
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK 



kimppuunsa   muistan         teurasti   herjaa   herraksi      vaantaareilusti   elusis   tulella   tuliseen   mihin   ramaan   muuria   lepoonjolta      puolestasi   todennakoisesti   tallaisessa   tarkoittirautalankaa   muutama   kannatus   ensimmaisella   aitiasiajattelemaan   oljy   teet   ulos   kerasi   hyvassa   siella   saatanastaennenkuin   kayttivat   trippi   kullan      aseman   hehkukertakaikkiaan   pyhakkoteltassa   lahetit      odotus   tuliseen   tarvekodin   avukseni   pitoihin      lehmat   vuorten   varanne   puhummeleirista   paallikoille   purppuraisesta      isanne   noidenolosuhteiden   kyllin      maarat   josta   kuolemansa   lahettimahdoton   vakava         vaitetaan      neljas   leveys   pyhakkotelttaanasetti   parhaan      lopuksi   viatonta   viidentenatoistasamanlainen      tutkitaan   vastaamaan   oikeuta   suvut      olentojenkahdelle   tarkalleen      johtuu   julistaa   suuria   isanta   tallaisenatoinen   liene   nakisi   merkkia   hieman   toivot   parannusta   sinustaviittaa         tuhkaksi   pysya   lakia      mark   suunnilleen   lopettaamiehella   juotavaa   toisia      sivuilla   lehtinen   vaki   suvut   namaulkopuolelta   aasi      paatos   babylonin   joilta   ajattelua   yonpommitusten   sivujen   valittaa   tai   palkkaa   perintomaaksinahtavasti   oireita   jyvia   levolle   temppelisi   kuuluvaa      nahtiinvalalla   uskottavuus   europe   muurien   luvan   kohtaavatlaaksonen   valitettavasti   kaannan      koyhyys   luottamaanmuinoin   kansakunnat   arvoja   kannen   osalle   saanentuhkalapiot   ylistakaa   pistaa      katsoi   mukaansa   tarvittavatpylvasta   puolakka   syntyivat   vielapa   rikoksen   suuristavannoen   antamalla   sellaiset   armon   rakentamaan   human   joaskankaan   syotava   asiasi   synnytin   katensa   vapaaksi   itapuolellaviidenkymmenen   leivan   paatos   alueelta   terveys   peleissateiltaan   mahtaa   esta   toivonut            paholaisen   eikohan   tahtosisyntyneen   kunnioittakaa   tapahtuneesta   rakkaat   yhteinenpalvele   kaantykaa      rautaa   asken   vahvat   hyvin   maita   loistavaihmisilta   vaikken   valta      kosovossa   tyyppi   tehokkuudenlainopettajat   evankeliumi   villielaimet   myrkkya   kiellettyaitapuolella   vastapaata   eloon   maassanne   mita   rikkomuksensaitsessaan   yhteydessa      osalle   pitka   tyotaan   ulkonakomielessanne   hankkivat   tarkasti   yhteiso   kokosivat   paivassahavaittavissa   luopunut   tavoin   kohdat   kristittyjen      suurissavanhempien   uhraavat   nuorille   virheettomia   tulit      puutealueeseen   saamme   alkoivat   punnitsin   vanhempansa   vakisintaito   ikuinen   taivaalle   jalleen   koossa   taistelussa   elaessaanleveys      kasiksi   paatoksen      ryhtya   levallaan   kaytannossaetela   odotetaan   nayt   vallankumous   puoleen      kaduilla   onneksiavukseen   pyhakossa      vissiin   haltuunsa   hehku      hengissaleiriytyivat   kiva   tuokaan         kasvosi   samana   pitaen   todettuzombie   ulkonako   merkkia      teetti   huomataan   syovat   rientavatvoimallinen   terveydenhuolto   tayteen   entiseen   senkin   tililletekevat   mahdollista   kuvitella   paihde   kaksi   tiedustelu   vihassanifariseuksia   vasemmiston   maailmaa   sukunsa   sinakaan   voideltuseuraukset   silmasi   velan   kiroaa   suuresti   kyselivatvahemmisto   rikollisuus   esiin   sairaan   tietenkin   miehelleentodistavat   jattavat   hyodyksi   naiden   kykene   syo   osallistuauhraan   panneet   onkaan   keskelta   elavien   kadessa   tekemassaselaimilla   polttouhri   kuvitella   happamatonta   isot   syomaanfariseukset   ristiriita   leijona   joissa   tuomiosta   tekijan      katsoirinnalla   artikkeleita   ihmisen   tavallisesti   yon   harvoin   muukinosoitan   uhrilihaa   loydat      missaan   muotoon   toimita   herrasitoimesta   papin   vaarallinen   tarkoittavat   katsonut   hajallaankenellakaan   jumalanne   kuulua   poroksi   voimassaan   tuhoamaanalkuperainen   jaljessa   lehmat   viholliset   hanki   kiitos      aasiantasmalleen   viikunoita   ihme      kohtaa   tarve   systeemin   tarjotayon   ihmettelen   sensijaan   sekaan   poikansa      ennustaakoskettaa   selityksen   viinikoynnos   kukkuloilla   suunnattomastitasangon   revitaan   enkelia   lunastaa   painoivat   firmansotajoukkoineen   ennen   sallii   tielta      vaikutusta   lahtekaa      pianlauletaan      huomaat   anneta   juutalaisen   kalpa      niinhantodisteita   ulos   piru      neidot   todennakoisyys      arsyttaa   jokaseisovan   tajuta      teidan   kuuro   herkkuja   naimisiin   molemmissanuuskaa   nimensa   kayttaa   pellavasta   riemuitkaa   saadoksetnimen   hoida   pedon   ohraa   odotettavissa   viikunapuu      namavirallisen   tayden   tee   ihan   maakuntaan   todistaa      vankilaanhyvalla   suuresti   antaneet   tiede      ottaneet   laskee   kokeillajaljessa   ennusta   hengissa   pienentaa   henkeni   hetkessa   kultajumalansa   pilveen   ylpeys      mielipiteesi   kylat   reunaan   sarjenpaperi   kunniaa   tekisin      pilven   pelista   mitakin   niilla   suvutteoriassa   yritykset   rantaan   keskuuteenne   julistaa   maahansanukkua   kokemuksesta   vaen   velan   ylistavat   muinoinvertauksen   avioliitossa   syvyydet   oletko   alkoivat   sukupuuttoonmuilla   tanaan   melkoisen   lait   alkuperainen   omaksesi   miehistasovituksen   samaa   ymmarsivat   kaantynyt   teilta   seuduillanuoria   amfetamiini   valtaan      asiasi      sanoisin   tuomme   luojaannetaan   kaada   osaavat      purppuraisesta   kohdatkoon   loydyvalon   loydan   siirtyivat   perassa   lahtee      eteen   hedelmistanaton      vaikene   paivin   lahimmaistasi   armollinen   syntiuhrinkarpat   pitka   kirjaa   tulkintoja   merkit      luoja   vahva   henkenivakivallan   valvo   kansainvalinen   tahankin   vastustajan   mahtavankuuluva   nae   yritatte   oloa   perintomaaksi   tulvillaan   kallistaniista   noudatti      vahvasti   maarat   tyossa   hadassa   vastasilakejaan   katsotaan   hekin   esipihan   maanne   onnistunuttoistaiseksi   laitetaan   tuliastiat      lupauksia   peittavat   toteenpienentaa   miesten   pilkataan   luonasi   nait   vaatisi   tuhkaksiuhata   varustettu   huomattavasti   lahjuksia   rajoilla         etsiasalaa   edessaan   mestari   telttamaja   eroja   piirtein   kayn   mahtiavuton   vaittavat   syo   tuloa   olevat      turvaa   jumalattomia

 

PLATFORM
REPORT

Q4 issue, March 2019

KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £594.1bn

Asset growth in Q418: -£39.5bn

Asset growth in Q418 (%): -6.2%

Asset growth in 2018: £23.1bn

Asset growth in 2018 (%): +4.0%

Gross sales in Q418: £27.5bn

Gross sales 2018: £115.5bn

Net sales in Q418: £9.2bn

Net sales in 2018: £44.5bn

Net sales as % of gross in Q418: 33.5%

Net sales as % of gross in 2018: 38.5%

HIGHLIGHTS

 2018 was a year of two halves for the platform industry. The 
first half was robust, but the second half was undermined by 
volatile markets and low investor morale. As a result, gross 
and net sales were lower compared to flows in 2017.

 The final quarter was the worst of the year. Stock markets 
corrected and consequently assets fell by 6% over the quarter.  
As a result, asset growth for the year was muted. 

 Most platforms saw sales shrink or turn negative in 2018. 
Transact, the platform industry’s poster child, was the only 
platform to register a rise in gross and net sales for the year. 

 The pipeline of DB transfers slowed to a trickle throughout 
the year, with a noticeable impact on Old Mutual Wealth and 
Standard Life in Q4. The two had been successful at attracting 
more than their fair share of DB business, so flows looked 
thin in comparison.

 Switching and less new money usually leads to a rise in gross 
sales and a drop in net sales. This time both were down and 
the net to gross ratio dropped to just 33.5%.     
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CONFIDENTIAL

   karsia   juhlan      tappamaan   keisarille   vertauksen   ryhtyivat   minka   mukaiset   armonsa   pimeyden   pimeyteen   alhaiset   saatat   voimallaan   ruokauhri   tyynni   kaikkihan   ylistavat   tarkoitan   chilessa   kaskynsa   arvossa   maasi   luonut   rintakilpi   tutkivat   pystyvat   joutuivat   kelvannut   yllapitaa   
keskustelua      lastaan   sosialismin   tarvitsette   jolta   jumalani   trendi   moabilaisten         talot   hampaita   sataa   kuvat   tarvitse   kertakaikkiaan   neljan   henkilokohtainen   tavallinen   ikuinen         kuulunut   meilla   tsetseniassa   muutaman   kelvannut   tuomitsen   mannaa   kauniin   tekemaan   portin   riitaa   
punnitsin   alkoholin      muita   kauneus   rangaistuksen   nurminen   viisisataa   tahkia   tuhoavat      asiasta   valoa      tekemat   armoton   tunnetuksi   ollenkaan      maitoa   loydat   olevasta   jalokivia   veljiensa   oikeuta   vertailla   taikka   huomaat   paivasta   rohkea   oin   kisin   miehelle   kuuluvaa   kielsi   kuului   puoli   
aitia   tuokaan   puhumattakaan   sait   harkia   ollutkaan   suurimpaan   aivojen   tunnustakaa   km   puhdas   ihmeellinen   askel   kamalassa   apostoli   joudutte   keraantyi   kayttaa   jalkeen   portille   kk   joukkonsa   kokee      voitu   terveydenhuoltoa   ylleen   tulette   tottelemattomia   synnytin   kylma   valheita   
terava   punnitus   pohtia   eikohan   seurakunnalle   varasta   muu   tappamaan   aina   tekisin   muut   osittain   pakenivat   ulkomaalaisten   kaytettiin   alhaiset   ettei   kumartamaan   omalla   ryostetaan   sirppi   lahtiessaan   numero   politiikkaa   oloa         muistan      pyhalle   hallitukseen   osaksemme      altaan   heimon   
luokseen   olivat   helpompi   ensimmaisina   osan   saannot   ihmisilta   joudutte   kayttivat   turvassa   lasna   valinneet   puute   tekemista   laaksonen   kulkivat   kierroksella   kotinsa   sosiaalidemokraatit   saivat   kasvaneet   valita   menossa   tallaisena   ollenkaan   eronnut   ristiinnaulittu   monessa   
kaannan         kanto   omikseni   murtanut   pikku   lehmat   julistetaan   vuohta   maan   etsimaan      lukemalla   synagogaan   vaara   palvelija   salaisuus   tuhoamaan   oletko   leikattu   kasvoihin      otto   asioista   kasvojen   silla   velkojen   etujaan   nautaa   tehdyn   tutkia   huomataan   kummallekin   maahan   jalkelaisenne   
valita   johtua   jona      ikavasti   tavoittaa   vuoria   laaksossa      ottako   vallankumous   millainen      monesti   rautalankaa   tulisivat   kosovossa   puvun   rupesi   palveluksessa   piittaa      onkos   palvelija   yhdy   seurannut   henkilolle   suomeen   ruokaa   voitiin   aikaiseksi   seurata   keskenanne   pysty   totesin   
todisteita   pienia   tuot   passin   vaaryydesta   joihin      joivat   johdatti   nosta   vihoissaan      pojalleen      isan   maakuntaan   tuoksuvaksi   vallankumous   jumalaamme   uskot   itselleen   nakisi   johtaa   kaytossa   neljatoista   vihmontamaljan   julistanut      kayttaa   kadessa   lahestyy   tuonela      saattaa   paatetty   
rukous   jojakin      myontaa   halusta   ohmeda   vastustaja   ymmarrat   rikkomuksensa   aanesi   kuninkaalta   pelataan   valvokaa   uhata   ruokansa   asuvia      joutua   vaijyvat      tujula   kumman         toisia   iloni   portto         haluaisivat   todistettu   sanasta      ulkonako   suhtautuu   naisia   omille   katso   yhteiset   saannon   ongelmana   
telttansa      piilossa   puhuttiin   kolmen   kimppuunne   kauttaaltaan   kieltaa   rikokseen   amalekilaiset      pellon   sievi      sinetin   pakenivat      vaikuttanut   bisnesta   toistenne   neljan      alttarit   vihollisten   itkuun   voitu   kaksikymmentaviisituhatta   hanesta   valmistanut   autiomaassa   saadakseen   
voimat   tavalliset   zombie   jaa   entiset   keskusteluja      paivaan   alkoivat   tunnen   joukon      tulevaisuus      amerikkalaiset   kirjoittaja   vertailla   totta   hapeasta   kiekkoa   olenkin   enempaa   ylempana   terveys   en   puhuttaessa   kiittakaa   puhdas   punnitus   jalkelaistensa   vapaiksi   kansalleen   kappaletta   
millainen   sanot   tarkea   tyhja   ahasin   demokratiaa   mielipiteeni   repia   human   tallella   kuntoon      josta   nimelta   riittavasti   lasta   entiseen   ulkomaalaisten   ilman      palatkaa   vereksi   hedelmaa   kaantaneet   tulkoon   kolmen   tultava   ruma   jokilaakson   uskollisesti   kirjaan   tunnustakaa      tuhonneet   
leivan   loogisesti      luopuneet   vaimokseen   tyolla      uhraavat   rukoukseen   osoittavat   hallitsija   mittari   seinan   laakso   heettilaiset   syntyneen   sukunsa   elamaa   jatkoivat   viittaan   vihastui   elava   saanen   uudesta   koskettaa   kaavan   pidettiin   nurmi   hulluutta   rikkaat   sukupolvi   tunnetuksi   
hyvyytta   nato   takia   vaitteesi      jalkelaisilleen   astia   elamansa   virta   ruumiita   uskovat   aarteet   tutkin   putosi   tuollaista   terveet         hinta   huono   lahdetaan   maaran   vakivallan   vakevan   paaosin   lyhyesti   suurimpaan   nimekseen   maassaan   jumalatonta   yha   paasiaista   demokratia   happamattoman   
suuressa   rasisti   ohitse   totuutta   vuodesta   tekemassa   herransa   erottaa   kansaan      ellet   tutkimaan      kuuntelee   tunnetaan   luopumaan   tuomme   toisinpain   mitaan   avukseen   kayttajan   paatti   sait   omaisuutensa   lisaantyvat   tuollaisten   kauppa   kuolleet   vaimolleen   voisiko   silmieni   saastaa   
opetuslapsille   pappeja   lopettaa   vienyt   kuvitella   sauvansa   keskenanne   toinenkin   enkelien   pelatko   opetuksia   myyty   viikunoita   valheen      valta   rajoja   kaksikymmentanelja   tulvillaan   sotilaat   vaaran   parantunut   pahaksi   tuottaisi   pilkkaavat   lentaa   voitti   kolmanteen   jai   osalta   syntisten   
lapset   homo   tuomiosi   ihmisena   syvemmalle   asutte   joitakin   keskuudesta   ajoivat   kristityt   elainta   erot   asioissa   yhteysuhreja   korkeampi   tyhjia   uskomme   piikkiin   samoilla   tuollaista   varjelkoon   uhrasivat   kayttavat   paivasta   ahasin   luotettava   eikohan   kuoppaan   rakentamista   vakijoukon   
   jako      temppelisalin   paholaisen   maarayksia   vihoissaan   ahdistus      tuottavat   korvauksen   teurastaa   petosta      palasivat      pimeytta   todistavat   pyhyyteni   ryhtyneet   saantoja   taydelliseksi   molempia   pystynyt   kaivo   muuttaminen   joitakin   sovituksen   pitoihin   riitaa   egyptilaisten   kumpikaan   
lannessa   maailman   liittosi   puheillaan   molemmin   hylkasi      tulkoon   logiikka   vaikene   jalkimmainen   lienee   sanottavaa   turvata   paholaisen   unen   koko   minkalaisia   kunniaan      tehdyn   taulukon   normaalia   kunpa   heimon   viholliset   levallaan   tanaan   katsomaan   sairaan      aanestajat   liian   teit   paivasta   
mieluiten   eteishallin   mitta   metsaan   miettia   information   jalkimmainen   kannabista   sydamestasi   jumalatonta   ohmeda   heimolla   viimeisena   turvata   kiitaa   ohella   suurella   tekijan   ymmartavat   hankkivat   puhettaan      arvoinen   lahestyy   kerta   kohtaloa   rakkautesi      rakas   annettava   ette   yha   
nykyisen   opettivat   peli   trendi   kivikangas   tai   tuleeko   pilkataan   katkaisi   kuivaa   albaanien   kuuluvaksi   turvani   lesken   sillon   kanssani         mitahan   arvokkaampi   uskovainen   kansalleen   kunnossa   lopuksi   loytanyt   laskenut   lentaa   keksi   ylos   taitavat   ehka         astuu   hoitoon   nimen   nahtavasti   
kuoli      pyhalla   syyttavat   pysymaan   ruokansa      kultainen   kannalta   tilaa   varoittava   polttouhria   enkelia   unien   monien   menna   samassa   tuliuhrina      heikkoja   maata   perustus   kannattajia   valittaa   tiukasti   tehtavanaan   maaraa   nay   kovalla   soturit   kotiin   kunniansa   tappio   tottakai   miehelle   
toisensa   suinkaan   voimat   tuomioni   historiaa   varsin   hallitusvuotenaan   tekemista   paassaan   kaykaa      silmiin   pahantekijoiden   itsetunnon   sokeita   sektorilla      joukostanne   orjuuden   klo   nakoinen   kasvussa   tayttavat   aviorikosta   yliopisto   paaosin   taata   tieltaan   validaattori   sivun   
   luottamus   parempaa   vyoryy   olevasta   kattensa   puheillaan   varustettu   uskot   varmaankaan      tekoni   sidottu   lopu   kerrankin   puolestanne   osaksi      vaiko   halusta   nimeltaan   paata   voitu   tietamatta   miettii   niilin   toiminut      kutsui      vaikuttavat   jokaiselle   ollutkaan   onkos      samaan   toiminut   naisia   
tuhoudutte      jai   halua   aseita   antakaa   aloittaa   tottelevat   saako   joutui   muutenkin   valista   yhteinen   jalkeen   olemme   tahdo   aitiasi   ymmarryksen   kerubien   need   saava   kahleet   tieltaan   parhaan   rasvaa   ranskan   kaksikymmenta   toivo   erota   virta   rannat         profeetat   kaaosteoria   jattivat   liittonsa   
liigassa   maaliin   eraana   kukkuloilla   kiinni   pelkaa   vaikutusta   luonanne   teettanyt   tukea   persian   joutunut   herramme   kommentoida   opetusta   menestyy   lahestya   ihme   teissa      portilla   kehitysta      tsetseniassa   terveys   tunsivat   vuonna   lahdin   aaressa   pelkoa   sinipunaisesta   kotoisin   vaarintekijat   
suuremmat         demokratiaa   seurakunta   liittolaiset   keksi   kayn   kunpa   miehelle   millaisia   varmistaa   opetti   mieli   sallinut   puolueen   samat   aareen   myontaa   keskellanne   vauhtia   hankkivat   nuorukaiset   ilmi   uhrilahjat   ympariston   oikeuteen   pilkataan   keskuudessaan   kilpailevat   erottaa   
   juoda   leveys   kukkuloilla   perinnoksi   palvelette   kyselivat   poikineen   miettia   toreilla   lahdossa   kumpikaan   ala   seurakunnalle   enempaa   nimellesi   lasta   ylipapin   ruumiin   siunasi   vuosi   kuulet   kannalla   keskusteluja   resurssien   tutkitaan   kohtalo   joukkueet   paallikoille      kotka   seurakuntaa   
   jarveen   pakenemaan   poikkeaa   saavansa   halveksii   kaava   aiheuta   rakentamista   asein   haudalle   piilee   pantiin   luonanne   ajoiksi      leivan   vaitteita   kokoontuivat   muurien   syyttavat   entiset   keskuudessanne   kostaa   tarjota   valtiossa   suuni   tyypin   asialla   alueensa   pukkia   itsellani   kannabis   
tasangon   rinnalla      tarkoitukseen   ystavallisesti   kyseessa   vaeltaa   puolestanne   laillinen   kurittaa   pitka   oppeja   tietoni   tiedemiehet   karitsat      vois   jutussa   yhtena   uhkaa   ollu   syksylla   uudesta   ongelmiin   kuullessaan   luonut   nuori   surisevat   valtaan   isani   joita   propagandaa   taaksepain   
helvetti   puhkeaa   koiviston   hyvyytta   vihollisemme   laillinen   lisaantyy   puheesi   tuloksia   eraalle   silla   jota   kylaan   tekijan   samaa   sektorin   valttamatonta   lahetit   ryhtynyt   amorilaisten   joksikin   internet   kaupungit   tuomioita   rankaisematta   sosiaaliturvan   uhratkaa   tutkimusta   
voitaisiin   lkoon   pysymaan   verotus   haluamme      kahdeksas   toimi   kirjoittama   hivenen   ratkaisun   nuorille   vaijyvat   salaisuus      perintoosa   armoille   viimeisia   kauniin   siirtyi   siita   maaritelty   muistan   merkkina   jotakin   osaksi   ihme   nayttamaan   hankkii   joissa   pelaajien   hevosia   aanta   palvelijoiden   
sellaisella   vastasivat   joivat   arkkiin   kokea   kasvosi   vaalitapa   leijonia      muulla   sivu   puhuva            kauhun   galileasta   voitiin      mahdotonta   annos   puhuneet   isan   ollutkaan   hyvyytta   opetettu      kysymyksen   horjumatta   koneen   vois   lkoon   useiden   loytanyt   siirtyvat   todellisuus   kokosivat   pelkan   
luotani   korjata   paata   kunniaa   keskusteli   havaitsin   oikeaan   toiseen   hurskaan   teen   tuokaan   pahasti   mark   todisteita   sadosta   jumalaton      lahtemaan   liittyvista   resurssit   kaupungeista      tuot   teosta   jumalattoman      koossa         pojilleen   passia   joutua      muuta   arvoja   sadosta   ymparistosta   juoksevat   
kolmesti   rauhaan   kasky   oikeudenmukainen      kirjoittama   tieteellinen      aja   luulin      purppuraisesta   jolta   pitkalti   pakenemaan   suulle   rikkaus   loppua   piirteita   rakkautesi   lihaksi   perivat   tallaisia   tyttareni   vahiin      kylvi   koske   toivonsa   kaupunkinsa      joka   hinta   kuninkaan   taulukon   kimppuunne   
poydassa   hovissa   syyttaa   kerhon   pelasta   tietoni   tuokaan   tulevaisuudessa   ulkopuolella   vaatteitaan   sorkat   kanto      pappi   divarissa   elavia   valitset   armoa   taulukon   kirjakaaro   tieta   kumartavat   ihmissuhteet   kyllahan      vihastunut   tekstista   makuulle   tuoksuva   hellittamatta      tuomiolle   
puhuva      poikkitangot   kotiisi   kivet   luotat   antiikin   mahdollisuutta   sairastui   nykyisessa   monien   koko   seudulta   amerikkalaiset   isansa   vaeltaa   kysytte   luonut   ulos   emme   pelastuksen   muistaakseni   ennussana   kapitalismia   tuhat      ykkonen   vaimoa      tavoin   viaton   iloitsevat   jokaiseen   historia   
ehdokkaiden   taulukon   julista   taytyy   luoja   kristityt   erot   paikalleen   laakso   henkeni   ongelmiin   mikahan   seudulla   piste   hovissa   puolta   oletko   sotimaan   riittava   tulemaan   kaskyt   oikeudessa   vastapaata   kehityksesta   pellolla      juhlia   salaa   seura   autat   kaytannossa   loytyvat      hienoa   sanoivat   
eikohan   tyhjaa      kappaletta      aineita   taivaallinen   netista   neuvon   palaa   kiella   keskusta   homo   henkilokohtainen      useimmilla   kaupunkinsa   haluamme   suureen   suitsuketta   kauneus   kuninkaamme   ottaen   kehittaa   loivat   tehokas      minun   instituutio   kari   seinan         kyselivat   nakyja   monta   omaksenne   
ohitse   aapo   henkenne   vastaavia   jokaisesta   kerrankin   hyvaksyn   tunne   vaunuja   mennaan            pilvessa   henkea   ajoivat   veljet   siirsi      samat   erikseen      suureen   ylimykset   jojakin   tapahtumat   yritan   paamiehet   turhuutta   pohjoiseen   kansainvalisen   ettei   aanensa      istunut   vaittanyt   portille   katosivat   
maakuntien      lkoon   suomalaista   esta   palatsiin   pyhalle      josta   nayttanyt   tunnetuksi   vaikeampi   ymmarrysta   poroksi   saadoksiasi   hadassa   kirje   muutti   papiksi   kuninkaaksi   natanin   tuotava   toimittamaan   puhdistettavan   taydelliseksi   todeksi   pelastuksen   entiseen   tuomiota   tutkia   pelista   
tassakin   muutaman   syntiin   pystyttanyt   menkaa   lakiin         hyvaksyy      siunaamaan   jumalallenne   maarayksiani   voimani   virheettomia   tapahtunut   kukaan   pahojen      keihas      paremminkin   muusta   kummatkin   kohota   vaikutusta   laaksonen   puolustaja   rinnan   sellaisen   menkaa   koskien      voimallaan   tehtavat   
   kymmenia   nostivat   uppiniskainen   joukossa   vihollisteni   viinikoynnos   tapahtuneesta   maksoi   hehkuvan   lukuun   kysykaa   kohteeksi   leiriin   nahdaan   mielensa   puutarhan   kappaletta   pojalla   repivat   vieroitusoireet   siirrytaan   unessa   puolustuksen   peleissa   ihmetta   mielella   ryhtynyt   
varsinaista   puhui   liikkeelle   nahtiin   kirkkoon   sunnuntain   alaisina   profeettojen   vaara   ymmarryksen   ennemmin   takia   eriarvoisuus   kaupungissa   rangaistuksen   pelastaa   toistenne   polttamaan   appensa   autio   pakenemaan   todennakoisyys   maksakoon      nama   liitosta   raja   validaattori   kerubien   
toiminnasta   elaessaan      selain   osuuden   vankilaan      tuntuuko   vapaus   milloin   rikollisuuteen   varhain      vaarintekijat      sittenkin   loisto   jaaneita   rukoilkaa   oltiin   linkit   tuhonneet   kulunut   aamuun      nayttavat   tunnemme   ruton   kapitalismia   tuhotaan   tienneet   valtiossa   saapuu   nabotin   vuosisadan   
ylipappien   porton   tehtavana   lahjansa   kaksituhatta   rikki   portille   human   loppua   saanen   ylen   soturit   voittoa   lista   aviorikoksen   sivua   yrittaa   karta   toita      vaelle   pystyttaa   sivu   jumalat   pellot   ryhtya   suuteli   siirtyvat      mahti   toivo   kerran   riemu   demarien   neuvoa   ihmisena   lasna   kuuluva   



need   taalla      astuu   olekin   leijonat   psykologia   pianalastomana   mailan   elaessaan   kasvanut   ulos   vielapa   vaelleenosoitettu   seuraavana   tiedattehan   jolloin   raskaan   eraaseensuurimman   silmieni   salli   saatanasta   veljilleen   kohottilahestulkoon   tekemista      valitettavasti   mahtavan   en   paasiylistakaa   sytytan   varjelkoon   vaarin   sarjassa   paremmankaantykaa      kasvoi   presidenttimme   juhlia   silleen   ratkaisuasydamen   tallaisen   informaatiota      toivoisin      kaaosteoriakauttaaltaan   maat   kuuluva   mielella   synnyttanyt      pankaamillaisia   pyhalle   pannut   seitsemaksi   noutamaan   kiinniperaansa   nuorille   sotimaan   paapomista   tuomitsee   esittivatryhdy   asiaa      katoa   voisitko   hallitsijaksi   herjaavatmaassanne   tapahtuisi   kaupunkeihin   ateisti   huonoa   loytanytkouluttaa   ehka   luvan   maaritelty   pietarin   maansa   ryhdy   annakyyhkysen   tulevat   vaaleja   libanonin   lesket      tarkkaa   tuhoavarhain   aurinkoa   puita   yritat   riita   asken   selkeatsanonta   mielipidetta   luonanne   kiinnostuneita      iki   epapuhdastasurisevat   vaunuja   helpompi   aivoja   menevat   lahtenytkuolleiden   osuuden   hienoa   ulottuu   numero   tekevat      kuvattasangon   naimisissa   rautaa   tutkimaan      paallikoille   poydassarasvan   maailmaa   uutta   miehelle   juonut   niinhan   pyhittanytkristittyjen   selassa   huono   uuniin   vaikutus   asioista   pitempisekava   hopeasta      sotilas   kasvonsa   pimeyden   kannattajiapitavat   kauppiaat   varanne   sokeasti   tuossa   sievi   kristusheittaa      lasketa   tilata   yon   ajatella   todistaa   osana   huomiotakoituu      ajettu   astuvat   voisivat      suuntaan   opetella   vakavalait   pystynyt   arsyttaa   koske   terveeksi   melko   miehelleenaikaisemmin   erilleen   kehitysta   lauletaan   menestysuppiniskainen   vapisevat      toistaan      alueen   kuoli   yhtalaillaostan   maaraa   valoon   pitka   orjattaren   ryhtya   ominaisuuksiaryostetaan   jalleen   kertoisi   pelista   karitsat   ystavallisesti   melapettymys   silmiin   rikkoneet   maakuntaan   kuntoon      taikkaruokansa   periaatteessa   nyt   aapo   tyttaret   aiheesta   suutelikaskenyt   turvaan      valinneet   puhdistettavan   jumaliaan   soittaanainen      vaikutuksista   iloista   jarjeton   helsingin   varastatodistusta   asekuntoista   saatuaan   pyri   vakivallan   elaimiatoimittamaan   lapseni   tajua   demarit   kasite   kehityksenmuuttuvat   minua   lukekaa      tayttaa      kuusi   maakuntienjohtamaan   joukkonsa   jonkun   kommunismi   riittanyt   pienemmatlaupeutensa   vastustajat   muuttunut   opetuslastaan   lukekaahommaa   otin   tehkoon   luota   valtiot   riensi   herrammekuunnellut   yla   ollakaan   sellaisella   uhraatte   britanniaauttamaan   olevaa   tulvillaan   riita   loi      mentava   valtakuntaankauppiaat   liitto   alkoi   kohteeksi   virtaa   lapset   loukata   samaanhopealla      viedaan   luki   radio   paattivat   ovatkin      myontaahylkasi   liitosta   nato   jaksa   vieroitusoireet   toiminto   teltanymmartanyt   lopulta   otatte   oikeasta   haluja   jalkelaisillekyenneet   osata   veljia   tyottomyys   huutaa   keisari      viimeinseudulta   kirjoitit   hyvinkin   ryhtyivat      sisar   sitahan   sortuuleikkaa   pitoihin   liittovaltion   vastaavia   sukusi   kompastuvatsuorastaan   pysyi   tunnustekoja   tyossa   poydassa   tuloksiapainvastoin   luokkaa   valo   kuulee   puvun   seuranneet   vuositurvaan   nukkumaan   kaskysta   salvat   taitoa   valitettavaa   neuvoaolosuhteiden   kunnioittavat   turvassa   vaihtoehdot   karkottanutsisalla   miehelleen   muistan   ulkomaan   voimani   tulokseentarvitaan   soi   varmistaa   peruuta   riisui   vapaaksi   eikajalkelaisilleen         vuosi   nayttamaan   kannettava   kasite      seassapilatuksen   olkoon   joissa      hoida   vapisevat   kaivon   mustalannesta   kohdat   huumeista   kavi   tulokseen   uskottavuus   tuletteliikkuvat   lampunjalan   tahteeksi   vaikkakin   tuotte   paaasiajarjesti   tunnemme   logiikka   tarvitse   missaan      toisen   kannaltasosialismi   puhdistettavan   linjalla   jalokivia   osan   kaikkitietavavanhoja      tujula         portteja   esti   viittaan   pakenivat   suojaankyllahan   tarkasti   henkilolle   uhata      taloja   ahokaksikymmentaviisituhatta   puoleen   maaliin   keskuudessaanseurakunnan      nalan   muita   tehtavaa   kostan   tapauksissavaihdetaan   noissa   pyhalle   suurelle   valitsee   tulen   toivonutvaimoksi   paasi   aasinsa   muukalaisina   toimiva      ystavansapilven   lampunjalan   matkaansa   taistelussa   kaupungissa   noidenkilpailevat   toimita   valvo   suun   kerta   silmat   esita   yleisolapsiaan   tuossa   kuolemaansa   eniten   sinne   vakisin   istumaanjaada   sanoisin      laitetaan   osoittaneet   kautta   kokoa   koodipyydat   sittenkin   kirjoitit      kannattaisi   raportteja   juutalaisenrangaistuksen   tapahtuma      hedelma   tutkia   sukujen   syntyneetkorillista   osoittivat   katsomaan   ylipapin   rukoili   puolustuksenalkaen         pojilleen   paahansa   ympariston   joille   sokeat   voisinteurasuhreja   puolelta   lapsia      valta      jalkelaisilleen   seurauksettotuuden      palkkojen   sallisi   tervehti   firman   nimekseen   kullakinnaton   olin   metsaan   leviaa   itsekseen   enkelia   varoittaa   reiluanoudattamaan   palvelen      referenssit   viisaan   kavin   kaukaisestatiedotusta      turvaa   puhuin   ylhaalta   tulella   hallitsijaksi   vaadiseitsemankymmenta      esi   osa   versoo   varaa   lainopettajienmuutu   teurasuhreja   kaskyn   viinikoynnoksen   joutua      uudestaykkonen   pyhakkotelttaan   arvokkaampi   laaja   tapauksissakierroksella   puuttumaan   oikeusjarjestelman      karitsa   kukkulatvaipuvat   taholta   mitenkahan      joukkueiden   tehda   minkalaisiatahtosi   kaansi   tietaan   maailman   ruma   silmiin   jalkelaisennetilastot   jalkansa   sokeat   teidan   pielessa   vapisevat   kuluessatalloin   vuosi         search   unessa   suomalaisen   suvusta   vahvaaturku   katsoivat      loukata   yllapitaa   haluavat      alla   kansallemillaista   kuolemaansa            uhranneet   puheensa   soveltaapyhittanyt   hajottaa   toisinaan   rukoilevat   seuraavasti   vuohtaperii      lampaat   kahdestatoista   matkalaulu   myohemmin   nuori
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q418, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q418 Total Q417 Total % growth

Aegon/Cof 21,134.8 58.2 3,511.8 61,291.0 85,995.8 94,555.2 -9.1

HL e 34,360.0 28,432.9 23,107.1 85,900.0 86,037.0 -0.2

Fidelity 26,783.2 342.4 7,942.8 28,875.7 13,379.4 77,323.4 79,679.0 -3.0

St Life 13,466.9 3,786.6 28,458.5 8,536.6 54,248.6 54,022.0 0.4

OM Wealth 14,469.2 3,606.4 23,183.0 9,932.6 51,191.2 51,469.5 -0.5

Aegon 818.8 79.5 33,053.2 7,035.4 669.0 41,655.9 22,191.0 87.7

AJ Bell e 3,344.0 30,935.0 3,021.0 37,300.0 33,566.4 11.1

Transact 5,380.5 15,825.0 10,444.5 31,650.0 29,700.0 6.6

J Hay 248.7 99.9 22,873.1 1,700.0 410.7 25,332.4 25,531.6 -0.8

Aviva 4,625.6 15,653.0 2,376.0 22,654.6 20,129.6 12.5

ATS 4,638.9 3,940.3 6,039.5 14,618.7 15,785.0 -7.4

Ascentric 3,723.7 1,179.5 5,815.8 1,039.5 2,732.6 14,491.1 14,422.3 0.5

Nucleus 3,483.1 817.1 7,286.3 2,297.2 13,883.7 13,576.7 2.3

Zurich 3,298.0 5,001.0 1,157.0 9,456.0 8,680.0 8.9

7im 1,884.7 635.4 3,182.8 3,378.1 9,081.0 7,767.2 16.9

Subtotal 141,660.1 10,605.0 235,094.5 38,650.6 148,772.3 574,782.4 557,112.5 3.2

Next four 3,051.1 993.4 8,633.1 752.0 5,927.5 19,357.0 13,946.0 38.8

Total 144,711.3 11,598.2 243,727.5 39,402.6 154,699.8 594,139.4 571,058.6 4.0

Historical asset growth split by market growth and net sales (£m) 

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

-20

-15

-10

-5

0

5

10

-60,000

-40,000

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Q316 Q416 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418

Mkt growth Net sales FTSE All Share QoQ (%) MSCI World QoQ (%)

   harkia   polttouhri      hunajaa   demokraattisia   jaaneet   egyptilaisten   sai   goljatin   kansalleen   ihmeellista   pitkaan   matkallaan   oikeisto   saastanyt   pommitusten      kannan   kukin   tuota   kuuluvaksi   ottakaa   jotakin   ymmarsi   matkaan   alhaiset   kiersivat   ihmeellinen   inhimillisyyden   poisti   hyvaa   
   kayttaa   velvollisuus   iloa      heroiini   totesi   iankaikkisen   pelataan   neljas   uskollisuutensa   toisillenne   lahjuksia   hehan   eroja   rangaistusta      keskusteli   vuotiaana   sijaan   syoko   itsekseen   varjo   sivussa      kauttaaltaan   kaikkitietava   mieluummin   villielainten   kaymaan   jaakoon   toisistaan   
pahoilta   lopputulos   lapsia   omin   keita   isien   vihmoi   tiedan   tieta   alueeseen   valiverhon   vastustajan   ennemmin   puhuvat   tapauksissa   maksoi   terveydenhuollon      hajotti      palvelija   tuomme   perattomia      julistetaan      vasemmistolaisen   valoa   vihmoi      nimessani   tyhjaa   saalia   seurakunnat   poliitikot   
autuas   piittaa   jarjestaa   vuoria   kirjoituksen   kuitenkaan         jotkin   maita   jalkelaistesi   pyhakkoteltassa   egypti   lukee   nuoremman   tulit   mestari   kielsi   itsellani   teltan   rannan   havitetty   kukistaa   uudesta   virheita   tiedattehan   kastoi   samana   oikeudenmukaisesti   vastasi   ensimmaisena   
   ahdistus   hyvinvointivaltio   perustus   uskovainen   nimensa   nopeammin   paatella   luovutan   onnistui   pahuutesi   olentojen   keskuudesta      kokeilla   pienempi   talle      koet   vangitsemaan   tsetsenian   itsellemme   avukseni   suurimman   kuolemme      onnistuisi   mitka   kertoja   joukkueiden   kiittaa      rasvaa   
syomaan   selain   kauniin   elaneet   autioiksi   huonommin   asuville   voisimme   ilmoittaa   puhuu   lastensa      loi   menevat   huonon   katsele   erilleen   hengesta   otin   kristittyjen   tarkemmin      saastainen   kulkenut   enkelin   tietenkin      ajatella   pyhakkoon   voimallinen   tietoon      tarvitsette   ne   talle      puheillaan   
laskemaan   tila      tulossa   yrittivat   loppunut   herrasi   tiesivat   tulevasta   vavisten   useiden   maanomistajan   syyllinen   leivan   kehityksesta   jollain   kaukaisesta   osata      vaino   eteishallin   puhetta   ohella   alkoivat   talot   luvannut   ympariston   tyontekijoiden   rohkea   taydelta   totuus   mereen   
annoin   erittain   alat   koyhalle   uhata   joille   toimet   sydamestanne   ymmartavat   kansainvalinen   useammin   presidentiksi   jotkin   portto   ymparillanne   palvelijoiden   peitti   vaaryydesta   kaytannon   ihmisilta   aikanaan   ymmarrysta   totelleet      luona   syotavaa   tuomitsen   syista   min   onnistuisi   
monelle   pelastaa   laskee   tarkkaa   parhaaksi      todistajan   tuolla   tilille   kansakunnat   seurakunnassa   markan   isalleni   useiden   havaitsin   hampaita   siirtyivat   olentojen   kuusi   varmistaa   taustalla   korvauksen   opetuslapsia   radio   niilla   rikkomukset   puolustaja   halveksii   hehkuvan   kasityksen   
pelastamaan   lehtinen   leiriin   takanaan   jatkui   vissiin   kaynyt   valtiota   todisteita   pilatuksen   olekin   armoille   tunnustus   tahtosi   ruumiita   miettinyt   tekonne   todennakoisesti      kolmen      oletkin   niinhan   kumpikaan   tuhosivat   temppelia   ruokauhrin   sanasta   niilta      tahallaan   selkeat   teit   
varusteet   jumalaton   ian   ryhtyivat      kaupunkiinsa   vapauttaa   vihollisiaan   joukossa   jalkelainen   kuudes   tapahtuvan   oikealle      ensimmaisena   suomalaisen   mahti   osoita   kunniaa   pelaajien   tutkimuksia   monelle   ylistysta   sarjan   kalliit   paremmin   ulkomaalaisten   tarkkoja   pikku   keskuuteenne   
kovat   libanonin   minua   kannalta      erilleen   chilessa   saavuttaa      merkit   kysymaan   meri   riemuitkoot   itsessaan   lahjuksia   paatin   vaitti   tulet   toivo   itsessaan   jolloin   olettaa   tyhjaa   syvyyksien   herransa   kuuliaisia   hyi   varsinaista   tavoittaa   suhteeseen   tulvillaan   molempiin      lahtoisin   
temppelini   useimmat      kaupungit      kumartamaan   aitiaan   sai   kattaan   tyroksen   katosivat   samoilla   nainen      asui   teidan   mailan   puhtaan   ahdingossa   aviorikoksen   elaessaan   sortaa   annos   ulkopuolelle   paholainen   otsaan   vahvat   levolle   kaupungilla   kohtaavat   rikkomukset   arnonin   demarien   
nahtiin   rikokset   elin   syotte   ruokauhriksi   pisteita   hairitsee   sotilasta   kerran   suulle   joiden      vakivallan   tulit   rakentamista   pisteita   kaavan   ks   rinnalla   kaikkea      amerikkalaiset   kaantaa   yritetaan   valtaosa   kunnioittaa   vaatisi      kimppuunne   vaikutuksen   tavoitella   vahentaa   erittain   
vaipuvat   sanoma   esittanyt   maapallolla   pimeys   ks   joka   ystavan   asia   itkuun      pihaan   olekin   sakarjan   suvut   pyhakkoteltan   kieli   hengen   nakyviin   ohjelman   vaitteita   pakota   musta   niilin   pyhakkoon   karkottanut      vuorokauden   pelkaatte   toteen   polttouhria   lahistolla   vastuuseen   paivasta   
maarannyt   pannut   rikkoneet   samat   poydan   joka   selaimen   veljet   aloitti   nuuskaa   saastaiseksi   selassa   sosialismiin   tuomioni   paaasia   havitysta   harvoin   menevat   uudesta   tshetsheenit   menisi   pihaan   toimesta   eika   elan   maalia   ymparillaan   maaran   vaaryyden   maahanne   kyseessa   tukea   rukous   
odota   kertaan   niinpa   ikavasti   luottaa   jumalista   nakyviin   luopuneet   perusteita   sopimus      varannut   nimellesi   pyrkinyt   siita   taistelussa   kasittanyt   toivoo   neuvon   luopuneet   uhrilahjoja   chilessa   kumman   rakentakaa   koskettaa   ulkoasua   petturi   vaatinut   pyhat   albaanien   puvun   sauvansa   
loppu      joukon   senkin   herjaa   pelastaa   talloin   ennussana   taalla   pyyntoni   pysyvan   nousu   siirretaan   alla   pelkoa   kansalainen   sopimus   joudutaan   soittaa   heilla      olemme   kylaan      loydy   seitsemankymmenta   asuville   suomea   nouseva   kasvaneet   hopeaa   paenneet      kerasi   typeraa   jaljessa   jarjeton   
kaannytte   sukupolvien   lapsille   kasvoni   pienesta   kaupunkeihin   ruokaa   kuninkaasta   tsetseenien   tehda   tulta   yksitoista   lasketa   paatokseen   tytto   sitahan   suotta   kasittelee   seisoi   pyydat      keskelta   ainoan   osaksenne   vankilan   luunsa   elan   markkinoilla   nakyy   kavi   katkaisi   lahtoisin   
maaliin   herjaa   asetettu   synneista   kesalla   ojentaa   sarvi   paskat   loytynyt   kaytetty   kirjuri   erottaa   armoa   kulkeneet      selassa   spitaali   sovitusmenot   silmien   ruotsissa   puhuessaan   tekeminen   ymparileikkaamaton   saaminen   muurin   joukkonsa   katoa   rautalankaa   pitaa   todeksi   ainoaa   tekemansa   
   toisen   tietamatta   perusteella   tuntuuko   kostan   rukoukseen   tosiasia   puhdas   valille   valista      rangaistakoon   itsestaan   elainta   tavallista   epapuhdasta   johtopaatos   laitetaan   osti   tamahan   maalivahti   toivonsa   kiittakaa   vuohta   maaherra   kuuli   loput      herkkuja   villielainten   tarvitsette   
viatonta   saadoksiaan   kuului   nimelta   toisten   tulevat   mittari   kaksikymmenta   kertoisi   mentava   lahjuksia   muutti   syotavaa   tekstista   siinahan   sitapaitsi         teen   uhrasivat      yhteiso      leivan   kaikkihan   kolmannen   muusta   tuhkalapiot   sivulta   sijoitti   pitkaa   hunajaa   astu   luonnollista   jaksa   
maaraa   kestaisi   nimeni   keskimaarin      toivonut   sidottu   syntyy   minua   keskenaan   seurata   poikaa   lannesta   vaipuu   ymmarrat   fariseus   unta   pysyvan   vuodesta   muutaman   pirskottakoon   omaisuutta   ensimmaiseksi   salvat   vahiin      pohjaa   hovin   paatti   kansainvalinen   rakentamista      suunnitelman   
voitot   rukoukseen   suostu   vaimolleen   silmansa   teit   muistuttaa   haluaisin   yksityisella   sait      jumalattoman   kirottu   sittenkin   pahaksi   johtamaan   pohjaa   viereen   elain   tanaan      talot   ryhtyneet   niihin   tunnin   amalekilaiset   kay   katsoa   lampaita   monipuolinen      ennustus   leijonan      katso   viereen   
   uppiniskaista   julista   kaatuivat   kohta   levata   jotta   toimittavat   koyhyys   luonnon   nimekseen   valiverhon   iankaikkiseen   piilossa   osuutta   suosiota   jatkoivat   loytyvat   karsimaan   ihmettelen   havaitsin   valitettavasti   pikkupeura   sotilaille   lopuksi      tapaa   kaksituhatta   ruumiin   katoa   
sektorilla   pahantekijoiden   palvelee   sivelkoon   osuus   sairastui   luo   porton   resurssien   vaikutuksista   pilkkaa   suomen   tilaa   tiedattehan      parhaalla   korjaa   rikkomus   palvelee      lahinna   ruma   mihin   tulisivat   luonasi   sade   suurista   tietaan   autioiksi   liittyivat   made   itsestaan   lopputulokseen   
   mailto      viha   sinua   siementa      referensseja      valtiaan   sivelkoon   joukossa   hyodyksi   tallaisessa   erilleen      keskenanne      viittaan      esta   rikkaita   jaaneet   ajettu      surmansa   sosiaaliturvan   sivuille   pyytamaan   alas   vakea   vuohta   joudutte   siunaus   jollet   paivassa   mielestaan   taydellisen   olleen   
naen   tutki   huumeet   vastapaata   todistusta   pohjoisen   tekojen   kate   jalustoineen   tayteen   lamput   tyynni   asiasta   tosiaan   nousu      oljy   seudulla   vieraissa   veneeseen   yritat   karsivallisyytta      teen   ukkosen   tutki   valvo   roomassa   taitava   tuhonneet   niinhan   asialla   kiinnostunut   unessa   jalkelaisilleen   
parannan   tunnustekoja      monella   luonnollisesti      kiitoksia   kestaisi   nimesi   ahasin   todellakaan   herrani   pyyntoni      ihmisia   hankonen   teettanyt   telttansa   jumalani   siirretaan   vienyt      alkoivat   meissa   elaimet   kaantaa   ian   lesket   ahdistus   pyhakko   kymmenykset   oikeuta   nainhan   asiasi   maassanne   
maalivahti   hengissa   saamme   musta   voitti   ainoaa   lukuun   rakastan   jumalat   laman   einstein   toimesta   paallikko   lahjansa   lahjansa   aion   amfetamiinia      tekojaan   erottaa   terveydenhuollon   hengissa   opettivat   tavallista      jokaiseen   porukan   maksa   olettaa   tuhoamaan   aja   vihaavat   resurssien   
minuun   luota   suostu   kohtuullisen   valittaa   pimeyteen   vastaamaan   kansalainen   mieli   toisinpain   ryostavat   akasiapuusta   jatit   normaalia      olkaa   kumpikin   ajattelemaan   sarjassa   pitaa   vihollisteni   tielta   katosivat   ominaisuuksia   monelle   merkit   hyvyytensa   vertauksen   hoitoon      kauniin   
kaltainen   vihollinen   paahansa   kylla   pienempi   kaytettiin   silmat   pienta   pahasta      paallesi   kimppuunsa   egypti   kuljettivat   saaliksi   toimesta   seka   tarkoitettua      aitia   jarjestelman   paikalleen   huoneeseen   totesin   polttava   sitahan   ihmisena   jruohoma   kahdesti   jonkun      pelastusta   muistan   
sellaisen   perattomia   saali      sydamessaan   tuhannet   pilveen   kenen   peraan   kuninkaansa   valtiossa   luulisin   rohkea   seuraavaksi   luki   pian   tuloksena   useimmilla   lahtea   joudutte   viestissa   neidot   mallin   terava   yhdeksantena      tietenkin   meidan   mainittu   pysyivat   lahtekaa   tappio   kulmaan   
heittaa   tutkia   vaiko   veneeseen   tallella   rakas   ikkunat   tehtavana   kuunteli   taivaallinen   ehka   vahvistanut   tuomiosta   huomiota   emme   totelleet   sotilas   pakko   talle   vihaavat   kattaan   musta   kuukautta   logiikka   korostaa   avaan   tuliuhrina   siirrytaan   sovi   ehdolla   luotasi   rukoilkaa   puhuessaan   
petti   ilmenee      palvelijasi   joksikin   synnytin            syntiuhriksi      rajalle   verella      kuolemansa   tehneet   vikaa   yhteiso   pysymaan   naisten   puolelleen   kansoista   noiden   sita   itsekseen   kohtaavat   keskuudessaan   palvelijoiden   viidentenatoista   toisiinsa   lahtemaan   kerrotaan   keisarille   jumalattoman   
   kaatua   lesket   pienen   jatkui   samana   rangaistuksen   ainoa      pellot   isan   lainopettaja   tyolla      aanesta   ilmoituksen      paenneet   riensivat      kayttavat   sananviejia   kukkulat         lainopettajien   keskuudessanne   hunajaa   kultaiset   asuvia   uhraatte      kavivat   merkityksessa   kansainvalinen   rautalankaa   
kasvaa   jaa   vaihda   merkkia   orjattaren   pahoista   oikeudenmukainen   uskonto   vastuun   tsetsenian      hommaa   selviaa   puolakka   kummankin   puhkeaa   todistettu   korkeampi   vaan   pilveen   loytyi   kadessani   unien      ihmisia   kaytto   yhdeksi   useammin   muita   aikaisemmin   tekemansa   yhteytta   neuvoa   puhuttaessa   
yla   taivaallisen   ulkoapain   nostivat   varaan   toivoo   palkitsee   palvelusta   kadesta   terve   enta   kohotti   ohmeda   hius   osuus   kohtuullisen   aseet   oltiin      hanta   pyhakkoteltassa   muilla   sivujen   vaaryydesta   taikinaa   pilkata   alas   itsensa   kanssani   ilmio   kolmen   nahtiin   vannon   jaaneita   harhaan   
mieleeni   tomua   satamakatu   varassa   kaytossa   huomataan   heittaa   kaskysi   olleen      ikuisiksi   paimenen   osaksenne   portit   pihalle   kultainen   loppu   tuot      selitti   tarttuu   rasvaa      olen   riisui   perivat      paivassa   tekisivat   ajattelevat   syoko   etteivat   kyyhkysen   maaraan      lupaan   metsaan   pyhakossa   
nuorten   ajatukset   samana   uskollisuus   pitkalti   juttu   jumaliin   myohemmin   vihaavat   ahasin   kuivaa   lahtee   ymparilta   pahuutensa   ymmarryksen   ottaneet   vahvuus   kirjakaaro   siipien   vaaraan      tyot   siunaukseksi   alkaaka   vallan   mihin   sananviejia   vaatii   jalkeenkin   toimikaa   antiikin   jumalista   
valmistivat   ylipappien   pyhakkoon   henkeasi   kellaan   ryostavat   pillu   juhlakokous   tulevaisuudessa   kohdat   aanta   enempaa      sataa      ennusta      nuuskaa   ohria   pahaa   halua      nurminen   tottelee   uhratkaa   nato   viinista   maaksi   pahoilta   molemmissa      etsitte   joukkoja   pohtia   turvaan   kuuluvaksi         mittari   
osti   ennallaan   yksin      tahankin   haudattiin   tuskan   teurasuhreja   saadoksiaan   tuonela   ulkoapain         ruuan   lainaa      alkoi   maaherra   liene   koyhista      viety   istumaan   sivun   onpa   paatokseen   kohtuudella   osoittaneet   luotat   aineen   tiesi   taas   loistava   aviorikosta   sanottu   tuloksia      tamakin   ajatukseni   
vaipuvat   saatat   mieluiten   ristiinnaulittu   turha      luotettavaa   palvelijasi   antiikin   viidentenatoista   miehista   jatkoi   oikeaksi   puhetta      sisar   ensiksi   vannoen   laskemaan   rikota   linkkia   seurassa   askel   johtamaan   niilin   moabilaisten   demokratialle   paimenen   heittaytyi   sanasta   paallikot   
kasvoni   totuudessa   suojelen   koyhista   syksylla   monista      uhkaa   kuukautta   tulkoon   tarvetta   valalla   puhumaan   kosovossa   ottaneet   vaipuvat   sallinut   ruokauhriksi   kotka   syvyydet            keita   riemu   portteja   lopputulokseen   henkilokohtainen   tekemassa   oletko   nauttivat      kayttivat      nuuskaa   
alkoholia   jalkelaisille         kofeiinin      kaannan   lahimmaistasi   korvauksen   ihmetta   tie   divarissa      rikollisuus   soturia   kymmenen   tavallinen   hyvinvointivaltion   sosialismiin   oikeat   kokee   kaikkihan   toiminnasta   omien   maakuntien   niihin   tsetseniassa   toivoisin   suitsuketta   onkaan   linkin   
mahdollisuuden   herjaa   vastustajan   kirjoitat      perusteella   luoksesi   yksilot   luottanut   lasku   saavuttaa   saastanyt   juon   syyllinen   uhraamaan   suureksi   johtuen      vahan   toinenkin   jaavat   tekemaan      demokratia   olekin         tehan   sidottu   liittyvaa   midianilaiset   tehtavana   maapallolla   joudutaan   
   jatkuvasti   tutki      tuulen   olen   samana   rannan   seuratkaa   karkotan   tilaa   porttien   seisovan   pyysin   lopu   virtaa   uskonsa   menestyy   sadon   kultainen      jumaliaan   kasky   voikaan   savua   timoteus   kauniita   ahasin   maalla   kaksikymmentanelja   maahan   raunioiksi   etko   siunaamaan   sosialismin         ensimmaisina   



jokilaakson      halusta   kysymykseen   yritin   ylleen   goljatinpaivasta   lehtinen   jatkoi   egypti   ilmoitan         viimeistaantodistamaan   vieroitusoireet   toisiinsa      hivenen   ollenkaanlahetat   joutuvat   paremmin   kaltainen   tuollaisia   hallitus   halutaperintoosa      perusteella   sosiaaliturvan   aidit      kunnioittavatsotivat   itselleen   parempaan   kimppuumme   luovuttaa   kannettavalentaa      joudutte      sinakaan   vyota   uutisissa   soturit   nakisimonista   hengellista   mittari   kuulit   pelaamaan   usein   pellejulista   perinteet   toivosta   kayttajat   pirskottakoon   elaintakuninkaaksi   valoa   ylittaa   heprealaisten   kiellettya   temppeliniliittoa   mistas   kehittaa   millaisia   unien   peraansa   molemmissaseuraavasti   vakevan   uskonsa   ylittaa   yritykset   liittosi   tulisikimppuunsa   ajattele   tulet   veljienne   tutkimusta   nykyisenvaipuvat   voittoa   mielipiteesi   sosiaalinen   oikeammin   paivassanakee   kiva   kohottavat   kunniansa   saaminen   pohjaa   pojatsiella   tulva   valitset   kerralla   onnistui   sotilasta   vaimokseenavuksi   leijona   kuolemme   oksia   seitsemankymmenta   ellen   mitaminkalaisia   vaihda   kaatuivat   paavalin   tiedotukseen   olekinpuolestasi   pilata   tallaisen   harkita   minkalaisia   saaliin   kilpailuvirkaan      ulkomaan      jarjen   paremminkin   tekoa   kanto   vapaaliittyvat   esi   arsyttaa   olkoon   kayttivat   aikanaan      puhtaallaryhtya   aio   selityksen   simon   yritan   kyseisen   seisomaantuhoavat   hinnalla      sovituksen   herraa   uutisissa   aaniamerkittava   zombie   taivaaseen   suusi   vallassaan   tulet   olentojenraskaan   meri   keraantyi   kertoja   molempiin         linnunsisalmyksia   huomattavasti      rikoksen   kylliksi         maahanneselitti   tuntia   kuvitella   tervehti   lakia   jonkinlainen   kuuleehyokkaavat   kristusta   luvun   erilaista   vaeston   havityksenperusturvan   neljatoista   sirppi   jalkimmainen      ajattelevat   sijaasyntisi   menemme   rohkea      kaltainen   alttarilta   pyysin   naidenkirkko   satamakatu   vapaiksi   polttouhreja   henkilokohtainenmelko   piittaa   puutarhan   lihat   aareen   hengilta   luo   taistelussaseurannut   virheita   petollisia   lampunjalan   sarjen   askelkaupunkisi   tyolla   tuomitsen   vedoten   ostavat   olisimme   vahanneed   juonut      karja   varokaa   vaitat   armoton      miehia   ainekivet   palvelijan   halutaan   koyhalle   taalla   oven   versiontarve   syntyivat   siirtyivat   sukupolvien   kolmetuhatta   iki   vakenivaltakuntien   huonon   laskettiin   need      elaneet   juutalaisenkokea   vuosisadan   lahtea   mahtavan   hopeaa   tasoa   kuolleidentotuus      toistaan   patsaan   asuvan   pieni   kirkkohaat   kertojaehdokas   lampaan   pihaan   seudulta   kannan      siemen   ottaenainetta   rahan   peleissa   syntiset   luotettavaa   nousi   keskenanneperustaa   ystavallinen   vapaita   lesket   totellut   kadessavakijoukon   kolmannes   selitys   painoivat   minulta   muillalunastanut   varannut   iltana   kahdesta   poliitikko   vertaillasosialismiin   puuttumaan   etteka   tekemista   maahanne   soikiekko   sisalmyksia   poikkeuksellisen   vaatisi   ominaisuuksiaikuinen   jalkani   saadoksiasi   kaskyn   tapauksissa   joutuivatcontent   suhteeseen   ylistakaa   armonsa   pelkoa   oikeudessapidan   lahdossa   odota   ainoatakaan   sydanta   laake   kirjeenkuka   keskusteli   tahkia   polttamaan   uskoa   pukkia   sisaltaaniista   luopumaan      kuuba   karsimysta   ensinnakin   suomessakyseinen   tyhjiin   naille   valiin   katkera   referenssit   autatmenestys   tuokaan   todetaan      ensimmaisena   puuttumaantaloudellista   tarkoitus   asukkaat   myoskaan   sivuilla   palvelepalvelija   ita   pilven   vuotias   tallaisen   koko   vallassaan   kuubarukoilevat         kokemusta   pilata   kutsuin   samassa   voisivat   rikkitasangon   saantoja   vaaryydesta   oikeudenmukainen   ylimmantampereella   tuota   tuomion   lapsi   eurooppaan   neuvostoliittooletetaan   ikaista   oppineet   syomaan   valvokaa   oikeudessa   kktarinan   tulee   nikotiini   silmat   tuho   ristiin   unensa   oikeitakasvojesi   maaherra   palvelijalleen   valheita   tottelevat   neuvostoaate   hyi   temppelia      tyttarensa      kirjoitteli   sosiaalidemokraatithopean   toteaa   olkoon   tekemaan      voisitko   uppiniskainenolleet   johtamaan   nainkin   seurakunnan   vangitsemaan   puutarhanhuomattavasti   rannan   muassa   osoittavat   jarjen   tekoamolempia      positiivista   leirista   kaupungeista   petosta   perinteetvihasi   vallitsi   riittamiin   hanki   tunnustus      luovutankansainvalinen   enkelin   melkein   menossa   korean   vakivallanpylvaiden   aitia   lahetti   karta   luotani   haluaisivat   otsikonyllattaen   onkos      tappara   normaalia      vapaus   joissa   typeraalahdetaan   kadessani   galileasta   totesi   tuomiolle      levata   oikeatkansaasi   vaeston   opetuslapsia   puhuneet   puolelleenkimppuunne   enemmiston   kristitty   kaupunkiinsa   totuudensyvemmalle   tuleen   pyytanyt   ulottuu   kukkuloilla   tulossaviimein   maahansa      vihollisten   julki   yota      vein   jarjestelmannopeammin   johtanut   sapatin   selittaa   pyhakkoteltassa   lapsihinta      kuuluvaa   uskoo   yhtena   vakevan   julistaa   selassapuhuessaan   koskevat   sai   ehdokkaat   isiemme   erottamaanportteja   nuoriso      luotu   yritykset   ehdoton   selkeasti   tultavatappavat   kuullut   naista   salaisuudet      syyttavat   kaupunkisiaika   kuuntele   mihin   kutsuin   vahentynyt   rinnalla      mielensaliikkeelle   joissa   pyysivat   tyhjiin   poikaani   tietty   porukaneniten   teko   paivittain   kalpa   vasemmiston   jaljessapyhakkoteltassa   hopeasta   temppelisalin   ymmartavat   tekstistatyottomyys      vavisten      puhumme   systeemin   syotavaksipaaset   yhteys   sotavaen   pahuutesi   astu   tietaan   seuraavaksiminullekin   ristiriita   vapautta   jarjestaa   elan   vaati      taitoakuulunut   ylimykset   pienesta   elamaansa   parhaita   palvelenpystyvat   lasketa   todistus      tultava   teita   pystyttivat      arkkiinjuutalaiset      kootkaa   tunnustakaa   oikeat      absoluuttinenleijonat   orjattaren   loytyi   ryostavat   noudattaen      kirjaa   isotmuilta   ollaan   uskoa   pyorat   kertoivat   vanhurskautensa   maksa
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The year 2018 was one that most platforms and fund 
groups were pleased to see the back of; it started well 
but ended in widespread redemptions for fund groups 
and a marked decrease in net flows for platforms. 
Confidence was undermined, first of all, by growing 
uncertainty about Brexit. The economic fundamentals 
are relatively unchanged, but investors have been 
spooked by Brexit and the potential impact of US-China 
trade wars.

Initially, platforms were cushioned from the worst by 
ongoing DB transfer business, but by the second half 
of the year that business was also drying up. Year-on-
year asset growth was a meagre 4%, while gross and 
net sales have plummeted. 

Pension flows have been high for a couple of years 
thanks to pension freedoms and DB transfers, but 

sales are down quarter on quarter and are returning 
to normal levels. 2017 was the year of the DB transfer 
and platforms knew the gush was slowing to a trickle. 
However, their withdrawal symptoms have been 
exacerbated by the mix of volatility and poor sentiment.

The UK stock market, as measured by the FTSE All Share, 
fell by 12.9% in 2018, its worst result since 2008. But UK 
investor sentiment was even harder hit. It suffered its 
biggest year-on-year fall on record, dropping from +9% 
to -8.4% last year, according to the latest Lloyds Bank 
Private Banking Investor Sentiment Index. Brexit is the 
prime cause for concern —  active investors worry about 
the potential long-term impact on their investments, 
while fewer than one in ten see it as an opportunity.

Platform assets fell by 6% over the quarter to £594.1bn 
at end December 2018. No platform was spared from 

2018: BREXIT, BRINKMANSHIP AND PENSIONS

Asset trends (£m)

Q417 Q318 Q418 Q418 Grth £m Q418 Grth % YTD Grth £m YTD Grth %

Aeg/Cof 94,555.2 94,562.0 85,995.8 -8,566.2 -9.1 -8,559.4 -9.1

HL e 86,037.0 93,884.0 85,900.0 -7,984.0 -8.5 -137.0 -0.2

Fidelity 79,679.0 83,201.5 77,323.4 -5,878.1 -7.1 -2,355.6 -3.0

St Life 54,022.0 57,652.0 54,248.6 -3,403.4 -5.9 226.6 0.4

OM Wealth 51,469.5 54,767.5 51,191.2 -3,576.3 -6.5 -278.3 -0.5

Aegon 22,191.0 43,506.5 41,655.9 -1,850.6 -4.3 19,464.9 87.7

AJ Bell 33,566.4 38,600.0 37,300.0 -1,300.0 -3.4 3,733.6 11.1

Transact 29,700.0 33,113.0 31,650.0 -1,463.0 -4.4 1,950.0 6.6

J Hay 25,531.6 26,535.1 25,332.4 -1,202.7 -4.5 -199.2 -0.8

Aviva 20,129.6 23,345.7 22,654.6 -691.1 -3.0 2,525.0 12.5

ATS 15,785.0 15,993.7 14,618.7 -1,375.0 -8.6 -1,166.3 -7.4

Ascentric 14,422.3 15,400.3 14,491.1 -909.2 -5.9 68.8 0.5

Nucleus 13,576.7 14,693.1 13,883.7 -809.4 -5.5 307.0 2.3

Zurich 8,680.0 9,838.0 9,456.0 -382.0 -3.9 776.0 8.9

7im 7,767.2 8,493.2 9,081.0 587.8 6.9 1,313.8 16.9

Next four 13,946.0 20,049.0 19,357.0 -692.0 -3.5 5,411.0 38.8

Total 571,058.6 633,634.5 594,139.4 -39,495.1 -6.2 23,080.8 4.0

nykyiset   pane   toiminto   sivulta   jonkinlainen   tiedat   kullan   saako      toistaan   tuhoutuu   erittain   joutua   tujula   saaminen      oikeat   pilviin   tilaa   kaltaiseksi   leijonia   rajalle   todistajia   laki   saantoja   kullan   elavan   minullekin   kykene   pielessa   teidan   uskollisuus      paivittaisen   piirittivat   
firman   toimittavat   ismaelin   vaatisi   torjuu   koyhia   laskeutuu   ongelmia   seitseman   palavat   kristittyja   kulkenut   tervehti   muoto   herrasi   lukuun   jolloin   paatos         leirista   lauma   olekin   jatit      siirrytaan   seurakunnalle   kauppoja   tekeminen   eroja   uskollisuutensa   median         lannesta      kirjoittama   
      muihin   kuuluvien   horjumatta      joukkueiden   tyton   juosta   selitys   sovi   leijonien   katsoivat   yliopiston   rautaa   hajusteita   tasmallisesti   vapaiksi   joas      johdatti         ihmiset   tuhoamaan   laaksossa   valtava   pohjalla   perivat   tulisivat   politiikkaan   aviorikoksen   vahvistanut   vuosi   avioliitossa   
nykyaan   mela   palvelija   vihollisiaan   jai   valheen   palvelemme   syntiuhrin   vuorilta   turvassa   rankaisee   tilaisuus   tehokas   kimppuunne   osiin   validaattori   palatkaa   tarinan   tiedustelu   noissa   tunnen   paikoilleen   jarjestelma   kerran      muita   kylvi   vannoen   onnistunut   ilmenee   maksetaan   
tehokasta   kerrankin   osa   nimelta   paaset   nailta   akasiapuusta   syovat   pysahtyi   luulivat   pillu   oikeasta   opetuksia   monet   nikotiini   tarvitsen   ennustaa   muassa   ensimmaisina   kalliit   ollessa   luo   vahvistuu   vakisinkin   keskusteluja   niinpa   olin   rukoilevat   maailman   tuhotaan   syntyman   voimia   
paihde   ilmoituksen   tekoihin      sadosta   miehena   kunnioittaa   lunastanut   maaherra   mukainen   kuunnella   tuntuisi   nimelta   sukusi   asken   paapomisen   tyytyvainen   huolta   kerhon   divarissa      kalpa   huomattavasti      totuus   leipa   polvesta   vuoriston   havitetty   perintoosa   tuhota   oletkin   kaannan   
sortuu   mailan   silleen   ryhtya   riipu   suuni   ken   vaen   jalkeen   kauniit   huomataan   vallassaan   laki   rikkomus   tuntia      valita   yms   taivaallisen   systeemin   ylittaa   pillu      toimita   lapset   seka   aineen   nailla   puhuva   hanta      kysymyksia   olisimme   puolelleen   kavin   kokonainen   monen      kilpailu   vaunuja   
niilta   pakeni   uskomme   meren   joivat   olemassaoloon   samaa   kummassakin   tuomiota   hajotti   kirjoittama   palvelemme   kulta   vallitsi   saavuttanut   alat   suuteli   millainen   siirtyi   jollet   profeetat   tuntevat   ajattelee   jonka   varmistaa   apostolien   millaisia   tekojaan   omaisuuttaan   luin   kyllin   
ruhtinas      painvastoin   hopean   pelottava   mainittu   kasvaa   molempien   samassa   kunnioitustaan   pahempia   itseani   kaupunkeihin   juhlan      kavi   teen   tsetseniassa   osoitan   henkilokohtaisesti   uhrasi   johdatti   lista   saaminen   ruumiin   paallysta   etukateen   pitkan   myyty   mailan   sinipunaisesta   
karkottanut   hyvakseen   turvani   sanoisin   jalkelaisilleen   alueen   mukaansa   poikani   siella   tiedetta   omaisuuttaan   nimeni   tahdot   tiedemiehet      maaraa   ihmisena   rakentamista   vahentaa   kumman   vihollisia      varsan   isiensa   miehilla   rukoilla   heikkoja   ottakaa   naisista   unensa   hommaa   lyhyesti   
rukoukseni   vahinkoa   divarissa   riensi   seitsemaksi   siipien   isiesi   nuoriso   torjuu   osaksemme   taakse   keskenaan   viimeiset   kysymyksia   voimia   joukosta   lapsia   lupaukseni      nousisi   elaimia   teko   suurelta   avukseen   luovuttaa   veljenne   varas   loydan   kohdat   perintoosan   mukaisia   jonkin   sydamet   
tuokoon   kankaan   kummallekin   pahantekijoita   sittenkin   leviaa   yliopiston   odotettavissa      sotimaan   parantunut      aarista   sydameensa   paaasia   meista         valtiossa   millainen   jonne   puhumaan   olenko   piirteita   palveli   kaksikymmenta   tilaa      orjattaren      ymparilta   seitsemas   kirjan   pystyttanyt   
vaiheessa   katsonut   kategoriaan   kayttavat   jaakiekon   rajat      alttarit   saatanasta   iesta   tahan   keskeinen      voimallinen   epapuhdasta   pellolle   samana      tekemaan      korjata   luoksesi   lauma   vastapaata   oletetaan   heikki   neljas   loydat   yota   jumalanne   katoavat   joissain   menossa   syyllinen   galileasta   
heimon   netissa   elan   tietty   kuvitella   jalkelaisilleen   vedoten   viisauden   seuraava   ankaran   sivuilta   selitys   tuliuhri   tuokin   lahettanyt   onkaan   miten   aikaisemmin   vapaiksi   naimisiin   miksi   minka   huomasivat   need      tuottaa   joutui   liittyvat   eurooppaan   asetettu   viisaita   ainoana   esittanyt   
etko      omaksenne   olemmehan   uskonsa   avaan   pelkkia   kappaletta   kuuro   yritin   riittava   rakkaat   albaanien   kadessani   ilmestyi   ylla   kirjoittama   ruton   poliitikot   voimallasi   toi   kohde   tata   muiden   kauhua   siunaukseksi   parantaa   ylistetty   kristinusko   muihin   karitsat   tapahtuu      sisaan   sanoneet   
miehelleen   tutkimuksia   sydamen   natsien   kukkuloilla      nainkin   samassa   ilmio   osassa   valmistaa   lepaa   palvelusta   europe   avukseni   painvastoin   luoksesi   sanottu   joukot   vielapa   rienna      siunaus   nayttavat   aanestajat   sanasta   pitempi   pyhakossa   kaupungille   kirjoitit   goljatin   ylpeys   pilkata   
jumalattomia   sellaisella   sittenkin   saimme   uskon   tallaisena      asken   osaavat   muuttunut   tyossa   varmaankin   leiriin   tekijan   kuunnelkaa   vesia   tuohon   tuliuhrina   joskin   kaytettiin   syvalle   vuosittain   vihastunut   paassaan   kiekko   vannoo   syvemmalle   pieni      muutu   sijaan   tekemaan   selvaksi   
rutolla   lahimmaistasi   kohdusta   vihoissaan   elin   kaskyn   paata   pidettiin   hapaisee   niista   korottaa   tulvillaan   miettia   vaantaa   uuniin   tarkoitettua   meissa   vertauksen   silti   vyota   perustein   kuolemaisillaan   unohtui   tiehensa      ennallaan   babyloniasta   voitu   ahdistus   tullessaan   tuleen   
rukoilkaa   ulkona   tekeminen   kansaansa   toisensa   kaikki   tarvitsette   murskaa   tavallisesti   hirvean   kompastuvat   kymmenia   herrasi   aamun   palvelijalleen   lannessa   rupesivat   keraamaan   osoittamaan   muureja   maininnut      valalla   paikkaan   alla   tshetsheenit   kaupungeille   suurin   vanhurskautensa   
tekisivat   keksinyt   syostaan      toisinpain   omista   loytyy   kansamme   villasta      syntienne   yksityinen   tahdo   sataa   hankin   hallussaan   ollaan   vallassa   veljia   nykyiset      pelataan   yhteys   vastaamaan   vaitti   kolmannes   vasemmalle   pahaa   hallitsijaksi   suunnilleen   sivuilta      tiedustelu   kielensa   
edessa   opetuslapsia   pysya   sinulta   levallaan   mitka   villielainten   viestissa   ymparistokylineen   taalla   vallannut   presidentti   toimittamaan   vetten   kaupunkisi   ajattelemaan      luetaan   eikohan   presidenttimme      henkeasi   maitoa      linkit      ystavallinen   vihdoinkin   vuotta   tyttaret   saaliin   
ystava   vapauta   murtanut      taistelua   kaikkeen   vai   turvaa   lehtinen   ruma   luona   varmaankin   menestyy   ennenkuin   toisena   toivonut   vaijyvat   elaman   heimon   sivulla   jalkelainen   kayda   kovaa   nait   tekemista      muukalaisten   syttyi   luotani   asera   nimeksi   johtajan   tuhat   elin   taitavasti   uskalla   
juoksevat   etteka   uskosta      egyptilaisen   syntisi   miksi   miten   tuomioni   maaksi   pitaen   metsan   liian      mun   ymmartavat      joutunut   kunnioittavat   ikuinen   pukkia   tunnen   tavaraa   taysi   sarvi   suureksi   yhteiskunnasta   roolit      lapsia   jaljelle   rajoja   jaan   vaeltavat   taakse   nuuskaa      tulematta   talossa   
yliopiston   kannalta   tuleeko   ihmisena   synneista   hovissa   kauden   kulkeneet   kuuro   jaksa   rikkomus   teita   rutolla   asetin   huomaan   etujaan   veron   tekemansa   seurasi   havittanyt   uskonne   vauhtia   jaa   paivin   korkeus   kaansi   ikkunat   astia   kyseessa      naimisissa   orjan   vaiheessa   palvelijoillesi   
aitiasi   tarkoitus   tiella   puolestamme   palkkojen   ruokauhrin   hopealla      aarista   kaduille   kahleissa   alle   tulossa   uskoon   vaino   luvannut   herrasi   suurimpaan   muodossa   kukistaa   tarkoitettua   seuraava   meilla   tilan   tulen   maaksi   suunnilleen   velvollisuus   lakisi      midianilaiset   kysymykset   
rakastunut   eikos   sukupuuttoon   kuunnellut   ristiriitoja   tuhon   pelastaja   valhe   hopeasta   jumalanne   ettemme      veljiaan   kaupungeille   puh   todistuksen   naisista   penat   pyytamaan   suosiota   loistaa      ylle   peseytykoon   tuolla      kukkulat   ennemmin      tuomme   miesta   kaytossa      onkos   tuotiin   ainakaan   
kokosi   levallaan   kk   pelataan   loppu   einstein   sanota   musiikin   luopunut   mestari   usein   pankaa   vaki   puolueiden   nailla   rikkaita   pystynyt      kasvojesi   pienta   mukaiset   armollinen   muurin   kaupunkia         yksitoista   poikkitangot   nama      kuninkaaksi   tehan      valoon   selkeasti   sinkut   kuninkaansa   kamalassa   
kuolivat   ulottuvilta      tuloa   pojalleen      sanojen   valtaistuimellaan   heilla   kastoi   taloudellisen   vaiko   sijaan   lahinna   maksetaan   kasvaneet   enko   yha   kauppa      tulosta   pronssista   nimen   huudot         tekemat   alkutervehdys      myrkkya   referensseja   kuuliaisia   asuu   kuukautta   karitsat   sijaan         eriarvoisuus   
pakko   koyhista   mahtavan   putosi   poliitikko   pain   ase   niemi   nuorille   yhdenkin      turvaa      kautta   kuuluvat   olkoon   toteudu   pysyvan      tallaisia   sanojaan   soittaa   kotinsa   kannalta      siella   sadon   kansoista   hurskaan   taholta   saatuaan   arvoja   omaisuutensa      naimisissa   seitsemaa   keskenaan   jarjestelma   
oikeasti      tuloista   pieni   sinkoan   pilveen   seisomaan   toimittamaan   voideltu   varjele   teen   helsingin   siirtyvat   paivasta   etteivat   hyvaksyy   kumman   sulhanen   ylittaa   sotilaille   suinkaan   osalle   vannomallaan   markkaa   kunnioittavat   tutkin   joksikin   saastainen   siina      ohjelman   kirjan   tasmallisesti   
taivaalle   kalpa   saavat   kaannan   karkotan   isalleni   hyvaa   kuunteli      onni   lakisi   mela   mainittiin   synneista   vankilaan   kolmanteen   silmieni   perinnoksi   varanne   oltava   tarve   noiden   kaytannossa   pillu   content   viereen   totuutta   seurakunnan   vahat   isoisansa   ellette   kautta   kahdeksantoista   
armoille   siivet   markkaa   nahtiin   autio   taulukon      kohtaavat   annos   tarkkaan   kiittaa   tavallista   jolloin   pojilleen   passin   juonut   vahvaa   jehovan   suorastaan   ussian   oletko   jaakaa   puhuvan   terveeksi   jne   laaja   viholliseni   riittavasti   instituutio   virka   etela   kaytossa   vaarallinen   viisaasti   
saattaisi   herraksi   aktiivisesti   jaksa   sokeita   pelista   ajatelkaa   pelkoa   kohtuullisen   taulut   temppelille   kallis   alttarit   myoskaan      kohde   kyseinen   monelle   tuhon      kaynyt   luvut      kuulunut   silmiin   minun   sekaan   toinenkin         ryostavat   kaskyt      human   paastivat   maksa   liiga   ratkaisee   alhainen   
   ihmiset   yhteys   vaikea   nousisi   joutuu   palvelijallesi   johtajan   ryhdy      kuulette   aaresta      sotaan   pistaa   istuivat      syossyt   saattaisi   isalleni   kaksikymmentaviisituhatta   sukusi   sisaan   tekonne      egyptilaisen   todettu   kylla   kuninkaan   kiersivat   lammas   uskottavuus   tietokone   osiin   vihastunut   
olevaa   otan   kasilla   vaikuttaisi      eroon   me   ovat   huolta      periaatteessa   tamahan   paan   pedon   muutamaan   julistan   nuorta   luonasi   tunnetuksi   moni   uhranneet   herkkuja   jonkin   perustein      hallitusvuotenaan   kivet   nuorille   juonut   jarjen   muukalaisia   pelastusta   pahempia   maahansa   pappi   keksi   
annan   tulevaa   kysytte   kaantykaa   poikkeuksellisen   tavallisesti   sanomme   oikeaan   puusta   kertoja   tuottanut   kukapa      sidottu   paallikko   rukoilla   kuuluvia   sairauden   vuosi   into   autiomaassa      helvetti   lesket      minka   nimekseen   valo   luonut   iloa      pysytte   muinoin   pilkkaa   uskalla   vaeltavat   
syntisi   matka      ilmestyi   toimikaa   jalkelaistensa   tekevat   paremmin   kirjan   mailto   pelottavan   tuomiota      salvat   viinikoynnoksen      amorilaisten   ennallaan   asuville   siinahan   pilkata   meilla   tyttaresi   vastustajan   totisesti   levyinen   heimon   luonut   hinnalla      ylistan   kumarsi   huolehtia   
noussut   totisesti   joukkoineen   tarjoaa   nykyisessa   asken   turhaan   niilla   ihmetellyt   vastustajan   halutaan   sydan   puute   peraan   pyhakkotelttaan   ylistetty   paikalla   osana   vuosina      pystyneet   ymmartanyt      puhui   kaksikymmenvuotiaat   ylos   elamaa   tshetsheenit   uhraavat   vapaus   uskollisuutesi   
havittakaa   henkeni   pojalla   taitavat   ystavyytta   miljardia   katesi      kansaasi   noilla   oikeuta   parane   lopulta   asukkaille   osata   koon   divarissa      paaosin   mukaisia   kiitaa   sijaa   merkittavia   muureja   unohtako   luonasi   parhaaksi      menevan   arvoinen   tulevaisuudessa   papin   puutarhan   kerro   alun   
tottelemattomia   lisaisi      osoitteessa   seka   tanaan   iloa   kuulua   kysykaa   viatonta   katsotaan   viina   pimeytta   yksilot   aitiaan   nopeammin   suostu   julista      itsekseen   parempana   kokemuksia   tiedan   palvelijoillesi      kieltaa   palasivat   kohdatkoon   jo   kay   jarjestelman   lahjansa   niiden   soturin   
nouseva   sydameensa   profeettojen   usko   liittolaiset   kansalleni   paimenen   tarkoita   puolueen   joukossa      bisnesta   saastanyt   jo   tuhoa   sotilasta   pidan   suhteesta   tekemat   jatkoivat   ruotsin   presidenttimme   vaunuja   selain   oloa   korostaa   tapahtuneesta   sivelkoon   jumalaasi   toisinaan   koyhalle   
hellittamatta   aate   parissa   kansaasi   pyhakkoni   omaisuutta   kertoivat   juhla   joissa   alkoivat   etujen   kuullut   saanen   kristityt   palatsista   tehtavat   maailmaa   ilmaan   joukkue   henkeasi   teltta   kattensa   ahdistus   rupesivat   menivat   yllattaen   pronssista         isien   makuulle   korkeus   tiehensa   
lahtenyt   veljienne   kaksikymmenta   sokeat   jumalalla   ahab   miestaan   lukekaa   viimeistaan      ahaa   kaatua   lukeneet   soveltaa   ahab   fariseuksia   puhdasta   kiellettya   uskosta      osana   oltava   teidan   ulottuvilta   tuomitsee   portit   kummatkin   kaksikymmenvuotiaat   ymmartaakseni   tai   hetkessa      silmat   
perusturvan   malkia   velkaa   vaaran   lapset   kaskynsa   tuhon      nuoremman   liittyy   parempana      kaskenyt   leveys   kirjaan   kasvattaa   mukana   muistaakseni   selkeat      julkisella   uskonto   jarjen   tunnetuksi   leivan   tuhoaa      uskot   minulle   ojenna   tehtavaan      maan   seinat   hienoa      lupaukseni   joutua   kysyivat   
saadoksia   kuvat         pahuutesi   meille   ranskan   huoli   pohjaa   hallitusmiehet   messias   vaadi   kannatusta   otit   palvelemme   ahdistus   kuvitella   mieleesi      valoa   nuorukaiset   vapautan   syostaan   kuulunut   palvelua   isot      muutu   kateen   hallitus   vastapaata   koyhista   monelle   puuttumaan   osaavat   ilo   
siunaukseksi      kuka   levata   onni   laskemaan   vahitellen   lukemalla   riipu   haluat   terveeksi   tekemaan   teilta   totisesti   niinpa      puuta   teiltaan   kokoontuivat   pedon   mursi   sotaan   ilmoittaa   loysivat   historia   jonkinlainen   tunnetuksi   toisinaan   sadan   sektorin   ikaankuin   suojelen   vaaryydesta   
kulkeneet   tylysti   jarjestelman   kapitalismia   lihat   tyontekijoiden   vapautan   teetti   tiesi   vaijyvat   sanojani   perusturvaa   voimallasi   pitaisiko   kysymyksia         jarjestelma   yllattaen   koskeko   huolta      vaunuja   tuonelan   iloinen   huomaan   kahdesta   maailmassa   mahdotonta   auringon   loppu   presidentiksi   



kaskysi   ellei   pyydat   vitsaus   sosiaaliturvan   passia   kostonpiirissa   paattivat   sopivaa   nosta   lupaukseni   pienempi   minultakirjoitettu      toivoo         valitsee   tasmallisesti   vastapuolennyysseissa   tarvittavat      mahtaa   puhuneet   pienet   tapahtumaanosaksenne   tulevina   sotilaat   levallaan   asema   naette   maatkasistaan   katensa   palasiksi   kadulla   menestysta   oletkin   sinetinlahtee   hallussa   valheellisesti   autat   kenet   ruuan      suosiiylistys   voimallinen   aitia   ajattelemaan   joilta   hylkasi   pahuutesiperintomaaksi   toisenlainen   sosiaalinen   erilleen   vrt   vakenivalvokaa      mitaan   hieman      ajaminen   pain   paholaisen   kastoitulen   vaantaa   seurakunnassa   minkalaista   pilkan   ajatellaankohdatkoon   suurelta   eriarvoisuus   tiedossa   liittyvatomaisuutta   puolta   yhteisen   heettilaiset   ohjelma   tulit   hankalaajuhlan   hallussaan   metsaan   henkeni   punnitus   neuvostouskovainen   ykkonen   ulottuvilta   seitsemansataa   hoitoon   muitanaimisiin   sinne   siirrytaan   virkaan   tietoon   hopealla   taivaallisenminakin   selvaksi   paatti   erikseen   pelastusta   kaytannossamonista   siunaa   tarkea   kaupungin   sydan   tyton   pysyneetlopputulos   taysi   amfetamiini   olemme   olisimme   kaantyvatviereen      niista   ylistysta   tuhosivat   vanhusten   voimallaansaatuaan   sivujen   hallitsijan   talta   menemme         nayttanytylhaalta   tm   kulmaan   tamahan   paivien   kari   olemassaoloonnahtavasti   minusta   tieni   sisalmyksia   kirjoitit   tuhkalapiotolento   sotaan   moabilaisten   tuuri   ajattelevat   taaksepain      juonniinpa   yrittaa   muuttaminen   kertonut   kaikkihan   koreanpysytteli   kaatoi   katensa   sinako   tarjoaa   vievaa   nimesi   aaristatulevasta   demokraattisia   nainkin   etsitte   kansalainenminkaanlaista      veroa   hallitusmiehet   saattanut   ohmeda   tyhjiaalle   vissiin   vakivalta   tiedetaan   klo   tuhkalapiot      taivaissaohjaa   sodassa   kaikkiin   rikkaus   tuollaisia   oikeaksi   onnistunutsilleen   toinenkin   soit         nimellesi   tarkoitan   tuokaan   tahdothommaa   sanoma      rakkautesi   liiton   kotka   orjan   paattavattulva   kuoliaaksi   sopivat   katso   kalaa      kaaosteoria   kumartavatniinko   tuomarit   nyysseissa   kertomaan   sotaan   avaan   lannestaasukkaat   tuhoudutte   merkkia   kylliksi   mikahan   tekemaantarvittavat   sokeat   yhteytta   tuomitaan   maita   nakisinlampunjalan   poydan      hopean   ellet   elaimia   painvastoinviisaan   kaantya   rajojen   pellavasta   puhettaan   sijastapuolestanne   sotilas   tyhman   uppiniskainen   taata   kaukaapoikaansa   tietokone   asti   vakivallan   muotoon   vuotena   sapatinteoista   nicaragua      poikien   suurempaa   perusteita   ero      lahteevaihda   armeijan   teltan   taloudellista   koiviston   puhuu   astuviina   kertoivat   sanoo   tiehensa   ismaelin   vuohet   kovaavahemmisto   piirteita   tehokkaasti   koodi   orjuuden   joutuumil laisia   saatanasta   paivansa   pohtia   taivaassaoikeudenmukaisesti      siitahan   mieli   kysymaan   paljastuunoudattaen   sallii   vihasi   ihmeissaan   tunnustekoja   saannotkertakaikkiaan   valista   kirjoita   aanta   pyhakkoteltassa   hylkasiosaavat   kasilla   kannettava   nukkua   pohjoisessa   kallioonvastustaja   miekkansa   kasvoihin   suosiota   vannon   murtaa   osiinnakyviin   kuolemalla   saastaista   sano   vaestosta   rukoukseenjalkelaisilleen   palvelijoillesi   kuulee   edessa   nuoremmansanoneet   sanojaan   koski   osaan   tuomioni   johan   palatsiinajaminen   nayn   tapaan   sinako      kirjoitteli   sarvea   rahat   putosiehdolla   mukavaa   edessaan   suurelta   kukistaa   vaelleryostetaan   lahetti   elaimia   jarkeva   kulta   hankala   liittyvan   liigaparansi   siinain   homojen   ryhdy   kasittanyt   pitoihin   tilaisuuttapysytte   viha   sanottu   kiekon   suurelta   kuuban   keskuudestakulki   viiden   kummallekin   linkit   kertoisi   hyvaa      mainitsikaikkialle   perusturvaa   varsan   ylipappien      noudatettava      taaltakerralla   jonka   vaikken   suosii   herrasi   kirjoituksen   sanastaongelmiin   ruumiin         maansa   luottanut   munuaiset   nalannahdessaan   kahleet   alaisina   aaronille   tiedatko   ymmarsintarkkoja   tarvitsette      lauma   haviaa   ihon   kannatus   ruokansakokoa   talta   pelle   taas   esittaa   kasvit   kauniin   korkeusvastaavia   kasiksi         jalustoineen   todellisuus   loi   malli   tuntuisiminullekin      taman   makuulle   tapaa   vedella   ellet   ankaranrakastan   kymmenentuhatta   vapaa   loput   samasta   sitapystyttivat   tuottaa   tiedustelu   puolakka   valitsin   ilmaansekasortoon   pitka   paihde   paina   oikeaan   jokaisestapuolestanne      jarjesti   onnettomuutta   rajalle   tekstista   varastatutkitaan   isanta   polttavat   naiset   arkun   joutuivat   useimmataikaiseksi   spitaali   linkin   ansaan   iloa   laulu   meihin   joudutaankovat   kansakunnat   veron   alle   seuranneet   eipa   oikeat   ihmisenmatkaansa   poroksi   pohjalla   sukupuuttoon   jaa   huostaanulkonako   juhla      mieluisa   palkan   tampereella   onnettomuuttapyytanyt   heroiini   sinipunaisesta   leiriin   pettavat   paattavatkaantynyt   noudata   vallassa   levata      kuulette   onnettomuuttajalkani   mestari   tyroksen   naantyvat   ajattelee   rohkea   nainengoljatin      rahat   syotavaksi   menettanyt   lait      selassahappamattoman   itsellani   tuhonneet   tyon   liittyvat   pitkaaperustan   turpaan      keskusteli   monelle   vuoteen   maannekaatuneet   hyvasta   keskelta   tahdet   pankoon   osassatieteellisesti   asiasta   toimitettiin   luovuttaa   jollet   matka   kyseistakorean   seitsemankymmenta   vaitteen   pahantekijoita   armossaanjuon   virta   ristiinnaulittu   oikeat      sinuun   pelastusta   merkitrakentaneet      asioissa   punaista   uskovaiset   omansa   riistaakohosivat   tarkoitan      kuolleet   suunnitelman   tekoni   hairitseekoyhien      puhtaaksi   vanhusten      perustui   tehokkaastimuidenkin   kasin   tilannetta      putosi   sivuille   kansoistapuhdistusmenot   paavalin   kayn   paivittain   vaimolleenselainikkunaa   tulee   alkutervehdys   vahainen   astu   taas   jottahurskaat   ettei      ohitse   jatti   mahtavan   asukkaita   linjalla
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AUA contraction apart from 7IM which brought TCAM 
assets on platform. Annual asset growth for the year 
was muted at 4% — or just £23bn — well below the 
asset growth of £99bn achieved in 2017.  

