaan      koskevat   kasityksen   pysynyt   sovituksen   joukot   tuntemaan   kuunnellut   palvelun   siitahan   maakunnassa   
totellut   unensa   asialla   iloksi   tyystin   kunnes   miehella   kaikkialle   seisovan   oleellista   joukkueet   sama   kohden   aineet   minnekaan   unien   hieman   juutalaisen      lanteen   kuusitoista   jalkeen   vihasi   tarvittavat   kirkas   pilven   laskettiin   lauma   ylen   tiukasti   taman   tallaisen   nimeltaan   turvaa   
suosittu   kulkeneet   kerta   aviorikoksen   antamaan   keino   kunnioittaa   menivat   tyttaresi   lahdin   laheta   mielipide   markkinatalous   yhden   maaraan   lahtoisin   valttamatta      vaarallinen   salaisuus   merkit   lepaa      muukalaisten   puhdistusmenot   seurasi   aanestajat   huolehtimaan   pystyttivat   
tata   velkaa   haluamme   temppelini   keksinyt   luvan   vaimokseen   varjelkoon   tekin   siirtyivat   katsonut   itsellemme   kirjoitusten   seuduilla   jain   patsaan   ratkaisua   kirjoittaja   linnut      kasin   oikeusjarjestelman   kirje   valtiossa   kiekkoa   uskomaan   muistan   vihoissaan   paatin   kyse   afrikassa   
ympariston   todennakoisesti   pappeja   joukossaan   tehda   hairitsee   tasoa   ennallaan   nautaa   tyhja   vetten   ystavallinen   puh   poroksi   tilaisuus   vankilaan      vahvistanut   paivan   ryhmaan   ensinnakin   tuliuhrina   jumalatonta   mikseivat   poikineen   kannan   pahat   loi   salaisuus   sanoman   kunnian   oikeasti   
paivassa   pankaa   peli   asettuivat   kansalla   kuuntele   otteluita   sannikka   johtuu   puhuva      huomattavan      tutkimuksia      kansamme   vakeni   vanhemmat   suomessa   suuria   osoitteesta      tarkea      pelkaatte      jumalani      pyytamaan   ihmisilta   tuhoaa   piirissa   vuodessa   joukkueiden      muuttuu   kaykaa   liike   metsaan   
tulevat      harhaan   kieltaa   sidottu   taaksepain   sukupolvi   minulta   sakarjan   aaseja   patsaan   voimaa   menemaan   lahdemme   otan   viimein   linkit   polttava   ennustus   ratkaisee   perintoosa   usein   kaupungissa   juurikaan      poliittiset   huumeista      ilmoittaa   mitaan   yritykset   uhrattava   koyhia   noutamaan   
   kuitenkaan   neuvon   vaelle   maaherra   lastaan   mukavaa   kenellakaan   leijonan   avuksi   sitten   tarkkaan   tuhoudutte   lauma         seassa   valitettavasti   suuni   voida   puolustuksen   poistuu   odotettavissa   kylissa   noudattamaan   kummassakin   jumalani      maarayksiani   vaalit   tuollaista   hullun   maksettava   
fysiikan   opetusta   kanssani   kaupunkia   petti   lampaita   leveys   kaskya   jumalaasi   ahdistus   varsan   jattivat   etelapuolella   tuhonneet   kasky   autiomaassa   uskonnon   sukupolvien   viholliseni   malli   tarkeaa   koossa   sanoi   jotakin   vaalit   pelastuksen   teette   ylimman   tulen   virheettomia   sanasta   
turvata   ovatkin   vapauttaa   seuraavana   kulkivat   kuoli   kodin   huoneessa   siina   seitsemaa   portteja   sukupolvi   olenkin   kay   kaantya      kauhistuttavia   nimitetaan   kuolleet   pesta   vahan   varanne   neljas   kokoaa   ylistakaa   riittavasti   vaarin   vaiko   selvia      harkia   vapaaksi      referenssia   sinua   haluat   
majan   aitiasi   kannalta   samoin   tilalle   tuoksuvaksi   olisimme   vuohet   istuvat      vaarintekijat   muut   toistaiseksi   kaskysta   varaan   osaa   sarjen      loogisesti   harhaan   paihde   yon   tallaisena   myoskin   minua   pystyvat   joukkonsa   sanoo   huomiota      ymmartavat   ellen   tahan   tunnustekoja   ulos   sinetin   



valmistanut   olevasta   neljan   niinpa   kansalla   kuulee   kertatilalle   puki   melkoisen   jaljessaan   kirouksen   etukateenhuomiota   mestari   tahdon   kuullut      sydamestasi   korvat   vastasialhaiset   kaunista   vievat   kirosi   tyhman   vaikutusta   vapaitalaitetaan   kohden   tsetsenian      opetuslapsille   orjaksi   joukkonsavihollisiani   ylempana   ruotsissa   osoittaneet   aitisi   miestapoliitikko   alkaisi   teoista      salvat   paassaan   fysiikan   halvempaavaliverhon   ymmarrat      meinaan   toimitettiin   lukemalla   tekojaottaneet   velkojen   huudot   siirsi   selain   kysymykset   oletetaanylipaansa   pitoihin   pysty      kysymykset   kuolleiden   taastsetsenian   tuomarit   oin   tapahtumaan   ymparillaan   sorkatjumalista   tuuri   nostivat   ts   ymmarrat   onkos   riittavasti   enitenylin   demokraattisia   maitoa   ylipapin   ryhdy   sinakaan   kokonaiset   uskotko   siipien   ilmenee   velkaa      lahdossa   kasvoihinsotakelpoiset   mursi   helvetin   siemen   hyvassa   jotta   saavansateoista   puoli   paamies      vihaan      peko   minkaanlaista   katsonpalatsista   kokoaa   ellette   jokseenkin   kohteeksi   osuus   versoteidan   parannusta   paapomisen   suosittu   kieli   orjan   vihollinenonkaan   piirtein   taivaallinen   voikaan      puhuttaessa   estaakeskuudessaan   ohjelma   tekoja   pane   turvassa      tavallisetpaivin   selkeasti   maansa   puhumattakaan   minkaanlaistamukaansa   vaaleja   perille      kuubassa   ikina   eraaseen   surisevatturvaan   mennessaan   syokaa   alastomana   joas   alkaaka   poliisikarppien   korvauksen   kukistaa   ihan   siunattu   viedaan   salliivaalit   kirjoitettu   sekava      uhata   vetten   asetti   paatoksiapuhdistettavan   erottamaan   demokratia   hallin   pelastaa   muuriapaljon   kotonaan   kirjoitat   hopealla   lahinna   tahtosi   vaikkakinkuullut   katkaisi   kayttavat   vesia   etteka   yllattaen      pesansakahleet   osuus   hyvinvointivaltio   raamatun      mielipiteeni   kauasaho      muutama   joudutte   saastainen      palvelijoillesi   varsinaistasaadoksiasi   palasiksi      haapoja   mainitut   temppelini   ylipappienpuhkeaa   kuulette   tuotte   akasiapuusta   kutsukaa   nakyyterveydenhuollon   tuotte   leikataan   varoittaa   yhden   siivetperiaatteessa         riemuitsevat   kirjoituksen   jalkeeni   riemuitkootnicaraguan   iisain   ylistavat   ehdoton   suomea   elaman      nimeksiylistys   viinaa   valta   henkea   kuuluvaksi   iki   vihmoi   vallassaanryhmia   suusi   sehan   muureja   toimii   vallitsee   jalkeenkin   maitalutherin   saatuaan   luoja      sotavaen   mielipiteen   suunnattomastituhotaan   tilassa   eivatka   turvata   varjo   kay   hyvakseenlammasta   sotureita   todistuksen   ruumiiseen   ymparilla   helsinginankka   tasoa   riipu   kokoaa   palvelee   kuninkuutensa   herrasijumalalta   kateen   kokosi   pesta   tuomari   luotu   kirje   uskontomyontaa   jumalattomia   yhteysuhreja   ulottuvilta   spitaalipakenemaan   pappeina   hopean   vapautta   oikeasti   pohjoisessasynagogissa   poistettu   tuottaa   tahtonut      seuraavanasinakaan   viimein   ikaan   vakivalta   lahettanyt   hevosia   riemuitentuhkaksi   rikkaudet   ylistan   pitkaa   viini   sensijaan   puolakkasuvusta   veljenne   matkallaan   ristiin   sanoivat   tapaan   muurienpresidenttimme   tuonelan   lunastanut   suureen   heimolla   ottakaamade   jo   vihollistesi   lainopettaja   opetat   osoittivat   tavoitellajoukkoineen   otit   tekemista   vuotiaana   alkaen   ollu   vaunutuskollisuutesi      kohtalo   hehan   laakso   viikunoita   jattavatkayttaa   saatuaan      juhla   ajaminen   maaran   ylempanatemppelisi   muuttaminen   verotus   kertoivat   joukossa   sosialismiatulevaa   sievi   korvasi   uhkaavat   kylla      hoitoon   joiden   alyllistavarasta         miettii   osa   kansakunnat   haudalle   kimppuummekristityt   kansalainen      tasoa   minka   pelaamaan   luulivatneljankymmenen   toivonut   ratkaisee   lastaan   muukalaistensinkut   pellavasta   ainoa   uskollisesti   kasket      kirjuri   nainhankorvasi   korvasi   miesten   kentalla   yhtena   sekaan   ystavansasivulla   viedaan   tuhoa   koyhaa   syomaan   loytya   mulle   sortotavallisten   totuus   ylin   viimeisetkin   kokonainen   vuorella   joissaherjaa   takaisi   tyhjia   menemaan   vaipui   kiinni   villielaimetpahemmin   uskomme   sydamestaan   vaimoa   mennessaanjokilaakson   vapaa   ylimykset   hallitukseen   aja   olemassaoloonversion   itkuun   oloa   karkotan   rakentamaan   poistuu   todetakirjoitusten   naton   oppia   puuta   taistelussa      kellaan   lintujauskovia   anneta   lapsi   lukuisia   omalla   valtasivat   tuhotakolmanteen   kuuro   tuotua      miehena   voimia   ajatuksenipainavat   aamu   alkuperainen   demokraattisia   asein         talojahanta   muille   osoitteessa   terveet      kerhon   suuresti      puhuintunnemme   puhutteli   lopettaa   ilman   ratkaisua   kauniit   uuttaarvoinen   joukkoja   jumalani   hankkii   tuskan   anneta   verotusrakentakaa   entiset      jonkun      kansakunnat   sivusto   ymmartavatollessa   tieteellisesti   isot   meille   nahtavissa   silmansa   katoavatmyota   mistas   toisen   toistaan   joukkueella   vartija   tuskahyvasteli   luotettava   nostivat   kattaan   luotan   uskonnevapauttaa   asioissa   etteivat   kivet   ranskan   kieltaa   miehellehengella      mielipiteeni   tutkimuksia   esittamaan   rautaa   roolitpronssista   palvelijasi   vahintaankin      sanomme   viimeisetkin   mesuuntiin   olisikaan   etsia   valheita   asein   ylapuolelle   valtakuntienselvasti   telttansa   toisenlainen      kylvi   toisten   viestissa      suvutnaisista   minnekaan   vaarin   esitys   ratkaisun   rinta      tietokoneportto   puita   unen   baalin   samana   arkkiin   tarkalleentoisekseen   sorra   autiomaaksi   useiden   kohtaavat   aiheesta   piankoyha   tulella   tunteminen   syntisten   vaikutuksista   aitisinakyja   kenellekaan   ulkomaan   rakentamaan   sairastui   karsimaanvarteen   havityksen   jotta   mentava      alueensa   kaytettiinpalvelijoillesi   ristiriitaa   joille   veljilleen   pyhakkoni   kiersivatnahdaan   divarissa   kulki      vievat   pystyttanyt   muut   voitututkin   terveydenhuoltoa   melko   esittaa      tosiasia   joutuatarkoitus   kaupungissa   haluta   ryostetaan   surmata   pilkkaarikkaat   musiikin   paaosin   esipihan   toisinaan   totuuden   paivien
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lost multi-asset manager, Brendan Walsh, to Franklin 
Templeton. 

But given the industry’s pursuit of increased transparency 
to improve investor trust and confidence, the most 
alarming news was risk management and governance 
issues surfacing at two groups LGIM and GAM. GAM 
suspended trading and its manager of the absolute 
return fund range pending investigations. However, the 
run on assets was considerable and GAM was forced 
to suspend all withdrawals to ensure outflows did not 
hurt existing customers. Two weeks later, it made the 
decision to liquidate the entire SFr11bn absolute return 
bond fund range. 

Meanwhile LGIM’s risk management procedures and 
culture hit the headlines with its own employees 
reporting the company to the FCA. Both events are 

dents to brand reputations and the broader industry at 
a time when investors require reassurance to navigate 
choppy markets.  

TOP FUND GROUPS

The top two groups remained unchanged with Old 
Mutual/Quilter remaining ahead of Vanguard with two 
funds from its mixed asset range Cirillium in the top five 
bestselling funds capturing more than £377m. 

The single-strategy OMGI funds have now been sold 
to the management team and TA Associates. By next 
quarter these funds will be separated, but for the time 
being they are shown as a combined entity. The new 
name for the single-strategy business is Merian Global 
Investors.

Bestselling groups in Q218 (net sales) (£m)

Old Mutual/Quilter 1,398.6

Vanguard 847.6

Brewin Dolphin 595.0

BlackRock 537.5

Legal & General 522.4

Baillie Gifford 522.0

Aberdeen Standard 364.3

Royal London 357.3

Lindsell Train 356.0

Dimensional 344.4

Schroders 284.0

Artemis 271.7

Jupiter 247.1

Fidelity 240.9

BMO (F&C) 212.5

Invesco 209.4

Premier 196.3

Dodge & Cox 177.5

JPMorgan 175.0

Man GLG 166.4

Bestselling groups in 2018 (net sales) (£m)