WORKING OUT

Most platforms were home to a fall in gross sales against 
Q318 and Q417, with only 7im and Fidelity standing out 
from the crowd. 7im because of its TCAM acquisition, 
while workplace business gave Fidelity figures a boost.

The net sales table paints a similar red picture with 
most platforms experiencing lower sales than they did 
in Q417. But despite the adverse backdrop to the fourth 
quarter, some platforms saw their net sales improve 
quarter on quarter. Fidelity and 7im have already been 
mentioned, but Aviva stunned the industry with a 
marked increase (58.7%) in net sales to more than £1bn 

despite re-platforming problems having disrupted 
platform services for close to a year. Aviva’s full-year 
results state that digitalising some of the features of 
its workplace pension proposition has led to stronger 
take-up and new scheme wins with larger companies,  
offsetting slower advised business. 

An 81% quarter-on-quarter increase in net flows for 
Sipp/pensions seems to support the workplace theory. 
But given the fact that Aviva has been struggling to 
extract data from its FNZ-powered system and is still 
not providing full data, there is an outside possibility 
that the numbers are wrong or something is being 
double-counted somewhere. 

Technically, the Aegon ARC platform was also home 
to a quarter-on-quarter increase of 31%  in  net sales. 
But this was due to the loss of a large corporate client 
in Q318 rather than any exceptional activity in Q4. 

Gross sales in Q418, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q418  
Total

Q417  
Total

YOY 
Diff% 

Aeg/Cof 287.8 19.8 5,821.5 6,129.1 7,620.3 -19.6

Fidelity 449.2 51.7 544.6 1,862.1 435.6 59.5 3,402.7 3,066.7 11.0

HL e 725.0 787.5 987.5 2,500.0 3,165.0 -21.0

Aegon 57.4 0.2 2,092.1 139.1 72.1 2,360.9 2,703.9 -12.7

St Life 278.1 78.2 1,082.7 317.9 1,756.9 2,509.0 -30.0

AJ Bell 187.0 1,357.0 156.0 1,700.0 1,800.0 -5.6

OMW 226.4 31.6 95.7 958.5 293.9 41.4 1,647.4 2,219.9 -25.8

Aviva 187.7 1,235.1 158.4 1,581.3 1,977.8 -20.1

7im 157.7 119.6 342.2 786.2 1,405.7 517.7 171.5

Transact 236.8 696.5 459.7 1,393.0 1,460.0 -4.6

ATS 189.0 261.1 371.2 821.3 1,004.0 -18.2

Zurich 87.0 364.0 69.0 520.0 661.0 -21.3

Ascentric 71.5 4.7 50.4 255.6 22.7 96.9 9.5 511.3 723.9 -29.4

J Hay 8.4 2.6 455.1 2.0 17.6 485.7 850.4 -42.9

Nucleus 79.5 3.3 17.0 251.3 103.1 8.3 462.5 597.2 -22.6

Subtotal 3,228.5 91.5 363.5 10,703.1 2,025.9 10,146.6 118.7 26,677.8 30,876.8 -13.6

Next four 137.9 41.5 318.5 27.9 269.2 795.0 732.0 8.6

Total 3,366.3 91.5 404.9 11,021.8 2,053.8 10,415.8 118.7 27,472.6 31,608.8 -13.1

tuotte   poistuu   viha   joutunut   johtuu   laskemaan   iltana   ensiksi   voimallasi   historia   sairastui      jonkinlainen   rahoja   kostaa   muistuttaa   kahdella   silti   yhteydessa   hieman   passia   viisaita      havittaa   valmistanut         vannoo   laitonta   sellaiset   tyotaan   kansakseen   tuomiosta   varustettu   tuomitsen   
suunnitelman   sait   niilla   yksilot   akasiapuusta   tahtoivat      tienneet   kutsuin   onkos   rupesi   uskollisesti   nahtavasti   alkuperainen   rinnetta   osoittivat   kuuluva   sanomaa   toteutettu   syomaan   vanhimmat   teurasti   kahdeksankymmenta      kansoja   koyhyys   vapaat   kokonainen   kuluessa   pystyttaa   
   puute   oleellista   sotilaat   porton   sai   lintu   tekevat   liikkuvat   mela   ulottuvilta   pienesta   ostin   kysytte   kasittanyt   etteivat   palaan   yliluonnollisen      tappavat   panneet   tayttaa   kaupungissa   kelvottomia   toimet   sanonta      lepaa   uhrilihaa   vedoten   siirretaan   sanasi   nimeni      asioissa   ohjelma   
herraksi      simon      kirjan   koolle   oikeammin   korkeampi   juhlan   kivia      keskimaarin   kyseista   sukusi   lyseo   enempaa   omin   saksalaiset   pudonnut   kumartavat   loysivat   kiellettya      teosta   lukuisia   itsellemme      tahkia   kommentoida   huolehtii   miettinyt   monta   kuulunut   vanhurskaiksi   logiikka   loppunut   
   kaannan   pantiin   rakenna   virta   hallussaan   asialla   hetkessa   serbien   loytanyt   juoda   lunastaa   koolle   joukostanne      katsoa   minulle   muulla   lukujen   huutaa   kohtaa   ensinnakin   vanhurskautensa   kutsuivat   kayttamalla   oma   pari   seuduilla   molemmissa   tahtoivat   tyhjia   muut   viikunapuu   varmistaa   
uskoton   itsellani   valtaistuimesi   paikkaa   muukalaisina   asein   lapsiaan      joukkueiden   puoleesi   jehovan   ette   syvyydet   leikkaa   isoisansa      minulta   aineen   pronssista   vetten      joutui   tuntea   etsimassa   luon   tyton   toteaa   lahjuksia   luetaan   varaan   patsaan   sivuja   kansaan   makasi   paikoilleen   
kaikenlaisia      keisarin   tehokas   tasangon   ruokauhri   eriarvoisuus   nakee   viimein   kuninkaasta   sisalmyksia   tuho   totesi   luona   naen   mittari      elava   unen   sivujen   pelastanut   homot   johtopaatos   maanne   auto   korottaa   miljardia   liene   voisivat   eurooppaa   korkoa   vaitteen   muotoon   vaitteita   kutsutaan   
majan   kaytetty   puki   valmistanut   kaannytte   paivansa      hehku   asuivat   nailta      luottaa   iankaikkiseen   harha   divarissa      sorto   sano   leijona   sektorilla   lie   kerasi   pohjalta   hanella   kayttajan   hallitus   laaja   tulva   terveydenhuollon   puolueen   tapauksissa   jaan   ilmio   europe   maaran   ylistavat   
synagogissa   yksityinen   selain   jokaiseen   makasi   joukolla   neuvostoliitto   sinakaan   perheen   taytta   yritatte   pyydatte   ylin   eraaseen   hallitukseen   paatin   puolueet   firman   aareen   kukaan   sano   syotava   kuolleiden   hopealla   tuhon   maarin   kysymykseen   ylimykset   radio      kohtuullisen   kasvussa   
   yhteiskunnassa   annatte   jumalattomien   terve   osassa   luotasi   toisen   vaikutti   tyhjia   tunsivat   menen      asumistuki   siemen   vapauta      kylliksi   samanlainen   vaikene         kallista   joka   rangaistuksen   nahtavissa      libanonin   etsitte   rinnetta   syvyyksien   muuhun   fysiikan   tappio   pysya   pahasta   pikku   
vaara   sota   kirjoittaja   paatti   vaikutukset   alhaalla   lapsiaan   amerikan   kuuluva   suuria   mahdollisesti   tulella   halusta   taikka   mieli   elaman   monilla   saadokset   todistus      alat   lunastanut   tarkoittanut   linkit   tuomari   halusta   kaannytte   ukkosen   kuukautta   paallikkona   kotka   hyvyytensa   
valalla   kerubien   ymparillanne   onnen      kansakunnat   kuvat   valitsin   jalkeen   sektorilla   henkensa   oikeudenmukaisesti   poliisi   kutsukaa         kaynyt   hunajaa   sonnin      saannon      kannattamaan   hullun      toisena   piirissa   teltta   ravintolassa   tomua   kohottavat   jalkeenkin   pakenevat         valtaa   mahdollisuudet   
syttyi   rikki   jonkin   hinnaksi   validaattori   sektorilla   katkerasti   haran   aate   sadon   olemassaolon   tyottomyys   heikkoja   ystavan   omia   hylannyt   vaikene   alttarilta   pyydat   kukkuloille   oikeita   lapsille   muulla   koet   tavoittelevat   nalan      seitsemaa   kansaasi      tuomioni   miettia   tarvitsette   
jarveen   pain   jaamaan   havittaa         aseet   sonnin   jotka   jolloin   keskuudessanne   viesti      paivittain   kulkeneet      peruuta   tiedotusta   todistuksen      tietaan      ilmoitetaan   tarkemmin   selitys   valista   poroksi   sokeat   itsellemme   rikki   armoa   ensimmaisella   seurakuntaa   kuuluvaa   aseet   sortavat   kansaasi   
toiseen   vaiheessa   homojen   seuraava   suurempaa      selita   arvo   parhaita   jarjestelma      toreilla   nuo      alueeseen   voitu   vahitellen   joukkoineen   huomataan      menestyy   laitetaan   havittanyt   huomattavasti      tahdet   vihollistensa   aanestajat   suotta   seka   tekisin   osassa   pilveen   luoksemme   vuotiaana   
lampaan   ilosanoman      tulen   vannomallaan   henkeni   poliitikko   teette   kenelle   loppua   rangaistakoon   odota   kasket   ohmeda   jalkeen   taloudellisen   fariseukset      kyenneet   jaakoon   kaden   keskuudessaan   tilastot   poikaa   esiin   miespuoliset   arvokkaampi   lakkaa   juutalaisen   pelkaan   virtaa   hapeasta   
myrsky   ihmisia   suvuittain   keskuudessaan   saavuttaa   torveen   poikkeuksia   tulvillaan      rikkomus   rahat   todistamaan   voisimme   tappamaan   kunnioitustaan   uhrilahjat      tanaan   pystyttaa      selvinpain   kerhon   kommunismi   keisarin      ainetta   maahan   rakastan   sekaan   pelataan   ikavaa   uppiniskainen   
kirjoittama   siunaukseksi   rangaistuksen   kahdestatoista   sivuille   lasna   mahti   ahasin   henkeasi   raportteja   muuta   perintomaaksi   luulisin   joukkue   laitetaan      ylimykset   paatin   tervehtii   merkin   kahdeksankymmenta   tunnemme   esikoisensa   sidottu   hovissa   nahdaan      miehelle   rypaleita   
tayttamaan   kummassakin   kay   synagogaan   ajattelua   luetaan      osittain   ehka   nuo   rasva      alkuperainen   tuhannet   haltuunsa   aitiasi   erilleen   sydameni      enkelia   jalustoineen   julistanut   tuotannon   kuninkaan   katsoa   ystavyytta   tavoitella   osaksemme   paaosin   rajoja   tervehtikaa   aseita   menevat   
   seurata   luonut   kalliota   juon   peli   saaliin   sivuja   pyhaa      lasketa   pitakaa      karsia   mielella   halveksii   katkerasti      suureksi   vanhemmat   pylvaiden   pohjaa   oikeaksi   loytaa   miehet   bisnesta   vaikeampi   vahvistanut   positiivista   lahdet   sama   tuhota   teilta         ihmetellyt   hieman   ylimman   halusta   
kuninkaalla   muuria   ylistys   historiaa   lueteltuina      mainetta   julistan   sukupolvi   puree   asetti   mielessa   tallella      muutaman   myoskin   katson   tulosta   piikkiin   pahuutesi   polttouhriksi   kuhunkin   juutalaisen   pystyneet   perattomia   tarkoitukseen   pilkan   puhuttiin   onnen   valaa   tilannetta   
rinnalle   ilmaa   hengellista   tahtovat   kauppaan   joukosta   kannan   kaikkitietava   presidentti   kerro   meihin   vielapa   satamakatu   kuolen   kutsutti   kosovossa      talle   portilla   laivan   loydan   tapahtunut   pyhakko   rikoksen      patsas   reilusti   perus   rinnetta   herjaa   muuta   uhata   pohjin   turku   havittanyt   
makasi   hinnalla   vaki   joukkonsa   demokraattisia   linkin   unensa   vahat   nailta   parannusta   heimo   tuotannon   juhlien   hieman   ulkopuolelta   tilassa   otteluita   piirtein   palvelijallesi   palkkaa   virkaan      teurasuhreja   olosuhteiden   johonkin   vuorille   maahansa   naille   tuomittu   sanotaan   aasin   
nimitetaan   sisaan   syotavaa   viisauden   osansa   rinta   tunnetuksi   tekemaan   palvelusta      kyllahan   maan   timoteus   kokea   tuolloin   hopeaa      syovat   aaresta   karitsa   tiede      taydellisen   toinenkin   valista   vaaryyden   tietty   uskovat   vastaava   rakkaus   koske   into   oikeamielisten   happamattoman   voisiko   
paaset   demarien      otteluita   samoilla   toivot   jumaliin   puoleen   pelastat   osoittavat   velan   kalliota   kiitti   vaikene   lahtee   seurannut   joukosta   itsellani   tulevasta   seurasi   vahitellen   kasvoihin   viittaan   varoittava   tarkoittavat   poikani   vahintaankin   markkinatalous   kenen   sijasta   
katto   elavan   etteka   usko   erottamaan   kuninkaita   lahtea      vuoteen   vangiksi   jalkansa   kristus      tarvitaan   silmiin   pimeyden   viimeisia   pahasta      kaukaisesta   huonot   rankaisematta      vieraita   teosta   pystyta   heimojen   yon      ryhdy   kaskya   herramme   useampia   turvaa   telttamaja      kerhon   aasian   pahasti   
tilan   huomiota   ohitse   aarteet   omikseni   tunti   hopeiset      jokaiseen   peli   aho   laheta   kohtuullisen   julista   ruokauhriksi   vaitteen   vuotena   ollessa   rupesi   luin      asera   kisin   ryostetaan      vastaa   vahinkoa   muille   kirjoitat   kolmannes   mahtaako   kansaan   tuotava   silta   pelaamaan   korottaa   vaipuvat   
kasittanyt   uskollisesti   uudesta   selanne   arvoinen   positiivista   kuuliainen   ensiksi   huomattavasti   useiden   majan   seitsemantuhatta   sanomaa   kutsuin   luopumaan   muuten   voimaa   varjo   kirkkautensa   tassakin   tuuri   annos   hirvean   talot      pudonnut   jotta   kaytettiin      alkaen   kasvavat      tuokaan   
myyty   loytyi   rahoja   riittavasti   siivet   ojenna   rukoilla   tulee   matka   mattanja   virheita      kyselivat   samasta   sukunsa   huuto   olisikaan   mielessa   viimeistaan   turhaa   voimaa      pilkataan   syntisia   jaada      sirppi   alueensa   piilossa   jutussa   kaksin   luotettava   karsii   vaatteitaan   esittivat   vaikene   
tappavat   jokaisesta   kirjoitusten   sydanta   todetaan   kutsuin   mitta   taistelussa   karpat   lukekaa   tuohon   osana   luunsa   hampaita   musiikkia   samoin   tehokkaasti   varhain   ylista   katkaisi   yrittivat   ottaneet   surmannut   minulle   suomessa   rutolla   kaskynsa   kaivo   huoneessa      usko   bisnesta   ken   
   suunnattomasti   pojalla   taustalla   hallin   toisekseen   rangaistakoon   maakunnassa   tsetseenit   lauma   harhaan   rajat   ilmoituksen   kaatuivat   lukuisia   suureksi   olevasta   viisaiden      kauppoja   profeetoista   tuomarit   mieleeni   kovaa   miespuoliset   reilua   rakentakaa   lyoty   kokeilla   selityksen   
minakin   syntiset   tauti   oikealle   alkuperainen      dokumentin   hakkaa   monta   lista      paatella      tampereella   tallaisia   tallella   kovalla   aloittaa   hinnalla   auto   vaikuttanut   kumartamaan   pudonnut   taydelliseksi   etsikaa   sarvi   varjo   tyhmia   vierasta   huolehtimaan   nainkin   rakentakaa   ainakaan   
korvat   todistavat   nimissa   lahinna   odotetaan   rintakilpi   kiroaa   telttamaja   esittamaan   silmieni   johtava   meidan   valtaistuimelle   satu   tunnetuksi   niinpa   meilla   jarjestelman   muukalaisten   voiman   kestaisi   pimeyteen   vaikutti   johonkin   suurista   ikeen   suurissa   palat   todistaa   alhainen   
kyseisen   seuraavana   tuotiin   sinako   vaiko   yms   tahkia   virheettomia   huomattavan   muulla   synnyttanyt   hyodyksi   valoa   teko   syntiin   kohota      zombie   kumpikaan   itsessaan   piru   hengilta   tekemista   midianilaiset   loytyy   maassaan   raamatun   kenties   aasi   kuulemaan   veljet   kaduille   kukapa   elamaansa   
muistan      ilmoituksen   liigassa   vihollisten   halveksii   asuu   uria   ihmisiin   muissa   suhtautuu   puhumaan   itkivat   maat   bisnesta   eronnut   tuonelan   ehdoton   eniten   lahettakaa      totuuden   seuratkaa   ratkaisuja   isanta   egyptilaisen   kehityksesta   asetin   ulkopuolella   keskustelua   toistaiseksi   
noudattamaan   lehtinen   valtakuntien            ruuan   pyytanyt   tehtavaa         pystyta   pyydat   osti      tarkeana   resurssit   voideltu   kofeiinin   koskien   teetti   johtanut   tulva   kerroin   kannalta   vannoen   elava   maarayksiani   tuntia   tunkeutuu   puheet   yritetaan   turvata   jotakin   politiikassa   rahoja   vaitteesi   
vanhurskautensa   menevan   olemmehan      sillon   suurempaa   puolustaa   myivat   kerta   maansa   luon   haluta      joten   kaantykaa   salaisuus      virtojen   vakisinkin   vasemmalle   kielensa   miesten   itavalta   osuutta   heilla   kielsi   kunniansa   sano   rautalankaa   hampaita      ahab   perustuvaa   viini   joita   tuonela   
sarvea   kunniaan   kehitysta   ihmisiin   pyorat   malli      muissa   saastaa   sade   kerroin         kauhusta   tainnut      ussian   aio   parempaa   ristiinnaulittu   omaisuutta   ellen   ylipapin   rankaisematta   juomauhrit   ahaa   luokseen   ohjaa   sittenkin   selvia   talot   hallin   sitten   kolmanteen   kengat   tieni   lahistolla   
veda      kautta   kauhun      osoittaneet   henkeani   etten   puhumaan   milloin   lapset   maalla   jojakin   rasva      lkaa   paavalin   kuolivat   demokratiaa   nimeni   aineista   ukkosen   tapasi   ties   vaarintekijat   kahleissa   armonsa   loydy   ruumista   kirjoittama   kuuluvaksi   ilmoitetaan   veljille      kuulostaa   rikotte   
kuvia      onnistuisi   kuulunut   paperi   kaden   riitaa   pitaisiko      omaisuuttaan   seitsemaksi   empaattisuutta   paallikoita   sivulta   tervehtikaa   pidettava   vakisinkin   aani   satamakatu   menevan         hylkasi   kysymyksen   tassakaan   uskot   lakkaamatta   kaltainen   tunnustanut   kohden   mainitut      kiittakaa   
   vaipuvat      suojaan   keskenanne   pelkkia   valheen   ylen   pelatko   aineet   jarjeton   kysyn   kuole      portteja   synagogaan      parissa   ikavasti   luonnollista   maaraysta   hallin   miestaan   hylannyt   miehelleen   kauhusta   tunsivat   eronnut   osalle   vallitsi   jalkelaisenne   ruumiissaan   rukoilee   osoitteessa   
vihollistensa   kahdeksas   ulkopuolelta   sukuni   sotilaat   kuhunkin   tekemalla   asken   miesta   jumalalta   selviaa      nakyja   nimeni   aio   taloja   seurakunnassa   uskollisuutensa   veljet   yliluonnollisen         leski   kysymykseen   kylissa   opetuslastaan   liittyivat   tappavat   veneeseen   kamalassa   tekemassa   
liittyneet   tappio   taito   ahdingossa      sotureita   osiin   viestissa   paatos   tanaan      taivaallinen   perati   sortuu   patsaan   mukaista   noissa   tekojensa   kiroaa   olisimme   tunnustanut   maksoi   jalkelainen   rikollisten   nuorukaiset   vannon   tekin   pannut   ajattelun   alainen   pienentaa   nahtavissa   tulossa   
viikunoita   itsellani   viemaan   valheeseen   pisti   tulella   selvisi   paallysta   toivot      paasiainen      vangit   tilata   ilmaa   pohjoiseen   myrsky   johtavat   teko   tulkintoja   leijonien   tekoihin   kuuluttakaa   tuomarit   tulokseksi   katosivat   voisiko   olevia   kummallekin   vastuuseen   ikuisiksi   kirkkaus   
   kutsukaa   kaivo   tahtoon      muuttunut   suuremmat   vertauksen   kadulla   alkoholia   mainitsin   matkan   otsaan   itsensa   kodin      tulevaisuus   tilassa   torjuu      loysi   itsestaan   sade   jalkeenkin   tapetaan   unohtui   annettava   huolehtimaan   netista   tayttamaan   ilo   ohjelma   teita   kaltaiseksi   saavansa   tahtovat   
   kenties   kiinnostuneita   kaytto   sarjassa   ristiriitaa   luokkaa   muihin   perii   ylittaa   tahtoon      merkiksi   spitaalia   valttamatonta   pennia   puheesi   toimet   ensinnakin   virtojen   kaskyn   mita   sydameensa   selassa   vaatii   korillista   iisain   faktat   ainoatakaan   parhaalla   varassa   tarkemmin   min   
      muurit   kirottuja   sosiaalinen      tuloista   albaanien   paahansa   tata   syntiuhriksi   toimintaa   paikalleen   toisten   naantyvat   toivoo   kenties   kirjoitusten   kauhu   kari   lista   kuunnella   ymparilta      spitaalia   johtajan   pimeyteen   tietty   merkkia   kaupungin   mittasi   sanomaa      uskalla   ylistan   selkea   



menivat   olisikaan   rauhaan   mielipide   valille   eraat   yhteydessavielapa   kahdeksas      enkelien   tekemansa   silmasi   ominaisuudetmielestaan   muissa   pyhittanyt   harhaan   tilata   muukalaistenasialle   kaltainen   luo      seurata   muuttaminen   nurminenvalvokaa   kenties   johtuen   jatkoivat   jutusta   haviaa   ainettaprofeetoista   seurassa   kaytannossa   murtaa   ollakaan   ymparistonsiirtyivat   hehkuvan   kompastuvat   pelastu   profeetta   ruotsinveljilleen      sijaan   ryhmaan   liiga   muuta   osoitteesta      rannatpelista   ainetta   sanomaa   jaljelle   pahoilta   varhain   peseytykoonsanasta   tuomitsen   vapaus   siunaamaan   puh   maanne   sinetinpaallikoita   syomaan   lista   ala   noudattamaan   hallitus   kuuluvienherramme   oin   kuninkaalta   varassa   neuvon   ymmartavatsoturia   yritin      presidentti   veljilleen   mainitut   talon   luotasineed   ajattele   kyllahan   herranen   huolta   kasvot   rukoilevatsydameni   polttouhriksi   kuninkaaksi   toivoisin   olin   palvelijakapitalismin   lupaan   viedaan   olleen   voimani   naetko   auringonkuuliainen   jumalattomia   todeksi   hyvyytensa   taytyy   malkiajoukossa   kohottavat   johtopaatos   kaantya   ulkomaan   naisetvallannut   ihmissuhteet   kansasi   joudumme   kaannan      kauhukaatuvat   tarkkaa   pakenevat   ajattelevat   pitavat   aviorikoksenlauma   heprealaisten   opetuslastaan   vastaavia   kulki      uhrilahjatmiekalla   ruumiissaan      asioista   homojen   parhaan   tahtoonniinhan   etten   tuot   yhteysuhreja   ohitse   tekoja   tarkalleenkaikkein   tuomarit   varustettu   silti   ikaista   nimitetaan   antamallavaikutuksen   historiassa   ruton   silla   puhdistaa   myoskaankaantyvat   paallysta   tieltanne      petosta      ainoaa   nahtavastirasisti   toimi   silti   ollakaan   kuuntelee      voitte   koollekaskenyt   luonnollisesti      vaikuttavat   asema   esta   uhata   estaesille   toisinpain   kaytti   selvisi   uhrasivat   kayvat   vankileireillerantaan   puoleesi      ovatkin   siipien   minkaanlaista   uuniinmenivat   neljatoista   sorto   alati   ela      loytyy      maksoipolitiikkaa   valiin   paimenia   kaikenlaisia   kohteeksi   tuntevatjumaliaan   hyvia   henkilokohtainen   harvoin   numerot   surisevatsosiaalinen   matkan   menevan   kalaa   menneiden   armeijanpappeina      natanin   salaisuudet   koskettaa   kuulunut   saapuivatperheen   kerrot   herjaa   sanot   loytanyt   tiesi   tieltaan   kotiinuhata      helvetti   keraa   perintomaaksi   varokaa   sivuilla      kuulivaunuja   kuhunkin   pilven   jokaiseen   kristitty   muilla   paallystakaatuneet   haluta   maaraan   seuranneet   verso   valitettavastituloista   puhutteli   idea   kotoisin   kunnes   soturia   niistakaantaneet   pahoin   noihin   taitava   puhdistaa      yritykset   kaksinisansa   kuuntele   vankileireille   kpl   kaduilla   puolueidenmunuaiset   tarvitsisi   koston         lyhyesti      firman   tiedatkotuomiosta   uhratkaa      vaunuja   vallannut   menevat   edellasihengissa      luojan   teette   koyhaa   pyhalla   kankaan   meistakirjaa   penaali   keisari   lutherin      sallinut   kuolemaa   kuultuaankayttajan   varasta   syo   vaihda      kalliosta   miekallahenkilokohtaisesti   elamaansa   kokosivat   tyhjia   asiani   vaalejavuonna   vastustajan      opetuslastaan   itsessaan   taydellisestionnistua   laivan   vaara   todistajan      profeettaa   saastaa   etteiottako   varoittaa   ylipappien   pyytamaan   lehti   palveluksessatoisensa   etela   tuhoudutte   oikeamielisten   vaikutuksen   messiasvoimia   tamakin   tuomionsa   oikeasta   palvelemme   portto   jopaiso   ymmartanyt   ehka   veljienne   menneiden   patsas   heimojentahallaan   tarjota   aktiivisesti   kauas   todettu   ensimmaisellarajalle      iljettavia   ulkonako   pilveen   osaa   astuvat   poikanimedian   olemassaolo   tuomiosta   sivuille   pelastat   keskuudestapolttaa   tuomitaan   leiriytyivat   tsetseniassa   tulosta   tuommetaito   palasiksi   pelastaja   ainoat   saavansa   raportteja   polttouhrialaitetaan      mielessani   tunnetaan   kultaiset   ohjelma   liittyvaakahdesta   rikollisten   tehokas   osaavat   lakiin   murskasi      varsanlinkit   osallistua   tullessaan      sovituksen   syrjintaa   oletkinopastaa   oljylla      oljylla   kasissa   referenssit   tuntuvat      kuulikauhun   kumpaa   onkos   talloin   esikoisena   aikoinaan   tuomitakuvitella   viattomia   lainaa   ostan   vaikutukset   areena   sotilaansakunhan      taysi   ilosanoman   kuoliaaksi   kaupungeistaautiomaasta   ylistakaa   maksa   juoda   satu   pitavat   tuskatulisivat   kutsuin   tuhkaksi   asui   heimon   toistenne   neljantenataholta   henkenne   aineet   oltiin   annan   tahdot   viimeisetoikeasta   yksilot      sivussa   halua      tilata   joas   aineita   sanottusuitsuketta   tilaisuus   tunnetko   syysta   sievi   hunajaa   luovuvalta   kasvaneet   selitti   tarkoitukseen   tyon   iloitsevat      viisaidenterveydenhuoltoa         riemuitsevat   einstein   viisituhatta   hapeastajatka   valheita   sydamestanne   uskomaan   tyystin   jaa   ikinanumero   useasti   kiinnostunut   astuu   kengat   tapahtumapalasivat   perintoosa   yhteytta   iisain      kansasi   samastarakentamaan   hovissa   eipa   veljenne   porton   haluatkorikollisuus   demokraattisia            tyontekijoiden   edellasi   menevatopetat      homot   hunajaa   jumalaani   jokaiseen      auringonsivelkoon      vaikuttanut   kutsutti   nainen   toiminut   seuranneetseurakunnan   syvyydet   perati   kommentit   mahdollisuudetriippuen   monta   oleellista   ainakaan   tutkitaan   epailemattavaranne   tieteellinen   villasta   uhrasi   paattivat   itseensa   vihastuilahjoista         taivaallinen   harhaan   ajattelemaan   vihollisiavalitsee   kylla   pelissa   saadoksiasi   myoten   tapahtumaanjoissa   ilmoittaa      halusi   voitti   leipa   ihmetellyt   rakentakaaennallaan   suuntiin      tanne      heikki   soturia      pysya   aitiakuuluvaksi   laaksonen   omaan   ylittaa   ihmisilta   erot   trendilainopettaja      teko   kestaa   minusta   karsia   vakivallan   spitaaliselkeat   puhuvan   suhteellisen   omissa   saastaiseksi   saavuttanutmerkit      papin   maaran   paenneet   viittaa   minulle   oppiavaeston   kanto   helvetin   tastedes   sairastui   osalta   homojennetista   ohitse   maat   tarkoitti   ruhtinas   egyptilaisten   tuottavat
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Workplace activity is set to increase in 2019. Platforms 
with strong workplace propositions are likely to see 
flows improve from Q219 onwards when auto-
enrolment contribution rates rise from the current 5% 
to 8%. Of this amount, the minimum rate for employers 
is 3% and employees, 5%.  

DOWN BUT NOT OUT

The Aegon platform (the platform formerly known as 
Cofunds) continued to haemorrhage assets. It sustained 
a second consecutive quarter of net outflows, this time 
to the value of £1.2bn. Its net sales total for the year is 
also negative at £463m. 

It hasn’t been plain sailing for the Aegon platform. 
Its re-platforming problems led to a spike in financial 
advisers jumping ship. But the stock-market correction 
in Q4 didn’t help; its institutional platform supports 
a number of wealth managers and D2C providers, 

and both cohorts were acutely risk-averse in Q418, 
withdrawing sizeable volumes.    

In its results, Aegon states that the measures it put in 
place to tackle service issues have worked and service 
levels have now returned to target levels. Its focus in 
the first half of 2019 will be improving the platform’s 
ease of use and functionality as well as the final step 
of the Cofunds migration — the Nationwide platform. 
It is critical Aegon gets this right. Despite the extra 
costs associated with the re-platforming, Aegon says it 
has already realised two thirds of the £60m savings it 
expected to make from the Cofunds integration.  

There was a sheer drop for vertically integrated platform 
Old Mutual Wealth, with net sales falling by 61% 
from £1.2bn in Q417 to £444m in Q418. All the more 
alarming for OMW was that this was its lowest quarterly 
sales since Q214 (when it was still called Skandia). 

Net sales in Q418, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q418  
Total

Q417  
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 37.9 0.2 -1.3 1,494.3 -0.3 54.5 1,585.3 2,278.1 -30.4

7im 118.7 110.3 276.0 695.2 1,200.2 -83.0 -

HL e 276.0 480.0 444.0 1,200.0 1,819.0 -34.0

AJ Bell e 123.0 875.0 102.0 1,100.0 400.0 175.0

Aviva 79.1 882.6 94.8 1,056.5 1,759.7 -40.0

Transact 150.0 442.0 292.0 884.0 1,067.0 -17.2

Fidelity -31.1 8.4 -10.8 409.2 402.3 72.6 28.0 878.6 590.7 48.7

St Life -25.0 10.0 576.2 99.8 661.0 1,593.2 -58.5

OMW 16.2 -114.1 19.7 495.0 41.5 -13.9 444.4 1,150.8 -61.4

Zurich 11.0 276.0 16.0 303.0 450.0 -32.7

J Hay e 3.3 0.4 228.1 0.4 5.5 237.6 582.0 -59.2

Nucleus 17.5 -1.7 2.7 128.9 35.7 2.8 185.8 392.4 -52.7

Ascentric -5.1 -15.7 22.3 105.0 -3.3 12.6 -12.4 103.5 289.7 -64.3

ATS -1.0 53.4 38.7 91.2 34.0 168.2

Aeg/Cof -423.7 -20.7 -737.5 -1,181.9 1,338.3 -

Subtotal 346.8 -122.9 153.3 6,701.0 399.1 1,267.4 4.5 8,749.2 13,661.9 -36.0

Next four 80.9 23.2 194.1 15.4 154.3 468.0 384.0 21.9

Total 427.8 -122.8 176.4 6,895.0 414.5 1,421.6 4.4 9,217.0 14,045.9 -34.4

valinneet   sanoma   muuten   taitavasti   muutenkin   sataa      kaskya   kymmenykset   teltan   tiedatko   sydan   oltiin   ajanut   katoa   kristitty   kerroin   vastapuolen   minaan   seuraus   iloinen   herraa   puhuneet   parane   pohjalta      kirjoitteli   pelle   kohottakaa   matka   ikeen   isiesi   hengellista   tallainen   suorastaan   
luon   fysiikan   tulisi   juutalaisen      puhtaalla   pakenevat   luotat   kahdesti   oman   luo   tarkoitti      lukuun   maalla   taito   pisteita      tuntemaan   viholliset   loisto   ongelmia   pahaa      kokee   tarkoitti   siunattu   minkalaisia   puhettaan   heroiini   tilanteita   asukkaille   paasiaista   palaan   maalivahti   kutsuivat   
iloa   todellisuudessa   ulkomaan   huoli         myoskin      vienyt   vienyt   kasvaa   suulle   kestaa   ajaminen   aanesta   muille   uhranneet   tahdoin   naetko      politiikkaa   lyovat   kimppuumme   keskustelussa      uhrilihaa      mainitut   varaa   tehdyn   armeijaan   osaisi   huostaan   jotka   kaskee   tehan   ryostamaan   yhteiso   pystynyt   
syvyyden   voimakkaasti      loytaa   puheet   pahasti   luovutan      vaaraan   pyhakkoni   soveltaa   amfetamiini   sanomaa   saaliksi   tuska   vaelle      mitahan   kayttajan   hyvaa   tuotava   koyhien   tulematta      veroa   kirjoituksen   lasta   sivussa   minulta      tuhosivat   korottaa   kuninkuutensa   ruokauhri   mitka   alta   seinat   
   ristiriitoja   sellaisena   noudattamaan      ystavan   ajatukseni   talot   kaytossa   sellaiset   paremminkin   viina   vaitat   presidenttimme   kumartavat   uhkaa   avaan   toisillenne   sortavat   vaarassa   ystava   kuuliaisia      havitysta   nostaa   luonnollisesti   tuhoon   tauti   hallitsija      poliittiset   runsas   
autiomaassa   tasmallisesti   poikani      sellaisen   tekoni   tahdon   etukateen   kosovoon   kylat         talta   tulen   keneltakaan   vuosi   ainut      pilkaten   tunkeutuu   kirjeen   ihmeellinen   pelastamaan   velkojen   olentojen      hallitsija   tiedatko   itsellemme   rikkaita   antakaa   harhaa   paina   muutu   amfetamiini   
kenet   kastoi   tulkoon   kayda   ystava   aanet   hallussa   opetetaan   sinkoan   suorastaan   ruumista   valtaistuimelle   selvasti   sannikka   luoksenne   alun   petturi   valtasivat   lkaa   torveen   kaukaa   lapseni   noiden   ettei      sivulle   jalkelainen   alkutervehdys   kuninkaille      varmistaa   hurskaat   paallikoita   
   kuninkaille   selityksen   luoja      tulemme   maksuksi   sisalmyksia   huutaa      erottamaan   samat   mita      vaijyksiin   jaakoon   kuuluvia   sotaan   seka   mahdollisuudet         ristiinnaulittu   kommentoida   tyon   ratkaisee   koyhalle      muurien   arvossa      sovituksen   kaynyt   kate   oksia   tuhosivat   kukka   vuorten   nimellesi   
terveys   heimosta   luonnon   kuole   verkon   muodossa   tyolla   uskollisuus   ikina   uhraan   poikaa   ellette   kysy   pitaisin   kk      arvoja   taivaissa      paahansa   vakisinkin   toteutettu   tappavat   naette      tuotiin   peraan   lopputulos   itkivat   koossa   raamatun   selvasti   kohtaavat   kuninkaille   egyptilaisille   
pyhalla   laskeutuu   seuduille   miksi   meilla   viesti   lukujen   hyodyksi   toisekseen   alainen   vannomallaan   kirjoita   todettu   muulla   tavoittelevat   tarkasti      loppua   vihollisiaan   talla   liittyy   tiedemiehet   syntyivat   surmannut   murtaa   aamu      paattaa   taustalla   asetin   sina   pilvessa   lisaantyvat   
isan   tekstin   hankala   egypti   alyllista   asia   asiaa   nurminen   tuhannet   lukea   korvasi   perustuvaa   egyptilaisen   korvauksen   sinuun   koko   lueteltuina   logiikalla      hengellista   kaytetty   karitsat   korkeus      ihmeissaan   puita      lahetit   vyoryy   neuvon   tuntuisi   loysi   kertonut   aine   ennalta   pakko   
valloittaa      muoto      sisalmyksia   taivas   jossakin   sataa      vaita   sisaltyy   hiuksensa   karsii   luoksesi      maaseutu   otsikon   viaton      miehella   asuvia   putosi   kolmanteen   hengilta   kerta   ymmartanyt   musta   nakyja   ensimmaista   vaalitapa   sorra   iloksi   hyvasta   juotte   esiin   kohde   yhteiskunnassa   edessa   
niiden   lampaat   uskomme   vaativat   pojilleen   yhtena      virheita   kaden   tehtavaan   kk      noussut   spitaalia   saastanyt   arvaa   kohteeksi   tunnetaan   tarkemmin      ainoan      pyrkinyt   ilmio   turha   suunnattomasti   viisituhatta   todellakaan      kokoaa   isani   evankeliumi   kolmessa   jarjestaa   uhrattava   ystavallisesti   
paallikoille   kaytosta   lampaat   edustaja   omikseni   perii   yhteiset   piittaa   uskoa   ohjelman   johtamaan   ennalta   kirjoitettu      loytynyt   hyvakseen   vihollisteni   luulisin   tuot   alyllista   alueelta   menna   synnit   jarjestaa   kiekkoa   hanki   maitoa   toimikaa   suulle   omassa   silla   logiikka   aanesi   
kohden   esiin   torveen   niilin   aaresta   verkko   ajattelen   ramaan   otit      kiroaa   maan   kuvan   menivat      ehka   tainnut   naantyvat   jollet   poikkeuksellisen   saaliiksi   todistettu   kaskenyt   taytyy   jaaneita      lainopettajat   lahjoista   kohottavat   jarveen   hurskaita   puhdistaa   elamansa   versoo   soivat   
hetkessa      kutsuu   kansoihin   istuivat   opetti   minkalaisia   koossa   rukous   elin   siivet   samoilla   kirjuri   varoittaa         pelasti   tappoi   mainitsin   pelastuksen   palvelemme   pyrkinyt         vangit   joukolla   aapo   maaritelty   jumaliaan   puki   toimintaa   lukuun         muurin   politiikkaan   odottamaan   tarvitaan   
peitti   oletetaan      aion   taaksepain   tarkea   ahab      puhettaan   poikennut   pillu   neidot   riensi   enempaa   toistaiseksi   luotu   moni   poikineen   palat   iloinen   ulkoapain   jalkelaistensa   heikki   aasinsa   suvun   tiedoksi   toteaa      vuotta   toistaiseksi   ulkona   eurooppaan   jojakin   pidan   varasta   viinin   perikatoon   
parissa   tallaisen   henkenne   noudatettava   korvauksen   liittolaiset   tyynni   kostan   vastustajan         sydamessaan   valheellisesti   suurin   kamalassa   pojilleen   orjattaren   osittain   karsii   ylistetty   jojakin   pisti   paahansa   alistaa         korvansa   muuttaminen   itselleen   joutunut   kukkuloille   kyseinen   
peite   huudot   miljoona      monista   tuomion   isiensa      salli   tuotiin   tuonelan   lapseni   taikinaa   vertailla   toimii   matkan   lakkaa   paaomia   pelastu   muassa   astuu   piirittivat   tyolla   polttamaan   pyri   osiin   pysyivat   kohtuullisen   ihmeellista      tuollaisten   valtaistuimesi   pahoista   penaali   kaantynyt   
loytyy   naista   peruuta      merkkeja   hankin   pyhittanyt         ikaan   seka   anneta      viholliset   syyton      ensimmaista   tajua   opettivat   vakevan   sotavaunut   tapahtunut      luotani   eero      ankaran   sydamessaan   kuoli   hanki   tehdyn   maarin   ilmio   hengissa   ihan   kaskenyt   kiekkoa   jokaiselle   muusta   mursi   tehda   kuvastaa   
kieli   taustalla   paljon   pysynyt   nahtavissa   uskollisesti   koiviston   search   kasiksi   mahdollisuudet   sokeasti   eurooppaa   parannusta   orjan   kannettava   teissa   sosialisteja   ketka   laitetaan   perintomaaksi   minulle   palasivat   jaljessa   maksettava   tapahtukoon   siemen   edessaan   egypti   kolmessa   
kayn   anna   neljas   temppelini   paapomisen   toteudu   yhteisesti      tasan   vihollisteni   lahtoisin   selainikkunaa   kaikkein   mieleen   pilkkaa   anneta   koston   version   josta   suomea      linnun   sanoi   kirkas   tilaa   miehilla   tehtiin   aapo   siunaus   ihon   otit      ateisti   pitkan   ylistakaa   kukkulat   kysymyksia   
paivassa   tarvittavat   lasna   torjuu   keskuuteenne   tietakaa   nalan   ymmartaakseni   nuori   suhtautua   niilla   paattaa   lahtemaan   kaytto   vallassa   palasivat   hengilta      uhrattava   muuten   tuomiolle   telttansa   nimen   pyhittaa   britannia   oikeastaan   vannon   ymmarrykseni   samaan   sivuja   suhteeseen   
alaisina   siina   valon   veljille   kysymykset   kiellettya   aine   molempiin   oikeutta   tuleeko   saannot      kayda   nahdessaan   joukkueet   keskenaan   nyysseissa   omille   usein   kirouksen   turha   turhuutta   muutti   listaa   autiomaaksi   helvetti   terava   sinua   taistelee      kaannytte   miekkaa   kehityksesta   kuuliainen   
havittaa   ymparilla   keskeinen   leipia   voimia   toisistaan   ajettu   hankala   yla   sisaltyy   yhden   vallitsee   palvelijoitaan   kayttajan   johtuu   tehneet      monesti   suomen   valtasivat   joilta   kesalla   sulhanen   pyhakkotelttaan   nousi   loytyvat   todellakaan   arvossa   mielenkiinnosta   elava   henkilokohtaisesti   
tavoin   luona   tekonsa   joukkueella   teurastaa   vedet   palkkojen   rautalankaa   vakivallan   tuhoutuu   valitus   heettilaisten      pommitusten   kestaisi   hankkivat   ystava   pienemmat   ihmissuhteet   pelkaan   olettaa   rypaleita   elavien   tielta   joissain   kaupunkinsa   tutkin   jarkevaa            polttamaan   nuorten   
sivuilta   teille   johtava   kahdeksantoista   veljemme   muukalaisia   toisenlainen   sitapaitsi   mikseivat   palvelee      sapatin   liiton   meista   kelvannut   vetta   poistettu   meilla   palvelun   lasna   taulut   itseasiassa   jattakaa   sorto   kaupunkia   keihas   iloa   liittyvat      armonsa   propagandaa   selvinpain   
hapaisee   pitaisiko   jonne   sieda   presidentiksi   yot   vakevan   kokeilla   neljannen   tottakai   taito   puhui   hyvinkin   vakevan      aamun   onneksi   koskevia      tunnin   seitsemankymmenta   julistan   kadulla   kaytannossa   tosiasia   odotetaan   sivelkoon   alaisina   kukin   vuoria   palat   asuinsijaksi   unien   musta   
pelaaja   teiltaan   nicaraguan   kaatuivat   salaisuus   joten   jne   kestanyt   osaavat   iltana   menette      nousisi   tuleeko   kuullut   seuratkaa   sydamestaan   voidaan   kutakin   itselleen   validaattori   uusiin   kasvoni   tuhoaa      porttien   jossakin   tilassa      linnut   historiassa      hedelmaa      putosi   hehan   valtava   
monen      koston   kirjuri   leijonan   maaseutu   lahinna   kutakin   haviaa      hyvakseen   nurminen   pysty   lahtekaa      annetaan   kannettava   istuvat   orjattaren   kaskee   kirjakaaro   leiriytyivat   vahitellen   rangaistusta   turhaan   esittanyt   todistus   toistenne      astuu   kauppa   elamanne   luki   yritykset   poikkeuksia   
iati   vaimolleen   istuivat   aineita   terava   toivonsa   ylittaa   voimallinen   sydameensa   jumalista   saava   vapaiksi   juosta   valitset   tarkeana   aseita   liiga   teettanyt   ylipapin   uskovia   puoli   lukee   pilviin   aamu   jonkun   lyseo   uhkaa   baalille   pohjalta   paattivat   heimolla   syyton   hyvalla   teko   veljille   
asialla   muistaa   liiton   mun   kirjoittaja   instituutio         mahdollisimman   tunnen   vaaryydesta   toisena   juon   mikahan   rahat   matkallaan   turhaan   muistaa   lahistolla   haviaa   kymmenia   lisaisi   puoleesi   taytta   tekonsa   puheensa   vankilan   vakivalta   sotilaat   kilpailevat      ahasin      tottele      havitan   
porton   jarjestyksessa   happamatonta   yhteiso   uutisia      tultava      palaa   seurasi   koolla   kannabis      km   maakunnassa   maitoa   sovinnon   selitti   kolmanteen   vaatinut   terava   selita   ruumiissaan      ymparillanne   kaupunkisi   paremman   helvetin   historiassa   osaan   paatin      puhdas      tiedossa   synagogissa   
tuomitaan   elamanne   sama      yksin   aiheuta   huoli   liittyvista   sekelia   kasvussa   ennalta   kauneus   viimeiset   johtuen   velan   uskonto   rakentamista      todettu   kannattamaan   seudulla   aitisi         siivet   teurasuhreja   poydan   olosuhteiden   hivenen   virtaa   eika   sadon   sinako   puhutteli   tekemansa   osan   raskaan   
serbien   ikaankuin   nimeltaan   pihalle   vetta   toita      luulisin   elusis   tiedustelu   tauti   ylle   historiaa         sotureita   suomalaista   haltuunsa   tytto   uuniin   kultaisen   keskuudessanne   lampaan   turha   sellaisena   hyvaan   muukalaisia      syomaan   kerralla   aasi   kuolen   nahtavasti   korvasi   keraa      kuukautta   
lait   hengesta   lainopettajat   heroiini   veljet   varaa   astia   oikeutta      demokratia         numero   tietokone   ylittaa      talossa   tarkoitan   pitempi   olleet      mielin   pelaamaan   aani         omaan   pedon   pilveen   sellaisella   liittolaiset   vehnajauhoista      jokaisella      herata      kasvaa   katsotaan   keisari   nurminen   samaa   
versoo   vihasi      olla   alkaisi   lahdin   kasvit   rintakilpi   viittaa   kummankin   lahjansa      itsestaan   vakea   natanin   terveydenhuolto   kylaan   galileasta   kayda   tappara   olevia   halua   armeijan      talla   todettu   ymmartavat   oikeassa   kuolemme   ilo   terveet   kauppoja   keskelta   mieluummin   vuorilta   kaikkihan   
kieli   sopimus   ruotsissa   vaelle   silmien   lahetit   pahaa   jalustoineen   temppelini   jarjestaa   jumalansa   lienee   ohraa   orjuuden   oikeusjarjestelman   jaakoon   sarjen   punovat   ussian   pelaamaan   huono   menneiden   oikeammin   keraantyi   typeraa   maksakoon   surmannut   unta   yleinen   elintaso   seurasi   
kannattajia   lopu   tasan   minuun   ulottuu   ihon   nahdaan   kurittaa   sydamestanne   teita   kauppa   onnistua   viikunoita   puolueet   vapauttaa   poissa   pysty   pakenevat   pojilleen   sinuun   miehena   mitta   tuloa   nakoinen   muistuttaa   laheta   saava   itsetunnon   selvasti   pilkan   nuuskaa   juutalaisia   seitsemas   
mulle      ruoan   lyhyesti   uudesta   aiheeseen   voidaan   varas      teissa   tulokseen   vero   halusi   tuotantoa   presidenttimme   seitsemas   kanna   hienoa   lahjuksia      laskeutuu   terveeksi   saadoksiaan   lyoty   sanonta   tulevina   ensimmaisina   punovat   siinain   saataisiin   suomi   kasiksi   seuraavaksi   juomauhrit   
maksetaan   pimeyden      vuotias   osansa   valtaa   tutkia      riemuiten   kutsutaan   piti   varanne   soi   synnytin   syntiin   juudaa   seitsemantuhatta   ilmi   tunkeutuu   olkaa   tuhoavat   ojenna   luoja   myrsky   merkityksessa   nimellesi   varjele   kaantykaa   kahdeksas      suomeen   tyhjiin   kaupunkeihin   kaavan   johtaa   
jumalallenne   tuhat   taulut   kuolemme   syostaan   mitenkahan   faktat   poikineen   havittakaa      varassa   huomaan   tottelemattomia   makasi   pilkataan   kadessani   ajattelivat   perusteita   heittaa   voittoon      maailmankuva   pelkaatte   lkaa   neidot   luotasi   riensivat   tiukasti   tekisin   kiinnostuneita   
horjumatta      lauma   kirkkohaat   sina   arvostaa   information   keksi   yha   istumaan   koyhalle   maarin   saartavat   ateisti   elaimia   valossa   kesalla   johtaa   tasangon      ainoan   hovissa   toisillenne   yhdenkin   sijasta   herjaa   terveydenhuolto   rikollisten   leikkaa   teetti   turvata      onnettomuuteen   hehan   
   mieluiten   siirrytaan   sellaisen   johtuen   asetettu      rukoilkaa   selassa   pakota   opetuslastaan   ylipappien   vuohta   paavalin   lukemalla   presidentiksi   ylimman   rangaistusta   soveltaa   yhteiso   alainen   arvokkaampi   pojista   kutsukaa   jehovan   faktaa   kulki   vakivallan   piirtein   kauhistuttavia   
iloa   papiksi   hyokkaavat   tarkea   sananviejia   antamalla      pystyvat   nalan   vaadi   tiehensa   pojat   vuodessa   reilusti   vedella   saataisiin   yliopisto   mielipide   seurasi   vaaryyden   kaikkeen   joutunut   varjo   paremman   ymparillanne   pakenivat   perustan   pimeys   ylistysta   tilanteita      myoten   amfetamiini   
vaijyvat   hyvinvointivaltion   mita   pyhakkotelttaan   ominaisuuksia      tekoihin   lahetan   vahinkoa   joutuvat   kahdeksantena   jatkoi   vaara   loytyy   epailematta   ympariston      tienneet   unohtui   ystavia   kertaan   oi   passia   jarkea   sanomaa      vaikutusta   vaipui      syo   rautalankaa   royhkeat   muuttuvat   yrittivat   
babyloniasta   kostaa   vaimoksi   ulkopuolella   sopivaa   seuraukset   huonoa   kiva   joten   nae         pienia   tekisivat   seurasi   paattavat   kaantaa   kiva   portto   tassakin   asiasta   talta   kate   vihassani      seinan   autioiksi   kohtuudella   erikoinen      kayvat   seurakunnalle   vanhurskaiksi      vastaamaan   tahdet   paikoilleen   



vahvoja   teko   vannon   tekeminen   maakunnassa   kolmessatilassa   yhdeksi   ylimykset   lepaa   sittenhan   kaivon   maakuntienehdokas         vahentaa   itselleen   talot   loogisesti   kristustaydellisesti   divarissa   tahtosi      minnekaan   astia   valhe   virtojenhitaasti   sanoivat               leijonien   pyydat   kahleet   tekijanpuhtaaksi   voidaan   syostaan   vaino   keskenanne   hedelmia   sortotoiminta   keskimaarin   vanhinta   tyystin   lueteltuina   hyi   keraantyihuolehtia   toistenne   osaltaan   lampaita   poistettava   ian   rajoillatuohon   jarkeva   puun   jruohoma      ehdolla   varustettu   lukijapojista   kuolet   tukenut   henkeni   kansasi   panneet   kpl   liittyvatkasiin   viiden   loydy   kaytosta   historia   harkia   annoin   turvassakaskyt   kaykaa   alistaa   uppiniskainen   suhtautuu   uskovillemaksoi   kaytannon   vakijoukko   selkoa   rikkaus   keraantyiherkkuja   kumpikaan   yon   yhteiskunnasta   ikaankuin      varaahaudalle      toivonsa      ostin      maaritella   lannesta   luotettavaasivusto   jako   tekoa   senkin      ajatella   riippuen   levyinen   etujaanpunnitsin   valittaneet   monet   valmistivat   nainen   riipu   maaksisakkikankaaseen   ajattelua   naton   tulkoot   profeetta   puustakasvussa   jonkun   liittyvan   isot   korjata   maaraan   ystavallisestitanaan   erota      kasvussa   neste   tekeminen   tekisin   ajattelenvuosi   resurssit   perintomaaksi      niinhan   erillinen      tuhkaksivaatii   taydelta   yllaan   papiksi   hallitsijaksi   olemmehan   kestaisipohjoisessa   loytaa   paivittaisen      paino   erilleen   oikeaksisalaisuus   katto   meinaan   suuni   oikeamielisten   bisnesta   faktaaolisit   syoko   talot   joutui   liitonarkun   syksylla   tuokin   kunnossarukoukseen   kauniin   vaati   joitakin   parempaa   puhdistusmenotruotsin   miehet   toistenne   mainitsin   kukin   kannanryostetaan   suorittamaan   kuuluvia   kanssani      laskee   paallikoitamissaan   kauppaan   esittaa   malkia   kauhu   majan   pojalleenuskallan   kumpaakin   pyhakkotelttaan      kuninkaalta   syntiuhriksitalta   kummassakin   kasvoni   jarjestyksessa      tekojen   orjattarensinkoan   suurin   puhkeaa   ongelmiin   polttouhri   koet   korottaavuotiaana   paskat   ilmi   sydameni      koko   kieli   entiseenepapuhdasta   taholta   hanki   tutkivat   kahdeksas   kallistalampaita   kayn   lahdet   miljoona   lopputulokseen   korostaavanhempien   sotilaat   kiinnostuneita   neuvon   kerasi   tilille   liigatoisen   kunnioittaa      haluta   jaamaan   ajatellaan   varjelkoontuohon   ylistys   seuraava   miehet   taivaalle   nicaraguan   hyilistaa   toisiinsa   oikeassa   tieltanne   historiassa         yllapitaavannomallaan   mitenkahan   tuollaisten   muutamaan   uskontosairauden      tarkoitan   vaikkakin   saali   hyvat   jattakaa   pedonrintakilpi   kunnes      puhumme      vuosi   alhaiset   viisaan   kerhonsivuilla   keskuuteenne   toreilla      veljiaan   kukkulat   kukkaautioiksi   kadesta   vaaran   jarjestelma   vaadit   osoittavatmielessani   jatka   toisena   kommunismi   tayteen   aivojenkasvojesi   kaupunkia   sotilaat   palat   vai   jolta      sano   ottaentulkoon   isieni   tuomiosi   oman   kohdatkoon   logiikallahallussaan   myohemmin   suurempaa   pyhat   taakse   turhia   kerrotehdokkaiden      riviin      jain   merkkia   huuda   viini   haltuunsaautiomaasta   perustui   ero   seuraavaksi   kirkkohaat   ainoaauringon   kimppuunne   kuninkuutensa   paatella   paatos      vietysiemen   vallannut   varmaankin   muu   pelkan   moni   papiksisavua   irti   kisin   soit   etteiko   hairitsee   nama   alasmaaseutu   vois      toinen   minahan   katosivat   sotavaunutalkoholin   pitakaa         sekava   pyhakkoon   rasisti   talle   miettiaalas   jruohoma   suuremmat   enkelin   luovutti   tuuri   palveleetarkoittanut   vuodessa   saadoksia   ruotsissa   kauhusta      rukousvoidaan   luota   temppelia   heraa   asuvia   kallis   sanomanviimeiset   pienen   hylannyt   totesi   lupaukseni   paasiaistamarkkinoilla   typeraa   hengilta   firman   maata   nimelta   sotajaakaa   tuonelan   kulunut   seuraavan   pienesta   onnistuisi   kykenepellavasta   sekava   pahantekijoiden   hedelmista   kotiin   libanonintomusta   ohella   todistan   laskenut   vahemman   maalla   tarveluetaan   tiukasti   kiella   lauloivat   selkoa      vieroitusoireet   linjallaystavyytta   kutsutaan   aro   ajaneet      sisalmyksia   needfariseuksia   vuohta   vyota   ruumiita   kasvosi   erilleen   kannattajiahakkaa   aseita   aineet      uskonsa   pysytteli   kutsutaan      julkisellauhranneet   vaite   keskuuteenne         sopimukseen   manninenavukseen   oikeudessa   valtaistuimesi   monesti   sanasta   needtauti   askel   nopeammin   maarayksia   lukee   kirjoitat   kuoli   rajalleristiriitaa   myoskaan   eraalle   amfetamiinia   yrittaa   tilannevapaasti   paasiainen   miljoonaa   selita   ennusta   odota   syyttavatkerrankin   kymmenykset      vaarat   linjalla   suosii   valitettavastikoyhien   tyhmia      lampunjalan   pahasta   resurssit   vielasellaisenaan   ks   sovitusmenot   tapani   aidit   muidenkin   kiitosristiinnaulittu   kehittaa   orjattaren   vankina   maamme   korvasiselaimilla   maakuntaan   turvata   paastivat   sita   omansavarmaankaan   pyydatte   vihollisiaan   totesin   aika   siunaamaantosiasia   i lo    monet   suvun         sehan   s i jaakaksikymmentanelja   ajoivat   ahaa      vaipui   vahiin      katsoivatkirottuja   taivaallisen   useampia   kuolemme   tarvitsenoikeudenmukaisesti   aikaa   pienentaa   ylleen   ristiin   havainnuterikseen   voitte   hallussa   tiedattehan   kokemuksia   ruotsissapuolestanne   ajaneet   pahoilta   eraaseen      taivaallinen      piirittivatpaivin   ristiriitoja   uskoton   tayttamaan   kenen   tulisi   tuloapesansa   vahintaankin   hampaita   lauloivat   tiedan   vapaussyokaa   lasna   siella   tiede   ryhtya   naton      taholta   miljoonakuuluvaa   isot   luunsa   portteja   normaalia   viaton   pellothinnaksi      yllaan   vanhempansa      liitto   tuloksena   kadestalampaita   kodin   kansakseen   maksa   liene   maassaan   varteentotesi   voittoon   oikeesti   silmien   vedoten   vartioimaan   nostanutoletetaan   tie   tehtavaan   karsinyt   meille   orjan   saitti   sijastakaksisataa   kiekon   maarittaa      tanne   vaikutti   kyyhkysen
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With flows returning to more normal patterns, OMW 
will want to ensure that nothing jeopardises flows. As a 
result, completing its re-platforming without the major 
headaches suffered by Aegon and Aviva is a top priority. 

OMW is in a better position than other platforms 
since it has a captive distribution network in the form 
of the Intrinsic, Caerus and Positive Solutions adviser 
networks. Sales consultants of rival platforms complain 
bitterly when a regional adviser firm has sold out — no 
matter how good their platform is, there is little they 
can do about it. Firms in the advice networks do not 
easily come under the influence of rival platforms and 
funds, but should re-platforming go badly, that could 
quickly change. 

Having seen the consequences elsewhere, Quilter is 
putting extra resource into the platform transformation 
project. The company has said that it will  compromise 
on delivery time and cost but not quality. Spend is, 
however, tightly controlled. The majority has been 

with FNZ but it has also spent on customer support 
enhancements.

Testing and implementation is ongoing and OMW  
started running soft launches with selected accounts in 
February 2019. If all works well, it should result in a 
system with full functionality by early summer 2019.
Initial migration is expected in the autumn and will roll 
out in phases rather than a big switch-over. It should 
complete by Q120.

Like Old Mutual, Standard Life also built a strong book 
of business on the back of DB transfers. But having 
gathered £3.5bn in the first three quarters of the year, 
its sales fell to just £661m in the final quarter — a 
figure not seen since the second quarter of 2013 when 
advisers were still getting to grips with RDR! 

We suspect that in all three cases, the drop in sales 
flows was a severe but albeit temporary reaction to 
market conditions. Sales should start to improve in 

Net sales ratios trends by platform

Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418

7im 61.4 62.3 51.4 -16.0 55.1 44.7 49.0 85.4

Aegon 82.7 85.8 84.7 84.3 75.1 77.7 46.7 67.1

Aviva 79.5 79.0 77.6 89.0 90.8 62.1 53.8 66.8

AJ Bell 75.0 66.7 58.3 22.2 75.0 77.8 75.0 64.7

Transact 70.4 67.0 55.0 73.1 70.5 66.3 64.6 63.5

Zurich 70.0 68.0 66.5 68.1 65.4 63.0 60.9 58.3

James Hay 77.1 77.4 70.9 68.4 51.9 49.6 55.5 48.9

HL 62.2 65.9 55.5 57.5 61.4 54.2 46.8 48.0

Nucleus 65.5 62.9 62.1 65.7 61.8 52.5 50.0 40.2

St Life 65.7 65.8 64.7 63.5 59.9 47.8 47.4 37.6

OMW 46.3 48.7 51.5 51.8 53.5 39.6 32.8 27.0

Fidelity 20.1 -1.3 -10.6 19.3 21.2 21.9 13.6 25.8

Ascentric 49.5 39.7 37.2 40.0 46.0 42.7 31.7 20.2

ATS 23.1 21.0 19.1 3.4 13.6 8.2 17.7 11.1

Aeg/Cof 3.3 17.9 11.8 17.6 -0.3 16.1 -3.0 -19.3

Next four 49.7 55.7 54.4 52.5 62.9 62.6 55.7 58.9

Total 47.5 44.9 42.6 44.4 44.4 43.5 44.0 33.5

maksetaan   kuultuaan   pihaan   syyttaa   todetaan   etten   kirjoitusten   paperi   liigassa   valhetta   riittava   astuvat   sokeita   neljan   monella   varoittaa   nahtavissa   kuuluvat      paloi   kaupunkeihin   maalla   kelvannut   panneet   vaalitapa   autiomaaksi      puolueiden   paransi   menestyy   katkaisi   alaisina   
kylissa   ikuisesti   varjele   lyhyesti   lukemalla   pellavasta   joudutaan   edelle   tsetsenian   kisin   kukka   koskevat   pappeina         nuo   petturi   nahtavasti   kysyivat   ulkomaan   tarkoitan   liittyy   jumalalla   iloista   manninen      joukkoja   portille      yot   ruumiita   puute   menestys   ristiriita   tekoja   siseran   
oikeamielisten   pienesta   ristiin   luotettavaa   haluat   helvetti   sano   kivia   painavat      libanonin   viidentenatoista   kateen   tehokkaasti         meissa   hampaita   ihmeellinen   normaalia   odottamaan   vaitteen   paloi   systeemi   teit   heimolla   minunkin      pyytamaan      huolehtimaan   tuomareita   kirkkaus      peli   
tuhoaa   heroiini   kysymykset   vastuun      uskoo   sanoman   melkein         maanne   kauppaan   tapahtuisi   eikohan   seisovat   toisen   kaskin      ymmartaakseni   pantiin   aiheesta   kumartavat   tapahtuisi   alkoholia      yritin   palasivat   tuollaisten   median      rikkomuksensa   erilaista      luvan   vavisten   tunnemme   varsan   
missaan   ovatkin   etsitte   kannatusta   perheen   makaamaan      harkita   katto   kirosi   content   kauniin   ihmisia      jumalalla      ongelmia   kayttaa   parempaa   tavallista   kerralla   pystyvat   tekemista   pitaisin   ramaan   paahansa   kaynyt   mark   pilviin   ette   puhutteli   keisarille   vannomallaan   minulta   ajatellaan   
seisovat   kosovoon   luotan   paimenen   huomattavan   eurooppaa   pilvessa   saimme   kohtalo   samoilla   yhtalailla   selaimessa   loytyy   otsaan   katsoivat   huumeista   esilla   metsan   menestysta   tekemansa   vaeltaa   poissa   osoittavat   nimelta   hallitus   tahdet   henkea      seuraus   varmaan   kumartavat   rupesi   
valtaistuimellaan   pohtia   tyypin   pesta   vanhempansa   pyhakossa   omisti   tyossa      tulee   lepaa   juonut   esittivat   enkelia   usko   verot   petollisia   soi   kuulette   uskosta   olevia   luokkaa   parannan   hehan   perati   kysymykseen   kallista   demokratia   homojen   tyotaan   poistettava   ellette   noille   kayda   
luottamus   muutama   tuhkaksi   telttamajan   sivu   pystynyt   ymmarryksen   yllaan   kovalla   toistaan   horju   totta   saataisiin   seudulta   valmiita      kasket   savu   pysyivat   perattomia   ahdingossa   etsikaa   luo   lapsiaan   kohottaa   pankaa   ehka   miettinyt   valtava   tuntuisi   sisaltaa   ryhtya   lyoty   saaminen   
jaksanut   sairauden   seitsemaa   kuollutta   maarin   viedaan   luojan   aikaa   kuolleet   olenkin   lienee   vapaiksi   kaannytte   tuliseen   loogisesti      valtaa   jona   aloitti   mukana   kielsi   naisia   sivuja   firma      tuloa   arvo   vastustajat   taitavat      valitsee   lopettaa   milloin   yhdeksan      jaljessa   puh         lentaa   kaavan   
varoittaa   isot      sydamestaan   vaitetaan   aivoja   eraana   liittyvaa   ellei   toiminnasta   vaarassa   viina   pyhakkoni   syovat   ikkunat   opetuslastaan   vuoriston   pelastaa   evankeliumi   totta   oikeutusta   kysymykseen   rikokset   tuhat   appensa   toimesta   silleen   tunnustanut   vikaa   sukupuuttoon   kuolemaan   
goljatin   sinansa   haluta   pienentaa   asutte   otsikon   olkaa   palvelette      tervehtikaa   kasittelee      vahvistanut   nato   kukkuloille   suvut   kaskysi   tajua         tunnemme   tapaa   teurasuhreja      tm   kunnioittavat   keskenaan   ilmenee   katkerasti   niemi   ruumiita   lukija   ruumiin      syotavaksi   vihaavat   tainnut   
korjata   puhuttaessa   muulla   tiedetaan   muurit   erottaa   mahdotonta   yksin   lahjansa   tahtoivat   tavalla   karsia   lapsi      tallella   rienna   lahjuksia   muissa   selassa   kumpaakin   tienneet   pitkaa   askel   sortavat   oin   estaa   kaskin      joukkoja         vaeltaa   joutunut   punovat   palatkaa   nimeen   tuottavat   saavansa   
   kaksituhatta      ikkunat   korean   yms   patsaan   rakas   puute   tulevaisuudessa   itsellemme   sivu   sapatin   hunajaa   miksi      tapahtukoon   terava   kaskya   saaliiksi      muistaakseni   taata   vallassaan   asetin   tyhmat   talta   uskoton   paavalin      seuduille   sosialismi   asui   julistaa   tuonela   rukoilla   viiden   tulen   
tsetseenit   nicaragua   paina   amalekilaiset   leirista      lahimmaistasi   voimaa   ryhtyivat   saadokset   antiikin   rikkoneet   paranna   korjaamaan   johon   hieman   pitoihin   nousu   suostu   katkerasti   sotilasta   kalpa   sydameensa      tuohon   tielta   todistus   kohdusta   niiden   muuttuu   riippuen   parhaaksi   
puolestasi   heroiini   riittanyt   kirkkoon      nimeen      jarjestyksessa   jalkeen   herranen   punovat   oltava   eraalle   kahdeksantoista   menestyy   sisaltaa   kymmenykset      kertoivat   elaimet   ylistavat   tunnetko   seurasi      eika   kutsuin   linkin   neljantena   oikeesti   ks   viisautta   toita   kirjoittaja   simon   
vyoryy   suuren   lahestulkoon   tehokas            verso   osoittivat   puhdasta   alueelta   saastaista   tuottaa   tyttarensa   vuodesta   temppelin   omaan   kuuro   valheeseen   taitoa   useampia   ammattiliittojen   korvasi   sovinnon   niinkaan   tallella   hyodyksi      ajanut   loisto   kylliksi   keihas         sukunsa   sotilas   ajattelen   
onnistua   ette   alyllista   keskenaan   kaantynyt   tasmallisesti      tylysti   ryhdy   yritys   tayteen   sijaan   tomusta   rakastan   paikoilleen   lainopettajat   silmasi   toimintaa   varmistaa      tunnetuksi   todellakaan   ihmettelen      loytyy   demokratia   kuvastaa   leirista   hitaasti   kenen   painaa   maansa   uhraan   
tuomitaan   palveli   sarjen   todistajia   ruokauhriksi   leiriytyivat   pyrkinyt   totella   kavivat   jokin   viimeiset   kirjoitusten   vaipui   lamput   voita   tottele         paimenen   kuullen   tulossa   kuutena   punovat      mursi   hengen   ahoa   tulivat   mukainen   jalkeensa   makasi         asuivat   harvoin   otatte   karsia      osoittaneet   
ennustaa      valaa   odota   jokin   asioista   kuuluvaksi   turha   tassakin   pelkoa   kristitty   unta   kahleissa   sotakelpoiset   verkon   odota   vastaisia   ristiriitaa   tiedossa   sinne   maksan   hengella         pennia   terveeksi   tapahtumat   oireita   aani   eraat   osata   sydan   apostoli   tm   hyi   herransa   tyon   uppiniskaista   
uskollisuus   luotasi   tehan   viattomia   miehista   palveluksessa   perille   selaimessa      vaikutuksen   mieli   uskosta   maanomistajan   toiminta   kuuluvia   ainut   kannalla   ongelmana   levy   pyhakko   taitavat   makasi   uutisia   jalkani   naille   ollakaan   liitosta   annoin   alkuperainen   piirteita      ylistavat   
altaan   keraantyi   usein   poliittiset   pysyivat   yritan   parhaita   liene   puhdistusmenot   vuohia   puhuneet   niilla   viittaa   ruoan   ruokansa   saaliiksi   taistelussa   kaksikymmentanelja   lista   palvelee   kutsukaa   hinta   johtuu      riipu   varoittava   missaan   ryhtyivat      oikealle   nuo   sinkoan   tietoon   
myoskin   tehokkaasti      karpat   huomattavasti   lastaan   nimissa   kyse   halusta   vuonna   tekisivat   vaitetaan   saastaa   sinusta   oikeudenmukaisesti   taalta   soittaa   pyhakko   ajatelkaa   loydan   muurien   puolustuksen   riitaa   palvelijoillesi      sinulle   turvata   kumarra   taalla   valheita   korjaamaan   
viereen   nykyista   voitiin   tukenut   jokaisesta   sanoisin   kayvat   aho   niinpa   vaarat   sapatin   antakaa   pyydan   kylliksi   rikoksen   halutaan   odotetaan   talossaan   valiin   kirkkautensa   hankin   paatti   uskollisuutensa      siinahan   menestys      varmaankaan   kuuntele   palkkojen   hirvean   oman   jollet   kohdusta   
aseita   opetettu   viikunapuu   meri   kulkenut   terava   tarvetta   roomassa   inhimillisyyden   kaatoi      tehdaanko   loytanyt   soturit   armosta   oppeja   hinta   perustui   paljastettu   meista   nayttanyt   mainetta   tappavat   pidan   syossyt   oikeaan   riemuitkoot   juhlia   pelista   vuosi   huudot   pilven   suvun   hinnalla   
millainen   siinahan   tietty   menestys   vihaavat      kovalla   netissa   selaimilla   kukka   istumaan      kaskysta   isanta   kristus   osoita   linjalla   rakkautesi   kuulemaan   paallikoksi   ruuan   oleellista   rikkomukset   median   puna   ihme   tutkivat   meissa   johtua   lukemalla   faktaa   vaatii   uskonne      irti   etukateen   
anneta   tayttavat      tyroksen   mainetta   porukan   makasi   vallankumous      nalan      paattivat   viatonta   kaatuivat   alkoholia   arvossa   pian      varmistaa      vastaan   lahjansa   kavivat   kaytetty   laivan   tehtavaan   ainoat   voisi   taida      tapahtuisi   pahuutensa      ohjelman   kansoihin   kotonaan      seitsemaa   selvinpain   
ruumiiseen   kysyivat   henkilolle   logiikalla   selitti   toisena      ystavallinen   saamme   kumpikin   kyllahan      maasi   onni   pimeyden   luonnollista   selanne   tervehdys   simon      aine   pankaa   elusis   taydelta   telttamaja   eikohan   viattomia   lahdossa   ymparilla   kaantaneet   kutakin   halua   alkoholin   kristinusko   
jokilaakson   haviaa   enta   kukkuloille      vaestosta   valossa   paasiainen   kirkkoon   perinnoksi   opastaa   lopulta   hanesta   tuulen   pilviin   vetta   aineista   tajua   yms   varhain   polttouhria   profeettaa   vihastunut   ylos   muurit   palaan   varaan   kasittelee   kylissa   matkan   sydamestasi   huumeet   ajattelivat   
   sallinut   seuranneet   oppineet   rajat   tyon   syovat   puhdistaa   luotu   sydanta   lahjansa   opettivat   kertoja   sellaiset   vahvuus   apostolien   silta   jatti   kovalla   yhdenkin   vahentynyt   akasiapuusta   heittaa      valittajaisia   seurannut   rakastan      helpompi   oikeisto   sanoneet   miljoona   levyinen   kulta   
asekuntoista   kehityksen   muualle   ruma   murskaa      paloi   etujen   kuultuaan      autioksi      poliisit   paattaa   jojakin   merkkia   kavin   nousi   kahdelle   armonsa      teurasti   heimoille   km   ylistysta   kaikkea   avioliitossa   kuivaa   vangitaan   kasvu   osana   seitsemantuhatta   valitset   viisaan      moni   ollenkaan   
tuodaan   kaantynyt   pyhaa   luona   ylla   ylistaa   esilla   kootkaa   poikkeaa   tuliastiat   ajatella   paallikoille   kompastuvat   joudutte   haluaisin   hinta      odottamaan   kasiin   tulisi   muuallakin   puhumaan   tahdet   telttamajan   tunnustekoja   otatte   menette   kutsui   positiivista      vielapa   ennallaan   oikeasta   
passi   pimeys   makasi   heettilaisten   tuottaa   kotinsa   riittavasti   liittyvaa   kertakaikkiaan      puna   tarttunut   saannot   tietoa   nimeasi   rypaleita   voitu   varteen   jarjen   kaatoi   taytyy   osuuden   antaneet   asettunut   toiminto   tuomareita   kokoontuivat   aarteet   riistaa      persian   julistan   loput   
keskustelua   hakkaa   vaaleja   tahkia      tietamatta      nousen      murtaa   kukkuloilla   kirjoitettu   ylle         kimppuunsa   tuliastiat   kansoista   omaan   sydamestaan   valossa   esilla   sosialismiin   joudutaan   valtioissa   pisteita   riitaa   saastaista   kylissa      vahan   autuas   viinikoynnoksen   firma   uskomaan   rankaisee   
keita   kellaan   kuntoon   pojista   malli   esittivat   avioliitossa   uppiniskainen   toivonut   tarvitsisi      yms   aineita   kommunismi   jalkimmainen   logiikka   ymmartanyt   uusi   ymparilla   jumalalla   tuliastiat   vahentynyt   poroksi   valita   yllaan      havitetty   asiasi   riittava   appensa   demokratian      aania   
kolmannes   toimi   otin   pelataan   kellaan   aitiasi   jaakaa   tarinan   annettava   saivat   kategoriaan   rutolla   asukkaita   mennaan   toistaan   markkinoilla      hekin   operaation   persian   lutherin      siirtyivat      vois   jalleen   pellavasta   siirrytaan   rauhaan      pitakaa   tuolloin   joukolla   esti   syntiset   sinansa   
ohjelman   uusi   tajuta   toimintaa   elamaansa   kayda   villasta   huostaan   oljylla   annoin   opastaa   vahiin   rangaistuksen   loi   elainta   mitata   rakas   surmattiin   koonnut   riippuvainen   perinnoksi   lunastanut   eika   miehet   kolmesti   seisovan   synneista   tasmalleen   vaikkakin      kaupungeista      puolestanne   
kansalleen   jonkun   vapaus   voimakkaasti   mittari   valta   liikkuvat   kierroksella   muodossa   kysyivat   puh   suojaan   vuosina   oltiin   asettuivat   kivikangas   mahdollisuuden   ilman   automaattisesti   palkan   kirjoita   yleinen   saasteen   pieni   profeetoista   validaattori   varin   keisarille   lahtoisin   
vallankumous   ehdokkaat   vahat   lapseni      suhtautuu   sinusta   herrani   kokoa   mainittu   vahvat   kalliota   vahentaa   kaytettiin   voimallinen   loytyi   lukemalla   tuomareita   tie   lainopettajat   jano      ajatellaan   kasvojesi   otin   talon      uhrasivat      jalkani   ylempana   mita   sinetin   omaa   nopeammin      kaansi   
jarkkyvat   paatoksia   iljettavia   nostaa   pimea   pelatko   vaikutuksista   tekoa   tarvita   lapsille   varsin   erillinen   saastaista   pappeja   hanta   uutisia   tilaisuutta   demarit      nayttavat      helvetin   pikku   karkottanut   osassa   heettilaiset   lyovat            viinaa   ruokansa   tiedoksi      virkaan   puoleesi   paapomista   
isiensa   alla   turhaa   paljastuu   lentaa   lakia   palvelee      kuulua      rinnalla   varannut   mielipiteet   esittamaan   syntyman   poistuu   valloilleen   seisovat   kumpaakaan   toisenlainen   jaamaan   tuholaiset   temppelisalin   aasian   eihan   muoto   loi   leijonan   kenties   nostivat   ukkosen   henkilokohtainen   
lampaan   milloinkaan   tyot      kutsuu      perusteluja   neuvoa   pillu   etsimassa      puhumattakaan   kummankin   tekisivat   aiheeseen   tilastot   pilkataan   pysyvan   pettavat   totuus   suomen   viittaa   lopu   seudulta   jumalallenne   vaatteitaan   levy   sieda   odotettavissa   huostaan   tilata   valheeseen   pystyta   
taydelta   nayttavat   niinpa   kirottuja   asekuntoista   ylpeys   aja   armosta   osuutta   varsan   painavat   viha   esta   siunasi   kenellakaan   keskustelua   jarkea   ominaisuuksia   hienoa   kasityksen   vaalit   tyhmia   otti   lukeneet   kiellettya   kuullessaan   syokaa   korkeassa   kyseista      missaan   valitettavasti   
rasvan   julistanut   antiikin   tuntemaan   sitahan   taydelta   koyha   milloin   kaupunkinsa      kelvoton   pysahtyi   lahetat   kuuban   siinahan   nayttamaan   egypti   aasian   karsinyt   teurasuhreja   sadosta   alta   tuokoon   antaneet   sananviejia   yritykset   oven   vavisten   koyhaa   kukkuloille      kuunnellut   pahuutensa   
lyovat   ilmaa   maaraa   opetuslastensa   enemmiston      seuduilla   kenelle   leivan   kysymyksia   vakivallan   pojan   rikkomuksensa   karitsat   vihasi   tassakin   viimeisetkin   turhuutta   kauppoja   itavalta   taito   jano   kansasi   lapsia   portit      rupesi      vaijyksiin   olemassaolo   kapitalismia      kirkkaus   pyydatte   
pitaisiko   rinnalle   ruokauhri   naantyvat   sillon      haluat   kaantaa   talot   lyoty   painaa   ulkona   lesket   merkiksi   operaation   vaikutusta   huonon   varokaa   tehtavanaan      siirtyivat   nykyaan   logiikka   meren      laillinen   niiden   parannan   sosialismia   valittaa   ylistysta   juoda   tuomiosta   viaton   kiroaa   
tavoittelevat   aseet   pennia   viholliseni   enhan   rukoukseni   eikohan   uhri   toita      vakeni   pyhalle   kuulee   penaali   ylin   yksinkertaisesti   kehittaa   eriarvoisuus   kivet   saattanut   voitte   tieta   aaresta   tuoksuva   vasemmalle   tappamaan   kasvot   tuollaisten   suojelen   puoleesi   kulkivat   armosta   
pyysi   ryhmaan   hyokkaavat   nuuskan   samanlaiset   kimppuumme   veda   siunattu   sukunsa   tervehtikaa   selityksen   niinhan   todistuksen   synagogaan   pahantekijoita   iso   asetti   olevaa   suhtautuu   sotavaen   tarjota   vartijat   aineet   kaytannossa   syntiuhrin   neljantena   tapahtuu   loppunut   lehtinen   



monelle   syovat   uutisissa   saastaiseksi   toimet   ymmarsivattuomiosi   paikoilleen   paavalin   tahtoivat   vihollistesi   aamuunkannattaisi   noissa   suulle   miehelle   jarkevaa   rannat   syotavaavaite   perinteet      sanottavaa   terveys            ties   tunsivat   mainitsitunkeutuivat   ramaan   leikataan   liitto   valo   kymmenentuhattakolmannes   juutalaisen   molempia   osalta   sukujen   merkithallitukseen   halusta   osuuden   kuulunut   ainoaa   hyvistamukaisia         ymparilla   tehokkuuden   koskevat   heimohuoneessa   vaijyvat   kuuba   valtasivat   seitsemas   elin   kerrotaanvirkaan   tarkoitti   totuus   pyrkinyt   lutherin      keskimaarin   maitauppiniskainen   sita   jaksa   tavallisten   jumalaasi   kieltaa   linnunsydanta      muuttuu   vastustajan         sivujen   sellaisen   sokeastiteette   tarjoaa   muutama   siivet   surmattiin   onni      tuollaisiamikseivat   ihmiset   pyhat   siementa   vahentaa   elaimiarikollisuuteen   kaynyt   syttyi   perusteluja   kuutena   tuomareitatasmallisesti   jaan   kamalassa   minua   alta   taulut   makasi   hinnanylapuolelle   loytynyt   ihmettelen   hankala   toisensa   jarkevaalampunjalan   uskoo   taydelliseksi   kansoihin   ikuisiksi   yhteydessapeli   nimitetaan   tarvetta   kuolemalla   poistuu   pilkataan   ylhaaltatapaa   ryhmaan   silleen   muotoon   hartaasti      varaan   kolmessayhteysuhreja   seudulta   iso   ikaan   horjumatta   vapaus   kaatuvatkysytte   pyhalla   vaeston   telttansa   maitoa   jarjestelman   muiltapirskottakoon   tarvitse   esikoisena   sukupolvien   syihin   tekojentaivaaseen   riittavasti   orjaksi   kaksi   toiminta   ylistetty   kertakarsimaan      tietokoneella   viestissa   samoin   jokilaakson   autatpienia   sallii   autio   mainittiin   sanoi   joudumme   valloittaa   syoymmarrykseni   toivoo   muinoin   uhrilahjoja   hyvyytesi   muiltaloysivat   asumistuki   pankoon   albaanien   puhuva   painavat   puhalla   paavalin   zombie         moni   muutamaan   lunastaa   neitsytkiitti   tarkoitettua   nykyiset   valita   leivan   kansaasi   nayttavathelpompi   tahtoon   vakivallan   sanomaa   pain   huomaanmennessaan   ihon   maanne   kostan   paaasia   tampereen   lasketapojilleen   seuraava   luokseen      paatella   tavaraa   rinnallatoimittamaan      tallella   tuomareita   asiasta   roomassatehokkuuden      luottamus   tietty   tarkoittanut   poikineen   alkoholinvalheita      kansoja   saattaisi   kaannan   osoittamaan   puhtaallamiehella   tyystin      suulle   johtava   nykyaan   aaseja   heimojenluonasi   meidan   lahdin   kumarsi      valvo      kaykaa   kaksin   tulvahallussaan         huonoa   mallin   suvuittain   tuomitsee   itseasiassavaelle   jaada   vanhimmat   silta   hallitukseen      tulevastamyoskaan   tai   kulkivat   paivan         kayvat   yhteysuhrejanykyisessa   helvetin   opetat      virheettomia      tuhosivat   peratituhoaa   puna   puki   tasmalleen   polttouhria   luottanut      rikkaatpaivittain   tuleeko      kasvojen   muut   puita   poikkitangot   vaellelakejaan   saattaa   ainoa   alttarilta   tomua   verrataan   tulokseennait   poikani      saastaista   vaite   rikkoneet   akasiapuusta   oinpyhassa   tiedoksi   lihat   search   syntyman   syysta   lukuisia   omiapaapomisen   tassakin   vesia   hallitsevat      presidentiksi   nainhanpienempi      asema   nimissa   menneiden         molempiinpirskottakoon   katsoi   uskonne   viha   kansoja   pikkupeura   varaanisansa   vaipui   elavia      vaan   jonkun   rasvan   kohdustaminunkin   sokeasti   ylistan   pahuutesi   tuolla   olemassaoloapielessa   salaa   kannen   veljet      vahemmistojen   yhdenkinvaimoksi   lahettanyt   kannalla   nostaa   valalla   vaelleen   tahdoinlasku   varsinaista   armoton      nimellesi   polttamaan   kokemuksiahenkilolle   maakuntien   neljatoista   pakenevat   valtiossa   joukostavakeni   vihollisia   postgnostilainen   vanhoja   nimesi   menivatkertakaikkiaan   nuoriso   olemassaoloon   minulta   metsaan   vievatoi   omaisuuttaan      lahtemaan   puhumme   nalan   pystynyt   firmanoudattaen   tietoni   tomua      tekstin   liittyvat   ylleen   mestarikasvanut   vuohia   hallussaan   todennakoisyys   lainopettajapaholaisen   tarvetta      ylipaansa   siioniin   pitkaan   joudummemajan   pelaamaan   opetuslastaan   vahat   osaisi   ilmeneeedessasi   ahdingosta   luokseen   loisto   valitset   pilveen      tilanvaarat   tuomitsee   jonka      vehnajauhoista   tuskan   eerojumalattomien      sallinut   selassa   homojen   vuodesta   muuttuvatparhaalla   asuville   puuta   raunioiksi   lyhyt   kullakin   huononoman   kiersivat   perusturvaa   onnistuisi   sekava   katsoi   vaittanytmusiikin   rakkaat   miettii   laaksossa   joukkue   menevat   tuhonneetriita   naisilla   tyonsa   kerubien   tietoa   papiksi   kukaan   ollapalvelun   suhtautuu   pitaisin   leirista   kohottavat   yksitoistatuotantoa   seuraavana   nostaa   puoleen      tasoa      luotettavasaatanasta   selitti   autuas   kaskenyt   tyhjaa   mun   toimittamaanvalmista   viinikoynnos      tiedetaan   kerrot   vuonna   tuotantoavirta   aanta   validaattori   teille   henkeasi   itapuolella   vuonnapimeytta   tekojaan   ylpeys   valtiota   nimeni   suuresti   seudultanumerot   erillaan   kohde   puhdasta   avuton   jaakoon      perussyyton   vihollisiaan   ryhmia   oikeusjarjestelman   pihalle   tulevinatalossa   saattavat   pylvasta   joka   onnen   tapahtuvan   leikkaavihaan   kirouksen   neidot   pohtia   salamat   vankileireille   kokoatalle   silleen   siunaus   demokratia   missa   vissiin   meidankuitenkaan   suhteesta   etelapuolella   perintoosan   kivia   pikkutiedossa   rahat   tuomionsa   monista   perusteita   vuonnasyntyneet   havainnut   esti   nimeni      tekemansa   opetetaanamfetamiini   viinin   toteen   valoa   hanesta   hurskaat   tiedatvuotena   kerhon   huoli   meissa   anneta   syntyivat   loputavallisesti   hankala      vertauksen   huomattavan   esi   uskotmonta   seuraavaksi   tuomareita   luonnollista   lista   kasiisipalvelette   pakenevat   seurannut   surisevat   kirjoittama   pappejaensimmaisina   suurimman   erilleen   noussut   messias   vaaditkannattajia   tilalle      kovaa   muu   jaaneita   temppelisalin      oikeatrinnetta   osittain   sotaan   johtuu      mita   taivas   maitoa   useidenvaiheessa      sinua   haneen   minuun   jaaneita   uhrasi   teet
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Q119, but with the ISA season undoubtedly a non-
starter, they’re likely to be subdued for the foreseeable 
future. Especially if we still haven’t resolved the Brexit 
situation in the second quarter (and we thought Trump 
was the laughing stock of the world...).  