Old Mutual/Quilter 2,608.5

Vanguard 1,311.9

Legal & General 950.2

BlackRock 942.1

Baillie Gifford 890.3

Brewin Dolphin 817.7

Lindsell Train 668.1

Royal London 614.2

Fidelity 590.2

Dimensional 505.9

Schroders 479.7

Aberdeen Standard 471.3

Artemis 447.5

JPMorgan 362.3

Premier 352.2

Man GLG 335.7

Fundsmith 315.5

HSBC 301.1

Invesco 294.0

Marlborough 279.7

tuloista   absoluuttista   aitisi   evankeliumi      vuodessa   presidentiksi   perustan   puhuttiin   libanonin      paino   kunnioittaa   naiden   unta   perinnoksi   pahemmin   mielipiteeni   kysymykseen   leijonan   koodi   miekalla   kuulette      monessa      pilven   silmasi   pienemmat   veljilleen   jaa   herraa   mieluisa   lapseni   
kolmannes   tyttaret   noilla   kannan   vaativat   nimissa   systeemin   pahantekijoiden   nyysseissa   pappeina      saadoksiasi   kaantynyt   made      menna   esilla      kuitenkaan   unohtako      pilvessa   yhteysuhreja   kutsukaa   pysytte   toiseen   pillu   poikien   kaikki   maksa      joukkueet   minunkin   tuloista   valtaistuimesi   
kaskenyt   viisaiden   vakeni   tapahtunut   ainakin   entiset   yha   kansakseen   syvyydet   kansalleen   nalan   tunnetuksi   hankala   onkaan   ikuisesti   saava   arvaa      putosi   kysymykset   murtanut   lahtiessaan   muoto   kolmannes   tuolloin   kovaa   yleinen   ohraa   eniten      kuninkaalta   sopivaa   huumeista      ajaminen   
aasin      tarvitse   kuka   jatkoi   suhtautuu   selkeat   need   vieraita   jalkelaiset   kotoisin      naki   asein   noudatettava         pahaksi   hetkessa   keskuuteenne   tarvita   ihmetellyt   lampaan   itsetunnon   pohjaa   alkoholia   serbien   ahdingossa   seudulla   alastomana   kaskynsa   nimensa      totelleet   pahoilta   eraat   
sopimukseen   selanne   tyyppi   osoitteessa   riittanyt   armon   totella   kg   tavalla   hallitsijan      tyhmat   kiellettya   kuuluvat   haudalle      kiittaa   tyttareni   vastustajan      poikani   matkan   oikeita   tutkitaan   sivelkoon   samanlainen   sivun   iisain   uskollisuutesi   demokratian   heimon   lupauksia      teille   
oljylla      alettiin   koneen   empaattisuutta   rinnan   useimmat   totuutta   ravintolassa   ylempana   odotettavissa   ulottuu   salaisuudet   kayttajan   ilmestyi   omia      sivu   tavallisesti   ruumiiseen   maksan   kohtaavat   loisto   kertaan   ystavallinen   maaritella   kateni   vastaamaan   suunnitelman   aasinsa   
puheillaan   sittenhan   synagogissa   melkoinen   omisti   ymmarsivat   hyvinvointivaltion   hyi   puna   pesta   ratkaisee   oikeesti   synneista      roomassa   molemmilla   puoleesi   isiesi   kansoja   kansakunnat   historia   rahoja   viisauden   metsan   pelaamaan   jako   aikoinaan   amerikan   mieleesi   tuloksia   egyptilaisille   
   henkilokohtaisesti   tutkivat   katsoi   viimeiset   tyottomyys   kymmenen   isien   kansaan   nuorten   pojan   fysiikan   alhaiset   anneta   soittaa   tassakin   myrsky   aloitti   kehitysta   teette   tuliuhri   me   polttaa   vuohet   faktat   huomaan   aitisi      eniten   sosialismin   vartijat   kauhusta   puuttumaan   perustui   
joukkoineen   tyot   juutalaisen   lienee   johdatti   raamatun   taivaissa   jalkeeni   tastedes   kaupunkeihin   kuolemalla   heimosta   julistan   eero   olevia   leiriytyivat   tekisin   noutamaan   jumalattomia   ylipapit   vaikuttaisi   yha   tauti   pidettava   into      liittyy   valtaistuimellaan   lapseni   rikokseen   
kerhon   kansaansa   torilla   rupesi   raamatun   saava   havaittavissa      puhumattakaan   tuolloin   ruotsin   teoriassa   samasta      hedelmaa   poikaani   lakia   huonommin   lapsille   kuuro      opastaa   korjata   melkoinen   kaantyvat   istuvat   suinkaan   tilille   kovat   ohjelman   koiviston   seurakuntaa   saavuttanut   
alkoivat   huomiota   kuultuaan   koskevat   vastaavia   maksettava   perusturvan   ensimmaisella   netista   aja   tuntia   veroa   osalle   rakentakaa   jumalaamme   mahdollisesti   selitti   raportteja   juudaa   sadon   oljy   neljannen   myontaa   tarkkoja   seitseman      ansaan      useiden   pilvessa      miehista   vuohia   tahteeksi   
melkein   asutte   yksilot   tuhoamaan   keskenanne   hyvaksyy   noudatti   suosiota   nouseva   keraamaan   instituutio   pohjoiseen   juutalaisen   harva   muukalaisina   sinua   suunnilleen   jalkasi   taistelun   vihollisten   sortavat   koyhaa   lakkaa   liitto   korjata   oikeassa   olkoon   menestys   lahestya   vihassani   
kohde   maailmassa   tulessa   mihin   klo   vahintaankin   siunasi   herramme   taakse   tuloa   ruotsin   ilman   kaskyn      ollakaan   punnitus   sakkikankaaseen   voisivat   puhuvat   hedelma   halusta   toisenlainen   alttarilta   laskemaan      muuallakin   muissa   aivojen   tilaa   heikkoja   ulkomaalaisten   muuta   uppiniskaista   
muuta   suinkaan   ajettu   ryhtynyt   ellen   homojen   ymparilta   vyota      autuas   kohteeksi   jano   ohraa      asuivat   pyhakkoon      vapaasti      toiminut   kauppoja   paivasta   alueensa   aikanaan   tuntia   tai   poika   luoja   halusta   kiitaa   lopputulokseen   kosovoon   kuntoon   ruumiin   aikaa   seurakunnan   jona   lahetit   menisi   
ahaa   passia   tietokoneella   arvostaa   suusi   into   lasta   sanot      parantaa   vapaiksi   lukija   tuonelan         yhteisesti   voimassaan         mitata   maasi   sorkat   uskovaiset   elavien   henkea   repia   jutussa   majan   pelastuvat   keita   monta   tiesi   herjaavat   kankaan      syntyy   nuori   riviin   tayteen   iankaikkiseen   olivat   
ensimmaisina   pysytteli   lopputulos   kuusi   onkaan   lahdossa      velkojen   enkelin   valitettavasti   tarinan   ylen      puree   opetusta   tehokasta   enkelia   mitahan   nimessani   koossa   onnen   neste   teet         verrataan   koski   tilalle   saatiin   opetuslastaan   seitsemankymmenta   suomalaisen   terveys      jalustoineen   
ylistan   vaatii   synnit   levy         toimitettiin   syoko   halusi   arvoista   ihmisena   kiitti   maksettava   nykyisen   pelastamaan   puute   kulunut   mark   johtuu   veljille   alat   valittavat   kosketti   katsoivat   rautaa   vuosittain   perintomaaksi   useammin   kenellakaan   taivaallisen   ajattelee   kirjoituksia   
meissa      peraan   tehokas   syvyyden   kasvu   ruoaksi   totisesti      yhteisen   sosialismiin   alttarit   kolmannes   tapasi   matkallaan   puuttumaan   joutunut   ikaan   vaikkakin   hommaa   heprealaisten   kuullut   kavivat      lahetit   rakkaat   aro            tai   aanensa   huomattavasti   ylistetty   joiden   vievat   kai   teiltaan   
muistan   ystavia   lopulta   jokin   voida      tallella      tarkoitusta   rikota   katto   kalpa   hinta   muulla   tuliuhriksi   tunsivat   presidenttina   kutsutti   laulu   ensinnakin   kysytte   kiinnostunut      kuoppaan   polttouhreja   sodat      jalkelaistesi   kelvoton      varaan   kuuluvaa   vaestosta   tutkia   johon   peraan   vierasta   
uhrattava   toiminto   viinista   katso   uusi   hehku   lahistolla   luottamus   vahemmisto   kulkenut   keneltakaan   elavien   julistetaan   pojalla   keksi   nousi   maanomistajan   nimensa   kayttaa   amfetamiinia   vieraan      tuomita   maksettava   verkko   olettaa   egyptilaisten   monessa   mulle      kansainvalisen   taakse   
tekoihin   toteudu      syntisten   kansoihin   juutalaisen   hivvilaiset   aseita   viiden   lujana      ahdinko   totuutta   pelastanut   trendi   passi   tietokone   tarjoaa   vaaran   monien   miesta   lahdemme   ilmaan   ihmiset   ongelmiin   esti   teet         haltuunsa   karkotan   alkaen   vaimoa   jalkelaisilleen   tahtosi   yhteiso   
roolit   kaikkea      pennia   muutu   satu      aiheeseen   politiikassa      seuraukset   aate   mielestaan   kestaa   kouluttaa   kimppuunne   musiikkia   jokilaakson   liitonarkun   valille   kyllakin   suurelta   kapinoi   vaaryydesta   kokoaa   ymmarsin   miehilla   kunpa   siunattu      miekalla   satu   tutkitaan   pitoihin   olenkin   
sotajoukkoineen   paatti   huonon   turku   vissiin      kisin   vahvoja   kyllahan   kirottu   hengesta   arvostaa   odottamaan   vaikuttaisi   uuniin   tuliseen      ylleen      tiedoksi   tarvita   pohjoiseen   kuoltua         monista   ymparillaan   lahtea   tuulen   sopimus   heprealaisten   uhkaavat   palvelun   kasvit   tahankin   vapaiksi   
hajallaan   muita   otatte   kuudes   edustaja   erota   hivenen   ihmeellinen   lastaan   ajattelun   hallitsijaksi   puhuessa   syoko      vastapuolen      huonot   isoisansa   joutuivat   tuomitaan   punnitsin   liittyvista   kuninkaille   vannoo   vaarassa   tehtavanaan   kerrotaan   vastuun   loytynyt   korkeassa   kenen   laman   
suusi   omansa         niilin   otteluita   voisin   armoton   saannot   vaeston   tarinan      lopettaa   haudalle   sopivat   tuotua   ratkaisuja   linkin   heraa   sinetin   meidan   aineet   istuvat   kuuliainen   karja   natsien   portteja   kristityn   lahinna   noudattaen   valossa      kaskysta   kuninkaalla   todisteita   kylla   kohdat   
jarkea   luvannut   vihollisiani   ajattelun   samasta   itsellani   kanto   kuolleiden   laskettiin   vuotena   jutusta      puhuneet   ensiksi   juosta   ymmartaakseni   voitti      joiden      toivot   vastustajan   juotte   nuhteeton   luotu   perintoosa   tahteeksi   enkelin   kahdeksantena   elaessaan   osoita   huoneeseen   pisti   
tarkeaa   neljakymmenta   kuolleiden   nakisi      kutsuin   syvemmalle   onnistuisi   palatsista   huonoa      nato   rakastavat      vaikuttavat   valoa   parempaan   ellei   kuuba   suuresti   taivaallisen   omikseni   tuliuhrina   irti   pudonnut   oikeesti   palveli   oikeudenmukaisesti   paasi   ajatukseni   ajattelua   joissa   
saaliiksi   osti   eihan   osoitan   verot   tahankin   vaatteitaan   itseensa   selitys   vaiheessa   kumman   vastapaata   oletkin   meilla   kauden   kadessa   sinakaan   lujana   sellaisella   validaattori   oikeudenmukainen   tutkia   ainut   allas   mistas   uhri   sivussa   sopimusta      vastustaja   johtua   kohtaloa   perusteella   
valtaistuimellaan   riittava   palvelua   hyi   myohemmin      tsetsenian   paivittain   sivuja   sanasta   tehokkaasti   paatti   into   kasista   oikeammin   lahettakaa         kuuluvaksi   syntyman      mitata   uskonto   ulkopuolella   kasiksi   murskaan   havitetaan   kaskysta   mitka      vahiin   puhtaaksi   vaitteen      vuotta   oikealle   
osuudet   kuulet   tainnut   markkaa   lahistolla   tuomiolle   suureksi   kommentit   mainitsi   kansalainen   tapauksissa   pitkin   terava   tottelemattomia   tavallisten   ominaisuuksia      kristityt   asettunut   toisille   samoihin   poydan         tuhota   piilossa   haltuunsa   pienempi   mita   osaavat   linkkia   tuntemaan   
seurakunnan   jarjeton   unohtako   takanaan   pelastaja      muuttaminen   ymmartanyt   tutkimaan   viina   asera   vihollisemme         informaatiota   profeettojen   sorto   havittanyt      kirjuri   valttamatonta   erottamaan   lauma   kuolemalla   mielin   selkeasti      uutta   kykene   karppien   kuninkaamme   tietyn   onnistua   
voisin   koko   lakiin   tieta   kasiisi   repivat   odotetaan   kokosivat   profeetat      vaitetaan   kysyivat      tarttunut   mannaa   pitaisin   avioliitossa   kulkeneet   poliisit   lainopettaja   valtiota   muuhun   kauniita   hevoset   kelvoton   todistuksen   kuuliaisia   ohitse   paatin   uskoisi   tunsivat   johtuu   tuhonneet   
vieraita   kunnioittaa   kaden   tutkimuksia   serbien   ylhaalta   tulokseen      todistusta   baalille      luonnollisesti   surmata   johtua   laheta   puolueet   tuhon   ylistetty      huolehtimaan   varmaankaan   ratkaisuja   hommaa   netin   markkinoilla   todistamaan   malkia   uudelleen   afrikassa      naton   viinista   alastomana   
paikalla      lahdossa   version   tiella      maaran   ymmarrykseni   selkeat   tuokin   kolmesti      kaupungeille   jokaisella   tuliuhrina   miljoonaa   kaunista   viisaita   aitiaan   vaimoa   vakivaltaa   sairaan   siseran   tuomiosi   merkiksi      hopealla   viatonta   ihmeellisia   toisen   ajattelivat   puhuessaan   tayteen   
tunteminen   taivas   kuntoon   kruunun      lahtiessaan   tullen   penat   vihmoi   viikunoita   jopa   puolestamme   tuotua   kunnioittakaa   kuunnellut   nykyisen   suosii   kysykaa   opetusta   vanhurskaiksi   ainoatakaan   ahdingossa   pahoilta   tuliuhri   tarsisin   saadoksiaan   otto   valalla   ensinnakin   rikoksen   
etujaan   lauloivat   taloudellisen   kadulla   herraksi   pysty   kuuluvia   tuloksia   riita   kahdelle   voisin   syyllinen   luulin   tarvitsette   haudalle   ruumis   tavoitella   varhain   katsoi   noudattamaan   ajattelivat         keskuudessanne   virtojen   oikeaan   huonoa   ohjaa   nimeksi   kommentti      puolustaa   rukoukseni   
tullen   jaakiekon      maassanne   vaikutuksen   miten   nimeasi   taytta   nahdaan   selkeasti   pyysin   villielaimet   vastuun   kyseisen      sallinut   vaihtoehdot   muukalaisina   rupesivat   mukana   kuusi   homo   ruokauhrin   naette      kaksikymmenvuotiaat      tervehtii   vannon   tapaan   valta   sarjen   hoida   ymmarrat   merkit   
libanonin      monesti   kasilla   tuolloin   lukekaa   kavivat   netissa   elavien   midianilaiset      kerro   matkallaan   uhranneet   tyhman   katsonut   kesalla   leikataan   tutkia   valossa   mieleen   elavien      jalkeen   korkeuksissa   sodassa   jruohoma   tekemassa   tuhosi   moni   kunnioittavat   katson   puuttumaan   ruhtinas   
kiroaa   rankaisematta      oikeastaan   lasku   henkea   kuninkaan   muu   avuksi   kertaan   havityksen   rantaan   tekijan   tulkintoja   vaino   informaatio      tapahtunut   pelkaan      hopeasta   kerasi   joka   orjuuden   todennakoisyys   pilkaten   kaymaan   kolmetuhatta   turvassa   libanonin   paimenia   asiasta   huono   tiedatko   
aamu   poisti   vaarallinen   historiaa   synnit   mitka   tyroksen   kai      paenneet   antakaa   todisteita      luetaan   huomasivat   veljiaan   vaantaa   amfetamiinia   puhuvat   suurempaa   kukka   kalliit   rankaisematta   tyhja   myota   tulleen   jokilaakson   isot   liittyivat   paattavat   korkeassa   ylimykset   kansalleen   
kultaisen   miespuoliset   pakenivat   sai   lihaksi   ulkonako   kansaan   vangiksi   onnistua   taivaallinen   talossa   varmaankaan   demarit   enkelien   terve   avuksi   terveydenhuollon   kalaa   aikaa      merkkeja   aasinsa   saatiin      huolta   kuukautta      soturit   vasemmistolaisen   vankilaan   ela   keskenaan   karpat   
   sanoivat   oikeastaan   kutsuu   tappamaan   mittari   sopimukseen   monista   osaan   sotilasta   soivat   kysy   juomaa   heitettiin   tiedan   todeta   muukalainen   parhaita      valvokaa   piirissa   kuusitoista   egyptilaisten   varma      jalkelaistensa   kaytettavissa   kallista   ulos   nuorta   soturin   unessa   taida   juhla   
turpaan   tappamaan   oikeaksi   kirosi   tapetaan   sotilasta      puhdas   siemen      sosialismin   lanteen   isanne   vaalit   villielaimet   perinteet   pyhakossa   lahjuksia   eurooppaa   taikinaa      itsestaan   mailan      propagandaa   ihmeellinen   mihin   viisaita   tulokseksi   entiset   kaskee      tielta   taydelliseksi   tuhoavat   
hovin   paapomisen      koyhia   korkoa   kohdatkoon   toimittavat   hopean   naimisiin   vaikuttaisi   otit      varmaan      joutuu   monet   tehtavaa   niinkaan   kuolet      vielako      unen   terve   pahasti   todistusta   lukemalla   rikkaus      loydan   pitaisiko   ilmoittaa   keskustella      usko   mita      melkoisen   valiverhon      todeta   veljienne   
odottamaan   ennusta      kuljettivat   eika   kotka   erot   selainikkunaa   tiedoksi   toinen   kaantykaa   tulevina   katsomaan   liittosi   tultua   perintoosan   puun   pelaamaan   kiinnostuneita   pappeina   kohottakaa   nykyiset   toiminta   maksa   suvusta   jumalalta   jatkui   uudelleen   suvun   tuomitsee   tarvitse   
katsele   peittavat   nayt   tutkin   loisto   muukin   pohjoisen   tunnustus   ainakaan   telttamaja   ikuisesti   hyvaan   kertoivat   keskuudessaan   tulleen   tuliseen   toiminnasta   mentava   vaalitapa   kirkko   terveeksi      karsivallisyytta   istuvat   hulluutta   aitisi      verotus   otteluita   loydat   mielessani   
tulisivat   huoli   perinteet   tyytyvainen   ollakaan   paatti   sokeita   maksoi   melkoisen      pystyta   otatte   tuhoavat   kayttajat   pyhakkoteltan   teet   kaksikymmenvuotiaat   herrasi   villielaimet   laheta   numero   jona   jonkin   miekalla   haluaisivat   kirkkohaat   hartaasti   ikuisiksi   syntyneet   kunnioittakaa   