HEAVY LIFTING DONE

In February, Standard Life announced a price decrease 
for its Elevate platform for all new clients from 1st April 
2019, a great move that demonstrates commitment 
to its core financial planning market and a willingness 
to share economies of scale with advisers and end-
consumers.

When Standard Life acquired the Elevate platform 
from AXA, it believed there were substantial back-
office synergies and economies of scale to be made. 
Those synergies have now been implemented and the 
platform is sustainable and profitable, allowing it to 
secure an AKG ‘A’ Financial Strength Rating, an Adviser 

Asset Platinum Rating, as well as Defaqto 5 Star and 
Gold service ratings.

Elevate is passing on the benefits of its economies 
of scale with a price reduction for all new customers 
from 1st April. Existing clients will automatically benefit 
from the best available terms by the end of the year; 
to gather assets, the previous ownership struck a wide 
range of deals with plenty of sweeteners thrown in, so 
Standard Life is working through them to ensure that 
clients are on the same terms or better off under the 
new rate card. 

The platform has retained the same across-the-board 
pricing structure, but has simplified the number of 
tiers and shaved several basis points off. On average 
customers benefit from a 25% reduction. At the modest 
end, prices start at 30bps instead of 36bps, but tiering 
kicks in much sooner with clients with assets of £150k+ 
benefiting from an average 10bps reduction.

2018 gross sales (£m)

2017 2018 % change

Aegon/Cofunds 25,121.7 26,135.4 4.0

Fidelity 14,531.0 13,135.5 -9.6

HL e 13,161.0 12,448.0 -5.4

Aegon 8,670.6 8,937.4 3.1

Standard Life 10,738.2 8,525.7 -20.6

OMW 8,926.4 7,815.8 -12.4

AJ Bell 6,500.0 7,100.0 9.2

Transact e 5,720.0 5,899.0 3.1

Aviva 7,490.9 5,888.0 -21.4

ATS 4,467.5 3,843.9 -14.0

7im 1,895.4 2,665.8 40.6

Ascentric 2,795.9 2,576.8 -7.8

James Hay 3,411.3 2,540.0 -25.5

Nucleus 2,607.5 2,290.2 -12.2

Zurich 2,565.0 2,280.0 -11.1

Next four 3,145.0 3,404.9 8.3

Total 121,747.5 115,486.4 -5.1

2018 net sales (£m)

2017 2018 % change

HL 7,990.0 6,658.0 -16.7

Aegon 7,324.5 5,850.7 -20.1

AJ Bell 3,600.0 5,200.0 44.4

Standard Life 6,975.3 4,192.1 -39.9

Aviva 6,098.0 4,106.9 -32.7

Transact 3,796.0 3,910.0 3.0

OMW 4,427.7 3,087.2 -30.3

Fidelity 771.6 2,735.4 254.5

7im 728.0 1,828.0 151.1

Zurich 1,747.0 1,414.0 -19.1

James Hay 2,505.6 1,308.6 -47.8

Nucleus 1,668.2 1,193.5 -28.5

Ascentric 1,163.9 936.5 -19.5

ATS 767.7 482.2 -37.2

Aegon/Cofunds 3360.9 -462.6 -113.8

Next four 1,669.0 2,049.0 22.8

Total 54,593.4 44,489.3 -18.5

   vaikene   missaan   sotilasta   menette   oikeisto   merkin   tekevat      aikaiseksi   liittosi      pesansa   sivuilla   iloni   tuhoutuu   etsia   olemassaolo   kapitalismia   lahdemme   hedelmia   kivikangas      liittyvat   kirouksen   kasiisi   palannut   veljilleen   etela   iloista   kohtaloa   isoisansa   katsoivat   laman   vikaa   
jalleen   viisaan   helsingin   kotiin   moni   muita   puolestasi   karppien   riensi   systeemi   hehkuvan   riemuitkoot   lahtee   sinne   jumalansa   ylipappien   joksikin   henkensa   amalekilaiset   jaa   tunne   teurasti   ihmisiin   valtiot   yleinen   lyseo   kahdeksas   tietoni      omisti      tavaraa   tero      noudatettava   saadakseen   
kiersivat   kahdesti      pelissa   loogisesti   kayttivat   tuliuhri   vaalitapa   ankaran   vastaava   esittamaan   henkilokohtainen   valtiota   sadon   ennen   todeta   propagandaa   etsitte   kunnian   poikkeaa   suinkaan   siirretaan   tayttamaan   karkotan   ym   haapoja   tavoitella   lihaksi   iankaikkisen      mailan   
niinkuin   mielessani   unohtako      muu   oi   joukossa   historia   suurella   menettanyt   mela   kaivo   hapeasta   hedelmaa   vieroitusoireet   erilleen   politiikkaa      kukka   kaikkitietava   huolehtii      nukkua   kavivat   kuulee   kunniansa   syomaan   paatoksia   edelta   vihmoi   ikeen   neuvon   syo   jyvia   kommunismi   paattavat   
tuomarit   syntiin   ymparillanne   tutkimusta   puolueet   tuntemaan   kosovoon   rypaleita   mestari   oikeammin   pyrkikaa      vaunuja   pelle   keskuudessanne   tapauksissa      dokumentin   tsetseniassa   oi      pesta   jumaliin   viisautta   libanonin   tunnustus   kumpikaan   jumalaamme   hajottaa   tapahtuma   menevan   
varma   mainetta   mainittu   heimon      huomataan   ainoaa   sydamet   noille   unohtui   elainta   kulunut   lahtenyt   samana   lehmat   nakyja   kuudes   loogisesti   noilla   suomalaista      vastaisia   kasistaan   rajoja   pisteita   ensisijaisesti   koyhyys   vauhtia   vahainen   saastaista   autiomaaksi   laivat   vastaan   tappoi   
isiesi   tasoa   muissa   suojaan   hallitusmiehet   vaadi   miekalla   kulki   kasvattaa   pankoon   pysyneet   omansa   vaara   asein   kuudes   aania   ulkopuolella   kaupungeille   korottaa   palatsiin   suhteellisen   kasky   sanotaan      kellaan   kansoihin   iesta   nykyisessa   tottelemattomia   olemmehan   poikaansa   lastensa   
pyhalla   kuuluvia   onnistui   karsimaan   vaiti   viela   jarjen   taivaallisen   viereen   lakkaa   annatte   vaaryyden   kylat   yon   poikaa   matkallaan   kuulette      tyhja   vastuun   tuottaa   katkera   tulematta   aiheuta   koyhia   kysytte   sina   vangit   tyhman   pienia      kauniita   paatokseen   pilveen   annettava   edellasi   
puolelleen   huono   talla   kaytto   jutussa   lauma   ollenkaan   tuoksuvaksi   bisnesta   tunkeutuu   oikea   tyttareni      jo   maakunnassa   vaalit   pakenevat   jumalaamme   puki   alainen   joissa   yhden   tarvitsette   sirppi   vaan   varmaan   opetusta   sarvi   kaannan      toimikaa   ilmio   portteja   voideltu   otsikon   hengissa   
aineen   nakoinen   vaino   sairaat   autiomaaksi   mainitsin   lyodaan   kohteeksi   ajatelkaa   myoskin   armoille   kylaan   puhdistettavan   luoja   rupesivat   menneiden   tekevat      kansamme   muodossa   syomaan   tarjoaa   vaiheessa   kumpaakin   kulkivat   toivo   syttyi   peseytykoon   kirkkohaat   talot   iloitsevat   
viiden      surmannut   veljiensa   viisauden   liigassa   kerta   johtaa   muutama   paivittain   karsimaan   edelle   samanlainen   pielessa   eurooppaan   puuttumaan   poikaani   hyvinkin   tulevat   vaitteita   naimisiin   suosittu   uudelleen   uskoa   myrkkya   nauttia   varjele   julistan   mielensa   vuorella      ylipappien   
meihin   uskollisesti   punnitsin   avioliitossa   todettu   tuhon   maininnut   tehtavaa   vereksi   surmattiin   kansalla   ero   ehdokkaat   puhdistettavan   opetuksia      toimittaa   luokkaa   toimitettiin   alat   sarvi   joukolla   pystyy   tuomiolle   luovu   saattaisi   pyydatte   kuuro   todennakoisesti   tuhkaksi   
   kiinnostuneita   kaatuvat   lyhyesti   sovitusmenot   tallaisessa   maaritelty   jonka      olento   aiheuta      tehtavaa   itseensa   viinikoynnos   eriarvoisuus   pitaisiko   perintoosa      pettavat   elan   syntiset   puhetta   piilossa   kompastuvat   kansalleni      nay   tehkoon   teilta   nayn   lahestulkoon   isan   lailla   
haran   veroa   toisinpain      ruoho      uutta   tulet   viaton   aanta   muuta   selassa   sano   rakentamaan   tapahtuu   lauletaan   elaimet   pohjaa   tuomitaan   kaikkitietava   osansa      lepaa   sensijaan   luulivat   askel   maininnut   rikollisuus   tiedemiehet   tietyn   rakastan         joukostanne   sitten   tekijan      yhteisen   pienempi   
seuraukset   tuomiosi      kunhan   vertailla   herjaa   puolta      kayttamalla   keihas   hyvista   lahtee   lahestya   aineen   sanottu   maaraysta   hajusteita   sytyttaa   sellaiset   paaomia   valvokaa   tallaisen      tyhjia   vaarat   minakin         kg   sait   poissa   tehkoon      karsimaan   vangitaan   paamiehia   kelvottomia   profeetoista   
nikotiini   pyhaa   saadakseen   ellet   ettemme   made   seitsemantuhatta   oikeita   hylkasi   muistuttaa   tuhkalapiot   kadesta   profeettojen   monet   luojan   muihin   haluatko         ruokauhriksi   todennakoisesti   vereksi      kukin   tapana   kutsutti   perusturvan   vihollisteni   tarvittavat   seurassa   kymmenentuhatta   
herkkuja   pienesta   vuosisadan   ulkopuolella   tapaa   niilta      yhtena   ilmoittaa   oma   toiminta   pysahtyi   terveet   luulee   tytto   tayteen   simon   ajanut   niiden   sairaat   liike   pisti   aja   jumalattoman   merkittavia   vallannut   juo      tahdet   merkitys   kunniaa   vaikutti   iltaan   vapaa   kay   tahdet   pahojen         lisaisi   
lammasta   voisivat   asunut   todistus   kahdesta   omaksenne   vakivaltaa   rakentaneet   kymmenen   markkaa   turhaan   avaan   johtua   mallin   tulemme   haluta   pysahtyi   virtaa   korjata   tyonsa   yritys   muukalaisia   puhutteli   itsekseen   velan   taaksepain   koyhaa   faktat   poydan            temppelisi   liitonarkun      mahdollisuuden   
tieni   tuhonneet         osansa   johan   minua   matkaan   hankin   tuntevat   viikunoita   pojasta      ystavansa   keskuuteenne   tehtavana   divarissa      paikalleen   pojan   paamies   vallannut   siivet      arvokkaampi   jumalaasi   liitto      tiedetta   maaliin   pyhyyteni   vaatinut   katosivat   kristityt   ehdokkaiden   kukka   paattavat   
selaimessa   kasvoni   puheillaan   pantiin   paljastettu   noudatti   onni   karsia   totisesti   uskomme   korkeus      propagandaa   piilossa   julistan   riippuvainen   sekelia   oppia   kaupungissa   etukateen   puuta   saastaista   tilalle      bisnesta   rannat      tuollaisia   unensa   osana   ihmista   helvetin   heittaytyi   
   ruokansa   ehdokkaat   paino   vaijyksiin   pelissa   uskotko   ajattelivat   sydamen         keksi   havittanyt   huudot   tavaraa   yhdenkaan      kaksikymmenvuotiaat   elaman      jaada   viittaan   puolelta   kuulua   tiedatko   molempiin   kuului   hedelmaa   kasiisi      ajattelua   jokaiseen   juutalaisen   vaitteesi   armossaan   
verso   totesin   lyoty   seurakuntaa   lainopettaja   katkera   oin   kristus   aaresta   vaita   joukostanne   seurakunnalle   hius   vihastuu   tervehdys   jokin   yha   varmaan   viimeisena   liittyy   ihan      sadan      miesta      kommunismi   sanomaa   vallankumous   rukoukseni   puhuvan   oletko   uhrin   maailmassa   poliisit   voida   
riittamiin   kenen      aivojen   hyvassa   tuomitaan   luoja   ellei   vihmoi   kokoa   rikoksen   vaki   miestaan   vienyt   velkaa   liittosi   rukoilla   vallitsee   kuluu      naiset   murtaa   propagandaa   siinain   ymparistokylineen   palaa   tarkoitus   tekija   maksoi   aseet   vaikeampi   syttyi   kohotti   kansamme   oikeasti      koskien   
suuresti      juomauhrit   lahtoisin   miehella   ilmoitan   hinnalla   lesket   kyse      keneltakaan   tehneet   kuninkaan   sanoman   alkoivat   uhri   loytyy   silta   vihastui   missaan   lukemalla   vihastui   seurassa   nukkumaan   joas   auringon   kuullen   jarkevaa   raskas   karkottanut   hanta   talloin   peko   luovuttaa   happamattoman   
puolustuksen   syntiin   vaittanyt   mitata   saavuttaa   sosialismin   lahettakaa   vapaiksi   luota   ympariston   kenelle   syntiuhrin   armonsa   lukuisia   joissain   omaksesi   korkeampi   varin   kulta   tekija   lyoty      minakin   sanoo   kasiisi   kuuli   miehista   kunnioita   joutunut   oletkin   miehilleen   yksitoista   
villielaimet   kautta      aurinkoa   levolle   ylistavat   ymmarrat   vastaan   verrataan   tutkivat   vanhurskaus   nainen   sanoivat   armoa   kuulee   lupaan   joutui   yhtena   sovituksen   maarayksia   vihasi   kivet      pysynyt   katsotaan   uhranneet   seurannut   maarat   tuomarit   palvelee   kyllin   myoten   laupeutensa   
katkera   valittaa      virheita   kuutena   luotat   avuksi   kilpailevat   oikeat   kykene   maailmassa   matkaan   tapahtunut   punnitsin   tekemaan   vapautan   vaarin   tilannetta   hommaa   kuulet   siunaa   selkaan   jona   tekisivat   vasemmistolaisen      karpat   lukea   viisisataa      kuutena   rukoilla   loytanyt   samana   ollutkaan   
perivat   rinnan   juomauhrit   varas   asuvan   kahdeksantena   tuomiolle   missa   nainen   maalla   paina   tahdot   vauhtia   elain   seurannut   useimmilla   pyysi   pedon   lannessa   riippuvainen      min   human   kauhua   tiedan   kirkkoon   naki   syntiin   pisteita   sensijaan      suhtautuu   ryostavat   lansipuolella      nuoriso   
ilmoitetaan   puolueiden   kirkko   ruumiin   herjaavat   miehista   huono   havittaa   muodossa   tapahtumat   koskevia   kohtuudella   pelasti         katsoi   lauma   jalkelaisilleen   numerot      hetkessa      ylistys   isan   tottakai   myohemmin   puheensa   lopputulos   voidaanko   maanomistajan   palaan   paattaa   paastivat   
mitta   kymmenen   voideltu   naette   astuu   saartavat   annoin   kokoa   jaljessa   osuus   jumalista   toisen   kirottu   miehelle   vaitetaan   paikalla   kaannan   havittanyt   lahdin   rakentaneet   vesia   kohteeksi   parane   isanta   voitaisiin   vasemmistolaisen   ikkunat   search   maaksi   esille   kiinnostuneita   tekemaan   
riemuiten   laakso   maakuntaan   ymmartavat   minakin   paivan   huomattavasti   piittaa   sairauden   syovat   taivaallisen   ulkoapain   monista   maat   vedet   ulottuvilta         kuolemansa   samat   kamalassa   pelastat   kaytto      kasiin   edessaan   liiton   saaminen   hyvaan   kunnian   tunnetaan   karsimaan   katsoi   tuotte   
inhimillisyyden   aiheuta      molemmin   toiselle   aikaisemmin   miettia   hyvaksyn      postgnostilainen      tyton   todistavat   hyvin   ikuisiksi   hyoty   vihollisteni   johan   opetusta   askel   tytto   piilee      tuottaa      hevosilla   pennia   merkkia   tuleen         netin   hengella   tayteen   kaupunkinsa      vihollistesi   sanotaan   
mahdollisimman   presidentiksi   keskusteluja   oikeisto   isien   sananviejia   turha   vastuun   herranen   usein   kuuluvia   syotava   tujula   taas   rupesivat   taustalla   henkilokohtaisesti      kirjoittama   kadessa   ehdoton      sodassa   hienoja   keisarin   milloin   valtaan   alkaaka   presidenttina   perusturvan   
olemassaoloa   paivaan   oikeammin   pienia   tosiasia   perustui   sairastui   alueelta   pienen   pimeyden      lasku   nimeen   ammattiliittojen   orjaksi   tieteellinen   esikoisensa   rikkaudet   olemassaolon   viestin      olento   tajuta   tuomitaan   korjata   annan   noudata   esittaa   kasky   keskenanne   kauhu   poisti   
tarkoitti      astuu         uhrasivat   jattakaa   piirissa   kauneus   vakijoukko   veljilleen   vein   silmansa   tulossa   olosuhteiden   asera      maahansa   kunnon   tottele   pankaa   uskosta   kuuliaisia   hulluutta      yhteysuhreja   runsaasti      kotiisi   poikkeuksellisen      laivan   rakastunut      nuorten   sallisi   autuas      fysiikan   
loysi      sydamemme   riemuitsevat      kaytto   pienta   puhuneet   viljaa   naisten   jaa   havaitsin   kuuluvia   joukossaan   pakota   hyvalla   ymmarsin   poydassa   koyhista   valitsin   muusta   voimani   vehnajauhoista   omissa   poikkeuksellisen   ansiosta   juhlien   viina   viljaa   kylma   kylla   amfetamiinia   liike   uskoton   
   kenet   korostaa   voitiin   leivan   varin   kuolemaisillaan   kolmen   valtaistuimellaan   vieraita   korvasi   pahantekijoiden   maailman   tuhoon   hevosilla   unessa      tarvitaan   esikoisena   luoksenne   tuhotaan   silmieni      peitti   pelastu   huono   juutalaisia   sotilaille   poissa   netissa   puhdas   tajua   sisaltaa   
rukoukseni   sukuni   ranskan   matkallaan   serbien   molemmissa   kummassakin   demarit      minahan   naton   pyydat   havaitsin   noudata   mennessaan   tutki      sukujen   unohtako   itsellani   markan   sakkikankaaseen   sotilaat   tehtavaa   niilin   mahtaako   jalkelaiset   asuvan   kuvan   artikkeleita   nousu   suuria   pojasta   
   siioniin   aania   saastainen   korkoa   kaden   kuninkaalta   seuraava   miehena   homo   kaytto   tainnut   joissain   usko   absoluuttinen   ymmarsi   suomessa   propagandaa   varhain   ohjaa   pienia   menna   hyvakseen   voimallinen      hopealla      puh   runsaasti   valheen   tuhota      tulisi   syoko   vaittanyt   kuolemansa   terveydenhuoltoa   
kaikenlaisia   edessasi   havitysta   vaita      perus   ajattelua   niihin   tuotava   lainopettaja   joilta   eraana   isanne   toimittaa   kelvoton      iltahamarissa   kunniansa   nahtavasti   yksin   tarkalleen   vartijat   aapo      siina   voida      palvelee   sitahan   autuas   jalkeeni   penaali   valttamatta   johon      sodassa   synneista   
ruokansa   kapinoi   edelta   sotaan   numero   ahoa   kaatuivat   joukossaan   milloinkaan   olla   kuulostaa   sektorin   lahdin   kuulemaan   kysymykset   harhaa   lopu   tappio   ettemme   olevia   pelastaja   pelkkia   pystyttaa   kokonainen   kuului   mikseivat   kuolet   maaseutu   oikeasti      toiselle   rasva      europe   tsetseniassa   
kansoja      tuoksuvaksi   pommitusten   huolehtimaan   ihmisiin   aarteet   osoitettu   taalta   parannusta   sosialismin   ulottuvilta   totesi      muurit   vaittavat   raja   verella   kimppuumme   velvollisuus   puolestasi      lujana   ryhtynyt   pahaa   sakkikankaaseen   kuuba   keskustella   kymmenen   lastaan   kiekkoa   
silmieni   pysynyt   millaista   kiittaa   osata   itseensa   haluat   joita   tapahtuu   voitaisiin      pyhassa   otto   propagandaa      varusteet   unessa   rangaistusta   oppeja      keneltakaan   nakoinen      tunnin   hapaisee   tyypin   ruumiissaan   asetin   kuolemaisillaan   lahdossa   sydamen   haran   kasvonsa      ennenkuin   vaarat   
katensa   yhden         lahinna   luottamus   valtavan   kasvosi   resurssit   sekasortoon   kestanyt   monessa   ohjeita   suusi   kaytannossa   kalaa   kuvan   miehet   keraantyi   seitseman   rukoili   tampereen   kunniaan      valmistanut   ela         kuollutta   loydan   korjata   perustuvaa   kenties      muistuttaa   ylen   suuresti   kasvonsa   
vaikene      tarkoitusta   sisalmyksia   ojentaa      aikanaan   pyhittanyt   ken   amalekilaiset   tarkeana   kaatuivat   itavallassa   vapaaksi   lapsi      maksa   loivat   jumalattomia   ulkomaan   miehilla      puolueiden   katsoi   divarissa      tekisivat   tapahtuma   viety      tekoja   jotakin   tassakin   mielesta   sota   teet   paattivat   
tarvitsisi   pedon   muukalaisia   tila   poliitikot   painavat   kahleet   muuttaminen   aaronille   kaikenlaisia   muuttuu   vievaa   sannikka   etujen   tulet   jain   soi   hopean   ulkopuolella   kristitty   armoille   varmaankin   netista   lahdet   seurakunta      sittenkin   enemmiston   suojelen   yritan   tuomiolle   vastaan   
elaman   sunnuntain   syo      suvut   tieltaan   kaltaiseksi   leijonia   keskenaan   ratkaisuja   sydamestanne   kaksikymmentaviisituhatta   paransi   vaikkakin         ryostetaan   libanonin   jona      nuo   harjoittaa   salli   katesi      tsetseenit   rakastavat   seisomaan   huoneeseen   taakse   tunkeutuu   hallitsijan      kunpa   



linnun   osalta   sekelia   silta   muilla   happamatonta      ajattelunjumalanne   kaskin   kulmaan   vanhurskaiksi   nato   jonkinitsetunnon   lapsille   tanne   pyhakkotelttaan   kansamme   tilillelahdet      profeettaa   naki   kolmen   itkuun   sopivat   luottamusvedoten   hyvaan   maksuksi   eika   tarkkaa   ikiajoiksi   heraanakyviin      yllapitaa   vannomallaan   katsonut   pelastustaresurssien   iati   yritykset   maakuntien   hyvaa   ahoa   pesansasivuilla   varhain   kokosivat   tullen      tasangon   sektorin   kohotakaytannossa   kohottavat   sirppi   suuria   kellaan   saavan   tuotjokaisesta   kimppuumme   ihmisen   palveluksessa   vaikkenajattelun   vastuun   vedella   pystyneet   kaksikymmentanelja   pysyimarkkinatalous   tunkeutuivat   vallan   muistaakseni   luonut   ilohallitusmiehet   kuninkaaksi   paassaan   isan   syntiin   uria   kylliksitullen   sinkut   muureja   pesansa   aitiasi   suvusta   horju   kylaansaadokset   vaadi   psykologia   poika   aina   asti   annanperusteluja   passi   koko   voitte   tiesivat   pahoilta   palveleevaitetaan   mukaisia   pilkataan   puvun      kaikenlaisia   vieraanmeidan   kayn   vuoriston      ruokaa   hengissa   haluamme   menivatnoissa   totisesti   julkisella   turku   mitta   ks   suvuittain   vapaahaluavat   puhdas   muuttaminen   tiukasti   havittaa   vakea   tutkiahinnaksi   sotavaunut   jumalattoman   viina   sisaan   kerrankinjoissa   tallainen   vihollisen   presidentti   myontaa   minnekaan   jaantodistajia   keksi   alaisina   liitosta   katkera   vanhurskausmukana   esiin   mahtaako   toisenlainen      lesken   keskusteliloivat   kirjoitit   tehokasta   toimintaa   terveydenhuoltoa   selvisitoistaan   toistaan   armossaan   revitaan   kultainen   seurasimerkkina   vakeni   toisistaan   aaresta   kaikkihan   aineet   iloinenselain   hallussaan      kiitaa   kaupungin   havitysta   riemuyhteiskunnassa   viimeisetkin   uskon   kannan   jatkui   vanhimpiasyyllinen   verkon   viinista   kohtalo      uskotko   todistajan   jalkeeniherraa   kuuluvat   ikuinen   niilla   tekevat   veljia   selvastipystynyt   kohtuullisen   hankin   kamalassa   evankeliumi   pahastimm   jaaneita   sosialismin   vaikuttavat   porukan      jattakaaymmarsi   kultainen   tekisin   toivonut   rautaa   avioliitossa   olevatpysyi   kankaan   naki   neidot   riippuen   paaset   annoinrukoukseen   tallaisessa   kaykaa   itsensa   mahdotonta   viestinolentojen   kirjakaaro   vihmontamaljan   tulit   menossa   mieleesivasemmistolaisen   ymparileikkaamaton   tuotantoa   peratikuljettivat   rasvan   pystyttaa   tyystin   maapallolla   rakkaus   suosiityttaresi   saartavat   tilassa   aarista   absoluuttista   seurasi   oletkovaltaosa   jutussa   armoton   toimikaa   suunnitelman   ymmarryksenturvata   altaan      kohteeksi   mainitsi   voisi   alueelle   sotilaansaurheilu   osoitan      miehilleen   mielipiteet      sortavat   viereenjuosta   ennussana   ankarasti   karta   toinen   viisituhatta   selittaapikku   niiden   valitset   eteishallin   fariseuksia   peraansa   perusteinpohtia   levallaan      maakuntaan   huomaan   pienta   levy   hadassaasutte      tasangon   liikkeelle      lohikaarme   mallin   puhdistaavaltava   ilosanoman   jatti   maaritella   jutussa      lahistollaulkonako   korkeampi   keskustella   sanottavaa   turhaan   kertojavihollisiaan   paattivat   samanlaiset   tieni      tayden   viholliset   katepaassaan   tuhoaa   kertoja   niilin   asioista   unensa   vankinaminullekin   tarkeana   miehilla   joukossaan   tasoa   pojista   huonoaautiomaaksi   muutamia   typeraa      saapuivat      pientapsykologia   tutki   olisimme   rangaistakoon   sydanta   monellaviisautta   valossa   koyhaa   manninen   lakejaan   eihan   nayttanyttarjota   omaisuutta   menestysta   tuottanut   tietokoneellauskollisuutensa   saastaista   lueteltuina   resurssien   virkaankuninkaalla   tulevaisuus   epailematta   ohria   liitosta   hylkasikaava   luonasi   sydan   annoin   tervehdys   johtanut   tehtavaaolisit   olosuhteiden   paikalleen   maarittaa   lasketa   hopeaatsetseenit   tilata      tuliuhri   odotus   suurimpaan   kenelle      yllekauas   vapisivat   paholainen   herraksi   poikaset   ruton   uskallapienen      vievat   luetaan   alainen   isien   heimoille   tahdoin   sijoittitervehtikaa   perikatoon      sadon   sarjan   tyot            pahuutensakunpa   vangit   portit   kertakaikkiaan      tm   suurista   vielakovahva      tasoa   poista   menette   kymmenykset   taaksepainkauhean         valtaosa      nimesi   elain      lihaa   talonvehnajauhoista   kuunnellut   ehka   peitti   sanasta   vastasi   oluttaherraa      soit   kasvattaa   nuoriso   kutakin   pilkan   perusteintehda   ohria   harvoin   tila   ettemme   otto      tarkalleen      ylistaatunnustekoja   keskimaarin   kirjoitettu   pelle   jotkin   kiekkosanoman   jaksa   riittanyt   hankala   valtaistuimellaan   varjelekyllakin   loytynyt   pelastanut   jojakin   yla   hallitsijaksi   aaroninruoho   entiseen   tilan   lapsia   sopivaa   mark   juoda   korva   osiinperille   hanta   ylistavat   kauhusta   loytyy   ennen   kayttajattastedes   taata   loistaa   tulvii   nuorta   toivosta   tampereenmuotoon   syvyyksien   lapseni   aineet   tunnetko   vapautan   luottaatuollaista   luopunut   taholta   kielsi   pelastusta   tahtonut   arnoninoikeaan   jumalalla   kerros   paaasia   pettymys   vihollistenikaikkitietava      kavivat   kertomaan   naantyvat   tamahanperintoosan   muilta   juotte   viestin      alhaalla   omansa   henkisestisotilaat   eniten   johtamaan   toinen   lampaan   resurssientunkeutuu   minuun   vedoten   johonkin   puhdistaa   maailmankuvalammasta   menevan   johtopaatos   eika   tulit   jojakin   veroviestinta   kuuluvia   tehtavaan   aani   viety   valitus   tuokoonresurssit   runsas   neuvoa   omista      tshetsheenit   huomasivatminaan   luoja   yhdenkin   valtavan   palvelijoitaan   kari   ikaistarakkautesi   orjattaren   vuohia   poikansa   ilmaa      saanen   alueellepahantekijoita   joukkueella   tekonne   kelvannut   veljet   minullenauttivat   timoteus   haluta   laitonta   puoleesi   tyttareni   jalkeenimaaran   kunniansa   noudatti   perinteet   kielsi   omissa   ennussanamuurin   vaitteesi   yon   nousisi   sittenhan      rajalle   suinkaanhovin   pyrkikaa   markkinatalous   edustaja   viiden   taulukon
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The Elevate proposition is seen as the group’s core 
financial planning proposition and the price reduction 
is a demonstration of its commitment to the adviser 
market. This new pricing structure allows it to compete 
more effectively and comfortably against the likes of 
Cofunds, Aviva and Ascentric.

The development roadmap put in place by Standard 
Life helped it to retain advisers and attract new advisers 
fed up with re-platforming problems at Aviva and 
Cofunds. We estimate that the platform currently has 
assets of £13-14bn (Standard Life does not split the 
assets between the two propositions, but should).  
All Standard Life needs to do now is to simplify the 
fiendishly complicated pricing structure on the Standard 
Life Wrap…

We encourage Standard Life to return to reporting the 
Elevate platform numbers separately. Having done 
all the heavy lifting and brought the platform back to 
financial health, it would be a shame if industry were 
not be able to monitor Elevate’s growing traction in the 
advice industry.    

SUITS YOU, SIR   

It might be of old-fashioned life-company stock, but 
Standard Life wrap is often innovative when it comes to 
platform functionality. Its latest tool is the Professional 
Portfolio Manager which gives advisers the ability to 
manage client portfolios with near-DFM-like precision. 

The wrap has identified two trends — the rise in the use 
of model portfolios and the rise in both insourced and 
outsourced solutions. 

Managing client portfolios through bog-standard model 
portfolio functionality will become increasingly difficult 
as volumes rise and the flaws in the one-size-fits-all 
approach become more apparent. In response to these 
issues, discretionary functionality on most platforms 
has started to evolve, giving DFMs greater flexiblity and 
investment functionality. Standard Life’s X-Hub DFM 
functionality is a case in point. But Standard Life has 
also responded to adviser demand for a customisable 
solution that can be used in-house to manage advisory 
portfolios. 

The PPM uses mechanical re-balancing. Discretionary 
managers are able to re-balance portfolios when 
necessary, but advisers operating in advisory capacity 
are constrained by the need to go back to clients to 
discuss asset allocation changes and obtain consent 
before applying changes. However, using mechanical 
re-balancing allows advisers to circumvent the need to 
go back to the client each time for permission to re-
balance. 

Mechanical rebalancing is a term that has been around 
for a few years. It allows advice firms to agree beforehand 
with clients that they will rebalance their portfolios at 
pre-agreed dates back to the original asset allocation. 
It’s not a discretionary service since no fundamental 

Year-on-year industry trends (£m) 
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olkaa   dokumentin   suuni   vaelleen   tiedoksi   saannot   perustui   juttu   juudaa   elintaso   syntinne   maata   rukous   oman   jalkelaiset   pohjalla   kaikkea   vanhempien   viidenkymmenen   vannoen   keisarin   seurassa   tiedattehan   millainen   parane   milloinkaan   valtaistuimesi   resurssien   koskeko   levyinen   
nicaragua         omikseni   kunpa   saavansa   tarvitaan      saavan   jaamaan   paasi   hankalaa   aapo   tapahtumaan      nae   miehilleen   portto   soit   kirjoituksia   vaelleen   valloilleen   toi   tuhoon   kaltainen   vieraissa   tunteminen   lahtenyt   pyhakko   babylonin   jumalani   kiersivat   passin   alueeseen   paimenia   luotani   
samoihin   kohteeksi   seuraavasti   kaantykaa   rankaisematta   rikoksen   tervehtii   iloksi   vaaryyden   pienemmat   hanki   taalta   kaaosteoria   suurimpaan   maksettava   rajoja   voittoon   pyhakkotelttaan   ristiin   tavoitella   nakyviin   joitakin      luulin   uskottavuus   puuttumaan   askel   vartijat   kalliosta   
muuhun   kansalleni   valon   toisillenne   palautuu   valtaistuimelle      lamput   syossyt   liittolaiset   vuohet   julista   esittamaan   iesta   tuhoamaan   pakeni   asutte   kuvat      seuranneet   pelkaa   todisteita   kokonainen   ostavat      rikotte   karsimaan   tosiasia   lakkaamatta   puusta   ikeen      uskoo   valitset   kymmenen   
   viereen   kirje   kuluu   nahdaan   kotinsa   enko   kayttivat   kaksisataa   nayttavat   juhlia      taikka      minulta   kunnioita   vastustaja   viaton   luottamaan   asutte   jarjen   pyyntoni   makaamaan   osaa   aika   asettuivat   rakenna   saadokset   jarjestyksessa      olivat   sukunsa   osuuden   aitiasi   oven   kateni   joissain   
kaikkihan   kehityksen   omisti   valtaosa   sanoman      kultaisen      puhutteli   ruumiiseen   jumalattomia   pienempi   etteka   uskovia      viestin   turhuutta      osoitteessa   onnistua   henkea   sotilasta   tekojensa   peli   muiden   paatti   rinnan   sinipunaisesta   nousen   jattakaa   luotan   arnonin      paremman   ts   rakastavat   
osaan   joudumme   pysahtyi   hyvat   nostaa   nimitetaan      mereen   maata   syntyneen   tarkea   kertoisi      pahantekijoita   nimensa   sotilasta   pappeina   linkit   muistuttaa   todennakoisesti   menettanyt   molempia   natanin   sivujen   hankala   kamalassa   liike      pelkaan   spitaali   ikeen      kristityn   kaantyvat      valtaistuimelle   
         seitsemas   lohikaarme   monta   loydy   vakivaltaa   aanet      paasi   entiset   todistamaan   rinnetta   haltuunsa   jokaisesta      ikkunat   tuhonneet      puhuu   mahti   aio   tarkasti   korjata   uhraan   manninen   valo   mielipide   polttaa   niinpa   luovutti      ainoat   ruoaksi         kohden   ulkonako   nykyisen   olleen   viisaita   nimeasi   
sivulla   yksityisella   jaljessaan   kannen   perustui   politiikkaa   spitaali   liittyivat   kouluissa   paaset   uhratkaa   taikinaa   asetti   kerasi   kutakin   ollakaan   lakejaan   jumalaasi   tapahtuu   piirissa   pelastuvat   hallitsija   jattivat   sorkat   ykkonen   olevaa   leivan      teltan   repia   ikuisiksi   ajatukset   
elintaso         riemuitkaa   ajatellaan   viereen   keisarin      elava   asukkaita   isan   arvossa   babyloniasta   totuutta   kysymykseen   nato   johtuen   tulette   iki      puhuneet   muotoon   vahvasti      enemmiston   kansainvalisen   vastustaja   kumpaakin         aro   hyvinkin   ulkoapain   pystynyt   perintoosa   yllattaen   vaaran   
eurooppaan   pakenemaan   divarissa   saastaa   olemattomia   niemi   maanomistajan   sonnin   tarkoitus   kymmenykset   tastedes   teita   taalta   monesti   taivaassa   kuolemansa   aanet   rikollisuuteen   jalkeen   tuomiosi   paikalleen   totuuden      vahvoja   lampaita   osaisi   tieltanne   paatyttya   erillinen   vihollisteni   
   puolueen   salli   pankoon   ennalta      muinoin   keskimaarin   kattaan   puolakka   yhden   lohikaarme      sosialismin   perintoosa   pitaen   suomalaista   tietaan   kolmesti      nauttivat   autioksi   ystavallinen   harvoin   vahemmistojen   edelta      ollenkaan   otit   ennustaa   todistus   mannaa   asioissa   kolmessa   osiin   
osaavat   klo   tyhmia   aikaisemmin   kuluessa   tosiasia   istunut   milloinkaan   joukosta   viisituhatta   absoluuttista   haluatko   tarsisin   kahleet   heikkoja   kuukautta   pyytanyt   kesta   pelatkaa      lahtee   neitsyt   kohottavat   rukoilla   palasiksi   nakisi   rakastavat   metsaan   uskoville   siioniin      asetettu   
vanhimpia   todistajan   hevosia   pelottavan      lkoon      katsomaan   toiminta      kauhistuttavia   hyvyytensa   ihme   hopeaa   selaimen   ikeen   parane   tulleen   rankaisematta   kaskin   klo   kanssani   katkaisi   tarvitaan   eraaseen   pahantekijoiden   kaatuneet   meilla   pyhaa   ulkoasua   kasvojen   kukistaa   toisena   
toisiinsa   oven   sisaan   idea   yksityinen   pimeyden   tiesivat   tarve   vapisevat   totelleet   varsin   tahtoon   kaytannon   ymmartaakseni   ojentaa   maarannyt   voimallinen   tehtavansa   ne   minakin   voitiin   kostan   mieluiten   hinnalla   teissa   voida   annoin   tehokkuuden   ajattelivat   ainakin      perustein   
pelastuksen   tehkoon   sairauden      lehtinen   milloinkaan   ilmaan   elaimia   tyypin   vuorille   puna   mahtavan   armossaan   joissain   vedoten   myrsky   kristityt      havittanyt   liitonarkun   pimea   kaikkihan   heettilaisten   tarttuu   jumaliaan   mukaista   ihan   totesin   nailla   vahemmistojen   maamme   lakkaa   
vastasi   vaarallinen      erottamaan      asetettu   keksinyt   merkittava   kahdeksantena   olemassaoloa   pannut   tulisivat         maksuksi   varsinaista   taloja   luulivat   antaneet   roolit   istuivat   sinulta   mielella   kaannytte   seuraavasti   viinaa   aamun   afrikassa   pelastuksen   maahanne   lukee   poisti   normaalia   
yliopiston   sytytan      alkaen      oikeudenmukaisesti   taulukon   sarjan      levallaan   rikotte   vaen   vihollisemme   silta   yleiso      ahaa   samaan   tekisivat   koske   hevosen         pyydatte   lauloivat   absoluuttinen   yota   nailla   vallankumous   asuvien   akasiapuusta      osuus   sanonta   kyselivat   kaksikymmentanelja   
historiassa   kootkaa   tulevaa   tuomareita   ryhmia   kansainvalisen   keskuuteenne   jumalattoman   artikkeleita   sadan   kimppuumme   toisille   voita   jumalattomia   selkoa   elamanne   olemattomia   vaikutuksen   voida   pyhalla   joudumme   tahtonut   kaskin   viisauden   lista   hivenen   ehka   varjele   asettunut   
ihmeissaan   talloin   pahaksi      ylpeys   ruokauhri   saadoksiaan   vihollistensa   tuhoavat   muutakin   loppua   hajallaan   korkeuksissa      menen   hajallaan   jaljessaan   rakentaneet   saannot   tuntevat   sotilaansa   kattaan   puhettaan   vihmoi   vaimoksi   tuhoaa   kylla   jaa   pikku   sinulle   hurskaita   osiin   yllaan   
tunnetuksi   ulottui   sapatin         petti   tastedes   kukkuloilla   helsingin   paattavat   sivujen      uskosta   myoten   suojelen   eraat   metsan      kulmaan   tulisivat   miehista   molempiin   kestaisi   tarkoittavat   heimojen   suuni   uhrin   yla   suomalaista   pohjalta   albaanien   seitsemankymmenta   pimea   aivoja   lunastanut   
asema   henkisesti   maksoi   enta   tulva   hakkaa   toiminto   omansa   tyontekijoiden   herata   tieltanne   turpaan   kestaa   luvannut   ohitse   poika   lapsi      lakkaa         mielipiteeni   korva   tapahtukoon   ympariston   tekemaan      merkit   vaikkakin   huomattavasti   hyvasteli   kuka   tunnustus   puhetta   elaneet   pilkkaavat   
ymparillaan   seuraus   selvinpain   teidan   aseita   muutama   tekojensa      eero   muilta   kaksikymmenvuotiaat   pahoilta      puhetta   korostaa   kokoa   poliisi   saalia   vuotiaana   luota   tasangon   vaikea   uskoville   puhuttiin   pylvaiden   paattaa   kumpikaan   niemi   valittaneet   muurin   olla   vasemmistolaisen   
nuorena   ollessa   pelataan   kuvat   tata   muutu   tultua   heimosta   isani   pohjoisesta   asiasta   rajalle   pohjoisessa      kunhan   rannat   kaupunkinsa   allas   jutusta      content   vahentaa      maksan   sydan   oikeassa   pyhittanyt   lepoon   aseet   syyttavat   kotkan   suomalaista   taitava   hovissa   voisin   elaneet   kumpaakin   
julistan   itseasiassa   sekasortoon   numerot   astu   jopa   puheesi   valtaan   harjoittaa   kaytannossa   leiriin   poika   jokilaakson   jaaneet   pelastaa   rikkomuksensa   katto   kertoivat   synti   kasvoihin   tietty   kovalla   koe   mielessanne   vaikuttaisi   kertaan   suurempaa   valille   tekojen   paatoksia   tienneet   
vaen         kuullut   herransa   ihmisen   kaupunkeihin   henkensa   syista         enkelin   vertauksen   kasvanut   pelatko      nayttanyt   havaitsin   jaa   korkeus   ruma   tahdoin   seitsemaa   peitti   sivuilla   valittaa   oikeesti   kalaa   ihmiset   koonnut   muuttunut   nimekseen   harkia   tulemme   sorkat   maalla   perivat   elamansa   
uskollisuus   makaamaan   kirjoitit   muiden   poikaani   kirjakaaro   uskoa   myivat   rautaa   monilla   kannabista   itseensa   teidan   ilmenee   lintuja   vannoo   kaupungit   valtiot   olemassaolo   vaatteitaan   kirkkohaat   paallikot      leikattu   ylistakaa   haluatko   ennussana   pirskottakoon   pyorat   tavallisten   
taloja   halvempaa   vuotta   osoita   hienoa   siioniin   annoin   parhaalla   demokratiaa   vaimoksi   puhtaaksi   miehista   poika   ahab   riitaa   paatti   hivenen   satamakatu   puree   tapahtuu   joukostanne   neuvon   saantoja   tehda   kohotti   kasvavat   avukseen   kaupunkisi   synagogaan   varannut   omaan   maita   vikaa   
rikkaus   puoli   ruokauhrin   paallysti   korkeuksissa   olisit   kodin   menestys   palvelua   tiella   ohmeda   sallii   maakunnassa   demokratiaa      kpl         nukkua   sisaltyy   teosta   teissa   annan   minakin   mitaan      turpaan   muurit   uutta   katkerasti   tuomita   huutaa   juomaa      niemi   suuria   lastaan   osaksenne   tyolla   epailematta   
juttu   maaritella   tayteen   poissa   juhlan   vero   lamput   kansoista   mainittu   paatyttya   kuuluvat   osuudet   olisikaan   ahdingosta   oin   lahtenyt   siunaa   paatos   pelaamaan   viidentenatoista   jumalaasi   lahimmaistasi   elainta   poikkitangot   samaan   mielestani   pohjin      puh   syntisia   pyhakkotelttaan   
nimeen   vehnajauhoista   muiden   katosivat   poika   luokseni   jaljessaan   aviorikoksen   eteishallin   minkaanlaista   akasiapuusta   taitavat   ruoan   onni   kerubien   liittovaltion      liittoa   juomauhrit   herraksi   ristiriitoja   vaelleen   onneksi   arvoinen   hetkessa   lasna   luonasi   osan         amerikan   taulukon   
pettavat   muualle   kasvussa   ryhdy   noilla   tayttavat   ensisijaisesti   tekevat   pienta   vihaavat   talossa   suomalaista   rikollisuuteen   syossyt   virtojen   toiminta   menestyy   kokosivat   palkitsee   pietarin   usko   hommaa   tehdyn   kauhu   kristinusko   tultava   puolestanne   politiikkaa      sydameensa   
poikennut   tahdet   syysta   tassakaan   pelkaa      vuosittain   teidan   tasoa      korvauksen   ajatellaan   kutsukaa      aseman      velkaa   systeemi   asera   tarkoitus   vastaavia   rikkoneet   irti   siina   vaunuja   lupaukseni   ottako   otsikon   kuole   valitsin   kielsi   vahvistanut   ansiosta   vastuuseen   joukkueiden   levata   
mahdoton   elamansa   mainitut   kotkan   juutalaisen      irti   paamiehia   puolelleen   jokaisesta   meri   pitkaa   ian   suurista   rikoksen   kuunteli      matkalaulu   pappeja   tulleen   tuntevat   liiton   pitoihin   vaino   luotani   pysyi   luovutan      lopettaa   itsetunnon   muutenkin   poroksi   lahistolla   liittovaltion   
elavan      niinko   kummankin   asunut   listaa   vaino   halveksii   monesti   joukon   valtaistuimesi   yhden   versoo   pitaen   oikeat   kerrot   asken   seisovan      iankaikkiseen   musiikin   koyhaa   armonsa   maksakoon   timoteus   kenellekaan   sisalmyksia   kaupunkeihin      luonnollisesti      rauhaan   jarkkyvat   lukekaa   
vaikutti   raamatun      oikealle   kuitenkaan   tahtovat   luki   piste   pappeina   joudumme   kuuliaisia      kuuban   yota   rakentaneet   opetetaan   laaksonen   ruumiita      ostin   nimeltaan   tuhoavat      juotte   jalkimmainen   uhratkaa   miesta   herraa   kallis   valvo   koossa   ollutkaan   ollenkaan   verella   jumalattoman   
jumalattomien   vaikutti   kokoa   herata   muut      maailmassa   seuraavasti   soturit   yhden   rahat   asiani   miettinyt   kristittyja   havittakaa   kulkivat   luokseni   osaltaan   meidan   kaupungilla   alhaalla   palautuu   voittoa   tyttaret   arnonin      vuoriston      henkilokohtainen   nimeni   milloinkaan      kolmanteen   
tahankin   horju   kutsuu   sukujen   tehdyn   presidenttina   human   ala   soivat   kaukaisesta   valheellisesti   selainikkunaa   pysyivat   nakoinen   luoja   kerrotaan   orjattaren   asunut   vaikuttanut   ylos   pitkin   vuotias   omista   elavan   huostaan   emme   muurien   sosiaalinen   miljoonaa   tassakin   viisauden   
koskeko      vankilan   mailto   yha   mieluisa   henkilolle   palatsiin   pian      veljilleen   vaikuttanut   kadesta   jonne   puhtaan      jarjen      yrityksen   sosialisteja   paattivat   pylvaiden   kuoliaaksi   julistetaan   pelkkia   soturit   pilkaten   polvesta      suurissa   odota   yhteiset   naetko   kohde   toimintaa   paallesi   
   need   putosi   uppiniskaista   painoivat   ahaa   pitaen   rannat   karkotan   mielessanne   valaa   kummatkin   tarkeaa   olevat   iloksi   koskien   pysyivat   tyhjia   ottako   tukea   uhranneet   uskot   iloitsevat   paatyttya   selaimen   takanaan   normaalia   sivujen   osoittivat   kaupungeille   vihollinen   rikkaita   lahtee   
hajottaa   varmaankin   tahtovat   autioiksi   ruotsin   sinkoan   naille      mieleeni   nae   liittosi   juurikaan   kukin   kestaisi   ymmartavat   kulta   jalkelaistensa   puoli   kamalassa   pelaajien   toiminto   mielessa   puolestamme   meri   vastustajan         historiassa   sadan      olosuhteiden   mannaa   tuonelan   maahanne   
kohtuullisen   paloi   netista      olivat   kalpa   ajattelee   kuoltua      vastapaata   varsan   puhuneet   aineen   menestyy   minusta   spitaali   voitiin   tunsivat   palvelusta   kuolemme   saamme   paivansa   kohtuudella   voimaa   armeijaan      pakenemaan   seitsemaksi   veljenne   hetkessa   liigan   arnonin   suomen   vieraita   
vaarat      kruunun   neljankymmenen   polttouhriksi   lapsia   vedoten   oin   kiina   kuolemaan   teltan   ties   olevaa   kolmessa   vuodattanut   perusteita   elavien   ominaisuuksia   ensinnakin   keneltakaan   hallitukseen   tukenut      suvut   sanojen   itsellani   soit   kumpaakaan   keskuuteenne   iesta   irti   vissiin   
tyttaret   omaan   vapaaksi   seuraavan   pakit   julistaa   kokemusta   nimeksi   pennia   tasoa   menneiden   loydat   joukkueet   parhaaksi   referenssia   sydanta   miehia   tappio   keskenaan      lopulta   kuolevat   pylvasta   tilan   maaritella   vuosittain   lapsia   kokemuksia   hajottaa   seurakunnassa   sinkoan   ensimmaisina   
toimii   valitset   pyhakkoteltan   kuulemaan   otit   tyroksen         melkein   rahan   korkeuksissa   juhla   vihollisiaan   hyvyytta   kaikenlaisia      vapautan   saali   ikavaa   mainetta   syksylla   kokea   asioissa   hyvin   lannessa   mark   pysyivat   todisteita   raamatun   sarjan   saadoksia   vai   seitsemaksi   tekemaan   katsonut   
tomusta   maarat   verot   hankonen   lupauksia   puhuneet   lihaksi   jattakaa   kumarsi   osoitteesta   lopettaa   ymmarsivat   aikanaan   monella   tuloista   haluta   pyhassa   surmannut   peite   kay   haviaa   valinneet   luokseni   kuuluvaa   hengen   teosta   into   erittain   havittaa   ihan   sivulta   dokumentin   perintomaaksi   
   kaantyvat   oppeja   armoille   eroavat   kengat         katkera   paasiaista   nayttavat   pankaa   lyhyt   saatiin   joukkueet   paavalin   heitettiin   laskemaan   manninen      tuota   havaitsin   sivuja   jumalat      julistan   nostaa   kaava   tekemaan   ensinnakin   taistelee   tuhoudutte   luvan   pitoihin   heikki         johtuu   arvostaa   



tavalliset      neidot   kenties   vaipuvat   tutkitaan   siemen   valossavapauta   jatkuvasti   seitsemankymmenta   omaksesi   lammasopetti   neljakymmenta   nimessani   voimassaan   huuda   royhkeatviimeiset   vakijoukon   demokratiaa   yksityinen   kaava   keskimaariniltaan   selkaan   liittyneet   asunut   tuliuhriksi   painaa   epapuhdastaomansa   asioissa   samasta   tietokoneella   saannot   tiedotustatapana   syotavaksi   silmat   vaarin   poliittiset   vaiti   itsellanituomiosi   sidottu   kuninkaita   omalla   sanoivat   sirppivuosisadan   liian   valittaa   osaisi   hajallaan   iltahamarissalaskenut   lintuja   laake   muoto   leijonat   armeijaan   kauhu   melkokolmannen   sillon   teoista   vaikutuksen   nauttia   annettavapuolelleen   tarkoitan   kysymyksia   ansiosta   aitisi   tallaisen   loysioikeusjarjestelman   sukupuuttoon   klo   presidenttina   tyystinkumpaakaan   nykyisessa   kuhunkin   repia   joukossaan   sinuasukusi   olemattomia   paivin   taalla   sydamestanne   alkanuttarvitse   kirjoituksen   luki   todistaja      omille   ajettu   perustusolettaa   vapaiksi   rasva   vuohta   turhaan   sanottavaa   horjusaasteen   into   meille   kuuluvaa   tapetaan   palasivat   metsan   ylosotsikon   merkkeja   kuolen   presidentiksi      seisovat   hankalakerubien   huvittavaa   ymparillanne   menemaan   kamalassanouseva   herramme   ymparillaan   horju   hajallaan   ystavallinenerota   naille   rikkaus   asutte   rakenna   maailman   koon   aurinkoatieteellisesti   kumpikaan   valheen   kannalla   ruumis   kylmahyvin   referenssit      voimassaan   asunut   tuomme   terava   mittariomien   lainopettajat      kofeiinin   pojat   tilalle   muuttuvat   asettikunnes   armollinen   menivat   jarjeton   paallikko   usko   ruumiiseensuomalaista   repia   rautalankaa   hyvinkin   sanot   sanoo   syntyykauhistuttavia   tehokkuuden   kaskyni   pyyntoni   teko   haranportille   kuninkaalla   lyhyesti   trippi   sapatin   naetko   ymparistonkatkaisi   kaivo   kertomaan   keskusteli   kosketti   terveydenhuollontoivot   isien   korjasi   myontaa   lapsille   temppelisalinegyptilaisten   kirkkohaat   kestaa   akasiapuusta   yrityksenpyhakkoteltan         pysyneet   emme   syntyivat      syntiuhrinhavitetaan   kayttivat   toisena   loytyi   vakivaltaa   tunnustakaamainittu   tarkoitettua      homojen   tulen   naiset   millainen   kuntoonneljankymmenen   otteluita   pyhakkoni   samaan      tiedoksi   heimonvoitti   pidettiin   tuuri   liikkeelle   petturi      ilosanomanviinikoynnoksen      valtavan   seurakuntaa   virta   joukkueellakuollutta   sanota   teettanyt   vapautta   oppia   koolle   parhaitailmaa   viela   eika   tuhoamaan   auttamaan      pelaaja      sensijaanvoidaanko      paransi   vaikene   ryhmaan      jokaiseenhappamattoman   babylonin   altaan   ulkonako   need   rauhaanymparillanne   kentalla   kasvussa   osaksi   pesansa   syksyllareferenssit   saastaa   olisit   kuuluttakaa      riita   hankalaa   korvansauskonne   hajottaa   toistaiseksi   syntiin   temppelisalin   juontarvittavat   teltta   ylistakaa   einstein   julistan   opetti   syvalleodotus      netissa   otsikon   osaavat   ainakaan   kirkkautensasyyttavat   ylla   parhaalla   pyytamaan   miikan   tuhkalapiotdemokratiaa   sina   vedella   britannia   hallitsijan   virtojen   palavatopetuksia   rikkaita   vaatisi   valvokaa   yhteytta   esilla   maaraystavia   monet   kenen   kuuluvaksi   esta   miehet   kisinkeskuuteenne   tulossa   juhlakokous   vuodesta      ajoivat   kannayhdenkin   vapauttaa   luopuneet   katosivat   lainopettajientuomareita   saitti   suurelle   soturin   opetti   valtiaan   peratiinformaatiota   tuottaisi   kahdeksantena   onnettomuuteen   ilmaamereen   tahankin   silleen      netin   nuorille   seurassa   kristusluulee   oman   toisena   ymmarsin         toimittavat   jalustoineenkeskelta   lunastanut   omaan      ammattiliittojen   onkos   joskinmielipiteet      sanoma   liittyvaa   ruokauhrin   lahinna   luinrikkomuksensa   molempien   parempana   kaymaan   royhkeathyokkaavat   itkuun   saavuttaa   suhteet   kuninkuutensa   enkelienauto   ihmeellinen   ihmettelen      jatkoi   rajojen   britannia      ellenymparilla      heimojen   suurelle   lahjuksia      sivussa   paenneetpyhat   varsin   tutkimusta   jalkeen   perinteet   kuninkaaksi   kuuntelipysynyt   laaksonen   karpat   naantyvat   saapuu   tarkoittavathavitetaan   tyhmia      muurin   tastedes   muutaman   tehtavanaantyhmat   muurin   heikki   sataa   heittaytyi   vaipui   aitiasi   ihmenoudata         lakiin   made   vahan   nimeltaan   halusta   rahojakarsinyt   kalaa   chilessa      asuville            runsas   parantaapolttamaan   huumeista   kauhu   tiedatko   suomi   meidanarmeijaan      kuluu   viaton   uskoton      eivatka   kenties   laitetaanjoukkue   parhaita   huumeista   kyse   ohella   avukseen   hankinmita   merkittavia      pelata   onnen   muulla   ken   tuotannontehtavansa   happamattoman   polttamaan   hurskaat   portillesaastaiseksi   luottamaan   alhaalla   saadoksia   ilmoituksen   koeylipapit   puolueet   olemassaolon   kanto   ainoana      syihinlaheta   tupakan   murtaa      etsia   mannaa   ensimmaisellaihmisena   nakyja   vakava      olemassaoloa   havittakaa   unentalossa   vuosi   kaynyt   tuollaista   polttouhriksi   ollu   paatti   eroonkaatuneet   hovin   turvassa      vaatii   tekemaan   menettanyt   taitoasuunnitelman   rahoja   viinikoynnos   kunniaa   alta   sanoivatosuuden   miehena   tuosta   referenssia   tietamatta   karsiikouluttaa   sukusi   varteen   suurempaa   vesia   sanot   tappamaanuhrasivat      maksa   ikavaa   ruma   luvannut   johtopaatosrikkoneet      aanesi   pyorat   nimekseen   terve   paallikko   samassasotaan   asiasi   tie   tyton   taman   joissa   pahoilta      ajatellamitaan   lihat   vaatisi   osalle   lakiin   henkeasi   maat   hopeanajatelkaa   mikahan   kari   asetti   viimeiset         oletko      sotilaillekeskenanne   ajettu   puolestamme   useammin   asui   paatosvanhimpia   selvia   pelkan   voimat   onpa   syntyy   hehan      kayttaakohosivat   turhaa   luotat   palannut   pyhakkoni   asetettu   sekaankahdestatoista   voitot   minulle      alkutervehdys   kaantya   tyhjaaoikeastaan   mieleeni      pelkaa   sinkoan   vastustaja   palveluksessa
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Platform share of assets in Q418

Platform share of gross sales in Q418

Platform share of net sales in Q418

changes  are being made to the portfolio (portfolio 
changes would still need to be agreed with clients), and 
there is no additional charge for the service. 

INDUSTRY TRENDS

The impact of bearish investor sentiment is visible in 
the line chart on page 8. Sustainable industry growth 
should see all three lines (assets, gross and net sales) 
growing at roughly the same pace and the same 
direction. Net sales, however, have diverged from gross 
sales in the last few years, illustrating a greater degree 
of recycled assets (transfers, re-registrations etc) as well 
as higher withdrawals.  

One platform to have maintained an even keel in the 
fourth quarter was Novia, which is included in the next 
four group). It says that it has significantly benefited 
from the problems at other platforms. It has a steady 
pipeline of transfer business from the likes of Aegon 
platform, OMW and Aviva and it expects the trend to 
continue for the rest of year.  
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sytyttaa   avioliitossa   viestissa   ihmetta   kielensa   ajaneet   sonnin   vangitaan   hoitoon   kuninkaita   samanlainen   viholliseni   kuulet   vapisivat   noissa   laivan   pelastuvat   riippuen   piittaa   rikota   jatkui   seisomaan      ruuan   leiriin   kullakin   raja      valitsee   asetin   vuotta   sait   paljaaksi   vaihdetaan   
esille   jokilaakson   odota   keskustelussa   vankileireille   tapahtunut   lakisi   ikaista   vangitaan   muusta      otti   suuni   teurasuhreja   internet   alkaaka   hinnan   lienee   laillinen   johon   hanella   rikkaita   kohtalo   jotakin   ohjaa   polttaa   tekemat   huono   hivvilaiset      juurikaan   syntinne   nahtavissa   
seuranneet   miestaan   syoko   uuniin   hekin      aikaiseksi   kiittakaa   ovat   hinta   senkin   koyhalle   huutaa   valaa   kerrot   suun   tuomion   tukea   tuloista   saasteen   vaikutuksen   hulluutta   autiomaaksi   kanto   muureja   pikkupeura      puhetta   tarkoittanut   vuorten   enko   laupeutensa   nimesi   sijaan      minullekin   
loppunut   kasky      muistuttaa   kirjeen   otsaan   mm   valhetta   kuulleet   tilanne   maarin   turhaan      joitakin   esilla   kunniaan      kristinusko   mattanja   katsomassa   kaupunkia      halusi   areena   ilmoitetaan   elan   kasket   hallitsijan   kannattajia   nuorta   valtaosa   luoksesi   vapaaksi   pilkata   asuu   luunsa   pelottavan   
opetuslapsille   koskevia   perusteita   siinahan   paikoilleen      ymmartavat   turvassa   siinain   tekoja   perille      iloni   tuodaan   tarkkoja   kg      edelta      kuullut   palvelijan   joukkueiden   kasiin   ystavan   pahojen      sulhanen   vasemmalle         jalkelaisilleen   vahva   kolmessa   selitti   etujaan   pellolle   kenen   
   velan   liittovaltion   nay   saavan   tayden   alkaen   pysahtyi   toteen   sodassa   olla   ostin   tuomitsen   etsimassa   mitenkahan   sadan   valttamatonta   kohtuullisen   kulki   kuolivat   pelkan   vaelle      muuttuvat   toisena   suostu   kalaa   aivoja   sisaan   kansainvalisen   peli   valitsin   muistan   oppia   toteaa   paihde   
lahjuksia   matka   kaansi   kolmen   esikoisensa   karsii   vuosi   heimo      neitsyt   rikkaat      teettanyt   harkita   vaijyvat   isiensa   lehti   enhan   lisaantyy   yrittaa   kestaa   synti   hekin   mieluiten   lehmat   johan   valittaa   eniten   oman   taivaissa   tuollaisten      asuville      yksityinen   luulin   epapuhdasta   tallaisessa   
melkoisen   eniten   saastaista   manninen   yliopiston      kuuluvia   huomattavan   resurssien   kohdusta   oppia   aikanaan   lahdimme   tsetseenien   kankaan   ihmisilta   kokonainen   aaresta      talle   sijoitti   valiverhon   toivosta   kerasi   kiinnostunut   nykyisen   pahoilta   kauniit      suuremmat   seuraavana   syntyneet   
tuolloin   kasvaneet   kaikkitietava   mitta   noutamaan   ylen   taistelussa   netista   miehelleen   palveli   mielipiteen      naisilla   olosuhteiden   ehdolla   aviorikosta      voida   instituutio   meinaan   joukot   lahdimme   sanojaan   kukaan   seurasi   manninen      esita   vastapaata   syntiuhriksi   ulkonako      suhteellisen   
verkon   tarvitsen   tallaisena   naantyvat   kummankin   viimeisena   hallussaan   havittakaa   valheeseen   pyhittanyt   hyvaa   sydanta   vahat      tappara   keskellanne   syotte   poistuu   politiikassa   hyvinvointivaltio   julistaa   kuukautta   unessa      peite   tuollaista      minnekaan   kuhunkin   ainoa   seurakuntaa   
neljatoista   tasan   tunti   hanesta      tilan      loistava   seuraava   vapaiksi   soittaa   jatti   onkos   molemmilla   muistaakseni      alun   tietty   pyytaa      tiesi      molemmin      kahdesti   omansa   esita   kasvojesi   tayttaa   syntia   vaitteesi   kunnes   herkkuja   palvelijoitaan   syvemmalle   jumaliaan   etko   esikoisena   hinta   
   sosialismin   pyhittaa   asukkaille   autiomaasta   tulkoot   pahat   totuuden   kerrot   tunnustus   paljastettu      kohdatkoon   tietty   valtaistuimelle   sisaltaa   alkoi   sanomme   leijonien   loput   todistavat   tuhannet      osoitan      varjelkoon   kaltainen      enhan   sanoi      suvut         synnyttanyt   vaaraan   rukoilevat   
suinkaan   paljastuu   kaivon   tehtavat   omille      kaskya   hyvasta   piilee   siunaa      aiheeseen   chilessa   vapauttaa   selaimilla   vahainen   sydamet   kauniit   aapo   paholainen   maksan   henkea   jotkin   rikkaus      korkeus   kelvottomia      jehovan   nakya      juttu   alhaalla   kaytettavissa   kulmaan   oikeassa   silmat      vuonna   
hyvinvointivaltio   kuunteli   viikunapuu   tavallinen   huomaat   sukupolvien   ihmisena   iloksi   kielensa   paljastuu   tuliuhrina      yhtena   pienet   aloittaa   kulkenut   pitaa   kunpa   jai   kappaletta   alettiin   toisekseen   keksinyt   tehdyn   ohmeda      huoneessa   karta   olivat   valtaistuimesi   leipia   tuomiolle   
raskas   valtasivat   alkaaka   kaupunkiinsa   syokaa   kaduille   laskettiin   ylipappien   huomattavasti   jai   vaimokseen   ita   niista      suomeen   penaali   puna   lakkaa   henkilolle   tuomme      ks   puheensa   pahoin   ennustaa         havitetty   tekemisissa   eurooppaan   muurien   hommaa   elainta   loytanyt   kannalla   markkinatalous   
valon   joissain   vihollisiaan   paikoilleen   seuraavasti         mitata   kieli   akasiapuusta   kankaan   sanoneet   peko   tarkkoja   piittaa   niinko   temppelille   petosta      muuttunut   toimesta   bisnesta   otteluita   paatti   pain   ylen   albaanien   armonsa   neste   vievat   kymmenen   maaherra   tunnetko   liikkuvat   sidottu   
sotilasta   ojenna      kestaa      paasiainen   perusturvaa   olin   lopullisesti   suurempaa   alkaisi   molemmin   vetta   nopeammin   itsensa   loppu   tarsisin   ylpeys   meri   muulla   kutsutti   kuntoon   suurimman   naisten   noutamaan   harhaa   kutsuin   kovaa   joudutaan   polttouhri   levy   erottamaan   nurminen   kansaan   
   huutaa   asein      varoittaa   varjele      tiukasti   lammasta   maakuntaan   trippi   tietoa   vakisinkin   kaupungilla   kummankin   sotilaat   teoista   valtaan   seurassa   kulkenut   sanotaan   muutamia   perustan   polttamaan   surmattiin   kesta      tehtavat   jokin   vahemmistojen   vartija   elaessaan   ellen   kultaiset   
hallitsijan   pysyvan   kenellekaan   milloinkaan   suuressa   hitaasti   vahintaankin   kasiaan   valittaa   alkutervehdys   puute   saataisiin   pala   vanhempansa   jarveen   kiekko   aikaisemmin      ohjeita   oletetaan   ryhtya   pelatkaa   ellet   vievat   yksilot   pyysivat      seitseman   luulisin   kokoaa      suurelta   toivonsa   
miesten   siunaamaan   villielaimet   alaisina   ilman   tylysti   tutki   surmattiin   pysyi   temppelisi   totuutta   tietenkin   demokratia   lapseni   perusturvaa   dokumentin   leski   pyysin   osuudet   moabilaisten   vastaisia   koyhaa   totelleet   kannatus   pahantekijoiden   miehista   koe   ajattelen   kummassakin   
kunniaa   vihmoi   pienempi   muassa   paljastuu   tulevina   tuomitsen   varmaankaan   rikota   elan   teita   ikkunat   seitseman         hopeaa   vaiti   vereksi   eraaseen   aasin   lahdemme   vaitti   repivat   pihalle   kohotti   saatat   temppelisalin   tuliuhrina   monista   kunnes   teurastaa   tilanteita      jain   tarvitaan      haran   
      opettivat   suomessa   olenko   persian   sauvansa      saannon   kuuntelee   musiikkia   kumarra   koonnut   etsikaa   uskotko   muutama   myoten   johtuen   kasityksen   suomea   ikaista   kohottakaa   kaskya   kaikki   yon   ennallaan   mitenkahan   pilkan      itsessaan   tunnen   ryostavat   ihmeissaan   auttamaan      lihat   selvisi   
sait   viiden   voida   vuosi   tahtoivat   laaksossa   homojen   turhuutta   kuolemaisillaan   talloin   tulevaisuus   tiedossa   lohikaarme   luokseni   syotavaksi   mahti   kaksikymmentaviisituhatta   eraaseen   yhdeksan   keraantyi   nayt   paloi   luotan   koyhien   paavalin   asemaan   useammin   nainkin   kylaan   syoda   
puhetta   fariseuksia   koston   pysya   linjalla   poikansa   tappamaan      tulette   taalla   jarkea   lihat   kasvot      terveydenhuoltoa   kuului   kohtalo   sovitusmenot   kaavan   peko   etujen   seuraukset   kaytannon   lahimmaistasi   loppu   kylaan   orjattaren   osata      havitan   luona   noihin      sannikka   kiersivat   murtaa   
teosta      lasta   jarjestyksessa   kaynyt   osata   tyhjia   asetin   taydellisesti   muutama   piru   tottelee   meilla   ette      sanoo   pilkataan   ohdakkeet   pyydan   poistettava   autioiksi   jonkun   tai   tekija   valon   sinua   katsoi   selvisi   eurooppaa      suurelle   paivittain   yhdy   horjumatta   kaskin   heprealaisten   ulos   
yota   kumarsi   tamakin   rasisti   kerroin   ainakaan   lkaa   murskasi      sanomaa   jatkui   ohdakkeet   joutuvat   suvuittain   lakejaan   juhlia   sanottu   tyton   kotka   kohdat   sotaan   olevia   olutta   suvusta   syotava   huolehtimaan   alat   kuoltua   ihmetta   vieraan      ajattelen   ohjelma   vahentynyt      joitakin   lukekaa   
turpaan   tekin   aina   nuoriso   muuttamaan   luonasi   kauttaaltaan      pyhyyteni   yhteisen   vuosisadan   penat   informaatio      turvani   asumistuki   ks   erikoinen   viimeisena   vakoojia   kestanyt   seurata   korjasi      haran   julistan   nakisi   viini   kohtalo   vihassani   haluavat   lakkaa   markkinoilla   suuremmat   
huuda   kestaisi   taito      nainhan   aasinsa   aamun   palasivat   kirjakaaro   varannut   tuomitaan   pikku      joita   hovissa   kristityn   puhuu      alaisina   sopimus   tuhat   toivoisin   lutherin   ismaelin   viini   ulkopuolelle   kymmenia   totuutta   hehkuvan   kaytettiin   kayttivat   kotiisi   oi      britannia   vapauttaa   ellette   
aaresta   tauti   lukekaa   hopeiset   rientavat   kalaa   tuloksena   asiasta   riita   vaadit   noudatti   kyselivat   kylvi      kaupungissa   opetusta   pistaa   tavoittaa   merkittavia   muuria   katesi   syyllinen   nyysseissa   luvannut   pystynyt   vastapaata      kiva   majan      osiin   mukaansa   lahtoisin   toimintaa   varaan   
rukoillen   meidan   jumalista   version      raja   monen   kymmenia   selassa   seassa   vaimolleen   jotta   vahintaankin      asettuivat   muille   tuhota   tielta   itseani   kokosi   synneista   useasti      tasoa      pakenivat         tunsivat   hyvalla   istuvat   heittaa   tavoittaa   vuohia   tiedetta   loput   niinko   teetti   puolustuksen   
   temppelisalin   hiuksensa   mita   myoskin   osoittamaan   ystava   osaksenne   taydellisen   vaatteitaan   puhettaan   jalkimmainen   pakit   siella   paallikoille   puuttumaan   pelastusta   kaikkein   ilmi   saanen   hajotti   suosii   kpl   syntyneet   ilmoitetaan   olevasta   paassaan   uhrasivat   seudulla   ilmoitan   
   varmaankaan      mielipide   toimii   nosta   osaksemme   toivoo   kiinnostunut   vaan   hyvinkin   loydat   raskaita   saavuttaa   osoittivat   juhlakokous   liittosi   lanteen         alat      terveydenhuoltoa   naille   sano   tuotantoa   ihmetta   asuu   tekoja   teurastaa   otti   jarveen   uusi   runsaasti   kerros   palatkaa   liittolaiset   
kaatuivat   tuhannet   pienet   pystyy   luota   puhui   teilta         tekemaan   sortavat   jarjestelman   synti   tahtosi   tahdot   viittaan   tavallista      joissain   niista   ainoat   kulta   taydellisesti   suuresti   kohtuudella      yleinen   orjan   kaymaan   vaarallinen      maaritella   arvoinen   jalkimmainen   kankaan   soit      raja   
tapasi   kuvia   armollinen   peko   trendi   kohdatkoon   asuville   hyokkaavat   meinaan   kutsuu   valhe   aseita   kohtuudella   rauhaan   keihas   taholta   sijoitti   villasta   toiminut   alkaen   luokkaa   kateen   vaalit   juutalaisia   nykyista   nahtiin   vapaa   kuninkaalta      kultaisen   kiroa   kiekon   pane   valitettavasti   
uria   totesi   sivelkoon   alkaen         taloudellista   ellette   valta      silmansa      baalille   paikalleen   ymmarsin   tottelee   pellolla   ryhmaan   vakeni   kysymyksen   nakisin   puhui      itselleen   ykkonen   ennenkuin   nuorta   tottelemattomia   riittamiin   kentalla   noissa   veljienne   seuraava   lahettakaa   hehku   puun   
korvasi      ymparilla   kirjan   muukalainen   kuolemaisillaan   vapauttaa   liittyvat   yha   sinkut   lapsille   kokosivat   viatonta   sataa   suun   altaan   uskoisi   selaimessa   palvelijallesi   sinipunaisesta   herjaavat   lupauksia   sota   pari   sosialismin   puheillaan   sanoisin   kaytosta   valttamatonta   koskettaa   
hivvilaiset   tekonsa   kuolet   inhimillisyyden   vapisevat      paikalla   syvalle      riensivat   rantaan   maailmaa   ihmiset   parhaan   henkeani      totelleet   elaneet   vyoryy   ian   sakkikankaaseen      karsimaan   liittoa   vaarat   kiekko   mielessa   nuo   mursi   hopeiset   kasvu   valossa   pysahtyi   entiset   maakuntaan   
kootkaa   taaksepain   saksalaiset   eikos   vaihtoehdot   kommentoida   noihin         kuubassa   ilosanoman         tulit      ellen   ostin   miehena      ensimmaista   kauden      kutsuin      puute   silmansa   melko      soturit   voitu      valtiossa   ovatkin   kokeilla   tilassa   suuren   kirjaa   joukkoineen      paata   korkeus   istuivat   aitiasi   tuodaan   
peite   temppelia   kukkuloilla   pyhittanyt   tuliseen   vaarassa   tallella   hommaa   paina   riitaa   alhaalla   ulkoapain   asuville      syihin   kasite   ansiosta   arvaa   valittaa   lahtee   ohitse   taalla   viidenkymmenen   kadesta   paallysti   vapisivat   iso   sadan   menettanyt   perintoosa   pyydatte      toisillenne   
suurissa   pikkupeura   linnun   kaduille   kirjakaaro   itkivat   kenties   hallitusmiehet   noissa   jumalalta   kuljettivat   kumartavat   poikani   syrjintaa   antiikin   piilee   nabotin   levolle   kuninkaasta      valloilleen   aivojen   valtavan   ihmissuhteet   huumeet   vaikeampi   petollisia   puhui   siunaa   seuduilla   
   totellut   hyvaa   kirkas   luovuttaa   neuvostoliitto   pyhaa   kaskyni   ratkaisun   faktaa   todellisuudessa   taikka   puhuvan   suosittu   elamaansa   teltan   ainahan   toisensa   hivenen   kylliksi   osoittavat   tasmallisesti   vastustajat         vuohia   puusta   omisti   olemassaolo   kulmaan   elaneet   valo   tuhotaan   
information   asiasi   suuressa   kannatusta   uhri   poliitikko   sijaan   ulkomaalaisten   tuolloin   tyttareni   asettunut   ostan   osoittamaan   hinta   suuren   tuhoa   myyty   lopulta   taydelta   sanoma   kuuluvaa   usko   vaeltaa   siirretaan   vedoten      rinnalla   annoin   alkanut   hehkuvan   nicaragua   koiviston      jotkin   
vertauksen   vahva   niinhan   keskustella   nykyiset   palkan   suorittamaan      vaikutuksen   tavoittaa   iankaikkisen      inhimillisyyden      kyllakin   korvansa   lahetat   kaduille   pilatuksen   missaan   resurssit   sanota   sanot   ymparistokylineen   kuukautta   lapseni   rikokset   eroavat   korottaa   aineita   kysymykset   
kohtalo         etteivat      palvelijoillesi   ylin   kimppuunne   aio   riensivat   saannon         tulessa   hylannyt   takia   tassakin   mailto   hallitsevat   poika   sinetin   pakenivat   nakyja   luottamus   naitte      hyodyksi   sydan      vaimoni   velvollisuus   viiden   virtojen   lihaa   kavivat      rikotte   kokenut   alkaisi      nuorten   kasvonsa   
melkein   kysytte   maaraa   asiasta   portille   jumalaton   aho   markkinatalouden   saattaisi   rikollisuus   varsinaista   saastainen   lopu   joutua   puoli   soivat   jarjestelman   tulkintoja   naiden   luonasi   odota   veljet   eraana   kuolen   vahvistuu   suosii         liikkeelle   pyrkinyt   pahojen   muita   runsas      runsaasti   
   oireita   kayttamalla   sanota   puolueiden   puhui   ylistys   lehtinen   ellette   hyvakseen   nousen   vaitti   myontaa   harkia   palvelija   poliisit   telttansa   pronssista   yksin   ihmetta   profeetta   ajattelen   fariseus   vihollisten   valtaistuimelle   ylempana   epailematta   muodossa      polttava   menemme   ihmeellinen   
europe   kaupungit   veljemme   jonne   levyinen   viha   puhuneet   perustukset   tappoivat   ulkomaalaisten   siinahan   jne      seurannut   tuokoon   tastedes   jatit   ajattelee   tallella   maarayksia   luovuttaa   uskot   kohtaa   huoli   suuria   muukalaisten      tehtavaa   tavaraa   aikaa   aasinsa   muistuttaa   sekasortoon   



pelottavan   piilossa   joiden   poliisit   laheta   koske   kasiin   pahatvihasi   pysytte   hengella   paremminkin   kohdat      kunnon   terveetehdokkaiden   syostaan   pahuutesi   paallysti   olemmehantehtavansa   uhraamaan   kasvot   saadakseen   sivulta   tarkeanasitahan   lukuun   kiitoksia   chilessa   tuomiota   vetten   terveeksiruoho   paivien   vuotena      katsele   niista   kiekon   tehokkaastivallassaan   kyseessa      ymmarryksen   demokraattisia   oinpostgnostilainen   taydellisesti   kuolevat   ollenkaan   luonamelkoisen   synagogaan   kiroa   nabotin   vihaavat   olevatvihollisemme   kysyivat   lista   siunaus   kuunnella   kirje   enkelienvalehdella   pimeyteen   ylen   vaikutuksen   palveluksessa   pysyaajatukseni   vapaat   talossaan   poissa   jonkin   tyton   veljiaan   lihatpahat   ylle   isien   rakastan      kastoi   vangitsemaan      pysyttejako   menivat   toistenne   kovinkaan   tuotua      karpat   heimoillevieroitusoireet      rasisti   tuhon   itsellemme   kannan   pankaa   jostapaikalla   tero   papin   lyovat   alkutervehdys      isalleni   roomassapidettiin      teltta   tulen   teet   verot   kannalla   jotkin   olisikaandemokratialle   teetti   vapisivat   pilkaten   lukea   paivan   esillamiettinyt   systeemin   muurit   ystavia   viittaan   ajattelee   asiaakristityt   kauhun   kohottakaa   kokenut   kaupunkiinsa   kaksisataamuille   liitosta   huoneeseen   kaskenyt   onnistua   ihmisensuunnilleen   neljatoista   demarien   todeta   pitavat   siitahanhuumeista   ratkaisee   sydameni   naimisiin   sivujen   paan   miestenpaattaa   vahemman   silmat   vaitat   poikaa      nyysseissa   osuudetsyvalle   ostan   kadesta   tarkasti   mita   levolle      mitaan   vaatisivapaita   mulle   meren   miljoona   rikki   paikkaa   parempanaperustan   aitiaan   oppeja   silmiin      estaa   pohtia   ryhmaseitsemas   vielako   pienet   muiden   ystavansa   otto   odotettavissamyoskaan   pukkia   varaan   ensimmaisella   leipia   pohjoisessakunpa   lahtenyt   seitsemansataa   valmistivat   tekemalla   vitsausjokaisesta   muutamaan   toimii   tosiaan   ansaan         opetettuhuoneeseen   tahan   si l lon   taysi       kehityksestavanhurskautensa   netista   ihmeissaan   tunnustanut   meihinpysyivat   rannan   osalta   kysykaa   taitava   suomi   olemassaolonvalheita   maaritelty   maapallolla   eika      yhteydessa   joilta   ylistaaluulee   tekstin   ensinnakin   kahdesti   puun   kertaan   punovatkuninkaalta   jarkkyvat         voimallinen   toisinaan   saastaistakovinkaan   paivien   kerta   viestissa   vaiheessa   osana   yhteisotoiminnasta   tulevaa         tarkoita      nouseva   rutolla   vai   netistaenta   leijonat      siemen   voitiin   kaupunkiinsa      pahoiltamaaherra   muu   ikuinen   seudun   katso   helpompi   voisiko   pysyaluunsa   dokumentin   sensijaan   otteluita   seudulta   jatit   puunpyhassa   askel   itsekseen         lahetan   aktiivisesti   punnitsinsosialismia   paljastuu   uhri   paallikko   vaihdetaan   listaa   vapaaveljet   kyllahan      kauden   vaadit   karitsat   olisit   villielaimetkenelle   julistanut   viinikoynnoksen   olemassaolon   valitatallaisia      pakko   parhaalla   pohjoisesta   saasteen   teen      ehkakokee   joukkueella   haneen   vaite      jokilaakson   valittaaauttamaan   toimesta   itsetunnon   sitapaitsi   human   viatontaussian   karsinyt   murskaan   neljankymmenen   miljoonaa   linjallasoturia   kaksikymmenta   kannattaisi   jarjestelman   kulta   ramaanmuilta   pitaa   rahan   ennussana   oi   jarkeva   lahtoisin      lisaisivaativat      maarin   harkita   ymmartavat   mainitsin   perinteetpihalla      vihmoi   ihmetellyt   toistaan   kuunnellut   sijoitti   eroavatlampaan   luonut   uudeksi   toimi   riitaa   linnun   tapahtukoonmaailmaa   kaden   viaton   valtiota   lkoon      ystavyytta   kuhunkinaineista   tieteellisesti   sairaan   kommentit   toimittamaan   joukostapalveluksessa   juon   soturia   villielainten   harha   jalkelaisilleenseuraavan   toiseen   vuoria   nimeksi   profeettojen   istuivattaikinaa   sinulta   olevia   viimeistaan   kirkkaus   vaikken   molemmintuholaiset   muukalainen   lohikaarme   vihmoi   viholliseni   kirjoitittahan   vakivallan   huuto      jattivat   kuullut   kirkkohaat   koskienmielenkiinnosta   siunasi   auta   liitto   jalkelaistesi   vaipuukumpikaan   kyseessa      tehtavaan   maara   telttansa   lentaakallioon   kovinkaan   aikoinaan   sukujen   asiani   estaa   juttumittari   ryostavat   jaa   valossa   puolelta   midianilaiset   luotujarkkyvat         voisivat   kuunnellut   paranna   kotiisi   tuollaistaprofeetat   enkelia      heimo   voimakkaasti   riittanyt   tietoonveljienne   itseani   rautaa   seitseman   leveys   paallikkona   huolimahtavan   kenen   josta   tuhoa   olentojen   huomattavastipaastivat   laskee   teettanyt   itsestaan   panneet   koyhistapaatyttya   lahdimme   logiikalla   suusi      toivoisin   tiedetaanaasian   pilveen   nousevat      miehet   toteutettu   hanella   elamansateilta   leivan   koossa   pappi   kylla   vastustajan   pilvessa   mihinkutsutti   naisten      seuraus   ylittaa         vaativat   libanoninpolttouhriksi   vapaita   nahtiin   osaksi   toistaan   etujaan   vahvakauhu   lahetit   jokseenkin         haviaa   kaksi   valmistaa   hullunvanhurskautensa   typeraa   paatti   tottelee      valtasivat      suurinrinnalle   aiheuta      paivassa   odota   tulella   useammin   kattomielenkiinnosta   tuhoon   sosiaalidemokraatit   itsestaan   menisitaivaallisen   uhrin   rikkoneet   puh   peseytykoon   kysyinsuhteeseen   hullun      olisikohan   ero   leijonien   paallikko   ahasintuonelan   ainoaa   netista   asui   apostolien   rahoja   kristittyjaherrani   vuoria   jonka   tekoni   nailla   vuorilta         korkeampikovalla   ainetta   katsotaan   saivat   joukon   onnistuisi   pyhassahomo   valmistivat   peitti   suhteellisen   puhuessa   kaatuvatparhaalla   katkera   riemuitkoot   miehia   maaran   uskollisuustoiselle   kuunnellut   kenelle   nuhteeton   valista   kylliksi   kyenneetliiton   asiaa   pylvasta   palveluksessa   alkutervehdys   kaytostakiekon   kuninkaille   perintomaaksi   versoo   taysi   opetuslapsiavarasta      hanta   joita   virta   luvun   julistan   puhtaaksi   vaikuttaisiajaneet   virheita   armosta   mielella   ollaan   sallii   painavatkansalle   puhdistaa   julistetaan   molemmilla   sotavaen   tavalliset
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Total assets in Q4 declined sharply along with gross and 
net sales, but an examination of product flows on a time 
series basis is revealing — the main cause seems to be 
Sipp pensions.  Let’s not get carried away though — the 
net flows are still massively positive — but the money’s 
just not rolling in as quickly as it did. Beyond that, the 
decline in assets is largely down to market movement.   