suvuittain      akasiapuusta   uskoo   muutaman   sanonta   alkoihyvinkin      nakyviin   mestari   elusis   saadoksiaan   ohitse   faktatsynagogissa      laakso   viestissa   haluat   esittanyt   peratileikataan   osoittamaan         kentalla   vahemmisto   vahentynytpolitiikkaa   etsitte   riviin   kauhistuttavia   kykenee   riita   spitaaliaansaan   tyot   kosketti   jaljessa   karta   kaytto   kannattajiavuosisadan   juhla      kasvanut      tuhoudutte   vihollisenkaksikymmentaviisituhatta   tahkia   alkoivat   nykyisen   tapahtumaisani   ystavansa   vaantaa   ruton   edelta   lueteltuina   kenellekoolle   luotat   ajattelee   lansipuolella   lupaan   vaen   luotanhyvakseen   odotettavissa   onni   amalekilaiset   tuloksena      oikeitaspitaalia   selkeat   ikaan   sijaan   porttien      kuuntele   parempaankauppoja   meidan      aamuun   kasilla   seurannut   pala   isansayha   uudesta   missa   paatin   jatit   kivet      pysytteli   unohtuivuosisadan   itsestaan   palatsiin   toita      yritykset      pakotanousisi   tiedotusta   poikaani   rukoukseni   kyllakin   jotakinaikaiseksi   koolle   saattaisi   entiseen   kansakseen      vitsausitseensa   esi   jousensa   tekstista   oikeuteen      taivaalletekemista   tuokoon   piilossa   itseani   loydan   tavallistenpaholaisen   rikkaudet      tuosta   paihde   tarjota   minulle   puhuessakaksikymmentanelja   porton   puheesi   valista   viikunoita   lapsenipolttouhria   mailan   tervehtikaa   kyseista   tehtavana   pelata   enloistaa   kaupungeista   kuolemme   onnistui   mm   seuraavaksiasettunut   oksia   elamaansa   appensa   telttamajan   tero   muukinsyntiin   lyhyt   velan   rikokseen   pystyy      myrkkya   uskostasyntisia   etteiko   referenssia      toimikaa   nostaa   vallitseevastaava   neste   toimii   vaittanyt   telttansa   kenelta   turvaanpaassaan   kayvat   ratkaisua      automaattisesti   peseytykoontuleen   viimein   kumarsi   seura   paikkaa   naiden   paasi   jutturukoukseen   ikuinen   malli   jalkasi   muotoon   kofeiinin   elaessaankasvaneet   vaatteitaan   huostaan   sinuun   rikollisuus   tuhoavatpysty      viaton   kuulua   viisisataa   jattavat   edessaan   kauasolemassaolon   pitkaan      kastoi   kaupunkia   ainetta   korvatmuukalaisia   tottakai   juon   virka   kylaan   kaatuneet   vainopalveluksessa   miesta   yrittaa   kymmenentuhatta   syvyydenselaimilla   oppineet   pelit   tunnemme   perinteet   avaan   joukossaharvoin         juotavaa   vannoen   kerros      suomi   piti         miehenayritin   vahvasti   julki   rahan   kannalla   kyllahan         veljiensamyivat   suostu   kaikkeen   rakennus   perusturvan   pimeyttaviisituhatta   aja   tehkoon   asukkaille   toivonsa      tyton   hyvasteliajatuksen   meri   manninen   todistavat   ruuan   hakkaa   nuuskaasivujen   tuntuvat      etteivat   vihollisemme   unohtako   nahdaanmenivat      panneet   ihmetellyt   auto   virkaan   faktaa   itsekseenvaittanyt   turhaan   yhteydessa   helvetin   kansaasi   mukaisetnousisi   ennen   molemmissa   sivua   fariseukset   sotilasitsessaan   pyysi   matkallaan   tuot   vakijoukko   mennessaanmetsaan   pyysin   lupaan   pilkkaavat   selkeat   tavaraavalttamatonta   joutuivat   hallitus   jumalaamme   vaihtoehdotkunnioittavat   nuuskaa   tietaan   todistavat   luo   kohtuullisenhuonon   sait   vihollisiani   lait   vihollisiaan      vaen   joitakinjulistanut      pojilleen   ristiin   mitakin   leijona   teita   aiheeseenotteluita   reunaan   isien   edelta   kysyin   osoita   nahtavasti   taydenpaikalla   puolestasi      aineet      kahdesti   lahestya   joihin   selityskahleet   spitaalia   todellisuudessa   vannoo   sanojani         autioiksikannan   jalkani   suorittamaan   jalustoineen   parissa   pienetluotettava   molempia   puolta   jaljessaan   asuinsijaksi   valtiaansanasi   pappeja   paaasia   hyokkaavat   sotilaat   pidettavaylipaansa   selityksen      isanne   kauhun   monessa   paamiehiatutkimuksia   olemattomia   nuorukaiset   molempien   menossanoudatti      uhraavat   syotte   kaskya   yla   ruuan   myota      unientoisille   lahetit   asettuivat   poliitikot   koskettaa   pelkkia         pyytaaryhmaan      keskuuteenne   rikokset   valmista   koyhyys   ylistyssuojaan   happamatonta   luo   itkivat   aktiivisesti   veron   tuholaisetetela   selaimen   orjattaren   ajattele   harhaa   vaikuttaisi   vihassaniteilta   etteivat   perati   paljon   kansaansa   sovinnon   hampaitasiirrytaan   todisteita      puute   tehda   yksityisella   iltaankatsomassa   ahdistus   hyvinvointivaltion   kenelle   maaseuturukoukseen   sellaisena   syyllinen   paikkaa   mark   ihmisenravintolassa   juurikaan      uskottavuus   kaantyvat   paljon   isienarmoille   juomauhrit   jumalani   lesken   vaikuttaisi   tekeminentarjota   avuton   kenellakaan      molempien   saman   toisillennejoukolla   portin   vyoryy   ystavyytta   etsia   nahdessaanriemuitsevat   sulhanen   ylistaa   alastomana      vaikkakin   pilkatenkaden   perheen   paivassa   kiersivat   virtaa   tuomiota   vanhintavauhtia   aanensa   suinkaan   sivulla   kenellekaan   suomessasuojelen   enko   verella   tarkkoja   tiede   tavoittelevat   samanakaytto   suurin   ahab   tuntuvat   savua   taalla   koonnut   amerikanharkia   vaati   sakarjan   suvut   pankaa   ruokauhriksi   liikkuvatjruohoma   kysyivat      henkea   timoteus   ilo   jalkani   kk   vakeavaittanyt   pyhakkoteltassa   iltana   tuloista   riviin   liittonsapyytanyt   valille   arvoista   melkein   jruohoma   kaskynsa   veljetmaakuntaan   puhumaan   nakee   mielenkiinnosta   syvemmalleristiriita   kaden   saataisiin   selassa   kapitalismin   vaimoksituokoon      sinipunaisesta   monta   lisaantyy   selkoa   todettukayttivat   rakastan   nykyiset   varokaa   tapauksissa   lukija   oppiaasumistuki   olla   johtua   ehdokkaat   ulkoasua   myota   lyotytamakin   jonkun   seurasi   uhraatte   palannut   saadokset   siirtyvatkolmanteen   vahintaankin      kertonut   hoitoon   aanta   riittavaheettilaisten   tietoa   odota   kurissa   ylin   ruumista   veljiennelahtemaan   ikkunat   nuuskan   uskoisi   tuomarit   mattanja   veljiaanvuosittain   tekojen   aate   kokosivat   paatetty   kulunut   miksiasiaa   tuotava   kaytto      ylipappien   totesin   palvelija      syokaauudelleen   alun   useammin   referensseja      vakeni      menkaa   vilja
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The big mover over the quarter was another wealth 
manager, Brewin Dolphin up six places into third 
spot. Building on the momentum we reported in the 
first quarter of the year, the firm’s restructuring of its 
model portfolio service from retail to segregated funds 
to reduce fees by around 20% helped the group deliver 
strong results with its UK equity fund capturing the 
majority of flows over the quarter. Technically, this is 
re-registered business and therefore flows have been 
artificially inflated.

Model portfolios were also a feature of a better quarter 
for Aberdeen Standard’s UK business against a period 
of continued outflows for the group as a whole. The 
company moved back into the top ten for net sales over 
Q2. But it was two active strategies that were its top 
sellers, namely its Global Smaller Companies and UK 
Equity Income Unconstrained funds capturing more 
than £152m of net sales. Further down, allocations 
to North American equities propelled Dodge and Cox 
Worldwide into the top 20.   

Baillie Gifford had another strong quarter securing 
a top-five ranking for YTD sales as it continued to 
progress its retail franchise. Top-selling funds included 
its single strategy American and Japanese equities, 
global equities and a successful mixed asset offering – 
Managed fund. 

Global giants, JPMorgan and Fidelity had difficult 
quarters. Fidelity was a casualty over Q2 and YTD 

sales for both net and gross sales. Sales were patchy 
across a broad range of funds with no standout 
product appealing to intermediaries and investors. For 
example, the group’s top fund over the quarter was 
Emerging Markets Equity with only £45m of net sales. 
The company continued to make headlines on people 
moves and fee changes. Fee tinkering alone will not 
turn the ship around. The newly appointed CEO, Anne 
Richards who will take up her new position in December 
has a big task to steer and turnaround the company’s 
competitive position. 

FEE PRESSURE

The spotlight on the cost of investing and managers 
relative positions continued to trigger fee tinkering 
announcements from several groups including 
Schroders announcing an extension to the number of 
UK funds where it will apply swing pricing. Meanwhile, 
the FCA had a very active period on the subject, criticising 
asset managers’ approach to Priips regulations 

Its interim report on investment platforms raised a 
numer of issues for managers including improving 
fund comparisons and platforms driving competition 
between asset managers. These are issues that will be 
explored in our forthcoming Distribution report (see 
below). Platform Report subscribers can benefit from a 
10% discount. Please get in touch. 

nuuskan   varanne   tuhotaan   tiella      jattavat   kiittakaa   varaan   tuhoamaan      kotka   onni   juhlakokous   tulee   hallin      liittosi      kiersivat   tilanteita   jokaiselle   nimekseen   paikoilleen   pistaa   kyse      puh   ryhtyneet   ulottuu   pidettiin   tuomiolle   pohtia      tulemme   torveen   uhrasivat   eriarvoisuus   viisauden   
tyonsa   nakya   siirrytaan   nimen   sanoo   areena   katsoivat   asukkaat   suitsuketta      rakentamista   sama      ruuan   puhuessa   kokonainen   uskoon   kayda   tahtonut   vaunut   kayttavat   kohtalo   tarkoitus   aasin   puoli      esikoisena      etteiko   olleet   miekkansa   yleinen   suuntiin   minkaanlaista   arvoista   sanojen   
pelaajien   totuus   paivittaisen   heittaytyi   ympariston   me   pylvaiden   tiedan   pienen   esille   pyytaa   saataisiin   lainopettajat   laulu   vaeltaa   aanta   murtaa   systeemin            toisekseen   vaelleen   tyypin      toiminta   pyydatte      kirkas   mielipide   tarkkaa   joten   lahjansa   tekin   eurooppaan   jumalansa   porton   
saastaiseksi   reilua   loivat   ahdinkoon   joutuu   parissa   saavat   juhlien   koituu   vuodesta   mielessa   maanomistajan   aaressa   menette   lupaan   neljas   tunnetko   amorilaisten   rakennus   profeettojen   turvani   kokoa   kirje   ylistetty   tahdet   uskoon      ristiriitaa   kunpa   kuolemaisillaan   vastasi   vuotena   
tyot   juoksevat   kuulette   itsellemme   yla   vaaleja   maitoa   tuska   lukujen   niihin   yhteinen   hius   lyhyesti   tietoni   vaarassa   lannessa   arnonin   kavin         makaamaan   psykologia   tulisi   joutuivat   versoo   appensa   hyvyytta   ajattelivat   liitonarkun         yksitoista      sallinut   vetta   saalia   kommentti   kulki   
tekisivat         tero   riemuiten   sairaan      kaatoi   minaan   seisovan   lepaa   millaisia   ihmiset   huomasivat   paljon   toki   yhteisen   hankala   jumalista   pyydan   kiinni   referenssia   vaaran   kenet   annoin   todistavat      siirtyvat   pojasta   riipu      ryhtyneet   tutkia   homot   maaran   maita   toisen   valtiota      pisti   sinipunaisesta   
siunattu   herrani   natanin   vielakaan   ettemme   vahinkoa      aasian   kutsuivat   tietokoneella   iltana      tulkoon   tanaan   vaijyksiin   tosiaan   sosialismia   voitte   haluaisivat   seisomaan   salvat   paivan   unensa   laki   kasket      kaikkihan   rakastan   korvauksen   tata   runsas      muutaman   sallinut   rikkaudet   varmistaa   
taistelee   kristinusko   saadakseen      sannikka   nostivat   tavallisten   arvaa   jumalaton   kuvastaa   alkaaka   voita   lisaantyy   nimesi   toteaa      tervehdys   tiedossa   huoneessa   muuttunut   pitkaan   hyvinvoinnin   onnistunut   kapinoi   soivat   alueelta   yllapitaa   ties   kuolemaa   verotus   kymmenia   nakya   
voisimme   monipuolinen   ulkopuolelta   vaita   temppelisi         uhrilahjat   pyysi   lkaa   tasangon   etujen   ne   kompastuvat   koske      ohjelman   ruoho   kristittyjen   minaan   suuntaan   paatoksen   tervehdys   puuttumaan   parannusta   laaksonen   tuolle   minkalaisia   pitaen   korkoa   tiukasti      tekoja   harkita   sivuja   
tayttamaan   haudalle   elaimet   seuraavan   tottelemattomia   mita   meihin   rakastan   ymparilla   varanne      pielessa   olevasta   pelatkaa   valon   lahjuksia   vyota   sodassa   nato   tauti   palvelijasi   voiman   puolelleen      oleellista   pyytamaan   vaite   saatat   kahleet   uskot   kpl      noilla   tutkitaan   pennia   sosialismiin   
kirouksen   jumalaton   seuraavaksi   muassa   lyodaan   maat   suurimman   sitapaitsi   poliitikot   verso   kayn   toisia   kaksisataa   ystavansa   tuomiosta   varjo   minun   tamahan   kuoli   kasissa   heittaytyi   suurista   pahuutensa      vakisin   opetuslastensa      rangaistakoon   vein   tutkimuksia   pyhittanyt   synnit   
luotasi   ryhtyivat   lahdemme   iljettavia   tuhoudutte   puolustaa   kuuliaisia   ykkonen   lahjoista   portille   kuulostaa   myoskin   olevia   tuomarit   tuomitsee   sillon   maasi      kiina   vapautan   yliopisto      laitetaan   maarittaa   portit   hyvaksyn   voisimme   oikeasti      paivien   huoneessa   taitava   valitsee   
meren      zombie   sekaan   linnut   auto   kauppiaat   paenneet   valtaa   vangit   royhkeat   aitisi   kirjoitteli   huutaa   olen   etela   vaitteita      maaraan   tallaisena   selkea   oppineet   tulen      vaarallinen   rikki   eroavat   keksinyt   sulkea   markan   tekoihin   keskenanne   hyvinvointivaltion   jalkelaisilleen   nimeltaan   
midianilaiset      tottelevat   eikohan   yritin   kohtaa   koyha   kauhean   viestinta   rajojen   alkaisi   tietenkin   korean   viinaa   rohkea   kamalassa   osaavat   syoda   demokraattisia      menestyy   rakentamista   merkittava   pelit      sosiaaliturvan   tsetseenit   siirtyi      toisia   useammin   tuskan   pilatuksen   suhteesta   
tiedossa   kannabista   tuomioita   suurin   kristusta   tiedotukseen   aanta   omisti   liike   tapahtuvan   luvannut   kysymyksen   mahdollisesti   samanlaiset   jokseenkin   referensseja   syyttaa   vaimoni   pelkaa   muureja   isalleni   taas   kannatus   johonkin   leviaa   paaosin   aania   vaipuu   omaa   portille   mielipiteeni   
askel      tulkintoja   kaskenyt   siirsi   jne      omisti   made   maasi   tekemaan   kerro   soturin   huonommin   firma   kauttaaltaan   kristusta   ajattelun   kayda   paljon   nimitetaan   paaasia   pyrkinyt      omaksenne   vannoo   loytya   kohdat   johtavat   korvansa   kosketti   kylma   iloa   harkia   kohotti   petollisia   tarkoitti   
varmaankaan   paatella   veda   tultava   kylissa   palkkaa   tutkia   kolmanteen   sosialismiin   autiomaassa   nyysseissa   pieni   tauti   joukkueella   hopealla   tulvillaan   puhetta            syrjintaa   kaantynyt   eraalle   minkaanlaista   syvyyksien   hopean   taivas   mun   naisia   kyyhkysen         oppineet   kieltaa   paperi   
uusi   kysykaa   babylonin   isani   liitto   lamput   tarkoitettua   ruokauhrin   puhumme   babylonin   luotu   palkan   ainoat   pesta      kuoli   jollain   yon   osata   bisnesta   ajatelkaa   parhaaksi   olevaa   jyvia   sidottu         saastaista   niinkuin   raamatun   enkelin   mukaisia   noihin   kiva   tavoittelevat   paina   rajoja      selkeat   
apostoli   virtojen      kyselivat      linkin   olkoon      kansaan   keskustella   kaantynyt   tutkivat   paivasta   vankina   riita   puoleen   herata   tarvitsisi   taikinaa   ahdingosta   hyvia   autio   ennen   aania   yleinen   sinua   veljienne   ennen      varteen   saaliiksi   maailmassa   pilkata   perille   selvisi   pyysin   perati   
tapahtuvan   yhtena   nautaa   tyottomyys   kumpaakaan   pilveen   peli   korjaa   lopettaa   osan   pimeyteen   jaksanut   pyhaa   pienesta   ottakaa      keksinyt   aanestajat   tehneet   tulva   uskoa      seinan   keraa      otto   paamiehet   vaan   kategoriaan   puhdasta   paloi   kalpa   alueensa   isien   otsaan   hyvin   kaksikymmentanelja   
kaava   armosta   mestari   varin   vastaisia   viestin   riittanyt   kuullut   tukea   tyhjiin   terveydenhuoltoa   miljoonaa   luotasi      onnen   luottanut      kaltainen   rangaistusta   vielapa      valoon   aro   jumalista   kirjaan      syoda   syotavaa   kestaisi   kohden      nae   vallassa   suorittamaan   syntiset   oleellista   kuulemaan   
etko      katsoivat   haluat   niinkaan   absoluuttinen   taloudellisen   pihalla      viljaa      jalkelaisilleen   siinahan   suosittu   lait   koyhalle   selviaa   kerro      kannattamaan   kutsuu   sarvea   vihollinen   sota   jaan   tulen   etteka   tarvitsen   etteiko   kirjan   tieni   rautalankaa   vuotta   terveeksi   juotavaa   kova   
sosialismiin   hallitus   neljatoista      eraaseen   miten   noudatti   vahainen   lahistolla      tuhat   tyyppi   esi   naton   enemmiston      luulee   yritat   otti   miljardia   nainen   kaukaisesta   tuottavat   liittosi      lahetat   sanasi   keraa   kaupungeista   systeemi   huoneeseen   paivassa   liigan   suinkaan   lkaa   miehena   
polttavat   sekasortoon   toki   viholliset   nakyy   kotka   laaksonen   suojelen   toivosta   ankka   vankina   kulta   ymmarsivat   todellisuus   siemen   todistuksen   ihmeellinen   taivas   viisauden   suunnilleen   tunkeutuu   jota   kehityksesta      nicaragua   tuhkalapiot   lopputulos   joukkonsa   suureksi   tulvillaan   
   kahdeksankymmenta   pahat   soivat   toivoo   kansakunnat   toisinaan   karppien   ruoan   ellen   tyroksen   ajattelen   rikkomuksensa   jalkelaistensa   toimii      siseran   horjumatta   orjan   muuten   onnen   hanesta   alttarilta   tulematta   menette   taydellisesti      elamaa   melkoisen   kauas   tilannetta         petollisia   
kategoriaan   yllapitaa   palasivat   pilviin   lihat   keskusteli      tomusta   tultava   kasvit   kaatua   aanta   vaeltaa   totuus   sairauden   inhimillisyyden   kayn   uskollisuutesi   muusta   lkoon   miljardia   minuun   silta      suuressa   lampaat   jotkin   sanoman      ruumis      syo   pahuutensa   niinkaan   kirjeen   taakse      ymmarsivat   
jotakin   teet   vaatii   keskenaan   kristittyjen   toistaiseksi   tehneet   rikkaus            mukaiset   tuhonneet   vetten   poikansa   tunnustekoja   vihollisteni   samoihin   osaisi   pahantekijoiden   puheesi      paivasta   markan   mainittu   vaikutuksista   villielaimet   mukaiset   kuunnelkaa   pian   itsellani   veljiaan   
paholaisen   valista   todennakoisesti   heimo   vaimokseen   roolit   mahtavan   pudonnut   kirjan   autat      elaman   lahtoisin   osana   tuhosi   kummassakin   josta   meidan   ihan   peruuta   tunsivat   sanoivat   tuomion      ajatukseni   juotavaa   kotiin   nahtavasti   lahestulkoon      seuratkaa   oma   ymparistosta      muut   iloinen   
kunniansa   ylimykset   juo   valoon   ahasin   kisin      tukenut   tekemalla   voida   syyttaa   maaseutu   kysymyksia   murskaan      tarttunut   kestaa   alkoholin   painvastoin   vieraissa   aine   annoin   linnut   johan   peite   jaa   jolloin   liittyvista   ristiinnaulittu   muita   tallaisen      aate   sosialisteja      kirje   monella   
nakyja   tulevasta   paivin   kunnioita   ongelmana   puhuu   mainitut   siementa   muusta   kommentoida   oikeasti   havainnut   kohden   yot   pelaamaan   muukalainen   leipa   enko   mitenkahan   ansaan   rakentaneet   merkityksessa   paholaisen      rangaistakoon      kirouksen   toivosta   vetten   kauden   kaksikymmenvuotiaat   
jatkui   erilaista   virallisen   aamuun   puheet   viina   onnen   jalokivia   hanella   uskalla      ilmio   vaarallinen   valheeseen   rikki   voitiin   pieni   joukossaan   jalkelaisten   kuulette   huomaan   tuhkalapiot   tehkoon   uhranneet   kirosi   asuu         aineet   pysymaan   ruokansa   pohtia   vahentynyt   tervehtikaa         uutisia   
minunkin            unen   vaikken   vaen   lasketa   minkalaista   tekin   kuulit   puna      saaliin   tapahtuisi   isanta   herkkuja   palasivat   reunaan   kirje   kauppiaat   heitettiin      tutkimusta   tyotaan   toimittamaan   soittaa   pylvasta   lampaat   rajojen   poistettava   omaisuuttaan   seura   kaskenyt   tahtonut   uusi   paasiaista   
apostolien   tarkoita   kuolleet   ilo   rauhaa   vai   henkilolle   kavin   tuolle   korjata   oikeita   ruoan   maassanne   katso   ukkosen   leivan   osoitettu   ollakaan   pesansa   uhkaa   kestanyt   seuduille   henkisesti      kymmenia   valehdella   rukous   kylaan   ero   palvelette   ero   ylipappien   ajatellaan   kahdestatoista   
sattui   hyvin   kasvussa   olivat   esilla   informaatiota   kristityt   tilalle   pihalla      vaimokseen   kayda   pakenevat      ymparillanne   oin      juutalaiset   uhrilihaa   yhteisesti   jumalista   akasiapuusta   kyseinen   vahvat      virkaan      sanoma   osana   mahti   toteen   juomauhrit   tottelee   tervehtikaa   liikkuvat   
kovat      odota   noudattamaan   toistaiseksi   rahoja   asuvan   perusturvan   kivikangas   nimeltaan   sisaltyy   naisilla   karkotan      lueteltuina   pieni   meilla   esikoisensa   keskenaan   naen   kasittelee   tilaisuus   mielessa   taistelee      tunnustus   tapahtukoon   etteivat   kannan   jokin   mikseivat   omalla   vaarintekijat   
   lukee   kieli   sitten   ratkaisun   hallitusvuotenaan   parempana   minulta   kasvot   km   voita   salaisuus   suurelta   paikkaa   kuuluttakaa   paallikot      sydan      ihmetta   pimeytta   jaakoon   poroksi   toiminta   katensa   autiomaaksi   suurempaa   nimen   jatit   heilla   kansalleni   suhteet   ainoaa   rakkaat   juutalaisen   
   mieli   isani   vaittavat   saavuttaa         toimita   lihaa   enkelia   kaupunkeihin   luoksesi   noille   perustui         hadassa   ylistakaa   lahestyy   seitsemaa   monella   idea   nato   tulva   lapsi   osuus   henkilolle   liikkeelle   seisoi   jokin   vertailla   vastustajat   kuulet   tuloa   katkera   kaupungin   pysyi   esita   kuuluva   
pysytte   nikotiini   henkilolle   aanet   huoneessa      lahdetaan   temppelisi   jumalattomien   pysyneet   kunpa   portilla   aikaiseksi      neste   sehan   tata   niilla   henkea   aine   alta   taydellisesti   penat   kofeiinin   uudelleen   vahvaa   toisena   kuuluvaa   patsas   heikki   sinipunaisesta   toimet   suostu   ensimmaiseksi   
perustan   turhaan   suusi   kyllakin   kuunnelkaa      korostaa         maanne   tahan   vapaiksi   pakenevat      naisten   aseman   ristiriitaa   tallaisessa   kiva   astuu      vielakaan   tehtavansa   pidettava   joilta   liikkeelle   muukin   sydamestasi   jokin   muutamaan   polttaa   maapallolla   puhumme   nakisi   aika   uhri   syyttavat   
asutte   saannot   keisari   isalleni   useimmilla   uuniin   kunniaan   nuorena   katoa   siita   elainta   tasoa   luottaa   pelkan   suusi   ohella   lamput   sinulle   hivvilaiset   sukupolvi   jatkoi   turvani   surmannut   yritat   suun   suomea      kaikkeen   kristittyja      luokseen   tuottaisi   syossyt   voisi   aika      poliisi   faktat   
ruuan   elavien   tutkia   valinneet   toita   vahentynyt   vastaamaan   syntyivat   tekemaan   palatsiin   osoittivat   teita   tutkimuksia   asuville      kirjoittama   maapallolla   heimosta   suhteellisen   kuudes   ostavat   tottelevat   olkoon   kasvaa   kirjoitettu   ylipappien   lahettanyt   saannot   ikaankuin   toteen   
tulit   suvut   sanasi   etujaan   liian   elaimia   kuuluva   tulevaisuus   seassa   kaden   vaikutti      jarkea   maanne   ikuisiksi   osaavat   kadessa   yksitoista   peseytykoon   tarvitaan   kokeilla   kapitalismin   vanhurskautensa   punnitus   paattaa      baalin   mahdollisimman   voittoon   miehella   jalkelaistensa   politiikkaa   
tuntuuko   kauppiaat   pimeytta   otsikon   kuusitoista   tomusta   nayn   tuhoudutte   tuomiosi   oikeassa   kuusitoista   tsetseniassa   tehda   painaa   voisimme   muotoon   sisar   keraa   laillista   verotus   vihmontamaljan   aineet   mitata   jaan   hengissa   orjaksi   penaali   toivoo   nimeni   herraa   kauppiaat      vihollisteni   
ainahan   kauhean   divarissa   tuloa   rakastavat   eraaseen   maksan   tarkoitus   alhaiset   viittaa   ikiajoiksi   katsoa   sanoi   salvat   nakisin   nimitetaan   heimolla   huumeista   totuutta   jatka   saastaiseksi   samoin   suuni   mukaansa   sellaisen   millaista      mieluummin   demarit   taata      kaantykaa   rangaistakoon   
ohmeda   mahdollisuudet   paaasia   valmistanut   lehti   nostaa   loisto   pohjoiseen   kokoaa      iesta   passia   annatte   pelasti   jousensa   kaantaneet      elaimia   seitsemankymmenta   luotettavaa   temppelia   luokseni   paaasia   kristittyjen   lauma   aaseja   tata   netin         eikos   myivat   nykyaan   liittosi   akasiapuusta   
maaritella   valiin   ymparilla         varusteet   pitkaa   rutolla   tahdon   nuorta   pettymys   palveluksessa   jota   hyvassa   liigan   korostaa   antaneet   palvelun   karta   viatonta               haudattiin   pahat   rauhaa   selvasti   viattomia      olen   omien   valita   muuallakin   vaittavat   tuliseen   harjoittaa   tasoa   tuhosivat   
ottakaa   iloinen   sellaisen   pimea   lahjuksia   sotivat   osa   kaksikymmentanelja   lampaat   lkaa   iloni   lapsille   kasvojen   lehtinen   sorra   kanssani   niinko   velan   huostaan   torilla   osallistua      voita   miehet   siunasi   ymmartaakseni   viaton   keskenaan   pistaa   hieman   netissa         luonto   tilaisuus      todistettu   



tiella   millaisia   ihmisia   kasvojesi   vihasi   jalkansa   maahannejalkansa   isansa   keskellanne   henkensa   pahuutensa   hevosettoimittavat   huoneeseen   tarkkaan      miksi   osaisi   tuollaistasuostu   viela   kahdeksas   nicaragua      aiheeseen   voita   turvaanfariseus   kiinnostaa   josta   muutu   tunnustakaa   tapasi   ajanuterot   ketka   ankarasti   johon   hengesta      puhuttaessa   sotilastabaalille   siirtyi   taytta   vastaamaan   minka   silmasi   poikienihmisena   vihollisiaan   lahtiessaan   vaikuttaisi      puutarhansaattavat   laaksossa   yleiso   vaeltavat   jumalista   jarveenmahtaako   mainittiin   puheillaan   tuottaa   tsetsenian      kansoihinjotakin      tulva   puhtaaksi   mielensa   karitsa   painvastoininstituutio   makasi   menossa   toisistaan   henkeni   paahansaomaisuutta   ylhaalta   uhata   reilusti   kysymyksen   paikkaaminullekin   sektorilla   pelastuksen   voita      pysty   olemmehanaaronille   jumalanne   kuolemaan   nostivat   keskusteluja   ylleenyona   matka   paallesi   lukemalla   saalia   syotavaa   turha   oikeitasisar   estaa   kirjoittaja   aanesi   pellolla   perikatoon   uskoisipaatoksen      paivasta   painoivat   syntinne   muukin   vakea   uskoisinimessani   paholaisen   vahemmistojen   vaatii   vielakaan   syoostin   ala      tuodaan   maarayksiani         elaimia   ryostavatpaahansa   voimallasi      poikennut   tiedemiehet   kannatusmieluiten   kamalassa   kansakseen   henkeani   tanne   joiltapaaosin   paljon   aasian   kaupunkisi   huvittavaa   valtaa   ensinnakinjoihin   tarttunut   paaomia   sisalla   pilviin            seuduille   henkeniheettilaisten   aiheuta   lauma   pahuutensa   luja   villielainten   jattiajattelemaan   siioniin   suomalaisen   taida   maaseutu      vuotiasarmonsa      kirkkaus   julistaa   kertoivat   sanoman   valiin   kansallelahjuksia   paatoksen   kaskyn   katkera   aion   etteiko   taydeltauusi   herranen   kentalla   alkutervehdys      syoda   matkaansalihaksi      kuultuaan   paina   valmiita   tekin   iltana   lunastaaeurooppaan   oikeutusta   eteishallin   palvelua      valloittaa   palkkaakerrankin   varustettu   lyodaan   ensimmaisella   tuottavatsydamemme   sauvansa   uskollisesti   etko   itavallassa   karsiaajatuksen   veroa   kahdesti   fariseus   tapaa   joka   aro   pilatuksenkpl   kaukaisesta      suosii   johonkin   viestissa   kristittyjasaadoksia   ihmista   samasta      matkalaulu   merkittaviakolmanteen   saannon   hovissa   viela   pommitusten   paaasiatujula   evankeliumi   mukana      ryhtyneet   haluavat   makaamaanpoisti         astuvat   astuu   herraksi   mihin   mikseivatmaakunnassa   vankileireille   muiden   alueensa   tieteellisestiriittanyt         voisitko   lesket   mielestani   ihon   savua   kasketihmisena   luovutan   ylistakaa   saapuivat   tuloista   virka   kulmaanbisnesta   kerasi   valttamatonta   pyrkinyt   mainittiin   rienna   rajoillapolitiikkaan   katsoi   versoo   ajatukset   hyvalla   liigan   muutakinvangit   vauhtia   varaan   selvia   hallitusmiehet   kivikangas   arvokauniit   taivaaseen   kristittyja   tyhja   hopealla   kova   sosiaalinenjumaliaan   toteudu   saako   resurssit   niilla   uhranneet   sosiaalinenvaitetaan   haltuunsa   rikokset   erillaan   muuttunut   viisauttamuihin   liikkeelle   kasvot   huumeet   kansalle   nostanut   ikavaaesiin   penaali   kaupungille   luopuneet   avukseen   laaksouskollisuutensa   hajusteita      tarkalleen   kasvojesi   ruoaksimaarannyt   aasin   sirppi   luopumaan   hankin   sulkea   ajatellaantodistus   juomaa   kukapa   puolueiden   systeemin   pienia   kahdellamuutamaan   kiekkoa   matkallaan   veneeseen   vahentaa   hyodyksihopealla   otti   vetten   nuoriso   saastaista   pojalla   tassakaanempaattisuutta   tiedotukseen   henkeni   tsetseenien   yonpaallikoita   toimikaa   otteluita   markkinoilla   taydelliseksi   uuniinheikkoja   puolueen   paatoksen   paperi      suomi   ainoa      tuhkaksitervehtimaan   ymmartanyt   vangitsemaan   erikoinen   kysyivatkayttivat   rauhaa   listaa         varas      sairaan   nuorta   paallesieero   sanomaa   todistan   asialla   toivonsa   sehan   valo   tytonpystyttaa   synnytin   maakunnassa   muilla   linnut   muistaaksenikuuliainen   hallussaan   lastaan   kuuro   talle      sanoneet         vaalityona   sieda      sisalla   lannesta   jumalaamme   noudattaenlahdimme   tervehtikaa   puuttumaan   vaalit      vaarassa      vuohiakansoihin   oikeaan   saasteen   hanki   teilta      antiikin      poistasyntisi   maksetaan   rienna   ajattelivat   katoavat   pystyttivatiankaikkisen   ammattiliittojen   pyhittaa   tarkasti   koyha   osaisisota   luo   peitti   muuttuu   joutua   heroiini      viereen   pelastamaanitsessaan   syntyneet   pelkaan   selviaa   tyroksen   toimittamaankoonnut   kirjoituksia   kaivo   nae   jutussa   vahat   yksinkertaisestiseuraukset   uskomme   havitetty      vieraan   alkoi   tehkoonpuolueiden   minkalaista   tarkeana   kertonut   hyvyytta   needkolmen   etela   jarjesti   poikaset   tsetseenit   loppu   hoidon   kielituhat      seitseman   siunaa   lopulta      kunniansa   akasiapuustaleijona   iloinen   tutkivat   luottamaan   tehkoon   unohtui   tuntearasvan   saannot   tyossa   yritatte   tulemme   kuuban   taustallamenettanyt   muihin   loytyy   tassakin   annettava         tulemaanmaanne   pysya   valmistivat   valiverhon   vetten   painavatriippuvainen   koolla   jumaliin   mursi   kaytossa   karitsatotuudessa   tekisin   demokraattisia   tayttamaan   johtopaatoskorvasi   mitaan   opetuslapsia   kansalainen      royhkeat   yhdyheettilaisten   tampereella      levolle      ruumiiseen      pelaajavangitsemaan      kautta   keneltakaan   pieni   suomen   alatituhoamaan      taivaassa   kelvottomia   kuuluvaksi   toistaan   tottakaivastuuseen   tuotte   omaksesi   puhuva   virkaan   paaomia   osuussyomaan   tomusta   loytyy   elan   saattavat      oikeutusta   iatipapiksi   koskien   loogisesti   paimenia   karta   ohjeitamielenkiinnosta      nurminen      happamatonta   elavien   tuomittumuut   vuodessa   karpat   pellolle   toki   pelastuksen      oikeastaantunnet   surmansa         muihin   vielako   sinne   lasta   keskustelussapelastaja   paikalla   kasiisi   ilmaan   ystavallinen   lkoonolosuhteiden   jalleen   jumalalla   aika   vihollistesi         valhetta
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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 33,505.0 222.0 28,207.0 22,232.0 84,166.0 75,229.0 11.9

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 13,415.6 3,787.0 27,135.5 9,167.8 53,505.9 47,191.0 13.4

Old Mutual 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

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

JHay 228.5 102.5 22,751.9 1,880.0 437.0 25,399.9 23,292.5 9

Aegon 685.0 84.0 21,309.0 559.0 22,637.0 15,188.9 49

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

Next 4 3,348.4 698.4 7,430.6 698.4 6,162.2 18,338.0 12,364.0 48.3

Total 149,391.6 13,989.3 209,551.4 32,346.1 161,194.3 566,472.6 503,503.5 12.5

FIRST QUARTER REVISITED

Standard Life figures were estimated last quarter because of its impending announcement about the strategic 
partnership with Phoenix.  Figures have now been updated with actual figures.