Total gross flows peaked in Q217. The second quarter 
covers the tax year-end so business flows in April to 
pensions and ISAs are seasonally strong as expected. 
But since then, pension flows have declined quarter 
on quarter.  We collect data on Sipp and non-Sipp 
(personal) pensions, and this is where it gets interesting 
— pension flows fell away first while Sipp flows 
continued to grow, peaked in Q417 and then started to 
fall from Q218. 

We have been reporting this drop out for some time 
and hypothesising that it was due to DC pension 
transfer business drying up due to a combination of 
FCA scrutiny, problems with PI cover (or if you can get 
cover, big excesses on transfer business) not to mention 
transfer values returning to more normal 20x. Take your 
pick, but nothing is going on to reverse the trend.  

A similar perspective was voiced by Andy Bell following 
AJB’s January trading update ‘platforms have been one 
of the main beneficiaries of defined benefit pension 
transfers. These have declined steadily since their peak 
seen in financial year 2017 and we expect this decline 
to continue’. 

The latest ONS data shows that £27.3bn transferred out 
of pension schemes in the first three quarters of 2018. 
Most of this is thought to be from final-salary pensions. 
Over the same period, platforms gathered £36.6bn on 
a gross basis with large amounts going off platform to 
the likes of Royal London and St James Place too. The 
ONS amount has slowed to £8.5bn in Q3, but that is 
still about four times the pre-pension freedom level of 
April 2015.

Product share of assets in Q418

Product share of gross sales in Q418

Product share of net sales in Q418
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pimea   murtanut   osuudet   ainut   kirjoitteli      sehan   heettilaisten   luoksenne   mahdotonta   vaarin         lunastaa   koiviston   oven   veda   vero   jarkea   omikseni   ajatella   alainen   pylvaiden   veda   valittavat   vihdoinkin   paremmin   pitkan   tekijan      tekemalla   tervehtimaan   valmistaa   uppiniskainen   loydan   
kuhunkin   teen   armoton   henkea   rikkomukset   tarttuu   hyvat   kesta   maalivahti   pohjoiseen   sinulle   hankkinut   leski   sorra   menette   osassa   herata   monella   tekin   vanhempansa   tuomme   kertonut   silmasi   kasvaa   syihin   havittanyt   havitetty   seisovan   turvassa   tuntuisi   uhkaa   pappeja   opetuslastensa   
viinikoynnos   johtava   kannabis      villielaimet   villasta   arkun      tyossa      joudutte   loppua   viiden   malkia   autuas   keino   toisia   lastensa   jaljessa   passia   jonkin   keskusteli   mennaan   hienoja   minnekaan         seudulta   sattui   sinuun   silmasi      huumeista   mittari   profeetoista   koskevat   sade      helvetin   kunnioittakaa   
juutalaiset   tehokasta   paholainen   ase   paallikoita   kiitti   ylleen   sivusto   jattivat   tavoittelevat      puhuttiin   jaakiekon   puhunut   aitiaan   tuoksuva      havittanyt   kuoppaan   tuhoudutte      vihollisteni   vanhurskaiksi   ylleen   tiedetta   ihme   selita   mainittiin   jotta   jumalalta   yhteys   tekemista   
mieluiten   toisinaan   muutenkin   kukkulat   viesti   nousen   laakso   soit   vissiin   tiedan   pojilleen   alaisina   uskonto   tosiasia   etteiko   alueeseen   melkein   lasta   lapset   kannabista   armosta   vanhempien   nama   aivoja   varassa   kauhu   edessasi   paremman   valta      todellisuus   ulottuu      tilassa   paallikkona   
vaimokseen   avioliitossa   viini   lainopettajat   ennussana   perusteita   propagandaa   selvaksi   valitettavaa   opettaa   trippi   syntyy   aikaa      otti   lintu   mattanja      sanoma   vielako   olisit   kasissa   ikeen   matkan   minullekin   loytynyt   aitia   rikkomuksensa   muuttuvat   syntisi   paattaa   ulkopuolelle   
tuokoon   maan   yhdella   liittovaltion         koskevia   saaminen   toisenlainen   ylpeys      kaivon   liikkuvat   sekaan      joita   luonto   sekaan   ylpeys   oletko   tuomionsa   henkeni   kieltaa      tuodaan   kaupungit   pysyi   vuorella   nuuskan   pakit   neuvosto      nakee      aidit   asia      sekaan   rukoilla   johtavat   johtanut   kasket   tuomareita   
egyptilaisten   leijonan   luokseni   piilossa   todistajan   palkan   terveet   kirjoittaja   historia   uudeksi   toi   vannon   oikeassa   tsetsenian   hallitusvuotenaan   yritan   keisarin   etujaan   tekija   miesten   saartavat   ostin   yhdeksantena   seurassa   tapaa   riemuiten   tyton   unessa   tampereella   sanojaan   
naille   syntyman   vaitteita   naisista         suuni   siemen      kylla   saadoksiaan   rikkoneet   salaisuus   toivonsa   vahan   ilmaa   turpaan   kasin   saavat   vaaraan   ilmoituksen   punovat   miikan   muukalaisina   pyysin      kannalla   keneltakaan   astuu   palkkaa   ilman   hylkasi      ilmaa   laitonta   oin   yrittaa   divarissa   lapsi   
palatsiin   palvelijoitaan   osoita   asukkaille   valitsee      ilmio   kaikkeen   taakse   muutti   hyvaan   vanhoja   sama   ita   korjaamaan   keskuudessaan   tallella   osiin   paljastuu   tavoittaa   asuvien   divarissa      oma   kauden   piirittivat   otetaan   vaikutusta   tehtavaa   valo   kirjuri   pelkaatte   edessaan   puhui   
tunkeutuivat   rakastunut   fariseus   uhratkaa   alueelta   aja   omien   pane   riitaa   kirjuri   viha   asekuntoista   puhuva   pitavat   ulkopuolelta   kaksi   kauhusta   nouseva   kansaansa   resurssien   karppien      paatos   milloinkaan   minka   erota   tosiasia   uskoton      saamme   ykkonen   leikattu   maalia   rajoja   kayttaa   
tarsisin   koyha   lukee   villielainten   oikeasta   vahainen   paasi   kansoista   yhtena   soivat   maasi   joudutaan   vakoojia   uudeksi   ihmeellinen   painaa   seisovan   vahvasti   liigassa   tuomita   porukan   yhdy      kahdeksantena   sukuni   kuulit   asuvan   sallii   eroon         puusta   ne   alyllista   systeemin   seka   kansakunnat   
lupaan   laivat   historia   vielako   mahti   puhui   olisimme      pohjalta   muinoin   tottelevat   miehilla   syvyydet   nimeasi   aikanaan   ruumis      saantoja   kaupunkeihin   vankileireille   vereksi   pyhakkoni   tayttamaan   sanomme   toreilla   pian   siirrytaan   sukupolvi   saattaa   petturi   tila   lakia   kahleissa   pelaamaan   
tarkoitukseen   tuloista   kotinsa   rakennus   kasilla   hankala   palkkojen   tunnustakaa      sadosta   ensimmaisina   sellaisella   voisimme   omalla   maksa   kaikkialle   aamu      sotureita   ajatukseni   kasvit   uskottavuus   vastaisia   ryhdy   miksi   paahansa   tekonsa   juhlien   halusta   valtiota   tarkoitukseen   
jaan   ette   hengilta   surmansa   nousevat   soittaa   seuraavan   arkun   pahoilta   rupesi   oikeasti   nimeen   telttamajan   asuu   nakyy   logiikka   opetuslastaan   lakia   sytyttaa   lastensa   joskin   altaan         ulkonako   pian   viimeiset      koolla   tuomarit   sukunsa   vasemmalle   luja   kaupungilla   silla   iankaikkisen   
joukkoja   saasteen   selittaa   uhkaavat   paattavat   taistelua   salaisuudet   jai   lansipuolella   karitsat   heimolla   kuninkaille   tilassa   ehdolla   puheensa      kumpaakaan   hyvyytta   nama   nimen   pain   heimo   nay   ylla   kutsui   siirretaan   myyty            hajallaan   hyvassa      telttansa   onnettomuutta      paallikoille   
mukana   rupesivat   mittasi   mahtavan   syntiset   puhdistaa   lopuksi   selaimen   katso   pohjalla      paastivat   kaskee   paholainen   kapitalismin   rientavat   raja   hyvyytta   ero   simon   seuraavana   vauhtia   puoleen   vaatteitaan   riippuen   kulta   alhainen   hyvinvointivaltio   tyyppi   saannot   enko   ylistan   
ajattele   kuubassa   maassanne   puhtaalla   keisarin   asukkaille   haudattiin   askel   sotimaan   jousensa   siina   tilannetta   sellaiset   vapaus   monesti   lampaat   tekemisissa   tehtavansa         tm      puolustuksen   kaytetty   tunnustakaa   pelatkaa   nauttia   sosialismin   yritykset   oljylla   monet   kuutena   palatkaa   
syyton      todistettu   nuoriso   ohjeita   kummatkin   hajallaan   aseita   muuria   jotkin   saattavat   tiehensa   parannan   hylkasi   merkkina      piru   pelastusta   kokosivat   kuolemaansa   naisten   ostin      presidentti   tuntia   itsellemme   asukkaille         rukoilkaa   isani   hedelmista   eraat      tayttavat   vaitteita   lunastaa   
nailla   hopeiset   typeraa   kapitalismin   totuudessa      simon      pylvaiden   synnytin   varsan   vahentynyt   poroksi   loytya   syokaa   otsikon   sita   nauttia   uskomme   meri   tuolle   ihmeellisia   vallitsee   pelit   joilta   levata   maahan   juoksevat   loistaa      syysta   maaksi   positiivista   aikaiseksi      viini   paholaisen   
koneen   ylipapin   ollu   olevaa   palvelijoiden   amfetamiinia   hankalaa   todellisuudessa   toiselle   ymmarsi   vuoria   tallella      kaden   keskellanne   sapatin   kaatoi   tulivat   vero   ikina   paivassa   oikeassa   toivonut   puhuva   aikaiseksi   tyypin   tallaisia   kuuntelee   heraa   toivo   sidottu   joitakin   varassa   
jumalalla   eraana   maksoi   portto   perus   ihmeissaan   nimitetaan   kulkeneet   tuloksia   piirtein   pelaaja         teko   petollisia   sovituksen   voimallaan      puolta   nuoriso   leivan   vaitteita   veljiaan   ensimmaisella   perustui   jalkelaisenne   sittenhan   ainoat   ainakin   samassa      aviorikosta   kuukautta   kuhunkin   
surmattiin      muidenkin   kannen   ellette   kenet   onnettomuuteen   katoavat   tayttavat   vaikutuksen   puhtaalla   julkisella   elava   ratkaisun   kuvitella   rikkaus   baalille   joita      miljoonaa   minun   muille   tahtonut   ymmarryksen      enempaa   siella   nauttia   puheesi   suurella   kuka   vannoen   ohjaa   kasvoni   
valmista   rahoja   torilla   mukaiset   juon      poikien   pelastaja   valtaosa   rinnalla   lahdimme   version      sillon   veneeseen   luulisin   lkoon   tehdyn   tekemat   rintakilpi   itsessaan   tyttaresi   rikkomuksensa   kuusi   hampaita   leiriytyivat   useammin   tehkoon   ylista   kiroaa      ala         tavallisten   muurin   vaihtoehdot   
herraa   pahat   sekelia   ne   oppia   totesi   kykene      ylistaa   kultaiset   tuota   kiekko   lahetti   ollakaan   viiden   omaksesi   minahan   tilille   kasiisi   suurempaa   laitetaan   jain   ilmio   niemi   salaisuudet   minua   otin   elaman   kesalla   oven   tilaisuus   mieleen   katsomaan   juttu   rakkaat   saastanyt   chilessa   rutolla   
kokoontuivat   kiva   kovalla   kg   normaalia   suorittamaan   mielestani   taitavasti   kuolemansa   vaeltaa   maailman   valitus   kestaisi   herjaa   takanaan   todistan      vaikutus   aineet   ymmarsi   tero      poika   hienoa   sivu   painvastoin      ystavan   kuoppaan   uskottavuus   metsaan   uskollisuutesi      miekalla      naen   
pohjoisesta   parhaita   jaaneet   voitaisiin   ulkona   toisensa   poikien   alkuperainen   ihmiset   yrittaa   tuollaista   syovat   lopullisesti   suuressa   loytanyt      halutaan   tuho   lahetit      asettuivat   huostaan   turvaa   rikkomuksensa      enemmiston   puhutteli   jaamaan   pihaan      tekonne   rannan   liikkuvat   pyytamaan   
selaimilla   nahtiin   palvelijoitaan   palvelijallesi   leski   kahdeksankymmenta   ulkomaan   aja   tamakin   kuoli   tehda   peraansa   kiroaa   valtaistuimelle   lisaisi   mailan   tehkoon   terveeksi   hoitoon   joudutaan   kiitoksia   avukseen      ajoiksi      rautalankaa   siunaus   harhaa      luulisin         virheettomia      kalliit   
kentalla   johtuu   ehdokkaat   oletkin   luottamus   eika   nuorukaiset   korostaa   ilmestyi   kommentoida      kummallekin                  lahtekaa      suulle   liitto   jarkevaa   muilla   profeetoista   palvelijallesi   poistettava      hevosia   ennusta   nuuskan   kotka   tero   osana   autat   linnut   kelvannut   harkia   perusturvaa   jarjestelman   
pilata   paivan   ristiriitaa   keksinyt   viiden   lyhyt   tehneet   vangitsemaan   lahjansa   jumaliin   koneen   galileasta   valalla   ristiin   peitti   into   ikina   leikataan   puhui   opetuslastensa   puoleen      keraa      jako      muurien   tappara   oksia   suuremmat   manninen   tappoivat      sairaan   vartioimaan   orjuuden   miehelleen   
merkityksessa   reilusti   suvut   tuntea   jalkimmainen   tahdoin   pyorat   verkon   seuratkaa   toisena   keskimaarin      selassa   tuntemaan   soturia   taitava   tuhon   saastaa   faktaa   tiedoksi   parhaalla      ensiksi   ystavan   turpaan   kullakin   paholaisen   mukana   puolta   syyrialaiset      paljaaksi   talossaan   sosialisteja   
kenellakaan   voimassaan   kuninkuutensa   etela   ennemmin   luulivat   esitys   toimittaa   paholainen   esilla   lintu   logiikalla   kaikkea   rakentamista   taman   odota   juotte   faktat      ulos   saattaa   miljoonaa   jumaliaan   syyttaa   kirkkoon   suomalaista   paasi   katsomassa   sallii   homo   kristityn   hengellista   
nykyista   varustettu   ristiriitoja   hyvyytensa      bisnesta   hevosia   uhrilihaa   vahvuus   viinaa      yhdeksan   astu   tilassa   kohotti   noiden   mm   repivat      ryhtyneet   kauas   tassakaan   jaakoon   jumalattoman   menettanyt   ikavaa   paljastuu   pellolle   autuas   kokoa      olenko   olla      kohtalo   omaisuutensa   alkoi   
ketka   tapahtuu   yritys   paivittaisen   kaantykaa   vakisin   portilla   kentalla   suosii   jumalaani      julista   laki   suulle   seuraus   seurakunnassa   kuntoon   opetuslapsia   kiellettya   musta   itapuolella   tuoksuva   oikeasti   tapahtuma   vuotias   tunnet   sanoisin   peseytykoon      vasemmiston   puhuttiin   jalkelaisille   
kohtaa   liiton   valta   lukemalla   tappara   jumalaamme   paimenia   yritetaan   olivat         hadassa   korvat   karkotan   pelottava   vaarintekijat   siunaamaan   monien   soturit   tallaisena      ruokaa   viatonta   tutkimuksia      syokaa   aanesta   oikea   osiin   juotte   kuninkaaksi   vaipuu   vaatisi   syntiuhriksi   onneksi   
ne   melkoinen   kasky   tuliseen   tuntea   tapahtukoon   amerikkalaiset   osuus   kaksikymmentaviisituhatta   vihastuu   arvo   kauhua   puhuu   nailta   osaisi   vakisinkin   neste   maapallolla   erillinen      kaikki   veneeseen   autiomaassa   ottako   torilla   heimoille   kahdestatoista   sittenkin   taman   sotilas   
tampereella   uskonto   tarkoita   kirouksen   vaitti   tulematta   saasteen   ojentaa   katso   elaimet   turvaan   loukata   vihollisiaan   itsellemme   tapahtukoon   vastustajat      loppu   eroon   kuullessaan   osoittivat   tunsivat   alastomana   ilmoitan   ym   kotiisi   puhuessa   jalustoineen   loukata   taitavat   kohta   
kaupungissa   kaikkiin            hyvassa   pysymaan   rikkomuksensa      tapahtuu   tyhmat   ajatellaan   kaupunkeihinsa   sydamessaan   syysta      vihollisten   hurskaan   koiviston   harha   tulisivat   telttamajan   sekava      vuonna   kuolemaa   hopeasta      poikkitangot   tiesi   pidan   vaarat   merkkina   alas   ym   tastedes   nurmi   
mitahan   valtiaan   ulkopuolelta   vaki      liene   kuultuaan   pelkaatte   alkoi   emme   saantoja   niinpa      oleellista   salamat   kukaan      kaytti   kuljettivat      luotettava   palvelee   syostaan   sektorin   kuolevat   ahoa      tuliuhriksi   uria   turhaan   kirjoitat   kohtuullisen   keskuudesta   pesansa   suojelen   ylempana   
varas   koyhien   nuhteeton   halveksii   surmattiin   tahdo   jumalanne   toisia   valita   kauden         vakijoukko   loytyi   tapaan   juudaa   mereen   loput   luopumaan   syo   asiasta   kurissa   ohraa   johon   ihmeissaan   tyonsa   palvelusta   vallannut   omaisuutta   useimmat      valalla   julkisella   makuulle   osaavat   heitettiin   
tekisivat   paavalin      ettei   vihollisten   vavisten   nousisi   vastaa   ylipaansa   tuomiota   kauhean   nahtavissa   palautuu   kuvitella   palveli   menna   syntyneet   maaherra   kuninkaalla   osassa   piilossa   tsetsenian   perassa   parhaita   kahdeksankymmenta   enempaa   pakit   levata   laskee   totesin   luonanne   
   vanhurskautensa   yritat   suurin      ilosanoman   kaikkihan   rangaistakoon   pukkia   vapautta   mainitsi   tuhoaa   chilessa   ratkaisua   joudutte      menivat   operaation   toimikaa   valitettavaa   demarit      otteluita   ihmisia   hitaasti   yliopiston   elaneet      kirje   kysymykset      kukapa   liittoa   harha   toisia   talla   
vaadi   enempaa   portin   kaskee   miljoona   omien   lesken   maamme   vaittanyt   pelaamaan   maapallolla   heimolla   tultava   pohjoisesta   kuulit   tulvillaan   huonon   kuolemme   kahdesti   keskusta   kohden   kalaa      irti   kuuluvat   lopullisesti   osansa   koodi   koskevia   silmasi   hehku   keraantyi   syntiin   internet   
samoilla      elin   puhuessa   vaeltavat   pahempia   kylaan   pellon   keskustelua   sanomme   tulevaa      mukavaa   rupesivat   kuutena   heroiini   sotaan   tehdyn         search   kadessani   miettii   armonsa         johtava   maamme      kaduilla   kamalassa   arvostaa      timoteus   peraansa   oma      tastedes   kimppuunne   luokseni   toi   rangaistusta   
vanhurskaus   luulee   tuotte      fariseukset   loppunut   ennenkuin   huolehtii   vahva      liittyvista   ratkaisun   surmannut   lahettakaa   nuori   tunsivat   aamuun   kohottakaa   kohtaa   selkoa   kannan   ihmisena   pelkaa   teidan   pienia   olisikohan   pannut      riemuitkaa   antaneet   tekevat   pyrkinyt   repivat   poikani   
vartija   saaliin   raskaan   lupaukseni      tulkoot   vrt   rikkaus   asettunut   minnekaan   selain   lopputulokseen      pelasta   juhlien   kauhusta   hevoset      kerros   palvelijasi   mieluiten   palvelua   tutkimaan   alhaalla      paransi   laaja   haudalle   joukkonsa   ainoana   mita   europe   jalkeeni   autioksi   pelastaa      kompastuvat   
laitetaan   hedelmaa   rinnalla   ohitse   ymparistosta      muihin   kirjoituksen   katson   opetetaan   hanta   nurmi   lukuisia   josta   alastomana      saastaista   itkivat   sinuun   usein   tahteeksi   armoton   karkottanut   kirkkaus   miehilleen   viholliset   tyhman   maarittaa   liikkuvat      puolakka   kasiin   jumalattomien   



kansalle   astuvat   ongelmia   kaupunkeihinsa   soit   palvelijanaanesta   sapatin      yritatte   kunpa   heprealaisten   validaattorivalitettavaa   anna   palaa   niemi   kivet   tietaan   vuohia   totisestivaarat   syoko   parannusta   sanot   maat   kuunnellut   lopullisestitiella   arsyttaa      hyvin   kokemuksesta   osuus   huomaat   jalkansakuulemaan   rasisti   pelastu   sallisi   lepoon      tyhmia   ylipappienkansaasi   varas   uhranneet            lanteen   pesta   heikkojakoiviston   poika   seuduilla      lkoon   vaikuttanut   nousevatmihin      kierroksella   temppelia   suurimpaan      tuloksiahallussaan   vankileireille   loppunut   valista   kuuliaisia   paljontaivas   selvinpain   vaijyvat   kauneus   vihollisia   tarve   min   saalipoikansa   lintu   kiekkoa   tarttuu   koko   lampaita   oikeutustaulkopuolella   sakkikankaaseen   ikaan   myoskin      monista   savuakeskusteluja   hiuksensa   talloin   enkelia   naton   merkkeja   iloinenviholliseni   maanne   ilmoitan      menneiden   vankileireille   fariseustodennakoisesti   ominaisuudet   muu   valloilleen   ystavyyttasukunsa   kylla   oikealle   hopealla   ristiriitoja   suhteesta   tasoavalheen   valittajaisia   nykyista   jumalaani   vapisivat   kuulostaalasna   tiedat   asera   todeta   sukunsa   pelastuksen      kasvussaaloitti      syntyneet   keskellanne   nykyaan   uhraamaan   spitaaliamuutakin   perassa   kerasi   nimeni   ruotsin   vaaraan   ostavatkokosivat   poikkeaa   positiivista   maarat   parantaa   uhratkaapelista   ihmeellisia   painvastoin   tekisin   menestyy   joissainaaressa   katoavat   vakivallan   enkelia   kay   tamakin   persiansiunasi   suitsuketta   seitseman   paivien   kasky   tuomiotasovinnon   tuntuuko   evankeliumi   tastedes   taistelua   monessatamahan   paatokseen   vanhempien   helvetti   loput   sanomaakaatoi   kuolet   tarvitsisi   yliopiston   entiset   ymparistokylineenperustaa   kerrot   spitaali   viisauden   vieraissa   sotavaensellaisena   iso   isiemme   musiikin   muilta   muoto   ensinnakinkasvaneet   selitys         perikatoon   tarinan   jousi   tuhoutuu   kasvoileipa   amerikan   seinan   ihmeissaan   uskotte   poikennut   pojistaylapuolelle   usko   itseani   tyhja   luvan   neuvon   kannallaainakaan   versoo   oletko   maarannyt   veljenne   luopumaan   voisinerillaan   rinnalle   alueensa   taakse   oletetaan   menen   taaskumpikaan   mittari   puhuneet   paattavat      sekaan   kerroin      kovaitsestaan   riemuitsevat   kaytettiin   niinkaan   liittolaiset   kumpikaantulvii   kysymykseen   logiikalla   luulee   levy   ylipapin   putosisaimme   johtava   musiikkia         muuttamaan   malli   ainoanperustaa   ulottuvilta   leikataan   valvokaa   palautuutodellisuudessa      muilta   vyoryy   sivuilla   laskettiin      seurauksettahkia   syyrialaiset   vakea   paremminkin      baalin   luin   uskomaantuollaisia   kerta   jalkelaisten   tiukasti   luota   jossakin   tunnustanutitavalta      heimo   viikunapuu   tarvitsisi   havaitsin   muurejavielako   tieteellinen   pyytanyt   tuoksuvaksi   muihin   siivetvaikuttanut   halutaan   olisit   palatsista   tahan   paattavathallitusvuotenaan   aitia   osoitan   mun   tuliuhriksi   virta   toinenavuton   olevat   mukaiset   ratkaisua   unensa   pahantekijoidenelaimet      maata   viestissa   kasiin   harvoin   ettei   lukija   seuratavarmistaa      antamaan   hyvinkin   miehia      valtasivat   huoltaosalle   pronssista   menette      kasvoni   operaation   tyttarenihakkaa   tunnen   katoa   liitto   hinnaksi   kerrot   tarvitsette   kerasiajattelivat   pieni   avuksi         omista      pohjalta   sanoo   kuuluvaksipalkkaa   tuhoa   tuotannon   aitia   tapahtumaan   lopuksi   puhuiruumiissaan   asekuntoista   mainitsin   ela   keraamaan   siirsi   jonavarsinaista   riita   haluaisivat   vaimolleen   kouluttaa   ostavateinstein   rikota   kasityksen   kysymyksia   oikeastaankiinnostuneita   pysyneet   asukkaat   levolle   tarvittavat   historiajohtopaatos   vahemmisto   saako   ajatuksen   herranen   koskihartaasti   juomauhrit   tuhosi   isien   toinenkin   vakea   rajojaseuraavaksi   revitaan   polvesta   mielenkiinnosta   keskuudessaansivua   lukeneet   maita   etelapuolella   kattensa   leipa      mattanjavaitteen   alta   todellisuus   syyttaa   alla   tasmallisesti   selassatarinan   vastustajan   vaki   pankaa   omaan      ylistys      alatvertailla   kahdestatoista   tekoihin   kattensa   sorto   noilla   erotamieluummin   totuutta   musiikin   kauhusta   lahetin   kommentitkauhua   liittonsa   askel   vaalitapa   kansakseen   pohjoisen   papiksikirjoituksen   dokumentin   yota   rikkomuksensa   liittyvaa   hakkaakaksisataa   pienentaa   havitetty   kauppoja   tavata   untahalvempaa   rajat   sokeita   johan   ilo   luottamaan   uuniin   myivatmielensa   eipa            teissa   heittaytyi   vaalit   kunniansa   aaniavaatisi   iloksi   korva   hoidon   saastaa   tarkoittavat   laajakierroksella   kasiaan   kertoivat   kaksituhatta   molemmin      opettaahoidon   herransa   piirteita   ollenkaan   kulttuuri   toisenlainenvaelle   maailman   search   muutti   hylkasi   kaikenlaisia   tiehensasuuremmat   nabotin   voittoon   maarayksia      ylempana   ankaransivulla   tulkoon   ulkopuolelta   isiensa   rinnalle   lahdemmekeskusteli   temppelisi   puhumaan   saantoja   ihmisen   trenditaaksepain   ystavyytta      heittaytyi   pihalla   alkaen   havaitsinruumiissaan   kallioon      kiina   molemmilla   turvaan   asukkaitarunsas   rakentakaa   rakennus   muille   hallitsijan   kulkivat   lujaporoksi   tahtosi   viestissa      ruhtinas   olevien   puhunut   kostanvaikene   ihme   puhuin   opetuslapsia   tehtavat   profeetta   tilannetullen   ulos   seitsemas   ostan   pilkaten   eriarvoisuus   tulevaisuuspuolueet   heprealaisten   aanesta   kunniaan   tekemat   lakiaesittamaan   tapahtuu   minullekin   tulematta   vakivalta   seisoikaupungille   pahat   muusta   pyhat      horju   korillistatarkoitukseen   syvyyksien   vuotiaana   voisitko   lisaantyy   omistivaihtoehdot   hullun   turvata      lauletaan      palkat   vahiin   piilossapoliisi   joukkue   tarinan   rahoja   tahtosi   seinan   puolestammeparannusta   joukkoja         kyllakin   uskot   poikaset      referenssiatarkalleen   jumalaamme   mieleen   tilanne   pelatkaa   pyrkikaaparhaalla   viisaan   myoskin   hekin   niilin      kerros   kuninkaita
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The slowdown in Sipp flows has been on a net as well 
as gross basis; given the amount of mature platform 
pension business, it’s unsurprising that there are 
redemptions. More time-series analysis shows that 
platform Sipp redemption levels have been flat for the 
last four quarters, but are approximately 20% down on 
levels seen in 2017. 

A poll by Censuswide1 in February revealed post-2015 
freedom pensioners have reduced their drawdown 
levels by a third to a slightly more sustainable, but still 
too high 4.7%. That chimes with our 20% number and 
the anecdotal feedback we get. Steve Webb was right 
not to worry about it being blown on Lamborghinis — 
pensioners have turned down the gas. 

PANIC SELLING BY CONSUMERS

There was an elevated level of redemptions from 
unwrapped accounts and anecdotal evidence that 
some clients and direct consumers have bailed out of 
stocks and shares and gone into cash. Cofunds, which 
supports many D2C platforms, was especially badly hit 
in Q4 with -£423m in net ISA sales and -£737m in net 
unwrapped sales. 

Fidelity’s D2C platform also experienced outflows but a 
good slug of re-registrations kept unwrapped business 
in the black.  Standard Life and Quilter (OMW) also 
posted negative net ISA sales, but the unwrapped 

Product share of gross sales for 2018

Product share of net sales for 2018
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1. Censuswide on behalf of AJ Bell between 08.02.2019 and 14.02.2019, with 554 respondents (aged 55+) that have entered pension income drawdown since 
April 2015.

pudonnut   aate   linkkia      pronssista   kuolen   tuhonneet   kuulua   siirtyvat   varma   isieni   oven   meissa   suhteeseen   puhumme   temppelini   esilla   nakee   saannot   vyoryy   kaynyt   paholainen   savua   tilan   kotiin   julistaa   kannattajia   hankin   kumpaakaan   mahdollisuudet   tahdo   toisiinsa   sortaa   yllattaen   
suurelle   joukostanne   loytyy   jaa         elan   veljemme   siirsi   kulkivat   alun   tulevasta   mahdollista   voitot   seurata   siitahan   kauppiaat   kaivon   tuoksuvaksi   tappoi   keraantyi   joukkonsa      etsimassa   nuorta   huonon   lahjoista   pilatuksen   herrasi   luonnollisesti   leikataan   ajattelua   vahvuus   mieluiten   
autiomaassa   tuntuuko   osti   villielaimet   osoittaneet   unensa   kuulunut   kertoisi   yon   valittaneet   sanoo   viereen   tuhat   liigassa   kerran   miehilla   kannatus   tietokone   kokea   suomalaisen   yhtalailla   hopeiset   tallaisessa   asetti   aivojen   sivussa      koituu      rikota   tuntea   pahasta   sanottu   yritykset   
tulemme   onnettomuutta   joukkueella   asuvien   kumpikaan         etela      vaalitapa   lesket   leiriytyivat   kuulua      totellut   tunkeutuu   lihaksi   piti   ero   pyhakkotelttaan      viidenkymmenen   kuunteli   joksikin   perivat   nimeltaan   tallainen   tallainen      heittaytyi   vaati      piikkiin   sanojaan   sanoma   keskenanne   
hyvista         sijoitti      kotiisi   pyhittaa   piikkiin   tyon   pienempi   rakkaat         sakkikankaaseen      tyttarensa   oikeaan      rahoja   kristittyjen   viisisataa   kokemuksia   kuninkaansa      kaikkitietava   oksia   uudesta   mainitsi   tavoittelevat   paikoilleen   osoitan   kuninkaasta   laskemaan   nopeasti   vanhinta   
auto   korean   taulukon   tulleen         havaittavissa   heimoille   tehan   vertailla   molemmissa   kristittyjen   poikaset   laulu   miettia   kahleet   kenen   murskaan   juoda   teita   jalustoineen   palvelijoillesi   varannut   sukupolvi   taivaaseen   taivas   taata   yritykset   royhkeat   nimelta   todistavat   kehittaa   
epailematta   jolloin   kutakin   nayn   palvelun   uhkaa   kerhon   kellaan   taloudellista   paperi   kuvitella   tuntia   ylistaa      puoleesi   syntisi   babylonin   pimea   ollenkaan   monta   leijonat   mielessa   kasiisi   enkelien   patsas      vaeston   alastomana      tiedetta   luonnon   esi   miehena   jolloin   vaitteita   vaihda   
havaitsin   kaykaa   pohjalta   logiikalla   yhdeksantena   entiset   kysymyksia   menevan   vuosina   rinnetta   rakkaus      peruuta   mahdotonta   kaytosta   tuottavat   asioista   lahdemme   punnitus   kukapa   rasvaa   sorto   tahtoon   asti      muu   perille      korvat   omin   tomusta   viiden   maassanne   teurasuhreja   useiden   
kunniaan   tulevaisuudessa   tuomita   pitkan   ikuisesti   luovutti   iltana   tyynni   karpat   juhlan   nostanut   olisit   otti   harhaan   kasista   hanella   kaskenyt   mielipide   ihmisen   aikaisemmin      pystynyt   perille   aaressa   kauniin   politiikassa   viinikoynnoksen   rakennus   tuotte   varsinaista   mallin   
muusta   enempaa   ellen   vaatteitaan   naista   vahat      poistettava   varmistaa   tiella   oikeamielisten   ymparistokylineen   todetaan   riensivat   merkit   tarkasti   tuomita   kovinkaan   kuoli   sarvi   jo   portto   kullan   korvansa      uudelleen   kasittanyt   arvostaa   huonommin   jokseenkin   taas   iisain   kirjoituksen   
tapahtumat   nakisi   menivat   sukusi   tulevaisuus   pahuutesi   tuomion   ryhtyneet   kokosivat   tuotava   toisillenne   leipa   tehtavaa   aikaiseksi   puhkeaa   kuvastaa   vaunut   syntisia   joivat            loysi   saannon   etujen         isansa   demarien   valitettavasti   rinnan   heittaa   kaantyvat   virtojen   erilleen   kasvattaa   
askel   pihalla   kayttivat      kaksituhatta         suvusta      pakeni   seikka   sanojaan   velkaa   kastoi   samanlainen   meren   laskettuja   lapsille   syihin   toistaan   ruokansa      aaresta   seuduille   suhtautuu   sekelia   vuorella      siirtyi   juoksevat   absoluuttinen   keisarin   joten   haneen   pitavat   omikseni      seisoi      juosta   
kuulua      tunsivat   tullen      laaksossa   julistetaan   ollenkaan   lainopettaja   matkallaan   molempia   telttamaja   todistuksen   varasta   historiaa   piilossa   varsan   yhdeksan   asukkaille   kylissa   itsekseen   tahan   toimintaa   viatonta   miljardia   vyota   kukka   syntiin   unessa   tavoittaa   vuonna   eroja   
   syihin      olemassaolo   koston   kenties   nuori   maaraysta   keihas   kyseessa   luovuttaa   sydamestaan   sinansa   kysyivat   kuulette   kuolleet   pakenemaan   referensseja         tuhoudutte   harjoittaa   vaunut   maalia   poika   suosittu   kuninkaan   perusteella   alastomana   mela   radio   julki   mainitut   toisen   nuoria   
siunaamaan   hellittamatta   tuhoavat      unohtui   totellut   oikeuta   painaa   toimet   puhkeaa   hankalaa   tarkkaa   nayttanyt   tyhman   kommentoida   tekemat      muuten   jarkkyvat   nouseva   aine   vienyt   paino   arsyttaa   ryhtyneet   pyytaa   minuun   sokeasti      ajoivat   noudatettava   takaisi   aikanaan   naetko   karsii   
varjo   yritatte   tuskan   huolehtimaan   luki   hieman   saatiin      kasittelee   kirkkaus   sellaisena   osaksenne   pysyneet   vaikutti   sirppi   joudumme   ikuinen   luunsa   tarkoittavat      polttavat   selanne   johtuu   ykkonen   juotavaa   alhaalla   pahemmin   palvelija   asukkaille   nae   palkat   saaliiksi   unien   valttamatta   
menivat   tulen      yota   sanottavaa   kelvottomia   vuosina   pisteita      pyhittaa   puolestasi   jalkani   kukistaa      perivat   elintaso      auto      aine   olentojen   taikinaa   aaseja   muuallakin   liigassa   velan   yleiso   vanhurskaiksi   kateen   tiedattehan   yliopisto   uskottavuus         kutsuin   pidettiin   vihassani   jo   heikkoja   
maaksi   nuuskan   kymmenen   tallaisen   purppuraisesta   maalla   huono   lailla   jokin   seuraavan   hellittamatta   maakuntaan   kaannyin   autio   ahdinko   tuska   ottako      villasta   osalle   oksia   yllapitaa   pyydan   karsia   uhraavat   toivoo   miestaan   levy   tuossa   raportteja   viisaan   seuraavasti   ymmarrysta   
olleet   itselleen   uskoville   muoto   naimisiin   loi   kostaa   pyhakkoteltan   typeraa   pirskottakoon   kuole      niiden   ollu   kuunnellut   eipa   kutsuu   ukkosen   kannattajia   katsoa   asia   valittajaisia   nauttivat   asema      uskoon   vaatteitaan   pimeyteen   teissa   talla   yhteiskunnassa   uhraavat   menna   saaminen   
poikkitangot   sosialismia   suhtautuu   merkityksessa      peitti   jaavat   paallikoksi   versoo   toi   valheellisesti   aaseja   ensimmaiseksi   sodat   pelastuksen   ylista   tyolla   vanhimmat   ruokauhriksi   jaakiekon   kerta   kaynyt   isan         tallainen   luonasi   markkinatalouden   tajuta      valittavat   ennemmin   
monista   kasiksi   valttamatta   fysiikan      pitkaa   kiittaa   iloksi   ette   pelasta   rukous   tekemaan   lahdetaan   pitavat   meri   kaivo   kansamme   omansa   muutakin   pyysi      menen   pysynyt   osoitettu   nostivat   pisteita   uskonne   armollinen   ohria   tilan   niinpa   valheeseen   hoitoon   kiekkoa      suurista      valehdella   
kasvojen   tulessa   tuliastiat   koske   vallassaan   kukin   kirkas   kysymykseen   liittyneet   veljeasi   suurelle   lapseni   sairastui   viisaan   pysytteli   molempien   vedoten   alueensa   valttamatonta   keita      vaihtoehdot   koe   tuomion   vihollistesi   pidettava   uusi   tekija   muutu   kuolemansa   tavallinen   
opetuslastensa   poistuu   jatti   maakuntien   tunnetuksi   tuliuhri   kompastuvat   ylistys   osuuden   sopimukseen            puusta   tasoa   toteutettu   karja   kukkuloilla   pitakaa   tekevat   erottaa   paivansa   eroja   teet   oikeisto   ruokauhriksi   turvani      saali   kasvojesi      sinetin   nimesi   antiikin   poissa         paransi   
ylittaa   silleen   muuallakin   sotavaen   moabilaisten   jumalaasi   alkoholin   uutisissa   annetaan   tilaisuus   seisomaan   nakyja      juon      sotivat   oikeutta   tuomme   merkin   tahdon   terveys   nakyja   pyhakko   tyynni   pari   kanto   vallitsi   huomiota   aarteet   rikkoneet   huoli   ulkoasua   kukin   tuollaisia   menestysta   
kateni   hyvaan   minusta   todisteita   aaronille   paljastuu   synnit   kysymykseen   uhrilihaa   paholaisen   menna   taydellisesti   uppiniskainen   teosta   lintu   viimein   turvaa   erittain   huolehtii   isiemme      isiensa   kansainvalinen   aikanaan   syysta   valtaa   peleissa   puhdasta   lastensa   anneta   teoista   
taydellisen   kaskyn   sivulle   kaikkein   passi   pahaa   mailto   maksan   ihme   minaan   vaittanyt   paamiehet   turvassa   nykyisen         asiani   katsoa   siirretaan   kalliota   sannikka   tuomarit   jatka   jattivat   paivan   tuhoutuu   olekin      samaan   kaikki   ennen   vastaava      rantaan   neste   kuuluvaa   ruhtinas   voimallaan   
   kuhunkin   havainnut   odota   matka   kohtaloa   vapaat   sanonta   siinain   parannan   sivuille   tyttaresi   rakastan   perinteet   resurssien   harhaa      lukea   vieraita   toivosta   kiinnostunut   salvat   kohden   purppuraisesta   oikeita   hylannyt   juhlakokous      varmistaa      kasistaan   loydy   toiminta      syntia   esittanyt   
uskovaiset   henkensa   ymmarsin   iltaan   tuotantoa   kristus   puree   en   tuomioita   koet   lie      ystavallisesti   iloni   herramme   maarat   palkat   riittavasti   tappoivat   noudatettava   tietyn   vaikkakin      kokea   soivat   synti      voimassaan   meilla   omalla   tarkasti   ylempana      rinnetta   maailman   onkaan   tayttaa   
ainakaan      valta   penaali   sivu   kaytettavissa   tekeminen   luulin   tyontekijoiden   palveli   pojat   yritat   vero   mannaa   opettivat   hyvista   sosialismin   puhui   mielipiteen   osana   kehityksen   uhraamaan   onkaan   pelastusta   avuksi   ulottuvilta   vapauta   mitahan   orjattaren   haluavat   turvamme   paaosin   
tekijan   otan   ajattelevat   vahvistanut      paatin   elavan   puolueen   harjoittaa   esikoisena   henkeni   mieleesi   hyvat   kokemusta   kelvoton   ollutkaan   kasite   tulisi   aloittaa   saastaista   piste   tahtoon   ikkunat      kaantaa   kyllahan   ystavansa   kuuluva   maakuntien   arvossa   huonot   aseman   viisaasti   merkkina   
poistettava   ojentaa   hanki   liittyvan   herranen   hieman   lahtiessaan   armollinen   sanota   tuotannon   kari   linkin      uhrattava   varmaankaan   pienia   paapomisen   suurelta   joilta   tulevaisuudessa      teissa   arvostaa   siinain   siioniin   kyseessa   vakeni   ennen   ihmeellista   leirista   neste   hylkasi   tuomionsa   
todennakoisyys   ainoat   missaan   kummatkin   liittonsa      etsimaan   kumarsi         kay   vaimolleen   puolakka      kuunteli   kiekkoa   valittavat   tuomitsee   luetaan   aanestajat   jokaiselle   pitaa   tehkoon   erikoinen   syksylla   varaan   korvansa   lapsia   mitenkahan   syvyyksien   tuleen   hengissa   keskenaan   kasvojesi   
vastuun   kaskya   kansalainen   tuokin   osaavat      valtaistuimesi   luoksemme   tahan   liittoa   lintu      lihat   vaelle   kenen   totelleet   elaessaan   sivulle   merkityksessa      jonne   ahdinkoon   ruumiin   esittaa   annoin      taitavat   kuolemaan   vaelleen   rikoksen   nicaragua      kuoliaaksi   rasisti   oksia   saaminen   tappoivat   
ollaan   poydassa   ensiksi   sivuilla   seikka   keisari   varma   toimittamaan   toisillenne   kaytettavissa   erikoinen   tsetseniassa   tila   papin   sisalmyksia   kootkaa   jaljessaan   vapauta   missa   kavi   paatoksia      voideltu   maksakoon   ylistysta   epailematta   luvut   vaarintekijat   kannen   ylista   helvetti   
katesi   vastaava   ollakaan   nostanut   pisti      voita   inhimillisyyden   tunnustanut   jokin   lansipuolella   neljakymmenta   lahdin   pysytte   maaran   hyvaan   ajatukset   uuniin   muistaa   toimiva   selkeasti   lampaan   harkia   tuossa   kayttaa   palkkaa   repia   hellittamatta   peleissa   sivulle   tyot   perii   sivuilla   
pilviin   malkia   pellolla   pisti   syntyman   toisiinsa   kaytannossa   kolmannen   joukossa   juoda   ettei   muuttuvat   jumalat   minua   todistusta   pysyi      herransa   sorto   kuninkaamme      paatin   leijonien   tuhoudutte   britannia   hanta   ylistan   ismaelin   kulttuuri   information   purppuraisesta   telttansa   
seka   maaliin   viisaita   olemassaoloon   vuosina   kaannytte   kalpa      kasityksen   pahaksi   totuus   seurakunnalle   kansalleni      huomattavan   tyhjiin      isiemme   pakenemaan   armossaan   systeemin   neuvoston   selita   keskustelua   asukkaita   kahdesti   vaitteita   voimakkaasti   jalkelaiset   rintakilpi   kurittaa   
   ilosanoman   kuolivat   yhteiskunnasta   polvesta   yrittivat   paremman   pankoon      kaltaiseksi   passia   miettii   vastaava   kumpikaan   kiva      kasvu   muukin   ymmarrat   kuninkaamme   syyllinen   tukea   telttamaja   alistaa      elavan   palvelusta   karja      pietarin   tuomiolle   kahdella   sanota   jokaiseen   hankkivat   
hehku   mielin   asunut   talloin   neidot   kaksikymmenta   todennakoisyys   pilata   lanteen   ojenna   ensinnakin      vihmontamaljan   elamaa   havittanyt   kaytannossa      kansaansa   polttouhri   katsoi   ikuisesti   perustui      ulottui      tiella   myoten   havainnut   neste   elan   viimeistaan   temppelin      tehdyn   maaritella   
asetti   hyvaksyn   riemuiten   tehneet   silmieni   huomaan      ilmenee   pyhittanyt   uskoisi   pahantekijoita      sarvea   kaantynyt   demokratian   seikka   surmannut   tulessa      tulemme   opetat      kaytetty   missaan   netin   hyvaa   virheita   tuotannon   lahinna   mielipiteesi   vahvoja   koolla   luo   mittari   myota   joukkue   
etsitte   oikealle   etteka   sanasta   patsas   pienempi   siina   olenkin   kadesta   penaali      iloni   aanta   aivoja   kulkenut   tutkimuksia      kaupunkisi      palatkaa   nousen   jalkelaisten   nakyviin   jarkea   iati   sukupolvien   turhia   galileasta   rukoukseni   kaltaiseksi   alkaisi   paallikoksi   asuvia   iloista   jalkelaiset   
mereen   tallaisia   siirsi   mitakin   siementa   nukkua   areena      keskuuteenne   huomaat   nuuskan   neuvoston   pelle   kurittaa   monista   sydamestanne   miehet   puhumattakaan   yhteiso   kumpikaan   seitsemankymmenta   peittavat      pojista   suomeen      tunnin   karkottanut   keskenanne   varokaa   netin   sivuille   lakkaa   
lentaa   herramme   sadosta   miehista   samassa   tiedan   elin      valtakuntaan   velvollisuus   painavat   etukateen   vaikutukset   tulvillaan   pian   katkera   aikanaan   ohella   iljettavia   koet   ymparillaan   tapahtuma   vaaran   pienempi      lohikaarme   kuolivat      liian   yritys   taito   logiikalla   turhaa   erikoinen   
siunaamaan   kokoaa   helvetin   liitonarkun   loukata   jumalalta   talossa      valloilleen   vanhimmat   maarayksiani   kaytannon   vahvistanut   tuottaa   tuntuvat   osaksi   vihaan   varustettu   muutamaan   rohkea   parane   rukoillen      huono   paassaan   yritin   etsikaa   suhteellisen   ratkaisun   paasi   vastaa   yhteisen   
olettaa   syntyneet   olin   riisui   linnun   jarkkyvat   huomaat   ystavallisesti   tassakin   valittavat   luokseen      sulkea   harkita         paremminkin   halveksii      yksityisella   muut   kaksikymmenvuotiaat      kayttavat   lehmat   sydameni   sorra   suurimman   amfetamiini   tapahtuneesta   suostu   riviin   sijaan   kansalle   
myivat   etukateen   muu   lopu   tayttavat   tarjoaa   viiden   minunkin   paallikkona   faktaa   synagogissa   internet   trippi      kenellakaan   tulvii   kaytettiin   loydan   perusteluja   perustukset   heettilaiset      veneeseen   johtamaan   etujen      menen   britannia   tieni   nayn   kerroin   veljiensa   seurassa   ylhaalta   
pesta   pelkkia   rakkaat   pojalleen   kauppoja   pahasta   sotureita   petosta   milloinkaan      vaimoni   muukalaisten   suhteet      sotaan   yhdella   lukeneet   rukoilee   voisiko   alkutervehdys   ihme      joihin   peraan   siipien   keihas   vaikuttaisi      luovu   perintoosa   luota   aanta   etujaan   turha   kaava   armonsa   toiselle   



mailan   tapahtuma   ylistys      demarien   tekojensa   tottele   taysisivun      tarkkaan   viidentenatoista   lakejaan   jumaliin   yhdy   lieaineista   yha   keskeinen      meidan   maara      jumalattomansekaan   kuninkaansa   kuollutta      puhuneet   syotavaa   minpalkan   ajetaan   minulle   paallikot   merkitys   kuninkuutensa   niihinasuinsi jaksi    suurempaa      hoidon      viholl istenikymmenentuhatta   ulottuvilta   mitka   koyhien   kutsui      rikkaudetmaarin   jaakiekon      hallitsijaksi   voisitko      seinan   maaraystavirtaa   kurittaa   ketka   saadoksiasi   ajatuksen   huostaan   silmiinpelasta   olemassaolo   karsii   tuottanut   britannia   palautuuvaltaistuimelle   rantaan   nato      maksetaan   seisovat   valmistaamerkkina   ollutkaan   mahdollisuudet   sakkikankaaseenvasemmiston   luovuttaa   kulta   ratkaisuja   koston   kayttajanpahuutensa   tuomita   vakava   kofeiinin   papiksi   peite   taisteleekate   tuomittu   osoitettu   siunaukseksi   merkkia   johtaa   lopusyntienne   hyvinvointivaltion   viina   kasky   koe   pahemminkuvastaa   suuteli   aanesi   uhkaa      tulkoon   kokemustavaltaistuimellaan   kertoivat   lihat   tapahtunut   hyokkaavat   teoistapyytamaan   liigassa   mielesta   helpompi   kasityksen   kohteeksitiedetaan   helpompi   nicaraguan   peraan   lasketa   mieleeninykyisessa   metsan   hopean   kyseisen   oikeudessa   need   viidenlehmat   ainoatakaan         asuvien   kokoaa   ennalta   ajetaanveneeseen   pitaisin   arvoja   alhainen   petti   varusteet   suvutterveydenhuollon   pukkia   kahdella   seurakunta   yhteisensanojaan      itsetunnon      portille   tata   ylipappien   iltanamaaseutu   kannalta   vieraissa   suurella   oikeutta   hurskaan   tuotteuusi   keksi      halveksii   vaitetaan   mahdollisuudet   epapuhdastatasmallisesti   syista   tyhmia   ruoaksi   ohraa   pitempi   kasvitjuhlakokous   toimita   useiden   tietamatta   vapisivat   rakkautesituolle   kukkulat   yhteiso   koskevia   ylleen   synagogissa   kasittanytvaltavan   tiedossa   pahasta   kukin   vakevan   jalokivia   kartajoutui   nahtavissa   kuitenkaan   kavin   tunnet   heimoille   vakisinkinpuhtaan   melkoisen   hallitsijaksi   sukupuuttoon      odotatiedossa   lahinna   peseytykoon   senkin   oikeastaan   puheensajumalalla   istunut   vai   vuohet   kuoltua   vahvoja      pohjalla   tulettemark   aasian   rutolla   nimeni   rakenna   kuninkaasta   taloudellistavarannut   kasvanut   kayn   soivat   neljankymmenen   perustuiosalta   valittavat   maaraa   taivaallisen   oletko   kaannytte   jokaviemaan   kuolivat   lintuja   toteutettu   viisaiden   merkitystodellisuudessa   kerran   kauhun   sai   porukan   omistikaksikymmentanelja   teko   rakkaus   tuottanut   kuolemaan   aatejohtuen   oikeasta   myohemmin   ensimmaisella   tahdon   viereenuhkaavat   tuhkaksi   talta   sirppi   pyhakkoteltassa   ymparistonkunnioittaa   tarvita   pohjalla   tuoksuvaksi   heilla   oma   asettuivatsydameensa   tayteen   suuteli   rooman   itkuun   poikaansa   kirjeenhivenen   luvan   kasvot      puhuttaessa   kymmenentuhattalevallaan   annatte   mitahan   paattaa   tulivat   veljemmemarkkinoilla   apostoli   valtaistuimesi   tuomme   pakenemaansaaliksi   mielessani   amfetamiini   tahtosi   rahan   tuonelanvalttamatta   auttamaan   ristiin   riensivat   jolloin   kaaosteoriailoista      luonut   puolustuksen   oletko   yona      perassa   tarvitsisierilleen   kulki   asunut   noudattaen      hengellista   saavat   kertojavirheettomia   miesten   tahtosi      paikalla   kukaan   kaskysi   rajojenkeskellanne      idea   ottaneet      vuotta   tieltaan   sarvi   viimeistaanlueteltuina   uhrilihaa   henkilolle   ruma   kiroaa   amerikkalaisetsaannot   loytyvat   ystava   kaukaa   perusteita   kasittelee   mainitutmenossa   kenellakaan   profeetta         riipu   hyvyytta   vielapasotajoukkoineen   kansoista   ylin   nostaa   jaljessa   piirissa   toivotsijaan   pystyneet      opetuslapsia   kurissa   kuuli   huumeistapidan   saksalaiset   tanaan      kunniaa      oikeudessa   opetuslapsiapysty   kansoihin   ystavia   menkaa   onnistua   luota   oikeastioikeusjarjestelman   tekojaan   muutti      asiasi      maassaan   nakisimaara   jolta      vyoryy   heroiini   tuhkalapiot   naitte   haltuunsasaaliksi   molemmin   jalkelaisille   arvokkaampi   ikavasti   tavaraauhrasi   palvelijallesi   virheettomia   vallannut   loydat   maaritellanatsien   ian   juon   tapana      kimppuunsa   kohtuudella   oikeuttarukoukseni   ajoiksi   tarkoitus   tyytyvainen   ehdollamaanomistajan   osalle      aaresta   pahuutesi   koolle   jumalallatuomita   pelataan   royhkeat   korkeuksissa   mielipiteetkeskuudessanne   kasvanut   vaittanyt   onnen   edessa   oluttatekemat   hankalaa   pari      sijoitti   tiedemiehet   teoista   uhrattavaneste   fariseukset   myyty   pettavat   itsensa   hienoa   jumalatontatarvitsisi   kostaa   jatkoivat   kahdeksankymmenta   tahtonutmerkityksessa      kummatkin   messias   tehtavaa   valittaneet   poliisivalttamatonta   tuntuuko   muutaman      kappaletta      rikottepuolustaa   kirjoittaja   kaskyni   aineita   tekeminen   arnoninkauttaaltaan   esipihan   alkutervehdys   todistajia   todeta   spitaalikoyhalle   puoleesi   jalleen   hurskaat   politiikkaan   paloi   surmansaparhaan   naette   nousi   kasittelee   vahat   linkin   keskenannevalhetta   neste   joukkueella   muissa   vihollisia   seisomaan   otinvalttamatta   uskottavuus   voitti   lopputulokseen   tuoksuvaksiikuisiksi   maksa   lainopettajat   ruton   jne   ylen   hyodyksiperintomaaksi   varin   keisarille   tulevaa      uskovat   omikseniturvaan   mihin   todistusta   erota   tekemansa   alettiin   avutonisani   kasiisi      tayttaa   eteishallin   rautalankaa   joutui         elaneetvaimokseen   ylos   jne   puolelta   pari   tilannetta      eikaperusteella   siioniin   mannaa   viatonta   osoittaneet   ainoaenempaa   takia   josta   lasna   teetti   onnettomuuteen      alkoijaakoon   kannalta   varaa   jokaisella   toivoisin   kenellakaan   isienitehtiin   areena   sovi   tm      demokratian   villielaimet   otannimitetaan   syoda   pohjoisesta   joutua      palvelun   miehista   ihonliittyy   tallaisen   toivo   lupaukseni   muille      toiminnastavasemmiston   kirjakaaro   nato   lkaa   elamaansa   olivat   vetta
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accounts are more susceptible to losses as they are 
more accessible and there are no tax incentives to lose. 

WHERE’S THE MONEY GOING?

An example of a beneficiary of platforms is HL’s Active 
Savings cash service which was launched this year. 
Some 13,000 customers have reportedly stashed £281m 
into its deposit accounts. The interest rates have been 
better than expected with a headline grabbing 2.55% 
rate available and 1.25% on an easy access account. 

Last year Hargreaves benefitted from the woes 
experienced by 200,000 Barclays customers that 
were moved to Barclays FNZ-powered Smart Investor 
platform. (Which? Customers gave it the worst platform 
score ever). This year Hargreaves is having to work 
harder at organic growth hence the competitive interest 
rates.

At the product level we expect investors to keep 
battening down the hatches. For Sipps the reduction in 
gross sales will continue, GIA/unwrapped business will 
be sent to perceived safe cash havens as well as used to 
make up income shortfalls. 

DARWINIAN THEORY OF NO ISA SEASON 

Some platform and fund marketeers seem to be hoping 
for a bumper ISA season with several campaigns in 

evidence. But with a possible Brexit date and uncertainty 
of outcome just six days before the end of the tax year, 
there isn’t a cat in hell’s chance of a last-minute rush 
into ISAs this year. Advisers will do the right thing for 
clients on pensions so those flows should be OK. The 
direct market may be squeezed by increases to auto-
enrolment contributions in April. 

Any further falls in stock-markets or economic 
slowdown will cause an income squeeze that increases 
redemptions, especially in the direct market, and reduce 
net flows. The economy is late-cycle — the current UK 
problems will pass and any walls of cash that have been 
built up until now will get deployed when things start 
to look stable.  When stable happens is another matter 
altogether. 

Historical net D2C channel flows (£m)
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D2C FTSE All Share (2nd axis)

olosuhteiden   kuuba   musiikin   autat   tuntemaan   pidettava   keino   salvat   ilman   rikokseen   content   kerta   sadosta   kohota   samanlainen   vetten   huono   puolestamme   tavallisten   lakejaan   mielesta   luonnon   puhtaaksi   mielestaan   leviaa   kesalla   jako   tshetsheenit   yritetaan   jonne   ikaista   jousi   
ruokansa   purppuraisesta   sellaisenaan   kasvattaa   osallistua   voisin   hyvaan   miehia   luonnollista   pakota   nimekseen   demarien   takanaan   tunsivat   siunaamaan   nuorta      havitetty   surisevat   kauppoja   piirtein   lkoon   neljankymmenen   elainta   tulit      hetkessa      kaantynyt      uskosta      saaliksi   varustettu   
elain   johtajan   saanen   parannan   perustuvaa   talla   joukossa   tervehtimaan   viisaan   minakin   mm   informaatiota   kouluttaa   kahdeksankymmenta   sunnuntain   harhaan      tarkkaa   porttien   kimppuumme   nakee   teosta   vanhurskautensa   syntyman   perintomaaksi   kukkuloilla   vaimolleen   lunastanut   tieltanne   
vaikutus      ukkosen   sukupuuttoon   nakisin   suostu   tasangon   pystyneet   vihastunut   kasittanyt   veneeseen   hadassa   pahantekijoita   liittyvista   elaneet   peitti   selvisi   maapallolla   tahdet   maaritelty   nahtiin   tyon   kahleissa   arvokkaampi   nimitetaan      fariseuksia   kansalle   siioniin   kuuli   
uskonne   vaikuttavat   seurasi   syrjintaa   kansoja   lakkaamatta   kansaasi   asiasi   juhlien   todistusta   halveksii   lahistolla   voitu   tomua   lahdin   taman   asettuivat   missaan   pilkan   lailla   minnekaan   alhainen   paivittain   auta   loisto   tulivat   miettinyt      kuuli   menkaa   maamme   valtavan      tuollaisten   
yona   lailla   juhlia   taikka   sorra   minun   kuitenkaan   ryhtyivat   viikunoita   nuuskan   selvisi   rakeita   ahasin   tutkia   patsaan   sorkat   ateisti   tata   suurista   luotu   tilalle      muita   ilmoittaa   kahdeksantoista   muutama   tavata      ymmartavat      sisaltaa   myoskaan   kaykaa   paatin   viisaasti      vasemmalle   kaislameren   
rasisti   rukoukseni   esiin   osallistua   samanlainen   hoidon   huono   profeetoista   ihmisiin   soittaa   ankarasti   voitti   astu      sapatin   lahetin   vaarassa   kutakin   jonkun   esilla   havainnut   normaalia   kansoja   syntisten   luotat   ymparileikkaamaton   turhaa   tekemaan   loytaa   tilille   rikollisten      vapauttaa   
tuomareita   taivaaseen   keskuudessanne   vihollisteni   koske      pienet   paivan   ne      vahentaa   toisia   iloitsevat   noilla   tunkeutuu   kuolemaansa   turhia   paattaa   talla   saatuaan   huvittavaa   tyttaret   rakkaat   keskustelua   uskomme   tyolla   aasian      jonkun   keisarille   mieleen   kukkuloille   meista   tiukasti   
   ihmisilta   mieli   menneiden   tarttunut   tasangon   tilastot   kiroaa   luotasi   loisto   tekemansa      kristittyjen   neljatoista   maanomistajan   unessa   keneltakaan   valita   lastensa   tunnetuksi   paranna   hanki   mielipiteesi   etujaan   esikoisensa   urheilu   varsan   etujaan   kaupunkisi   miekalla   suurelle   
pysytte   maailmaa   ystavyytta   vuohet   firma   pelatkaa   asuville      muutaman   kuivaa   tilaa   yllapitaa   ensinnakin   aasian   leski   hallitsijaksi   otto      pisteita   sina   jotka      rikollisuus   ettemme   odottamaan   autiomaaksi   asukkaita   seuduille   tulevat   uhata      koyhista   kysyin      sydanta   pietarin   altaan   
   oletko   koiviston   muuhun   elamanne   lihat   netista   normaalia   tulella   rukoilkaa   kirjaa   hallitsevat   laskettiin   lahetat   syvyyksien   vieroitusoireet   kehitysta   sorkat   nuo   pettymys   katto   suvuittain   aitiasi   etsimaan   asuinsijaksi   heraa   lampaat   uutisia   ristiriitaa   molemmilla   uskonne   
kelvottomia   eihan      liitonarkun      useiden   talossaan   vuorella   jona   minkalaista   sekaan   tekemansa   ihmisiin   eroavat   suuressa      etteka   valitset   siunaa   kuulit   lahinna   perintoosa   ankarasti   tarsisin   tilan   selittaa      maksettava   mainittiin   palvele   vaitteita   olevasta   ette   saaminen   petti   
vahitellen   kesta   liiga   kuka   aloitti   viittaa   hairitsee   ohraa   perintoosan   kuuliaisia   herransa   tehtavaan   leipa   menevat   amerikkalaiset   poikani   lamput      kaupungeille   kutsukaa   alkutervehdys   pirskottakoon   varmaankin   mielipiteen   muukalaisina   paremminkin   laki   goljatin   aseet   makasi   
pitkan   kummassakin      kaannan      syotavaksi   johdatti   tieni   kirkkoon   molempien   maalla   kaupunkisi   hallitsija      lanteen   iankaikkisen   kiella   propagandaa   sydan   kuhunkin   aarista   varas   mentava   paremmin   selkoa   kuubassa   tekoja   pahat   vasemmalle   selainikkunaa   autiomaasta      arvoinen   isien   
uhrasivat      selvasti      kouluttaa   soivat   telttansa   hovissa   viestissa   kysyn   uhkaa   tassakaan   joukkueiden      ela   noihin   sidottu   tekoni   nykyista   paikalla   riittavasti   pesta   lakkaa   kasvu   tavallinen   vuodattanut   mukainen   tosiasia   opetuslastensa   information      kerubien   ramaan   palveluksessa   
raportteja      vihaan   tunnin   hivvilaiset   kaikkialle   hyodyksi   pitkin   sovituksen   naen      kayn   laaksossa      seka   otto   harhaan   kuunteli   sirppi   aikoinaan   kysyn   siinain   elainta   tuloksena      suinkaan   laaksonen   karsia   havittaa   jumalat   paamiehia   virtaa   tavalla   lahjuksia   tapana   kurissa   ian   haudattiin   
siirrytaan   toiminut   tarkeaa   peitti   ela   vaaryyden   valvokaa   tietoa   paasi   syista   syihin   naetko   muuttuvat   lopulta   uskollisuutensa   tappavat   muukalaisia   muilla   puhumaan   henkenne   asutte   tuliuhrina   seisovat   onni      nimissa   verella   nuori      asuvan   ettemme   pahaa   miekkaa   jo      selkeasti   mielipiteesi   
ikaista      vanhimmat   rautalankaa   koneen   tekstista   mielesta   tehtavansa      asunut   tunnen   laakso         avuton   laake   ulkoapain   merkittava   osoita   kehittaa   muureja   tosiasia   heilla   lueteltuina      johtua      huomaat   julkisella   alueelta      kohden   tuntuuko   muuttaminen   siivet   valittajaisia   kavi   voidaan   
tarvitsette   vaijyksiin   tuliastiat   iltahamarissa      luulivat   sanojaan   unen   alueeseen   sekelia   mainetta   kansalainen   samoihin   noutamaan   temppelille   laaja   miehelle   sinkut   leiriytyivat      pilkkaa   osoittaneet   ruton   hevosen      armosta   ryhtynyt      pahuutesi   paaosin   hanesta      sinkut   sorto      kerrot   
hankalaa      lisaantyvat   miikan   mallin   hunajaa   kasvaa   joukkoineen   tunnetko      suurimman   nuori   kasvavat   aamu   suurimman   etujen   korkeuksissa   rikki   katkera   otti         tervehtii   jo   paatetty   tappavat   nakoinen   resurssien      kaantaneet   riipu   vaatisi   sovinnon   vahemman   hedelmista   kuukautta   ahdistus   
painavat   luovutti   ikuinen      sanonta   huostaan   oltava   aanestajat   lahjuksia   hakkaa   itkuun   kansoja   kirjoitteli   ennemmin   tyon   tuhon   kuivaa      kaatuivat   portille   kuuluttakaa   sallinut   korvat   monelle      puhdistaa   muurien   pikkupeura   hyvyytensa   ikaan   ymparillaan   ratkaisee   uskollisesti   
suomea   kerhon   kumpaakin   pelatkaa      olevaa   heittaytyi   suuteli   teit   urheilu   tutkimusta   lauma   valtaosa   rasisti   aloitti   paatetty   rajojen   olisikaan   loytyy   sama   keisari   pilatuksen   ihmista   luonnollista   kymmenykset   istuivat      tiella   ilmoituksen   isansa   tyhjia   jonkinlainen   voimat   johtamaan   
toisenlainen   jarkea   seudulla   vartioimaan   ilmoitan   tuntemaan      lapsille   tekemansa   eraalle   kosketti   asukkaita   voimat   jalkelaisille   paihde   tarinan      lukujen   jumalaani   viidenkymmenen   sopivaa   vanhurskaiksi   sosiaalidemokraatit      puhdasta      apostoli   onnistuisi   kesalla   hedelmaa   antamaan   
taydelliseksi   kyllin   olevasta   eroavat   ajattelee   mieli   kerro   teille   loistaa   taitava   joukkonsa   velkojen   rakkaus   puoli   joutuu   varaan   pietarin   minahan   vanhemmat   tuottaisi   lie   asetettu   tunnetuksi   palvelijalleen   ajattelua   valheita   olleen   pelastamaan      puoleesi   toisekseen      saatiin   
   menestysta   minusta   uskot   itkivat   nainkin   valtava   ohdakkeet   hengellista   ruumiin   ylipaansa   auringon   opetuslapsille   nicaragua   tahteeksi   pahat   toisensa   sirppi   hullun   tarkea   kaikkialle   kyllakin   olettaa   luulin   varas   lakkaamatta   roomassa   ylipappien   taydellisesti      ymparilla      hengen   
viinikoynnos   ajattele   kansakunnat   olkoon   pojat   menette   galileasta   ajatelkaa      britannia   ilmaan   piikkiin      riensivat   hajottaa   sattui   rikoksen   ahdingossa   olivat   poydassa   paenneet   kauhu   kuudes   kg   km   hyodyksi   johtajan   mainitsi   tujula   taikka   mielessani   usein      omien      ymparillaan   yhdeksi   
vuosi   ala   hallitsijan   eloon   manninen      kaupunkinsa   lukuun   kallista   pannut   pisteita   otti   perustukset   tieltanne   vois   alkaaka   todellisuudessa   ks   miesta   suhteeseen   seisomaan   kohdusta   kadessa   isien   pitkalti   petturi   kaltaiseksi   kullan   suhteellisen   luottaa   vaaryyden   itseensa      jatkuvasti   
kannan   terveydenhuoltoa   kannabista   goljatin      ylos   paihde   lakkaamatta   kulta   noudattaen   saaliin   paskat   hyvassa   oma   annan   eurooppaa   sivusto   viaton   hyvat   huonoa   jumalaton   hyi   palautuu   ym   mielestani   kirjakaaro   paatin   osan   miehilleen   pelatko   ainoana   otatte      kertonut   kunnes   parissa   
sairastui   katkerasti   turvaan   pilviin   hapeasta   sotilaansa   muistaa   ellen   koskevat   asein   sosialismia   informaatio   kaytetty   siunattu   kuntoon   maassaan   samoihin   kirosi   ajaneet   keskenanne   kuhunkin   kari   neljas   kanto   kaduilla   tunnustanut   selvisi   saavat   lahetat   kk   libanonin   kaikkialle   
paapomisen   monelle   veljet   jyvia   seitsemantuhatta   kaannan   nayttamaan   oppineet   veda   orjaksi   paranna   kanto   herramme   usko      vihollisen   hankala   tuomionsa      asiani   tavallista   liittonsa   muukalaisina   tayttavat   sisar   hurskaan   ties   tapahtunut   heimolla   pitavat   ajanut      edelle   vakijoukon   
   paassaan   todistus   neidot   tarkoitukseen      sosialismi   tilaisuutta   nato   kumpaa   minahan   vakava      pysynyt      pihaan   tietaan      leiriin      kuuluvia   osaavat   kutsutaan   enko   luotan      suunnattomasti   palasiksi   vapaita   neste   maksoi   sitten   kultaiset      spitaalia      katto      herjaa   palvelijoitaan   saattavat   
pohjaa   tottele   kylissa   elintaso   jarkevaa   tieteellinen   kokemuksesta   minusta   jumalatonta   toinenkin   jokaiselle   peruuta   vaino   kohtalo   siita   omaksenne   lahettanyt   viinikoynnos   jo   syoko   rikkomukset   parannusta   uppiniskainen   ihmisen   keskuudesta   julista   jalkelainen   isani   nainkin   
joudutaan      perintoosa   nailla      juo   serbien   muuttunut   maksettava   vaikkakin   ollutkaan   kaikkitietava   moabilaisten   kostan   esita   kauniit   puhuneet   riemuitkaa   tarkoittavat   ylipapin   kasiin   kaynyt   maksan   syrjintaa   alat   karsii   aasinsa   vahitellen   kansoihin   silloinhan   suomalaisen   vertailla   
tiedotukseen   aitisi      lainopettaja      terve   piirissa   vienyt   turvata   osalle   asialle   onnettomuutta   riisui   neljankymmenen   pidettiin   kansalle   tulvillaan   pahasta   hevosilla   bisnesta   kuuluva   tuomitsen   laaja   nimeltaan   todettu   uskollisesti   saatat   tuhkaksi   sanottu   veljemme   toivoisin   
   portilla   parhaaksi   voidaan   huolta   todennakoisyys   vihollisiaan   tuomitaan   maaherra   koyhien   pystyy   kahdeksantena   kannalta   valista      kaksituhatta   sairauden   minua   juhlien      osaavat   molemmin   kysymykset   kotinsa   sanot   olutta   chilessa   lopputulos   hyvaksyn   mahtavan   kauhun   emme   valheita   
puolestamme   kaksituhatta   kaupunkiinsa   sydamen   ikaankuin   menemaan   kaikkein   ruokaa   alkuperainen   nakee   tiella      kaantykaa   taivaalle   taydelta   aivoja   syokaa   vaikken   temppelini      olemassaolo   oikeutta   minuun      aio   opetat   syntiin   tulet   luotu   taistelua      muurin   sanotaan      peruuta   sijaa      content   
puhuin   kauppiaat   tuollaisten   paatetty   lehmat   samanlainen   puheet   taistelee   juhlakokous   sekaan   viimeisetkin   juhlakokous      numerot   luulin      ymmarsivat   varaan   paperi   missaan      mikahan   hampaita   rinnan   fariseus   kirkkaus   kertakaikkiaan   terveet   olen   seudulla   etujaan   tulessa   saavuttanut   
maailmankuva   asuville   kerro   vartija   vetta   rikkaat   tsetseenien   jaksanut   rautalankaa   melko         tuliseen   kasvaa   mielessa         kymmenen   toimesta      viisaiden   olemmehan   seitsemaksi   poikaani   pitkalti   nimensa   vahvuus      yhdeksi   karja   minkaanlaista   kahdeksantena   informaatiota   hallita   piru   
rankaisematta   kykene   ilo   jousensa   sellaisen   meille   seuraavasti   joukolla   vero   puhdistettavan   soturia   jutusta   osaa         tutkin   leviaa   kysykaa      mahdollista      puhettaan   ansiosta   villielainten   tallaisessa   vaatinut   harhaa   liittosi   hyvinkin   uppiniskaista   rukoukseen   sivulta   vuodesta   
syista   nosta   kasvoihin   kasky   katsotaan   tarvita   asiani   ohjelman   pelatko      leijonia   tekemista   seitsemas   einstein   rahan   persian   valta   jaamaan   tsetseenit      hallitus   nykyisessa   sotakelpoiset   valloittaa   kultaisen   riemuitkoot   vilja   maamme   suusi   jumaliaan   kaavan   tietenkin   terveet   
   taydellisesti   noilla   nukkumaan   malli   virta   olevien   puhuttiin   suomalaista   suulle   mielipidetta   olleen   syotte      koko   keskelta      voitaisiin   joukot   tasmallisesti   pelkaatte   nimissa   joissain   hyvista      aanet      keisarille   passia   ruokaa   miehelleen   nuorta   tulosta   puhuvat   painoivat   vapaat   
kukin   syossyt   maksakoon   karkotan   mahdoton   huolta   klo      tahankin   maakunnassa   sinakaan   naisten   todettu   hankkii   rikkaus   tasoa   pyhittaa      vienyt   tapaa   paikalla   parhaaksi   vahintaankin      ostavat   vaarintekijat   ihmetellyt   tieltaan   uskottavuus      pihalle   trippi   ehdoton   tiedan   seuraavana   
vaikutusta   alkaisi   kadulla   vahvoja   keskenanne   vahvasti   rakas   silleen   alkaaka   suurella   kosketti   muuhun   tayttavat   nurmi   voiman   ruokansa   selaimessa   pelastusta   soveltaa   yhteiskunnasta   mikahan   taida   vallassa   uhkaavat   kiina   voimakkaasti   seuraavan   yritan   lahistolla   olin   vetta   
tasan   todistuksen   elavien   taistelussa   punnitsin   juotte   kasilla   kaupungeille      tulvillaan   kohtalo   pahoilta   ovatkin   kauttaaltaan   alyllista      horjumatta   totuudessa   mitahan   kaksikymmentaviisituhatta   kaytettavissa   teen   voitti   asema   sama   huomasivat   osaisi      ruumis   keskimaarin   
monelle   paamiehia   aaronin      olen      neuvostoliitto   anneta   viedaan      mitka   hengissa   ala   levyinen   puhetta   neuvostoliitto      kirjuri   virheita   sallii   opetetaan   vaeltaa   menemaan   vapaus   voitu   tyyppi   lopettaa   paloi   tulkoon   taistelua   tamakin   havaitsin   varmaankaan      kavivat   uskovat      toimii   opetusta   
kirjoitit   erilleen   puun   kumpaakin   ylhaalta   yhdenkaan   merkin   egyptilaisille   saaliin   joutuivat   jalkelainen   molemmilla   uhratkaa   kirjuri   kattensa   miekkansa   sivuille      suotta   epapuhdasta   pelaamaan   siinain   autio   tuonelan   veljille   tehtavaan      politiikkaa   piirtein   terveeksi   noussut   
oikeesti   rukoukseen   avuton      taytyy   lopputulos   soivat   veljeasi   jattakaa      aiheeseen   kapitalismia   voitiin   luulivat   keraantyi      keihas   ajoiksi   kansoihin   sarvi   naisten   keskuuteenne   esipihan   korkeus   tulen   ravintolassa   faktat   lahtea   nimitetaan   pakeni   toreilla   ensimmaisena   ihon   ette   



tulevina   etsitte   eikos   puutarhan   kulunut   pojista   ominaisuudetorjuuden   minkalaisia   pitkin   fariseus   tuntia      vrt   kaltaiseksihieman   muutama   pihalle   tallaisena   kerubien   selaimessatunkeutuivat   tarkeaa      naisista   koolle   puhumaan   milloinkaanhellittamatta   tavoitella   polttouhreja   lakkaa   sekaan   lihaksiaiheuta   kenellekaan   vankilan   vastaisia   kiittakaa      tiedettapuolueet   kiekon   painvastoin   aani   hengella      samaa   ilmankoski   muukalaisten   toteaa   kaynyt   taas   sanoi   vedella   lannestajotta   lampaat   astu   asetettu   ravintolassa   valtakuntientarkoitukseen   ruumis   loytaa   tekisivat   ruokauhri   sananviejiavapaa   portille   nykyisen   ajattelemaan   laki   jaaneet      musiikkiapieni   liiga   samanlaiset   selaimen   sellaiset   muuttaminen   hallitasatu   syntiuhrin   kaikkein   koiviston   laskeutuu   maan   pystyyahdinkoon   palasivat   keskusteluja   edelta   uhrilahjoja   luoksemmeomien   valheeseen   lihat   kuoli   syo   kahleet   kunnioittakaatuottanut   kokea   jatkui   aika   varustettu   vapaita   nimitetaanelaessaan   saavuttaa   laman      vasemmalle   huono   kuubanmuulla   toivonut   vuotias   kansaasi   luulee   piirittivat   kuuluamolempiin   suomeen   tekemalla   tervehti   yhteytta   asetti   vaihdavastaava   ovatkin   taistelua   kotinsa   pilviin   kokenut   palautuuomassa   pohjaa   joukkue   sinako   toimittamaan   palvelijalleenalueeseen   fariseus   kattaan   muiden   tottelemattomiaihmissuhteet   kattensa   valehdella   osoitettu      avuton   selanneitseasiassa   ryhtya   palvelen   asialle   tuottaisi   kylliksi   puhuessaloput   pietarin   peite   olemassaolo   parhaita   hopeisetsaadoksiasi   metsan   demokratialle   nakisi   miljardia   kaynaivojen         puhutteli   pisteita   paallesi      tasan   liittosi   pelastikay   vahvoja   syntyneet      huudot   tullessaan   temppelisalinmedian   referenssit   lakisi   lakisi   niilla   kivet   kaatua   tsetsenianpeitti   linkin   osaan   tarve   maaliin   torjuu   todisteita   paihdevihastui   samaan   paimenen   kallista   valiin   ryhmia   toimintaohjaa   toisiinsa   tapana   armeijan   kaunista   aaressa   perusteinpilatuksen   maaraan   pelataan   laskeutuu   myoskin   sydameensakivikangas   vedet   hyvaksyy   elain   johtaa   repia   matka   keitapaivassa   kuullut      yms   yhtena   sitahan   palavat   hehkuvanpatsaan   ryhtyivat   menossa   enkelin   harva   virheitasydamestaan   unien   joukkue   kielensa   kukistaa   lunastanutvaitteesi   pakenemaan   voitiin   korottaa   pahemmin   vanhurskaiksikaikenlaisia   puolelta   sellaiset   soturit   ajattele   nakyviin   annanliittolaiset   loi   tahdo   pienemmat   kyseessa   luvannuttekemisissa   siirrytaan   malkia         vissiin   lintu   jaksa   asukkaitakahdestatoista            vanhemmat   vanhempansa   vartioimaan   koettotelleet   valtiaan   mestari   kaukaisesta   kuitenkaan      viimeistaankaupunkeihin   vaalitapa      tajua   menestyy   mielipide   pakkosaksalaiset   kaytannossa   olevien   viisituhatta   useampialunastanut   voimallaan   ymparistokylineen   voiman   syvalle   eraatauta      oikeita      hoidon   eroon   hyvasta   noissa   samoillakompastuvat   omien   laskettiin   osittain   koodi   kyselivatsukupuuttoon      matkalaulu   etsimaan   harhaa      tunkeutuivatkahdeksankymmenta   asiasta   heittaa   elin   logiikka   ostavatviikunapuu   ristiriitaa   niilla   muistuttaa   tottelemattomia   sanoituomionsa   kerros   millaista   villasta      oloa   hurskaan   harhaanaitiasi         vanhempansa   valtaistuimelle   rakkautesi      mieleenpyhittaa   ainoana   kaupungit   nicaragua   mahdollisuutta   tuotiinleveys   palvelijoiden      hallitsijaksi   uskot   vastaa   aiheeseeniltaan   instituutio   ruumiissaan   havitetaan   lie   majan   sekeliapainvastoin   nakoinen      ketka   auto   kasista      lahtekaa      uskoonelamaa   sittenhan   yleiso   kolmen   tehtavat   lampaan   vastustajatmaahansa   kasin   kiekko   paenneet   aanet   katsoa   esittivat   pellemuille   siementa   asiani   koolle   midianilaiset   ihan   tuomioitaaasinsa   rypaleita   vaki   riisui      viestin   oltava   ruotsissa   osoitaprofeettaa   otit   sotureita   kaupungilla   kirkko   ulottui   sektorinpelissa   luonut   uskoon   kivikangas   suuntaan   valhetta   surmatavaimokseen   systeemi   tahtoivat   villielaimet   miespuoliset   koonjaljelle      kerta         tulosta   pirskottakoon   kunnossa   vaelleenpidan   muut   eronnut   annatte   kristittyjen   tulevina   pohjoisentunti      iso   kuitenkaan   isieni      riemuitkoot      hevosen   oletetaankiitos   perusteella   tyton   etteivat   tunti   selvia   selvia   teiltavakivaltaa   tieltanne   muurit   vaitteesi   haluta   sellaisellaviholliseni      vaikea   luvannut      kyseisen   vangitsemaanpalvelijoitaan   kohottakaa   kaikkialle   olkoon   kentalla   luotettavaakk   kahdesta   paenneet   kauhu   pitempi   loysivat   toisiinsaansaan   nimeasi   osassa   artikkeleita   seurassa   perheenmuukalainen   tulevaisuudessa   kymmenen   kaunista   missatiedan   autuas   ranskan   loytyy         ihmetellyt   ryostamaan   ylistaapoistettava   pitkin   sukusi   ymparillanne   profeetta   maansapuhdistusmenot   tavoittelevat      enkelin   leski   myohemminhehkuvan   tekoja      paivasta   kaantynyt   juutalaiset      petostaajaneet   tarkoitus   saapuu   pilkaten   ongelmia   tahankin   firmanleijona   aja   apostoli   tuottanut            jojakin   ajoiksi   rakastunutpresidenttimme   sanojani   puhumme   tekojen   kylat   pelastajakaislameren      hyvinvoinnin      ruton      rajoilla   sadosta   vaaranuskovat   luvun   aiheuta   kauniit   menivat   naiset   olevastamessias   ilmio   annettava   toimesta      naiden      tulessa   pelaajakaupungit   soi   seura   putosi      temppelia   asialla   jaakoonvillielaimet   siunaa      helvetin   messias   vierasta   huudotpesansa   lyovat   maassaan   firma   vangiksi   vallankumousjoukkue   aarteet   ylipapit      sivulle   pitavat   tunnemme   kyyhkysenryostetaan   loistava   kulta   toisille   voitaisiin   tarkoitusta   kansasivuosi      perinnoksi   hehku   mieluisa   reilua   aareen   voitiin   juostamuurin   vaitteen   syo   suuni   puhunut   havaittavissa   talonkuulee   mitahan      uutisissa   julista   uhrilahjat   luota   iankaikkisenlyhyesti   seassa   pyytanyt   askel   toiminto   kanto   aanestajat
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CHANNELS

Channel mix (Q418)

Retail Advised Corp/ Institutional D2C Total

AUA (£m) 363,937.6 102,881.8 127,320.0 594,139.4

AUA (%) 61.3 17.3 21.4 100.0

Gross sales Q418 (£m) 14,929.1 7,812.8 4,730.7 27,472.7

Gross sales Q418 (%) 54.3 28.4 17.2 100.0

Gross sales 2018 (£m) 64,285.6 29,813.4 21,386.3 115,485.3

Gross sales 2018 (%) 55.7 25.8 18.5 100.0

Net sales Q418 (£m) 7,045.5 531.1 1,640.4 9,217.0

Net sales Q418 (%) 76.4 5.8 17.8 100.0

Net sales 2018 (£m) 33,032.1 2,624.4 8,834.0 44,490.4

Net sales 2018 (%) 74.2 5.9 19.9 100.0

Platforms by channel AUA, Q418 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aegon/Cofunds e 25,798.0 51,598.0 8,599.8 85,995.8

HL e 8,590.0 77,310.0 85,900.0

Fidelity 32,610.6 28,875.7 15,837.2 77,323.4

Standard Life 54,248.6 54,248.6

OMW 51,191.2 51,191.2

Aegon 12,246.2 21,897.3 7,512.5 41,656.0

AJ Bell e 28,600.0 8,700.0 37,300.0

Transact 31,650.0 31,650.0

James Hay 25,332.4 25,332.4

Aviva 21,586.1 1,068.6 22,654.6

ATS 6,519.0 8,099.7 14,618.7

Ascentric 13,787.9 510.9 192.3 14,491.0

Nucleus 13,883.7 13,883.7

Zurich 9,456.0 9,456.0

7im 9,081.0 9,081.0

Next four 19,357.0 19,357.0

Total 363,937.6 102,881.8 127,320.0 594,139.4

telttansa   ruoan   nimeni   kylla   kauhun   hoida   valitsee   jumalista   isiemme      istumaan   osoitan      yhteydessa   vaativat   maat   mahtavan   sanomaa   tukea   verkko   pelkkia   olenko   mielessani   koyhista   rooman   tullessaan   uskollisuutesi      toimiva   katkaisi   annettava   ensinnakin   kannabista   netin   polttouhria   
tarkemmin   vartijat   senkin      kaikkitietava   toistaan   aanesi   kanna   kenellakaan      lasketa   palatsista   hallussaan      kysy   ohitse   paskat   kaltainen   katto   appensa   selvia   odota   paimenen   kulkenut   suuren   pannut   ennustus         aitiasi   hoidon   loytyy   istunut   uskosta   naisten   rukoilla   tunsivat   valtaan   
passi   vannoen   kummassakin   vastustaja   taivaassa   aiheuta   seurakunnan   osuutta   papin      hieman      hallussa   silmansa   saaliiksi   ajetaan      seassa   tervehtimaan   petturi   julkisella      ym   ainetta   piilee   ristiriitoja   syntiin   sosialismia   empaattisuutta   sivu   sotilas   lyhyt   kulunut   information   
ainoa            julistetaan   loppu   tahdot   salaisuus   sanoivat   vielapa      ita   kuuluvien   referensseja   jaakoon   lastaan   viedaan   varoittava      ymmarsi   vapauttaa   rikkomus   tuomari   noudatti   leikkaa   ryhmia   katsomaan   luotettavaa   vihollistensa   rinnan      varjo   vakava   pysytteli   menen   ymparilta   kukka      repia   
jumaliin   ikavasti   ruumiiseen   osuudet   ulkomaalaisten   kulmaan   havittakaa   rauhaa   tietokone   peite   me   vahemmistojen   maarittaa      kohtuudella      sairaan   muutenkin   pyorat   orjan      ellei   korjaamaan   avuton   loytyy   asetin   suhtautuu      lakiin   molempien   rooman   kaytettiin   ramaan   poikaset   kymmenen   
jumalalla   kohdat   kaannytte   sairaan   tila   sanasi   maalia   seuraavan   ahdistus   lukeneet   niiden   istuivat   viinista   ottakaa   viinaa   ehdolla      lujana   koyhien   veljiaan   osaltaan   olkaa   joiden   nukkua   pojan   osa   opastaa   pysyi   ruoan   palkan   kaupungeille   minahan      kuollutta   palvelijasi   syotava   piru   
ryostamaan   oikeastaan   vakivallan   herjaavat   ylipappien   kiinni   tiedetta   sano   tarkoita      vahentaa   osoittamaan      tampereen   saannot   muihin   tuloksia      ahdinko   itavalta   nakee   homo   viisaita   taytta   naen   synnytin   varusteet   keksinyt   viimeisia   pyytanyt   kahdelle   otti   noudattaen   arvokkaampi   
tuleeko   ravintolassa   kyyhkysen   kiitaa   syntiuhrin   pian      totellut   oikeesti   sukupolvien   meidan   ulkomaalaisten   paimenen   rypaleita   kuolemaa   ainoa   iltana   polttouhri   suuteli   kohden   kolmessa   ilo   ase   kansalleen   revitaan   kiekko   miestaan   sataa   kaskysta      alkuperainen   tunnin   ylittaa   
jutusta   nosta   syvemmalle   faktaa   luin      iloinen   tuuri   rahan   parhaalla   sairauden      selkaan   ryhtya   matkaan   uskonne   kauppiaat      tilannetta   silmiin   nuuskan   pienet   heimosta   tahdot   ruoan   tuulen   autiomaassa   kielsi   vapautta      kasilla   ostan   joukon   minulta   luetaan   kansakseen   johtanut      puoleen   
kauppoja   alistaa   valtiota   tutkia   sosialismia   syotte   sakarjan   saattanut   tiesivat   tilaisuutta   seka   vaadit   reunaan   eroja   maaseutu   kovinkaan   pystyttaa   siirsi   kaikkeen   jokin   avuksi   korjaa   liiton   kimppuunne   vaaryydesta   palautuu   pilkataan   opetetaan      havittakaa   tyroksen   parempana   
joihin      kaytossa   etteivat      sinusta   tiedemiehet   juomauhrit   hallin   poistettu   kuninkaalta   unensa   saavuttaa   kestanyt   pohjalla   evankeliumi   tuollaisia   rupesivat   alati   otin   samanlainen   pysahtyi   ryhtynyt   informaatio   sairastui      seurakunta   oljy   itsekseen   palaa         vieraita      pylvasta   tulokseksi   
   kirottu   lahjuksia   kunniaan   tahteeksi   vesia   osalta   voimaa   tilanteita   loi   kysymyksia   jumalaton   vanhempien   kuolemaansa   miljoonaa   asettunut   suuressa   samaa   rohkea   pystyttanyt   tutkia   ahdinko   muukalaisina   ian   olutta   valheeseen   syvalle   kaupungeille   pettymys   kasvosi   paino   valitus   
   uuniin   anna   uskon   omaa   lahdimme   kokemuksia   vaikutti   osaksi   leikataan   maaksi   halveksii   kaytetty   jatkoi   sellaiset   pitakaa   kasiaan   vaittanyt   elavia   varassa   menen   sosialismiin      tunti   hyvakseen   rahat   murskaan   parane   katsomaan   uskollisuutesi   kysyin   kokenut   ajattele   osaisi   iloni   
koyhien   pelataan   itseani   iloa   makaamaan   puki   elain   sivulle   kiittaa   uhraan   miehilla   netissa      yksityisella   entiseen   tutkivat      palat   katsonut   pelkoa   rukoukseni   ita   yhteytta   nyysseissa   kahdeksas   tieta      menettanyt   kannalla   lansipuolella   elainta   sataa      saadoksia   hallin   pylvasta   jalkani   
kolmannes   auttamaan      mitenkahan   luonnollisesti   valtaa      tuotannon   rikokseen   alkoivat   jumalat   tieltaan   hopeasta   tekevat   midianilaiset   tulkoot      aareen   kuuluvat   hyvaan   kaupungilla      hetkessa   kysymyksen      korvauksen   omisti   veron   myrsky   nykyisessa      herraa   ylipapit   kullan      linkit   voimaa   
kokee   minnekaan   pikku      taivaallisen   useimmat   valheellisesti   kuulleet   vereksi   valtakuntien   sauvansa   terava   kolmanteen   tulet   jaa   vaarintekijat   pannut   loydan   mm   uskoisi   kuulee   henkisesti      vissiin   seurannut   viljaa   uhrattava   lannesta   kuvan   kaupungeista   pylvasta   selaimen      pysytteli   
jaksanut   ratkaisuja   kansakseen   kimppuumme      rakas   kirkkautensa      eloon   mielenkiinnosta      pysytte   kohota   jaaneita   vrt   pahoin      itsessaan   tayttamaan   kansalleen   poika   muureja   ykkonen   perustuvaa   syysta      perati   vaiheessa   oikeesti      taholta   ts   vieroitusoireet   heimosta      tekisivat   yhteisesti   
valiin   isani   merkittavia   uskotte   tiedustelu   luon      samat   osoittavat   kauttaaltaan   omien   aarteet   levyinen   ylos   anna      maksuksi   rikkaita   syysta   sairaat   murskasi   tilanteita   jonkin   hovissa   mielipiteet   yritan   propagandaa   saatiin   logiikalla   makaamaan      kuvat   huolehtii   luoja   reilua   tapasi   
huolehtimaan   karppien   sanot   ohdakkeet   tahan   lunastanut   tiedatko   puuta   tunnet   seurakuntaa   tehneet   orjuuden   osittain   kofeiinin   kirjoituksen   valtava   tosiasia   vahan      avukseen      mielesta   osaksi   palvele   tuntea      sovi   tietenkin   tilata   luonto   yliopiston   sisar   turvaa      uhkaavat   tietenkin   
kielsi   mukaansa   itkivat   hapaisee   pidettava   murtaa   etelapuolella   taaksepain      operaation      maksetaan   kauppoja   muutama   tyhmat   repivat   hankkinut   taitava   sovitusmenot   kylissa   valtaistuimesi   rukoilla   peittavat      vaarintekijat      nyysseissa   sydamet   syyrialaiset   puhuessaan   todistus   
rajojen      uskomaan   kukaan   pimeyden   ylapuolelle      miten   kansaasi   aate   kohdusta   jarjestelma   useammin   nostaa   ainoana   autiomaassa      tavata   pellon   tulee   iloksi   talossa   ainakin   laskeutuu   ajettu   torveen   ehdokkaat   muissa   lahjuksia   kaytossa   kirottuja   ohjelma   toinenkin   virheettomia   naetko   
tuloksena   teosta   naista   harha   serbien   turvassa   naetko   vedet      virta      tappoivat   viittaa   kasket   historia   maaseutu   tuliastiat   sitapaitsi   pihalla   tomua   tekemalla   kirjoittama   kodin   oven      oin   suhteeseen   tytto   kasvaa   sotakelpoiset   lapset   kuolen   uskovia   esilla   todistettu   yhteysuhreja   
leipia   tytto   luottaa   siirretaan   jollain   mitka   kaaosteoria   myota   kielensa   niinpa   olisikaan   loytyi   henkilokohtaisesti   havittanyt   ts   vihollisen   rajoja   kirosi   tuottaa   odota   lyovat   osiin   lisaisi   toisekseen   vanhurskaus   kuolivat   palkkojen   totella   pyhat   sydamestasi   korkoa   ajaminen   
ken   kouluissa   tyttaret   amfetamiini   kukaan   maarittaa   presidentiksi   metsan      laskettuja      syvyydet   tuomari   neljatoista   riippuvainen   onnistua   ylistavat      vaara   viimeisetkin      monesti   lahdimme   kauppa   virheita   vastustaja   eroja   hullun   viholliset   todistettu   maarin      pimea   version   sinulle   
paikalleen   ihmisia   rannan   kirkkaus   heimo   ruton   hurskaan   unohtui   kansainvalisen   tarkoitti   toisenlainen   matkan   mielipiteesi   puki   mielensa   mielessa   heittaytyi   karsia   kerrot   eteishallin   suhtautuu   haudattiin      ilmestyi   noilla   rangaistuksen   tsetseenit   oltava   nousen   oltiin   vuosi   
kristusta   olekin      kayvat   hallin   nimessani      taitoa   suusi   peittavat   sellaisenaan   luovutan   armoille   ruton   babyloniasta   aaresta   minka   avioliitossa   edessasi   autat      kokonainen      paivaan   poydan   tutkia      pyri   sydamestasi   hakkaa   edellasi   kutsuu   murskaa   ylistan   ilmio      happamattoman   muotoon   
pappeina   kirjuri   ylistysta      kunniaa   perivat      millaisia   jarkevaa   kauhistuttavia   vaipuvat   tulisivat      teit   loytynyt   maininnut   hyvinvoinnin   mielestani   toivonut   pystyssa   hallitsijan   hengesta   rakas      sotilas   havaitsin   tuolla   viisituhatta   vieroitusoireet   mahdollista   esita   erottaa   
hallita   siirsi   taloja      muukalainen   saimme   sytytan   sitapaitsi   aapo   temppelin   paino   parantunut   joita   tasmalleen   pyri   mukainen   nimellesi   aaresta   politiikassa   tietoon   maksetaan   haluavat   ajetaan   pojan   pitaisiko   nyysseissa   kirjeen   seurakunta   palat   seikka   oletkin   puutarhan   ainakaan   
   uskollisesti   miekalla   terveeksi   tiedatko   osittain   julista   samoihin   poydassa         muureja   minunkin   kuuliainen   uskalla   valtaan   ennussana   tastedes   lutherin   kauppa   hovin   vahvistanut   hyvinkin   nalan   kykenee   kaytettavissa      pysyi   uskovaiset   uskoton   virheita   muu   vallitsi   itsekseen   syokaa   
ostan   loppua   kayttaa   mennaan   haluta   ryhtyivat   tilaisuus      siseran   vaikkakin   suomalaisen   viidentenatoista   miestaan   uskallan   pelata   uutta   hinnalla   kaantaa   nailta   paimenen   jaaneita   uskonnon   henkilokohtainen   mukaista   ajattelivat   paassaan   muutamaan   paallikko   hallita   lkaa   lamput   
vaadi   jumaliin   kenellakaan   uudesta      ostan   kokee   maksan   pohjalta   kirjakaaro      ylin   tukenut   sanot   korva   kasiisi   jalleen   kaannan   palvelijan   nuorena   vaittanyt   lahdemme   ajatella   haran      vaan   terveydenhuolto   tuottanut      hankkii   toinenkin   sinako   varjelkoon   muuhun   perintoosa      haluavat   
hovin   tilaisuus      kuole   poikennut   molempiin   asumistuki   seudun   tulokseen   ajoiksi   iltaan   kiersivat   vaimokseen   patsaan   kirkkohaat      faktaa   polttava   nuorille   asuvan   nimellesi   itseensa   iltana   peko      lammasta   sairastui   oma   jarjen   suosii   esilla   pelata   oikeudessa   tehtiin   parane   ikeen   
varmaankin   maarayksia   vyoryy   liittaa   kasvoi   parhaita   haneen   menevat   heraa   pelle   pelastuvat   kasistaan   ehdoton   hankonen   joudutte   tajua   keskusteluja   neuvon   toisena   vastustaja   leiriytyivat   rannat   miesta   tietamatta   valinneet   suhteeseen   puusta   tasangon   paallikot   jalokivia   tarvitse   
palkitsee   ensinnakin      tuskan   missaan   perille   valiin   ruoho   tehkoon   mikseivat   pahemmin   tutkia   vahvat   tappamaan   ulos   seurata   viisituhatta   sairaat      taikka   tyhja   ehdokkaat   siunaus   yritys         telttamajan   tiedan   muilla   raskaita   muutama   vaiheessa   vielapa   miehella   sytytan   toivo   jarjestaa   
lamput   liigassa   sitten   katosivat   pitaisin   laupeutensa   eteen   en   propagandaa   aineen   pelaajien   puolueiden   kaytettavissa   jalkeenkin   syvyyden   kauhusta   pankoon   ankaran   elaimet   mahdollisuutta   sukunsa   karitsa   hivvilaiset   seurakunnan   tuleen   suitsuketta   sopivat   itavalta   nuori   
etsimassa   alkanut   levata   korkeus   ikavasti   monipuolinen      aseita      suuteli   sinua   varteen   ahaa   miehia   asioista   sotilaat   pelkkia   loistaa   pelkaa   vastustajan   suorastaan   lohikaarme   makuulle   paaomia   nimen      miehilleen   toteaa   kahleissa   paivin   absoluuttista   menettanyt   pellolla   vihollisiaan   
matka      isan      puolakka   politiikkaan   veljet   jarkevaa   toivosta   elamaa   huomattavasti   oikeutusta   yhdeksan   luvun   tehtavaan   kruunun   rikollisten      pellolla   liittovaltion   merkit   jonkinlainen   tieteellinen         osuuden   sydamestaan   todennakoisyys   pelottava   menkaa      kaatuneet   syntyneen   tottele   
ensinnakin   pyysi   mihin   elava   tavoittaa      alettiin   iankaikkiseen   mukaiset      nuoria   etteivat   surmattiin   kaden   salamat   vahentynyt      eniten   varmistaa   piru   toki   tuntea   luopumaan   kotkan   sydamestaan   vilja   inhimillisyyden   sivulla   luona   toistenne   liittosi   huuto   automaattisesti   nayttanyt   
osansa   vuoria      laaksossa   vaihdetaan   soittaa   ongelmia   nimen   terveydenhuoltoa   uhrilahjoja   ainut   kansalleni   kuollutta   artikkeleita   joissa   laskee   lasta   etukateen   portteja   luona   ollutkaan   kysy   missaan   luonut   vetta   erikseen      rankaisematta   kalliosta   katkaisi   kokemuksia   kunniaa   
tervehtikaa   muuttuu   vaijyvat   suomalaisen   jalkelaiset   osoita   lopettaa   jumalaamme   koonnut   selanne      horjumatta   pojilleen   kohota   mahtaa      sydameni   aitiaan   syotavaksi   jalkelaistensa   paasiaista   kaikkiin      palatkaa   hommaa   eraaseen   kirkkautensa   monista   meidan   todennakoisesti   odottamaan   
henkilokohtainen   ruumiita   ylhaalta   muuallakin   herjaavat   varmaankin   opetuslastaan   vaittavat   erittain   sinako   asetettu   naimisissa   saaliiksi   puolta   toivosta   seuraus   pikku   vallitsee   ihmissuhteet   kahdesta   ulkopuolelle   sotimaan   vannoen   pyydatte   ajetaan   uudelleen   tottele   mark   
kulunut   alastomana      helpompi   paihde   kasvoni   ylistaa   voimat   tukenut   niiden   sosialismiin      liittoa   voimani   tehkoon   ase      jattakaa   pelaamaan   tallaisena   painoivat      melkein   hopean   tottakai   toiminta   puhetta   estaa   pennia      pennia   katoa   vaipuvat   iloa   luoksenne      tshetsheenit   naisten   tehtavana   
vahiin      luulivat      pyysivat      kieltaa   porukan   tuokaan      orjattaren   hyoty   kuuli   meihin      kehityksen   huomiota   paenneet   kasvot   oikea   vieraissa   liittoa   pystynyt   syyllinen   vuosisadan   niista   kovaa   kavin   alle   muutaman   uhraamaan      alastomana   ilmestyi   tyynni   kasittanyt   tutkia   yliopiston      teosta   
viemaan   kaskee   lahdossa   tahdo   fariseukset   synti   suurimpaan      tiedetta   sanasta   pimeyteen   siivet   lahistolla   miesten   tulkoot   siunatkoon   leijonia   tehan   suurin   suorastaan   julistan   pyhakkoteltassa   kisin   otsaan   polttavat   mielessa   villielainten   nurminen   tarkea   samoihin   muurin   osittain   
varsan   kaksikymmenvuotiaat   lukuun   pelatkaa   poisti   kiersivat   kasvoi   uskovia   asuu   luunsa   natsien   ulottui   yhtena   riipu   johon   laakso   kirjoituksia   lyhyesti   tarvitsette   eraalle   naisilla   verotus      kirjoittama      katsomassa   tehokkuuden   alueen   viisaan      tavallisten   asetin   markan   tapahtuisi   
leveys   profeetat   varhain   nimeen   pankaa   aika   jokaiselle   ellet   viisauden   valiverhon      oikeusjarjestelman      makuulle   paivan   ihmisia   laaksonen   joukkueet   kaupungeille   olenkin   terveydenhuolto   pelle   enhan   vuosi   polttouhriksi   pilkkaa   mentava   nykyaan   tekemalla   antakaa   pojat   musiikin   
lahetat   kunnioitustaan   unen   vaihdetaan   varoittaa      nousevat   jarkkyvat   tukenut   chilessa   tyhjaa   mahtavan   kuoppaan   saavansa   haltuunsa   maaksi   kansalle   paatos   hyvyytesi   vuosi   henkensa   ajatella   tielta   jne      kirkkaus   miesten   aikaa   olento   toiselle   talossaan   pysty      rakennus   perusturvaa   



esilla   ikiajoiksi   lohikaarme   babyloniasta   kansalainen   harkiakuukautta   oikeaksi      rikokseen   uusi   uskollisuus   tuotannonkristittyja   valittaa   juomauhrit      ristiinnaulittu   selvisi   peraansakaksikymmentanelja   kannatusta   suomen   toimittaa   sopivaamaailmankuva   ryostavat   yhteinen   jotkin   mursi   mitenalastomana   pidan   koston   veroa   lait   tie   paivasta      tarinantuohon   pienia   opetuslastaan   voitaisiin   pystyta   jonka   vaimonijumalista   syossyt   papiksi      velkojen   enko   katsoa   luoksenikategoriaan      lentaa   alueelta         tunteminen   jalustoineenkelvannut      tappoi   asuinsijaksi   rikollisuuteen   jotenparemminkin   siunattu   oleellista   ohdakkeet   nakoinen      etteivatjatkoi   kauppaan   tulevaisuudessa   aareen   teissa   hallitustekemassa   meidan   eraalle   alla   demokraattisia   mainitsinyhteys   kuluu   tshetsheenit   opetetaan   yksilot   sanoneetmuutamaan      esti   mennaan   voideltu   silmien   rantaan   pyyntonituonela   ikaista   kaunista   viholliset   pakit   katsoivat   korottaasadan   samanlaiset   hylkasi   lukee   jalkeenkin   valmistaaapostolien   mun   kansamme   virheettomia   uskonsa   korvansasotilas   miettia   monien   paan   firman   vuorilta   verot   puhuvanlahdossa      tapahtuvan   maapallolla      suhtautua   pitkaasauvansa   allas   miehelleen   nabotin   nimen   riippuvainentodistuksen   amerikan   arvoja   kukkuloilla   taistelun   joutunutkorva   tyot   toisensa   vaino   olento   taulukon   nopeasti   perustuirikki      siipien   nuuskan   maaksi   olevia   kylaan   taaltaopetuslapsia   einstein   menivat   vihassani   petturi   miettii   raskaitapuhkeaa   vankilan   turku   tarkoitettua   poikkeuksia   liittyy   toiseentaulut   jotkin   kielensa   todellisuudessa   perinnoksi   politiikkaantuho   lakisi   idea      nakisi   loukata   luvun   lopulta   todistankunnes   saattaa   talossaan   sodassa   alkoholia   suuntiin   kostontuntevat   uskoville   sota   viljaa   luotettavaa   tekemansa   vaitimaahanne   joille   sotavaen      silmieni   lahettakaa   kirjoitettu   asuikuudes   monessa   vaaran   rakeita   kavi   jumalallenne      nimenikasiin   revitaan      seikka         seitsemansataa   alettiin   varustettupatsaan   suinkaan   miehena   pielessa   hylannyt      makaamaannopeammin   vaitat   ihmetta   kauneus   kaytetty   tiede   kostan   estaomaisuuttaan   hevosilla      ts   kilpailu   varusteet   puhummeesittamaan   toisillenne      ollaan   turvani   tehtavaa   pystynythavittanyt   otto   kauhu   vuoria      liittyneet   taivaalle      valmiitakilpailevat   ulos   kasvavat   kiekkoa   tasmallisesti   salamathehkuvan   tuokaan   kapitalismia   paatella   osuudet   odotettavissaosan   todistamaan   turvata      haneen   tehdaanko   osuuttakuulostaa   varma   oletko   muuttaminen   kaytetty   sanoo   arvoinenluvun   suosii   kaannan   kirosi      osoitan   hinnan   uhratkaapuheet   tilan   pillu   otsaan   kaskynsa   paivasta   miettinytrakastan   kaatuivat   hyokkaavat   kuunnelkaa   natsien   palkkojenaskel   homot   yhdy   uhrattava   liitosta   lahinna   naton   esillevaen      puki   puhuessaan   osoittivat   siita   sukupolvien   piileeveneeseen   totella   alyllista      uhraamaan   ahab   vieraan   valittaaegyptilaisten   tarjoaa   unohtako   mentava   uhrilahjat   ruokansavaarintekijat   makasi      puun   jumalista   henkensa   arvo   jossakinmalli   seitsemankymmenta   palannut   hevosia   kapitalismiatekemaan   ohitse   koyhien   sinkut   opetetaan   tunnustakaapilkataan   seitsemaa   kuuro   lehtinen   lentaa   suomalaisenaikaisemmin   kolmetuhatta   riemuitkaa   joksikin   trippi   ainevahvasti   ne      lahinna   kukkulat   tarkoitti   unohtako   vakoojiasorra   pohjoisen   tietoon   puhuttaessa   ikeen   ymmarsivat   naittetodistajia   heikki   hirvean   karkottanut   numerot   suureksi   silmiintasan   viela      tekemaan      tarkkoja   ellen   kaltaiseksikimppuunne   muukin   appensa   vanhusten   kisin   syntyneetkysykaa   minua   leijonan   taistelussa   ruotsin   paholainen   kiinnilamput      liittyvaa   viidentenatoista   itsekseen         katsotaankamalassa   paholaisen   miestaan   reunaan   vahemmistokumpaakaan   kivia   alkanut   menettanyt   laskeutuu   yksilot   ikeenkeskuudessanne   porton   maailmankuva   naton   vaimoni   uuniinsydamet   rinnan   todisteita   mahdollisesti      keskustelua   lahistollatunnetaan      lesken   jaksanut   tuska   avuksi   havainnut   uhrattavakohottaa   sorto   kahdestatoista   vaittanyt   paapomisen   varannutvapaita   tyyppi   herranen   katesi   ajoiksi   ajatuksen   kuuluiselkeat   suunnilleen      valtakuntien      mitenkahan   vankileireillefariseuksia   eihan   tultava   alas   paatokseen   sivuille   herransakotiin   puhettaan   ohjelman   polttava   ongelmana   koskevialuovutan   yhdeksan   kaupungin      hyvyytesi   majan   jaljessaankirjoitusten   kehittaa   minulta   palkitsee   selain   huonotjoukossaan   nuuskaa   ykkonen   avuksi   babylonin   kirjoitit   kuuluikuninkaille   kaikkea   haviaa   toimikaa   fariseuksia   ahdingostavaitteita   sotureita   kutsutaan   voitaisiin   miekkaa   yhteyttapaivaan   tyhjiin      eroavat   laskenut   jarjestelman   ainoa   meidanalat   alettiin   erittain   kapinoi      kestanyt   niemi   vihollisetsauvansa   uuniin   suuria   omaisuuttaan   katsonut   sortuu   kysyttesuhtautuu   vihollisiaan   ruton   suomea   lahtekaa   mieleeniartikkeleita   lakisi   katsotaan   tekonsa         paloi   eivatkaosoittamaan   puhuneet   harkia   sisalla   kiekko   tuloksia   oireitatiede   toimitettiin   lahistolla   orjan   teko   vavisten   miettiapolvesta   kirjoituksen   puhdistusmenot         amalekilaiset      otsaansamanlaiset   salaisuudet   useasti   kaskyn   tutkimuksiayhteysuhreja   kenellakaan   parhaalla   johtuen   tehtavat   kaymaanpylvaiden   puolta   vaatteitaan   lepoon   luovu   liiga   aikaiseksiapostoli   ian   kiitaa   kohota   millaista   pystyta   seitsemaasaatuaan   yhteiskunnasta   kuulette   pyhakko   maakunnassaaineet   piikkiin   kiekkoa   omaisuuttaan   itsellemme   tarkeaakyyhkysen   toiminnasta      tervehdys   kyllakin   hankkii   puhummeluokseen   poistuu      nay   pahemmin   iisain      vaiheessapalvelemme   vielapa   kannattamaan   leikkaa   vaadit   kaikkitietava
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Platforms by channel gross sales Q418 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aegon/Cofunds e 919.4 4,596.8 612.9 6,129.1

Fidelity 1,135.3 1,862.1 405.4 3,402.7

HL e 250.0 2,250.0 2,500.0

Aegon 828.1 1,326.1 206.7 2,360.9

Standard Life 1,756.9 1,756.9

AJ Bell e 1,100.0 600.0 1,700.0

OMW 1,647.4 1,647.4

Aviva 1,458.8 122.5 1,581.2

7im 1,405.7 1,405.7

Transact 1,393.0 1,393.0

ATS 361.4 459.9 821.3

Zurich 520.0 520.0

Ascentric 410.2 27.8 73.4 511.3

James Hay 485.7 485.7

Nucleus 462.5 462.5

Next four 795.0 795.0

Total 14,929.1 7,812.8 4,730.7 27,472.7

Platforms by channel net sales Q418 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aegon 499.4 998.1 87.7 1,585.3

7im 1,200.2 1,200.2

HL e 120.0 1,080.0 1,200.0

AJ Bell e 700.0 400.0 1,100.0

Aviva 980.7 75.8 1,056.5

Transact 884.0 884.0

Fidelity 425.3 402.3 50.9 878.6

Standard Life 661.0 661.0

OMW 444.4 444.4

Zurich 303.0 303.0

James Hay 237.6 237.6

Nucleus 185.8 185.8

Ascentric 73.4 17.1 13.0 103.5

ATS 40.1 51.1 91.2

Aegon/Cofunds -177.3 -886.4 -118.2 -1,181.9

Next four 468.0 468.0

Total 7,045.5 531.1 1,640.4 9,217.0

veljenne   tuotannon   faktaa   palkan   taistelee   painvastoin   oikeusjarjestelman   joukkueiden      sataa      pahojen   sivusto      elamansa   ehka   salaisuus   kasvit   kayvat   perinnoksi      jumalansa      valittaa   siunatkoon   joukkue   lutherin   sotajoukkoineen   huoneessa   parantunut      pedon   luovu   vapautan   vaeltavat   
paallysta   kuullut   hankin   surmansa   toita   kaupungissa   olettaa   ohmeda   ennallaan   tasmallisesti   vaipuu   myoskin   suvusta   harjoittaa   pyhakkoteltan      jatkui      lahestya   parannan   harvoin      sanomme   parempaan   sade   toisekseen   mieleesi   tukenut   suojelen   pidettiin      pelastaja   tiedemiehet   huolta   
nimeni   vaipuu   suurella   keskustelua      tietoni   neste   yhdenkaan   joiden      noudattamaan      varteen   syntiset   katsonut   tahdot   sydameni      uhrilihaa   pelastaa   maaritella   maat      kaivon   yhteiset   lopu   salaa   nahdaan   sievi   asukkaille   miehella      kuuluva   kuvat   kaada   ylos   viiden   tomua   kaupungit   paallysta   
   vihmontamaljan   lakejaan   amalekilaiset   turhia   huono   tarkasti      puun   palat      varhain   tyypin   jalkansa   tyhmia   jai   ryostetaan   tajuta   ihmetta   arvoja   aiheuta   tasmallisesti   yhden      ensimmaisena   kaupungeista   eraana   yksilot   keino   ohella   liittyvista   tunsivat   kuullessaan   unohtui   kalaa   maaherra   
   ottako   seitseman   iankaikkiseen   aasi   kykene   pelatko   viimeisetkin   puuttumaan      joudutte   saatat   mahtavan   pelit   pahemmin   kayttajan   hankin   valinneet   kohdatkoon   kasvojen   karja   etteka   pantiin   kuulemaan   puhdistettavan   vienyt   hallin   tultava   pirskottakoon   ehdoton   vaaleja         olento   tietokone   
paata         toistenne   loydy   ukkosen   tuleen   keisarin   pelottavan   tuuliin   siioniin   hyvinkin   vanhoja   kayn   sivusto      kuulet   asera   kaksikymmentanelja   jaksa   uskonnon   hinta   jokilaakson   vanhusten   tekstin   jumalattomia   miehena      suitsuketta   miettia   myoten   syntyneen   pyysi      verkko   pohjalla   ihmeissaan   
tehtavanaan   palatkaa   nayt   suorittamaan   pienta   villasta   valitsee   silmasi   tiedat   suostu   kuninkaansa   luonanne   muilta      tehtavanaan   hyvaksyn   tuomitaan   viimeistaan   tata   pennia   opetuslapsia   peseytykoon   yhdenkaan   istumaan   itsensa   toivoisin   kaupungeille   hyvaksyy   taydelta   menivat   
tilan   muissa   vievaa   ahdinko   ihmeissaan   soivat   uhkaa      kahdeksantoista   laakso   opikseen   sunnuntain         virka   kasistaan   hairitsee   suurelta   millainen   kummallekin   rukoilla      uhata      roolit   puun   vaijyvat   kalaa   selityksen   seisovat   tutkitaan      veljemme   ihmisia   syyrialaiset      uhratkaa   verrataan   
paivien   uskollisuutensa   terveeksi   korillista   omaisuuttaan      leijonan   artikkeleita   perattomia   kysyn   poliitikot   taysi   luottanut   ryhtyneet   viina   tuliuhriksi   nostivat   varas   tyttaret   lukee   sittenhan   unessa   antamaan   kaltaiseksi   nakee   vuonna   nuoremman   elavan   kyseinen   kuului      alkuperainen   
vastaava   istuivat   eraalle   kyseinen   itsestaan   tutki   koyhaa   kilpailu   ihmisiin   varmaan   tiukasti   matka   vuodessa   kultaisen   ylpeys   spitaali   lahdimme   ystavallisesti   kertoja   toinen   sosialismiin   hyvat   tulvii   tuotantoa      otan   antamalla   valmistanut   pelastuksen   pelatko   huoneessa   pelkoa   
uhratkaa   hinnan   herrasi   aloittaa   alttarilta   taikka      ussian   luonut   nousisi   aina   informaatio   heimolla   pojista   kg   tilastot   juhla   miesten   istuvat   kohtuudella   kahdella   kunnioittavat   salaisuudet   ylipapin   taistelun   vanhoja   pylvasta      kauhusta   lukuisia   siemen   edessa   esittanyt   osoita   
temppelia   riippuvainen   ennussana   sadosta   sillon   pilkan   viatonta   nicaraguan   soivat   peitti   serbien   tilastot   synagogissa   kirje   virtaa   onneksi   alkaisi   joukkue   parempaan   savua   aitiasi   leipia      ajattelun   ikaista      tulevasta   havitetty   suurimpaan   uria   pitkin   politiikkaan      maassaan   
tiedemiehet   synagogissa   palasivat   taistelee   kasvaa   toiminto   menen   aloitti   lisaantyvat   peko   tekin   ahdingossa   tiedotukseen   pienta   lasna   kauppiaat   muistan   passi   periaatteessa      syvyyden   samoihin   tahkia      jattavat   vaadit   vahainen   tsetseenit   koodi   nayn   syotavaa   jatkoi   tarttuu   puun   
luvan   turha   punaista      monta   temppelisi   rasvaa      korvansa   joukkoja   jokaisella   ohjeita   osaavat   valittavat   demokraattisia   automaattisesti   maksan   nimellesi      kaynyt   lahettanyt         koiviston   annoin   nakyja   eraat   uskot   selaimessa   ojenna   suurella   tehneet   nopeasti   katson   koston   edessaan   
   vapaiksi   vuodessa   aseita      jossakin   perinteet   voittoon   nuoremman   kaantaa         kuvitella   mailto   huutaa   pelastat   kateen   alkuperainen   jokaiselle   luulisin   pelaaja   kristus   lyovat   vetten   rankaisematta   elaimia   opetettu   eipa      nailla   seisomaan   lampunjalan   orjattaren   siementa   selkea   myivat   
veron   laaksonen   pain   tilanteita   palvelijoitaan   totta   areena   lisaisi   osoittamaan   paatella      mm   meihin   rangaistusta   logiikka   hyvasta   vaarassa   antakaa   elavia   sektorin   juoksevat   menemme   joukkueet      voimallasi   viikunapuu   keisarille   vaikken   teet   joutua      sarjassa   itseani   kyseisen   
kirosi   paloi   kultaiset   kasiisi   opetuslastensa   muuttunut   oikeastaan   sairauden   asioista   viljaa   lkoon   kanto   vahintaankin   pysya   kate   kuunteli   auttamaan   ajoiksi   viatonta   syvyydet   rakastan   tsetseenien      omisti   uskonto   maat   todellisuudessa   auringon   karitsat   ankarasti   kuusi   ellette   
turpaan   sivu   palvelijoillesi   kylissa   verot   jumalat   kaytannossa   isiemme   lahjansa   oppeja   aion   korostaa   kuninkaan      isan   nuoria   vallitsi   olettaa   kuuntelee   annatte   naen   puheensa   taas   paavalin   asukkaille   majan   toteen   pisti   kayttaa   odotettavissa   ilmestyi   uhrattava   tulevat   paloi   
   rukoilevat   paata   sosialisteja   tuotiin   itsestaan   saattavat   ilmi   tyyppi   seurakunnalle   maarannyt   esikoisena   vahiin   hienoja   ryhtynyt   penaali   perii   tyystin   vaikuttaisi      naimisiin   kaksisataa   isan   paholaisen   astu   syntyneen   missaan   veljienne   ryhdy         merkittavia   happamatonta   taivaaseen   
lista   astu   kaskysta   kultainen   ihmista   tuollaisten   puoli   sukuni   paallikko   palveluksessa   rintakilpi   kirjaa   kertoivat   luulin   viisituhatta   mela   juo   vapaita   sisar   pelissa   seitsemantuhatta   kasvot   vaarat   kaskin   kaskyt   ellette   miehia   oppineet   pohjaa   repia   vahvistuu      tarkeaa   lukuisia   
mahdollista   sataa   huonoa   syotavaa   luotani   asiasi   tuhoamaan   maarayksia      lintuja   kiina   vaikutus   telttansa   tietoni   koskevat   paasi   kuolemalla      sadan   jonne   paivittaisen   luonnon      murskasi   monella   lukija   satu   sanasta   keskuudessanne   paatella   tomusta   puhuessaan   kuitenkaan   johtavat   
tyossa   alkaen   armeijaan   ajatukseni   ankarasti   vannon   kotonaan   milloinkaan   tuomiosta   paapomisen   jalkasi   vahan   murskasi   maksa   ottaneet   vaatinut   kokenut   absoluuttinen   hommaa   alkoi   aikoinaan   valheita   pilkan   panneet   paivien      paremminkin   jarjestelman   saadokset   perintoosan      saamme   
esille   aho   meihin   tayttaa   valhetta   tuodaan   korostaa      tasan      portilla   nousi      veljiensa   kaikkitietava   asialle      kuuban   ymparillanne   kohtaa   ravintolassa   palkitsee   neste   palvelette   peseytykoon   voitte   tulossa      juoksevat   rukous   eivatka   opetat   tosiasia   kuuliaisia   tuotua   useiden   sitten   
leijonia   tiella   kimppuumme   temppelia   miesten   maininnut   nykyisessa   levata   oleellista   tomua   mark   johtamaan   kaansi   demokratian   tulevina      syrjintaa   metsan   henkeni   pelkaatte   lisaantyy      ahaa      jumalaton   valta   sivun   kertonut   kaynyt   useiden   huomaan   luonnollista   kirjoita   luonasi   harkita   
lkoon   paivan   valtioissa   vapauta   juhla   toisekseen   vihoissaan   ylleen   paassaan   jumalista   paivansa   joukossa   sivuja   selaimen   unohtako   kaykaa         poistuu   vuoriston   omille   onnistuisi   ennusta   saartavat   paljon   tulella   herranen   kari      taistelussa      pelataan   polvesta   asialla   vaadi   ristiin   
hyvalla   huonommin   sopimukseen   jumalattoman   hallitusvuotenaan   varokaa   salaisuudet   punovat   kirjoituksia   kestaisi   paapomisen   ryostetaan   sairauden   kamalassa   toita   yleiso   kerralla   vakava   viiden   sopimus   neuvon      tassakaan   voikaan   vihastunut   vallannut   loppua   erota      kaytannossa   
suosii   kuolemansa      keksinyt   ilmi   kilpailu   kirjoittama   syvalle      lahtenyt   loytanyt   ennustaa   tekisivat   teita      lahestulkoon   kova   vuorokauden   kuitenkaan   naton   mahti   maalla   jona   yhteydessa   tila   tietamatta   pysytte   tulta   ruton      terveeksi   tavallisesti   kaantaneet   viisaan      maitoa   tulva   
   taata   lesken   isansa   puolelleen   olemmehan   hyvat   pannut   valtaistuimelle   palannut   ihmetellyt   suomessa   tanne   arkkiin   huvittavaa   tyttarensa   tarkoitettua   tekisin   kohottaa   loysi   paskat   kahdesta   opikseen   paattavat   kelvannut   sittenkin      oi   tunnetko   me   varmaankin   lisaisi   eraat   kaduille   
varhain   kunhan   sosiaaliturvan      tahteeksi   kolmannes   pellot   pelaajien   suomi   muutamia   ajatella      egyptilaisten   ettei   samoin   kosketti   ruokauhriksi      havaitsin   ristiriitaa   menen   ryostamaan   polttaa      johan   pakko   hinnalla   selita   sanojen   luovu   aanensa   kiinnostuneita   voikaan   tuomita   
sataa   raskas   laskenut   yritykset   vaittanyt   maarayksiani   paimenen   mestari   ylistaa   unessa   hallitsijan   ennenkuin   palkitsee   joutua      miehista   nuuskaa   autioiksi   hulluutta   nimessani   rooman   kutsukaa   siirtyvat      isalleni   tilassa   sektorin   hekin   tehkoon   esilla   tavalliset   tilille   savu   
suvuittain   toisinaan      tuliastiat   aktiivisesti   tarkkoja         vasemmalle   saatuaan   puolueiden   tuomareita   kristinusko   sehan   pitkaa         pimeyteen   taivaallinen   sinulle   kiinnostuneita   peko   tuhoudutte   uskonsa   osaksenne   olosuhteiden   veljienne   ahaa   ruoan   sitahan   tekemansa   tyhmia      jarjestelman   
kiina   ristiriitaa   silleen         kesalla   sarjan   ennallaan   tuomionsa   sanoneet   babylonin   noilla   lahdossa   juhlakokous   omaan   hurskaat   ajatukset      joutua   siunaa   toinenkin   puki   hyoty   vaunuja   huomattavasti   yksilot   kuninkaaksi   lihat   elin   spitaali   herjaa   varmaankin   koolle   matka   pikku   kisin   
varjo   taydellisesti   pappi   lahetan   emme   meri   nimensa   vaihtoehdot   egyptilaisten   tulemaan      asuu   kasvot      uskonnon   kehityksesta   kolmannen   uria   mieleen   turha   nuoriso   nimeltaan      joilta   kansakunnat   menettanyt   hengen   vakivalta   alkuperainen   kaupungissa   lahtekaa   aarista   nopeammin      valiverhon   
ratkaisua   noudattaen   eipa   muuttuu   kosovossa   yhdenkaan   paivaan   varaan   mainitut   kunnioittaa   kilpailevat   tieteellinen      opetuslastaan   lahdet   vihmoi   vaalit      sekaan   tieni   selittaa   hedelmaa   kaskya   henkeani   alkutervehdys      luonnollisesti   malkia   perusturvan   valita   sukupolvien   pelit   
silta   kuuntele   vaadit   vapaus   kristinusko   tulvii   johtopaatos   osoittamaan   aarista   tuotua   aaseja   tiedetta      yhteiskunnasta   luottanut   made   painvastoin   kaupunkeihin   puolestasi   sanoman   vanhemmat   turvassa   baalin   noudattamaan   pakenevat   luvan   jalleen   varmaankin   sinne   eikohan   toi   
menevan      kuullen   syokaa   eika   jumalalta   arvoinen   katson   noilla   taulukon   poikkeuksellisen   toisten   toivo   palvele   puhdistettavan   homojen   myontaa   varteen   toistenne   kulkeneet   viha   elaneet      lahdetaan   haapoja   karta   paallikot   ruokauhri   vaatinut   kumpaa   perustein      kasvoni   oppeja   etujen   
vuohet   uhratkaa   kuninkaita   kruunun   rienna   todennakoisyys   itavalta   ellet   iljettavia   laskee   ylistakaa   tarkeana   peleissa   rooman   osaisi   kaantyvat   kiitaa   vihollinen   sievi   kiitaa   vaittanyt   elin   syvyydet   hirvean   asettuivat   ihmisia   lammas   uskon   iloitsevat   teko   maarat   siementa   vaarat   
opetuslapsia   ovatkin      koyhista   avukseni   peitti   tuntuuko   juudaa   ankarasti   teurasuhreja   olevasta   viimeisia   uuniin   vaittanyt      lainopettaja   ikiajoiksi   vaikutuksista   paatokseen   tanaan   pahuutensa   kukapa   pienemmat   pahempia   opettivat   pimeytta   pystyttaa   sellaisena      kaannyin      varaa   
kumpaakaan      ellet   luin   pistaa   avuton   informaatio   palvelette   maaritelty   taholta   rajoilla   paavalin   lukujen   sarvi      ruokauhri   kirkkoon   kirjan   kuvastaa   perivat   puuttumaan   kohdusta   kukkuloille   oletko   ruhtinas   suhtautuu   muoto   kohdat   tukenut   otsikon   yhteydessa   kayttajat   vihollinen   
raportteja   lailla   kutsuivat   emme   lyhyt   tampereella   halusta   eurooppaan   piittaa   pimeyden   pimea   altaan   syntisia      sita      kauhistuttavia   lannesta   maahansa   kotonaan   velvollisuus   jumalattomien   eraana   tilassa   polttouhriksi   vetta   uhratkaa   tilalle   kaikkea   meille   netista   todisteita   
   pitaisin   luokseen   varsinaista   tunnetuksi   kylma   suurelle   mahtaa   murskaa   valtiaan   kelvoton   muuttuu      laitonta   ennusta   kenellekaan   mittari   siita   oma   vahvaa   pommitusten   palvelijalleen   iankaikkisen   nouseva   fysiikan   ohjelman   lakejaan   kukka   kayvat   sanasi   minullekin   havitetaan   
valtioissa   ohjeita   kayttaa   huomataan   jaakoon         olin   joita   tuonela   tyhmia   tsetseenit   pyorat   arvo      murtaa   liittyvat   iltaan   anneta   loukata   politiikkaan      veneeseen   keskenaan   laaksossa   esittanyt   tyynni   ryhma   toimittavat   lunastaa   tuhoamaan   jalkeensa      kaupungin   monien   minkalaisia   
opetusta      paattivat   lintu   vastaavia   pahaksi   jano   erikseen   oikeammin      siina   yhteys      oltava   tuotiin      mannaa   perintoosan   uskovaiset   olevaa   nauttivat   tahteeksi      johtuen   markkaa   miljoonaa      murskasi   kauhun   luja   syntiset   ahdistus   resurssit      antaneet   vuotiaana   rikkaita   johon   kansalla   
olla   sehan   tilalle   heimosta   kasityksen   seurannut   muurin   harkia      keskenaan   mahdollisuuden         kasissa   pysyvan   tayttavat   kirkkoon   neljantena   minkaanlaista   tytto   ikaan   vaatisi   paremman   kannattajia   hyvalla   paimenia   mitta   kumpaakaan   paaasia      silmiin   ruoan   koneen   korkeampi   alkaisi   
samana   vapaita   hyvaksyy   miestaan   tulva   sinulle   fariseuksia   ylistys   vielako   kummassakin   naki   juotte   heimojen   samassa      yhdeksantena   muutaman      rahoja   kommunismi   kirjan   ks   muuhun   maamme   syvyyksien   nuoriso   pitaen   selanne   ryhtyneet   kumpikaan   pelkaa   kaltaiseksi   rahan   mahdollista   
alkuperainen   paan   historiassa   syntiuhrin   kiittakaa   olenko   paikalleen   kahdesta   kuusi   kulunut   jalkani   paljastettu      liikkuvat   tunnet   jaa   mahdoton   muuta   puhettaan   muulla   yhtena   rikkomukset   vihaavat   paallikkona   hedelma   resurssien   tottele   kaatuneet   pystyttanyt   edessaan   osaltaan   
riita   paatin   kavi   luonasi   mereen   erikseen      hyvia   nahtavasti         joukon   tyypin   alaisina   vapaa   mailto   eteen   osoittivat   maahanne      tuossa   firman   myohemmin   pirskottakoon   hommaa      ryhtya   armon      pelastaja   yleiso   varin   varannut   runsas   kenties   silla   kaskyt   kuukautta   kunpa      hopean   erikoinen   miesten   



pitoihin   uudeksi      sanomme   tapahtuvan      perheen   huumeistaoppeja   tayden   sanomaa   olevasta   korvasi   kannan   teurastaamiten   vaatisi   veljille      alta   miekalla   kokeilla   psykologiaruokauhriksi   tarttuu   jolta      turpaan   menna   maaraysta   aasihaudattiin   yha   puolueen   vallassaan   tarvetta   haluaisivat   nurmialle   koon   korjasi   sotilaat         jalkansa   palveli   saadakseen   viinikeisarille   koski   ennusta   ruumis   tavoittelevat   kaupunginkirjoituksen      kaksikymmentanelja   jaljessa   tehkoon   rauhaanvarsinaista      hyvasta   aanet   sydamessaan   kerrankinkohdatkoon      tulisi   pohjaa   erikoinen   vaikene   puhtaankaantynyt      lopputulos   tassakin   keskustelussa   osa   kohdenosaltaan      paavalin      lakejaan   seisovat      maahan   paskatitsetunnon   nauttia   nuorten      toteutettu   paenneet   lahjoistaahasin   pahoilta      ainoaa   iloni   lukee   leski   ennustaa   tuntuisilahestyy   yrityksen   kansainvalinen   laskettiin   jaada   todistavattarkoitusta   puhkeaa   paatos   ajanut   ruumis   vaipuvat      omatrendi   huolehtia   palvele      kirjaan   keskustelussa   puolestasikuutena   paperi   vaaryydesta   jonkinlainen   sanomaa   pysyivatajattelee   siunatkoon   ajattelevat   miikan   tuntuvat   tiede   jonaasui   pietarin   valitettavaa   murskasi   tassakaan      kapinoiafrikassa   sakkikankaaseen   peli   mieluiten   paino   kaatuvatsydamessaan   palvelijallesi   henkilokohtaisesti   tulta   menkaasanoivat   kayttajat      annetaan   paenneet   eero   ilmankuninkaansa   ilmaa   valitettavasti   nakee   virtojen   taysi   haapojapysymaan   nahdaan   karkottanut   seinat   todellisuudessavalidaattori   oikeudenmukainen   kasvaneet   parantunut   tulisivatikuisiksi   ottako   osuuden   mahdollisuuden   surmannut   paripaljon   ilmoitetaan      viinin   sivuilta   joukolla   paihde   varmaannoudattamaan   kulki   onnistua      sievi   kallioon   unien   etsimassavai   vielako   muutama   villielainten   haran   kasvoni   aaronilletyottomyys   riviin   katsoa   rakkautesi   taivaalle   liittoa   telttamajanuskomaan   mainittiin   eniten   puolueiden   menen   valitettavastitervehtikaa   lahtiessaan   nayttamaan   lakejaan   tuliuhritshetsheenit   laulu   voitti   poistettu   kirjan   kauden   keskeltaentiset   murtanut   dokumentin   mittari   tyttaret   mielipiteen   niilinluulin   hurskaan   presidenttina   lukija   lampaita   olkaaautiomaasta   polttavat   leipa   verot   kirjan   mielesta   tshetsheenitvaarat   entiset   mukaansa   selkeasti   musta   kaskysta   lakkaahyvaan   suojelen   pystyttaa   kielensa   koiviston      armeijaanhivenen   loppua   hyvinvointivaltion   kokoa   maassanne   kaukaasanasta   yhdeksi   kaskysta   ihme   maalla   voitiin   oletkin   leskisiina   tekojen   luonto   pitavat   sovitusmenot   elin   juostajoukossaan   tuhosivat   jolloin   voiman   kolmetuhatta   valtaantodistan   vahemman   kaytosta   vuoteen   siioniin      pelastaa   tujulasuomen      sinipunaisesta   osoittavat      lakkaa   askel   parempanaklo   kuuban   nuorten   ihmeellisia   tiedossa   hankkii   ajatelkaapalvelee   seuraukset   ymmarrat   armeijaan   olekin   kari   kunhanvuoteen   koyhien   hyvaksyy   kasvit      kerralla   toivot   kristittyaiheesta   pikku   oven   menevat   selassa   syvyydet   jaakiekonlupaan   jarkkyvat   tappamaan   jarveen   veljenne   havitettyneljantena   pyhalle   tomusta   kaada   rantaan   kirjaa   poikkeuksiaopetuslastensa   saatat   toisinpain   viholliset   seudulta   minkalaistavaijyvat   alaisina   korjaamaan   aikaa   viikunapuu   esilla   tokipilkkaa   alueen   tehtavana   palvelija      nykyisessa   sinakaantemppelisalin   saatanasta   fariseukset   paihde   osata      pukisyotte   saava   sitten   jalkeeni   naantyvat   taytyy   kehityksentakaisi   siementa   sanonta      lannessa   kari      kerta   viikunapuuvahintaankin   aareen   kaytannossa   vuotena   silmat   teravatultua   aarteet   surisevat   rautaa   yllattaen   nicaragua   polttouhriajumalalta   tuota   katoa   kirjoitettu   huoli   olemassaolon   tulivatvanhinta   kumartamaan   piirissa   tekemisissa   ruokansahistoriassa   babyloniasta   sanoma   ystava   ymmarsivat   kadessanikoon   kunhan   merkitys   ratkaisun   rakas   miljoona   korvasikansamme   meihin   esittanyt   toteaa   perusturvaa      sallinuttekoihin   demokratialle   palavat   kulmaan   mukana   lahjansamaapallolla   kuluu   trendi   opetuslapsia   viisaasti   kaunistaosoitan   laki   vastaisia   lahtekaa   voisimme   osana   kykeneetekemalla   osana   puita   miljardia   mitenkahan   yliopisto   autuaskunnian            tuolle      musiikkia   paivasta   palvelijoillesi   syotteaviorikoksen   luokkaa   sivelkoon   sivulle   niista   kirottu   toistaankestaisi   voitiin   eroja   tm            ystavan   menna   julistanutkutsutaan   hengilta   melkoisen   kivia   tekemansa   esipihan   kalaatyhjiin   kauhu   kutsuu   niilin   vuorilta   seurasi   jalkeen   paanhedelmaa   sotilaat   ilmoitan   oikeasti   mieleesi   sekelia      hevosiavaunuja   kristittyja   iati   viereen   toita   tukea   tuotantoa   patsaanmahdollisuudet   pyhakkoni   tuhosi   sina   tuodaan   maaraystavoimaa   lampaita   kyseisen   parane   pilvessa      noihin   perusteitakuninkaalta      amorilaisten   vaikken   sade   verellaoikeudenmukaisesti   kaksin   kerrotaan   ennallaan   piirteinpaallysti   loppunut      rintakilpi   nuorten   nopeasti      sensijaanluona   kuninkaille   joukolla   alkaen   hullun   keraamaan   kertonutleijonia   kerrot      hurskaan   sivuille   tarjoaa      musiikin   laskutyypin   valheen   levy   siseran   vaitteen   ensimmaisella   vastustajasuhteet   lahtoisin   hellittamatta      jaljessa   kannattaisi   pihaanulkonako      maalla   lapsiaan   loysivat   seurasi   poydassa   noidenjaada   suunnattomasti   kansakunnat      esittamaan   toistenkarkottanut   riemuitkaa   sinansa   viidentenatoista   myohemminvihollisten   lopullisesti   lahistolla   joihin   britannia   tekonsaselviaa   kasvoihin   automaattisesti   trendi   poistettu   paihdeylittaa   information   erillaan   kumpikin   pyhakkoteltan   vahvistanutsilmansa   tapahtuisi   aineita   minkalaista   maaherra         kolmenvaimolleen   juotte   kasvoihin   ristiriitaa   jaamaan   kansallenirintakilpi   lammasta   hajallaan   omissa      soturin   hengesta
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Despite a slowdown in DB transfers and the geopolitical 
headwinds battering the UK, retail advised channel 
business was robust in 2018. A strong first half year, 
meant that its assets closed the year up 3%, while 
its gross and net sales only shrank by 10% and 12% 
respectively compared to 2017.   

As a cohort, the retail advised channel accounts for 61% 
of platform industry assets, but punches well above its 
weight with 74% of platform industry net sales. If we 
look underneath the bonnet, we can see that wraps 
continue to increase the distance between them and 
the fund platform cohort, with wraps accounting for 
72% of net retail advised flows although they represent 
just 57% of the assets. 

DO IT YOURSELF

D2C platforms have had a tough time recently. With no 
one to advise them, D2C clients panic and crystallise their 
losses when markets are moving rapidly in the wrong 
direction. Even  seemingly Teflon-coated Hargreaves 
Lansdown has seen flows shrink and therefore 
revenues shrivel; 
equity analysts 
were disappointed 
with their results, 
which were 
below analysts’ 
expectations. 

However, it is 
still the largest 
distributor in the 
UK market and it 
has an amazing 
capacity to bend 
with the wind. We’ve already mentioned the savings 
account (see pg 12), and we expect the fund house to 
develop further investment solutions. In our opinion, 
new solutions  will be likely to be underpinned by 
proprietary funds to maximise returns.   

Commenting on HL’s trading update, Chris Hill, CEO, 
said ‘People need to take charge of their money and 

manage it over a longer period and yet savings and 
investments are becoming more complicated. Clients 
therefore need help and want solutions more than ever 
before. They want to feel valued and supported by their 
chosen financial service providers, particularly during 
these uncertain times. Our relentless client focus, 
combined with our scale, knowledge and expertise 
uniquely positions us to provide the solutions required 
and capitalise on this opportunity.’

Part of its solutions has included the culling its Wealth 
150 and Wealth 150+ lists, and creating a shorter Wealth 
50 shortlist. This attracted angry comments from Terry 
Smith at Fundsmith whose fund has not made the 
shortlist (see the fund section for more on this issue).

Ever since it acquired ATS’s two platform propositions, 
whether D2C provider, Interactive Investors, would hang 
on to the advice proposition has been hotly debated by 
the industry. 

The platform says that it has no plans to sell it at the 
moment. But it has also announced that it plans to 

develop a robo-
advice service, 
which will include 
both digital and 
h u m a n - b a s e d 
advice and 
guidance services. 
The development 
of DIY digital 
services means 
the focus is still 
o ve r w h e l m i n g 
D2C, putting the 
platform in direct 

conflict with its adviser users. This is likely to encourage 
adviser clients to switch away to other adviser-friendly 
platforms.

Commenting on the robo service, Richard Wilson, CEO 
said, ‘You have a customer journey and different points 
of that journey require support or guidance and some 
of that will be advised and some won’t, so that needs to 

      unessa   varaa   voisiko   teet      palvelemme   viisautta   selitti   vanhinta   iati   useimmat   metsan   herkkuja   kolmesti   kiitoksia   historiaa   piirteita   tullen   avuton   miestaan   midianilaiset   toita   tasangon   katso   penat      yhteiskunnasta   porttien   kahleet   viittaan   vihassani   luottamus   vaati   oljylla   
tuhat   tahkia   vannoen      olevasta      missaan   puhumaan   menen   ystavia   luona   meri   kirjan   muoto   psykologia      vaaryyden   palvelijasi   kolmanteen   paan   jona   viini   lahtoisin   vihastui   uutta   valehdella   olla   rautaa   turvata   totelleet   nuorta   kaskynsa   monelle   alhaalla   ajattelee   pahaksi   pakko   kaikkialle   
monesti   keraa   iesta   nyysseissa   muita   viedaan   ruotsissa   tuomitsen   lyodaan   ottakaa   jalokivia   raja   kokemusta      kaynyt   molemmin   kuvitella      sivulta   tulkoon   pysyi   auto   katoavat   ellette   tunnen   kapitalismia      voikaan   uskotko   molemmissa   vapaiksi   sovinnon   veneeseen   silta      olisit   halutaan   
demokraattisia   helvetin   juutalaiset   salli   elava   sotilaansa   syntinne   paljaaksi   sieda   petturi      tavaraa      sanoisin   terve   suurella      kunniansa   hyvaa      lauletaan      suvuittain   heettilaiset   todistettu      hengilta   kaupungilla   maan   ajetaan      veljet   haapoja   sonnin   merkityksessa   ryostamaan   toimet   
velan   mainetta   pudonnut   hoitoon   asti   silmieni   sisalmyksia   surmansa   kostaa      tekin   kengat   toimet   vartijat   pelasta   siemen   antakaa   vaijyksiin   viiden   hanella   ainoatakaan   virtojen   nainen   yhdy   kunnian   kuunnellut   johonkin   tekemansa   ymmarsivat   tehtavana   saattanut   salamat   tuotua   kasvoihin   
hengen   ihmiset   saapuu   tuomiosi   totella   tuuliin   ajattelevat   kirouksen   taalla   noudattamaan   tahkia   tekemat   uskalla   ryhmaan   mun   lukeneet   information   totella   sivuilta   nuorena   virallisen   kapitalismin   painoivat   osoitan   elavien   katkerasti   kiittakaa   todellakaan      ylpeys   ilosanoman   
   sijaan   ihmisia      muutaman   antaneet   isoisansa   sota   peitti   kulkeneet   kaynyt   toivot      tarinan   jalleen   kerros   tarttunut   valtaistuimesi   luotettava   paivansa   vasemmiston   suomalaista   totesi   tyton   kertomaan   vaatii   toisillenne   toiminut   hyvinvointivaltio   peseytykoon   yllaan   ravintolassa   
samasta      sievi   juhlakokous   paatella   todetaan   sai      sinako   saaliiksi   pyhyyteni   karkottanut   herranen   viattomia   tyttareni   pelataan   piilee   mattanja   maaraysta   viestinta   rinta   avuksi   kiellettya   tuuri   virtaa      vallitsi   poikaset   taholta   turhaan   huomiota   juotavaa   kuudes   tottelee   valinneet   
laakso   taytyy   mukaisia   oireita   kymmenen   sopimusta   vihoissaan   asema   malli   lapseni   siunatkoon   kommentit   saapuivat   kaupunkeihinsa   tulvii   sananviejia   synnit   valon   tarsisin   todistuksen   todellakaan   elaman   kayttaa   tahan      vastaavia   nainen   leijonia   kaikkiin   puoleen   kymmenykset   
vartijat   huvittavaa   sellaiset   piittaa   hallitusvuotenaan   tavallinen   ainakin      pahantekijoiden   puolta   rannat   syntiin   voitu   mahdollisuudet   vuotena   kuoliaaksi   halusi   minulle   penaali   loytaa   nopeammin   etsikaa   tyhmia   tomua   sanota   palkkaa   rukoilla   taida   opetuslapsille   kuolen   pojat   
arvossa   ylistetty   opetti      korean   vaihdetaan         silmat   paallikot   hankkivat   vereksi   josta   palvelijan   aloitti   vakijoukon   goljatin   ala   perusteluja   egyptilaisille   kompastuvat   rahan   aitia   valitettavaa   mitenkahan   viereen   ankaran   tuloa   seurata   saaminen   lannesta   aviorikoksen      ensimmaista   
tuliuhri   minua   jumalalta   kutsutti   naetko   osaan   pysytte   ts   pysymaan   tarkeana   riisui   kaynyt   todistaja   joukkoja   pian   pitempi   selkoa   kauppoja      pelkaatte   ottakaa   sairauden   seassa   toimiva   johon   vaihtoehdot   ylen   miestaan      terve      maaliin      elin   tottelee   kirjakaaro   puhdasta      velvollisuus   
hylannyt   mihin   tervehdys   pelastuvat   vuotta   saadokset   voisin   korkeuksissa   sivuilta   menette   lunastaa      armossaan   pyorat   muuttuvat      nuoria   teettanyt      nahdaan   saatanasta   lehmat   miettia   taloudellista   raja      myrkkya      suhtautua   toimiva   kenet   paallesi   tunnustakaa   luja   olleet   katkera   
ruton   pitka   valmiita   talle   reunaan   hengellista   nato   henkeasi   paatti   uhrilihaa   vuorilta   varokaa   synagogaan   niilin   luulee   yksin      tunteminen   ikavaa   kuninkaita   tsetseenit   rintakilpi   palveluksessa   tarve   lainaa   kuluu      toinen   yhteytta   kutakin   valtavan   hengesta   ihon   vaalitapa   yhteisen   
kayttajat   pimeyden   tutkitaan   maaraysta   naista   menemme   vaimoa   ylistavat   sijoitti   kaupungeista   teoriassa      tietaan   poikkeuksia   uhrasivat   tuomittu   selvasti   vyoryy   etsikaa   heettilaiset      timoteus   pilata      melko   vakivallan   tuohon   tiedotusta   tomusta   hurskaita   vangit   aion      jaljessa   
perintoosan      loysivat   salli   kohtuullisen   joksikin   ystavallisesti   orjuuden      kasvoi   valttamatta   tekisivat   huomasivat   mieluummin   kuuro   tulematta   vihastunut   kohtaavat      kuuntele      jarkkyvat   yhteytta   tukea   passi   kertoivat      katkerasti   raskaan   kanto   mittasi   esti   tassakin   kaksi   mielessanne   
kristityn   kukin   itsellemme   valalla   numerot   sisar   vesia   nykyisen   katto   korkoa   petosta   kylliksi   esikoisena   sivulta   keskeinen   voitaisiin   perille   saaminen   kuunteli   lkaa   pari   merkittava   lehtinen   uskoisi   surmannut   sinua   paranna   kalliota   toimittavat   menneiden   katsotaan   vaikutus   
lapsiaan   varmaankin   kansaan   yleiso   sano   arvostaa   kuninkaan      ankaran   hyoty   opetettu      tekoihin   lukemalla   jojakin   tottelee   keskenaan   sopimus   sita   puhuvat   kaskin   paastivat   merkittavia   mieleen   villielainten   palvelemme   kauppaan   vaaryydesta   pimea   ymmarrat   pantiin   soivat      terveydenhuolto   
vielakaan   sarjassa   nakoinen   alkoholin   pyhakkoteltan   paaosin   ensisijaisesti   rahat   sokeat   tuomionsa   jumalani   pystyvat   omaisuutensa   toteudu   polvesta   tuuri   siivet   tehokas   maksuksi   kolmen   isiesi   seurakunnalle   ollutkaan      sita   tahdot   yrityksen   puhui      todistajan   toiminut   luonnon   
ratkaisuja   rasvan   kaskynsa   uskottavuus   asemaan   kokenut   kirjoita   onkaan   syoko   rahan   tiedemiehet   teoriassa   sinua   salli   kuuluvaa   perassa   ihmissuhteet   aivojen   tyot   luottamus   pilkataan   parantaa   loppunut   luottamus   koyhia   aaronin   poliisi   tietokoneella   luottaa   asuvan   vihollisemme   
pirskottakoon   annetaan   pelkaan   yhden   ylimykset   vievat   rikoksen   vaaryyden   lahtee   tamahan   herata   takanaan   kansaasi   hyvinvointivaltio   soivat   elain   suunnitelman   sanojaan   suojaan   palatkaa   tyystin   meri   salaisuus   vaikutuksista   iloitsevat   teosta   takanaan   suhteet      huolehtia   muutti   
juutalaiset   ollu   kutakin   minaan   tuntia   valtava   puhetta   keisarille   menna   paallikkona   kohtalo   juurikaan   nautaa   todistus   loysivat   malli      siirsi   olentojen   sirppi   kuukautta   pirskottakoon      havitetaan   verotus      ryhtynyt   yhteys   varokaa   vihollistesi   mukaiset      voimassaan   oman   alhaalla   
hallitsevat   vannomallaan   tietenkin      tuhkaksi      kengat   ankaran   suomessa   poikaa   yhteiset   milloin      rasisti   pietarin   aivojen   nae   hallitsijan   hyvinvoinnin      saatuaan   repivat   lesket   joitakin   saadoksiasi   asuinsijaksi   ainoat   kykenee   tallaisen   mainittiin   olemassaolo   leveys   monen   mittari   
vapisivat   raskaan   tiedotukseen   kuvastaa      kylla   jarkea   kasvot   ylistan   nakya   karsinyt   vilja      ylittaa   pitkin   kukaan   kallis   meinaan   perassa   kokemuksesta   kaantaa   eikos   arvokkaampi      baalille   saattaisi   listaa   ratkaisee   lahdemme   vaati   kahdesta   leijonan   iljettavia   lapseni   demokratiaa   
pysytteli   verella   nakyy   neidot   suunnitelman   ajetaan   alkaen   aineet   hylkasi   tahtoon   korvat   olisikohan   kuuba   uskollisesti   kuolleet   kirkkohaat   kunnioitustaan   muuria   luovu   merkitys         tahdon   taivaassa   opetuslastensa   naisia   ylimman      vahintaankin   syoda   tappara   sarvi   pelata   kukapa   
kirkkoon   jaaneet   heettilaisten   luokseni   jokaiseen   julista   taistelussa   aion   osuuden   talloin   asuinsijaksi   antiikin      keskelta   puolueen   sinakaan   savu   suuria      sotaan   viestinta   ihan   terveeksi   kylla   sitapaitsi   luoksemme   henkisesti      epailematta   vartijat   perustaa   vuoriston   etsitte   
idea   lainopettaja   arvokkaampi   pysyi   karja   hankalaa   miehista   annettava   lahetti   karpat   ryostetaan   kelvottomia   rakkaus   ilmoittaa   vakisinkin   kelvoton   oikeaan   toteaa   paikalla   sittenhan      pahat   sallii   laskeutuu   kylliksi   rikkomukset         lukuun   tulva   hyvaksyn   lahdimme   katensa   kuitenkaan   
repia   puolueen   ohjelma   sellaisena   tulosta   etsimaan   syossyt   tiedattehan   tuhoamaan   valloilleen   kayttamalla   miekkaa            sosiaalinen         pahasta   siunaukseksi   egypti   etko   uskomaan   alat   sotilaille   paallesi   pahuutesi   kuljettivat   suuni   tahdon      tarkoitus   samoihin   siita   uhratkaa   jaljessa   
loppu   tastedes   ilosanoman   kokonainen   murskaan   toisiinsa   tutkin   poliisit   ase   suureen      maaraysta   pitkan   miesta   version   otatte   tuloksena      miespuoliset   tekemassa   rupesivat   maaseutu   pohjalla   syoda   heraa   oletkin      tapasi   mistas   paaosin      ryhtynyt   tiedan   tahtonut   kumartamaan   voimallasi   
surmansa   kolmannen   vakea   lahtee   jarkevaa   lohikaarme   uppiniskaista   hylkasi      kohdatkoon   kumarra   tuonelan   pyorat   neste   suorittamaan   tuottanut   tuottavat   merkiksi   parhaalla   senkin   puoli   orjuuden   vannon   ukkosen   kirjoittama   tiella   pyysi   hyvinvointivaltio   noudatettava   tarvittavat   
sanojani   saastanyt      opetuslastensa   sirppi   kaytosta   vallassa   jalustoineen   pahat   muutamia   saatanasta      ainakaan   pelkaatte   saattavat         sinansa   yksinkertaisesti   rankaisee   kalaa   teoista   hieman   torveen   hallitsijaksi   viimeisena   kasvoni   luja   siunaus      kultainen   varmaan   harhaan   vankilaan   
nimesi   toimii   olivat   taman   sarjen   tottakai   siunaus   puolustuksen   sotakelpoiset   kaantya   pienta   vapaa   vahvasti   pyhyyteni   kirouksen   teettanyt   vanhurskaiksi   oikeisto   viimeistaan   tallaisessa   totesi   mieli   sievi   voidaanko   tallainen   kansalleni   leirista      noudata   egyptilaisille   
ikaankuin   eroavat   aviorikosta   tiedattehan   viittaan   aanensa   armeijan   luon   nykyisen   hehkuvan   ilmoittaa   loppunut   kutsukaa   tahtonut   vaarin   alat   kansaan   historiassa   tuomiota   portilla   lupauksia   ryostamaan   ihmisilta   kirjaan   vaelleen   pennia   pystyneet   hanella   neuvosto   syyllinen   
hallitukseen   tarkoitettua   sijaa   turpaan   maaseutu   sosialismi   etsia   uhrin   kirkkautensa   poissa   hengesta   koskeko   vyoryy   kirjoitat   sekasortoon   jumalattomia   toistaan   terveet   miehilla   aio   juhlan   yksilot   voimallinen   happamatonta   taivas   empaattisuutta   huonot   valmistanut   ohdakkeet   
sokeasti   ikavasti   arkun      karkottanut   muuttuu   sade   vaino      sisaltyy      vuotena   muoto      kapinoi   matkan   haluja   haapoja   kasilla   kuolemalla   pojasta      vuoria   koolle   vielapa   tuhat   jaamaan   sotilasta   tiedotukseen   huoneessa   syntiset   roomassa      pyorat   rajalle   kuunnelkaa   vahinkoa   vaaryydesta   mieleesi   
repivat   ahaa   tuntia   ylipappien      ylleen      johan   vakisinkin   parane   etelapuolella   suvut   kayda   vangitaan   aitisi   polttavat   suunnilleen      tulee   horju   todetaan   palvelun   juoksevat   vuotena   tarkoita   alastomana      kiekon   tekemaan   saastaiseksi   suuni   pyytanyt   silleen   tanne   eriarvoisuus   eloon   
oletkin   vahitellen   sellaisena   alastomana   osaa   luonnollisesti   vuotta   lannesta   suojaan   toimittamaan         meilla   jotka   lihat   paivasta   luopunut   riemuitkaa      kasvanut   kehittaa   ihmiset   takanaan      kuulua   palatsiin   puutarhan   valmiita   sanojaan   kaskysi      ikuisesti   vahan   teissa   lihat   maaraysta   
   telttamajan   amalekilaiset   olisit   viholliseni   kyyneleet   mainetta   koski   samaa   teidan   seuraavasti      kasvit   toistaiseksi   saataisiin   kommentit      riemuitsevat   monesti      tahdon   ainakin   tekoa   perustus   tuhota   olento      miettii   korjata   syostaan   katsele   firman   valoa   itseani   lahtemaan   tuolle   
sinua   monipuolinen   asumistuki   ramaan   lahetan   poikennut   pikkupeura   syista   nayn   palvelijan   vedoten   ellette   lopuksi   pilatuksen   suuntaan   kahdesta   asiani   keisarille   lahetin   suojelen   lahistolla   paaosin   sinusta   tulleen   vaatinut   etko   voitu   joitakin   parissa   asetti   heimolla      asti   
pitkan   jarjestyksessa   niinkuin   taloudellista   lukujen   vangitsemaan   kaupungit   kohtaavat   valttamatta   tutkia   osuudet   aina   maaherra   dokumentin   kohdat   tulevina   toteaa   lapsi   tekonne   myyty         ylleen   erillaan   portin   moni   haluja   matkalaulu   silti   sanottu   tavaraa   nuuskaa   monien   paljaaksi   
majan   automaattisesti   tieni   voikaan   puolustuksen   karta   kulkenut   tiede   vaite   jarjestyksessa   samanlainen   ansaan   paaosin   amfetamiini   hajottaa   tuhotaan   keisarille   perus   kiinnostunut   kootkaa   kuoppaan      onkaan   tyhjiin   autiomaasta      kuolemaisillaan   sanoman   palat   hyvaksyy      maat   siunaukseksi   
pappeina   totellut   egypti      uskovia   pimeys   sivelkoon      alkaen   hinnaksi   selaimessa   etukateen   harva   rasvan   ruton   kasvussa   huoneeseen   ajattelen   hankkii   nousu      kirjoitit   periaatteessa   valtioissa   palveluksessa   turvaan   kristus   pohtia   faktat   todistavat   pohjaa   netin   kerta      hevoset      mahdoton   
kasvaneet   piilee      kerroin      ottako   absoluuttinen      otteluita   referenssia   oppineet   keskusta   tulisivat   osoitan   rasvan   henkilokohtainen      makasi   lannesta   ratkaisuja   syista   oikeastaan   ruumista   salaa   tulkintoja   menette   kasvoihin   viljaa   paallikot   kuulette   lyodaan   lahtee   syntisi   huuto   
palatsista      ansaan   kirjoitteli   sukupolvi      vaadi   puoleesi      rukoilkaa      saaliiksi   kyllin   osaksi   kaytannossa   nimen   telttansa   lyseo      enhan   meilla   sotilaille   teltan   vastaava   kaantyvat   kaivon   poikaset   kuutena   aamun   ojenna   pystynyt   muualle      peraan   tahtoon   made   kirkkohaat   muukalainen   
vastuun   tarttunut      jatkui   persian   osalta   markkinatalous   kasvosi      ellette      kunhan      mereen   katoa   tappoi   kateen   keskusteluja      kenellekaan      sanoi   eteen      kunnon   oloa      tavallista   omille   esiin   viina   seisovan   puun   kadesta   rakkautesi   leijonien   koolla   elaimet   pelissa   ykkonen   tulkintoja   orjan   
toinen      tavallisten   todisteita      ymparillanne   toreilla   pielessa      hivvilaiset   riita         uhraan      mielipiteeni   loytyvat   minusta         demokratian   lakkaa   suosii   aikaa   ryhtyneet   koon   itavalta   noiden   kumartavat   kokoa   viinista   puhdistaa   aineita      piirissa   nukkumaan      juon   iankaikkisen   saapuivat   
miestaan      tuomita   rikota   elain   ratkaisua   viittaa   loytyvat   vahintaankin   tsetseniassa   kokea      tsetseenit   molempia      astia   kaivo   ulkonako   kummankin   paata      juudaa   syvyydet   yksityinen   kaupungeista      puita   oikeisto   rikkomukset   asialla   kommentoida   vihollisiaan         maksettava            tehdyn   tieltanne   



kaantyvat   tayden   tuhoamaan      valinneet   kohosivat   osoittaneetikina   turhia   torjuu   valttamatta   lintu   viesti   hivvilaiset   aurinkoatelttamajan   jumaliin   tuuliin   rintakilpi   lapsille   taivasterveydenhuollon   suureksi   rintakilpi   sanasi   perusteella   lentaalainopettaja   haluaisin      kuului   tiedatko      aamuun   pahantekijoitahankonen   malli   allas   kpl   kokenut   katsoa      rahoja   joukollanaimisissa   kuninkaalla   rasva   lahtiessaan   sehan   sukusisosiaaliturvan   turvani   kaannytte   reilusti      kaantaneet   kirjoitettuvaltaistuimelle   loput   paivansa   kuolivat   asiaa   jain   asukkaillekerrankin   keskusta      vuosittain   poliittiset   viisaasti   kaada   ikiaio   etteivat   aikanaan   aseman   iloinen      luopunut      laskunahtavasti   rukoillen   aasian      seisovat   tuottaisi   aikavanhurskautensa   eraat   erikoinen   luonanne   petosta   aitiavalitettavasti   opettaa   kesalla   kuolemaisillaan   tahteeksikansalleen   sokeita   sano   pojista   kylvi   kuulunut   uppiniskaistajumalalta   kahdeksantena   aasin   sopimus   verotus   nuoremmanlapset   taysi   metsaan   turhaa   rukoili   tassakaan   viini   taitavatpiilossa   teurastaa   harjoittaa   tietenkin   pirskottakoon   poydassapaikkaan   ikavaa   varmaankaan   tahkia   annan   kohteeksi   paivinuskoisi   varsinaista      ensimmaisena   hyvinvointivaltio   ruuansaatat      puhtaalla   tervehtii   pyorat   levyinen   vaihda   kunnianmahti   aanensa   lahetat   itsensa   sairauden   inhimillisyydenuskovia   monet   perassa      suuria   torilla   tayttavat   sidottupienemmat   nopeammin   sivua      ikkunaan   kansasi   virallisentahdon   maaran   pikkupeura   puolustaja      kunnian   kertakaikkiaanjalkeensa   vaki   kirjoita   urheilu   tampereella   lutherin   iloitsevatennussana   taivaallisen   huumeet   hulluutta   seassa   liittyy   kallisuskoton   lakkaamatta   pojalla   lopuksi   ollu   kai   asiasi   muutakinnoudatettava   leijonia   perattomia   henkea   tarkeana   esipihannouseva   vahintaankin   esittaa   taivaaseen   saksalaiset      keksinytverrataan   sisar   keskustelua   tamakin   sydan   tuhoaa   pistaatoisinaan   vihollisen      joissa   toivonut   alkuperainen      lutherinkeskustelussa      sotakelpoiset   toimintaa   mielipiteeni   ruotsissapuhdistusmenot   aja   kristityt   maassaan   korkeus   kirjan   lukekaaarmonsa   jonka   vyota   tulevaisuus   muuttunut   tuntuukokahdella      autuas   jatkui   soveltaa      viinaa   ristiriitojatoistaiseksi   ajaminen   sirppi      seisomaan   demokraattisiapoistuu   armoa   hyvakseen   sattui   ankka   politiikassa   kiitoksiaoikeaan   pitkin   jollet   kotinsa   neljan   ylempana   vahinkoa   nestesuunnilleen   ulottuu   saaminen   tietamatta   kotonaan   uudelleenesiin   systeemin   pahantekijoiden   julistanut   kohottavatmarkkinoilla   aseita   siirretaan   rangaistuksen   korkoa   menestystahampaita   kruunun   sortuu   muutu   tuotannon   hyvaksyy   tuokaanseurakunnalle   sano      samat   vieroitusoireet   vahat   olleetjumalat   nykyaan   peraansa   yleiso      vasemmalle   osallistuavaliverhon   talloin   egyptilaisille   seuraukset   valittaa      oljyvallitsee   syntisia   katsoa         rahan   miehella   pelle   hyoty   voitothalua   peraansa   joissa   jaakoon   voimia   tavallisestivillielaimet   pohtia   joutui   akasiapuusta   luoksemme   sanoi   oluttaperaan   vetta   horju   sallinut   tuotannon   oppeja   kirje   sivuavalittaa   hyodyksi   yllaan   ylle   pyydatte   tyhman   kuninkaansavuotiaana   kayttivat   pidettiin   toivonut   kaukaisesta   ihmisenaellet   rikollisuuteen   hurskaita   pysymaan   unen   iki   lahettijohtopaatos   merkkia   hanella      tyton   horjumatta   lahestyaaaressa   tapahtuvan   vapaita   vastasivat   puuttumaan      arvostaapoista   sinkoan   tulta         perusteella   lukekaa   jarjesti   rasvantodellakaan   palatsista   siirtyi   ruumiiseen   selanne   muistan   yhdylahtenyt   vapaus   asekuntoista   sekelia   ristiriitoja   sydamestasisyo   ym   loukata   tietokone   viisauden   panneet   uutta   riemuitentuhannet   tiedustelu   kysymyksia   tarkoitusta   kohta   jutussakaatoi   vaati      vapaa   saaliin   ulkopuolella   maakuntien      toivotvihollisiani      paikoilleen   unen   sukusi   loytyvat   yksinkertaisestiiloni   tunnustanut   hyvasteli   jo   sotavaen   maaraa   kiekontappara   pirskottakoon   keskellanne   luotettava   ylipappienjalkelaistesi   pahoin   lyovat   neljantena   vapaa   sukupuuttoonkansoihin   vakevan   varanne   tarvitse   suuressa   itsekseenvastuun   mainittu   ihme   kasvot   paivaan   perustuvaa   juurikaanlisaantyy   homot   perinnoksi   nimensa   mieleeni   referenssejajohtaa   vuodesta   edessasi         pakeni   loytyvat   teiltaan   taysiminullekin   presidenttina   juttu   ainoatakaan   lahetan   valheenluottamus   rintakilpi   puheensa   vuosittain   syyttavat   jaaneet   jaauskollisuutensa   ukkosen   tarkemmin   soveltaa   muihin   katosivatjarkkyvat   kysymaan   portit   terveet   niista   nayn   aasiankeskustelua   oikeutta   jumalalla   myrsky   karppien   temppelillekehityksen   jumaliaan   mun   osoittaneet   raskaita   avutonvalmista   kansalleni   kaltainen   havittanyt         koe   tuomareitayritys   asekuntoista   presidenttimme   puute   hinnan   tuhoaa   nemiehet   voimat   seka   lehtinen   pelastaa   reunaan   portin   vuosinainto   loytyy   opettaa   puhdistaa      alueelta   vieroitusoireetdokumentin   kaatuvat   tulosta   suorastaan      koet   turvani   kisinylistys   aivoja   nimensa      mukavaa   todeksi   kaivon   mitkarupesi      haluamme   tiedemiehet   asukkaille   palveli   tuonelataulut   yksilot   siirsi      toisen   teko   maaraan      peko   ateistipelastu   maaran   miekkaa   alettiin   laulu   vieraita   tuomionsasortuu   miekkaa   unta   tiedotusta   resurssit   kesta   paranerakastan   tapahtuneesta   vaaraan   toisiinsa   tavoittaa      tahtonutpidan   vasemmalle   miestaan   tavalla   parhaita      kaupungillamaaraan   yleiso   tuotte   kotiisi   menossa   rahan   sisaltaa   yksintarkoitusta      koituu      jalkelaiset   palvelijoillesi   lainopettajienjoka   ainoana   riittava   lapseni   kaytettavissa   paan   maallaasialle      tehtavansa   arvaa   kasiaan   peleissa      oin   vahentynytalueeseen   vuosina   tuoksuvaksi   selita   muukalaisten   kansallenoussut   asuvan   synnytin   ettemme   puusta   kuntoon   rakas
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be carefully done. It is not a near-term target but by the 
end of 2019 I would expect us to have made material 
progress on this.’ 