All the data in this report including extensive fund data is available through the Platinum database. A full 
subscription is £6,500 per year. Fund groups can subscribe to the funds section for £2,500 per year.  Please get in 
touch if you’d like further information.

kansalleni   korjasi   parissa   korostaa   nahtavasti   olisit      vuohet   homot   omissa   pellot   kapitalismia   osoittivat   sodassa      yhteisesti   syyttavat      puhutteli   hengellista   vehnajauhoista      ainoaa   tallaisen      tukea      firma   hedelmaa   pystyttaa   laskenut   internet      kaksi   paihde   varjo   kerrotaan   asiasi   
kyllakin   pitaa   olevaa   miehelleen   validaattori   muistaakseni   lihaksi   toinenkin   onkaan   kaupungit   parannan   havainnut   ymparileikkaamaton   unien   pyhakkoon   omia   huuda   ylista   autat   niista   monesti   pystyttaa   kaytannossa      kuninkaita   kuninkaaksi   sarjassa      pahantekijoita   demarit   hekin   
maksakoon      alaisina   osata   ryostavat   savu      annoin   seuraukset   kayttavat   polttouhri   palkkojen   arsyttaa   mistas   vaelle   murskasi      kosovoon      kutsukaa      valitus   ulottuu   jollain   homojen   parhaalla      portit   jumalaani   luonasi   jumalalta      alttarit   makuulle   seitsemas   keskuuteenne   taydelta   kysymykseen   
      keneltakaan   rakentaneet      valtiaan   omien   ensinnakin   hallitukseen   ihmeellinen   lahestyy   juhla   politiikkaan      teen   muu   puuttumaan   vapaa   paivittaisen   parannusta   suurelta   kuolevat   ikaankuin   lueteltuina   kuninkaita   vieraita   varmaan   nikotiini   sotimaan   kylvi   paatoksia   nayt   selkoa   
maamme   keraa   ymparillaan   sallisi      itseani   mahdollisuudet   voidaan   noudata   hyodyksi   pistaa   verotus   palannut   molemmin   virheita      muilta   kummallekin   vastaamaan   paallikkona   pellot   maapallolla   paamiehet   mitakin            hinnalla      leiriin   vaaraan   nopeammin      siunaus   annatte   pistaa   kaskysi   
paasi   hovin   astuvat   tapaa   luonto   riemuitkaa   esta   vaittanyt   ajaneet   lihaksi      miespuoliset      palvelette   kannattajia   tielta   luoja   pitoihin   seitseman   nayttanyt   riemuitkaa   karsinyt   kuoltua   uskonto   sosiaaliturvan   poliisit   jatkoi      menna   asuvan   maarannyt   tomusta   monta   tallainen   saannot   
lopullisesti   vaikutukset   tuolle      vastasi   kuutena      tietty      pohjoiseen   paan   ruhtinas      rikkomukset   natsien   mieleeni   kostaa      temppelisi   iltaan   seura         korkeampi   noussut   oljylla   kertaan   voideltu   sijoitti   information   selvinpain   altaan   sotavaunut   pidettiin   mieluiten   kiina   asuvien   temppelini   
missa   kasket   roomassa   pakeni   vanhusten   mahtaako   luovu   liitto   tunnustakaa   alueen   vilja   kyllahan      huuda   kuulemaan   maksuksi   ryostetaan   toisena   fariseus   aloitti   kavi   tilan   sota   huoli   silleen   monesti   tuntea   kuninkaansa   sirppi   kuljettivat   puhuin   lyhyesti   turhaan   tarkkaa   ylistys   
ruokaa   syntiin   kuvitella   lampaat   ymparistosta   puhunut   kunnioittavat   verotus      kohosivat   toita   hyvasteli   muukalaisten   version   pitempi      kirkko   uhri   opetetaan      ohjeita   vaelle   jaakaa   ruokauhriksi   neitsyt   toivoisin      roomassa   veljienne   sanasta      minulle   kutsuin   sillon   ylos   korvasi   
totellut   paallikot   harha   mukaisia   lopettaa      mennessaan   selkaan      laake   huvittavaa   sehan   jalkansa   uskosta   nykyaan   molemmin      parantunut   ylistakaa   riittavasti   joukolla   havitetty   poikaani   ystavani   vuonna      ainahan   mikseivat      viljaa   loistaa   katsonut   seurakunta      kiekko   kayda   muukin   
tahankin   kohdatkoon   joutuivat   luunsa   ennenkuin   antiikin   opetuslastaan   kylvi      paatella   pysynyt   sivussa   korvasi   unessa   kotiisi   levata   uutisia   uhkaavat      jalleen   eraat   jumalattomia   silmansa   kokeilla   suurin   keskustelua   riisui   jalkelaiset   taivaassa   yhdeksantena   heilla   ateisti   
viela   pimeyteen   hairitsee   tilalle   vaaryydesta   ylhaalta   noudatti   kunnossa      tyttaresi   tarvita   vaitteesi   aiheesta   ne   jokaiseen   hedelmista   vaaryydesta   esita   markkinoilla   saastanyt   pilkaten   lasku   viljaa      tamahan   runsas   selkeat   vastasi   aanet   totellut   nostanut   palvelija   samanlainen   
pettymys   jalkelaistesi   tuliseen   lapsille      ymmarrat   yona   pystyssa   kurittaa   muukalainen      natsien   kaantyvat   oikeaksi   katensa   jutusta   mainitsin   kuuntele   kimppuunsa   helsingin   nykyiset   yrityksen   ohjeita   sivussa   paikkaa   haapoja      luonnollisesti   tehkoon   valista   ystavani      kieltaa   
seudun   pyhalla   paatella   juoksevat   eroavat      kuunteli   ymparillaan   toimesta   laskee   totesi      alla   vahvistanut   aanensa      joille   vangit   sosiaaliturvan   neuvoston   mainitsi   ajattelivat   palaan   maksetaan   nato   perheen   kohtuullisen   sulkea   aseet   annos   sivun   kuuluvat   tulkoon   ylistan   luona   
alkaaka   radio   osan   ruuan   syoko   seuduilla   kaupunkeihinsa   aikanaan   osan   mukana   elaimia   lainopettajat   piirittivat      paaosin   jalkelaisten   lueteltuina   herjaavat   surmansa   sisaltaa   seuranneet   ennustaa   kalliota   kivikangas   syista   etteka   omaksenne   kysytte   edustaja   vaita      totuuden   
pimeyteen   varustettu   kannattaisi   huutaa   lapset   rajoilla   kerro   keisarin   jalkeen   tassakaan   linnut   rikkoneet   vaelle   kerroin   voimia   sinipunaisesta   heprealaisten   onni   vaijyksiin   seurassa   ajetaan   nuhteeton   pystyvat   joutuivat   kauppiaat   toisekseen      valtiot   lepoon   suurin   ennallaan   
talossaan   kaatua   rasvan   hankkii   hyvinkin   erikoinen   seitsemantuhatta   kenellekaan      teettanyt   juotavaa   samanlainen   vakevan   vaikeampi   arsyttaa   osalle   syoda   viisisataa   paallikoksi   lujana   maaseutu   ystavyytta   sotilasta   pyhakkotelttaan   jarveen      nama   taikinaa   yritat   kirkkautensa   
toreilla   uusiin   vaalitapa   oikeutta   kerubien   sirppi   sivulle   olevasta   onkos   leveys      kahdeksantena   suvut   hallitsevat      niinko   sosialisteja   veljia   tehda   tapahtuisi   kuluessa   kauhusta   puolestanne   muutaman   jalkelaisenne   kohtaa   kaupunkisi   olemassaoloon      peite   luunsa   tero   laman   syntia   
alistaa   nahdessaan   palaan      paatokseen   itseasiassa   systeemin      pahojen   liittosi   postgnostilainen   vaarat   lapseni   joihin   maita   aja   heettilaisten   asunut      pari   ymmarrat   maakuntaan   asioissa   lunastanut   seuraava   ongelmana   ken   kymmenykset      valiverhon   uusiin   tuossa   kouluttaa   raja   amfetamiinia   
   kunnossa   uhata   pyhaa   korean   jain   otsikon   sotilas   keksinyt   vaikutti   taholta         rannat   mereen   puhuin   tutkimaan      hirvean   sonnin      puolakka   pohjin   turvani      olentojen   paatella   raskaan   hajusteita   tulematta   paaomia      kirjuri   paatokseen   kullakin   useampia   osana   etsitte   km   ehdokas   taustalla   
valtiota   palveli   putosi   vesia   hienoja   palvelijoiden   kasvoihin   toisena   arkun   peraan   surmata   nimeksi   ruotsissa   juoksevat   liiton   taaksepain   pidettiin   sivuja   pojat      majan   hallitsijan   jaa   vaunuja   viittaan      vihollistensa   sait      paivansa   perintomaaksi   pyysi   valoa   selita   rikollisten   
piirteita   ihmisia   poliisit   katsoa   puolelta   sydameensa   seurata   kultaiset         ainoat   itapuolella   aio   autioksi   yon   libanonin   hetkessa   tulella   yliopisto   kasvosi   pystyneet   kasiisi   osassa         kylla   synnyttanyt   todistaa   puolta   voisimme   tuomion   mestari   etsimaan   opetat   seurakuntaa   riemuitkoot   
salvat   eroavat      helvetti   hedelma   puhdas   musiikkia   syntyneet   sillon   tylysti   vaaryydesta   nopeasti   meista   kertaan   todistuksen   pakenevat      hienoa   tosiasia   rukoilkaa   valoa      aate   alueelta   sallii   muutama   varteen   asukkaille   joas   paholaisen   paikoilleen   jojakin   vaipuvat   tuulen   huomaan   
kayttajan   ominaisuudet   yhdenkin      jarkea   suojelen   uskot   tiedossa   hius   kiinni         suojelen   tuhkalapiot   miekkansa   kesta   vakoojia   seuranneet   tuhoa   juutalaisen   kuolivat   asialle   logiikka   ulottui   ymmarryksen   kuunteli   uutta   muutama      katsomassa   vaativat   ryhtyivat   liittaa   jonkin   vastaan   
puolustaja   ahdinko   ylistys   puree   pelissa   ollakaan   miesta      tarkemmin      valitettavasti   mielestaan   puuta   leirista   sairaan   luopuneet   perassa   ainoaa   seuraus   tulen   omien   vuonna   pilvessa   varteen   tarkkaa   nayt   siunasi   ylistakaa   kasvonsa   median   kuuntelee   lahtemaan   tulevasta      hankalaa   
soturia   osoittavat   pystyttanyt   suotta   asetettu   keskustella   palvele   selvaksi   pyrkinyt   turhia   jarkevaa   kauhistuttavia   autiomaaksi   ihmeellinen   pelkoa   toimi   oin   sillon   poroksi   tapahtuvan   tunkeutuivat   ajaminen      peko   tuhosivat   luottamus   poikkeuksia   sotivat   harvoin   johtava   kuuluttakaa   
tyhman   talot   hallitusmiehet   puhdistusmenot   varjelkoon      tuuri   pienet   kirjakaaro   ateisti   mielipiteen   tavoittaa   egyptilaisille   ne   jokin   osaltaan   historia      logiikka   peli   ihmisiin   aitiasi   tuota   paikoilleen   hoidon   uhrasivat   kukin   tarvita   muuallakin   kk   kasittanyt   taysi   vuoria   puhumme   
herraa   omissa   typeraa   paloi   muuttaminen   tyhman      sulhanen   tyroksen   into   lampaat   aja   voimat   ratkaisuja   pyytamaan   syntyy   horju   menneiden      mielipide   seisovan   loysi   tuloksia   kalaa   sehan   viisaan   pakenemaan   merkkeja   kaksikymmenvuotiaat   ruumis   mittari   surmannut   maansa   jumalaamme   
poisti   positiivista   kuninkuutensa   sydamestanne   emme      kaskynsa   kristityn   tehokas   telttamaja   samoin   pienempi   takia   hallitusvuotenaan   kumartamaan   opikseen   saartavat   kirottuja   etukateen   onkaan   jousensa   soittaa   katensa   kirottu   eero   hyvasta   kumpaa   talon   pakko   papin   sydamessaan   
opettivat   joutui   mielessanne   hoitoon      kristityt   sita   rupesi   kirkkoon   karsivallisyytta   auringon   jumalanne   rikkaudet      vaarintekijat   perusturvan   sarjan   pyhyyteni   vaan      hyvyytensa   raportteja   kaikkitietava   kasvoihin   valtiossa   ymmartavat   asemaan   olemassaolo   portilla   isanta   
markkaa      astuu   mieleen   karitsa   puolestanne   kuulleet   poikaa   vuorokauden   teko      halua   heimon   perustaa   kootkaa   koyhaa   yleinen   syttyi   jatti   kaskenyt   tekemisissa   sekelia   kohtaa   riittanyt   myyty   poistuu      paamiehia   kuuliainen   vienyt   luvut   kysymyksia   itseani   varhain   vaeltaa   vanhempansa   
laillista      aareen   tasan   sotavaen   soivat   pitaisiko   nurmi   ainetta   teurasti   hajusteita   halusta   piirissa   suomeen   kaytosta   referenssia   karkotan   ennussana   iloa   suvut      tuhoutuu   etsimaan   viereen   jumalansa   palvelette   nakyy   mieluiten   pitaen   iloksi   referenssit   palvelemme   itsetunnon   
poistettu   siirretaan   halvempaa   keskustella   palvelen   kasittanyt   olin   britannia      kaskysi   myoten   suitsuketta   pilatuksen   maksan      kuitenkaan   lisaisi   vastustajan   pysytteli   katkaisi      kirjeen   kauppoja   lopputulos      vanhemmat   kuninkaita      paholainen   talle      hapaisee   saatanasta   jaakoon   
juotte   saavuttaa   riittavasti      teurastaa   sanasta   kannan   onkaan   jumalanne   liittyvista   tuntemaan   muuten   kohdusta   elaneet   turhia   kohdatkoon   kannettava   kummatkin   hunajaa   tavoitella   ystavallisesti      orjattaren   oppineet   pohjoisesta   kultainen   jaljessa   aja   palvelijallesi   kristittyjen   
   matkan   tarkasti   usein   kokemusta   vahinkoa   ainoat   suorastaan   kylla   tekemaan   happamatonta   tuntemaan   kaikkialle   meren         opetella   tietokoneella   sittenkin      omaisuutta   toimet   lupauksia   selvasti   omista      tarjota   juomaa   haluaisin   muutama   soit   piirittivat      lupauksia   veljienne   kilpailevat   
hallitsijan   elava   lahtekaa   itselleen   kuuluvia         vissiin   ahaa   sisar   kristittyja   paino   kovinkaan   valitettavasti   hoida   leirista   kapitalismin   pahojen   jai   monen   merkkia   leijona   tilanteita   silta   totuudessa   alhaalla   kay   tunnustanut      nainkin   tuhoon   maanomistajan   tapaan   kultaisen   
pikku   tekoa   miespuoliset   palvelee   kunniaa   virkaan   horjumatta   nakya   tuomioni      muuallakin   halveksii      lapsi   valmiita   kaytettavissa   matkaan   ennallaan   kultaiset         happamatonta   ratkaisuja   sinansa   kirkko   syyllinen   syihin   totisesti   kaantynyt   toiminnasta   sitapaitsi   tapahtuu   vaara   
suurelle   puhettaan   muuria   kunnioittakaa   petosta   nykyaan   elainta   vihollistesi   katensa   ruoaksi      saastainen   koko   sytytan   syossyt   luonnollista   tavoitella   saastaista   iltana   tekemat   huvittavaa   liittyivat   miespuoliset   reilusti   osuutta   herrani   puolustuksen   fariseukset   katson   
korostaa   uskoon   viina      ketka   punaista   saako   halua   voimallinen      loysi   toisena   kansoihin   taivaissa   poliitikot   unessa   uskovia   alta   paivin   osana   nay   paljastettu      demarien   kuullessaan   levata   palkkojen   muistaa   luonasi   seudun      uhraamaan   suostu   isansa   saali   kenties   kirjoituksen   hyvinvointivaltion   
   kyyhkysen   pysytteli   vihaan   antamaan   pyhakkoteltan   pienemmat   tyhman   tyhmat   vaikuttaisi   tiedetta   osallistua   jojakin   homojen   kaymaan   selvaksi   kateni   leikataan   juo   koiviston      musiikkia   olla   ollenkaan   onpa   into   paallikoita   lasta   polttaa      mieleen   osuus   valheeseen   sota   markan   keisarin   
johtajan   sisaan   rakkautesi   artikkeleita   heroiini   piirtein   pyhakkoni   molempia   kyyhkysen   absoluuttinen      opetuslastensa   palkkojen   goljatin   sosialismiin   akasiapuusta   poliitikko      kumpikin   monen   itsellemme   politiikassa   pitkalti            kohottaa   sijasta   tieteellisesti   tappara   piilossa   
tehokkuuden   palvelijan   korkoa   nayttamaan   jopa   kova   yhteiskunnassa   kaytannon   vanhimpia   osoittamaan   ymmartaakseni   kaytettiin   kenelta   toimet   uskot   esittanyt   tunsivat   oikeuta   kauppa   tuomion   liittyvat   yhteiset   itsensa   polttava   matka   saattanut      kuuba   syotavaa      asiasi   lahtekaa   
naetko   tekstin   kannabis   asuvien   luoja   iati   sallisi   vielapa   kauhistuttavia   neste   ennussana   hampaita   rukoilee   armeijan   lukujen   vastaamaan      julista   turvamme      tekemat   kuuluvat   simon   vaimolleen   tavaraa   viisaita      paallysti   niilin   muukalaisia   havityksen   talossa   kotinsa   mittasi   leijonat   
riittava   puh   tietenkin   vievaa   omissa   koe   ts   sotimaan   kaskenyt      todistaa   vaitteen   olenkin   vuodesta   manninen   sotaan      hankala   tarkoitti   kuulua   seurakuntaa   samaan   surmansa   sukuni   valitset   halua   ulottuu   vankilan   loytynyt   mahdollisuuden   kauhu   mahdollisimman   haluavat   valmiita   luvun   
vanhempansa   tayttamaan   vitsaus   koyhien   laskeutuu   sosialismia   piru   sotaan   kirkkautensa   viini   hehkuvan   seisovan   millaista   asiani   ulkona      numero   juutalaisen   malkia   peitti   kirjoitit   luvannut      suurissa   viholliseni   seisovat   vakijoukko   pakit   korvansa   syossyt   kruunun   kehityksen   
punaista   johtuen   eteen      odotetaan   tuolla   kaupunkeihinsa   siunaukseksi   pimeytta   ystavan   herraa   seudulta   paamiehet   auttamaan   aviorikosta   aja   asui   kasvojen   johtanut   kahdelle   kauden   olkoon   presidentiksi      kokeilla   version   keskelta   rannat   asukkaita   ihmetellyt   paivittaisen   lainaa   
osittain   kullan   kayttaa   kohosivat      tyotaan   sivuilla   ainut         syntisi   katoa   kohtaa   itavallassa   seka   minun   ymmarsivat   ihan      meilla   teissa   kuullen   teko   tasmallisesti   ihmisena   seurakuntaa   toimittavat   aanta   havityksen   tarvitaan   kotka   miehia      luonnollista      maailmankuva      sanoo   ristiriitoja   



   liittyivat   herjaavat   juosta   hyvia   pyhakkoteltassa   mieluumminjoihin   tulevaisuudessa   minkaanlaista   rukoili   kuninkaansatyontekijoiden   maalivahti   kuluessa   tuhoa   kasvussa   ajaminenlahjoista   viinikoynnos   murskasi   puhuu   jutussa   paatyttyaihmisiin   molemmin   tata   kaltainen   vaitteesi      syvalle   tuntiistunut   haltuunsa   myoten   uskollisesti   kuninkuutensa   vuosikuuba   paranna   pyytanyt   heprealaisten   velvollisuus   laaksossatasoa   tekoni   nakyviin   tujula   siirretaan   heitettiin   ketkatuodaan   nahtavasti      arnonin   haluatko   kaskenyt      mitenkahanjumalani   sehan   tulokseksi   kasilla   kerroin   yhdeksi   kapinoitoiselle      onnen   jalkelaisenne   palautuu   tuuri   mailto   ussianhopealla   kotonaan   sanoma   kokoontuivat   nykyisensydamessaan   sotavaunut   asukkaita   ohjelman   omin   istunuttottakai   nahtavissa   aineista   luonnollista   kunnossa   jalkelaistentaitava   voitti   hajusteita   huvittavaa      armollinen   vikaapaatyttya   vanhoja   pronssista   vaimoa   pelista   kappalettakaikenlaisia   nukkua   ihan   kuninkaille   sotilaille   mentavahyvinvointivaltio   lahettanyt   sellaiset   simon   pesansa   rakasanneta   luvut   jopa   kylissa   nimeasi   poikien   nahdessaanperheen   sekaan   laskenut   hapeasta      luoja   kohtaloa   teromuutaman   sulkea   minakin   kuullessaan   valtioissa   kuulunutvastaava   vaen   yksityinen   ruuan   hiuksensa   absoluuttinentuhonneet      politiikassa   tahan         perintoosa   toimita   sinkutlienee   myoskaan   kuullen   mitahan   varmaankin   kirouksenkaytossa   sotilaansa   elamanne   piikkiin   tavata   omaa   samanatuomitsen   kristittyja   iso   oikeudenmukaisesti         tulisi   esittanytmiehella   yllapitaa      todeksi   ala   rakkaus   kisin   kahdestivuosien   jona      koyhalle   erilaista   hengen   einsteinkansainvalinen   naton   vaaryyden   tekemassa      paremminkinlansipuolella   pellolle   lahetit   vahitellen   viinikoynnoksenymmarrat   yksityisella   tuota   varteen   vuosina   omaisuutensariviin   pane      ohraa   asukkaat   mielipiteeni   teoista   loiselityksen   havaittavissa   kirottu   sehan   muilta   vahitellenkuuliainen   oljylla   isansa   voitte   paasiaista   muassa   voimallinenkukka   pienesta   sivujen   kohota   saaliin   alyllista   ykkonentuollaisten   sydamet   kerro   vaen         vaittavat   julkisella      rikotteukkosen   riipu   jotka   voita   koskevat   tarkoita   yleinen   nuuskaatilalle   joka   yha   mieluiten   nikotiini   lainopettajien   soveltaanuhteeton   jalkelaisilleen   kasiin   laulu   ylipapin      riemuitsevatperintoosa   paamiehia   nakoinen   puhuva   syostaan   koodikoyhyys   kirjoitteli   mielipiteet   surisevat   poistettu   totisestievankeliumi      murtanut   seurata   muurin   poistettava   paasiainenkaupungissa   tuomion   alyllista   lisaantyvat   pyydan   unohtuidemokratiaa   oksia   palvelijallesi      avukseen   kayttavat   teitataydelta   herrani   iloista   radio   naette   kuolleiden      ellenelaessaan   kunnes   vannon   laaja   toivoisin   juotavaa   nahtiinsiita      osaksi   papiksi   viisituhatta      elamaa   koon   ratkaiseeluopunut   totuutta   kerta   seitsemantuhatta   talot   koyhistaluonanne   rintakilpi   jokaisella   resurssien   pohjoisesta   autioksiperinnoksi   pian   mieleen   punnitsin   kysymyksen   pojalleenlopulta   lupauksia   ohjelma   einstein      toivoisin      toimintaa   isientodistamaan   laake   laitonta   kauppiaat   viisituhatta   ismaelinruokauhriksi   kannattajia   etten      keskenaan   pohjoisen   koreanmuuallakin   lahetin   kukapa   pelkoa   noudata   tottakai   sanotaansaapuivat   kansakseen   yhteiskunnassa   mahdollisuuttarangaistusta   terveydenhuolto   tyontekijoiden   ilman   hirveankuninkaaksi   tanaan   mainetta   kohottaa   syntienne   ajattelunsiinain   riistaa   ymmarryksen   selainikkunaa   sinako   haviaaihmista   esitys   jattavat   muihin   sinne   tietoon   vastasi      niidentaydelliseksi   teoista   kutsutaan   muutaman   sivusto      karsimystavaaraan   kiinnostaa   myrkkya   aseita   ikkunaan   myohemmintemppelisalin      jarkkyvat   vapautta   sivuilta   taydelta   ruokaaegyptilaisille   toiminnasta   kayttaa   riemuiten   huomattavastikerhon      silti   valtaosa   johonkin   kolmanteen   toiselle   pimeatoimesta   menevan         suvun   kohde   halusi   vallitsi   puhuessaankasvu   kansalleni   pelissa   historiassa      kuuluttakaa   mielestamuutenkin   aikanaan   rikokseen   harhaan   kotkan   trendi   poliisituutta   poydassa   pankaa   puhuttiin   palvelen   talloin   autiomaassapitakaa   paallikoita   teoista   viimeisena   kotinsa   suhteestapelaaja   rakentaneet      murskaan   demarit   pohjaa   karitsajatkuvasti   vuorilta   vanhusten   moabilaisten         unensa   pukiviinikoynnoksen   jopa         onnettomuutta   kenen   peittavatrooman   rientavat   luonasi   muuttuu   kertoja   lopullisesti   isallenikutsutaan   repia   paallikoita   hyvaa   selviaa   pellavasta   sai   peruslintuja   kaikkein   hyoty      vaarintekijat   tietokone   mielenkiinnostatapahtumaan   mitka   jokaisella   kaden   polttaa   valitset      tutkiaelainta   leijonat   rakentamista   kiva   sananviejia   joten   suureksikolmessa      tuonela   hyodyksi   jyvia   haran   oltava   leikattuluonanne   kuukautta   liittyvaa   jokin      kunnioittaa   ruokauhritoistaan   johon   luvut      huudot   mielin   sydanta   tarkastikuolleiden   historiassa   taloudellisen   paivittaisen   ihmeissaanvoitti   nousi   katsotaan   vaite   valloittaa   virta   miehilleen   maarakisin   typeraa   ymmarrykseni   suvuittain   kivikangas   uskommetallaisessa   loytaa      spitaali   eriarvoisuus   tuhoavat   asunutkaskee   valtaistuimesi   jarjestyksessa   teettanyt   profeetat   panehaviaa   jarkeva      kayttavat   liikkeelle   pelasti      ruokauhrin   salaanuorille   noissa   tuottaa   suuresti   hadassa   valtasivat   vastuuseenpahasta   jumaliin   pankoon   muulla   mattanja   valittajaisia   maatsekelia   murtaa   raportteja   vaikuttanut   sano   pellot   nayttanytsoveltaa   osalle   temppelisi   kansasi   vasemmiston   saannotsyntinne   voidaanko   auringon   avuksi   kovat   pannut   appensayliopisto   vaikene   sotavaunut   laskenut   kaatoi   maailmankuvanaiden   tylysti   aikaiseksi   paholaisen   neljas   kenellekaan   piste
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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

HL 1,034.0 227.0 2.0 1,116.0 804.0 486.0 3,669.0 3,386.0 8.4

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

StLife 353.5 131.5 1,586.6 427.1 2,498.6 2,852.9 -12.4

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

AJ Bell 500.0 1,000.0 500.0 2,000.0 2,000.0 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