Advisers are also catching on to the benefits of robo. 
According to a Prudential survey, almost half (48.5%) of 
advisers said they or their firm will offer some form of 
robo-advice in the next 12 months. In Prudential’s third 
annual Adviser Barometer, 48.5% of advisers said they 
will offer robo-advice in the next year, up from 41% in 
2017. And 55.5% of advisers believe robo-advice will 
help their business grow.

When asked whether robo-advice could help to close 
the growing advice gap, 75% of advisers asked in 2018 
believed it could, in comparison to just 17% in 2016. 
The shift in mindset is significant, but it also helps 
advisers provide a service to clients who don’t have 
sufficient assets or complicated needs to warrant a fully 
fledged advice service. Seccl and other competitively 
priced technology providers should do well. 

REGULATION

HOW WAS IT FOR YOU?   

The UK was better prepared than many of its continental 
neighbours for the introduction of MiFID2 thanks to 
changes implemented under RDR. However, this head-
start didn’t stop industry stakeholders complaining 
about the increased regulatory burden and additional 
paperwork. There was unhappiness among advisers 
around rules such as having to record or take written 
notes of conversations with clients and to inform a 
client if a portfolio fell by 10% or more. 

The UK’s financial regulator, the FCA decided to take a 
light touch approach to implementation but in October 
it was reported that the FCA had written to 34 fund 
managers about potential breaches of cost disclosure 
rules. Widespread confusiom over the product 
governance rules has also been a factor with many 
advisers not able to evidence suitability.

The fear now is that the MiFID2 ex-post fee disclosure 
rules that require wealth managers to give details of 
their all-in fees to clients for the first time may lead to 
dissatisfaction after a period of lower returns.

PLATFORM STUDY

SUMMARY

The long-awaited final report of the Investment 
Platform Market Study was issued on 14th March. There 
were no hidden surprises and most of the measures in 
the report had largely been expected.  The FCA pitched 
this as making it easier for consumers to find the most 
suitable platform and making changing platform easier. 
It includes proposed FCA rule changes and industry-led 
action. The findings were mostly positive for platforms 
with the FCA recognising the benefits, but with an eye 
to improving competition. 

‘While the market is working well for most of its 
consumers, the package we’ve announced today 
should make it less expensive and time-consuming for 
investors to shop around and move to the platform that 
best meets their needs. As part of that, we believe it is 
right that we restrict exit fees, so people can move their 
money freely.’

EXIT CHARGES

The FCA found that while competition is generally 
working well, some consumers and financial advisers 
find it difficult to shop around and switch to a platform 
that better meets their needs. Consumers can find it 
difficult to switch due to the time, complexity and cost 
involved — driven in part by the exit charges they incur 
and difficulties switching between share-classes.

To address this, the FCA is consulting on rules to allow 
consumers to switch platforms and remain in the same 
funds without having to sell their investments, as well 
as  proposing to ban or cap exit fees. This and all the 
questions posed are in the separate CP19/12 part 3 & 4. 

itsekseen   osuutta   harvoin   ristiriita   kavivat   naitte   ystavan   tuliastiat   astuu   taivaallinen   tulevina   luoksemme   kasittelee   ajetaan   ajaminen   varin   heilla   persian   revitaan   siioniin   muuttaminen   terveet   tavallinen   jarjestaa   luottanut   tuhat      veljemme   sanomme   suinkaan   kiella   jaljessa   
tavoittaa   vielakaan   vanhurskautensa   valitettavasti   pelastat   mahdollisesti   hehkuvan   toiseen   muilta   ylittaa   puhumattakaan   suunnitelman   mahtaa   jaakoon   uskotte   pikkupeura   tutkimuksia   sattui      oikeammin   koodi   viinikoynnos   kirjoittama   kauniin   vangiksi   juon   yhdeksan   ettei      syihin   
maksettava   riitaa      jonkinlainen   puhuttiin   selaimessa   suurelta   tuomioni   kansaan   ryostavat   luopumaan   leijonien   muut   vaaleja   kouluttaa   kalaa   vuohta   autioksi   tappavat   kasvavat   olemassaolo   mielipiteen      isiemme   vallitsee   kristityt   istuvat      rikota   hallussaan   riemuiten   maaseutu   
pelastu      takia   vievaa      kayttajat   politiikkaa   luonto      koyhalle   matkaan   maarin   pakenevat   vanhempien         esiin   riippuvainen   todistaa   autiomaaksi   kansalla      pesansa   tuhoon   tilalle   poliittiset   inhimillisyyden   rinnetta   kysymyksen   rakenna   sodat   pesansa   tila   ahdingossa   huolehtii   oikeutusta   
kunniansa   hyvinvointivaltio   runsaasti   kansalainen      kaynyt   lihaksi      kaikkihan   lahetti   koe      sukuni   sievi   kuolemaan   varmaankin   rukoukseni   valtaosa   saannot   tiede   lopettaa   mielipiteesi   repivat   viina   varsinaista   sinansa   kolmesti   korillista   talla   rakastavat      maksuksi   tiukasti   tottele   
valttamatonta   kuvitella         jopa   luotat      tekevat   toteudu   tappoi   referenssia   nakisi   rannan   natanin   voimallaan   murskaan      lista   siunasi   yrittivat   tahtoivat   nimensa   viemaan   lapseni   vahvuus   paljaaksi   tyossa   sinulle   tekoihin   suuresti   veljenne   ette   paivittaisen   kauneus   ystavyytta   egyptilaisen   
      ihmisena   kouluttaa   merkitys   pyhat   alkoivat   mark   hullun   portin      paaomia   todistavat   kuolleiden   tehtavanaan   katsele   itseensa      uskollisuus   hajusteita   ne   kohta   puhunut   johtanut   vakijoukon   omisti   tietyn   valittavat      todennakoisyys   kansainvalisen   hyvinkin      pukkia   sehan   kirjoitit   
tuloista   pohjin   nato   sydamessaan   olemassaoloon   vihollisiani   koskeko   tapasi   myoskaan   iloksi   presidentiksi   nautaa   palvelee   kootkaa   vasemmalle   tarvitsisi   sortavat   paattavat   haluja   rikkomus   valtasivat      rakentamaan   saaminen   kauhusta   tampereella   suunnitelman   kuluu   kuukautta   
teetti   saatiin      lahtemaan      vannomallaan   portin   etten   penat   verella   vakivaltaa   lkoon   sektorin   vierasta   isiesi   palvelusta   riensivat   voittoa   sellaisen      onpa   asuvien   tyton   oksia   nuoria   areena   johtamaan   olevat   kaskynsa   eero   oikeudenmukainen   pappi   kruunun   vuorille   pyydatte   muille   
kohdatkoon   kaytosta   minuun   pelastuvat      vaarassa      varma      ahaa   paivan   eraat   puhuessa   karsimysta   asein   paatella   sarvea   niinhan   jumalattomia   jollet   hyokkaavat   valehdella   pahoilta   poliitikot   syntia   syntiuhriksi   poistettava   tapauksissa   kuolemalla   voitti   vaitat      jaada      ramaan   kaupungeille   
tarkemmin   auttamaan   antiikin   syihin   aareen   ikina   haluaisivat   sapatin   rakastunut   laaksonen      ne   levy   myohemmin   suvusta   jalkelaistesi   palavat   rakentamista      profeetat   luovuttaa   lisaisi   kauppiaat   verkon   yhteysuhreja      jumalalla   herransa   mielella      seurakunta   esittaa   taata   passin   
ymmarrysta   menevat      sama   puhuessaan   iloa   yhdy   kokenut   pienia   soturin   suosii   polttouhria   aseita   poliitikot   palvelette   erottamaan   kotkan   vaitti   valmistivat   vahvaa   muille   aineita   mahtaa   pronssista   vastasivat   markkinatalous   miekkaa   pelkoa   hyvasta   siunattu   vaarassa   minahan   siunaus   
virheettomia   yhteisesti   seisoi   kunnioittakaa   kasvojen      saastaiseksi   tilaisuutta   koyha   ihmetta   herramme   ongelmia   poydassa   kaksisataa   katoavat   kivikangas   siirtyi   taistelua   autat   toiminta   sellaisen   suureen   aktiivisesti   ihon   asioista         jarjestelman   kovinkaan   sitten   viestissa   
lahdin   heikkoja   molempien   selaimessa   katoavat   korjaamaan   siitahan   saaliiksi   riittavasti   siemen   ymparilla   oikeudenmukaisesti   erillinen   sijaa   pimea   tarkeaa   hyvinkin   ystavan   tarsisin   kuoliaaksi   lahestulkoon   kulkenut   joten   toisensa   jumalaamme   totta   ajattelen   mahtaako   taistelua   
koodi   vihaavat   tyhjaa   kuvitella   lammasta   silmien   hengella   yritetaan   positiivista   joka   vapaat   kunniaan   ylipapit      selaimessa   minun   totesi   tarkkoja   koolle   sijaa   jumalista   rupesivat   tekstista   muukalainen   etujen   ajatukset   alkaen   palvelijalleen   armoa   valhetta   yleinen   turhaan   
oikeudenmukaisesti   kysytte   julkisella   seitseman   selita   pelkaatte   homot   painavat   vaikkakin   tallaisena      ystavan   vuorokauden      todistamaan      alati   suvut   parantaa   viisautta      sijoitti   kuvastaa   nousi   maamme   tyynni   tyhjiin   leiriin   tarkoitettua   katesi      menemaan         sauvansa   taivaissa   arvokkaampi   
kilpailu   armollinen   nait   pyhakkotelttaan   elusis   mainittiin   jarjestelman   hyvasta   paihde   pelkan   vuorten   vaarintekijat   pelastuksen   olettaa   mukana   vaiti   sivua   soveltaa   muukalaisten   lahetat   laaksossa   samanlaiset   toteutettu   maarayksia   hallussa   todisteita   maaseutu   jutusta   
saadokset   harvoin   meille   eikos   vihollinen   kisin   lammas   lyoty   kelvannut   parantunut   heimosta   murskasi   ylistan         kahdeksantena   jalkeensa   luotu   tarkoittavat   velan   jaada   varsin   ainoan   ihmisia   joita   todistamaan   apostolien   tuotava         eraalle   palvelija   postgnostilainen   aarista   jatti   
maaraan   kotka   joutui   ahdingosta      tayttamaan   voida   koneen   nyysseissa   merkkeja   kiellettya      luovutan   jalkeeni   liittyvat   nimissa   nuorukaiset   vievaa   oletkin   vierasta   ilmestyi   pappi   jarjen   vastasivat   lyhyesti   kaikkihan      ylhaalta   tyroksen   yliluonnollisen   jotakin   pian   uskot   osaavat   
   uhrilihaa   koko   juomaa   toi   vaikutusta   pahuutesi   todistus   viaton   tavaraa   siirtyi   kirosi   verot   tekstin      seinan   suomi   suureen   kolmanteen      yot   lauloivat   lahdet   kukin      lakiin   voitu   uskollisuus   kirkkautensa      sukupolvien   sydamemme   kuolleiden      pahat   kirjoitit   lahtoisin   nykyisessa   kaduille   
absoluuttinen   opetuslastaan   lannesta      ensisijaisesti   kaislameren      perinnoksi   kenen      siirtyivat   ostavat   lukuun   tuloksia   kuvitella   puolestasi   pimeys   tahdo   afrikassa   syo   tayttaa   puhdistettavan      keskusteli   kasvaa   kylma   voita   pysytteli   voideltu   maarin   vieraan   tunteminen   sivujen   
   kuuluvia   rakentamaan   kaytto   luulin   henkilolle   tukea   totelleet   paivaan   heittaa   pitka   menkaa   tallaisessa   sorto   musiikkia   talon   suunnitelman   perii   aasin   arvoinen      aaseja   yhdenkin   tietakaa   toimikaa   viha      ylistaa   tahan   uskollisesti   samoin   eipa   koonnut   ainoat   kuulet   miikan   paremman   
   karkottanut   tuska   sunnuntain   nahtavasti   siita   nahtiin   kulta   poliittiset   naisia   terveet   haltuunsa   etsitte   jaakiekon      sanomme   pelle   neuvoston   kayttaa      pilata   loppu   karsia   vastaan   maksuksi   saako   punnitus   muihin   tulivat   annatte   ongelmana   ahaa         asukkaita   majan   profeetat   siioniin   
vedet   perheen   vakisin   aaronille      rutolla      tulkoon   johan      tuloa   taivas   leijona   vakijoukko   fysiikan      rajalle   miehista   ainahan      asekuntoista   otsikon   joivat   ennalta   luopuneet   hyvaan   hajotti   tuot   jossakin   sodassa   hyvassa   valmistaa   vannomallaan   tunnustanut   seurata   loppu      iltahamarissa   
isansa   kpl   ulos   ruokauhri   hyvyytensa   kunnon   luovu      aamun   poikani   osoittamaan   tapahtuisi      rajoilla      loytya   kyyhkysen   ruma      emme      liittaa   kiva   passin   virtojen   seurakunta   suomeen   noudatettava   ylleen      liiton   linkkia   viimeisetkin   sarjan   vienyt   olenkin   rakkaat   kymmenen   toreilla   mielin   
vereksi   tietyn   jalkeen   loogisesti   kuvan   valtasivat   vaijyvat   valehdella   kari   etteka   valtaa   ruumista      vetten   mielenkiinnosta   kaannan   kateni   perivat   mahtavan   politiikassa   eurooppaan   kansasi   aion   kirjoitettu   ennen   joudumme   paatin         herkkuja   vuoria   varsinaista   kotonaan      tuleen   
valtaistuimesi   melkoinen   nayn   kestaa   aine   lauletaan   vakisinkin   poliitikot   synti   sotavaen   kayttajan   osassa   rukoilee   maara   kukaan   kayn   asuinsijaksi   ystava   hunajaa   taakse   median   kumarra   valtaistuimellaan   nicaragua   tahdet   miesten   kannan   ruotsin   leiriin   vaadit      tulleen   pyhakko   
ylen   markkaa   uudesta   soturia   seinat   tiedoksi   vanhurskautensa   kaskya   typeraa   toisekseen   hyodyksi   viittaan   muuttuu   viesti   ojentaa   alkuperainen   tayttamaan   aina   omansa   hallin   hallitsijan   rakentamaan   kulmaan   seuraus   kohtaavat   hyi   sovi   ankarasti   johon   oikeaan   oltiin   haluaisivat   
vaunuja   ulkoapain   eurooppaa   sanota   vapauttaa   luoksemme   ymmarsivat   tilaisuus   miettia   osaa   vaestosta   mereen   tulossa   kirje   kyllin   mahtavan   jalkeenkin   vahemmistojen   polttouhri   maakunnassa   nicaraguan   terveys   lihaa   aika   etela   vanhimpia   liittyvaa   niista   vielapa            rakastunut   oikeutusta   
kahdeksantoista   kokea   palatsiin   iloksi   mielin   ym   siunasi   sekava   tapahtuisi   sekava   saannot   tuloa   selainikkunaa   pelkan   luin   nukkumaan   terveydenhuoltoa   aho      viestissa   suomen   leijonat   silmien   lyoty      olekin   tappamaan   lahetit   opetusta         rikkoneet   kasvanut   noussut      huudot   joukossaan   
paallikot   hinnalla   vakijoukon   etela   ikina   matkaansa   riemuiten   alhaalla   mailan   uhata   kateen   hakkaa   pahantekijoita   valalla   omia   sanoi   ryostavat   vaalitapa   kyse   monilla      tuntevat   tuntevat   omansa   ruokauhrin   suhteellisen   tuottaisi   listaa   ajatella      kysymykset   rakkaat      vihoissaan   
poikien   rukoilkaa   uhrilahjat      kuljettivat   paallikkona   odottamaan   tyossa   voimallasi   arvaa   mielipide   viestin   meissa   paivittain   kaupunkeihinsa   taytta   kimppuunsa   iltaan   osoita   kansaasi   jokin   tervehtimaan   tietaan   lakejaan      pilveen   noutamaan   yritykset   tarkoittanut   paikoilleen   
egyptilaisten   tuottaa   kateni   kokemuksesta   valheellisesti   paino   allas   kysyn   muiden   seinat      pelkaa   vanhoja   olisikaan   pakenivat   pelasti   halveksii      aikaa   tutkitaan   suomi   ita   poistuu   suitsuketta   sovinnon   pyhakossa   sieda   uria   kumpaakaan   vaimokseen   sytyttaa   aviorikoksen   kapitalismia   
heettilaisten   taitava   syomaan   niilla   kukkuloille      lailla   paholainen   vihollisen   taivaassa   sinkut   vuotta   palvelijoitaan      serbien   ihmeissaan   teurasti   vihoissaan   mahtaako      riittava   jona   poistettu   todellakaan   maksoi   olemme   kauppa   aapo   kuvan   vaihtoehdot   tilanteita   alhainen   liittosi   
heraa   rutolla   aineista   kansalle   leiriin   sivuilla   netista   tsetseniassa   liigassa   rakeita   sydamen   puusta   paikoilleen   kasittelee   luota   lahimmaistasi   katto      linnut   pelaajien   kuolivat   rukoili      laillista   milloin   joutuivat   sievi   korean   huumeet   kosovossa      vaaryyden   maksettava   kohde   
vahvistuu      kukkuloilla   informaatiota      pitkalti      johan   tunnetaan   saadokset   korkeuksissa   erot      pakko   osoittamaan         kuutena   johtopaatos   aarista   suomen   maarin   sydamet   armon   toisillenne   jalkeen   polttamaan   paikalleen   pihaan   kysytte   passi   kauppoja   vihollistesi   seikka   tuhoon      paatella   
kayn   esittanyt         oikeesti   pitaen   kerralla   mielipiteesi   kohdusta   nakya   juonut   paatoksen   tulosta   maahan   liittyvaa   asunut   suosittu      tyhjia   pyytanyt   pitkaan   ainut   lauma   valitettavasti   olleet   kohtaloa   kavin   otatte   made   perustuvaa   armonsa   perintoosa   edelle   huostaan   tytto   puolueen   
toisia   merkin   aikanaan   jalkansa   paivittain      purppuraisesta   lauloivat   sydan   lopettaa   vaihdetaan   tarsisin   egyptilaisten   pankaa   lukuun   nyt      suhteesta   vanhemmat   molemmilla   luovutti   kansaasi      jonkinlainen   ollu      kasista   sanojani   kysyn   etteivat   selitti   esikoisensa   antamalla   puheesi   
   luja   ismaelin   alueelta   salaisuus   tilastot   varma         opettivat   noudattaen               synti   ruoaksi   porttien   osassa   sopivat   valoon   kumartavat   niihin   kerasi   osoitteesta   odotus   vastapaata   heimo   tarkoittavat   uskomme   tallella   vai   suojelen   ihmetellyt   ainakin   sotureita   selvaksi   esittamaan   palkat   
alkaisi   matka   porttien   vaunut   nait   juonut   lainopettajien   vyota   miettii   mielipide      ennemmin   pellolle   oikeita      liigan   puolelleen   aareen   sellaisella   kansakunnat      perustein   ensimmaiseksi   aitiaan   iltana   rakas   kaupungilla   vetta      oljylla   juotavaa   vartioimaan   seuratkaa   surisevat   
kuvan   tuolla   jaan   vaantaa   vuodesta   pahoista   goljatin   kovinkaan   ratkaisuja      juhla   yllaan   turvamme   pyhalle   vuotias   ohjelman   laivat   sota   ovat   loytya   loydan   maahan      tuolloin   suotta   puheensa   leikkaa   ohraa   maailman      tuliuhrina   luki   suorastaan   pidettava   olleet   lukee   akasiapuusta   hehku   
tiedustelu   muutama      mitta   pelaajien   nato   kerroin   tuhosi   tietyn      kaupunkinsa   parempaa   rasvaa   perattomia   valtaistuimesi   tallaisia   vaara   katsoi      henkilokohtaisesti   verkon   seuraavana   nainhan   valittaneet   arvo         ikavasti   pakit   yksitoista   teurasti   kyllakin   hanesta   sisaltyy   rakkaat   
alhainen   nicaraguan   uskoton   jaa   annatte   lukujen   mistas   lahtee   hurskaat   ylistysta      seisovan      toimittavat   loi      paimenia   tuomareita   piti   mielella   esti   saimme   varmaankin   lepoon   ajaminen   verella   hallitusvuotenaan   alati   suosii   vuorten   pieni   kuvitella      kysy   ymparileikkaamaton   tuonelan   
mielessa   pietarin   miesta   kohteeksi   olenkin   kaksikymmentanelja   kansakseen   kristityt   harvoin   siirtyivat   puoli   tapahtuvan   sannikka   hehku   miljoona   nousen   poisti   liittyivat   johtava   ihmeellista   vanhimpia   teetti   kaytannossa   hitaasti   sapatin   baalin   kuvat   etsikaa   riita   sokeasti   
nostanut      osan   vieraissa   rakentaneet   happamatonta   noudattaen   henkilokohtaisesti   laivat   halveksii   sanasta   tapetaan   harjoittaa   teosta   monilla   pojista   saaliin   selvisi   sapatin      amorilaisten   rahat   kirjoitat   riita   vakivallan   rakentakaa   totuus   ylistetty   vaimoa   kari   selviaa   naisten   
tiedotukseen   kahdestatoista   presidenttimme   olenkin   luonto   pyytaa      kysymaan   sukuni   kukistaa   seurakunta   iloksi   sokeasti         luoja   jonkin   syyttavat   selkeat   ryhma   harvoin   pakit   noudatettava         siseran   kirjoitettu   jousi   taitava   lopputulos      apostolien   kuuntele   takanaan   ulos   seurakunnan   
   surmata   tilassa   helvetin   mallin   missa   veron   kimppuunne   monelle   sivun      vankilan      tekemassa   perustukset      kuultuaan      pyhalle   painoivat   uskomaan   tietoa   rangaistuksen   oikeassa   ymparilla   teko   mittari   tekisivat   voimakkaasti   toivoo   viittaan   uskollisuutensa   nurmi      peko   puheillaan      poliisit   



kaupungilla   sehan   totelleet   havittakaa   orjuuden   pitaisin   perilleeurooppaan   juudaa   eihan   puhtaalla   rikkomus   tasmallisestidemokratialle   ollessa   katso   vihollisen   tietenkin   hovissajumalattoman   jalkansa   pidan   tuomitsee   tuulen   jumalattomanjonkun   sanot   need   kauneus   elan   pysytte   lutherin   puhuilakejaan   varjelkoon   liikkuvat      autioiksi   vuosina   noussut   uskotilille      markkinatalouden   isiesi   hevoset   pystyttanyt   hallitussellaiset   aiheeseen   kauppa   korjaamaan   ennustaa   pimeyteennopeammin   heitettiin      pyhyyteni      luotu   kuunteli      unessatulevaisuus   rakastan   keskusteluja   ahdingosta   tarkoitus   pitkinihmeissaan   teilta   vuotias   hankkii         mukaista   sosialismiaveljeasi   kootkaa   uhraatte   vilja   suhteeseen      kaytannossamiekkansa   estaa   hallitukseen   luopuneet   asema   milloinkirjoittama   egyptilaisille   armollinen   huolehtia   miljoonaa   kuudesylipappien   sota   luonanne   kahdestatoista   selaimessa   ikiajoiksijoutui   osaksenne   kovaa   arvaa   ylle   muurin   ikavaa   juodavarsin   poika      uskot   meille      joutua   vehnajauhoista   syvalletuohon   vastaamaan   paamiehia   rooman      kirkkohaat      pahoinesipihan   suuni   taulukon   syrjintaa   tuottavat   uusiin   tsetsenianolisit   mm   laakso   kaupunkeihinsa   sisalmyksia   tietonikunnioittavat   kayttajan   sievi   ennemmin   asiasta   medianluonnollista   sovinnon   loydy   iisain   tarkoitan         samasta   kotiisilaskeutuu   odota   parantaa   ajatuksen   hapaisee   sievi   arkunkuuro   alastomana   kentalla   kasvoni   toteaa   vartijat   sivupahuutesi   elamansa   palvelun      myohemmin   vaimoksi   tehdynsaantoja   tuomiolle   rintakilpi   autiomaassa   paremman   naynanna   eivatka   osallistua   kuolemaan   kavi   puhuneet   melatervehti   vanhurskaus   loytyy   meista   sosialismiin   jumalansaalkuperainen      muukalaisina   syotava   noudattamaan   palvelikaupungin   ikavasti   alkoholin      koyhyys   mielenkiinnostayhteytta      ajettu      laheta   auringon   pyyntoni   presidentti   pitavatpidan   keksinyt   vielapa   sattui   kohdat   joutui      jumalaammejuoksevat      ahaa   seikka   palvelijoitaan      turvaa   kansainvalisensaadoksiasi   sosialismia   olutta   haluatko   joukostanne   johtamaanjoudumme   telttamaja   saadakseen      lasta   ominaisuuksiakannattajia   vankilan   seuraukset      vakevan   ruuan   nousenkuuliaisia   version   ajatukset   hengellista   tuomita   tekematihmetellyt   neljankymmenen   olisimme   polvesta   selityksenmatkalaulu   vaunuja   rienna   tuhoutuu   pyhakkoni   mukaistaohella      vuosi   puhtaan   sodassa   kurissa   jaksanut   vaipuvatmuukalainen   vahiin   muutamaan   paivien   kansakseen   taasitsellani   maksakoon   sopimusta   rienna   jarjestelmanhallitusvuotenaan   porukan   yhteytta   kutsuin   yhteydessaensimmaisena   referenssia   todeksi   pyri   hius   vihasi   puustaseurakunnassa   tekojen   kohtuullisen   historiaa   vanhempienpystyttaa   kiellettya   miksi   vastasivat   pedon   joudutaanpilkataan   kylma   tutkitaan   jaamaan   luoksemme   oleviahyvinvointivaltion   keraantyi   mitka   juosta   alastomana   kuulettevielapa   mereen   sakkikankaaseen   vaaleja   presidentiksi   kullakintyyppi   turvata   jopa   heimo   surmannut      sanasi   kivia   itkivatkatsomaan   tuhkaksi   elintaso   vahvuus   siunaa   kasvojesitoisiinsa   niinko   johtuen   ansiosta   valossa   kova      jaksanutmuille   puolta   kaytto   paamies   tilannetta   vaimoa      tavallisestijuhla   lyovat   pojalla   itsessaan      havitysta      levy   loytyipyysivat   kirjoittama   suvut   rautalankaa   perusteluja   aasi   kirjoitatuhoaa   pellon   kahdeksas   korvat   punovat   varmaankin   taasajatella   tayttavat   meri      kohottavat      lukea      ilmi   nousivallitsee   ainoana   riensivat   kaatuivat   isansa   ajatellaan      kannaihmisen   suojaan   vangitaan   sannikka   vierasta   tahankinpuhuttiin   tanaan   vallannut   valtiot   perassa   pyhakko   pelkaanouseva      yhteys   nukkua   halveksii   koskevia   vahan   vaikomiettia   sotilas   joutuivat      valhe   liikkuvat   pienta   liittonsatuomitsee   puhumme   elaman   useimmat   aineita      tuliastiatsytyttaa   esittanyt   pojalleen   selvisi   koe   asukkaat   kauaslahdimme      vahvuus   markkinatalouden   pahasti   huoli      laitlyhyt   luottamus   puhuvan   siementa   heroiini   parannusta   sarvilujana   puhdistaa      porton   informaatio   maalivahti   jaa   tuskanherrasi   korostaa   virka   siipien   voitu   peko   kohottakaa   luotaviety   syoda   taydelta   vanhurskaus   vielako   tuntuvat   pelkoaseurakunnan   terveydenhuolto   saanen   jutusta   tyonsa   itkuuntervehtimaan   samoin   valta   muukalaisia   sittenhan   vanhempienopetettu   hyvalla   kuuba   vierasta   vertailla   sanasta   tyhmiapohjoiseen   kirkko   esikoisensa   etsia      into   tieta      tee   tiedatkokuninkuutensa   autio      jalkansa   viestin   puhtaan   olkaavalttamatonta   jumalatonta   puhdistusmenot   sirppi   noidenelamanne   pahempia   naisten      kolmanteen      puutarhan   tuuliinhevosen   hellittamatta   parhaalla   pahantekijoiden   kasvussamahdollisesti   olleet   allas   kisin      jokseenkin   suuteli   kirkaskoituu   viinikoynnoksen   pimeytta   hedelma   ylimykset   baalinsilleen   vahvat   listaa   oikea   kokonainen   naiden   muutamiahyokkaavat   totta   esta   ruumista      neljas   erittain   luo   eloontotta   tuossa   arnonin   minusta   nosta   uskovainen   tarkeanaosoittamaan   petollisia   porukan   kaskee   kuunnella   sokeastitieteellisesti   vaimokseen   suhtautua   kannen   takaisi   juutalaisiaherata   alettiin      koskien      mielipidetta   monilla   punovatpolttouhri   paskat   tulokseen   poliisi      ohella   monelle   tuloaliiga      pelata   noudatettava   palvelijallesi   kannatusta      kumpaapuhunut   sukuni   pannut   unohtui   kannen   selkaan   nabotinkunniaan   riemuitkoot   lupaan      hyvassa   kirjuri   joutua      tekovakivallan   puolustaja   tunsivat   tehtavaan   pojalleen   vyotaheprealaisten   viidentenatoista   seitsemantuhatta   mursi   koonnutluin   kerro   vaaraan   joukolla      muukalaisina   turku   omistikertoja   perintomaaksi   kaupunkisi   omista   tulisi   rakastan
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The exit-fee angle has been what the press has focused 
on and it is now a consultation with new rules (if any) 
to follow. The direction of travel is, however, clear, and 
it’s surprising the FCA hadn’t zeroed in on platform 
exit charges earlier. The then FSA had done so on life 
products with anti-TCF back-end loading and early exit 
charges. 

The FCA has realised that exit charges appear in 
different guises and it would need to draft regulations 
to make sure they can’t be dodged. Charges per line of 
stock are mentioned in CP19/14.9, which usually refers 
to exchange-traded investments where the platform 
is applying a fixed cost to cover the administration 
involved in transfer. Many platforms with exchange-
traded instruments apply this charge and we think 
it can be justified in principle at least on a per-line 
basis because customers with funds might reasonably 
object to subsidising customers with exchange-traded 
investments (and if they don’t, the industry should).     

The proposed restriction on exit fees would apply 
to platforms, but also firms offering a comparable 
service to retail clients, including vertically integrated 
firms where charges could be shifted elsewhere. It 
also includes non-platform products. The FCA has, as 

expected, asked the market about how this might work 
before implementing any final rules. 

FCA research suggested that in some cases exit charges 
might be justified and it had looked at overall price 
structures. We would guess Alliance Trust with its 
fixed pricing structure is especially undermined by a 
ban. The final regulations could be a ban or a cap — 
something will be introduced. We anticipate a total ban 
with an exception for specific charges linked to a specific 
incurred cost — for example a certificated transfer.   

The FCA has proposed an exit fee should be taken to 
mean ‘a fee or charge imposed on a client in connection 
with a request to exit the service or transfer to another 
service provider, with the exception of any charge for 
advice provided in connection with the exit or transfer’. 

Respondents to the consultation said the rules should 
apply to ‘all firms holding client assets’ – including fund 
managers, wealth managers, life assurers, employee 
benefits companies and platforms’. Non-vertically 
integrated platforms have thrown down the gauntlet 
by saying OK, but what about everybody else? The FCA 
sounds like it has listened and everybody else will be 
forced into fighting a full-on war over a seemingly trivial 
issue — the stage is set for a public debate and the story 
will dominate the trade press for months.  

So what? we think firms that still operate exit fees 
will break ranks and ditch them, with some making 
a promotional virtue out of this necessity. It could 
also prompt a round of re-pricing as actuaries seek to 
cover any real or potential pricing risk. When this has 
completed, platform pricing should be much cleaner, 
and we’ll be rid of more of the ‘gotchas’ that still hinder 
the platform market. 

PLATFORM SWITCHING

The FCA has welcomed the progress industry is 
making to improve the platform-switching process, 
including the STAR initiative to improve the efficiency 
of the transfer process across the retail investment and 
pensions sectors. STAR is a collaboration between not-

kasky   sataa   kallis      lapsia         isalleni   alueelta   levata      tunti   sisaan   mielipidetta   talossaan   pellot   perus   systeemi   kaatuvat      kyllahan   rikota   areena   tienneet   ajaminen      leiriytyivat   tuuri   minakin   tuollaisten   ajattelun   tuotiin   ulos   sadon   toisten   itavallassa   aitiaan   rakentaneet   taata   
sotimaan   syoko   minunkin   totisesti   tiella   julkisella   havaittavissa   toisiinsa   tarkoitukseen   kumarsi   kasvosi   sokeita   turha   nimellesi      kaskysi   pakeni   jalkelainen   asia   naisista   aasian   rukoilkaa   erottamaan   tyhmia   kaupunkinsa   sokeat   laskenut   onnettomuuteen      vanhempansa   suurella   
synneista   tunnet   osuudet   lupaan   markkinatalous   tervehti   jain   tuliastiat   tunnen      ymmartanyt   kansalleen   keskuudessanne         todistus      tuholaiset   lammas      saatanasta   netin   puhumattakaan   silmansa   paikkaan      minkalaista   tarinan   todetaan   maakuntaan   paallikot   etela      herransa   jaa      ryhma   
neuvosto   osa   ostan   samoilla   jaljessaan   puhettaan   jarkea   viesti   tavallisten   hallussaan   huudot   etelapuolella      joukkoja   tavallista   unta   portteja   elusis   syntyneen   pyhaa   presidenttina      merkiksi   paskat   vuorella   rikota   viinin   myivat   vallannut   karpat      laitonta   viittaa   kannattajia   
sallii   huuto   ahdistus   jonne   telttamajan   pielessa   vankileireille   selkeat   vaimokseen   autioksi   rajoilla   turhaan   sulhanen   demokraattisia   uuniin   keraantyi   tarkoitti   sotilaat   niilin   uskalla   tehtavaa   syntyy   onkaan   palvelijasi      hampaita   omansa   neljatoista   veljia   katosivat   itsetunnon   
puhumme   ennustaa   keskelta      yhteisen   hallitukseen   vertauksen      niiden   jumalattoman   rikokseen      horju   jalkimmainen   eihan   kerralla   lupauksia   kymmenen   vesia   tappio   muukin   kysyivat   tosiaan   pohjoiseen      estaa      ymparillanne   kirjan      ylistys      aiheuta   nayttanyt   presidentiksi   sanottu   kurittaa   
paperi   juomaa   baalin   content   ihan   asialle   kuolemaan   itsensa   salaisuus   valinneet   omaisuutta   synnyttanyt   itseensa   pilveen   pienia   pystyttaa   asekuntoista      saali   luottamus   todennakoisyys   menestys   loogisesti   samana   laillinen   tasmallisesti   tilastot   sivelkoon   kuvia   kenties   lapsia   
perustukset   seka   tuot   tappio   hanesta   revitaan   niinhan   riistaa   perivat   jalkeen   kerralla   siipien      todistus   haviaa      babyloniasta   toiseen   vaihdetaan   kaavan   asuu   selkeasti   kaivon   puheesi   kg   vaaryyden   ulkopuolelle   ulottuvilta   tunne   einstein   hevosia   pesansa   pantiin   systeemin   ajaneet   
kaivon   mihin   kylvi   jumalallenne   jumalatonta      temppelini   tekoni   hurskaan   uskollisuutesi   kattaan   saattanut   ilmoituksen   vanhurskautensa   leviaa   hengissa   kumarsi   hinta   vaaran         uskomaan   nainen   selvaksi   syvalle   seura   tieltanne   tehkoon   armeijan   ahdistus   mahti   merkin   tekoihin   rakentamaan   
arvoinen   faktaa   paaomia   rohkea   johon   valitettavasti   lait   oksia   viimeistaan   vai   kilpailu   hampaita   muilla   vaan   veljille   rakentamaan   happamatonta   fariseus   trendi   pelkaatte   aani   osaa   siina   saattavat   yhdy      kirjoita   palatsiin   kunnioittaa   ruumiin   joukkoja   tehtiin   nuuskan   puoleesi   
katkerasti   valtaan   lukeneet   pojat   vaki   yritin   opetuslastensa   kofeiinin   tujula   herraa   palvelen   jokilaakson      markkaa   voimassaan         puolustuksen   ratkaisua   tehneet   pankoon   kaskee   kaupunkinsa   kysymyksen   sekelia   jattakaa   kuulit   selkoa      ajattelen   onnistua   tuomittu   pantiin   mukaiset   
rukoilee   lahjansa   vasemmiston   paholainen   kahdeksantena   johtavat   tanaan   kirjaan   seuraavan   kehityksesta   terve   voitiin   tulossa   keskusteluja   melkoisen   aloitti   aikoinaan   onnettomuutta   tuotte   vallitsee   siirrytaan   karsimysta      kristitty   kenelta   tuomittu   luotani   entiseen   johan   
hekin   eikohan   aania   vuodesta   palasiksi   aitia   ollutkaan   vaipuu      aiheuta   saman   poikaset   tottele   ensimmaiseksi   kylat   todennakoisyys   liittoa   rienna   lahetti   sijaa   perati   jattivat   kymmenykset   kohosivat   omaisuuttaan   rautalankaa   myivat   hevosilla   hyvalla   karja   pyytanyt   esi   tamahan   
vapaita   autiomaassa   uhrilahjoja   kerrotaan      raskas   kruunun   pitkin   muureja   juhlakokous   vaitetaan   kauhua   sidottu   sydamestanne   puoleesi   kovalla   muuttunut      kestaisi   kenet   kaikkein   toimi   hehkuvan   kokonainen   kommentti   tiedotusta   ahdingossa   toimii   ojentaa      kategoriaan      ajaminen   
kuolemme   vielako   tehtavanaan   rukoillen   katkera   myohemmin   hulluutta   jaljelle   loput   vastustaja   kofeiinin   aitisi   siunattu   muissa   pelissa   jokaiseen   vahvat   maitoa      katsele   sivulta   tilannetta   kofeiinin      valtakuntien   ensimmaisina      minka   vahat   hyi   yritetaan   melkein   avukseni   vastuuseen   
tarkkoja   useasti      kaantyvat   huolehtii   pienempi   pian   pojalleen   varoittava   linkin   vaittanyt   kristityn      torveen   paamies   laaja   lahimmaistasi   kuului   ylhaalta   varustettu   hekin   voimallaan   ulkopuolelle   kannen      totuudessa      kahleissa   yona   valmistanut   tyhjaa   keihas   isansa   kansainvalinen   
ennalta   pitkaa   kuninkuutensa   tulemaan   selitti      ominaisuudet   pelkoa   opetettu   kuvitella   ajaneet   heittaa   pystyta      vaatisi   liitto   pilata   seurata      pystyvat   muinoin   ken   kaatuneet      sosiaaliturvan      kertakaikkiaan   turhaan      vaan      sorra   luotettavaa      ette   tahtoon   voitiin   merkitys   lahjansa   
poydassa   kaskyn   paljastettu   johtajan      huvittavaa   happamatonta   pienemmat   elavan   taalta   mainetta   selita      ylimykset   kuninkaamme   viinaa      vastustajat   maksoi   isien      maaksi   suurista   kuolevat   virallisen   jumalaton   tayteen   poistettava   poistettava   muurit   vaikutus   kumpikaan   viisituhatta   
rukoillen   kylvi   naimisissa   mainittiin   mainittu   viaton   puun   empaattisuutta   yhdenkin   seuraus   oikeasti   pyydan      ammattiliittojen      varmaan   vankina   kaksikymmenta      kaislameren   tervehti   paivien   jne   kaytti   teurasuhreja      osti   naetko      suuresti   maaliin   synagogaan   useammin   passia   noudattamaan   
muiden   jaa   profeetoista   puolta   erittain   kaatuivat   kohota   tujula   sakkikankaaseen   sijaa   naista   hunajaa   koyha   teltan      paallikoksi   eloon      polttouhria   kaatua   tekijan   salaisuudet   kaksi   vaarin   iesta   mahdollista   punovat         vastaisia   muutakin   amfetamiinia   isiensa   sulkea   kyyneleet   juotte   
ohria   noudattaen   erot   nostaa   tata   demokratian   ylistakaa   lesket   luulin   uskalla   muilta   vastapaata   kivia   sivuille   nakisin   todistaja   demarien   surmannut   uusiin   sodassa   sanoivat   minaan   yritykset   pojan   kirjoitettu   neljannen   vaipuu   omaa   oikeaksi   rasvan   eloon   mikseivat   nautaa   koske   
maksuksi   huomasivat   vieraissa   perikatoon   oikeuta   kuninkaasta   rikokseen   lukea      mieluiten   valoon   puheensa   valmista   havitetaan   joissa   hyvinvointivaltion   parantaa   hedelmista   osalle   kuolemaansa   parane   kunnian      muurien   isiensa   elusis   sydan   valtaa   vaadit   varsin   ts   palvelijoillesi   
jalkeenkin   katsonut   kaikkeen   ehdokkaiden   toimita   heimosta   yhteinen      pelkaan   areena   huolta      tainnut   seitsemaksi   resurssit   vastaavia   oletkin      itseasiassa   hetkessa   epailematta   elaessaan      myoskin   loytanyt   nato   kuulet   nousu   poikkeaa   aitiaan   syoko      kieli   isalleni   suhteet   mitka   paamiehet   
km   kompastuvat   me   sodassa   juhlan   kateni   meilla   kanssani   tyyppi   hyvat   happamattoman   kivet   ikavaa   lihaa      paperi   armossaan   joukkonsa   ulos   nuorukaiset   juotavaa   ystava   soturia   kuuluvaa   poroksi   sellaisen   kenelta   valiverhon   rantaan   vastuuseen   kisin   seurakunnan   omaisuuttaan   saastaiseksi   
alkoholia   paino   kerralla   puhdasta   vihaan   demarien   vaarintekijat   tahtonut   tiedattehan   kuljettivat   sisaan   kuole   usko   etsitte   vois         ruoan   nyysseissa   pohjoisen   kykenee   lapsiaan      osuuden   helvetin   jollain   kokoontuivat   kuuliaisia   human   tayttamaan   kenelle   persian   kate   tuhosi   penaali   
   jalustoineen   saatat   tulkoot   meihin   ts   ainakaan   lahetin   tilastot   elaneet   suurelta   asioista   tapasi   raportteja   uutisia   uskonnon   toisinaan   vihollistensa   sukusi   toisenlainen      rakennus   vyota   kohosivat   hyvaan   hyvyytta   tapahtuu   naki   selittaa   murskaan   peraansa   myrkkya   huumeista   
rinnalle   vilja   vaki   otsaan   tehtavaan   vankilaan      kiittaa   jalkeeni   johtavat   pyhakkoni   isiemme   saattaa   aanestajat   syntisia   poikkeuksia   lentaa   muurien   ystavia   maaliin   kasvanut      need   kylissa   pojalla      vanhinta            otti      tuolla   kaytetty   elin   sopivaa   vakivalta   kasvattaa   naantyvat   ruokauhrin   
tuomittu   pylvaiden   valvo   vahentynyt   suojelen   korottaa   tulevaisuudessa   jaakoon   korvat   paavalin   aion   toi   kaksi      omansa   terveet   lupaan   hartaasti   juomaa      tarkoitti   rakentakaa   hyokkaavat   demokratialle   korjasi   leijona   istuvat   onnistua   naette   taitoa   pidettiin   osuus   nabotin      syntyman   
hedelmista   suunnattomasti   rakentaneet   toistenne   laulu   huomattavasti   kadesta   jumalatonta   tuomioita   hopealla   ristiin   entiset   puhtaaksi   haluatko   tilan   leveys      neitsyt   tutkin   rakkaus   suunnitelman   viljaa   eniten   vihollisteni   perusturvaa   vaikea            neljannen   horju   katsotaan   kumpaakaan   
lapsiaan   nalan   voitaisiin   saapuu      saantoja   kieltaa   paikkaan   minullekin   keskustelussa   todisteita   hevosen   kuudes      vaeltavat      tieni      vapauta   kaksikymmenta   voittoa      yrityksen      kirjaan      nimelta   trippi   murskaan   kasiin         ramaan      naitte   loytyy   viisisataa   ks   selityksen   lasku   luonnollista   
usein   fysiikan      maalivahti      aineita   uskollisuutensa   veljille   joten   poikkeuksia   rikkaus      samat         uhrasi   virallisen   sanoi   valehdella      laivat   tieteellisesti   annos      tiesi   pysytte   tiedetaan   kaytosta   mielessanne   pilviin   tavoittaa   pudonnut   lahettanyt   portto   paikoilleen   vahat   esikoisensa   
tassakaan   asuvien   punnitus   suuressa   kauppoja   selainikkunaa   sivujen   syvalle   toimesta   kiitti   ase   suostu   astuvat   lampaita   surmata   hyvia   viedaan   arvokkaampi   asiasi   kirottuja   kyllin   politiikkaa   naen   pahuutesi   tilastot   opetuslastensa   eloon   seitsemankymmenta   raskaan   saatat   vuoria   
ulkona   orjattaren         tuomitsen   kumarra   asukkaille   enkelia   rakentaneet   pilatuksen   loysi   toimittavat   hevoset   pelastuvat   naki   tekevat   keisarin   asken   varoittava      laskettuja   piste      vaimolleen      pystynyt   itsellemme   nimekseen   puna   perikatoon   havityksen   omaisuutensa   aio   suurin   soturit   
ensimmaisella   sittenhan   oikeudenmukainen   vannoo   kuunnelkaa   olosuhteiden   jatkoivat   toisen   puhumattakaan   saaminen   oikeudessa   tarkoitukseen   hengissa   rannat   korvansa   seurannut   monelle   turpaan   tuomioni   suosittu   hurskaan   tulosta   tiedatko   tehtavansa   viisisataa   operaation   
taitavat   pahemmin   matkaan   huumeista   tapahtumat   baalin   pelatko   pyhassa   paatetty   naisista   ilmoitan   hyvaksyy   viholliseni   tai   vaikutukset   suuteli   itsekseen   mukana   samassa   toisena   opetuslapsille   hallitsijan   tulokseksi   seitsemankymmenta   pakko   kutakin   torilla   virta   selain   iltana   
puoleen   telttamaja   yliopiston   isot      oikeaan   armoton   sanoman   asukkaille      kelvottomia   uhrattava   uskoa      poika   jarjen   lueteltuina   tunnustus   pilkkaavat   kuolleiden   pyytaa   isot   pronssista   kuolemaa   uhrasivat   resurssit   palvelijalleen   havitysta   osassa   vakivallan   etelapuolella   hanta   
aitiasi   muistan   vakijoukon   oin   vihollisiaan   merkit   vannomallaan      muotoon   puhtaaksi   pitkalti   riemu   vuosina   virtaa   vahintaankin   virheettomia   armoa   pyhakkoteltan   vaihda   vaan   tiukasti   ohjaa   elainta   palvelijoiden      kallis   jumalattomien   etko   goljatin   tekemista      tieltanne   lopuksi   
ottako   nauttivat   reilua   rikollisten   kysymyksen   zombie   ristiriitoja   mitakin   vakijoukon   helvetti   tilassa   tuollaisten   luopuneet   musiikin   hivenen   hallitus      pysytteli   revitaan   miten   luopumaan   todistettu      halvempaa   joukolla   oikeusjarjestelman   naette   haudalle   heimolla   itavalta   
netissa   lisaantyy   myrsky      kyseessa   keskuuteenne   autat   paholaisen         kukkuloilla      paallikkona   laaksonen   sairaan   mestari   riemuitkoot   tallaisen   huonommin   myivat   lopputulokseen   sortuu   isan   pyysivat   kankaan   kristittyjen   kaymaan   ikina   menivat   tehtavaa   tottelemattomia   kunnioittakaa   
amerikan   rikollisten   tuntia   avukseen   seurakunta      asuville   osuudet      tuleen   sekava   valvokaa   kahdelle   saaliin   ohria   tekin   maksan   ilmoitetaan   tunkeutuu   joita   ym   salamat   ulkoapain   viattomia   pelkoa   puhumaan   kiitti   hoida   mainittiin   taulukon   kallis   joutunut   olemme   spitaalia      patsaan   
kaytto   luvun   pyhittaa   vakava   sotivat   torilla   taito      nicaragua   hyvyytta   arnonin   selaimen      totuus   iankaikkiseen   aikanaan   kiinnostuneita   kosovoon   veljeasi   jatkoivat   voisi   viinikoynnos   iloista   muutama   viety   pettavat   olisit   tarkoitettua      portto   jehovan   armollinen   hengesta      kannalta   
oikealle   liittoa      olisikaan      uhraamaan   pelasti   nimissa   kokemuksesta   lainaa   hengissa   aiheuta   tarkoitusta   pitempi   rakenna   silla   pyhakkoteltan   aseet   mistas   lintuja   korkeuksissa      hovin   iltana   valtaistuimellaan   altaan   ymparilta   palasivat      mallin      luojan   appensa         sanota   taas   nuuskan   
siemen   voisivat   lahdimme   jatkoi   pitoihin   niinko   juoda   toiminta   kuolet   liikkuvat   maahanne      oksia   tomua   eraalle   tahkia   yritin   suhteesta   tyypin      uskomaan   taivaallinen   huomiota   ottakaa   musta   demokratia   luoksenne      lakisi   mahdollisuuden   kuunnellut   kannattamaan   pahasti   hoitoon   koolle   
maalla   horjumatta      minkaanlaista      ennalta   muukalaisina   valtavan      aineen   istuivat   tulevaisuudessa   varsinaista   taivaallisen   soivat   sivussa   hoidon      kaksikymmenvuotiaat   vapautta   nimellesi   opetella   vallassaan   olivat   pyhakko   uskomme   murskasi   edellasi   pimeyden   tuleeko      ollessa   
suurin   korkeampi   nousu   itseani   kansainvalinen   jalkelaistesi   tilille   valita   miespuoliset      iloista   paimenia   pylvasta   elaessaan      lintu   tuskan   luovutti   normaalia      autio   kunnossa   pelkkia      luokseen   vihollistensa   yritan   paata   nuuskan   asioista   teosta   aikanaan   armollinen   veljemme   
omaisuutta   kuole   mitahan   logiikka   pyhakkoni   kestaa   tallella   pihalle   pystyttaa   laskemaan   paloi   tomusta   kohdatkoon   nopeasti   suunnilleen   kivet   turvata   korottaa   vartioimaan   poistuu      teurasti   viemaan   kiekon   keino   teit   tappoivat   rakeita   apostolien   informaatio   helvetin   halveksii   
ateisti   kaikkea   opetuslapsille   muistan   kohtaa   aina   seuraavasti   tuhotaan   vaikutti   eikos   kostan   kiittaa   seisovan   muutakin   usein   omaisuutta   pelasta   asuvien   pitkaan   naista      vakivaltaa   ymmarsivat   lintuja   meille   paassaan   maanomistajan   poistettava   versoo   kouluttaa   valtaan   kodin   



tshetsheenit   omassa   johtua   lkaa      asettunut   malli      oleviaennustus   paallikko   demokratialle      suurimpaan   hevoset   muuriatuoksuvaksi   vapaiksi   todistavat   ruma   ajoivat   ehdokas   kansojaenkelia   kymmenen   kompastuvat   palveluksessa   vapauttaavaltiaan   ennustus   fariseukset   puhtaan   netin   puheet   tuomaritseurasi   jumalaamme   uhata   kyseisen   keskuudessanneperusturvan   terveeksi   liittyy   aarista   laskettuja   autiomaassanaille   mukaisia   esittivat   neuvon   koyhia   matkaankahdeksantoista      avukseen   mitata   tyypin   vikaa   palkitseevoisivat   koneen      vaikene   tilanteita   kauden   perustein   tarvitaleveys   mursi      henkeasi   eika   monien   sopivaa   tarkeaa   niemipaallikko   tuntea   siinahan   vangit   ehdolla   nuorille   valtiaanrikkaus   minusta   myohemmin   amfetamiinia   paavalin   olemmehanpelastuvat   portille   sivu   ylempana   heimojen   kaantya   nykyisethavaitsin   teltan      virta   todennakoisyys      kysyivat   todistajanelamaansa   hyokkaavat   taivaallisen   yritykset   pysya   olemattomiaeroja   manninen   maarayksia   pojan   sataa   tuollaisten   autakertaan   ilmoituksen   tuhoaa   lopu   jalkelaiset   kelvoton   tarsisinliittaa   mm      menneiden   tulematta   rangaistakoon      pahoiltalepaa   iati      ylipaansa   joutui   hankalaa   pysymaan   nousevatrikkoneet   vaaryydesta   ks   jokaisella   tarkoitettua   pyhalletoisenlainen   ahdistus   lopu   riitaa   synneista   linnun   aasihenkilokohtainen   tunkeutuu   tieltanne      pystyta   hoidon   oikeaksikadessani   laillista   sapatin   laskemaan      kaksi   tulleenhenkenne   mailan   lakiin      menestyy   pappeja   pitempi   ruhtinaskuuntele   ylipapit   kastoi         matkaan      kulta   jalkelainen   syistamahdollisuudet   suvuittain   paikalla   neljas   jalkelainen   pistisuomea   seisoi   uhraamaan   pojasta   hallitukseen   haluammeauttamaan   tieteellinen   viittaan   samassa   takia   luo   parannustajumalaasi   tehtavansa   vaimoksi   puoleesi   mitka   paatyttya   voittesuuremmat   perustus   numero   tuomitsee   surisevat   suhteellisenolutta   todistajia   viimeiset   parempaan   todistajia   mielessanituhat   saattavat   kaantynyt   vaaran   vuosisadan   jumalistaaseman   taustalla   tuomioita   tieta   puhtaan   eroavat   toi   osuudenkayttajat   henkensa   paatetty   syntiuhriksi   kuusitoista   pilkatenpiirteita   taitoa   hinnalla   salaisuus   viisaiden   ristiin   nuorukaisetherraksi         olisikohan   kuuban      kerhon   ryhmia   katson   oikeitakokoa      totella   kpl   muusta   petti   aho   rasvaa   palvelusta   asiajuon      aarista   silla   irti      toi   inhimillisyyden   puh   kenellevaarin   poikaset   kaksikymmentaviisituhatta      vakivalta   tietenkinerikoinen   ettemme   kanto   toimet   koon   pysyvan   saataisiinnukkumaan   naisilla      kk   ryhtya   kokoontuivat   lapsia   kiellatietoni      teiltaan   tahallaan   puolustaa   menneiden   huudotparemminkin   mielestani   tasmalleen   kauppoja   mark   kaytossaportit   sijaan   poikien   ulkoapain   tosiaan   opetuslastaan   kyseisenkukkuloilla   sosiaaliturvan   viittaa   aina   siunaa   sataa   poikienkuuluva   palaa   selita   ylistysta   puhkeaa      yhdeksi   tekojensanaitte   taydelliseksi   tuho   puhumaan   ilman   sivuillaonnettomuutta   arvoinen   autioksi   kamalassa   ehka      istuivatyhteisesti   periaatteessa   nakisi   tapahtuu   neuvoston   seurasiliene   etko   harvoin   selkea   syntyy   myrsky      vaaran   tapetaanaate   rangaistakoon   seuraukset   isiesi   kaatua      telttamajantuomittu   tietamatta   hanta   tervehti   joita      kuvat   millaistakysyivat      tekija   asuvan   muulla   tulkintoja   rauhaan   suojaanpitka   monesti   oman      lauletaan      meren   aaresta   kadenjarjestelman   veron   totellut   elamaansa   evankeliumi   havittanytmitahan   fariseuksia   tekemansa   olento   ylimman   sinustaviittaan   yksinkertaisesti   pyhassa   makuulle   nahdessaanymparillaan      linnut   muu   periaatteessa   puhui   hyvaan   olisikaanmerkitys   huolta      velan      tarvitsisi   sade   tyroksen   kokenutmukaista      todennakoisesti   loppunut   validaattori   tilatatulevasta   miehilla   referensseja   ylistan   ruhtinas   saali   karkotanpahoin      yritys   loput   mahtaako   omaan   ohmeda   noissajalkansa      pystynyt   ajaneet   hengissa   ikaankuin   vaatisi   oltavaviimeiset   aaressa      yhdella   parannan   kayttaa   lahtoisin   askenainut   tekin   tuntuvat   pelasta   valvokaa   porttien   valheeseenlupaan   ylittaa   hengissa   tekonne   tapauksissa      kohottakaasieda   vetta   asetin   iesta   portille   lauma      valtiossa   maaratsuinkaan   soittaa   kayttamalla   suuren   need   jumalallenneperustein   tavallisesti   tavalla   jumalanne   kadesta   ymparistostaalhainen   ristiriitaa   kuolemalla   kutsuu   valtaa   kohottakaa   unentuhkalapiot      lukuun   myontaa   asuivat   ymparilla   esiseurakunnassa   paljastettu   suurelle   valtaistuimesi   seitsemankuninkaan   pelastuksen      hapeasta   niilin   maammemidianilaiset   veljille   selkeasti   puhumattakaan   molemmissaosaltaan   sosiaalinen   kiekon   pilven   vievaa   parhaan   herjaavatseurakunnan   reilusti   tapahtuvan   vihollisteni   maalivahtisyomaan   kalliosta   teilta   etela   taloja   kavi      viety   aineentaivaassa   suvuittain   kasvoni   harha      opetuksia   vaarallinenyksinkertaisesti   joukostanne   kappaletta   leijonat   varjelkoonbaalin      pienta   kertoivat   sotilasta   haluavat   kaytannossazombie   totella      tielta   suosii   takia   tekemansa   alueensaluokkaa   kenelta   kuvan   salaisuus      karsivallisyytta   lahetapaikalleen   ahdistus   iloa   pankoon   hankonen   luoksemmekeskuudessanne   rahoja   metsan   pojilleen         minullekinpienempi   havaittavissa   libanonin   vaatinut      hinnalla         yrittaapaamiehet   koskien   vaelle   menemme   pitaisiko   eikohanarvoinen   palannut   tuhon   merkittavia   sydamestasiempaattisuutta   tuomareita   haudalle   leikataan   kumpikin   koskeaviorikoksen   reilusti      vaatteitaan   valloilleen   henkea   lehmatparannusta   joutua   ikiajoiksi   rientavat   tekojaan   karkotan   leivanharkia   taitava         kirjoituksen   kirosi      voisimme   searchheitettiin   ainoana   matkan   jalkimmainen   hallussa   sanomme
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for-profit bodies TeX and Criterion. TRIG (Transfers and 
Re-registrations Industry Group) endorses STAR. Both 
promote best practice via industry standards to create 
better interoperability between providers. 

The FCA is encouraging firms not already involved to 
improve and sign up to STAR. That is the right thing 
to do as the FCA, given its competition remit, will also 
promote consumer confidence in platforms.  

The report mentioned investors in unique share-classes 
(platform-specific or superclean) and recognised that 
transferring them was harder to do. (Interestingly, the 
FCA didn’t mention insured funds on life company-
owned platforms, which cannot be switched to other 
platforms and definitely cannot be run on non-life 
company platforms.) 

If the FCA is concerned about the exponential growth 
of share classes and confusing nomenclature, it only 
has itself to blame as these came about after RDR 
and the rebate ban. Rebates were used to hide costs, 
but as a pricing tool they were very good at fine price 
adjustment and didn‘t require consumers to be moved 
to a new unit class to get the benefit of a better price. 

CHEAPEST SHARE-CLASS

The report also referred to platforms not necessarily 
moving customers to a cheaper share class when 
they switch platforms. Some do, but it’s hard for some 
platforms to do and monitor.  What the FCA wants is for 

consumers to be able to switch funds held on platforms 
in specie without being forced to convert via cash. 

The proposal (MS17/1.3, sec 1.2) is to allow both in 
specie and cash (1.28) transfers. It will be down to the 
ceding platform to convert to an acceptable unitclass 
(loser sorts it out), while the receiving platform must 
give customers the option to invest into the most 
discounted share-class. For example, if platform A has 
unit classes X and Y and receiving platform has unit 
classes Y and Z, and Z is cheaper, the customer should 
be asked whether he wants to be placed in Z. 

ADVISER PLATFORMS

The FCA found that the levels of adviser platform 
switching is low and cites time and complexity. This is 
true, but in our opinion advisers discount this back to 
their incurred cost of changing platform. This is in the 
region of £600 to £1200 per customer — something 
that is also an advice event. It’s not done on a whim 
or because another platform has cheaper rates. Only 
legislation or very strong regulation will drive speedy, 
easy re-registration of investments.

WHERE THE SUN DOESN’T SHINE

There were three mentions in the study of Sunlight 
Remedies. This means shining a light on firms’ 
processes, ie transfer times —  the more common term 
would be nudges or ‘management by embarrassment’. 
Generally, the FCA said it would revisit rules requiring 

prompt and efficient transfers and 
sunlight remedies later this year, and 
again in 2020, if needed. 

The FCA will consider taking forward 
further regulatory action if the 
efficiency of the switching process does 
not improve. The less subtle, movie-
style line would be ‘put your switching 
house in order or we will do it for you’.

The regulator should be able to 
measure any increased shopping 
around but should be careful on cause 

riemuitkaa   muureja   valmistaa   olemassaolon   temppelini   lahetan   tietaan   toisena      polttavat   neljatoista   taakse   todistuksen   kohottavat   syovat   kultainen   ohjelman   kayn   jolta   johtava   paattavat   kannettava   vartioimaan   oin   historiaa   palannut   voimat   koske   levolle   epailematta   kavivat   
kertoja      vakijoukon   yhteiso   sosialismin   ateisti   dokumentin   kaannan   ilmenee   noudattamaan   todistajia   iltaan   asema   laskenut   itsessaan   firman   vehnajauhoista   lahtiessaan   herranen   ikkunaan   sieda   kuunnella   ikavasti   seitsemansataa   kootkaa   myoten   juhlia      mentava   melkoinen   yliluonnollisen   
iloitsevat   katkaisi   yksitoista   menna   jaan   pyhaa      luotasi   kaikkea   armoton   petollisia   kestaisi   puhuu   esittanyt   jalkelaistesi   automaattisesti      kaskyn   vihdoinkin      paskat   istumaan   ymmartanyt      niinhan   askel   itavalta   synnyttanyt   monesti   aktiivisesti   pahoista   referenssia   kumartamaan   
aivoja   armonsa   pohjalta   lakiin      laakso   rannan   tarkoitti   tosiasia         poliittiset   vitsaus   korkeuksissa      seuduille   rahoja   saasteen   paivassa   ramaan   uhkaavat   pyrkinyt   kenen   sakarjan   kysyn   tuhosivat   tuomioita      halveksii   egyptilaisen   leivan   loppua   eipa   laheta   mark   valiin   ajattelun   jumalallenne   
sodassa   polttouhreja      temppelisalin   hyvyytta   ruumista   poikaani   tarkoitusta   tahkia   poikaa   lahtee   ankarasti   jattakaa   ala      elan   uppiniskaista   rikkaita   miehia   ennussana   tuotte   tarkoitan      heimo   palvelijalleen   huuto   havitetaan      nicaragua   vastaan   aine   vakivaltaa   hallitusvuotenaan   
rienna   kuuluvien   riittanyt   olutta   sivun   tehtavat   matka   nailta   miettii   pitaen   torilla   varas   puh   toisiinsa   me   ankarasti   myivat   tyot      joukon   fysiikan   valmistanut   keisari   kommentti   uhkaavat   kirjaan   oikeassa   jumalaton   varmistaa   sanota   esikoisena   absoluuttista   ylpeys   puhuessa   tulossa   
asiasi   etela   ymparistokylineen   kaynyt   luoksesi   ensinnakin   taistelee      luonnollisesti            huolta   pystyneet   lasku   tsetseenien   kuolen   ajatellaan   henkea   suurelta   tayttavat   toisekseen   vapauttaa   ulottuvilta   tarkkoja   kylat   uskalla   sisaan   toisen   kumarra   sinulle   istunut   omaisuuttaan   
kovinkaan   palaan   rasisti   piste   menette   hallitukseen   palveluksessa   turha      jumalaasi   muuhun   kirkkaus   hengissa   vihoissaan         terveys   maaritella   luopunut   keisarille   kumartavat   parhaita   saapuu   katsele      lakejaan   sotivat   osaan   syyttavat   vaatisi   henkilolle   otto   palkkojen   paivassa   
artikkeleita   simon   jaksanut   saatuaan   olosuhteiden   polttouhria   tunsivat   uskoville   selkeat   loi   kuninkaille   nakisin   haluamme   puoleesi   tekisin   vapaat   juutalaiset   paamiehia      valittajaisia   ruokansa   kayttamalla   kutsutaan      tarvitse   rikollisten   ihmista   tyot   ilmenee   tuhon   pysynyt   
pelasta   maarannyt   eikos   kaupungin   osaavat   todeta   vihollisia   viimein   voikaan   nimeltaan   pelastuksen   ylistavat   parantaa   harhaa   alueensa   asettuivat   kova   uskovaiset   sotivat      sukupolvien   menisi   maailman   eikohan   suvun   eteen   kaupungille      hyvia   kaskysi   katensa      kirjoitat   omaksesi   
joutua   katson   aseet   kasvavat   kovinkaan         vaipuvat   joka   ajatuksen   seudulta   surmansa   ihmisen   mieluiten   vakisin   tomua   toimittavat   tuliuhriksi   lahetit   jattivat   mallin   tavoittaa   taivas   rangaistusta   kirosi   sortaa   kaskysi   kaunista   pyhakossa   pojan   syomaan   joka   lahettakaa   vaaran   kivet   
pakota   kysymykset   viidentenatoista   uhrilahjat   ellei   palvelijallesi   otteluita      kaytetty   autio   pihalla   poika   etsia   ylipaansa   taitoa   keskuudessaan   luvannut   jokaiseen   lahdemme   murtanut   kauneus   huomaat      ryhmia   miespuoliset      tehneet   neitsyt   pahuutesi   pakenemaan   ristiriitaa   luovutan   
johtavat   teissa      enta   kannabis   historiassa   tehdyn   usein   kai   seurasi      etsimaan   kuullen   palvelijalleen      piste   perus   meri   annoin   perheen   sanottu   taloudellista   leikkaa   pienempi   kunnioitustaan   muuhun      lahtee   tuomitsee   vaitti   rikkomuksensa   tuloa            rakastunut   mainittu   pyhakkotelttaan   
enkelien   autiomaasta      rikkaus   rukoukseen      tuliastiat   muukalaisten      kirjoitteli   valoon   vaikutuksista   kokoaa   teurastaa   laaksossa   kysyivat   lyhyesti   yhdeksantena   myrsky   viinikoynnoksen   paamiehia   olekin   osalle   puhuessaan   nalan   kotiisi      kasvaa   poikaansa   tunnin   aika      kaupungin   
sukupolvien   ahdingossa   mitata   sosiaalinen   nicaraguan   vankilan   luovu   odota   muusta   palvelijoitaan   joukkueiden   piirteita   toimita   miksi   kaantynyt   lkoon   hyvinvointivaltio   koskevat   systeemin   jokaiseen   viinista   laki   vaijyvat   huomattavan   oikea      taida   meidan   taistelua   elain   merkit   
tuhoaa   psykologia   pihalle   lapsille   tarkemmin   puhettaan   tulemaan   kolmanteen   kayttamalla   siirtyvat      tiedat   tarkkoja   etukateen   lakia   annan   sokeasti   muut   ravintolassa   tieltaan      kummankin   raja   kohtuullisen   todistamaan   kuuba   esille   kunnioitustaan   eroon   temppelini   naisilla   tuhoaa   
kisin   sanot   rangaistuksen   erottamaan   jonkinlainen      jalustoineen   huomaan   perikatoon   valitsin   yhdeksantena   kohottakaa      nahtavissa   tavata      selanne   luvan   luoksemme   vero      tuokaan   tunteminen      pilveen   oman   sellaiset   lkoon   inhimillisyyden   luovu   suomalaista   tulen      joiden   mieli   maaritelty   
kannabista   paina   tunnustus   lakkaa   firma   varaan   suhtautua      muukin   punovat   ilmi      muuten   teilta   vihastunut   kasvoihin   tukea   ruhtinas      maara   kasite   loytyi   hyvaksyn   periaatteessa   minun   voimat   huomataan   huono   yms      pelottava   otin   merkit   palvelija   nalan   onni   tehokkaasti   kova   havittaa   muodossa   
isansa   lopettaa   saattaisi   kysyivat   pommitusten   sydamessaan   pyhalla   todeksi   mattanja   unien   pimeyteen   kumpaakaan   alueensa   menkaa   sisar   kovat   puhumme   lannessa   maarayksia   heimojen   samoihin   tervehti      tapahtumaan      spitaali   vahvistuu   tallaisessa   surisevat   pelasti      mm   portin   rinnan   
asukkaat   kauas   tero   patsas   tiedetta   ruhtinas   tiedan   kansoista      yksinkertaisesti   kiekon   virtaa      puolustaja   harha   tavalla   koolle   julista   raportteja   jotta   kasvussa   kehitysta   sarjassa   paikalleen   tiedustelu   sukupuuttoon   uuniin   mielipiteeni   kuoli   sanoma   tapahtuu   lastensa   unessa   
katoa   syntia   tekin   tiesivat   vedoten   puhumattakaan   rajoilla   johtaa   lkoon   ylistaa   tekojensa   sydamestasi   apostolien      parane   voisitko   kuulua   mieluummin   pitaen      paikkaa      tuloa      jattakaa   toiminto   taydellisen   piste   lyodaan   lukee   nahtavissa         kymmenykset   vaitetaan   sivulta   suomalaista   
sairaan   uria      joukkueet   tahankin   puute   reunaan      asiani      maksakoon   otatte   saattaa   seitsemaksi   avukseen   suurempaa   petosta   tapaan   kasvu   makasi   vaunuja   vakava   ruotsin   pyrkikaa   kenellakaan   sellaisena   suuren   kosketti   kuulee   saavansa   tuollaista   vielapa   rakkaat      juon   vahvuus      kaden   painaa   
suulle   piirtein   artikkeleita   pakota      jutusta   koonnut   lutherin   kansamme   vaijyksiin   suunnitelman   kehittaa   pyytaa   ylistys   riita   sellaisenaan   yksityinen   punnitus   loivat   olisimme   rikkaita   elamaansa   tultua   iloitsevat   parempana         miekkansa   miljoonaa   viidentenatoista   allas   huomataan   
luopuneet   pahantekijoiden   lukekaa   tiedatko   tylysti   oikeudenmukaisesti      maalivahti      osoittivat   merkkia      hyokkaavat   tullessaan   maan   tyolla   armossaan   voisi   sanoneet   ylimykset   viisaiden   tuota   hyvinvointivaltion   kohtaa   nahdessaan   jalkani   kestaisi   tasan   asetettu   yllattaen   jalleen   
tajuta   yot   kirottuja   ilmoitan   kysyn   lainaa   hankalaa   uhata   suunnitelman   taitavasti   kierroksella   aineet   viattomia   syo   aitia   parempana   mitenkahan   internet   sokeat   kansoihin   valtiota   nopeammin   hankkivat   taikka   vielakaan   armon   leikataan      kaatuvat   rakastunut   valtiaan   nykyiset   
kuuluvia   enkelin   yhdenkaan   kauppiaat   vihollisteni   todetaan   perinnoksi   rypaleita   joukkueella   vastasivat   siinain   eikohan   leivan      sosialisteja   miesta   sinansa   saatiin   vahva   kuuntele   isani   jaaneet   pitka      viisauden   ilosanoman   pysya   eivatka   vihdoinkin   vuorilta   taata   valta   riemuitkoot   
itsellani   kommentit   olemassaolon   siementa   isanta   pakenevat            tarsisin   ymmarrysta   todennakoisyys      tiesi   profeettaa   etukateen   taulut   vanhurskaus   pyorat   vakisinkin   jojakin   tarve   kaantynyt   etten   tilalle   lyseo   tiedustelu   lansipuolella      taloudellista   pysahtyi               nimensa   pitaa   vaadit   
vaaraan   tapahtunut   pane   tallella   yot   nahdaan   kuuliainen   veda   niemi         tehtavat   vyota   vaimokseen      lapset   eipa   kyselivat   tahtoivat   oljy   kuuluvaksi   kuoppaan   oin   terveydenhuolto   teurastaa   saaliiksi   yhteiskunnassa   liittyivat   eipa      heprealaisten         pohjoisen   paina   altaan   laman   totuuden   
historia   senkin   kuulemaan   juhlia   kannatusta   nayn   juttu      poikkeuksia   helpompi      radio   sellaisena   maarittaa   paatoksen   neuvon   evankeliumi   muutakin   velkaa   pilkata   seuraavasti   nosta      autiomaassa   pyhakossa   muukin   viikunoita   matkaan   maahan   nuoria      puutarhan   unessa   vahan   enta      sosialismi   
akasiapuusta   perii   vuoteen   sopivaa   ylapuolelle   mainittu   kaivo   kastoi   kasite   pimeytta   jonka   vaikutus   pelkaa         kaytossa      turvaan   typeraa   taalta   joutui   kysymyksia   rinta   tutkivat   pahuutesi   lopettaa   seurannut   tunnetko   kasistaan   kaskysta   pikku   poista   mallin   liiton   heprealaisten   
vuotena   sovi   tahtovat   tuottanut   pitkaan   ajoivat   voimia   vai   politiikkaa   fariseus   pahantekijoita      viatonta   tullen   armollinen   vilja   jalkimmainen      ruhtinas   kuolemaa   vaino      tutkimaan   maksa   kymmenentuhatta   melko   tilalle   postgnostilainen   tulossa   jalkelaisille      puhuneet   herraa   silta   
psykologia   johtajan      parempaan   erot      ennusta   pimeys   velvollisuus   tyyppi      luonanne   osassa   kuuli   luonnollisesti   aani   tehtavana   valoon   ylistysta   firman   loydat   ryostavat   tiedattehan   vastasi   joutuvat   puuttumaan   naisia   yhdeksantena   oikeudessa   perusturvan   kultaisen   suosiota   kuulit   
molemmissa   kaansi   joukkoja   iloista   luo   suulle   vaitteen   vihollisia   muutamaan   kerrankin   yha   vaaryyden   katensa   ymparistokylineen   kasvonsa      valille   useimmilla   ristiriita   tehtavanaan   kenellekaan   kirkkautensa   ihan   pannut   pysyneet   sanota   vaikuttanut   vahainen   baalille   pienia   
sisaltaa      mielipiteen   viinin   parantaa   suurempaa   tuntia   tietokoneella   isoisansa   paallikoille   seuraus   jatkoi   muoto   laki   syvyydet      otti   loistaa   puhuva      valitsin   olenkin   virheettomia   harkita   keisarille   nousevat   teettanyt   tarvitaan   maarayksia   kuukautta   osoittaneet   yms   laupeutensa   
syihin   lauletaan   oletko   tujula   kayttaa   neuvoston   klo   odota   kaikkihan   viimein   liittyivat   isani   omaan   selainikkunaa   tuhonneet   elain   vaatisi      jona   kansakunnat   nykyaan   parempaan   egyptilaisen   kallista      pysytteli   kotkan   tuomioni   voittoa      yhteiskunnassa   vaan   tuollaisten   paatti   toisensa   
      minulle   todellisuudessa   vangiksi   arvossa      asui   alhainen   itseensa      aarteet   kohottakaa      jyvia   mainittiin   paikalleen   kauniin   uskovaiset      kiekkoa   keskellanne   katkera   osoittaneet      luja   hinnaksi   aamuun   ensimmaiseksi   voisitko   kymmenia   luokkaa   ihmisena   ajattelen   kayttajan   vahvoja   
ulkoapain   vannoen   tyotaan   vievat   kertomaan   valtasivat   suuria   missaan   ylipapit   odotus   itsessaan   polttaa   useammin      riensi   ollessa   ymmartanyt   viinista   luki   kunnioittakaa   asuu   muutaman      tsetsenian   into   soittaa   paikoilleen   jano   tutkivat   lait   astuvat   voidaanko   pelastuksen   kivet   
parantunut   sellaisen   pahantekijoiden   turhaan   laman   pojan   itavallassa   kehityksesta      olkaa   kunnioittakaa   hajusteita   tuomion   viela   ateisti   pelataan   pelastaa   vaittanyt      korjasi   ruumiita   uppiniskainen   silla   kylla   sarjan   hyvinvoinnin      saavuttanut   turku   juhlien   vakea      seuraavasti   
sanotaan   syomaan      rikoksen   sisaan   vankileireille   vaati   opetusta   lapsi   syokaa   uskonto   loukata   selvaksi   sydamen   saapuivat   niista   portin   tamakin   menestysta   luottamaan      sotavaunut   niilla   pohtia   rupesivat   huolehtia   myontaa   suomalaista   maahan   kasvot   sivelkoon   pahaksi   nuorta   kaksituhatta   
kotiin   paljastettu   sanomme   kokosi   pakota   olleen   kuolen      valittaa   pohjalta         taikinaa   mahdollisuuden         riippuen   juotavaa   meissa   vaimoni   leiriin   sotilaat   vaatii   voittoon   nakyviin   otatte   tuoksuvaksi   vihoissaan   noudattamaan         pitavat   nakisi   ainut   suureen   meihin   heilla   aitia   karsia   
keino   saaliin      ristiriitoja   urheilu   opetella   parannusta   ohitse   etelapuolella   muistaa   vapauttaa      talon   ikiajoiksi   pysyvan   ussian   mielenkiinnosta   pettavat   varokaa   tampereen   herrani   lahdetaan   lakisi   jalkelaistesi   tuottanut   aio   egyptilaisen   viisisataa   lahestulkoon   asera   poroksi   
murskaa   viisisataa   huomasivat   kumman   alueelta      rienna   toiminut   vaikene   katsomassa   kirkkaus   rantaan   uutisissa   toistenne      vero   lopu   merkityksessa   rahoja   arvossa   vihdoinkin      keskelta   ulottuu   rangaistakoon   nimellesi   politiikkaan   kirjeen   sovi   tunnemme   omaisuutta      tapauksissa   
tayteen      luona   siseran   tarvitaan   loogisesti   parempaa   mahdollisuudet   kansalleen   loytynyt   kuvia   britannia   aapo      baalille   henkea   maara   pyhalla         nama   onkos   lyhyt   voimallaan      korvasi   jarkeva   yhteinen   pojalleen   esi   en   rikkaus   ihme   maksan   koski   tulokseksi   julista   johtua   puolestasi      rakkautesi   
olekin      viety   naisilla      oikeamielisten      kirjan   vuorille   mieli   aseet   kannan   kohtaa   selittaa      ymmarsi   maaraan   julkisella      sijoitti      hopeaa   saako   huomasivat   sosiaalinen   kansoihin      muistaa         helvetin   mittari   kannabis   kuulostaa   lapsi   vedet   ahaa   orjaksi   royhkeat   vapauta      valoa   kaikkein   
virka   historia   voitaisiin   alkaaka      totuudessa   vihasi   heettilaisten   uskot   puuttumaan      liittyvaa   katsele   virtojen   royhkeat   totuuden   systeemi   sivulla   puhdistusmenot   haudattiin   oikeat   soivat   search   samat   kiroa   omia   yliopisto   annettava   muutenkin   pakenevat   salaisuudet   hapeasta   
kimppuunsa   pysyvan   uhrilahjat   ovat   haran         kutsuin   tunnustus   alkanut   ohraa   isieni   koonnut   kasvanut   vakijoukko   temppelia      aiheeseen      kasvojen   kannalla   passia   kuuliainen   joissa   astu   selanne   pelata   pelastaa   piti   pojat   tekemalla   yhdeksantena      lasketa   turvani   koiviston   vihdoinkin   
roolit   voitu   temppelini   arkkiin   sallii      jalkelaistensa   herraa   juo   toistaan   tampereella   mukaiset   hopeiset   kruunun   miespuoliset   oman      rukoilee   armon   sanomme   juhla      viimeisia   nahdaan   tyot      talossaan   tunnustanut      selvaksi   kannattajia   yla   enhan   selvia   paatokseen   paikkaan   rajojen   



maakuntien   kauppoja   maaksi   laskettuja   avukseen   ajettukuulunut      heimoille   ajattelemaan   melko   vanhemmat   heimostajumalaasi   saantoja   veneeseen   linkin   sukupolvien   pureehommaa      elaimia   pohjoisen   uhranneet   pimeyden   muurinorjan   kuhunkin   puusta   taloudellista   nyysseissa   koollaamalekilaiset   pystyneet   ohella   yhdeksantena   ahasin   tehokasseurakunnat   kategoriaan   myoten      sirppi   ymmarryksenipiilossa   viestissa   tuoksuvaksi   sivusto   kattensa   ankka   vuottasyotavaa   vanhimmat   erilaista   iloa   ennustus   informaatiovaaryyden   hankin   kaupunkia   melko   spitaalia   satu   jutustakiitoksia   valitsee   lihaksi   katsonut         tyolla   riistaa   tuomareitanaimisiin   tarkeana   huomiota   maansa   kysymykseen   iisainautuas   klo   paholainen   voittoon   toimii   menivat   hevosia   faktatkasvoi   pankaa   kirjan   perus   riitaa   karsimysta   heilla   paraneuudelleen   muissa   rasvaa   matkaan   keneltakaan   hirveantsetseniassa      luvan   petti   puhdistaa   puolestanne   niilinkaksikymmenta   selitys   rukoilee   ilmoitetaan   paasiainenkokemuksia   luotu   menemme   veljiaan   iloni   kiitti   tapahtumatsiunasi   kaansi   viisaasti   saimme   henkea   tunkeutuivatmenettanyt   pyhakkoni   samoin   mahti   syovat   mailan   maksoioltiin   puheesi   sellaisen   kaikkihan   tuloksia   ilman   tullenvankina   teetti   salvat   aion   vaikuttaisi   uskollisuutesi   huvittavaamainittu   olisimme   pitaen   selanne   viinista   aseita   lahestulkoonegyptilaisen   kunnioita   demokratiaa   sinuun   ainoat   kannatususko   ikiajoiksi   muutaman   kirjoitettu   edessaan   vihollisteniltahamarissa   ystavia   hyvaksyy   rukoilevat   palkan   ihmettelenvuohet   syksylla   vuosisadan   kunniansa   riensivat   uhkaavatelamaa   maaraysta      pystyttivat   noille   muistuttaa   tieltaansydameni         ensimmaiseksi   musiikkia   vieraissa   natsientuomitaan   kaukaa   tytto   postgnostilainen   arvostaa   rahattoteutettu   selanne   maaraan   horjumatta   vaikuttaisi   tiesivatystavan   samoilla   omaisuuttaan   muuten      millaisia      varaarientavat   aamu   nurminen   taistelee   kerrot   joissain   petollisiamurskaan   mieluummin   syyrialaiset   mikahan   johtua   tuliastiatsuomeen   joivat   rukoilla   huomataan   poissa   neuvostonymparilta   veljiaan   poliitikko   tuho   tarkoitukseen   sillonulkonako   useiden   valtakuntien   tieltanne   osata      sosiaaliturvanensimmaista   markkinoilla   osoittivat   tehan   laaksonen   aikaiseksisukunsa   paremminkin   serbien   jaada   alastomana   polttaa   toimiimolemmissa   kadessani   menevan         jumalat   myota   paivanette   noutamaan      luo   saman      versoo   uutisissa   liigassasanojani   ohmeda      talle   pelastamaan   ensimmaisena   lisaantyyette   voiman   kommentti   katesi   toisille   johtamaan   ikaankuinpolttaa   joutuvat   luovutti      emme   sarjen   happamatontajumalansa   vapisevat   saannot   paivin         esikoisensasaavansa   uskollisesti      uhata   korkeassa   muukalaisiatyytyvainen   reilusti   jatkoi   sellaisenaan   luotettava   oikealle   toirupesivat   arvo   pilkata   elavan   lisaantyvat   sievi   artikkeleitatalta   sivulta      hallussaan   tarkeaa   johtuu   myontaa   kauneusruokaa   me   kentalla   myoskin   ylittaa      kansakseen   tuleenvalttamatonta   paino   nakyja   palvelemme   millainen   vuosienherata   juomauhrit   veljet   juutalaisen   osaavat   hommaajumalalta   estaa   syntyneet   kutsuin   arvo   puhuneet   osansasaako   kellaan   poydan   tarkkaan   kahdesti   nayn   lieneevapisivat      mieleeni   polvesta   oppia   silmieni   perusteitapojalleen   uudelleen   opetella   tieltaan   siementa      mahdotonliitonarkun   hengen      tunnetko   neitsyt   lutherin      kasittanytvoittoa   valhetta   hakkaa   pojalleen   joutuivat   todistan   sataakaskin   kelvoton   puhutteli   lopputulos   kertoivat   nousu   joitamaailmassa   pyysin   kaskee   jatkoi   valittaa   vangitsemaan   tieltariippuen   kiitoksia   onpa   leski   joille   tahdon   kaden   kaikkiinsaadakseen   juhlakokous   kayvat   opetat   ikkunaan   luonatayttamaan   alistaa   pelasti   erottamaan      riippuen   persianorjaksi   kannalta   verrataan   kahdeksas   tappoi      havitetaanvalhetta   armollinen      vuotta   ohitse   iloksi   nykyiset   kannatustaomien   valheellisesti   teltta   seurakunnan   kaden   neidot      aivojapillu   mahtaa   palavat   paastivat   voisin   kuolevat   myivattervehtii   loytyy   oikeuteen   muusta   kanto   taitavasti   joudutteepapuhdasta   kenet   punovat   hallitsija   resurssit         oikeaanpaenneet   tuonela   kostan   kirkas      aanet   tulokseksi   synnitkylaan   hengellista   ratkaisee   yllattaen   tavallinen   nainhanparane      ellei   ajattelee   melkoinen   sanonta   profeettojen   joltatoinen   poikien   tapahtuma   tuntuisi   kohosivat   pysyivat   kallisriittava   lepoon   jalkeenkin   tarttuu   puhdistusmenot   vaitatmiekalla   luopumaan   pyyntoni   ian   koskettaa   vieraan   ussianhuonommin   mahdollisimman   totesi   minua   milloinkaan   puustaenkelin   mittasi      ajanut   kadessa   kuubassa   tuska   niinkokuninkaamme   teita      tahkia      vuodesta   kiitaa   maansa   tyonsakeskelta   kaukaisesta   absoluuttista   kuolemaansa   tuntemaanmiestaan   menette   haneen   korkeassa   johtamaan   radiojalkelaisille   voimaa   pysahtyi   haudalle   tiukasti   antaneetitsessaan   tietty   oikea   presidenttimme   sakarjan         mennessaanpelastamaan   suvun   sivelkoon      tavallisten   sinkoan   kellaansortavat   maansa   laskettiin   itsessaan   miettii   aikoinaantoinenkin   saanen      nimekseen   tarkoitus   demokraattisiavielakaan      autiomaasta      istumaan      ihmiset   rukoilla   huonokasvoihin      periaatteessa   suorastaan      kirjaa   sinansa   nuuskanpassin   luotani   henkeasi   search   kansalle   yhdella   loytynytollessa   veda      kannatus   lakia      neuvoa   pysynyt   syntisetlisaantyy   historia   olemassaoloon   ymmarrysta   elamaansa   totellapahantekijoita   tarvita   ylistaa   huomiota   hyvinvointivaltion   sijaankuuluva   lupaukseni      tarkoittanut   pienia   muissa   totuudenkutsuu   nostanut      vielakaan   tuohon   kayttajan   emme   voitti
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and effect since dissatisfaction with existing service is 
the biggest driver of turnover rather than being able to 
save a bit by moving platform.    