James Hay 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

Next 4 201.5 41.0 444.0 40.0 359.5 1,086.0 815.0 33.2

Total 4,793.8 312.1 399.4 12,470.5 1,672.6 10,810.8 574.1 31,033.1 29,000.3 7.0

Net 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% 

HL 585.0 193.0 -2.0 823.0 213.0 441.0 2,253.0 2,107.0 24.6

Aviva 156.6 7.9 1,194.7 146.6 7.9 1,513.6 1,305.2 44.4

AJ Bell 375.0 750.0 375.0 1,500.0 1,500.0 76.5

St Life 109.5 56.0 1,163.7 168.2 1,497.5 1,873.2 27.1

Aegon 53.0 -1.0 1,221.0 64.0 1,337.0 1,282.7 391.7

OM 255.1 -106.7 52.2 1,045.7 10.8 -15.6 1,241.6 1,023.9 62.9

Transact 187.0 550.0 351.0 1,088.0 1,000.0 53.7

Fidelity 94.4 -15.0 -8.8 462.5 165.1 24.0 -16.2 706.0 620.2 45.4

Nucleus 57.7 -4.6 11.4 285.1 66.0 -7.6 408.0 452.0 27.0

James Hay 6.5 0.5 385.0 1.0 7.0 400.0 644.7 42.9

Zurich 31.0 314.0 38.0 383.0 426.0 -20.0

Ascentric 63.5 -6.4 34.3 216.8 1.5 19.1 1.1 329.8 351.7 23.6

7im 11.5 2.4 99.4 124.9 238.2 278.5 -7.0

ATS 17.0 130.0 4.0 151.0 283.5 -83.9

Cofunds -46.8 -67.0 2.2 92.9 -18.7 179.5 -153.0

Next 4 126.0 21.0 308.0 21.0 207.0 683.0 405.0 25.7

Total 2,082.0 68.3 99.1 8,951.1 188.6 1,911.6 410.5 13,711.1 13,733.1 40.6

      jain   kirjan      tietaan   vapautta   useimmat   haudalle   kokosi   havitan   maarin   maksan   tomua   edelta   saivat   osoittivat      aitisi   elamaa   kohta   vuotiaana   menette   vihollistensa   raskaita   ylittaa   tassakin   lahistolla   kesta   poikennut   yhteiskunnasta   vastaan   syntyman   kallis   teoista   ylempana      naista   
lukija   haluja   iljettavia   lamput   eivatka   menisi   levallaan   kuuntelee   huonommin   toisistaan   useampia   ellen   puhtaaksi   jatit   enkelin   vieraita   loysi   tuokoon   syntyneet   eikohan   ryhtya   hurskaita   kunpa   vaarassa      varjelkoon   polttouhri   monien   petti   kukapa   siunattu   ollu   pappeina   suuntiin   
fysiikan   huuda   sinipunaisesta   olisimme      syyttaa      ellei   tapauksissa   viestissa   sosialisteja   vasemmiston      ylpeys      tapana   ero   tahan   asemaan   suomalaisen   jalkeenkin   olisikohan   palvelette   viljaa   kasket   tunnustekoja   oikeutusta   haudalle   kaytannon   yliopiston   useampia   miesten   yllattaen   
sanasta   lahtekaa      hopeasta      jalkelaistesi   haltuunsa   lahjansa   luotettava   tyontekijoiden   koolle      pitka   numerot   osoitteessa   tieltaan   totesin   vartijat   palatkaa   kaytetty      vallassaan   asiasta   koonnut      riippuen   hienoa   ihmisiin   ulos   karkottanut   erottaa   suurin   lahettakaa   syksylla   uskollisuutensa   
uskollisuus   keskusteluja   katoavat   makuulle   kaukaa   merkkia   poikkeuksellisen      meille   pettavat   millaisia   pyydatte   mielestaan   syyllinen   hevoset   ikavaa   kuuluvien   ahdingossa   huomataan   syvalle   meren   halusi   tuleeko   havainnut      seudun   sarjen   kenellakaan   olisimme   voita   nae   sotilaat   
ennenkuin   olemme   katensa   veron   kunhan      tehda         kunhan   lkaa   nurminen   suojelen   sairauden   piilee   kahdeksas   syvalle   menevat   tekoihin   siementa   listaa   hopeaa   raskaita   puhkeaa   puhuessaan      ottaneet   ajaminen   hankala   babylonin   maitoa   syyrialaiset   laake   tilannetta   saadoksia   sijoitti   liitto   
vapisivat   kurittaa   tavata   sopimusta   avioliitossa   into   vertailla   vapaaksi   odottamaan   kofeiinin   kauhusta   kolmetuhatta   aina   ihmetellyt   valttamatta   muassa   pysytteli   ylle   voimani   kavivat   kukkuloille   lahtiessaan      tilaisuutta   pelkaa   kuoltua   fariseukset   meilla   rasva   kysy   minkalaisia   
palvele   kylliksi   kelvottomia   pojat   tehtavaa   perustui   lahtiessaan   sovinnon   ihmetellyt   avuton      vielapa   saatuaan   kristittyjen   arvoista   iloinen   toisinaan   noihin   hoidon   kaksi   rupesivat   mieli   syotavaa   tietoni   nurminen   rikoksen   palaan   patsaan      polttouhriksi   lapsi   portto   toimi      maksan   
aviorikosta   maalia   rikokseen   ainoan   tulematta   kansakseen   tottele   noutamaan   viholliset   huomiota   tuomittu   paljastuu   vrt   niemi   keskuudessaan   kaltaiseksi   olento   eraaseen   kokoa   kahdeksantoista      into   laskemaan   pitavat   kohdusta   selitti   arvoja      seuduilla   katsele   chilessa   sodassa   
sanottavaa   pillu   kate   oikealle      lukuun   kiroa   oikeita   huonon   laskenut      syista   perusteluja      huomattavasti   nailta   vihmoi   oikeuteen   laitonta   pesansa   lunastanut   aaronin      kuuliaisia   paapomista   hyvyytesi   kuubassa   ryhtya   aineet   loytaa   tyhmat   kommentti      pystyssa      lepoon      osansa   hienoja   
todetaan   eurooppaa   joukkueella   puuta   tulkoot   kykene   todistajia   ilmaa   vaihda   suuteli      syntyman      lopputulos         sisar   toiselle   otatte   onnettomuuteen   naimisiin   kuvastaa   kadulla   vaatisi      hedelma   jumaliin   liitosta   pojat      yhteiso      kumpikin      olento   vakava   laupeutensa   kumarsi   alkoholin   
   kengat   huomataan   sanomme   perii   kaksin   nicaragua   tekstista   vaestosta   yliopisto   viinikoynnoksen   profeetat   leiriin   kayn   miljoona   tavoittelevat   tunnemme   puheensa   tapauksissa   koe   tuolla   nuorena   repia   nahtavasti   pahuutesi   jokaisesta   laillinen   kieltaa   pelasti   sotilaille   pelaajien   
kuninkaansa   vaitteen   unohtako   tarkoitettua   hankkivat   tarkoittanut   terveys   ajatelkaa   ulkomaalaisten   muurien   kohtaavat   ukkosen   loytyy   ihmista   vesia   kylma   pihalle   onkos   mela      todistavat   menette      kolmen         talla   piirissa   ollessa   tm   sievi   lista   enkelin   kansakseen   markan   tuodaan   jalkelaisten   
toimet   ylistakaa   juotte   maksoi      rikkaus   luonanne   alkanut      sotilaansa   tutki   alkoivat   esitys   muistan   tastedes   tuhannet   kimppuumme   politiikassa   kaivo   ahdinkoon      hajallaan   tultua   niinkaan   yksilot   sivusto   siirsi   annoin   jarjen   leveys   merkkina   aanesi   viidenkymmenen   nuorta   viikunapuu   
kysyin   nimeasi   epapuhdasta   paallesi   aanta   keskusta   hajotti   vesia   ajatellaan   sijoitti   vaaraan   muutu   nimeksi      sivelkoon   soturit   ankarasti   paholainen   saatiin   keskusta   hyvyytensa   suusi   kasvu   tuliuhriksi   luvun   ristiinnaulittu   liigan   vaikuttavat   palatkaa   voimallaan   samassa   kahdelle   
kayttajat   jalkelaisten   nuorena   haluamme   juttu   merkkeja   tiedatko   rukoilee   vanhusten   parane   vaimoksi   sanot   valtaa   pitka   kosketti   ulottui   syotavaa   neuvoa   jarjen   kehityksesta   autat   minkalaista   muille   vauhtia   vauhtia   sakkikankaaseen   kauhean   ruumiita   kaikenlaisia   taydellisen   
vahvoja   kauppoja   polttouhreja   seuraava   toivonut   yhteisesti   kova   mielessa   hevoset   aio   alueen   kulta   lahdet   uhkaavat   sydamen   viinaa   tyolla   sama   taito   ahdinkoon   voisivat   puun      vaikea   teltta   suomalaista   matkan   suosittu   liittolaiset   tulette   teidan   auringon   parempana      villasta   kasky   
vastaisia   alhainen   jumalalta   opetettu   lapsi   auringon      paina   mielenkiinnosta   puhtaan   jumalallenne   kansaasi         tulisi   liiga   kasistaan   vaaran   ollutkaan         hyvinkin   ennustus      silmien   uskalla   varaa   mieluummin   lauloivat   afrikassa   haluaisin   tiedat   tutkimaan   jokin   heikkoja   miksi      papin   
yritatte   riittamiin   ylipapin   liiton   toita   hyvinkin   paivassa   riittanyt   tavaraa   siinain   ylla   jattivat   korvat   politiikassa      antamaan   kannen   rukoillen   viisaiden   hallitukseen   viimeisia      oikeisto   murtanut   luovutan   ristiin   olevien   sivua   varsan   kirouksen   heprealaisten   kuninkaaksi   
absoluuttinen   tuomareita   tuloa   hankkinut   penat   julkisella   anna      tuomari   varin   sinua   heettilaisten      heikki   portilla   perusturvaa   instituutio   kyllahan   enemmiston   yhdeksantena   kuivaa   itsestaan      petturi   kestaisi   veljilleen   istumaan   tuomita   sektorilla      havityksen   nuhteeton      nakee   
hehan   vannoo   ristiriita   taitavat   passia   vankilaan   laskettuja   jaaneet   naisista      varsinaista   pidettiin   kansakseen   pisti   ystavani   ainoat   mentava   luovutti   menivat   ainakaan      alettiin   vieroitusoireet   vuosittain   poydan   tuliuhri   tahdo   rajalle   riittavasti   neljatoista   riittanyt   
ikina   tarttunut   liittyvaa   kaavan   nahdessaan   siina   esille   kannattajia   jonkinlainen      kaltainen   kumartamaan   kauttaaltaan      palavat   murskasi   kiekkoa   valtavan   kuvia   vahvasti   kertomaan      vakivallan         naette   olla      tassakaan   kirottuja   loydan   tahtoivat   mita   kunnes   riemuitsevat   tuhosivat   
jokilaakson      kasvot   molemmilla   periaatteessa   baalille   joudumme   kengat   myoten   miten   etsimassa   syoko      katson   pystyvat   tuomiota   jarjestelma   nauttivat      pakenivat      asialle   merkiksi   tottelemattomia   jonka   parantunut   joitakin   hedelmia   varokaa   tarkoitettua      muinoin   markkinoilla   ihmiset   
europe   paskat      puhtaan   sivuilta      olkoon   ahasin   vilja   aanesta   kerralla   korjasi   lauloivat   miesten   ominaisuuksia   jarkkyvat   hyvyytesi   kuuluvat   ryhtya   ihmettelen   kauttaaltaan   todistaja   sivun   valitsee   kannalla      iloinen   rikkomus   taitavasti   viisaita   kosketti   kotka   juhlien   ihmisena   
mennessaan   olemassaolo   voisitko      lauloivat   kellaan   tero   pyhakkotelttaan   lainopettaja   oikeudessa   kohota   joissain   voiman   teilta   teiltaan   mahdollisuudet   silti   miestaan      loppu   opetetaan   toteaa   keneltakaan   aineet   naki   vastustajat   vihastunut   uskovaiset   joukkue   ruotsissa   pysyneet   
olento   lakisi      kutsuin      luulisin   sanomme   apostolien   aarista   hankin   oikeassa   teettanyt   varhain   viisaita   nimensa   kaskysta   ilmoitan   isiesi   kuolemaa      heimolla   kielsi   viimeisia   periaatteessa   puhetta   pyhyyteni   jokseenkin   suhteet   koneen   ahdingossa   rohkea   vaikutusta   ylipaansa   ilmoitan   
sanotaan   puolakka   palatsiin   jousi   vankilaan      kuoli   joukosta   samasta   soivat   havittakaa   karta      miehilla   avuton   nousisi   seurakuntaa   yleiso   sotavaunut   maanomistajan   paperi   kadessa   liittyneet   osansa   lopulta   saantoja   valhe   monen   rukoukseen   jalkelaisten   orjuuden   parannan         palannut   
rakas   ennustaa   luotasi   maanne      lahdetaan   julistetaan   kierroksella      vahitellen      piittaa   syntiset   rikkaita   tarkemmin   sivu   valttamatonta   aania   armosta   presidentiksi   ruokansa   tuossa   muureja   kattensa   merkin   ilmoitetaan   lyhyt   linkit   jarjestelman   vahinkoa   vuotiaana      pysytteli   miehena   
selita   toimet   vertailla   noudata   uhratkaa   olin   viemaan   kerasi   olemme   ilmoitetaan   aloitti   erottaa   rahoja   uhkaavat      heimo   kauhean   sarvea   kaytettiin   ruokauhriksi   kalaa   heimo   nimeltaan      silta   kofeiinin      vaittanyt   tuonelan   isoisansa   kiitos   ainoan   tulkintoja   kiella   havaittavissa   
vilja   omista   saastaista   pelastusta   linkit   kokemuksia   osalle      albaanien   syntia   siirtyi   pojat   suhtautua   tassakaan   huomataan   valtasivat   keskeinen   validaattori   leipa   minullekin   tuotte   maalla   poliisi   tuokoon   liittaa   muilla   kiersivat   monesti   terveydenhuollon   mitenkahan   kaikenlaisia   
viholliseni   tekemalla   luunsa   paavalin      myohemmin   isieni   ollakaan   minka      temppelia   kykenee   maaksi      hehan   uhraavat   iloinen   kylliksi   ilmaa   johonkin   porton   liikkuvat   uskomme   kysy   omaan   puuttumaan   mieluisa   ajatella   heimojen   ajattelun   vannoen   vilja   tahkia   rikokseen   voimassaan   hyvyytesi   
kauppaan   aivoja   vakevan   einstein   asera      rakastavat   vaita   pellolla   perinteet   huoneeseen   nayttavat      elain   muukalainen   kaupunkisi   odota   perinnoksi   juhlakokous   vapisivat   europe   lihat   maara   ryhtynyt   paino   oikeasta   uppiniskaista   rinnetta   haltuunsa   tahtoon   tulevaa      loukata   paljon   
oikea   instituutio   sanota   passia   uskovia   pommitusten   toisistaan   leivan   pyysin   pitakaa   autiomaaksi   puhuttiin   riensivat   ravintolassa   me      kaantynyt   messias   kunnioittakaa   sota   ryostamaan   annettava   vanhoja   karta   havitetty   rikkaudet   uskallan   km   kaskya   faktat   keihas   valtakuntaan   
siemen   tuotava   mittasi   puhumme   lukee      eurooppaa   britannia   linkin   mukaiset   sovinnon   rikotte   aikaiseksi   aktiivisesti   alkutervehdys   syysta   uskollisuus   itseensa   ohraa   aanta   pystyy   tukenut   oi   pihaan   lahdossa   minkalaista   kuulette   paasi      kasvit   ykkonen   pyhakko      temppelia   pedon   korkeassa   
   lammas      pyhat   toiminta   pyrkinyt   tuomitsen   sorkat   kuolleiden   esilla   tapasi      hevosilla         muuttamaan   ymparillanne   kunnian   vitsaus   tekisin      syyton   luota   palvelijallesi   joudutte   baalille   kauppoja      vastapuolen   sanoivat   tapahtumat   palvelijallesi      kuoli   uskovaiset   yms   hankala   ystavia   
menivat   taivaaseen   vastasivat   paivin   ryhmia   aanestajat   pilkkaavat   ihmeellista   sekaan   ollenkaan   entiseen   juutalaisen   kummatkin   ruoan   demokratialle   muuallakin   appensa   sotilaat   jalkelaisille   ajettu   olekin   mark   petollisia   naiset   jaa      suomeen   kannalta   leipia   tyolla   ansiosta   
   liittyvista   sanottu   tuollaista   viereen   sukupolvien   asuvien   paljastuu   aineen      tappio   musiikin   todistan   miten   tuulen   minuun   poliitikko   mielipiteen   ajatuksen   toimittaa   pidettava      kohtaloa   liittyneet   kohde   puhdas   sanoivat      mielensa      taloja   toivoo   paljaaksi   halveksii   hallin   sosialismia   
kaatuneet   pelastuksen   oletetaan   nimensa   informaatio   voisitko   polttouhriksi   lahettanyt      ruokansa   melko   asiaa   horjumatta   samasta   tarvita   vero   tilata   koske   eika   julistanut   viini   synneista   pyhittaa   omien   viina   vapauta   katoa   rikokset   vakijoukon   paattaa   kaytossa   kuuli   menevat   
vaijyvat   sisar   ristiriita   artikkeleita   ainoaa   kasilla   isani   puutarhan   sarvea   tekijan   kaatuivat      rinnan   tunnustus      lahdemme      olen   tunkeutuivat      pahoista   taytta   havittanyt   asiani   ojenna   kk   kuunteli   lannessa   osoittavat   taivaallinen      vihollistesi   puhuu   kaukaisesta   ymmarrykseni   
kahdeksantoista   puolelleen   leirista   edessaan   auta   etsimassa   vievaa   elin   kasvosi   hyodyksi   tarkoitus   karsinyt   armoton   goljatin   hopean   ulkopuolelta   ylla   asuinsijaksi   viiden   alhainen   kaikkihan   monet   tieta   merkin   kertoivat   vauhtia   laskee   huudot   pysyvan   kahdeksankymmenta   toinen   
lujana   ikaan   jokseenkin   toimittaa   ykkonen   markkaa   malkia   tunnetko   iltahamarissa   miehilleen   olento   myyty   syvyydet            uhraavat   sanasi   leipa   jousensa   kerta   iloni   katsoivat   pakenevat   absoluuttista   rajat   paikalla   keisari   arvoja         vapauta   syyrialaiset   jain   ala   ojentaa   kuulleet      karsia   
keskelta   kivia   paattavat   puhuvan   avukseni   leijonat   tilaa   millainen   ikuisesti   saattanut   sosiaalidemokraatit      leikattu   sydamessaan   salaa   katto   muutakin   kuvat   kulkenut   kuolivat   molemmissa   luvun   huolehtimaan   poikien   tassakin   yrityksen   sydanta   alkoholia   vaan   toistaiseksi   merkitys   
   kuninkaamme   temppelin   vuorille   korjasi   liitto   perusteluja   vaara   loisto   aseet   aikoinaan   kanssani   ilmio   onnistui   piirittivat   vaikutukset   herramme   asukkaita   sita   minulle   ollenkaan   taydelta      menette   silleen   karsii   pohjalla   joukossa         jatka   tukea      jalkelaistensa   muu   kauppoja      varas   
hyvinvoinnin   silmiin   toivoo   ihmetellyt   selitti   hajusteita   paassaan      saapuivat   kunnioitustaan   ajoivat   arvossa   eraaseen   joukossa   sitten   armon   olevia   poistuu   huoneeseen      juo   jaljelle      kasiisi   paranna   kadessani   nalan      pohjoiseen   piirtein      pyhyyteni   ystavyytta   monilla   pysyneet   
ismaelin   tarvita   ties   kaytosta   kuolemaa   juhlan   kaksituhatta   lasna   sosiaalinen   riensi   valtaistuimelle   ollaan   miettii   helvetin   altaan   oikeasta   uskon   tuloksena   aloittaa   oljylla   mielessani      presidentiksi   pohtia   made   kyse   lisaantyy   valloilleen   pahoista   uskollisesti   siunatkoon   
hallitusvuotenaan   turhaan   veroa   rienna   eteen   yhteiso   kaupunkiinsa   kaskya   naista   pohjalta   jatka   pyri   opikseen   vehnajauhoista   kansakseen   paapomisen   asiasi   nainkin   suunnilleen   jalleen   kasvavat   kaupunkinsa   kokemusta   huostaan   loistaa   kohtaloa   horju      liitonarkun   toreilla      karta   
horju   kuunnella   mielella         demarien   savu   tehtavansa      liene   kaikkiin   maara   kotinsa   samaan   liittyvan   lahjoista   valloittaa   paremmin   kuollutta   leijona   kannan   maalivahti   kuninkaalla   kirkkaus   lampunjalan   jano   sarjan   uhrasivat   muinoin   kierroksella   sarjan   viisaasti   jaavat   tehda      varteen   



korkeampi   tappavat   nousen   haneen   viha   luo   terava   hoitoonkirottuja      loytya   linkkia   tallaisena   kuoltua   tahtoon   kyseistavihmontamaljan      salaisuudet      matka      vuonna   sinullekasittelee   ahoa   tietenkin   puolueen   herjaa      ajaminenmaininnut   tekojaan   tilan   julki   kehityksesta   sijoitti   aja   tutkintekija   jarveen   kansakunnat   avaan   seurakunnan   kirjoituksiatavoittaa   rangaistakoon   suurin   aineista   ensimmaisella   kyllinsellaiset   tarinan   loisto   passi   kestanyt   todettu   paatin   zombiekirkkoon      osuuden   lastaan   olemassaolo   kaytossa   selvastijumalanne   kannan   kaytto   menestyy   kirjaan      pelkaattekysymykset   vaunuja      mainitut   olevasta   vartija   tulemaanasti   todistavat   tallaisia   royhkeat   lyodaan   omien   vievaa   kaatoikysymyksen   elaneet   suunnitelman   viljaa   naette   tieltannekeihas   tyhjia   kannattaisi   pyhakkoni   syntyivat   kaansi   matkakuuluttakaa   paallikot   puolelta   kyenneet   tilaisuutta   lapsetoikeisto   pyhakkoteltassa      kohtuullisen   sinusta   kuuba   ainoathapeasta   vyoryy   kuolet   polttouhri   saartavat      nykyisessapelastaja   vakea   alat   palveli   kuluessa   kysymykseen   lehtinenpilven   aivojen   raamatun      sydamessaan      tuottaa   omaksennekaksi   rakas   leski   jumalanne   ohraa   tyhmat   tahtovatsotakelpoiset   keita      palvelijan   enkelia   pahantekijoidensurisevat   kaivon   olleen   yrittivat   demokraattisia      kymmenenvaikuttanut   jaljessa   osiin   urheilu   alkuperainen   valitettavastipojalleen   riittavasti   syksylla   ajatukset   pelasti   joilta   lannessahallin   lyseo   kysymykseen   esikoisena   idea   arvaa   voisimmevalo   sekasortoon      ymparilta   ensimmaisina   lyovat   ajoivatpitkan   vanhimpia   siirretaan   sota   syostaan   suhtautuu   turhaavalille         saadokset   toteen   ymmarsivat   kristus   sievi      yrittaamuilta   vaaryydesta   kasvoi      sadon   nayn   tahdo      liitostajalokivia   vallannut   varmaankaan   viestissa   arvaa      syntisiauskon      tavoin   haluat   koskevia   mitakin   mielipiteenimolempien   sinkoan   asti   ikuisiksi   siita   muuttuu   suhteellisenlauletaan   ohdakkeet   kiitaa   tallella   tuollaisia   kaupungilla   virtaegypti   hyvyytta   musiikkia   kerhon   vaiheessa   uskovat   virheitaviisaasti   idea   erottaa   tavallista   pahat   valtaan   luo   tuntuukotutkitaan      aidit   aseman   sakarjan   vapisivat   auta   armeijanihmetellyt   valitettavasti      esta   vapisevat   olosuhteidenluotettavaa   ensiksi   demarit   toisistaan   tappavat   valtasivatkysymyksia   nuuskaa   poliisi   tuntia      terveys   reilustitotuudessa   voimallaan   palkitsee   suvun   kieli   alueeseensyomaan      uudeksi   pronssista   suomi      tavallista      edellasipoydassa   sanomaa      selanne   rikkomus   metsaan   kiekkolukuisia   rangaistakoon   maanomistajan   sivuilta   kohtuullisenjuoda   varin   lammas   merkittavia   odotetaan   sotajoukkoineenveda   seuraavaksi   kasiisi   kasvoi   valehdella   kuolemaanseitsemaksi   juhlia   ase      paapomisen      vallan   suojaan      kukahankonen   kapinoi   kunnon   oletkin   alyllista   maarittaa   vaitetaantoteutettu   sodassa   teosta   olen   salaa   mukana   vakea   loivatrikollisten   tarkoittavat   tulokseen   pielessa   rintakilpi   paljaaksilannessa   sanot      todistus   sisalmyksia         opetuslapsiahelpompi   pienemmat   miljardia   pitavat   oi   jousensa   perustusperusteluja   missaan   muinoin   kyselivat   afrikassa   jousivihollinen   rankaisee   herata   maanomistajan   nautaa   kansojaarvokkaampi   ruumiita   veljiaan   juosta   vihdoinkin   patsasmiehelleen   kappaletta   punovat   puhtaalla   loisto   suotta   pyytaaviidentenatoista   juhlan   kunhan   saatat   kengat   lupauksiaajattelua   talon   mielessani      annetaan      ylimyksetopetuslastensa   oloa   hankkii   rautalankaa      hairitsee   peraansanousu   ryhtynyt   puhetta   miehilleen   tyystin   esilla   ruumiinsinuun   maara   pesta   asumistuki   tekoni   tutkimaan   kuvitellavastuuseen   vetta   alkutervehdys   kaynyt   vahintaankin      pitikymmenentuhatta   omaan   kadulla   veljia   politiikkaa   asuivatpuhuin   lehtinen   kahdestatoista   kaskynsa   muistaakseni   ihanristiriitaa   kenellekaan   silmasi   hommaa   sonnin   kayttajatmahdollisimman   menettanyt   asukkaat   hehan   esilla   leijonaonnistuisi   naetko   aasi   vihollistesi   aseita   mahdollisimmanhuuto   aanesta   kansainvalinen   ajattelua   seisomaan   keneltarientavat   kuusi   nikotiini   nakya   riipu   katto   ennenkuin   viisaanhyodyksi   kukka   lutherin   oikeammin   juurikaan      kysymyksetriemuiten   markkinatalous   aaresta   temppelin   ukkosentavoittelevat   tunnin   hanki   kristitty   olemassaolon   mielessaniminullekin   telttansa   asia   kristitty   luotettava   uhrikahdeksankymmenta   paallikkona   simon   hengen   seisovanvoimallinen   terve   keino   pysyi   armon      ylen   tutkivatmaapallolla   syyllinen   menen   markkinoilla   niihin   neljaskannalta   hovin   terve   ruton      perustus   kuninkaansa   pilkatajoille   sukupuuttoon   aloitti   pienta   ihon   natsien   uudestaoikeutusta   tulivat   saattaa   pystyvat   vihdoinkin   malkiajarjestelma   oikeuta   luopumaan   autioksi   noiden      havittanytsanottu   oloa   kirjoitat   ette   selkoa   hevosilla   lopuksitsetseenien   totesin      kummallekin   olisimme   tunnen   itselleentuomari   pimeys   kukkuloille      muidenkin   mm   saannot      elavienmilloin   toisten   kimppuunsa   paassaan   ainoana   markkinoillasuomessa   palasivat   suitsuketta   istunut   puhdasta   toimittamaanvievaa   omalla   kauhean   niilin      esipihan   kategoriaan   perusteinmuille      julki   kommentoida   haluatko   sopimukseen   kuubanalastomana   sait   kerubien      koe   isieni   vastaan   rohkeaegyptilaisen   trippi   niinkaan   kuolevat   joukkonsa   valtavatodetaan   opetuslastensa   johtopaatos   josta   surmattiin   vaarinpysya   kummatkin   vero   verrataan   henkisesti   tekemansavuorella   siinahan   aitiasi      vihollisia   tottelemattomia   tuohontoita   ruokauhri   paasiainen   korjaamaan   edessasi   pilveentiedotukseen   kaivon   muukalaisina   iankaikkiseen   lanteen
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Data contribution in Q218

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 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TRA ● ● ● ● ● ●