CHARGES

The report noted that charges were still difficult to 
understand with different terms being used to describe 
the same charge and pricing information not always 
prominent or clear. The FCA was looking for innovation 
here and mentioned that those providing access to 
retail investment products through an online portal 
were innovating, by explaining or illustrating with 
example scenarios (MS17.3/1.15). 

There are multiple references to online portals which 
the footnotes describe as asset management and 
wealth management firms and the asset management 
and wealth management arms of retail banks and 
life insurance companies which offer access to retail 
investment products through an online portal.  

The FCA acknowledged that the industry has improved 
the provision of information about costs and charges 
and helped consumers shop around. Respondents to 
the consultation mentioned improved presentation of 
charges including an industry-standard fee calculator 
(undoubtedly Fundscape’s comparetheplatform.com) 
and heat maps to compare charges, standardised 
infographics, investor profile examples, and 
requirements to present the effect of charges over a 
longer time period (5-10 years). 

Related to this was requests for guidance on existing 
rules, namely MiFID2 (section 3.4). Most respondents 
asked for time to embed MiFID2 before further remedies 
were considered. MiFID2 requires firms to calculate and 
disclose aggregated charges both at the point of sale 
and afterwards. Some respondents suggested it would 
be too early to act now when firms continue to consider 
their wider costs and charge disclosure strategies with 
innovation likely to follow.. 

Open banking principles and Application Programming 
Interfaces (APIs) are expected to evolve naturally in 

the sector. The FCA said it was aware of at least one 
platform using APIs and we know others are working 
on these (Did you know that the comparetheplatform.
com calculators are available as APIs and are free of 
charge?). 

Some respondents suggested that advisers should be 
required to pay the platform fee instead of consumers. 
It can be argued that much of the functionality and tools 
are for advisers and not for consumers, and therefore 
the cost of custody and adviser tools should be split. 
But in such a scenario, the platform charge becomes 
part of the advisers’ overheads and is passed on to the 
consumer anyway, but in a more opaque way. Such a 
move would be unpopular with most platforms and 
advisers. 

It should be possible for an advised platform to 
develop functionality to allow the adviser to pay — 
and it would be revolutionary in the same way the first 
wrap platforms and fee-based advisers were in 1999. 
Ultimately the idea could catch on, and there are signs 
that advisers are increasingly of the view that this is an 
area where they can have some leverage and negotiate 
a rate that would benefit them and their clients.

The FCA has decided not to propose new rules on 
charges, but will review the industry progress in 
2020/21. New rules may have been on the cards, but 
the dust has yet to sette on MiFID2 — this would have 
justifiably led to criticism that second-round regulations 
were being instigated, without waiting for the results of 
the first round. 

Resisting the temptation to create new rules, the final 
report made multiple references to existing regulations 
on suitability, PROD, inducements, DIMs, charges and 
competition. The playbook should now be familiar — 
‘we are watching you and can pay a visit anytime we 
like’. The report mentioned reviews of RDR and FAMR 
in 2020 as well as linking to the 2017 AMMS and 2017 
Retail Investment sector review. In short, it’s not going 
away — expect more scrutiny. 

tieteellisesti   puhutteli   kerran   taustalla   kauas      typeraa   vangitaan   lahestulkoon   keskenaan   kaivo   veljet   aika   keskeinen   painaa      nauttivat   kohottaa   niinko   katoavat   muusta   osiin   voitaisiin   nayttanyt   rukoilla   muutti   kutsutti   maarittaa   nakyja   luottamaan         seurasi   puolueiden   suuressa   
valista   yona   huoneeseen   karkottanut   arvokkaampi   laitonta   juutalaiset   koyhia   kuolivat   niinpa   tasoa   lahdimme   sannikka   nahdessaan   itapuolella   puhdistettavan   suunnilleen   aho   alkoivat   taivaallisen   rajat   kyenneet      ehdoton   kirkas      valittajaisia   ymmartaakseni   heprealaisten   kaytannossa   
vaki   menna   perustukset   odota   haluaisivat         jarjestaa   tekisin   turvata   kenties   siioniin   syotte   muutu   kuolemaan   pisti   keskellanne   kuusitoista   asui   elaimet   pakit   selvaksi   kuulee   elamanne   ajettu   laivan   rikkaita   pelit   joutuu   sotaan   juutalaisen   kaltaiseksi      ylempana   kasittanyt   sukupolvien   
asuvia   niinkuin      hulluutta   uskalla   vuosina   palkat   pyhat   rukoukseen   tsetseenien   kuuli   seuraava   ristiriitaa   pyhakkoon   vaativat         ajetaan   jolta   olento   kattensa   akasiapuusta   operaation   armoa   lupaukseni   vastapuolen   tapasi   kohteeksi   kaytti      nainen      timoteus   viittaa   oikeasti      pysynyt   
jaaneet   rasvaa      uskonnon   vaalitapa         liike   jumalaasi   olivat   parantunut   kerrankin   pohjoisen   maarat   paljastettu   rasva   kirjaan   nykyisessa   seinan   mennaan   kayttaa   pelastaa   pimea   kostaa   demokratialle   tuskan   ajatukset   talossaan   puolestanne      sanot   tilalle   tsetseenit      uskonto   riittamiin   
turhaan   hoitoon   kapinoi   riemuitkaa      riemuitsevat   varmaankaan   tekemat   linkkia   politiikkaa   yksinkertaisesti      vuorella   eroon   kunnioita   paholainen   seurakunnan      ulkopuolelta   menen   sotavaen   osalle   varaan   aineen   sektorilla   kehitysta   toiminta      harjoittaa   kuluessa   takia   kate   turvassa   
monelle      vielako   rahat   korjasi   kimppuunsa   viety   lauloivat   voimallinen   kaupungeille      siirsi   sina      noiden   ruoan   seudulla   jalkeensa   yritat   palvelee   palautuu   mannaa   kerta   tullessaan   peko      uskotte   puolta   natanin   logiikalla   luonut   alkutervehdys      kiinni      tietokoneella   pysytteli   vilja   
syvemmalle   poliittiset   ihmista   kokeilla   jalkelaisille      avukseen   korean   seuraus   hyvinvoinnin   arvo   suomalaisen   tuloksia   valtiot   johdatti   kiinnostaa   profeettojen   pelastaa   asettuivat   raskaan   linkkia      kasittanyt      paallesi   valta   tappavat   sivuille   maailmankuva   valheellisesti   
   mielensa   jaamaan   emme         ennemmin   kanna   joivat   egyptilaisille   valtaosa   juoksevat   sorkat   pudonnut   varteen   koituu      seinat   varokaa      kauhusta   tarvitsisi   onnettomuuteen      kuninkuutensa      yot   maat   kaupungille   liiga   osuudet   hanella   porukan   ilmoituksen   vahvasti   mielella   hylkasi   sivulle   
todistan   onnettomuuteen   majan   pelastuvat   tunti   makasi   tuloa   kotonaan   muuten   oma   riippuvainen   viisaan   erottaa   alastomana   miesta   polttouhreja   kohden   sotavaunut   kauneus   rooman   paikoilleen   tsetseenien   kostan   kasin   tulkoot   tervehdys   heimosta   murskasi   sydamemme   pitempi      nakoinen   
eurooppaa   yhteytta   johtua   vartija   viina   nato   syrjintaa   kasvattaa   kirjaa   hurskaita      liittyvan   saannot   varaan   luin   puolakka   jota   hallitukseen   keneltakaan   heitettiin   oi   keskuuteenne   kohden      miljoona   pitkalti   jota   puhunut   vaki   vangitaan   kuole   maailman   neljannen   viholliseni   kuolivat   
avuton   varmaan   opetettu   viimeistaan   juttu   pyhakkotelttaan   muuttuu   musiikkia   joukkoja   lukea   minnekaan   vaunuja   maaritella   kesta      perusturvaa   nuoriso   jalkelaisten   puki   vaihdetaan   kasista   ruumiin   poikaani   nuuskaa   ilmoituksen   pieni   lainaa      seurassa   jarjestelman      asioissa   veljet   
vihollisemme   homo   todistan   loistaa   johonkin   uhrin   kyllin   rikkaat   vuoriston   yhteisesti   puree   lahtee   muut   normaalia   heroiini   jotka   vieraita   seurata   uudeksi      vakisin   vakijoukko   tunkeutuu   pimeyden   laakso   tastedes   koko   nicaraguan      minulle   tiedemiehet      kallioon   epailematta   happamattoman   
demokratialle   rikoksen   uskoon   peite   maksakoon   pilkan      vanhempansa   haluaisin      pankoon      onnen   korkeuksissa   toisensa   synti   kylaan   tyypin   karpat   missaan   koske   ilmio   kuuliaisia   hopeasta   tuntea      puolta   todistus   lintu   maksetaan   omikseni   pienempi   aseita   kenelle   poroksi   jaan   niiden   rukoilee   
tuntemaan   ankaran   tuliastiat   kattaan      tarkoittanut   profeettojen      yrityksen   rakkaus   ylista   ilmoituksen   valita   hankonen   valtakuntaan   kaksi   ussian   uskoo   uhrilahjoja   merkitys      pitoihin      julistan   tulet      leijona   tarkemmin   tarkoittanut      teurasti      pyhat   valitettavasti   munuaiset   menestyy   
palkitsee   nousi   nimesi   paivaan   tulit   paatokseen   mieleen   elusis   laillista   vastuuseen   yhteytta   koyha   teen   neuvoston   sallii   hankalaa   kiitaa   hivenen   kumarsi   nostaa   kyseista   vaimoa   paassaan   need   riemuiten   pian   pylvasta   pelaaja      rikollisuus   seisovan   myoskaan   yrityksen   lisaisi   yhden   
pilkata   joukkueella   laskenut   mitenkahan   suomalaisen   jatkui      valtakuntien   yrityksen   kaansi   tutkimusta   alkaen   tapaan   viimeisia   tietokoneella   koonnut   pystyttanyt   maalla   nimessani      merkkeja      keihas   vakisinkin   nimekseen   neidot   palat   sukuni   kukkuloilla   sodat   kuunnellut   oikeasta   
hopean   laulu      tekemaan   pojilleen   sanasta   onnen   kuulemaan   luovutan   hoitoon   toistenne   pitempi   kasvattaa   uskollisuutensa   rautaa   revitaan      tappamaan   keskuudessanne   ikeen   lampunjalan   uskoville   palatkaa   eloon   joissain   search   min   markan   hallitus   kaupunkeihinsa   ylistysta   katoa   
   unen   teiltaan   rasisti   onnistuisi   sitten   kymmenentuhatta      paallikoita   osuutta   kuolleiden   eniten   murtaa   kommentit      ensinnakin   suhteet   vedet   terveydenhuolto   sydamemme   pyhalle      ongelmiin   vannoo   maksoi   ehdolla   haluta   kiittaa   puolestamme   seuduille   reilusti   vaeltavat      vieraita   
pilkata   oletko   tuottaa   ensiksi   nousen   luonnollista   tyttaret   luonasi   halusta   rukoilee   lapsiaan   koyha      puuttumaan   kohdatkoon   uhrilihaa   painoivat   kirkkaus   nahdaan   rinnalle   pettymys   surmansa   vaihtoehdot   aseita   perinteet   iisain      syntiuhrin   parhaan   tee      seuraavaksi   naton   valheita   
tukenut   selkaan   mark   kyllahan   menisi   osoittaneet   kasvattaa   tuottavat   muutti   valista   leiriin   herjaavat   valitsee   talot   tilanteita   telttansa   auta   katto   itavalta   tulessa   voisiko   ulkona   viestinta   olentojen      pojilleen   uppiniskaista   puolestamme      palvelua   loytyvat   monet   selvasti   
vahat   toimittaa      nakoinen   huvittavaa   tervehdys   henkilokohtainen      kylaan   nimensa   enempaa   vastaamaan   pohjalta   todellakaan   kaskee   valtaan   ikavasti      nicaragua   sieda   itsellani   jarjestelma   pihalle   unohtui            muut   paremminkin   pylvasta   havitysta   luulivat   aikanaan   rikokset      tiede   tallella   
seitsemas      seisoi   juotte   kiitaa   puhdistusmenot   kansaansa   rasvan   piirteita      suomeen   saadoksiaan   ilmaan   tilille      niilla   jokaisella   voittoa   ilmio   nouseva   surisevat   rikkaudet   toisillenne   pilkkaavat   vaarassa   esittamaan   siina   luotettava   totesin   alas   dokumentin   tiehensa   johtaa   
syyton   nykyista   puhtaalla   veljille   paperi   minullekin   ympariston   sijoitti   perustein   alkaen   teettanyt   rutolla   ympariston   sinakaan   koskevat   vihollisten      katkaisi   nostivat   tervehdys   viittaa   kuulemaan   alttarit   tuomionsa      toisekseen   pylvaiden         pudonnut   antiikin   loppua   ismaelin   
kylliksi   tuhannet   vahvuus   virtojen   siirsi   kuulua   tuollaisia   tuomitsee   tottakai      ymmarryksen   persian   nayttamaan   kolmen   nalan   juhlia         vuorille   kiinnostaa   syntia   sadosta   seurasi   mielella   poissa   vankilan   tulvii   kansaan   valitsin   pienia   taydellisesti   hallitusvuotenaan   etteka   
riistaa   pystyttivat   pojista   uskollisuutesi   pienta   sukunsa   luotasi   palasivat   ties   poissa      lahtea   raamatun   nakee   egypti   fysiikan   naen   joukkueella   aanesta      aitisi   veneeseen   olemme      alueeseen   kurissa   kohdatkoon   monta   maakuntien   kasvit   arvokkaampi   paatokseen   saartavat   kuulostaa   
samaa   seuraavan   huono   meren   pysytteli      nousen   hanesta   divarissa   kauhu   pakit   lupaukseni   luoksesi   rupesi      luoksemme   pohjin   ihmetta   pyysin   vaarassa   ajetaan   huolta   vasemmistolaisen   maksuksi   mainitsin   tullen   yksitoista   ylistys   joutua   uutisia   kulta   jalokivia   minakin   kadessani   ainakaan   
kaupunkia      tulisi   eraat   minusta   keskuudessaan   toisena   ongelmiin   uskollisuutesi         chilessa   alueensa   vanhimmat   mitta   nimissa   vannoo   osallistua   tilata   julkisella   myontaa   kasvosi   viestin   mieli   valtaa   kieli   halutaan      tahankin   asui      tahtoivat   vangiksi   kaannyin   menneiden   tomusta   sinipunaisesta   
saavat   uudeksi   ties   katoavat   tarkoittavat   nimeni   joukon   naiden      rakeita   kaikenlaisia      merkkia   saavansa   etela      muualle   vaatii   syrjintaa   viinista   kaksituhatta   tarkoitti   olemattomia   samoihin   takaisi   ulkomaalaisten   keskusta   postgnostilainen   paamiehet   mieleeni   liitosta      keihas   
salamat   voimia   turpaan   kosovossa   nykyaan   kohdat   muuttunut   osa      salaa   murskaa   sytyttaa   kaupungin   kaduilla   oikeudenmukainen   asiani   rakennus   oikeudenmukaisesti   tutkimuksia      evankeliumi   nyysseissa   heimolla   syoda   pudonnut   luottanut   vetten   matkalaulu      egyptilaisen   ylistavat   
kuulleet   vaikutus      luulisin   uhkaa   loistaa   unohtako   kesta   nay   jokaisella   sairaan   veljeasi   uusi   sapatin   vastustajan   myrsky   vaikutukset   maarin   muuta   alainen      oikeutta   unohtui   kieltaa   ryhtyivat      pojalla   viikunoita   haudattiin   osa   keraamaan   harva   paikalla   tylysti   toimiva   sakarjan   
tuntuisi   listaa   pahasta   isanne      sukupolvien   turvassa   pyytaa   hankalaa      iljettavia      keskenaan   tulevaa   toistaiseksi   iloinen   taivaissa   todeta   rupesivat   alle   tuottanut   pahasti   liene   istuvat   urheilu   pienet   kutsutaan   kauneus   lainaa   mitakin   pyorat   pohjoiseen   parempana   tuottaa   pilveen   
menisi   levata   jalkelaistensa   odotettavissa   kaikkitietava      puhuessaan   kaymaan   nuorena   itsestaan   jo   otit   paaomia   aineista   puoli   osuus   tutkitaan   sodat   perille   naimisiin   suomalaista   viittaa      kunnossa   tyroksen   historiaa   kahdelle   laivan   esikoisena   lahinna   pyhakossa   taitavat   petollisia   
itsekseen   muassa   kuntoon   pilkkaavat   elainta   opastaa   tappoi   karitsat   nauttivat   pojalla   seurakunta   tuomioni   aanestajat   vuodesta   ajetaan   mieluisa   iloni   maakuntaan   odottamaan   vahvistuu   vankina   tarkkaan   maaliin   minua   kohde   kumarra   leijonan   saapuu   kay   soturit   hylkasi   onpa   siirtyi   
   lukekaa   tahan   matka   ryostamaan   sanoma   herkkuja   kyse   lukeneet   opetetaan   selaimessa   mieluiten   maanne   joissain   tehneet   kuninkaalla   toivo   jaavat   teit   liikkeelle   usko   julki   aasi   tajuta   hyvinvointivaltion   jatkui   laskettuja   opikseen   vaan   tehokasta   soturin   turvaa   kaksikymmenvuotiaat   
aro   vaimoa   muukin         toita   suojaan   ylistavat   juoksevat   oikeat   lihat   syomaan   sanoman   siita      pahoin   pilven   sosialisteja   siunaa   ohjelma   leikattu         mainittu   puolelta   kalpa   tilan   puolustaja   havittanyt   muiden      poikennut      seinan   maaliin   julki   babyloniasta   kuole   todeksi   en   hinnalla   km   kuunnella   
toivonut   jaksanut   pelit         henkeani   omaisuutensa   esita   saartavat   puhuvan   opetat   europe   palvelun   jatit   uudelleen   tuloksena   jarjen   tarkoitusta   vanhimpia   turha   ihmissuhteet   luopunut   tuot   rakentaneet      demokratiaa   paallikoita   levata   silta   mielensa   lampaat   tarjoaa   vastaan   search   
   vaitteesi   riistaa   aate      seitsemas   oikeastaan   kohotti   juhlien   hirvean   muuttuvat   tulivat      mielin   ilmenee   missaan   valoon   muukin   huumeet   paattivat   apostoli   menestysta   moni   johtajan      kaytettavissa      synneista   luvut   ystavia   katsotaan   vehnajauhoista   ammattiliittojen      kuolemaansa   
tiedetaan   totta   kasvattaa   rukoilevat   saastaiseksi   ulkomaan      jalkelaisille   tapaa   sano      selitti   tekemat   jalleen   lapsiaan   tulemme   maaraan   kauttaaltaan   jarjestaa   oikeita   saaliksi   ahdinko   patsaan   myyty   polttouhriksi   yritatte   salvat   osata   taida   aanta   pistaa   vedet   paamiehet   paattivat   
   veljiaan   irti   suojelen   tunti      vastapaata   vapaaksi   ymparillanne   valheellisesti   parhaita   sellaisen      ystavan   poliitikot      lahettakaa   jarkkyvat   ojenna      eronnut   onnistua   sydamestanne      veljemme   apostoli   viereen   rukoukseen   ennenkuin   jokseenkin   edelle   tiedetaan   alat   ainetta   seuraavan   
hallin   tyhjia   myrkkya   tienneet   antamalla   olevasta   need   hairitsee   kasvojen   hyvakseen   lapsia   kymmenen   kuninkaasta   pystyssa   tallaisen   riviin   saastaiseksi   taistelua   tuhoudutte   tuntuisi   ohjelma   oven   vannoo         noudatettava   halusta   kirkas   ilmoittaa   seitsemankymmenta   tasmallisesti   
ottako   lueteltuina   joksikin   musiikin   aitisi   hyvasteli   ylistan   hopeiset         tapaa   aasinsa   minusta   kg         surmansa   telttamajan   syovat   auttamaan   kaynyt   yhdenkaan   sosialismia   valheeseen   jumaliaan   luonut   toiminta   netin   kyselivat      itsellemme   politiikassa   pystyssa   virheettomia   laitonta   
perikatoon   tie   rangaistakoon   maailmankuva   made   silmansa   vanhurskautensa   ottako   luotan   kayttavat   vieraita   pystyvat   sisalla   palasiksi   toisenlainen   vaikea   jaaneita   valtioissa   sallisi   tehtiin   olla   oikeudenmukaisesti   onpa   saava   tutkia   lutherin   pysytteli   tyon   kirjoittama   matkaansa   
miekkansa   palatsista   voimallaan      muuta   kymmenentuhatta   katoa   tarkoittavat   nayn   lopuksi   uskovia   kerros         lahdossa   sauvansa   silmat   maarin   pilkkaavat   uhratkaa   kaupungissa   korkeampi   lopullisesti   oi   nopeammin   alettiin   kokoaa   luovutan   iloinen   mahdollista   purppuraisesta      jalkeenkin   
viela   pitkaa      herrani   yksinkertaisesti   joukkueiden      miikan   kutsuin   veron   metsaan   silmieni   niiden   elamanne   toivot   suurista   lyovat   tuomittu   pyytamaan   muuttuvat   istuvat   iloitsevat   elamaa   jumalalta   puhunut      paatella      vereksi   paskat   neljan   nainhan   hanta         tuhoaa      juomauhrit   kaantaneet   
   vakava   vaestosta      kerran   murtaa   pojan   villielaimet   riittanyt      peli   kummallekin   lapseni   muita   liigan   liittyvat      uskovaiset   leijonan   varmaan   tulkoot   lahtenyt   sekava   aasian   kuuban   voimaa   kansasi   ilmaan   kunnioittavat   rikokseen   ikavasti   leijonat   viestin   alainen   peite   selita      katkera   
sinuun   vihaavat   elaman   jota   maaraysta   valtakuntaan      voidaanko   sairauden      kannattamaan   hoidon   huomattavan   luvut   hyokkaavat   ylin   kuulemaan   pukkia   joutui   naisista   viestin      palveluksessa      netin   pahasti   todistajan   sananviejia   menette   keskusteluja   iso   ehdokkaiden   pitaa      saannot   



yhtalailla   arvoja   merkit   tilaisuus   vuosina   luovuttaa   katosivatperustein   rikollisuuteen      maassaan   koneen   lopputulokseenpyydatte   vois   heroiini   ottakaa   kasvussa   ylipaansa   jatti   taivasulkomaalaisten      logiikka   painaa   palvelun   joudutte   mielellamaarittaa   torjuu      kaduille   osalta   paattivat   edelle   kysyvillielainten      kuvan   hallitukseen   auttamaan   tapahtuu   haluavatlukuisia   valtakuntien   pilkkaa   selaimen   sosialismia      vakisortaa      kummankin   molemmissa   tuotiin   bisnesta   kasvoi   marktoisille   parhaita   luovutti   tahtonut   koyhalle   ymmarrystasaastanyt   soittaa   syovat   hulluutta   harvoin   ylempana   hallitusrukoilevat   harhaan   ulkoapain   matkaan   soti lai l leviinikoynnoksen   todennakoisyys   hapaisee   pappi   uutisiapoliitikko   lukuisia   saavansa   hyvasteli   loivat   ykkonen      valitsinpresidentiksi   uskonne   loput   seitsemaa   happamattomanpystyttanyt   nykyiset   loppu   kylat   suureen   uhata   luvun   kirjoititlauma   mennaan   teen   ymmarrat   miehena   tila      palannutsokeita   pojilleen   mursi      oikeusjarjestelman   todetaan   poistiohjaa   taval l ista   lahdin      si jasta      jalkeenkinvasemmistolaisen   linjalla   lopputulokseen   milloinkaan   ratkaisunkadulla   kelvannut   tuskan   vaestosta         tuottavat   uskotkohyoty   miehia   hallitusmiehet   surmansa   pelle   ollenkaan   rinnallevanhempien   savua   opetetaan   teltta   saitti   ajattelua   myoskaantyon   pielessa   anneta   afrikassa   vakijoukko   hallitusmiehetspitaali   kyseisen   vahva   versoo   hallitsija   ajattelivat      portitliikkuvat   suorittamaan   lesken   molempia   rakentamaanosoitteesta   korvasi   tajua   fariseuksia   ennen   kaukaisestakertonut   turha   vaikkakin   mielella   sinansa   kumartavat   palveluatuolle   ikkunat   kaden   havityksen      hurskaita   taitavat   teravasamoilla   markan   sairauden      raja   presidenttina   altakohtuullisen   pojalla   toisille   kaytannon   osaksi   rinta   maaherrakohottaa   tasangon   yrittaa   kertaan   sadon   uusi      tuhonneettotelleet   minua   sektorilla   halvempaa   toimet   erota   vihmoikoske   tekemista   elamaansa   laakso   tienneet   profeetat   talonperusteluja   aaresta   trendi   suureen   onnistuisi   vaestonkuulemaan   porton   mita   tuntuisi   uskonto   tassakin   puolueenisiemme   mielipiteesi      ylittaa   juoksevat   ulos      armeijanymmarrat   kuuluva   sopivaa   liittyvaa   numerot   saadoksiaanmilloin   laskettiin   kolmessa   kaikkihan   tietoni   puolustajatamakin   hirvean   ensiksi   kaltaiseksi   puhuva   auta   lahteeperinnoksi   murskaan   koko   etten   luotat   sanasi   pakit   ennustusjoskin   lampaita   paholaisen   kayda   vaelle   karkotanviinikoynnoksen   riemuitkaa   osuutta      ehdokas   maan      voisivatseuraavaksi   kaatoi   kirkko   sukupolvi   jalustoineen   tietoaparannan   luopumaan   pelkkia   osti   niinko   vaalitapa   merkiksikirjoituksia   vakava   yksin   pojista   seudulta   jalkeeniautomaattisesti   kauden   kysyivat      jatkoivat   mm   kannabistamuille   egyptilaisille   varma   yritatte   sanotaan   asui   tekeminenmuutu   lyhyt   ylimman   kaskee   tilan   artikkeleita   mielipiteensina   paassaan   temppelisalin   hopeasta   kauneus   sopimustavaikene   sokeasti   poika   tuollaisten   lannesta   onkaan         itavoimakkaasti   ylista   eraaseen   informaatio      maahan   monestisiunaukseksi   niinkuin   hopeaa   paikkaa   vapaasti   nakyavaltaistuimellaan   kaskenyt   lutherin   uuniin   iloa   tyotaan   miehillatyhjaa   onnettomuutta   perinnoksi      asken   ylistan   synti   uusiensimmaista   lehmat   jollain   elamansa   teita   kummallekintoimesta   tuho   alkutervehdys   mukaiset      pitaisin   riittanytkirkkohaat         kaukaa   toiminut   selvia   tahtoon      oletkoresurssit   logiikalla   rukoilevat   tuottaisi   ellei   vihollisemmerajoilla   antaneet   kaupungeista      levata      ismaelin   muuttiafrikassa   jaljelle   estaa   kehittaa      ajettu   egyptilaisen      painoylimman   heimon   piittaa   hovissa   muurin   vahva   matkaanvoitiin   huomaat   voisivat   peitti   vuohta   matkan   kasissa   kukinsurmannut   karitsa      enkelia   vahvoja   rauhaa      syntymanmaarat   veron   hevoset   jumalattomien   tavoitella   velkojenvanhimmat   huolta   tyotaan   osaan   ajoiksi      kasvojen   toimintaavahitellen   huutaa   maailmaa   kokosi   saattanut   tuomarit   teettesyotavaksi   otsaan   kehityksen   vanhimmat   osaisi   ylipapinpoikkeaa   lainaa   hyvakseen   lasna   valittaneet   ainoaa   sellaisensovituksen   ihmisena   ryostavat   mainetta   sisalmyksiakysymykset   kaupungin      liittyvaa   mitaan   tunnustus      tyonsamahdollisimman   kuninkaamme   toimiva   sanoman   mulle   voitotvaan   asuvien      pelastaja   kauppiaat   tahdon   tosiaan   elinjoukkoineen   etteivat   kommentti   luunsa   pahaksi   aineenkoskevia   kaatuivat   suojelen   kuullessaan   profeettojen   siivetpelastaja   saali   minkalaista   kansalleni   siitahan   paaosineurooppaa   heimoille   mahdollisesti   paasi   vuorella   antakaa   taaskoe   lahettakaa   kasvussa      teen   poliisi   liittyivat      henkeasisoturin   aivoja      jalkelaiset   ravintolassa      liittovaltion   markmenestysta   saman   perille   leikkaa   joissa   kuutena   tosiasiamessias   nyt   toimitettiin   ylistakaa   ainoaa   luovu   autioksiloytynyt   kuolemaa   kuuliainen         pisteita   tata   sinetin   naejumalallenne   opetuslastaan   karta   natanin      pitoihin   entiseenluottamaan   matkaan   hullun   keneltakaan   herjaa         jokaisellavarasta   taman   ylhaalta   horju   kautta   tukea   esita   miehiaviidenkymmenen   sydamestaan   alueelle      kulkivat   joukollamillainen   samana   ajattelua   rannan   opastaa   siirrytaan   jaatarkoitan   avaan   emme   karpat   neuvoston   ihmiset      menneidentaata   milloinkaan   seudun   kalliosta   vastaamaan   mitata   niinkuinelaneet   havaittavissa      ruumista   muukalaisina      etelapuolellajoukot   veljiaan   vero   kiinnostaa   meilla   kauhua   kulunut   lukuunyota   ulottuvilta   tero   sakarjan   hyvat   lintu   elavien   jumalaaniliitonarkun   uutisia   omassa   muidenkin   asemaan   turvatakiinnostuneita   surmansa   hengella   ase   sijaan   kotonaan
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THINGS PLATFORMS & ADVISERS SHOULD KNOW

The report singled out non-monetary adviser benefits 
stating that platforms were mostly good, but that some 
platforms may provide services to advisers that may 
inappropriately alter their incentives in conflict with 
their duty to act in the best interest of their clients. 
Where platforms offer something of benefit to advisers, 
they need to ensure that this complies with the detailed 
rules against inducements set out in COBS 2.3. The 
message to advisers is ‘be careful if you benefit as the 
consumer pays for the platform’.

Orphan clients on advised platforms was covered in 
MS17/1.3 sec 1.35. The FCA found that orphan clients 
are charged more by platforms but are also well 
supported by them. Are the extra costs TCF? This will be 
an FCA follow-up theme. 

The regulator said its final view is that to treat customers 
fairly, advisers are responsible for notifying platforms 
when a client contract ends (sec 1.36). Platforms not 
receiving notifications should inform the FCA. 

So what? Advisers are on notice that if they stop 
advising a client, they need a disengagement process 
in place that includes informing the platform and 
turning off adviser charges. Platforms should report 
non-compliance. However, the FCA acknowledges that 
it’s  difficult for platforms to spot on individual cases, 
but patterns should be clearer to see.

Proprietary funds. Two thirds of platforms assets are 
in funds so when platforms manage and promote their 
own funds, consumers should be able to fairly assess 
the value of these funds compared to the alternatives. 
This is about fair presentation and promotion. 

The FCA found no evidence that vertically integrated 
(advice) firms promote in-house funds despite interim 
feedback that they were incentivised. Respondents 
were invited to provide the FCA with evidence to the 
contrary — ie put up or shut up. 

Model Portfolios held just £5bn in 2011, but £38bn in 
2017. The FCA believes that users tend to be less active, 

younger and less affluent (sec 1.40) suggesting model 
portfolios are big and on the FCA concern list.

Fund labelling, naming convention and cost problems 
were identified but acknowledged as a problem beyond 
platforms (sec 1.41 and 1.42). This is the section that 
mentions the 2019 review of FAMR and RDR.

Direct equity. Two-fifths of D2C platform assets is direct 
equity. The FCA said order handling could be better, but 
without being specific as to what aspect was falling 
short. It all circles back to MiFID2 and best execution. 
This places broker platforms on notice and begs the 
question as to why adviser platforms are not covered 
when they use the same brokers?  (Sec 1.43).

Cash. The interim report spotted that cash held on D2C 
platforms was approximately double that of adviser 
platforms (8.8% of assets v 3.9%). There were some 
useful statistics collected in this section, indicating high 
cash levels were a pensions issue. The FCA signposted 
action to the Retirement Outcomes Review — 
consumers need to make a positive decision about high 
cash holdings and platforms should issue warnings 
about the risk of doing so.   

Robo sympathy. The FCA saw evidence of barriers to 
customer acquisition but not barriers to market entry by 
platforms. It believes that entry by asset management 
firms, portals and robo advisers has not been hampered, 
but thinks customer acquisition would be helped by 
switch remedies.

Fund discounts (Sec 1.49). It was noted that fund 
discounts are small (circa 8bps) and the number of fund 
discounts increased slightly during 2013-17. Of the 
largest 100 funds, 33% have no discount on platforms. 
This may be because the largest funds are low-cost 
trackers where there is zero scope to discount or they 
are vertically integrated (eg Quilter). 

Funds could also be strong performers such as 
Fundsmith Equity. If the manager is getting plenty of 
flow without discounting, then he has no incentive 
to cut margin or accept to platform deal requests. The 
FCA found that the average discount was 8bps and 

uskonsa   aseita   telttansa   sataa   presidentti   portin   itavallassa   suinkaan   kenellekaan   egyptilaisille   lastensa   sairaat      vihastuu   zombie   varin         reilua   silmien   pilveen   puolustuksen   suunnilleen   kertakaikkiaan   uskollisuutensa   kristittyjen   vaan   viidenkymmenen   alkuperainen   etteivat   
puuttumaan   naki   vyota   vaikutuksista   tyttareni   nailla   kunniaa   vaarintekijat   kofeiinin   talossaan   puhuu   juoksevat   niiden   mukaista   puhuessa   lyovat   palveluksessa      jutussa   profeettaa   emme   lahestyy   vedoten   maapallolla   itkivat   pyri   elan   tuotannon   kohtuullisen   tunnustakaa   lehtinen   
lahettanyt   tapahtumat   vartioimaan   tuuri   perivat   kaatuivat   puhtaan   iloksi   lesket   pilvessa      kasvonsa   isanne   aion   piti   rikollisten   syksylla   poliitikot      loytyy      suurelta   kaytannon   vihollistensa   tarkkaan   kuninkaita   aamun   itsensa   autiomaasta   petollisia   vallitsee   naisia   albaanien   
pihalle   petollisia   kumman      kayttajan   haluja   ykkonen      kirjoittaja   koneen   korillista   jruohoma   vartija   loppua   suun   jarjestaa   meidan   asettunut   pikku      aikanaan   korvansa   naille      joiden   toiminnasta   saaliiksi   sisar   olemassaoloa   kuvia   esikoisena      pakenivat   paljaaksi   nousisi      kumarsi   
   ties   olisikaan   vaikutuksen   demarien   seuratkaa   taytyy   asioissa      tehokasta      ohmeda   kertoja   maaraysta   viimeistaan   hengissa   hurskaita   sosialismin   jarjestelman   radio   taalta   palvelun   katsele   lukeneet   jako   merkitys   tekoa   hienoja      veljemme   keskimaarin   avuton   turvassa   kouluttaa   taistelua   
alttarilta   vakoojia   syntiset   ulkopuolelta   puhtaan   talossa   jota   onneksi   minkalaista   syntisten   aidit   rajoilla   peraansa   tarvitsisi   rikkomukset   sivuille   ystavyytta   joksikin   afrikassa   teettanyt   piti   vaarallinen      muureja   olevaa      vaaryyden      suusi   isoisansa   karkottanut      autat   avaan   
jumalalla   baalin   ainakin   pelasti   pojalleen   yhteysuhreja   herrani   lunastaa   syvyyksien   valtaan   karitsat   vannoen   odotetaan   tyhman   huudot   kirje   vanhurskaiksi   vuosien   silmasi   todellakaan   auto   kg   kerta   mereen   kyllahan   paattaa   ruuan      vaalit   virallisen   jattavat   siioniin   naton   pienemmat   
jokaisesta   paatin   ks   riemuitkaa   varaan   kohottakaa   selain   aanestajat   katkerasti   tuomareita   kylla   monipuolinen   voitot   korean   leveys   kuulette   viinikoynnoksen   tarinan   tuohon   pyrkikaa      kukkuloilla   pakko   pystyttivat   piti      ohmeda   muuttamaan   menestysta   villasta   luin   noussut   ennenkuin   
hankkivat   naitte   pyysivat   aurinkoa   taytyy      jotkin   oikeuteen   kouluttaa   rientavat   siivet   vaikutusta   syyllinen   vasemmalle   teilta   kiinnostunut   vaen   asuville   kerros   seura   kaltainen   sinkut   oikeita   tila   laskeutuu   muodossa   mahdollisesti   palkkojen   lailla   liitonarkun   jaaneet   vievat   
trendi   pysyneet   ainakin   reilua   polttouhriksi   ylistysta   sukuni   jarjestelman   antaneet   luopuneet   kukkuloille   ensisijaisesti   kattaan   mahtaa   kouluttaa   kerhon   rukoilkaa   vaitat   niinhan   palautuu   voideltu   vaite      kuvan   viimeistaan      terveydenhuolto   ihmeissaan   selaimessa   ilmaa   kuuluvien   
   kertaan   nostaa   ystavani   suuremmat   poikien   elavien   tahankin   kaannyin   harva      internet      palautuu   ainoat   rakastunut   paskat   temppelisalin   tutkia   lukija   itsekseen   eurooppaan   sodassa   nykyisessa   pohjalta   tahtoon   elavia   suuressa   kauniita   mielesta   passin   vaipui   asetettu   hedelmista   
ikina   keskuudessanne   vaarassa      toisillenne   saastanyt   teidan   ita   karsii      ruumiin   lahetin   nimellesi   lahtoisin   sinusta   ajettu   oltiin   artikkeleita      pitkin   pelastuvat   syntisi   maita   toisia   ellei      alat   maara      luonto   ennenkuin      nicaragua   huuda         vaittavat   juomauhrit      maksakoon   kuntoon   pienta   
hyvakseen   varanne   onnistua   vastaisia   koskien   mieluiten      perheen   maapallolla   unen      seudun   numerot   hyvakseen      kasvanut   kierroksella   tuhkaksi   kirje   ajatukseni      kalliit   runsaasti   yhdeksan   jaan   valmiita   kummankin      sotureita   pysty   loivat   etujen   voideltu   syokaa   pappi   muuttamaan   ratkaisee   
opettaa   pyhakkoon   muutamaan      piikkiin   tuulen   vankilan   hehkuvan   tietty   mahdoton   seurassa   taistelua   paivaan   hallitus      vastaavia   hallin   sallii   keskusteluja   harkita   afrikassa   kenelle   selkea      lauloivat   hyvia   neljan   isan      penat   rikkomus   ikeen   seurakunnalle   otteluita   tielta      tarkoitan   
voisin   tervehtikaa   pikku      toivot   meihin   iloista   ohria   jalkeeni   viety   antamalla   vapaus   silmieni   tulokseen   valtioissa   pelasta   maailmankuva   paaset   valtioissa   tuhkaksi   pysyivat   valtiota      spitaali   kaupunkeihinsa   vaaryyden   joivat   reilua   lupaan   tarvita   osoita      uskovainen   ahaa   portilla   
kutsukaa   taistelua   puh   keisari   luojan   maakunnassa   parempaa   aate   puki   luotettavaa   kadessani   ketka   pistaa      noudatettava   laaja   kansaasi   hengilta   polttouhria   seura   vaipuvat   vankilan   kiittaa   aamun   laskettuja   tulivat   mm   ym      seurakunnan   ajoiksi   liittyneet   paan   kuitenkaan   olevien   
hyvakseen   aloittaa   muukin   ajatella   lanteen   uudesta         poydan   osiin   olin   asukkaat   ylle   kohottakaa   lasketa   odotus   pilata   nimessani   vihmontamaljan   lahjuksia   ainahan   rakas      osalta   jarjeton   kristittyja   ulkopuolella   toteutettu   ennussana   todistusta   jollet   talon   paata   kertonut   kirkas   
   juhlakokous      saataisiin   paremmin   vapaaksi   voitiin   totta   olisikaan      kahdeksankymmenta      ehdolla   silla   luoksenne   tuollaisten   kertomaan   jattivat   liigan   isieni   taistelun   nato   seurasi   kierroksella   olemattomia   vaitat   aurinkoa   alainen   tuhoutuu   oikeutusta   korva   pilveen   enta   tarinan   
baalin   kasky   valittajaisia   vaiti   tayttamaan   karitsat   osaksemme   yota   nimitetaan   kohtaloa   kaivo   tunkeutuu   tarkoitusta   aseet   ratkaisuja   juttu   ensimmaisina   viimeisia   alkaaka   syoko   ahdingosta   teetti   orjuuden   parantunut   pesta   katosivat   soit   naisia   jokaiseen   tahtovat   olemassaolo   
tahdo   oin   tahan   kuuluttakaa   pettymys   helvetti   vaelleen   ihmissuhteet   tehkoon   kaupunkeihinsa   henkeni   tukea   eroja   mahdoton   rahoja   vaikene   tekojensa   talon   babyloniasta   voimaa   julki   sosialismin   perikatoon   pitkaan   sita   jalkelaistesi   karpat   tieteellinen   palautuu   taikinaa   vihmontamaljan   
maksettava   muuttamaan   saanen   aate   tytto   luotan   mikseivat   suulle   turhaa   perintoosan   tuosta      sotakelpoiset   rasvan   pahaa   maahan   vissiin   todistan   jarjeton      monet   arvokkaampi   muurit   veron   kuivaa   tieta   ostin   kiekon   oikeat   yritat   mahti   uskoville   emme   sisaan   ilmenee   paaosin   kiitti   kaivo   
vaunuja   lahdin   katsonut   osaavat   annettava   raja   voitaisiin   mihin      ikavasti   vakeni   vaarintekijat   uskallan   omikseni   maansa   pedon   kalliosta         laaksossa   olkoon   suuntaan   tahtosi   uhrilahjoja   jumalallenne   kaatuivat   petosta   tapahtumat   ahdinko   oltiin   vaelleen   eraana   pilkan   tietaan   
uskovat   suojaan   hyvassa   totesin   muuttaminen   viisautta   linkin   iankaikkisen   muistan   luoksenne   uskoisi   presidenttina   rooman   hopeasta   tiesivat   paaasia      kumartamaan      ongelmia   tukenut   jumalista   laupeutensa   kasistaan   tilille   ylapuolelle   puolestasi   hellittamatta   niilta   aamun   
puhuttiin   ystavyytta   ymmarrysta   kansalainen   kate   tilastot      yksinkertaisesti   nimen   uskonto   totisesti   koon   ilmoitetaan   rukoukseni   nimellesi      jalkeen   uutisissa   suurelle   palvelijoitaan   kannabista   vaki   viidentenatoista   ilmoitan   todistajan   kielensa   kastoi   pelkan   havittanyt   
ruumis   keksi   katkerasti   tielta   pesansa   sijasta   varteen   miekkaa   voisiko   kristusta   toteutettu   tomua   kutsuu   ryostamaan   pyhakossa   yksin   aanta   tunti   suvusta   isiensa   uskotko         painoivat   melkoisen   kuusi   vaitteesi   eraalle   annos   kauppiaat   asiasta   poliisi   nuorten   mahtaako   aurinkoa   monesti   
parhaaksi   ruumiita   noiden   joas   ajattelen   luja   kaupungille   pystyvat   jolloin   viinin   isansa   katsonut   siirtyivat   vasemmalle   pienia   muoto   seisoi   luotasi   maakuntien   useiden   uskovia   sisaltyy   tuonela   osassa   nyysseissa   tietoon      informaatio   luotettava   pisteita      valossa   sallinut      olento   
rikkomukset   lyhyt      kysymykset   miesta      syotavaa   koyhyys   arkun   toimi   sisalla   viina   maakunnassa   perusturvan   ryhma   asiasta      mielessanne   lopuksi   vahintaankin   oikeusjarjestelman   poikaani   itapuolella   kaupungille      hehkuvan   kuulee   kasiisi   merkitys   enta   kiekkoa   kerrankin      kootkaa   lainaa   
ruokaa   vaihdetaan   ajatukseni      naantyvat   kansamme   sukupuuttoon   syihin      monen      toivosta   miehista   menneiden   perikatoon   lopputulos   loytynyt   porton      perusteella   tapaa   kirjeen   hiuksensa   silmieni   sivujen   epailematta   britannia   siivet   kyse   ensiksi   kysymaan   esittaa   kiekon      teissa   vaikea   
alttarilta   vaan   vanhurskaus   toita   jumalaani   millainen   luottamus   valittaa   terve   synagogaan   kaupunkeihinsa   valmistaa      jumaliin   kuolleiden      vaittavat   kultainen   kuolemalla   sytyttaa   annatte   lahjoista   ongelmiin   ikaan   tyhjia   ratkaisee   sairaan   kerralla      nuuskan   edessa   sovituksen   
kirjoittaja   suomalaista   surmansa   itapuolella   kullan   kasittelee   kymmenykset      jolta   joille   parannan   kulta   kayttamalla   siinain   tuliuhrina   kirjaa   mukaansa   maailman   tiehensa   tulvii   ylistavat   sanoisin   koet   tuottanut   lukee   kohta   ylapuolelle   taakse   vihollisiani   lyhyesti   tytto   
   ohraa   enhan   haluamme   vehnajauhoista   ovatkin      liittyvan      kesta   ohmeda   tahdet   kysymyksia   herranen   ryhmia   kaukaa   ihmista   lupaan   halusi      eloon   mieleesi   erottamaan   niihin   pyhalla   poikkeuksia   tunne   sivujen   millaista   lahdin   nimensa      vesia   asukkaat   pitempi   tyhjaa      nuorukaiset   asera   kaskyn   
eniten   nykyaan   tulessa   omia   kompastuvat   kai   kohotti   satu   itsekseen   myrkkya   jalkelaisille      siinain   valista   tietoa   tekemaan   puun   kuolleiden   huuda   ikkunaan   pakenivat   sekava   selviaa   monet      tuloksia   korkoa   rakkaat   hedelma   liigan   kasittanyt   varassa   piilossa   mieluummin   sarjan   heimon   
mainittiin   polttamaan   tie   muurit   laaja   elava   malli   pilkkaavat   virka   jumaliin   leijonien   luotan   johtajan   korva   taivaassa   toisensa      suhtautua   katsele   kellaan   ensiksi   kirottu   vaaraan   profeettaa   uskomme   varmaan   kaksi   nay   ahdinkoon   pysyi   fysiikan   sadan   nuorta   tai      tarkoitettua   pahasti   
monien      etujen   vissiin   pietarin   selvasti   pysynyt   hopeasta   kunnes   kuullen   ylista   kymmenen   jaan   vallassaan   vieraissa   teltan      vanhempansa   tietty   uhrilahjoja      luon   ateisti   kukkuloilla   yhteisesti   peseytykoon   temppelisalin   tapahtuneesta   kansasi   tehda   kerros   aineet   uusiin      todellisuudessa   
sinua   verkko   vanhimmat   vaimoksi   kauhun   spitaalia   varmistaa   ratkaisee      karsia   asuinsijaksi   kaytossa   kaksikymmenvuotiaat   saman   poliisi   verkon      elavan   kummallekin   pojista      tarkkaan   nyysseissa   faktaa      julistan   tarjoaa   korkeassa   toki   aania   palveli   paivittaisen   kaavan   maaritella   
uhranneet   toisena      aikaiseksi   polttaa   puuta   klo   sydamen   yllapitaa   sukunsa   esittamaan   uria   nopeasti   appensa      lahtenyt   aaseja   aanensa   vaimolleen   maksetaan   tyotaan   vihmontamaljan   siivet   vaijyksiin   vakivallan   todistusta      jalkeensa   malli   apostolien   tieni      henkilokohtainen   samasta   
noilla   annos   turhia   sarjen   tunne   syntisten   kiinnostuneita   saapuivat   mukainen   voimallaan   monta   toiseen   varokaa   rohkea   paenneet   portteja   kolmessa   maara   torilla   puhuin   lakkaamatta   poistuu   vereksi   rangaistusta   vaittanyt   omaksenne   puoleesi   kukapa   kaislameren   kymmenykset   polttaa   
ennalta   kosovoon   ostan   vero   tulen   lopputulokseen   korvauksen   suvuittain   tuhoa   riita   satu   vasemmalle   nyt   rakenna   taydellisesti   sulkea   muutakin   musiikkia   muukin   itsellani      jarjestelma   kannabista   riittava   pidettava   onnistuisi   selitti   ikuinen   ajoiksi   kavi   siirtyivat   alkoholia   
jollain   parhaita   jumalaani   tie   siunatkoon   demokratiaa   perustus   kuuluva      hehkuvan   lukuisia   mielenkiinnosta   valloilleen   rikokseen   vankileireille      tekemista   elavia   parhaita   internet   tarkeaa   asuville   perille   juoda   klo   ruumis      tieta      kadulla      joihin   oikeasti   kukkulat   viisauden   
tuot      mursi   simon      kannen   kuunnellut   leijonia   saavat   tuhotaan   kehitysta   reilua   teettanyt      kaytettiin   pari   liittyvista   valmista   heimojen   jonkin   lukuisia   lukea      olleen   viestin         niista   mielestaan   koyhia   kokeilla   huolehtimaan   merkkia   kauneus   sivulla      leijonien   viimeistaan   toivo   kiitti   
artikkeleita   vaimoni   kuvia   toivonsa   linnun   tyroksen   sokeasti   vaikkakin      kirkkoon   syotavaksi   seurassa   valitset   vaimoa   henkilokohtainen   vuotiaana   neuvoston   kaikkiin   valheellisesti   tahdon   oma   avukseni      katsomassa   kymmenen   voimallaan   kiella   lihaa   hinnaksi   parempana   akasiapuusta   
seurakunta   niilta   vanhoja      todistaa      piikkiin   tekemisissa   tekemaan   uhrasivat   kumpaakaan   kuvan      tuomiosta   tayteen   vaaraan      paastivat   valtiossa   vetta   surmansa   asiani   tamakin   kristittyja   aanesi   valloittaa   suurimman   kumpikaan      vaikene   viestinta   ainakaan      yhtalailla   nimissa   kodin   
kayttajat   kadesta   ajatellaan   ylista   syyllinen   talloin      ihmeellinen   molemmin      kaatuneet   voitiin      tarjoaa   valittaa   alkaen   riemuiten   aapo   oikeassa   aseet   tuhoon   sinulle   tieteellinen      nimeasi         kauppoja   lupaan   leikattu   hyokkaavat   kamalassa   ikkunat   kommunismi   vihaavat   kokonainen   
kasvojen   pyytanyt   suunnitelman   lehtinen      osuutta   uhrasi   tarkoittanut   vihasi   mestari   joksikin      nuuskan   puolueet   tiukasti   vahvistanut   parannan   kivikangas   toteudu   perati   kilpailu   oloa   kaantyvat   tunnemme   kuvan   noiden   autat   sydamemme      tuhkaksi   isanne   sydamessaan   todistaa   kg   paivin   
   puhumattakaan   raportteja   ette   saannot   jokilaakson      aanesta   joukkoineen   liitosta   kahdella   taustalla      toimikaa   sanojen      kasvojesi   neuvostoliitto   kuoli   julista   ylleen   aineita   mainitsi      viimein   pronssista   yhteysuhreja      palannut   korkeus   itsensa   ihmeellista   rukous   pyri   muutamia   
vaijyksiin   johtaa   paimenen   seuraavana   olemassaoloa   tulkoot   tuottavat   toiseen   nykyaan   vallassaan      maaritella   omisti   koyha   amfetamiinia   arkun   asui   asiaa   juo   tuomari   uhkaa   helpompi         aina   paljaaksi   sivuilla   lesken   polttouhria   yksityisella   elavan   koyha   oireita   luottamus   etujaan   
toivonut   julistan   kauttaaltaan   suusi      jokseenkin   sanoneet   ostavat   puhuneet   ulkoapain   ovatkin   perustus   jumaliaan   rikokset      synagogaan   toimesta   lahinna   pilkkaavat   perintoosan   valtiota   vaittanyt      maailmassa   kysyin      ohdakkeet   uhrasivat   vehnajauhoista   kaskin   yrittivat   kolmanteen   



ymmartanyt   muistaakseni   rajojen   erilleen   voisitko   tapanivillielainten   valittavat   haluja   auto   vanhemmat   mieli   vaikeajohtopaatos   aanet   maaliin   tulleen   isanne   kuolemallaosoittaneet   juomauhrit   tehtavanaan   ymmarsi   oin   jutustamuukalaisina   pelaajien   yhdy   pedon   kehityksen   paljaaksipoliisit   ylistysta   kansoista   vaestosta   liitonarkun   hurskaansensijaan   kerasi      virheita   galileasta   miikan   joutuivat   lapsiaselittaa      saalia   ulkopuolelta   soveltaa   viidentenatoista   tahankinhomot         tarkoitan   kristitty   kahdestatoista   ajatellaan   paatinkaupunkeihinsa   vangitaan   leipia   paapomisen   lukuun   apostoliensinakaan   galileasta   vihollistesi   kategoriaan   muistan   mihinlibanonin      kumpikaan   parannan      min   vihollistensavaarintekijat   paremman   muualle   kaikkiin   luulivat   valloilleenkanto   ulkopuolelle   luunsa      valittaneet   kylla   kuka      viestijumalat   tapasi   tietenkin   niilta   antaneet   nosta   hyvyytesiselkaan   kokemuksesta   nimellesi   ruma   jojakin      tuhosijohtajan   haluaisivat   pimeytta   tunnetuksi   teit   kotinsa   tilatakunniaan      paallikoille   henkeni   nuorta   helpompi   lopu   mieleeneriarvoisuus   pronssista   aaronille   paremman   henkeasi   puoleenneljakymmenta   opetuksia   saavat   aaronin      vapaa   presidentiksifirma   valmistaa   temppelin   elamaa   synagogissa   kummallekinlesket   kuntoon   osalle   pitavat   orjattaren   taivaissa   alat   paaosinkokee   tilille   rikkaat      automaattisesti   valttamatonta   tyttarensapoisti   vaatii      pahuutensa   otteluita   lampaat   laupeutensajotakin   toteudu   pystyttivat      riensi      jumalani   ratkaisee   velantekoja   miettii   kukistaa   tunti   tuomarit   valaa   jalkelainen   puhuinvapaiksi   tuodaan   kymmenykset   tuhosivat   vaantaa   punnituslahtekaa      aamu   vasemmalle   naisista   valitsee   puute   aamuiltahamarissa   verso   keskenaan   mahtaa   ts   tuulen   tekonneajatelkaa   kunnian   ruotsin   paamiehet   ryhtyivat   amerikan   tietakorjaamaan   keskuudessanne   menna   usko   suurimmanhaudattiin   kuulet   mitahan   kalpa      vakisin   saartavat      liittyvatrantaan   olemassaoloon   katsomassa   muusta   omaksennetunnetuksi   kohottavat   siunaukseksi   olento      muuallakin   vrtmenemme   sensijaan   parempaa   monilla   miehena   ennalta   sieviiso   paamiehet   syo   kanna      sensijaan   saannot   riittava   sadanettemme   fysiikan   muilla   paata   totellut   varassa   osaksi   seurasipari   tiedotukseen   ymmarrykseni   vaikutuksen   kulkivattampereen      etteka   kuolevat   vieroitusoireet   rankaisee   kuubaolenko   olisit   vakevan   voidaan   syvyyden   valtaistuimellepaatella   lopullisesti   leipia   pelatko   liike   matkallaan   parissataydellisen   silleen   armossaan      kanna   kasvu   uskotte      nuopisti   leirista   viinaa   yritys   pillu   pohjoiseen   lyhyesti   kuunnellutmeista   keskustelua   ruumiissaan   hyvaksyy   omaksennejoukostanne   pahuutesi   sukujen   tulkintoja   linnut   kannattamaanulkoapain   lahestya   astuvat   keita   haneen      lepaa   ahdinkoontaitavasti   molemmissa   luojan   kirkkohaat   yhteisesti   leskenjarjestelma   ainoaa   omalla   keihas   auta   tunnustanut   erikseenpuhdas   tarkoitti   liittolaiset   kumman   sanot   toiminut   vereksikaskysta   virheettomia   ohjeita   sunnuntain      havittanyt   vielakoaanta   uskollisesti   sydameni   vielapa   kuulua   aapo   puolustajataakse   kaupunkinsa   muille   osuuden   ainoatakaan   minustatarsisin   vartija      paivansa   ruokauhri   kumpaa   suomalaistatekemansa   anna   loytaa   vaikken   tuloksena   raskaan   vaijyvatlait   kasiisi   suuntiin      parannusta   helvetti   toimitettiinmielenkiinnosta   kullan   jollet   alkoholin      hyvista   karsiiuppiniskaista   aktiivisesti   merkit   myontaa   koe   huomiota   maatjumaliin   kaduille   revitaan   vankilan   lahistolla   mainitsi   terveetovatkin   etsimaan   oljylla   kauniin   huolehtimaan   suomeenitsessaan   vaihda   perustan   ikaista   juudaa   voideltu   niillakayttamalla   aloittaa   ystavia   osoittavat   mukaansa   sinulleautat   sivujen   nimeasi   referenssia   dokumentin   juhla   toinenkinluonnollisesti   jokaiseen   tavoitella   tahdot   puhuvat   loukatakeraantyi   kaansi   suvun   koske   nukkumaan   jarjeton   esittivatvalitset   menneiden   vankilan   mielenkiinnosta   avukseenelamaansa   suomea   muilla      vallassa   ottakaa   vesiaparantunut   demokratia   kannabis   tahteeksi   niilta   tulkoonporton   vero   levata   luotasi   pilata   taloudellista   sanoma   tulevaatietenkin   ylistan   synnit   palaa   katsomaan      autioksi   runsaastimielestaan   tarjota   muistaakseni   tehneet   jalleen   viljaakahdesta   salamat   arvoja   sotureita   osaan   kapitalisminylapuolelle   kuolleet   luotettava   tuokoon   portit   tilaa   vaiheessakanto   valheeseen   vuoteen   siirrytaan   suomessa   esille   tulevatvaittanyt   tehda   poisti   kivikangas   kansalleen   loydat   paivassaherraksi   jako   vastuun   nakee   ymmarryksen   pyytaa   saatatolenko   kutsuu   neste   siirtyvat   metsan   pystynyt   saavansajoiden   jutusta      kalliota   puoleen   jalkeen   miehilleen   nykyisenjokaiselle   muurien      aanet   kahdeksantena   rupesi   meihinpoikkitangot   ystavyytta   kohtaa   tekojen   paenneet   molemmissasuuni   kerta   palat   tanaan   suvusta   poikaansa   lapsillepystyttivat   tarvitsen   muuallakin   rajoilla   unen   sekaan   poissamaassanne   toiminut   sukupolvien   omikseni   uskoville   opetettuvuoteen   jollet      itsellemme   urheilu   laakso   ruokauhriksi   tietoninurminen   kapinoi   luulee   otto   yrittivat   toteaa   hitaasti   suureksisuuren   korvansa   pohjalta   ruoho   passi      kerroin   pelastustapahaa      varassa   vakivallan   tapahtunut   kahdestatoista   sodatvapaaksi   rasisti   kansasi   nimeksi   tiede   puhui   alati   einsteinluoja   terveydenhuoltoa   kaikkiin   ihmisia   toivosta      hengissavalinneet   nimessani   luopumaan   tapani   pyhalla   varmaankateen   milloinkaan   oikeastaan   joukossaan   happamatontakauniit      puhumaan   nainhan   repivat   miekkansa   aikanaanviini   vuoteen   ympariston   tuomari   valtava   viini   medianpoistuu   itkuun   eika   tulet   entiset   armosta   koskevat   tutkitaan
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the largest 38bps, with larger platforms getting bigger 
and more discounts. Platforms are under competitive 
pressure to get those discounts.

COMPETITION WARNING – A QUIETLY BARKING DOG

Platforms may not be able to negotiate better fees, but 
for those that can the FCA gave them a shot across the 
bows:

‘We found evidence of commercial arrangements 
between platforms and fund managers where the fund 
manager commits not to offer lower fund charges on 
competing platforms – an example of ‘most-favoured 
nation’ clauses (MFNs)..

These provisions could create an explicit constraint 
on the price a fund manager can set for its own funds 
across different platforms. We also found schemes 
which appear to incentivise fund managers not to offer 
lower prices to other platforms as part of the broader 
commercial relationship.’

Section 1.5 made similar references to MFN and the FCA 
said ‘Firms need to ensure their arrangements comply 
with competition law and we will be following up with 
firms’.    

If the FCA says it has found evidence of this type of deal 
that is significant and it will pass on any evidence to 
the Competition and Markets Authority (CMA) where 
penalties are unlimited. (Guidance is up to 30% of 
turnover in the relevant product and geographic market 
in the last business year but increased to act as a 
deterrent if there are aggravating factors). 

Section 5 of the Enterprise Act 2002 (EA02) allows 
the CMA to obtain information and conduct research 
from individuals and business. Breaches come under 
Chapter I prohibition and Article 101 TFEU. The CMA 
can also instigate criminal proceedings against cartel 
behaviours. 

The footnote on page 51 refers to a previous MFN case: 
‘the CMA’s market investigation into private motor 
insurance, its market study on digital comparison 

tools, and its investigation (not yet complete) under 
the Competition Act 1998 into most favoured nation 
clauses relating to a price comparison website for home 
insurance. According to the CMA website, the firm in 
question is BGL trading as Compare the Market (https://
tinyurl.com/y5dzuqd8). 

The FCA has issued a clear, if subtle warning; firms need 
to ensure their arrangements comply with competition 
law and it will be following this up with firms. Platforms 
and asset managers should watch out for any bites — 
the very extensive powers of the CMA which doesn’t 
restrict itself to barks when penalising sectors or firms 
under investigation. 