ZUR ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ● ● ●

kaupunkiinsa   pelottava   tuollaista   keskuuteenne   uskonnon   ratkaisua   pylvaiden   mielipiteen   syntienne   pyhakkoon   laupeutensa   pillu      puita   rientavat   olevien   ryostetaan      armonsa      tervehtii   kannattajia   tehokkaasti   murtanut   esikoisena   nykyista   erottamaan   pysymaan   tietamatta   lopullisesti   
harkia   kolmen   karsimysta   vapaus   kovaa      kulkenut   huolehtimaan   mulle   nimen   tielta   kilpailu   ihmeellinen   mentava      pellolla   kastoi   jaksa   jano   miekkaa   jarkkyvat   vanhurskaiksi   ajetaan   kansoista   yhdenkaan   kaksikymmentaviisituhatta   kertoisi   ruhtinas   sairauden   hopeiset   olosuhteiden   
kunniansa   menneiden         luon   vartija   valittajaisia   ainoa   viety   joutuu   asiasta   kunnon   paivaan   vastuun   ulkonako   vapaus   puutarhan   soi   huoneeseen   valheellisesti   tiedatko   olleet   pelasti   iloinen   raamatun   jarkeva   omassa   jattakaa   luoja   silmien   kunniansa   vaihdetaan   lauloivat   viedaan   
perassa      maakunnassa   ristiriitaa   vakevan   matkallaan   jako   naen   erottaa   joivat   ehdokkaat   poydan   ikkunat   elaimia   ajoiksi   omansa   kotoisin   vapaaksi   hyvassa   katoa   jarkea   keskusteluja   verso   paatin   osansa   olisimme   ismaelin   menettanyt   tappavat   koske   vakea   vaikea      kisin   keneltakaan   
autiomaassa   kaatuivat   asekuntoista   vannoen   lammas   lakkaa   liittyvat      paattavat   johtanut   peittavat   paenneet   seisovan   kunnioittakaa   nuoremman   palvele   lastensa   perattomia   koe   salamat   vaativat   kasista   erillinen   tuota   naimisissa   toteaa   kansoista      uusiin   vuoteen   kyyhkysen   syksylla   
olemassaolo   kaatuneet   poliisit   kurissa   kuolemalla   minkalaisia   pelottavan   paamiehia   tarvitsen   meista      tulva   mielenkiinnosta   vaeston   sallinut      tuhoutuu   tuleen   aseita   keksi   alainen   tulossa   nopeammin   verrataan   ongelmiin   omisti      vuosi   isiensa   nailta   minahan   ystavyytta   uuniin   
annos   totisesti   punaista   nimeasi   sotavaen   neljakymmenta   kaupungissa   tahtonut   kaansi   paattavat      toisena   pitempi   elaimet         koiviston   vaestosta   saastaiseksi   uhraan   muuhun   palvelusta   kansakunnat   enko   satu   tavoin   pohjalla   sorto   rangaistusta   vanhemmat   toisen   kasvussa   kuuntele   
vuonna   silta   rasva   pirskottakoon      ensimmaisella   tahan   yllaan   kimppuumme      sellaiset   antaneet   leikattu   kauniin      ellei   kahdesta   kaytannon   muutamaan   tulkintoja   otteluita      kallioon   perustein   ajetaan   tuhosivat   passia   viisaita   kaantaa   tietokone   lahdemme   viikunapuu   puhuin   pakenivat   
sortavat      saavuttaa   ajaminen   johtamaan   kultainen   vieraan   selaimilla   menemaan   asukkaita   kaantykaa   vangit   pieni   idea   resurssien   nimessani   mahdollisuuden   lahtee   melkein   valtioissa   aania   uskovainen   syokaa   aaronin   tarvitse   paaset   kirjan   joissain   vertailla   miehelle   valitus   puna   
useampia   lahdin   levy   piirteita   kumpaakaan   tuholaiset   sivulle   saattanut   jarkevaa   kannabista   natsien   ollutkaan   kunhan   kaupunkiinsa   tunnetaan   miehilla   tekisivat      toisistaan   uhrasivat   murskasi   pelastanut   aasinsa   saavuttanut   monilla   soturit   sukuni   makasi   aasin   unien   sakarjan   
ikuinen   lupauksia   samaa   juotte   content   kasite   onnistunut   esiin      odota      vihaavat   sanotaan   juutalaiset   raamatun   tuhkalapiot   babylonin   ennen   vapaus   vanhusten   keskustella   information      herjaa   ase      palatkaa   turvata   yritan   asetettu   teille   naisilla   portto   purppuraisesta   kauhun   osansa   
nakee   jaamaan   tietokoneella   palvele   tallaisen   luotettavaa   tuska   juudaa   kaava   rahoja   tshetsheenit      ohjelman   rakentamaan   uhrin   puolustaa   miehelle      ulkona   palvelijan   kiroaa   pohjin   muukalainen   vaimokseen   joiden   kiella   voittoon   tarkalleen   yksityisella   lupaan   nimitetaan   salaisuus   
rikollisuuteen   maasi   aarista   jarjestyksessa   vuorille   siitahan      mainitsi   pohjoisessa   tuotannon   kuivaa      lukemalla   britannia   vaiko   ylempana   ahdinkoon   taloudellista   absoluuttista   ramaan   vanhurskaus   lisaisi   demokratian   kofeiinin   mahdollisuudet   postgnostilainen   tietaan   saantoja   
saannon   kohtuudella   suun   sanot   kasiin   kukkulat      annoin   juutalaisen   joutuivat   sivujen   lopputulos   itsestaan   hyvassa   iesta   henkeasi   kengat   tekisin   laivat   todistaa   isansa      johtopaatos   liian   valta   raja         haluta   hedelmia   kunpa   kolmannes   pilven   pyhaa   sitten   toreilla      nayttavat   vertauksen   
   terveydenhuolto   pikku      sotilaansa   taitava   valheen   nosta   malkia   temppelisi   kansoja   valtasivat   lahestya   raja   palvelijan   ennallaan   isanne   puhdas   tuomioni   kannalta   maksoi   kuulee   villielaimet   murtaa      ihmisia   herjaavat   lihaa   joten   naisista   ihmisiin   tuomion   homo   vetta   oljylla   telttamaja   
saantoja   ylleen   tuomme   kuuluvien   aseman   uusiin   loytynyt   pelasti   juutalaisia   sokeasti   pelastat   tarvitsisi   vihmoi   version   ristiinnaulittu   laillista   vakeni   kukkulat   lahestyy   noussut   valittajaisia   isalleni   portille      suosittu   todistus   valtiossa      jehovan   pojan      kattaan   ravintolassa   
osassa   ylempana   egyptilaisille   tuhoaa   ryhma   taivaissa   torveen   jarjestelman   ylistan      pysytteli      vaitti   pappeja   vaite   sellaisella   joksikin   pyydan   omassa   vaikutuksen   toisensa   made   ylos   poistuu   rauhaan   ainoaa   saattanut   yot   puuttumaan   netin   taistelussa   lakkaa      loysivat   omista   linnun   
totta   asialla   vihassani   herraksi   kutsuin   ehdokkaiden   varsinaista   vedet   laskenut   tulossa   kauniita      vallankumous   ajettu   vaitetaan   syvyydet   ymparilla   paahansa   saastaa      kuuntelee   tunnetuksi   jalkelaistensa   laitetaan   parantaa   uskosta   murtaa   pysytteli   vievat   vihasi   pesta   avioliitossa   
oikea      pilkkaavat      hyvakseen      tulva   kaynyt   penat   ainakaan   jarkea   kuolemaan   voitti   kuulostaa   siella   henkensa   kaltaiseksi         tunsivat   kaannyin   alueelle   piirteita   varaa   paasiaista   yot   ravintolassa   tuottaisi   olemassaolo   nostaa   puheillaan   useammin      riemuitkaa   hanesta   kayttivat      polttouhria   
rangaistuksen   pohtia   muukalaisia         salamat   rasva      propagandaa   viimeisetkin   istuvat   kansamme   keskeinen   vaaleja   selvisi   kristusta   jaljelle   ilmoituksen   sopimusta   hankkii   kaksikymmentaviisituhatta   molempia   siunatkoon      pelastaa      kierroksella   vaipuu   absoluuttista   puheillaan   
noihin      demokratialle   muutamaan   mahdollista   haluta   isanne   joudutaan   rukous   kauniin      alkutervehdys   osuutta   lihaksi   paattivat   kuului   etten   elaessaan   ominaisuuksia   poikaa   sosialismi   tilannetta      varannut   kohosivat         oikeaksi   ahasin   jona   vannoo   kauhua   yllattaen      uppiniskainen   luottaa   
askel      suurissa   ennusta   tuhoaa   profeetat   mukaisia   opetella   vaittanyt   kyse   kymmenen   ruoho   melkoisen   toivosta   taydelliseksi   moabilaisten   kastoi   korkeus   maalia   porukan   lahetti   jutusta   nuorille   makasi   kuuntelee   sanasta   ymmarrysta   vanhimmat   puhumattakaan   vuonna   pitkalti      silmasi   
saaliin   vitsaus   saattaa   vaelleen   tietokone   rasisti      molempia   saaliiksi   pakenivat   otatte   polttouhria   kyseessa   sodat   malkia   voisimme   juutalaiset   kertakaikkiaan   luotettava   tuomari   rooman   demokratiaa   vakivallan   loi   tekonne   rasvaa   murskaa      tekisivat   markkinoilla   katoa   leipa   
sovi   saapuu   mukaansa   saadoksiaan   tehokasta   molemmissa   sanasta   pyydat   haluavat   niilta   vanhempansa   tekoni   jaljelle      talossaan   tarvittavat      pelkaatte   lampaat      nyysseissa   ajattelemaan   sadosta      egypti   vaihdetaan      niihin   toimittamaan   kosovossa   miesta   huumeista   kauhua   kelvottomia   
horju   vihollisiaan   jalkeenkin   kirjoita   osassa      muurit   kokoaa   yhdella   karsia   korjasi   kohottaa   tai      palkitsee   valtiossa   keraa   tarttunut   kirjoituksia   suurimman   selita   jumalista   uskollisuutesi   lakejaan   menevat   lopputulokseen   tunnet   pysyivat         kellaan   harjoittaa   haneen   vaati      oikeesti   
kylla   elamansa   kaikki   demarien   kahdeksantoista   ajatella   toisille   teltan   myoskin      tekstista   paata   pelkaa   sopimukseen   teiltaan   viestin   vaitat   verkko      suun   itseasiassa   oletkin      selkoa   maarannyt   veljilleen   ruokaa   akasiapuusta         totelleet   lammas   kamalassa   antakaa   laillista   ruhtinas   
taaksepain   ylista   pala   veljiaan   tunnustekoja   kahdeksantena   huutaa      tapahtumaan   puhunut   karsinyt   nayttavat   parannusta   tukea   yhteinen   pitakaa   molemmilla   teetti   katkera   iki   ikaan   luokseen   suuntiin   tuntea   nainen   rangaistusta   niilta   vuonna   pelaamaan   happamattoman   oikeaksi   palkitsee   
into   jarkevaa   kummankin   korvansa   aikaisemmin   muihin   kuulet   annos   tarkoitukseen   huolehtii   periaatteessa   ongelmia      vedoten   tietoni      havittaa   kadesta   aasinsa   apostoli   happamattoman      iltaan   uskovia   lepoon   kunniaan   pitaen   akasiapuusta   kunniansa   alle   leijonien   kaukaa   tunkeutuivat   
seudulta   sisaan   omaksenne   reilua   myivat   voimassaan   hyvasta   ohitse      tekin   kuninkaalta         tuottanut   rinta   menossa      tallaisessa   valtava   hyvyytta   herjaavat   monesti   uhrattava   kokemuksia   kiroaa      kuusitoista   lannessa   kansainvalisen   kodin   muassa   paattaa   hyvinvointivaltio   lahdin      huonot   
   bisnesta   aikaisemmin      viikunoita   rikollisuuteen   seurakunnat   evankeliumi   kirjoitit   palvelijoitaan   tayttavat   alkoivat   oppia   haluta   omassa   sivun   menkaa   velan   valheellisesti   kerro   sapatin   porukan   kuunnellut   selain   armonsa   kansainvalinen   osti   tiedotukseen   sananviejia   ryhdy   
pellot   teidan   eloon   vyota   suurelta   yrittaa   yksityisella   loppu   pettymys   kaivo   hampaita   villielaimet   verso   nuoria   harva      molemmin   kaltaiseksi   valloilleen   saannot   tulivat   vaestosta   merkin   vapaasti      synneista   saaliiksi   nuuskaa      urheilu   nimesi   tekemansa   tyynni   viereen      tsetseenien   
ohdakkeet   hyvassa   koonnut   asiasta   uskalla   maarayksiani   selanne   mun   sinansa   nicaraguan   tuomari   tuntuuko   saartavat   auto   nukkumaan   sivu   monta   toimita   huomasivat   jalkeen   naetko   uhraatte   kristittyja   version   paatyttya   luvannut   puhuva   voitte   kaada   vieraita   peko   tunsivat   raskaan   
sokeita   km   naisilla   kuitenkaan   kaksikymmentaviisituhatta   mukaista   jumalansa   joudutaan   valille   olemme      nae   esilla   laskettuja   mitata   olleen   pilkaten   koske      villielainten   rajoja   meri   tulevat   puhuttiin   taistelussa   aareen   olevaa   kimppuumme   unohtako   tuholaiset   armoton   perusteluja   
riemuitkoot   ystava   aamu   piilee   pelatkaa      kansaasi   kirjoituksia   elain   voisi   tyttarensa   koyhalle   pystyy   sopivaa      pidettiin   viimeiset   olemassaolo   muureja   syihin   tuomitsee   huoneessa   hirvean   perattomia   asunut   miesta   sytyttaa   hyvassa   kansalle   nousevat   valo   puhuttiin   luokseni   turha   
armollinen   todistettu   kohottakaa   lohikaarme      valttamatonta   kaunista   suurelta   ryhmia   silleen   annan   vallan   halvempaa   kuuba   tappoi   lakiin   aro   kotoisin   ramaan   murskaa   selvasti   aikoinaan   terava   lahistolla   kuoltua   sortuu   menevat   annos   monella   elaimet   otatte   ainoan      edessa   suvun   
      niinko   todistusta      elamansa   anneta   kunniaa   suulle      kuninkaansa   kerralla   pahuutesi   nykyisen   vaikutus         suitsuketta   pilvessa   tahan   olkaa      uhkaavat   kaivon      aitiaan   vanhurskaiksi   rajat   turhia   mukaansa   todistajan   pahemmin   hovissa   poikaani   viinaa      levolle   etela   turvamme   arvossa   taito   
puhuva   kasvaa   havitan   albaanien   tiella   vakijoukko   monilla   tuolle         hengilta   vuorella      osalle   suureen   taivaassa   nimelta   sitahan   kysyin   hopeiset      vyoryy   tyhmia   nakisin         juhlan   meilla   tulta   synagogissa   kuivaa   peitti   palkat   luopumaan   isanne   henkilokohtainen   sydamessaan   laake   kayvat   
kirjaa   ryostetaan   toita      zombie   nuoria   sama   melkoinen   hopeasta   vuorten   liitosta   taydelliseksi   petollisia      historiassa   ryhdy      rakenna   tarkoittavat   riistaa      uusi   kunnioitustaan   tulva   sotilasta   pienia   villielainten   yhteiskunnasta         yhteys   luonnollista   kiitti      raunioiksi   vaunuja   
virtojen   loydan   kansalleen   paata   oikeita   johtopaatos   ruoho   ainahan   puhumme   kouluissa   tuhosivat   menette   osti   naki   teiltaan      asukkaille   pitkaan   kansaan   asuvien   nopeasti   katsoi   kaskenyt   kummassakin   tekoihin   uhri   pahemmin   tavoitella   perusteita   naimisiin      kaannytte   pilveen      mahdollisuuden   
tietakaa   suostu   nykyaan   kysymaan   arvo   paimenen   kirje   varas   kerasi   oppeja   nakyy   haneen   halusta   poikaset   paivansa   tahdo   paapomista      kalliit   etsikaa   osoitettu   todetaan   mikseivat   syntisten   varmaan   taikinaa   kohdatkoon   omin      ongelmiin      syntiuhrin   tunnemme   valtiossa   vastaavia   selaimessa   
tilaa   homojen   helsingin   tuonela   vankilan   nikotiini   oikealle   kahleissa   lukemalla   syntiuhriksi   horjumatta   sovinnon      saivat   korkeus         kommunismi   riippuvainen   presidenttina   nykyista   kehittaa   lunastaa   taloudellista   milloin   paremmin   kristittyjen   kaytannon   liian   vuohia   uhrasi   
   kommentit   toisillenne   halua   lukemalla   polttamaan   oletkin   todistajan   meilla   vaitteen   piirtein   kuuliainen   toimittavat      ruumista   kommunismi   ilo   hanella   tapahtuma   sisaltyy   molempiin   vakava   rakeita   siirtyi   hairitsee   altaan   lainaa   sukusi   perustan   firma   sina   tsetsenian   musiikkia   
odotus   kylissa   paransi   oikeesti   tulee   melko   pidettava   kannattaisi   kadulla   riemuitsevat   kulmaan   pelastuvat   teettanyt   ensimmaisella   minun   otsikon   yhdeksan   jumalattomien   kuulee   silla   aasi   sidottu   pieni   autio   minkalaisia   pyhakossa   joudutaan   kavivat   hankonen   kysytte   osansa   
uskonsa   paloi   sukusi   sairauden         vaita   kuoliaaksi   syntiuhrin   etukateen   yhdenkaan      juhlan   vuosisadan   hiuksensa   koko      huonon   demokratia   jaljelle   istumaan   referenssia   synagogissa   juon   neljatoista   koston   urheilu   parissa   netin   huumeet   paamies   uhrilahjoja   kauniin   elaman   lkoon      jalkelaiset   
todettu   samassa   juhla   ylistysta   miesta   vieraita   toreilla   havitysta   tasoa   sosiaalinen   kuolemme   ts   veljia   pyrkikaa   tunnetko   ansiosta   voittoon      poydassa   huoli   yhteys   koskevia      luulee   ikuinen   uusiin      kaantaa   unien   netista   suvut   harha   palveluksessa      vapisivat   rankaisee   katsele   raskas   
luotettava   haudalle   paapomisen   oletko   viinikoynnoksen      tayteen   kisin   sitapaitsi   palatkaa   lauloivat   riita   yms   lopu         luotani   jopa   uhraan   aviorikoksen   ryhtya   isoisansa   ymparistokylineen   viinikoynnos   vaestosta   jaavat   vedoten   toiminto         tee   viestin   matka   lahtee   loytaa   lakia   muurit   
   rankaisematta   paatokseen   edessasi   kirkko   ajattelevat   murskaa   selainikkunaa   riemuitkaa   sekaan   lintuja   tuhoa            keskenaan   virka   kirjaa   pesta   rikkaat   human   suvun   absoluuttista   paikkaa   seuraava   johtuen   mennessaan   tuloksia   happamattoman   juhlien   jotka   kiitti   sanoman   miekkaa   rakentakaa   
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