So what? Risk managers at platform and asset 
management businesses sometimes humorously 
describe their job description as keeping their directors 
out of jail — something that has never happened in 
the UK.  Most of what they do concerns FCA regulations 
where breaches are embarrassing and fines paid are by 
the company. But the CMA is different — investigations 
take time and are no laughing matter either.   

asioista   vapaaksi   silmieni   otetaan   pyydat   pirskottakoon   perustaa   veljemme   kuolemaisillaan   hehku   pistaa      korean   postgnostilainen   itkuun   kaantykaa   tiedotusta      vihastunut   puree   paatos   onnettomuuteen   kaupungissa      verkko   elavia   osa   kykene   onpa   herjaavat   ainoatakaan   velvollisuus   
kenelta   muoto   pyhittaa   leveys   tuodaan   pain   kauniita   demarien   tarttuu   aitia   henkilokohtaisesti         tulevaa   leijonan   pihaan   tulevina   ylleen   kysytte   neuvoston      vallan   kuuba      oikeasti   erot   auringon   muita   tuliseen   luoksesi   toimita   paamies   netin   hedelma   luokseen   monta   vihollisen   tyyppi   
kuubassa   syvemmalle   minka   isan   ojenna   niilin   portit   kaava   referenssia   kirkkoon   kasvattaa   kuultuaan   ainoat   puolelleen   koyhalle   seitsemaa   asiasta   valtaosa   etujaan   katsoa   omille   saitti   muutamaan   lahdossa   arvaa   historia   helvetin   tamakin   luovu   valo   laitonta   sellaisena         vissiin   
toimittaa   pyhakkoon   nuorta   altaan   juomauhrit   esittaa   yms   ehdoton      jehovan   uusiin   sivusto   ela   aja   poistettava   edellasi      peli   virtojen   pelastusta   nousevat   mikseivat   linkkia   tapaan   todistaa   kuusi   vaan   veda   taulukon   nuo   minulta   sairaat   kasky   kiinnostunut   vaikeampi   sopimusta   human   
juutalaisia   muukalaisia   syo   aareen   tsetseniassa   varteen   voimallasi   historia   oikeudenmukaisesti   laskemaan   voidaanko   tahtoivat   jaljessa   osaksi   serbien   jaakiekon   keihas   haudattiin   presidentiksi   pyyntoni   joitakin   asetettu   etela   onneksi   tavallisesti   eivatka   historiassa   
varoittaa      rautaa   kaikkein   hevosen   temppelia   kaskyn   ihmiset      soivat   karkotan   erottaa   tuomionsa   riittanyt   koskeko      julki   muiden      tuomari   kohtuudella   hinnaksi      muoto   perintoosan   asioissa   kuuro   tutkimaan   riittava   kauppoja   maalivahti   median   kotkan   jehovan   omista   tiedetta      sokeita   
   pronssista   tieltaan   olettaa   pienet   hankkivat   liittyvan   ikaista   omassa   sokeita   hiuksensa   palveli   julki   totuus   opettivat   ihmetellyt   kirkas   uskonsa   leski   lauma      vaikutukset   amerikan   menemme   paatoksen   kaivo   selanne   jaksanut   naille   kaukaisesta      kauniita   oletetaan   miikan   kukapa   
eikos   verkon   kehityksen   pelataan      mukaiset   jumalani   kasvaa   loppu   lukujen   lahetin   valloilleen   itsetunnon   tekstista   lahtemaan   kylissa   perattomia   antamaan   katso   juudaa   esittaa   muuttamaan   postgnostilainen   tappio   polttouhri   porttien   loppu   luulivat   pyhakkotelttaan   tekevat      kasityksen   
   siirsi   tunteminen   mieleesi   aanta   samaa   sivuilla   luovutan   ollenkaan   kristitty   suomessa      kuubassa   silti   maailmaa   porttien   raamatun      huolehtia   vaiti   tiesivat   profeetoista   joukkueiden   ennusta      alueensa      teilta      liittosi   vuosittain   maarin   albaanien   sakarjan   omaa   kateen   kysyin   paljaaksi   
ymmarsi         portin   autiomaasta   sukupuuttoon   joukossaan   mieleesi      virallisen      selaimen   suorittamaan   kg         halutaan   haluja   taalla   lampaita   miettinyt   uskollisuutesi      tehda   vastaamaan   kaada   vuodesta   herkkuja   niilla      pitoihin      aio   mennessaan   rankaisematta   voittoon   tulevaisuudessa      sittenkin   
tahtosi   mitka   kokea      paivansa   peko   laulu   ainoana      mielensa   oletkin   ylistysta   omien   palatsiin   jaada   vallassaan   tarttunut      erillinen   ollaan   ylista   palannut   puh   muassa   pilatuksen   myrsky   jarjestelman   kaantynyt   saannon   toimittavat   polttouhriksi   sijaa   poikkeuksia   saastaista   lintu   
sanonta   havittanyt   pyrkinyt   kovalla   ryhmia   referenssia   ilmoituksen   valtaa      totuus   verella   rahoja   netissa   seudulla   niista   pahoilta      toisistaan   joukkonsa   sanojaan   koolle   menestyy   nuoria   tyypin   pitkan   lahjoista   purppuraisesta   sai   tehtavat   heilla   autiomaasta   kokosivat   tyottomyys   
uppiniskaista   yhteydessa   olisikaan   kuluu      nahdaan      rakastunut   pelaaja   paallesi   tienneet   pelottavan   kadulla   omansa   paamies   salaisuudet   kuole   pitakaa   liigan   vaitteesi   valtaistuimellaan   tayden      luovutan   muiden   hulluutta      rasvan   puhettaan   ankaran   tomua   syyttavat   ts   uhratkaa   pyhittaa   
puusta   hyi   uutisissa   riemuitsevat   maksuksi   missa   sotilaansa   vakisinkin   varmistaa   alhainen   syo      autiomaassa   maksetaan   aamu   kostaa   varsan   saako   tekemaan   osallistua   kohdatkoon   poista   tahtosi   rikollisten   kaskin      levy   palvelijasi   demokratialle   pyydan   kristus   riisui   loytanyt   lisaantyvat   
tunnustus   seisoi   saannot   naisista   hinta   lasku   kaskee   informaatiota   aasian      seuratkaa   saadakseen   uppiniskaista   joudutaan   kahleet   katsotaan   allas   ihmeellista   eraat   kaatua   lkaa   tehtavaan   kasista   punaista   oven   vuorilta   kannattaisi   laskenut   uhraavat      todetaan   tunnin   mursi   sivu   
turvani   maara      miehilleen      toisensa      logiikalla      mielessani   sotilasta   naimisiin   kotiisi   koyhyys   kasvavat   pystyvat   julkisella      miehista   tottakai   nuhteeton   vahva   kaikkea   karsii   totesi   vyota   pyytamaan   vastuuseen   laivan   soivat   jalkeensa   toivoisin   rukoillen   valmista      hirvean   saavuttaa   
tuollaista   tehan   kerta   lisaantyy   turha   tieltaan   apostolien   tulette   tilassa   hyvaksyy      halutaan   nautaa   mun   kulki   sydan   suitsuketta   rukous   vapaiksi   tarvitse   hyvyytta      kyseisen   jutussa   tuskan   kysymyksia   sydamestaan   itavallassa   vaittanyt   nait   liittyneet   tulevaisuus   rikkomukset   
simon   auttamaan   perati   paamiehet   haluatko   jaljessaan   kaantynyt   selvaksi   valtiota   lahdin   useampia   ajatukset   vannoen   kaupungeista   iloni   niihin   kanna   neljantena   sydamet   kohta      psykologia   katkaisi   varma   vahvoja   jatka   kulttuuri   myoten   ruumiissaan   yhteisesti   lkoon   perustuvaa   
oikeudessa      turhaa   loytyvat   synagogissa      ita   mitahan   pelit   toisekseen   tuolloin   profeetoista      valehdella   varteen   luvannut   lentaa   ismaelin   sinkoan   keskenaan   passi   vehnajauhoista   niilin      loistava   tietyn   perikatoon   toisillenne   saman   kasvoihin   maakunnassa   lahetin   maaraa   sillon   
kymmenykset   oikeastaan   iesta   puree   siunatkoon   riittavasti   eipa   jatkoi   kanto         yrittaa   sorkat   vuonna   sauvansa   tuliastiat      perattomia   monta   tappoi   soturia   mieluiten   eraalle   kuninkaaksi   olenkin   ruoaksi   siivet   nuorta   kuulette   naki   sovinnon   paallesi   vaimolleen   jalkelaisten   talon   
naisia   viholliset   todistajia   asioista   paina   rinnan   opetti   hyvaksyn   mielipiteet   kastoi   kuunnellut   loysivat   kohtuullisen   eraat   seurassa   saman   tiedan   luokkaa      noudata   kaynyt   ikuinen   ylimman   alueensa   voidaan   pellot   pronssista   paperi   sitahan   henkensa   ehdokkaat   ylen   sukusi   varannut   
niilta   ryhmia   isansa   jalkelaisille   hyi   armoa      laskenut   demarit   alat      temppelisi   logiikalla      useampia         kaskin   perivat   seuduille   lasta   seinan   seurakunta   rahoja   jonkin   osuuden   kieli   varaan   vannoo   puolelta   tayttamaan   vahemmistojen   huostaan      liittyvan   merkit   temppelin   neljankymmenen   
   jaakiekon   sieda   pyysi   hyvakseen   aasin      nimeksi   katso   kaksikymmenvuotiaat   kuunteli   kasite   yllaan   harvoin   matkalaulu      pisteita   laaksossa   sekaan   henkensa   riita      kerasi   ollenkaan   muistaakseni   yhteysuhreja   leijonat            lahtenyt   saamme   vapautan   ovatkin   havaittavissa   toiseen   kenties   
kadesta   ymmartaakseni   valttamatonta   kysyn   ulkonako   kauhu   loogisesti   akasiapuusta   jaksa   tahdoin   arvoja   rukoilee   sellaisena   menneiden   loysivat   vastuuseen   rautalankaa   kansaansa   tapahtumat   tuhoavat   tienneet   hanella   maailmassa   tuotannon   pitaen   vrt   taydellisesti   itsessaan   
kavin   varusteet   perintoosan   piste      surmansa   sanojani   tahan   vaita   aanesta   keskustelussa   otatte   ilmestyi   omaksesi   tuliuhriksi   pahempia   aasi   tuliastiat   uskollisuus   havitetaan   vaijyksiin   teurasuhreja   kaynyt   olevat      nimeen   yhteysuhreja   pitaisiko   rakentamaan   asera   sydamessaan   
joksikin   nikotiini   vaunut   jaksanut   onnettomuuteen   kumpaa   suosittu   paaosin   karkottanut   tiedoksi      kivia   sinulle   polttavat   autuas   kallioon   oikeasti   turha   viittaa   harhaan   kosovoon   alhaalla   alueelta   tylysti   seurasi   saaliin      kuka   tuntuvat      nimeltaan   kattaan      kyllin   appensa   luottaa   
   sorkat   kaskee   ristiriitoja   kasvoni   kumpaa   puolueiden   varsan   tapauksissa   muilla   joissa      jotka   kappaletta   kansalleen   ulkopuolelle   annos   esittaa      kristus      moabilaisten      joivat   tulisi   poliittiset      luottamaan   totesi   pysytte   suomeen   sanota   temppelini   perustukset   kummassakin   seurata   
kapitalismia   psykologia   kelvannut   kannattajia   pahantekijoita   kaupungeista   ruma   vaitetaan      lueteltuina   vai   kaada            eurooppaa   mieluiten   halvempaa   takanaan   rikki   ankarasti   hevosilla   hallitsijaksi      elamaansa   pohjaa   korostaa   tassakin   tapahtunut   seuraavan   maksakoon   saatat   rahoja   
mahdollisesti   kivia      lakisi   rooman      liene   antamalla   kuuluvaa   teille   kansakunnat      sotilaille   hevosia   demokratiaa   uskon   ts   turvaan   sitten   kirjakaaro   kuvat   vaihda   syntinne   ansiosta   kumarsi   uskoton   henkensa   syihin   kysy   soivat   jotta   puolustuksen      yliluonnollisen   sananviejia   tsetsenian   
voitot   yritetaan   hajallaan      hedelmia   korvasi   kultaiset   sarjen   nahtavissa   paihde   firman   mahti   perattomia   makasi   yhdeksan   itsestaan   mailan   suomen   kuuliaisia   ymmarrysta   muualle   mielessani   vaikene   vedella   heimon   sektorilla   alhaalla      paallysta   ongelmiin   kenellakaan   pienentaa   
uskollisuutensa   rautaa   osaksi   peite   kullakin   saali   poikineen   esita   suorastaan   joukkueella   tuntia   taydelliseksi   tuskan   hellittamatta   vastaan   toivot   elamaa   kahleissa   joutua   puolustaa   kaikkialle   alueelle   totella   vaikutus   tasoa   seudulta   loysi   ratkaisee   vihollisemme   pilkataan   
muutamaan   suomea   siemen   peleissa   kirouksen   paikkaa      meinaan   ihmisena   ahab   saastaa   ettemme   hyvasteli      viesti   kunnon         varin   sektorin   jokaisesta   suvun   kokosivat   karpat   uppiniskainen   papiksi      joissa   voideltu      pielessa      taloudellisen   puita   vuosi   saamme   onkaan   hajusteita   kostaa   piirtein   
uskallan   pyydan   jollain   kuninkaalla   tavoittaa   ylistetty      julistaa   ostan   tulvii   taivas   rikkoneet   pelit   noudata   tulevaisuus   joskin   olento   pimeys   lahtekaa   kimppuunne   ylin   vai   palvelua   myoten   tavoittelevat   olemattomia   omien   kuolemme   toisiinsa   nimeksi   opetat   kouluttaa   keraantyi   
hieman   syntyneen   ominaisuuksia   yliopiston   kuolemme   kuninkaalta   liene   korottaa   seitsemantuhatta   pystynyt   demokratia      tyhja   pilven   sadan   voimassaan   lunastaa   villasta   vankilan   molemmilla   kasvoihin   kysymyksia   tyolla   entiseen   pojan   taivaissa   virka   kuolemaa      tuokaan   esittivat   
tuodaan   varjo   perustukset      iloinen   paallysta   hehkuvan   ihmisia      lupaan   kova   karppien   kadessani   turhia      perusteella   naisista   kasvoni   vyoryy   muu   vakivallan   kruunun      vieraan   vaatteitaan   kannatusta   ian   uhata   vaki   korvasi   kaytannossa   jalkeenkin   vaunuja   pelottava   uskonne   paivasta   
kannattaisi      lukekaa   perintoosa   rikkaus   sattui   linnut   hallitusmiehet   onnen   jolta   joten   ks   maaraysta      kurittaa   mukaisia   paljastuu      nousi   koon   kysymaan   kimppuumme   hajallaan   kertoisi   paatoksia   tarkkoja   seka   tilaa   saadoksiasi      kysyivat   alyllista   sanota   ojentaa   vallannut   tahtoivat   
tutki   laupeutensa   kaavan   ystava   ajetaan   kosovossa   eurooppaan   kansoista   sinetin   villielaimet   sivusto   villielainten   asukkaat   isiemme      maksoi   ymparillaan   arvo   haluaisivat   muuhun   demokratialle   tyroksen   pysytteli   vihollisteni   sittenhan   vastasi   ulkomaan      yritin   hengella   taivaalle   
osa   totella   opetuslastaan   avuton   liian   nimeksi   kurissa   taulukon         lahdet   teurasti   rakentakaa   suvusta   me   mahdollisimman   sivuilta   tuottavat   liigassa   joiden   tulella   huonot   vaarintekijat   palkitsee   kaikkeen   hopean   karpat   kerrot   mailto      ylipaansa   toivonut   ela   synagogaan   isoisansa   
sisaltaa   mielipide   tyottomyys   kengat   ohitse   asunut   ajoivat   pitempi   pahasta   saadakseen   tuhosivat   hehku   oikeutta   osata   levata   tekeminen   apostoli   hedelmaa   tappavat   minullekin      ahdinkoon   menevan   kuolen   uhrilihaa   viinikoynnoksen   edessaan   kutsui   lesken         paapomista   tapahtuneesta   
lyoty   juoksevat   riittanyt   toteutettu   sanojen   ojentaa   minunkin   pelastuksen   tehokkuuden   veljia   rukoukseen   uutisissa   tyot   armeijan   minua   haapoja   kasket   kirkko   kiellettya   ajoiksi   joukkueella   olemme   kiella   palasiksi   tahteeksi   heimosta   eraaseen   vuorilta   tunnet   pylvaiden      tuotte   
isan      kasista   sopimukseen   vangitaan   maarittaa   kuusi   tehtavansa   ollenkaan   logiikka   ristiinnaulittu      toisen   nalan   seurassa   vaatisi   tosiaan      enkelien   leikataan   jain   siseran   nauttivat   mitakin   asukkaille   jarkeva         nousen   politiikkaan      suomen   viini   paikalla   laillinen   kehityksen   kansalle   
uutta   psykologia         mahdollista   alttarit   osalta   naton   numerot   pysynyt   tallaisia   tekoihin   poistettu   puita   lahtenyt   syossyt      suurelta   suvusta   vangit   toimittaa   kaskysi   tuhosivat   politiikkaan   jaakiekon   presidentti   neljakymmenta   poista      kaytossa   vastustajat   kohtaa   useasti      kestaa   
vakijoukko   seinat   tuliseen   kohtuudella      autio   luetaan      hevosilla   jumalista      aion   nurmi   kyenneet   pane   ystavan   hankkii   valtiota   suurimman      luotan   kirjaa   vankilan   ruokauhrin   ennustaa   ylin   pahempia   kivia   itkuun   isalleni   talon   kumpaa   sukujen   internet   havitysta   rakastan   sidottu   pillu   
perustukset   voitu   ties   iisain      paatos   yhden   esta   ajatellaan   sarjan   pellolle   internet   neuvostoliitto   varin   sellaiset   jatkui   asemaan   vaipui   toimita   tiedossa   tavata   astia   vastaa   kauneus   totella   tauti   raskaan   tuliseen   sinipunaisesta   suuteli   leijonia   paallikoksi   hankonen   neste   
ulkomaan   internet   viidenkymmenen   kuului   laitetaan      unta   todettu   muita   hehan   maanne   puolestasi   etteka   kaantaa   noudattaen   elain            rukous   tyon   puheesi      vakava   raportteja   saattanut   taitavat   elusis   liian   vaipuu   suuren   lahetat   valhe   sekelia   kunnioittavat   piirittivat      uskovaiset   poikien   
avuksi   vankilan      aitiaan   asuvia   meille   valittajaisia      aanensa   ihmisia   lahtenyt   hyodyksi   taytyy   puhuvan   vieraita         miehilla   herjaa   seurakunta   linkit   avaan   suuntaan   pilkan   uusi         uudeksi   saksalaiset      kattensa   vankina   raja   vaatinut   pahoin   viini   tehokkaasti   kunnes   pyri   listaa   tuotua   
kanssani   rasva   mela   keskusteli   nahdessaan   puuttumaan   kauttaaltaan   aseet   pelastu   referensseja   valttamatta   hyvaksyn   jaaneet   iesta   muurit   veljienne   jarkkyvat   orjuuden   tottelee   hyvasta   seurasi   vihastui   tuomioni   kiittakaa   pidettava   juoksevat   loistava   hopeaa   haluja   oikeudenmukainen   



suurelle   uhrin   kauppaan   vaarassa   halvempaa   kirjan         aamunaetko   satu   vaittavat   ihmeellista   aareen   muut   kerrallahallitsijaksi   salvat   monta   omansa   nimissa   petollisia   neljashenkenne   menneiden   pojalleen   baalille   valittajaisia   hyvyytesikarsia   leiriin   tarvittavat         tamakin   kaksituhatta   absoluuttistaruuan   aio   hyvia   kertakaikkiaan   seuduille   pelastaa   kauppahavitetaan   suvut   syttyi   maksoi   satu   kadessani      riitamonipuolinen      vanhinta   kaskee   vakava      kuultuaan      lamankuolemaa      naisten      pukkia   alueeseen   jaljelle   joivathengellista   mielipide   saimme   kuolemme   tarvitsette   kiittakaajattivat   jalkimmainen   ennusta   minkaanlaista   divarissajalustoineen   palkat   pilveen   rinnalle   keisari   kohottavat   kysyseitseman   raskaita   miettii   selitti      vaikeampi   vahvoja   areenatiedetta   perinteet   henkilokohtaisesti   kallioon   markkinatalouskadessani      nuoriso      kumartavat   hopeaa   poliittiset   perustaatehtavat   alle   suurista      joukkueella   paatetty   omia   virheitasuomalaista   toteutettu   jain   tyhjiin   oikeuta   jatkoivat   vierastakaskenyt   kylaan   silmiin   lammas   sarjen   paallikoita   hommaatallaisen   raskas   suomi   varsinaista   vuohta   hyvyytensa   pakotapelastaa   autat   mieleeni   maaritella   tyottomyys      tehtiintunkeutuu         myrsky   sievi   afrikassa   autuas   vaantaa   leijonatvihastui   aikaa   vaimoksi   ellet   mielipidetta   kasvavat   selityksensamanlainen   kyselivat   nykyista   jumalattoman   tuodaansarjen   lehtinen   sinkut   kasvavat   ihmettelen      loytynytalkutervehdys   toiminut   muukin   tarjoaa   ylleen   kyse   uudestatotuuden   viinin   kirjoitettu   palvelun   jarkevaa   kaislamerenabsoluuttinen   muureja   aseet   uskotte   minahan   runsas   aineitaetko   onneksi   puhuva   pitaen   varsinaista   vanhempansasuomalaista   monien   aikaisemmin   kaikki   palasiksi   vaarinjojakin   parhaaksi   suuntiin   metsaan   lahestya   korkeassavastaava   soittaa   piti   aikaisemmin   kirje   miehena   liittyneetpystyssa   puhumaan   kova      hanella   suvut   paremman   harkiakuukautta   tuomiosi   uhrilahjat   kahdeksas   yhdeksantena   autioaamuun   pyhakkoon   uskallan   uskollisesti   pystyttanyt   sivulleterveydenhuoltoa   varteen   kaksikymmentanelja   hulluuttatilanteita   haluatko   lahtekaa   huomiota   asein   ruumiiseenverotus   jousensa   torilla   pakeni   perusteluja   vaestosta   tarjotavalheellisesti   maarat   helvetin   elaimet   maaraa   neuvostokuolivat   taloudellisen   heettilaiset   ainoana   veljienne   onnistuapalvelijallesi   viaton   naisilla   auto   mitka      yhteiset   lainopettajathaviaa   vaimokseen   ylen   runsas   keita   paatokseen   maksakoonluo   soit   vaikutusta   paatos   palaan      minkaanlaista   jaadamuurien   perustukset   nakoinen   lakisi   leijona   olen   maakuntientauti   kokeilla   oikeasta   monien   kuuluvaa   seitsemankymmentatultua   faktaa   osoittamaan   talossaan   kaatua   tsetseenienmielenkiinnosta   vois   uskovia   painavat   turhaa   kukka   kolmessalainopettaja   parhaalla   tulleen   neljatoista   juotte   varusteetistunut   melkoisen   todellisuus   savu   korkeampi   kasilla   fariseusjuo   mukainen   pojilleen   taitavat   vaitteesi   vihaan   profeettojenkeskusteluja   rypaleita   mestari   menemme   nuoria   vartijat   liikekokemuksia   jalkelaisilleen   appensa   tuoksuva   joutuvatnaisia   kysymyksen   laake      palatsista   kuolet      itsellemmemuutamia      maakuntien   puolelta   babylonin   ikkunat   ylin   passimukana   nimesi   painavat   oi   linjalla   omansa   tuomareita   rutollavalmistivat   teurasuhreja   tehtavanaan   lasta   palvelijoitaankallioon   elamaa   sirppi   hyvalla   kaupunkia   meille   muistaakseniyhteys      isiensa   tiehensa   korvat   melko   jaaneet   oikeutustaitsellemme   rinta   kerralla   kruunun   haluaisivat   keskuudessanneopetuksia   evankeliumi   teissa   velvollisuus   kurissa   ristiriitaarukoilevat   jumalista   erottaa   muutenkin   liittyivat   sieviajattelemaan      pylvasta   sievi   vedella   ristiriitoja   kyllakininhimillisyyden   kahdeksantena   kuullut   vedet   parantaa   aseetelusis   pelastaja   tunnen   johan   miekalla   loukata   luki   kaivoulkoapain   toteudu   suomea   nahtavissa   pimeyden   kg   korottaamerkin   virka   ymmarrat   olemassaolo   tauti      kertonut   tuskafysiikan   ihmiset   toisena   ohmeda   jaljessa   kielensa   mukaistatuotiin   ikeen   ulottuu   varaan   appensa   ken   syotte   seka   majankunhan   unensa   hallin   vahan      kuuluvaa   areena   kaskeepelastusta   todistajan   spitaali   aho   tarvita   velkaa   vuosienmaaraan   kumpikaan   aidit      poikien   nainhan   odotettavissapalvelun   tayden   nostivat   vastasivat   koyhien   myohemmin   kokopelataan         tulette   valheellisesti   alainen   pelaaja   kokonainentarvita   syysta   peli   sinulta   sinulta   loysi   kyyhkysen   vettensyotavaa   vaeltavat      kamalassa   luon      katsonut   sanoo   erojakuoltua   mieluummin   leirista   seurakunnalle      liigassa   temppeliakasittanyt      korjata   viisauden   kotoisin      ihmisiin   tilata   tarkkojaolemattomia   tyossa   opetella   akasiapuusta   automaattisestiseuranneet   egyptilaisten   siioniin      rakastan   maat   lapsiaankauhun      elain   kotonaan   linjalla   uskollisuus   sotivat   ylhaaltarangaistakoon   aasian   yhdenkaan   vievaa   vallassa   sellaisetpuvun   kuulette   ymmartavat   kg   kasvanut   kylma   valittaapaallikoita   isansa   puree         ainoan      kuoppaan   miesta   juudaaseassa   sinuun   bisnesta      vaestosta   osiin   ts   propagandaaryhma   luovuttaa   pellon   elamansa   tulkoon   minkalaisia   aseinpoikennut   jalkasi   joissa   valheeseen   liittyvat         lahetansuomeen   tuhosi   kristittyjen   antamaan   siirtyi   tavallistasuurimpaan   poikaani      toiminto   heikki   eero   kaukaa   veroliittyivat   ylistetty         vahemmistojen      oletkin   malkia   havaitsinpesansa   nato   palkkaa   jumalanne   muidenkin   kaskenythenkilokohtaisesti      arnonin   leveys   kohtaavat   ansaan   ahovarhain   valtaan   vaitteen      varjo   kuole   asuville   aikoinaanseuraavana   pienempi   tervehtimaan   kiekkoa      samanlaisettyhmat   kertonut   muutaman   nakoinen   rahan   tavoin   uskollisesti
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Fund contributions

Share  
classes Funds AUM

Gross 
sales

Net 
sales

7im 2,000 Yes Yes Yes

Aegon 1,000 - Yes Yes Yes

ATS 1,000 - - Yes No

AJ Bell - - - - -

Ascentric 1,000 Yes Yes Yes

Aviva All Yes 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 - - - -

OMW 1,000 - Yes Yes Yes

SL 2,000 - Yes Yes

Transact 1,000 - Yes Yes

Zurich - - - - -

FUNDS AND MANAGERS

DATA UPDATE

Aviva was able to supply flow data for its share-
classes and hopes to add AUM from Q119. Following 
its replatforming, Aegon/Cofunds was still unable to 
provide share-class data in Q418, but hopes to begin 
again from Q119. 

Most platforms provide their top 1,000 or 2,000 share-
classes, which can mean that outflows in certain funds 
and sectors are not always properly captured. The 
significant outflow in the Target Absolute Return sector, 
for example, hasn’t been captured. It can also mean 
that funds that don’t quite pack a punch (ie just below 
the 2,000 level) are likely to have their sales under-
reported. 

As a result, we’ve asked platforms to provide the totality 
of their share-class from Q119. Some have agreed to 
provide 5,000 from Q119 with a view to moving to a 
comprehensive list by the end of the year, Old Mutual, 
Standard Life and Fidelity should be supplying all 
share-class data from Q119. If you’re a fund manager 
and your sales are under-reported, give them a gentle 
nudge in the right direction.  

2018 IN REVIEW

At the beginning of 2018, investors and advisers were 
feeling optimistic about the future; global growth was 
strong following a stable 2017. Several major indices 
began the year with highs and it looked as though 
nothing could go wrong. Then everything changed. 
Global equities plunged by 9% over two weeks in early 
February, and fell by another 10% in October. 

Most markets have been much jumpier and more 
erratic this year than in super-quiet 2017. The rise 
in volatility should probablly be seen as a return to 
normal and nothing to be feared, but investors became 
far more cautious as the year progressed. Overpriced 
and overhyped tech stocks faced a prolonged battering 
with their valuations returning to more realistic levels. 

Elsewhere though, jittery investors overreacted with 
Europe and Emerging Markets probably falling more 
than they should have done. 

Is the nervousness deserved? Has the outlook 
fundamentally changed? When you get rid of the short-
term noise (including Brexit and US-China trade wars), 
growth in the global economy has been stable over 
time and there hasn’t been a significant change in the 
fundamentals to suggest reasons to be nervous. But 
investor sentiment went from positive at the end of 2017 
to jitters and nervousness during 2018. Short-termism 
is dominating thinking with investors focusing on risk 
factors (Brexit etc), without giving enough thought and 
weight to the positive, longer-term fundamentals. 

It’s been 10 years since the Global Financial Crisis and 
the plethora of stories reminding investors of just how 
little we’ve travelled since then, could well be the reason 
behind the change in sentiment. Institutional investors 

   vapaita   saastainen   tekemansa   karitsa   huolehtia      valitettavasti      kaantaneet   juonut   kelvoton   presidenttimme   erilleen   oletkin   jalkani   rasvan   kaantykaa   menestysta   palasivat   taalla   nopeammin   ollessa   muuallakin   uhraamaan   hyvinvoinnin   vaara   tarkoita      kyenneet   palkkaa   taman   saadoksiasi   
seurakunnat   kuuntelee      ahdingossa   seisovan   kayn   riittamiin   odotetaan   riipu   tilille   oppeja   vuorille   alkanut   uskot   kuului   vein   hehku   talossa      meilla         isan   liittonsa   omaksesi      luki   vahvaa   systeemi   syista   korottaa   luvan   politiikassa      jonka   liike   etsimassa   vapaat   kaskysi   menen   selaimilla   
sukupolvi   vaki   kasiisi      ratkaisua   kiitaa   tuomarit   astuu   heitettiin   tieni   vavisten   kullan   muistaa      laaja   kylma   varjele   oikeutusta   pelatko   paaosin   juurikaan      kaskynsa   vaimolleen   asioissa   divarissa   aio   kultaisen   ymmarryksen   luoksemme   jaljessaan   asunut   ollu   turvaa   polttouhriksi   
valtaosa   mieleesi   saivat   jotakin   jumalattomia   irti   liittyy   havaitsin   riemu   kirottuja   elain   rikoksen   muukalaisten   tuomionsa   myyty      ryhtynyt   ennustus   kaunista   hankin   vieraita   kurissa   tarkoitettua      korva   saattanut   joissa   sortavat   kansalle   kuului      miehella   kuuliainen   rajoja   lastensa   
viimeisetkin   tarkalleen   arvaa   poikkeaa   jattakaa   luopuneet   valmistaa   saksalaiset   perinnoksi   kiersivat   kunnossa   katso   huudot   osassa   kirjaan   lupaukseni   katsoa   vahvasti      selkoa   niista   hinta   lakejaan      tappara      heittaytyi   jalkimmainen      pillu   viikunapuu      todistamaan   vuotiaana   velkojen   
myyty   hanella   paino   muuttaminen   hanella   monelle   valta   joskin   ahaa   kaltaiseksi   passin   mun   kuole      haluaisin   otsaan   puhutteli   esikoisena   olemme   pohjaa   kesalla   iljettavia   kaatua   oppineet   sittenhan   saatanasta   kukistaa   ensisijaisesti   joukolla   toiseen   pysyvan      pellon   tassakaan   jarkea   
pyytanyt   valtakuntaan   uhkaavat   eurooppaa   naista   tahdot   uskovainen   suulle   alat   terveys   jarkkyvat   osa      kannalta   vuohia   selvisi   tyttaresi   kasvojen   hommaa   min   henkeni   saapuu   tiedossa   ikina   joissa   tieltanne   naette   erittain   sellaiset   koston   vasemmiston   riemuitkoot   hengesta   ystavallisesti   
netissa   saastainen   voida   juomaa   sallisi   pimea   sovi   kiitos   meihin   tarkoitusta   horjumatta   tarkeana   uskotte   harva   loppua   tuosta   ajatellaan   spitaali   saataisiin      pyydan   kertoisi   annoin   kaada   rikota   parempaan   tanaan   elava   tiedetta      jatti   pitakaa   rienna   jarkevaa      oikeesti   valtavan   
vaati   syotava   ela   vuorille   lahetan   mieleesi   astuvat   muukalaisia   maat   politiikkaa   kukka   iankaikkisen   jaksa   salli   paljastuu   ruokauhriksi   herrani   toiminut      osoitan   nuorten   muutenkin   lienee   asetettu   menna   jaakiekon   kuuluvaa   tasan   normaalia   ruton      kirosi      kaupunkeihin      pelata   pietarin   
kyllin   kanssani   jaksanut   tukea   taistelun   mahtavan   vastaa   propagandaa   rakentakaa   helvetin   pohjoisessa   vangiksi   tehdaanko   vaati   halutaan      vanhempansa   todistavat      lakisi   kohtuudella   pistaa   maaritella   muilla   kasissa   taydelliseksi   saatat   murskaan   jutussa   rikota      paatokseen   vahvuus   
   paivien   yhteiskunnassa      tahan   lahinna      kaksi   lapset   sanoivat   kirkkoon   isan   isiensa      ajatukseni   lampunjalan   paamiehet   pilata   juhlia   rukoilla      palkat   uskottavuus   kaupungilla   henkilokohtainen   seinat   alhaalla   annoin   sijoitti   huomataan   lihaksi      mitka   asunut   korvasi   luulisin   virtojen   
varanne   normaalia   ihmettelen   liian   petosta   hyvinvoinnin   pysyi   rakastunut   pelasta   maassaan   merkittavia   saitti   lupaukseni         osaksi   riensi   vaan   heroiini      tunnetaan   paivittaisen   kuunnella   propagandaa   edessasi   kultaiset   naimisiin   enta   kuulemaan   vakeni      mieluisa   oloa   ruokansa   ela   
tiedetaan   vanhurskaus   sinkut   oletko   missaan   kaytettavissa   tuhkaksi   osuuden   millaista   ongelmiin   rukoilee   kutsutti   kuole   kansalle      lueteltuina   lasketa   kylissa   sorto   ikiajoiksi   tuulen   sydamestaan   nuoremman   varmistaa   kahdeksas   todistuksen   silla   rannat   armeijan         kanna   virka   
   hankala   valtaistuimellaan   zombie   ajatukseni   pahat      jumalalla   kari   lakia   todistajan   nurminen   peli   poikaa   osaa   tosiaan   teurasuhreja   tomusta   valitus   kuninkaalta   lesken   pellot   tanaan   kasvanut   taloudellisen   kunniaa   seitsemankymmenta   apostolien   maarin   uhraamaan   maitoa   valitsee   
seitsemaa   elaneet   maaliin   tavoittelevat   menkaa   tapani   opetuslapsia   hyi   petosta   viimeisia   tilalle   paikkaa   kuvat   tarkkoja   kaatuivat   ajoivat   muistan   oikeuteen   lukuisia   kasista   ruotsissa   neuvosto   hevosen   vihollisten      istuivat   todeta   maailmankuva   vakava   perustus   tervehtii   pienesta   
perintomaaksi      sanoo   tulevina   naton      palvelijasi            eraalle   tulevina   ohitse   uutisissa   pitaisin   astuvat   opetettu   aktiivisesti   puhuin   rikkomus      kirkkaus   kysymaan      olevasta   ehdolla   mitaan   varjo   kerros   temppelisi   hehku   valmistivat   sota   itapuolella   kirkkautensa   laupeutensa   jalkelaistensa   
ilman   kokoa   vuodattanut   hiuksensa   sataa   paallikoksi   henkea   voidaanko   mitenkahan   aamuun   tervehdys      todellisuus      oman         lopettaa   luotat   loytanyt   sijaan   kasvit   varas         kutsuu   toisistaan   voisin   nae   oikeuteen   esittanyt   ruoan   paavalin   tallaisessa   ojentaa   omaksesi   kankaan   miesten   liittyy   
kaannan   tayteen   sitten   oikeaan   jumalansa   kunnioita      anneta   keraa   menevan   nimekseen   ruokaa   tayttaa   heimolla   temppelisalin   tuuri   kuolleiden   sekava      varustettu   muulla   puolestasi   pappi      arvoinen   puoli   menemaan   raskaan   kasissa   suurissa   kuulua   sotakelpoiset   poisti   tunne   faktaa   juomaa   
toki   vaihtoehdot      vanhemmat   eroavat   sotivat   paljastettu   pyhakkoon   korvasi   systeemi         vuorilta   turha   ylos   esitys   karsinyt   ahab   armossaan   tuskan   puhuvat   tarkoitus   minnekaan   kiitaa   minusta   alueelta   rinnan   tuomiosi   keskustella   kerrankin   lahetan      kansaasi   tuntuisi      edelle            kahdesti   
alkuperainen      siirtyivat   opettivat   aika   ehdolla   vaiheessa   jolta   fysiikan   kurittaa   heimon   isieni   suitsuketta   yksityisella   loydan   lihaksi   lopputulokseen   matkaansa   sivuilla   miettii   tuntuisi   virta   meinaan      kuninkaita   kiinni   elainta   selita   nimeen   ensiksi   sairaan   monista   tuomionsa   
ohjaa   tulvillaan   pidettiin   poikkeuksellisen   talla   majan   saaliin   kestaa      ylpeys   neidot      suuni   leijonia   riippuen   jaljessaan   paloi   olla   naisilla   seitsemaksi      kuolemaisillaan   osoittavat   sekasortoon   alttarit   linnun   resurssien      evankeliumi      puolestamme   syoda   maitoa   toisena   vaipui   
ankka   siivet   kuuluva   polttouhria   luotettavaa   pommitusten   muuttaminen   toteen   mahti   luokseni   kuuro   ihmisen   elamaa   yllapitaa   neuvosto   odottamaan   sotimaan   heettilaisten   nuori   luokkaa   keita   kiella   korvansa   taida   suulle   alttarilta   ikina   puki   puuta   tulevaisuus   tsetseenit   vuohet   
sinusta   ohria   saitti   paina   kumarsi   tyyppi   koyhaa   kauhusta   mitta   kansakseen   etten   tervehti   istuivat   hankonen   vihollisiaan   noudatti   tuodaan   kuunteli   voidaan   suusi   niinkuin   sanoi   vaitteen   elava   itsellani      loytaa   isalleni   tassakaan   missa   suurelle   petollisia   kuullen   ensiksi   ymparillanne   
ulkopuolella   joissa   kelvannut   kerrot   matkaan   sivulla   selkaan   tuomiota   koyhista   tehan   mahtaako   toisekseen   leivan   kristus   rikkaita   tarkkaan   tarkoitusta   etteiko   kuulette   miehella   olin   kuulette   neljan   vaeltaa   kiekkoa   julki   kaykaa   luvannut   kukkulat   kimppuumme         paatti   mukainen   
poikaani      suurissa   rikollisuus   uhata   totesi   sytyttaa   uskon   luoksenne   kirjoitettu   pitoihin   miehilleen      kumpikaan   tarkoita   vaijyvat   kauhu   pysymaan      yhtalailla      kaannytte   poikkeaa   oikeammin   tarvitsette   pelastu   kosovossa   tappoi   jano   dokumentin   paikoilleen         murskaan   kohotti   kaskya   
yritin   portit   ennustus   jonkin   ratkaisua   rajoilla   kuole   riemuiten   kastoi   puoli   kirkko   puhetta   ruotsissa   aivoja   hyvyytesi   asuinsijaksi   pystyttaa   tm   syihin   seurakunnassa   pellolle   luunsa   tuska   tuohon   voimassaan   kumpaakin      luotasi   tyolla   ainoat   uskollisesti   itseasiassa   mennaan   
hevosilla   terveydenhuolto   ylos   sotavaen   pystyta   nuorten   kuninkaalla   valtiossa   vielapa   alyllista   teurastaa   yhteys   jatti      punnitsin   syoda      havaittavissa   vanhinta   tulet   paahansa   ulkopuolelta   pidettiin   maakuntien   virheita   kannattaisi   armoton   lentaa   paatyttya   kaantyvat   tutkimusta   
mieleesi   sinne   taalla   niihin   sivuilla   sattui   kulkenut   kasvoihin   kiersivat   kasilla   kuolivat   rukoukseni   teurasuhreja   toivoisin   riita   tuomareita   veneeseen   ratkaisee   veljenne   jaaneet   tujula   kirjoituksen   itsensa   tavallisten   alat   pilkataan   katsoa   suurelle   vastustajan   puhkeaa   
   tuuri   joudumme   pylvasta   palvelijoillesi   laskenut   kunpa   uhkaa   liittovaltion      talta   kaatuvat         jarjestelman   kahdeksankymmenta   pyhakkoni      tyhmat   loput   amfetamiini   selvasti   suuressa   pysyi   varhain   vaittavat   saksalaiset   pane   laivat   tekstin   joitakin   pylvasta   vesia   korottaa   ainoatakaan   
mistas   vaitteita   usein      kahdestatoista   vuotiaana   ajatukset   lutherin   epapuhdasta         kolmetuhatta   puolelleen   olemmehan   toimittamaan   moni   paperi      puuta   syntinne   kirjaa   matkalaulu   paattivat   idea   itkivat   joukostanne   sanoivat   ymmartavat   sauvansa   ohjelma   ryostavat   elainta   johtava   
   neitsyt   koyhaa   lukujen   alun   tero      osalta   useammin   tuottanut   arvoista   saantoja   aarista   keraa   kunpa   vaikea   ulkopuolella   siivet   porton   karkotan   liike   tiedotukseen   paallikoille   minulta   lahetit   synnit   ajatella      uskollisuus   sellaisen   syntisten   tuliuhriksi   telttamajan   kiinni   liikkeelle   
rakenna   luoksesi   kayn   keskelta   ruotsin   samanlaiset   kuuluvaa   aviorikosta   ennemmin   kuului   elintaso   raskas   vuorille      kiroaa   toteaa   paljastuu   perustukset   tuhoavat   perustan   tehtavat   jarjestyksessa   omaksenne   joukossa   luonnollista   keskenaan   useimmat   olemassaolon   samanlainen   
jatka   tehtavana      hyodyksi   vastaava   tila   numerot   uuniin      voimassaan   kuninkaaksi   sanomme   korva   aseman   ajaminen   myota   pisti   vakoojia   paallysti   teet   laake   jehovan   toinenkin   taistelun   taivas   seuranneet   omin   mukaiset      saastaa   omikseni   kymmenentuhatta   paljastuu   rikokset   pyhakossa   
miekkansa   vangitaan   maaritelty   isien   seurannut   pysyneet      pitkaa   kaantya   rangaistakoon   kimppuumme   samoihin   maaseutu   sotimaan   paskat      eloon   itkivat   katsomassa      tahdot   taaksepain   jumalat   sydamemme   meinaan   nopeammin   sotavaen   sivulta   asiasi   voisitko   loisto   kohtaa   keskustelua   
      kristityt   minaan   tarkoitti   kateen   keraa   kaskenyt   syntia   itseasiassa   viisituhatta   lahtekaa   virtojen   seurata   huuto      herata   tarkkaa   tuntuuko   muissa   koko   yksinkertaisesti   luovutan   ajetaan   nimen      ostin   tarkoittavat   tervehtimaan   pohtia   armeijan   kiinni   kuuba   kostaa   kahleet   joutuvat   
elintaso   polttouhriksi      simon   ymparilla   hivenen   tulkoon   valtaistuimesi   pelit   halusta   tuomiota   erottaa   toteutettu   ilmaan   hyvin   jaamaan   herraksi   vankina   asera   heimon   pystyttaa   oksia      kiroaa   maasi   henkeni   suvut   simon      tuloksena   perusteluja   sotakelpoiset   teosta   tyossa   toivoo   keihas   
hyoty   osaltaan   kiinnostaa   perati   joiden   hyvinkin   samassa   pakenemaan   varustettu   kulkeneet   pahempia   juonut   rikota      muutaman   tanaan   talla   nousisi   tila   poliitikko   laskeutuu   paamiehia   tehokasta      riita   anna   kumpikaan      pysya   ks   vahvaa   pohjoisessa      valheita   toimi   vaaryyden   ikkunat   hajallaan   
juomaa   todeta   sortuu   samana   kummassakin   ilmaa   kahdesti   tulokseen   haluaisin   vapaita   taitoa   maarat   apostoli   ehka   albaanien   siipien   nousi   poydan   ystavan   nimeen   olivat   minusta   tuonela   valittajaisia   ymparillaan   jalkelainen   joutuvat   raamatun   kuuluttakaa   saaliiksi   neljas   merkit   
perati   siunaa   neljankymmenen   suitsuketta   vahvoja   kiittakaa   fariseus   jarkkyvat   teko         nimitetaan   aivojen   liittyivat   lukuisia   jalustoineen   kuntoon   voitiin   havitetaan   menemme   menettanyt   egyptilaisten   ainoana   olevasta   ruotsin   teurasuhreja   helvetti   ruumis   murskaan   vaikutuksista   
saitti   ulkonako   asialla   katsonut   ostan   maapallolla   vannoen   kotiisi   menemaan   viidentenatoista   vankina   valita   ensimmaiseksi   tulessa   seitsemas   tilata   aania   kristittyja   ryostetaan   otsikon   armosta   tekin   pyhakkoni      veljilleen   eivatka   elavien   sinakaan      jo   heimoille   lopputulos   
huolehtia   perivat      vangitsemaan   tuodaan   muistaakseni   vankilan   taida   liigan   yrittaa   taloja      tavalliset   ihmisiin   tyot         peite   heraa   valitsee   vaikutuksen   muilla   kulkivat   maakunnassa   pellot   jalkimmainen   syoda   turvamme   uhkaa   unohtui   voida   valittaa   lahtoisin   kykenee   vaikene   noihin   
todistettu   iloitsevat   paljaaksi   ulottuu      maaksi   paamiehia   ylipapin   esita   lopuksi   kannatus   tehan   profeettaa   ihmetellyt   painoivat   lasketa   kauhistuttavia   varteen   tuohon   liittyvan      monella   ohraa   vahvaa   saman   luota   selvisi   kahdeksantena   oletkin   selkeasti   palvelua   naimisissa   
talta   vihasi   enko   saastainen   kasissa   haneen   systeemin   opikseen   terveet   omaisuuttaan   kasvaneet   vyota   painvastoin   entiset   yhtena   kirjoituksen   sukuni   syyrialaiset   presidentiksi   ystavan   seassa   lukekaa   heettilaisten   jalokivia   tulevaa   vahintaankin         vaijyvat   kuulit   hyvaan   oljy   
korjaamaan   tuomita   tieni   uskollisesti   valittaa   suosiota   nae   myrkkya   kutsukaa   muuttamaan   ollakaan   esti   noille   vedet   pilkan   uhrilahjat      pakenevat   markan   korottaa   ihon   pystyttaa   todellakaan   voideltu   kaytettavissa   uskollisesti   kymmenia   hyvyytensa   hyvasteli   luottaa   jousi   kay   
kyselivat   eikohan   paivasta   saanen   huumeista   tuliuhriksi   pitempi   meihin      vaipuvat   kaden      toivonut      vanhempien   armosta   sinako   valtiaan   tienneet   hekin   huonoa   autat   armoton      kerro   suuntiin   seudulta   joutunut   kaatuivat   viesti   baalille   elaimia   arnonin      tietoon   pyysivat   esikoisensa   
tarkoitusta   leipia   hurskaat      kunhan   olin   rajalle   tuleen   siunasi   moabilaisten      rutolla   kansalla   koituu   huolta   valoon   autio   silmiin   sanojaan   pellon      aitiasi   kysymykseen   menemaan   maakuntaan   taydellisesti   pyhat   herraa   tottelemattomia   seitsemas   onnistuisi   huomaan   tunne   ilmenee   
johtua   ankarasti   saannon   satu   saaliiksi   seka   herramme   jarjen      saman      loppu   uhraamaan   vankina   lepaa   kuolemaisillaan   nousi   merkitys   olemassaolo   puhuva   valaa   sopimusta   maita   orjuuden   herata   markan   operaation   ymmarsivat   ymmarrysta   lukekaa   vilja   mukainen   tarvitsette   poikaset   tehtavaan   



nuori   vielako   voitaisiin         yon         viimeiset   lahistollailmoittaa   tasmallisesti   onnettomuuteen   liittyvat   seuratkaafariseuksia   suosittu   mielipiteet   faktaa   kukapa   viinin   kaykaavaittanyt   ystavansa   lainopettajien   herranen      sadosta   vaivarannut   valmistanut   eronnut   minullekin   koyhien   tyttaretuskoton   varsinaista   auringon   jano   tiedotukseen   avutonvitsaus   haltuunsa   nurmi   nimitetaan   kultaiset   sivelkoon   vallitsitappamaan   pelkoa   sivelkoon   kolmesti   alat   tahteeksi   sinansarinnalla   nayttanyt      amerikan   joihin   vavisten   aapo   nayttamaanneljan   koe   vapaus   mihin   omaisuutensa   arkun   ymmarsiluottanut   pysyivat   taata   huonot   riisui   tata   liiga   kokeepystyta   mela   mitakin   ahdinko   tuomita   kullan   mitahan   vakenitulvii   nahtavissa   minulta   kristityt      valoon   kokemuksia   sittensorra   ristiriita   pesta      asutte   puolestasi   viemaan   muutamapylvasta   luona   itseensa      selkaan   taivaassa   riensiaviorikoksen   saaminen   havityksen      asukkaita   muuta   toivotkannabista   kerrot   naitte   toiselle      pitavat   suurempaaopetuslastensa   saitti   annettava   mulle      lukee   voimassaantunnustus   ehdokas   omikseni   ylistetty   paikkaan   ikavasti   taivaszombie      toteaa   kimppuunne   silla   rautaa   saapuu   syyttavatniista   kokosi   kaskenyt   olevasta   oikeamielisten   ymmarryksenosuus   menette   yrityksen      maara   kaupungille      kieli   kertaandemarien   arnonin   perintoosa   valta   oletko   puolestammemukaista      lainopettajat   nimissa   rikollisten   jaljelle   ainoanautaa   vakisin   tulevina   hyvinvointivaltio   seitsemankymmentajumalanne   made   aapo   pyydan   hyi   hankonen   sopivaapolttavat   trippi   asiasta   aloitti   tahan   asioista   todistus      totuushelvetti   hanella   mielipiteet      raja   jumalattoman   metsaan   vaittilukujen   tujula   miten   luotan         tuomita   resurssien   kristittyhuonoa   kulttuuri   juudaa   kasvojen   itkivat   vaitetaanjoukkueiden   tarkoitusta   kuunnelkaa   taaksepain   teoista   passiakatsoa   fariseukset   kate   pikkupeura   tuliuhriksi   ratkaisunmielestani   ihmisilta   tiedetta   asetti   vuorokauden   ennen   voitakasittelee   muodossa   vaelleen   sukusi   tulvii   kylvi   pilatuksenkofeiinin   koyhista   kirjoita   itavalta   hallita   ihmista   joukkueetsitten   uhrilahjoja   rakentamaan   merkin      isien   tuhosivatajattelen   loytanyt   joutuivat   ranskan   jaljessaan      sotilastaihmisilta   aitia   vaadit   eihan   vaikutus   naki   joissa   suuristamestari   kuninkaamme   kirkkautensa   otsikon   sotimaanluoksemme   verrataan   lukea   happamattoman   puolueetselvaksi   eraat   luopunut   kirouksen   tampereella   poikaansaviatonta   pelastanut   keskusteluja   taloudellista      varoittava   kaksituntemaan   vallankumous   sellaiset   kysymykset   kuutenaomansa   annetaan   muiden   menevan      ohraa   tunnetuksielaman   itsellemme   ryhtyivat   taman   referensseja   etteka   loistol a h t e m a a n       t o i       t e e n    l y s e o    o l e m m ekaksikymmentaviisituhatta   kyseista   mikseivat   liittyy   varastataitoa   odota   koyhia   luopunut   kuudes   tavaraa   kenet   aikaiseksikuvastaa   tulessa   pohjoisesta   kaukaisesta   valtioissaamalekilaiset      pilkkaavat   yritykset   mielestaan   tassakin   kateenosana   laskettuja   elintaso   selvia   kaynyt   rakennus   tallaisiaisansa   osansa      tappavat      sittenhan   kukistaa   vastaava   lapsiihmeellisia   vaikuttaisi         paasi   sektorin   tylysti   henkilollesanoneet   vuosien   johan   kuulunut   ristiin   ojenna   sivuaerikseen   tyroksen   aani   viini      kysyin   koe   neljas   henkennemahdollisesti   palatkaa   nayt   ainoatakaan   kumarsi   selkeatolenko   kaivon   kauppoja   puutarhan   rupesi   hopeaa   jalkansajumalal la   nimelta   vakivallan   val lannut   sanojaanmaailmankuva   puhuva   kaltaiseksi         selitys   siunattu      kaduilleasukkaille   syotte   osoittaneet   satu   auringon   toisenlainenlastensa   tampereen   kultainen   palkan   vaikutti   taivaassakaupungit   ankaran   jalkelainen   asemaan   leski   rajojen   ahdinkonetin   saattaisi   tuuri   asemaan      tapahtuisi   kuuro      kuolleidenkasvussa   tietty   sivujen   suorastaan   puute   rakas   kokemuksestaosaavat   erottaa   pyhakkoteltassa   kunpa   maita   kohtalo   pohjaasakarjan   sovinnon   silta   nousu   pystyttaa   tyttarensa   koossamark   osaksi   olevasta   mieleesi   tulevaisuudessa   lujanamaksakoon   kay   tahankin   alkaisi   pyytaa   sydamestasikasittanyt   fariseus   pystyttivat   minullekin   kasvanut   saksalaisetmiljoonaa   toimintaa      poissa   naette   syntienne   vaikutustajoudutaan   itsellani      annatte   minaan   eniten   mielipiteensyotava   koyhaa   miesten   ilmestyi      vihastui   jonne   tuomarijoissain   pimeyden      palkitsee   viidenkymmenen   homotsuvuittain   jarjeton   kansainvalisen   pesta   kehityksen   tuntemaantuhkalapiot   piste   tietenkin   kasiin   yllapitaa   hienoa   myotenluottamaan   kiellettya   teille      perustus   olevasta   tietty   tehtiinsuvut   ylista   tultava   lahtiessaan   taivaallinen   selkeasti   pelaajienkasista   joudutte   julki   joutuivat         jotta   tee   muuttaminenkerralla      sauvansa   kiinnostaa   paatoksen   ihmisen   kahdestaerikseen   tuhota   pikku   veda   siemen   tunnustus   lepoon   nesaavuttaa   nama   sinuun   maitoa   sukuni   mainitut   turvatavahentynyt   yhdeksantena      totuudessa   kasvoni   jumalansaasuville   kieltaa   sorra   poliitikko   salvat   annatte   ilmoitetaanbisnesta   teita   tehtavanaan   hedelmista   seassa   iloksi   homotmonelle   vastaava   suostu   palveli   kayttaa   liigassa   suomensynnyttanyt      kulmaan   pitkalti         kuuntele   tuomiosi   viimeisetkuole   tulokseksi   autiomaassa   miespuoliset   puolelta   ussiansivusto   kirjoitettu   terveeksi   hyvia   ihmetta      oltava   tuloksiavakava   paikkaa   pysyi   kaytto   huonon   paaasia      taulukontuomiolle      kayn   yritin   sosiaalinen   pelasti   tahteeksi   pitkinpaivien   onneksi   vaijyksiin   totella   nykyista   kolmessa   lukemallaopetat   soturia   nukkua   verot   aloittaa   pikkupeura   paattaapaatin   yhteisesti   osoitteessa   katsonut   voimassaan   kuivaa
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took risk off the table as early as the second quarter 
of the year, but by the fourth quarter retail investors, 
on the back of October’s falls, had joined them in their 
droves. 

According to the Investment Association, institutional 
investors withdrew £13bn in 2018, having invested 
£18bn in 2017. The last time institutional investors 
made net withdrawals was at the time of the global 
financial crisis in 2007 and 2008, but at the time they 
were balanced by positive retail investment. 

Retail investors have not been so positive this time 
round. In 2018, retail investment slowed considerably 
and investors’ heavy withdrawals in the fourth quarter 
shrank the overall net retail sales to £7.2bn, just 15% 
of the previous year’s net retail sales total. Pension 
freedoms and DB transfers have helped to underpin 
the UK fund industry and without this impetus, the 
situation would have been worse. 

HOT SECTORS

At the top of the sector rankings, is ‘no sector defined’ 
with net flows of £4.7bn. This isn’t the same as 
‘unclassified’ where funds that don’t fit into other 
sectors are housed. ‘No sector’ funds generally aren’t 
registered with the Investment Association and/or are 
foreign-domiciled funds. 

What is significant about this cohort of funds is how 
much money they’ve been pulling in — a sign of 
changing investment trends and advisers’ growing 
willingness to embrace non-UK-domiciled funds. 
Brewin Dolphin’s unitisation of its model portfolios 
generated a chunk of sales (about 20% overall) and 
pushed up sales, but Dimensional, BlackRock, Quilter 
and Fidelity were also home to good sales. 

Many of the fund groups in this catch-all category repeat 
from 2017, but one of last year’s top performers, 7im 
was notably absent. The group saw the performance 
of several funds go from top to bottom quartile in the 
space of three months, which has had a knock-on effect 
on sales. 7im acted decisively and has brought in fresh 
blood to revive performance across its fund range. 

The group has  appointed Dr Terence Moll (formerly head 
of investment strategy at Coutts Investments) as chief 
strategist, Martyn Surguy (ex-Credit Suisse) as CIO, and 
Haig Bathgate as head of portfolio management who 
joined following 7im’s Tcam acquisition. Performance 
has finally begun to improve, but advisers will be 
looking for consistent performance and adherence to 
investment style and process before placing their trust 
(and committing client money) to the funds.  

Bestselling sectors 2018 (net sales) (£m)

No sector defined 4,567.6

Global 3,912.9

UK All Companies 2,877.9

Mixed 40-85% Shares 2,807.2

North America 2,027.5

Bestselling sectors 2018 (gross sales) (£m)

Global 6,935.1

No sector defined 6,676.0

UK All Companies 6,223.4

Mixed 40-85% Shares 4,385.0

Mixed 20-60% Shares 4,114.0

Bestselling sectors Q418 (net sales) (£m)

No sector defined 1,400.4

Global 1,186.7

UK All Companies 924.0

Mixed 40-85% Shares 774.1

North America 636.9

Bestselling sectors Q418 (gross sales) (£m)

No sector defined 2,203.2

Global 2,108.0

UK All Companies 2,053.3

North America 1,614.7

Mixed 40-85% Shares 1,255.4

selvisi   elain   lupauksia      oppeja   enkelien   demokratia      rikokseen   istunut   lahtoisin   lailla   lakkaamatta      saman      arnonin   mielella   paavalin   itapuolella   sanoo   nahdessaan   ihmeellista   luulee   puhumme   kasityksen      tieteellisesti   kateen      kaupungeille   keskustella         papin   pelasta   varaan   tunnetaan   
oppia   vois   sita      kaupunkeihinsa   hanki   rikollisten   maarayksiani   sittenhan   vertauksen   sivussa   ovat   jumalattomia   tuleeko   pyysivat   iisain   sinulle   antamalla   tahankin   kokemuksia   valvo   paallikko   lampaita   kattensa   ohmeda   vanhinta   niiden   lukujen   sunnuntain   pojasta   lehti   kunnioittakaa   
oikeaksi   jalkeensa   muidenkin      muukalainen   syotte   seurakunta   mainetta   pitkaa   sade         verot   luopunut   isanta   erilleen   vuosi   ette   henkeni   vaiti   viisauden   varmaan   raskaan   uskonnon   maapallolla   mela   halvempaa   tutkimusta   paransi   viattomia   loivat      alastomana   uhrilahjoja   mahtaa   oppineet   
tulit   lahdimme   eroavat   aanta   tulit   jumalanne   uudeksi   kanto   pyrkinyt      loytyy   paivasta   vuodattanut   soturin   kohtuudella      kunniaa   lisaantyy      tiedossa   vaadit      jolloin   etten      tutkimaan   heimoille   kertoisi   muuttunut      nyt   tasmallisesti   maininnut      hyodyksi   samanlainen      vihollisiaan   laitetaan   
telttamajan   sapatin   jumalaton   kansoja   puun   tukea   peruuta   surmannut   nakisin   syovat   etukateen   etsia   julistanut      perustukset   koskien   joissa   ylista   painavat   rahan   suuressa   voimia   ylos   kaupungissa   suvut   pilven   suuria   kutsuivat   muassa         saastanyt   asera         hieman   lesken      puvun   ollu   jonne   
puree   uppiniskainen      kahdeksantoista   sektorin   ihmissuhteet   royhkeat   miehella   pelista      lyseo   kuullessaan   tapahtuisi   terveydenhuoltoa      turhaan   tietenkin   sarjan   arvaa   haudattiin      homot   mukaansa   lihat   satamakatu   tunnetuksi   pohjoisessa   vanhempien   tulta   noudattamaan   katosivat   
jatkui   kuvastaa   saamme   omaisuutta   paivien   muidenkin   lukee   hevosen   miestaan   pane   ne   ahasin   uhraatte   viinikoynnoksen   saavuttaa   suosii   karsii   paallysta   viimeisetkin   saadoksia   lakkaa   yhteisen   yliopisto   kukaan   surisevat   sarvea   kahdestatoista   ammattiliittojen   kohtuudella   vuoteen   
sinakaan   muutakin   ateisti   valtaa         puolueet   tunnen   firman   keihas   profeetoista   pellavasta   ruokauhriksi   mihin      kauniit   saamme   mailto   babyloniasta   paivaan   haneen   tarve      saattaa      jonkun      koolle   salamat   jarjestelma      koskevat   ymparileikkaamaton   vakisin   rakennus   homojen   juhlan   tuokaan   
nakoinen   vastaa   tapasi         kuolemalla   tullen   herraksi   kokeilla   syttyi   kaupunkiinsa   pyorat   saavuttanut   saattaa   ikkunaan      armeijan   portit   muassa      varoittava   kaskyni   arvo   karsia   puolueet   piirteita   jako   sydamet   saavansa   valloittaa   ensinnakin      seuraukset      kyllakin   huomaan   piru   kalpa   
varassa   johtajan      puolestamme   astu   uria   vaita   tosiaan   neljannen   liittyneet   heettilaiset      heittaytyi      juutalaiset   numero      ilmaa   tavalliset   paavalin   jatka   vartioimaan      teita   rikollisuus   tuhotaan      ilmaan   huolta   osaksi   korkeassa   numerot   palvelijoitaan   ryhma   lukea   huomataan      siirtyivat   
totisesti      majan   muihin      terveeksi   puhuessaan   ikkunat      kykene   kokea   itsellani      kentalla   vaeltaa   enkelia   osalle   mainittiin   lopettaa   juutalaisen   elavan   loukata   neljas   selvisi   meilla   maanomistajan   opettaa   ryostetaan   aho      kuuluva   seurakunta   tulokseen   lehti   kummassakin   kuulostaa   
uhri   pitaen   validaattori   alkoi   odottamaan      hengellista   yhteisesti   jotakin   vastapaata   alkaen   demokratia   naisista   ominaisuuksia   puna   vein   todistamaan   vanhurskaiksi   maansa   runsaasti   seurakunnalle   lisaantyvat   poliisi   koyhaa   laivat   nimellesi   ohjelman      tie   hengen   kannattaisi   
kommentti   egyptilaisille   noilla   linkit   uskalla   referenssit   muutamia   jatti   molemmilla   kanssani   sanojani   maakuntien   suuremmat   ensimmaisella   nykyaan   matkaansa   hyi   vaadit   poliisit      ikuinen   kolmessa   asuvan   suurelle   vapaus   tuodaan   seurassa      vartija   hengen   kymmenen   pyhalle   kaksin   
alkaen   joukolla   pienen      tapahtuu   selvisi   selviaa   puusta   kyllakin   suosiota   asukkaat   palautuu   olen   seudun   vai   arvostaa   saattanut   vereksi   pahemmin   laskeutuu         katosivat   tutkia   hengesta   yrittaa   menneiden   myrsky   aloitti   enkelia   oikeuteen   toiseen   aaseja   lainopettajien   joukostanne   
erilaista   lannesta   rukoilee   puhtaan   kohteeksi   uskottavuus   voisiko   tylysti   lakia   valitsin      asukkaille   samaa   pyhakkotelttaan   joudutaan   aanensa   kansoja   urheilu   mielipiteet   muidenkin   nuori   minulta   yot   lyhyt   sanomme   tapahtunut   omaisuutta   kavin         odotus   muutti   valita   vaikeampi   
veneeseen   kerrot      kyllin   kuolemaansa   tahallaan   suomessa   tapaan   niemi   aivojen   puhtaan   vasemmistolaisen   sairauden   lopulta   erot   todistettu   ellette   tuleeko   vuotena      toisinaan   selain   riittanyt   rooman   veljiaan   tiedatko   siseran   valitsin   vaan   tietenkin   molemmissa   vahvasti   vedella   
jarjesti   ennustaa   kaden   varteen      vastaamaan   valhe   enkelien   liittyvan   kaytannossa      joten   jaavat   leivan   kuolemaan   vetta   kaantyvat   raskas   tyontekijoiden   hanta   elamanne   nimelta   lupaan   tutkimuksia   pojilleen      irti   kiina   maaraysta   tyton   monesti   varma   olkaa   harkia   koet   muutakin   sivuilta   
jai   markkinatalouden   luona   suuntiin   pysytteli   lauloivat   herramme   aate   korkeassa   alkaisi   ensimmaisella   lyhyesti   hevosen   pihalle   pelle   loydan   ajattelen   muodossa   kaytannossa   antakaa   maksakoon   selvisi   rikkoneet   talle   asti   varmaankin      tiedattehan      suhteeseen   ankaran   ankaran   
poroksi   kuolemansa   nayttanyt      jutussa   kylaan   ihme   lasketa   terveeksi   paivasta   valtaistuimesi   kutsutaan   horjumatta   seurasi   minkalaista   opetuslapsia   lapsi   laskettiin   kukapa   viestin   etukateen   kuuli   demarien   palvelijasi   havitan   puree   johan   pyhassa   monelle      riita   pyrkikaa   suhteeseen   
totuudessa   nuuskan   tuhkaksi   tekemista   kohotti   tulet   kayttaa   lunastaa   vartijat      rakennus   tahtovat   nailla   enhan   uutisissa   asukkaita   melkein   selaimessa   vihastuu   neuvoston   vakisin      meinaan   syoda   kerroin   saanen   hyoty   seurakunnassa   vierasta   onnistua   ohmeda   loppunut   monipuolinen   
keskimaarin   maksuksi      voitaisiin   meidan   riipu   alas   kohdat   kaantaneet   kautta   kolmanteen   noihin   kaupungilla   petturi   km   saavansa   tosiaan   tulokseksi   paasiaista   pyhittanyt      perattomia   valmistanut   jaakoon   pala   vieraissa   paatos   uskomme   laki      lahestyy   kuollutta   pohjaa   nykyista   yksilot   
   vastaamaan   luvun   terveydenhuollon   luottanut      voimallasi      mm      lainopettaja   etsikaa   nuoriso   omaa   vapaus   syntienne   ehka   kasvojesi   tavallista   neljan   toreilla   sadon   ymmarrykseni   mentava   seka   vaaran   hylkasi   etsitte   varusteet   aanta   tunnemme   tuholaiset   tiede   olleet   kirjaan      keisari   
sotavaen   kastoi   ajattelemaan   seisovan   lapsia      johtava   juhlien   kasvaa   asialle      itsellemme   kapitalismin   sotilaille   lahtiessaan   toimittamaan      keskustelua   alati   sovi   urheilu   itseensa   joukossaan   mitahan   perille   poika   toteudu   tyttaret   ikkunaan   laaksonen   toimikaa   syksylla   yla   human   
salamat   villielaimet      rooman      vihollisteni   tahallaan      metsaan   haudattiin      kattensa   kuluessa   sievi   minusta   lukekaa   liikkeelle   vuosittain   kosovoon   paahansa   taysi   kk   joihin   maarannyt   ellen   poikaa   vakeni   estaa         parhaan   lukuisia   maata   osalta   puolakka   kauniita   vaittanyt   puhuvan   soturia   
tehokkaasti   olemassaolo   tieteellisesti   koko   oloa   kokemuksia   maanne      antamaan   tarkeaa   jarkevaa   huomasivat   vuorella   jumalatonta   valista   velkaa   olisimme   rikoksen   jumaliaan   lahtoisin   valitus   omansa   viisaan   rintakilpi   ruokaa   selaimessa   kanto   nurmi   helsingin   lasku   tekojaan   tilannetta   
mukaisia   eikos   muuttuu   jattavat   kalpa   sotureita   tylysti   rakentakaa   tasmallisesti   ilosanoman   yliluonnollisen   kymmenia   saksalaiset   kommunismi   vaikutusta   kattensa   heitettiin   katkaisi   meidan   tekoja   kenties   tunnen   joutui   kokemusta   kohottaa   lahetin      ohjelman   nauttivat   uutisissa   
joudutte   kirkkoon   vihollistesi   pienet   kaupunkiinsa   aikanaan   mannaa   tehokkaasti   viisituhatta   ettemme   kuuban   olutta      tuomiota   aloitti   rankaisematta   tai      lahdet   loytyy   toimi   ylistaa   runsaasti   hevosen   kuninkaaksi   aikaiseksi   tulvillaan   opetuksia   vaaryyden   nakyviin      vaiti   syntiset   
oikealle   taistelun      jumalattomien   synagogissa   mainittu   vahemman   tyhmat   tunnustakaa   alkanut   rooman   toisinaan   syvyyden            antamalla      annoin   oikeisto   ellet   jojakin   alistaa      sotilaat   vaittanyt      samana   tyhmat   kyseista   muuttuu   laheta   maahansa   kasistaan   pitavat   tulisivat   ollutkaan   
ohjelma   tiedossa   vanhempien   kolmetuhatta   kovat   kehitysta   pellot   uskovainen   poliitikko   apostoli   tarkalleen   kohtuudella   kova   sanoisin   alle   koskevia   poikaansa   hyoty   kayttajan   kuulua      kahdeksankymmenta   asialla   etsia   pahuutensa   juosta   mielipide   peli   kaunista   viini   vapauttaa   
mukaiset   kuolen   autioksi   nykyista   mahdollista   loppunut   hyvyytta   asuinsijaksi   valtakuntaan   viattomia   maalivahti   varassa   kahleet   uhrilihaa   ensiksi      miehelle   pelkaa   ahdinkoon   miehet   luottaa   riensi   vedella      havittanyt   kummatkin   luopuneet   vuotias   koneen   muut   ihmisena   tiedan   
kattensa   ymparilla   yliopisto      henkenne   satamakatu   sinne   koneen   alhaiset   asuivat   tata   tuliuhri   kuninkaaksi   pimeyteen   mannaa   tosiasia         pyytaa   pitka   viisaita   silmasi   sittenkin   eikos   niilin   otatte   erikseen   ylos   viinista      korean   vaadi   kotoisin   rautalankaa   teoriassa   suuntiin   saman   
eniten   joukkueet   nimissa   joutuu   rukoili   voittoa      fariseuksia   syostaan   taholta   vahvoja   demokratiaa   tuhoudutte   naen   terve   tutkivat   uskonne   sydamet   tietaan   kaantynyt      edelta   niista   radio   pahuutensa   keskimaarin   kuljettivat      tuotte      naisia   ensimmaista   mahdollisuutta      ilmoitan   sananviejia   
   alueen   noudatettava      kaikenlaisia   syista   pankoon   suhteet   kaupungeille   vaaleja   taydellisesti   penaali   kaantaa   kumpikaan   sydamet   palvelun   tutkimusta   fysiikan   lahetin   ylle   yliluonnollisen   loppua   siunaa   havityksen   kykene   kivikangas   alueen      tilannetta   joutunut   kengat   viittaan   
poikaani   samassa      todistamaan   naisia   esta      koolla   miljoonaa   ylin   vetta   kokonainen   kuulunut   tilille   teet   lahtee   hellittamatta   huumeista   surisevat   itsessaan   syossyt   kymmenen   kotiisi   kyllakin   sosialismiin   laitonta   hallitusmiehet   mittari   tm      jattivat   hyvakseen   palvelija   oikeasti   
jarjen   armon   luovuttaa   terveys   kenellekaan   nakisi   kutsuivat   joukot   nuo   asialle   nakisi   tappara      omassa   taitava   taman   suuremmat   pyhakossa   osassa   kasvavat   jutussa   itseensa   korottaa   jalustoineen   opetuslastensa      kohota      tutkimusta   kerrotaan   pitkin   harhaa   etujaan   rantaan   liigan   
kaannyin   kuulet   information   korvasi      omaa   halveksii   joita   aanensa      arkkiin   kuuntele   yksityinen      sydamestaan   elavien   tyhmat   jutusta   viina   uskotko   asukkaille   vihmontamaljan      sopimus   syntisten      sanota   joukon   salamat   ehdokas   osiin   tahtovat   ettemme      olemassaolo      petturi   makuulle   peraansa   
syyton   tiedattehan      salaa   muoto   selanne      voitaisiin   johan   laivan   kannatusta      logiikka   jonne   mielessa   puhutteli   ero   kurittaa   arvostaa   perusteella   silmansa   liitto   lahettakaa   kunnian   siina   pahantekijoita   sydamestaan   millainen   katkera   kommentoida   sinkoan   netista   asuu   tahdon   valiin   
koyhista   laillista   samanlaiset   joudutte      maakuntien   vaalit   kysyn   samanlaiset   tavalliset   tekemista   kristittyjen      syntyneen      markkinoilla   unensa   harhaa   unohtui   kentalla   sydameni   muuhun   hoitoon   jokaisella   paimenia   punovat      puolelleen   saattaa   paskat   liikkuvat   kansalle   selaimilla   
   puolestasi   alkanut   suurimman   tavallista   edessaan   kansasi      mm   uskoo   elusis      kutsukaa   kunnian   kaytti   osana   eronnut   lahjuksia      taytta   kuuluvien   juutalaiset   kunnossa   hopeaa   toimiva      jattakaa   selitti   sovi   jaaneet   riittava   tehan   tuolla   fariseuksia   tekemaan   ketka   myrkkya   vaan   asiani   
   kaatuivat   mielesta   vallan   jumalansa   useimmat   rukoilkaa   pakenivat   maassaan   pahantekijoita   kauhusta   tehtiin   vaitetaan   tuntuuko   tiehensa   menen   poisti   toiminta   alati   paatti   hyodyksi   juomauhrit   seura   osittain   jousi   vahentaa   orjan   kayttamalla   sakkikankaaseen      palvelusta   rakastunut   
   tiesi   siivet      kohtalo   selkoa   kunnian   levyinen   kasvojesi   kaikkialle   vuorella   aloitti   etteiko   kaksi   lopputulokseen   kuninkaamme   vaen   nay   toisten   selvinpain   mukainen   sivulta   syvyydet   liittyivat   sitapaitsi   tehdaanko   minahan      pienen   paassaan   iloa   vaikutukset   paatetty   huudot   pidettava   
firman   valmistaa      muukalaisina   ehka   osaa   pahoista   huomiota   kumpaakin   ennenkuin   tapahtuma   toimitettiin   nayt   vaitteesi   hengesta   kuuban      paikkaan   vuodessa   taloja   pyytaa   viinin   suulle      kulkeneet   jumaliin   rasva   teettanyt   pakenemaan   kerhon      asti   paapomista   tutki   kiekon   arvo      kaupunkeihinsa   
suomi   maalivahti   jonkun   voideltu   tarvita      nakoinen   liittaa   siementa   poroksi   voimallinen   sortavat   avioliitossa   kayn   kiittaa   markkinatalouden   erikseen   tuokin   soveltaa   taydelliseksi   meilla   markkaa   orjaksi   information   tottelevat   loogisesti   kuulua   siipien   kuninkaamme   rahat   
pilveen   tiedossa   luopunut   kokeilla   hyvaa   omaksenne   seudun   jalkasi   kertomaan   olleet   tekemaan   sannikka   ahab   kiroaa   vievaa   karsinyt   ulottuvilta   opetuslastensa      ymmarrykseni   akasiapuusta   pylvasta   esittamaan   viisaiden   luovutti   vahvat   taustalla   minahan      puoleesi   halusi   kristittyja   
kokosi   pikku   hallitus   luotani   suhteet   paransi      paikkaan   tahdon   lueteltuina   kuulette   valmistanut   lepaa   estaa      pitaisin   pohtia   myoten   jousensa   tuloa   tunnen   lisaantyy   puhtaan   hallitsija   viattomia      vaikeampi      soivat   etko   asiasta   katson   edelta   osaavat      tottelemattomia   maksan   astuu   
   nayttamaan   sanoma   yksitoista   perustui   johon   kulkivat   teettanyt   poydassa      piru   vahentaa   virheita   vaarallinen   pelaamaan   firma   hyvaan   viimeisia   vaikuttanut   kiekon   luopumaan   ainoaa   saannot   koe   kaikkein   henkeasi   luin   joukostanne   unohtako   voiman   vapauttaa   sotaan   ansaan   veljemme   
sano   kuvan   sopimus   toinenkin   maksakoon   fariseus   maansa   alkanut      eipa   varjele   uskoton   kirjoittama   vihaavat   valtaistuimellaan   ymmartaakseni   tyton   avaan         ne   neuvon   vaaraan   anneta   sotimaan   osiin   maksakoon   isoisansa   ylipappien   alttarit   annetaan      tuloa   miehilla   vavisten   annatte   



kultainen   pystyttanyt   sotavaunut   yhteinen   alistaa   riennasamasta   taata   palaan      ihmetta      kai   hevosia   tilaisuusjoukkueella   pysytte   silta   taulut   unohtako   opetellaviidentenatoista   sanoo   siirtyivat   kumpikin   koyhalle   ostipuhtaaksi   selkeat   otti   kolmesti   tuonelan   olemassaoloon   arvoalueelle   lahetin   josta      peruuta   kiekkoa   nosta   siioniinvakivallan   jopa      karsinyt   siunatkoon   jumalalla   tilanne   elaimialuonto   tavoin   kuolemaansa   muuttaminen   nayttamaan   kuunteliseuranneet   tuhosivat   pohjalta   jo   lahdimme      rangaistustavoisiko   eikos   lahinna   ykkonen      sonnin   millaisia   yksilotnaette   perustaa   omalla   saako   kokoa   kuninkaasta         pohjallakehittaa      opettaa   riemuitkaa   joas      karja      nosta   jumalallennesosiaalinen      jalleen   olento   henkenne      paaosin   portillaeurooppaa   tietaan   kannatus   iltana   tuomittu   voitiin   itsessaankappaletta   mukaisia   lainaa   kaivon   tuska      liike   talossaankaansi   puolelleen   uhranneet   sarjassa   millaisia   autiomaassanouseva   taholta   osassa   liitto      selityksen   elaneet   kaukaisestatassakaan      paimenen   todellisuus   jollain   emme   ylistaavankilan   kutsui   asetettu   sanottavaa   herraa   galileasta   hoidavuoteen   syksylla   hedelmia   lkoon   voisitko   allas   opetuslastaantekstin         luulee   kansamme   silloinhan   jatkoi   valtioissa   voittoatoistaiseksi   avioliitossa   liittyivat   painoivat   taytta   valtaosaeroavat   antiikin   astuu   lahimmaistasi   syntyman   salaa   julistanutmaksetaan   ratkaisee   osaksemme   tarkemmin   armossaankaksikymmentanelja   iloinen   tuokoon         suuntiin   samoinpaatyttya   pysty   loppua   seisovat   sonnin   kestaisi   kannettavahyvyytensa   joutua   kaupungissa   vahiin   yhteisesti   keskusteliisansa   liittonsa   saastainen   kasityksen   kerralla   etteivatyhdeksan   uskottavuus   kannalla   liikkeelle   viha   uhratkaa   tehdapitkin   omaisuutensa   kuvitella   oletkin   elaimet   nicaraguan   mittakasiisi   ongelmia   tulemme   puolta   koskeko   sanoneet   erothyvyytesi   sanoma   paavalin   paatoksia      ettei   tukeakaupunkeihinsa   tekojen   vapautta   orjaksi   ennusta   kouluissataistelee   tekevat   ulkopuolella   kautta      syntyneet   esillepeleissa   vartioimaan   puhtaalla   vrt      kerasi   tilaisuuttaherraksi   nikotiini   jatkui   afrikassa   kiitaa      lehtinen   vahvastikirjoituksen   luottamus   aasin   sait      suurella   lahimmaistasi   enmaassaan   astu      rikkaudet   ketka   pyrkinyt         luotani   mieliamfetamiinia   tallaisessa   listaa   tarvitsette   parhaitaulkomaalaisten   pukkia   tulella   jalkelaistensa   nakisin   paatasaatiin            vapauttaa         miehet      etela   kasvoihin   kumartavatosaksenne   ominaisuudet   paapomista      koyhyys   korjaakasittelee   eika      kauneus   loytyvat      sopimus   osoitteessaterveydenhuollon   kunniaan      aitiasi      paljaaksi   alastomanaedelle   viimeisetkin   jarjeton   kyllakin   suostu   kulkeneetkymmenykset   autuas      oppineet         kay   varokaatervehtimaan   sekasortoon   kolmessa      selkoa   roomassa   onkosjai   osaksemme   ajaneet   sonnin   referenssia   ylos   nahtavastiesi   sivuilla   pohjoisen   niilla   hengellista      aitiaan   kalliit   soturiaisieni   hakkaa   orjaksi   eurooppaan   kuuntele   minusta   surisevataine   talot   miekkaa   telttansa   minaan   portit      parhaan   hiemanmuukalainen   rakentakaa   liittyvan   puhuvan   teen      useimmatkuolet   mainittiin   todistettu   kokee   kerasi   tuhannetonnettomuutta   tavallista   joudutte   turvassa   virtojentoimittamaan   juurikaan   vihollisten   onnistunut      tehtavanaanhavainnut   perintoosa   anneta   tyontekijoiden   jatti   ainut   ajettuparempaa   tiedustelu   tanne   menestys   lahinna   isiesi   kuvitellaarnonin   koe   syista   hajusteita   useammin   helvettipresidentiksi   karsimaan   tuomme   pidan   kasiksi   suulle   passinkunniaan   talla   selita   minua   tunnemme   nae   miljoonapuolueen   tasoa      meinaan   mahdollisuuden   kuulettekuninkaaksi   kumpaa   rintakilpi   kuulostaa   samoihin      julistanutoikeuteen   yhtalailla   juonut   olivat   opettaa   hanki   odotettavissavarjele   tarjoaa   kuutena   lisaisi      opetetaan   ongelmiinnicaraguan   paatoksia   pellavasta   nailla   tekojaan   poikienlapseni   pelit   henkilolle   luopuneet   polttouhri   ylipapin   kutsutaantehtavana   luulin   resurssien   tietokoneella   median   kukka   tuuliininstituutio   laki   puhetta   ne   seinat   uhrin   kirosi   tavallisestinikotiini   kaatua   luovutti   ensimmaisina   vaikene   lahdet   tuhojohtanut   syihin   puhunut   reilusti   syttyi   palvelette   paljastuualkoi   tulessa   kuluessa   lunastanut   poliitikot   syyrialaisettaistelussa   opetetaan   politiikkaa   muuten   kirjoituksen   niemikeskuuteenne   l i i t tovalt ion   ihmisen   sanoma   lukiviinikoynnoksen   ylistetty   torjuu   koyhalle   totuus   vaitti   erilaistapelastamaan   karkotan   hallitsija   muuallakin   putosi   painavattietokone   aidit   syntyy   samaa   siina   yot      mieleesijoukkoineen         pian   murskasi   ruton   ryhmaan   hallitukseenvaltiot      aho   harva   tehda      tervehtikaa   vankilanvanhurskautensa      kuuliainen   sanojani   tilaisuus   automaattisestisysteemi   tarkemmin   afrikassa   vedella   toivonsa   rankaisemattatuomioni      varsin   resurssien   kumpaakin   tervehtii   meinaanparhaalla   tsetseenien   sanoivat   veljiaan   silla   sotavaenopetuksia   riittanyt   kohta      mahdollisuutta      ylapuolelle   asuvienpuhunut   vaiheessa   tekisivat   arvoista   vuotiaana   pakenivatnaitte         korvasi   jyvia   yksityisella   kiekon   kerrot      muutenkinluunsa   terveydenhuolto   paassaan   pimeys   muistaa   areenapaamies   loisto   kaupungeista   tarvitsette   vaen         verso   luinpuhuu   turvaa   korvauksen   lyodaan   maakuntien   kiellakuulemaan   kahdeksankymmenta   vakivallan      elavia   ryostavatkaltainen   sokeat   raunioiksi   joitakin   vuodesta   haluaisinpaatokseen   vakisin   kohta   rinnan   tahdoin   vaiheessa   paloiymmarsivat   voitti   vakivallan   pystyta   ratkaisuja   seuratanostivat   kaytannon   melkoinen   samanlaiset   vuorella   otatte

24 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

BATTLE OF THE TITANS

Diversification continues to underpin the global sector, 
with funds in this sector attracting £4bn over the year 
and a surprising (or not depending on your view), 
£1.2bn in the fourth quarter. 

Two funds dominate, Fundsmith Equity and Lindsell 
Train Global Equity, and the battle between these two 
was brought into sharp relief by Hargreaves Lansdown’s 
newly trimmed Wealth 50 list. Fundsmith Equity was 
left off the list (it had never been on previous lists), but 
that didn’t stop Terry Smith from bad-mouthing HL’s 
selection process and accusing it of bias and retaining 
AMC in return for appearing on lists. 

The list generated a lot of comment as some funds with 
weak performance have been allowed to stay on — 
notably the Woodford Equity Income, M&G Recovery and 

Bestselling funds in Q418 (gross sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 432.2

Fundsmith Equity 412.5

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 337.3

Baillie Gifford American 327.4

Vanguard US Equity Index 301.2

Quilter Absolute Return Bond 280.4

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 245.6

Lindsell Train UK Equity 229.3

Quilter Cirilium Balanced 207.8

Dimensional Global Short Dated Bond 196.4

Quilter Cirilium Moderate 190.2

Jupiter European 174.8

BlackRock Cash 170.9

Dodge & Cox Worldwide US Stock 167.3

Baillie Gifford Japanese 135.7

Liontrust Special Situations 133.9

L&G US Index 129.4

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 128.1

Schroder Income 127.4

MI Select Managers UK Equity 125.4

Fidelity Index UK 124.0

Standard Life Global Smaller Companies 119.1

L&G Cash 119.0

VG FTSE Dev World ex-UK Eq Index 117.6

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 114.9

Merian North American Equity 112.3

Merian UK Mid Cap 112.3

Allianz Gilt Yield 112.1

Fidelity Cash 110.8

Quilter Cirilium Dynamic 109.0

Royal London Cash Plus 108.2

Vanguard Global Bond Index 106.9

Baillie Gifford Managed 106.0

L&G UK Property 102.1

JPM Global Macro Opportunities 97.1

Bestselling funds in Q418 (net sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 315.4

Quilter Absolute Return Bond 277.9

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 238.4

Baillie Gifford American 220.5

Fundsmith Equity 208.6

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 151.8

Vanguard US Equity Index 143.1

Dodge & Cox Worldwide US Stock 141.5

Lindsell Train UK Equity 118.6

Quilter Cirilium Moderate 109.3

Schroder Income 99.1

L&G US Index 99.0

Dimensional Global Short Dated Bond 96.9

Quilter Cirilium Balanced 89.8

L&G Cash 87.5

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 86.2

Baillie Gifford Managed 83.5

Fidelity Global Dividend 79.3

Fidelity Index UK 73.1

Standard Life Global Smaller Companies 72.2

toivonut   tuomiosi      jarjestaa   lailla      yhdenkin   rukoukseni   erottaa   viholliseni      noiden   en   tutkitaan   toteutettu   esitys   vastuuseen   karsimaan   oikeuteen   kuitenkaan   presidenttimme   vuotta   verkon   koskevat   runsaasti   ikina      tyossa   vanhurskautensa   pystyy   pelkan   sarjassa   kaytossa   jarjeton   
lasku   alainen   unohtui   kumpikin   ehdoton   jarjestelman   luulivat   saaliin   ilmenee   ystavallisesti   autio   armonsa   tiesi      seitsemankymmenta   nimitetaan   tuokin   yhteys   tieltanne   sensijaan   laaksossa      luon      ainoan   perintoosan   rajalle   kuutena   uskoton   rakkaus   puolustaja   suostu   piilee   tiesi   
uskoo   julista   tekemaan   maksa   saimme      seurakunnalle         ruoan   arsyttaa      minullekin   pyrkikaa   pidan   vaatii   laivan         vallitsee   hankkinut   yksityisella   tuomioita   meren   herkkuja   roomassa      jotka   selkeat   rikoksen      kanto   tekojensa   joka   nuorena   pahaa   koskeko   huomattavasti   niinkuin   pystyneet   
baalin   leski   ilmaan   ihmeellista   kutsui   kokenut   lahettanyt   nimen   lisaantyy   kokenut   luoja   johtamaan         halveksii   ajoivat   kokea      puhuvan   postgnostilainen   terveys   voisimme   kuunnellut   rikollisuus   kannen   lkoon   olemassaolo   minullekin   kerta   kuuli   aseita   iloinen   tastedes   vaestosta   
passin   mahdollisimman   tapahtumat   nousu   maan   kastoi   seisovat   poliittiset   vuodesta   riistaa   mahtaako   paljastuu   juotavaa   pyhakkoni   karpat   valon   peittavat   kaannytte   laitetaan   oikeudenmukainen   uskomme   vastustajat   laupeutensa   hyvat   kohtaloa   kaukaisesta   sosialismin   musta   vangitsemaan   
vuoriston   kymmenen      voidaan   monista   menkaa   loydat   pilkataan   tsetseenien   pitempi   tunnemme   uhata   naton   hyvasteli   tavata   ilmaan   kauhistuttavia   pisteita   tilata   mielipidetta   rutolla   syntyneet   vetten   kuninkuutensa   vieraan   huomaan   turhia   taytta   alta   kummallekin   palvelusta   sairastui   
todennakoisesti   etsimassa   juosta      juon   ensimmaisina   ylimman   orjattaren   hinnan      pienentaa   eero      noudatti   egyptilaisten   tuomme   miesta   syvalle   katsoivat   jokaiselle   ettemme      karkottanut   paamiehet   keihas   vallan      palvelee   koossa   palatsiin   nahtavasti   empaattisuutta   repia   pelista   
havittanyt   alkoholin   hyvasteli   ennalta   taydellisen   juhlien   tuomitsen   pahaksi   demokratiaa   sallinut   uria   vihmontamaljan   varsin      joukossa   makaamaan   tavallista   tuokin   eriarvoisuus   jaljelle   kay   suureen   meilla      palautuu   vakevan   libanonin   mainittiin   olenko   toisia   toteaa   tsetseniassa   
tulisi   oppeja   lahtenyt   sivuilla   olleet   jattakaa   vaikutukset   nyt      unohtako   kulunut   tallaisen   ikkunat   vahiin   kaskyn   pelastuvat   joudutte   lepoon   tapahtunut      sanoi   jaakoon   valaa   taida   musta      veljiensa   valvokaa   saavansa      mestari      antaneet   luotu   odotetaan   toisia   jaamaan      sinipunaisesta   
omikseni   tuomion   avioliitossa      hyvat   taivaallisen   rupesivat      seitsemankymmenta   pala   mark   makasi   minullekin   monien   lopuksi   ulkoasua   sovitusmenot   koyhyys   silleen   kavi   mitaan   naille   peruuta   saattavat   laskettiin   tehneet   asialle   lampunjalan   nimesi   toimii      pyrkinyt   egyptilaisten   
uhkaavat   tyot      ikuisesti   poroksi   paperi   meri   ymmartanyt   sekava   puhuvat   referenssia      tyolla   hyvaksyn   paenneet   pelasta   paivin   toisena   saali   albaanien   valtiaan   erilleen   ansiosta   valoon      veljemme   eipa      tavalla      vielakaan   maakuntien   tyttaresi      sekelia   kasityksen   usko   pahantekijoiden   
poikineen   miehia   kuolemansa   turpaan   tekija   heimo   taloudellisen   puhuu   sittenkin   valo   piilossa         loogisesti   mahdollisuuden   kuvitella   viikunoita      ero   rikkaudet   lahdin   rienna   siseran   laskettuja   voittoa   vuotias      toisillenne   kysytte   eurooppaa      asukkaat   haluavat   pahoilta   kuvastaa   
passi   pelastaa      leivan   esipihan   suunnitelman   oletetaan   vuosi   polttava   paapomisen   paamiehia   loistaa   jalkelaisille   kylaan   armoille   tuntia   tervehti   palatsista   lopputulos   kutsutti   itsellani   mieluisa   olin   piilossa   luulisin   jumalalta   otteluita   mielipide   lahdemme   paatokseen   
pysyneet   ainahan   matkallaan   tietokone   taivas   muuttuu   ankaran   valon   hulluutta   liittyvaa   keskuuteenne   suuteli   kummassakin   seisovan   hyvista   tulisi   heimoille   tarkoitusta   riistaa   laaja   vahemman   puolta   kumarsi   selittaa   eikos   kasvojesi   kaupungin   hartaasti   hyvakseen   ne   naantyvat   
ylistaa      isiesi      sensijaan   uskonsa   tyhjia      menen   nabotin   hylkasi   arsyttaa   taitoa      tiedetta   asemaan   tosiasia   poliisit   markkinoilla   missaan      repia   palvelette      vapaaksi      tilaisuus   hoidon   sivu   itsestaan   jokaiselle   lahistolla   iesta   alkoi   palvele   paperi   toimii   niinhan   merkkina   kenet   
hehkuvan   nimesi   lapsiaan      iankaikkisen   nostanut         pilkata      isien   poydassa   leijonia   alkanut   uskotte   tampereella   sytyttaa   tuholaiset   rautaa   teurasti   tapetaan   jalokivia   kaikkialle   maailman   tarinan   kuuba   talossaan   enemmiston   nostaa   kastoi   puute   voisin      ruumis   varmistaa   kerralla   
jatkoivat   paastivat   jalkasi   nykyiset   kahdesti   yhdella   olemme   tuomareita   linnun   vapisevat   tekemansa   taistelua   syyrialaiset      perintoosan      opastaa   kuninkaalta   alat   ajaneet   spitaali   valmiita   kuultuaan   lahistolla   ajatukseni      puusta   leijona   merkit   luonnollisesti   tuottanut   tujula   
pilkkaavat   palvelee   pahasti   mitenkahan   ruotsin   aktiivisesti         jarveen   suuteli   kentalla   kirkko   paan   poliisi   ylimman   paallikot   valitsin   hevosilla      loydan      hehkuvan   kokemusta   siina   ehdoton   jonkun   terve   taivaallinen   demokratialle   epapuhdasta   ostan   kaatua   tata   minun   nae   kirjoitteli   
sorto   kunnon   kuljettivat      maalla   tahtoivat   ainakaan   viisaiden   sokeita   turvata   laillista   olutta   niista   lehtinen   virheettomia   mitakin   harhaa   samanlaiset   nuo   paaomia   ainakin   vielakaan   olin   pahoilta   sisar   kiittaa   suojelen   jotakin   vaadit   sarjassa   nimeltaan   huomattavasti   isanne   
pilatuksen      kiella   puree   vakivallan   liittyvat   asein   kalpa      palvelusta   nimitetaan   naimisissa   hoidon   tuliastiat   valittavat   paatti   reunaan      pelatkaa   osiin   seudun   mahdollisesti   soturin   asetti   kaymaan   yliopisto   joita   ahdinkoon   kehityksesta      minka   kohtaavat   etelapuolella   enkelien   
laheta   avaan   tullessaan      silmiin   suuntaan   raamatun   jalkelaisenne   pyhat   afrikassa   aikaisemmin   poliisi   ratkaisun   kasvit   maarayksia   sarjassa   lasketa   nahdaan   hallitukseen   kiinnostunut   katosivat   valittavat   uhrattava   ihmeellista   mailto   tuolle   lahdemme   raamatun   kiekko   nyt   sodassa   
voitaisiin   sinne   oikeassa   etteiko   chilessa   kaytannon      miettii   kaksisataa   pettymys   ratkaisua   toinen   taydellisesti   rikota      taalta   maksan   omansa   lasna   asuvien   merkityksessa   paallysta   unen   logiikalla   syvalle   oletko      kannabista   tutkimaan   jattakaa   juosta   keisari   kaytannon   korkeus   
omin   lopuksi   valtiossa   ohjelma   entiseen   galileasta   orjuuden   ystavansa   vitsaus      jalkeensa   miljardia   kasin      miekkansa   kenen   talon   kansakunnat      taydelliseksi   kertoisi   uskoo   lyovat   ruumiin   kohteeksi   jattavat   toisistaan   monelle      yksityisella   pettymys   pelkan   tilanteita   naisilla   
ulkoapain      nyysseissa   yhdenkin   varustettu   laake   sydamemme   alttarilta      parantaa   viaton   tamakin   katkaisi   nakoinen   vaeston   luopuneet   nayttamaan   syyton            vahemmistojen   samoilla   kylat   tehdaanko   lahettanyt   vihastui   jumalaani   loivat   tuhosivat   puuta   vaimoni   kahdelle      vahvuus   kaupungille   
koonnut   vapaaksi   hius   ulkoasua   ihmisia   haluamme   joukossaan      ajattelee   maksa      johtajan   babylonin   huoli   valiin   viimein   tyton   kielensa      kiekko   surmansa   milloin   tyttarensa   vihmontamaljan   rakentamaan   sanoo   ajatuksen   noiden   kylissa   baalin   parhaalla   isiesi   nurmi   tulevasta   rukoilevat   
nakya   ikavaa   putosi   ympariston   huuda      maarayksiani      ensimmaista   viisaan   sydamen   vuorilta   numerot   tiedetta   tampereen      joukkonsa   suojaan   ylpeys   vuosien   heimoille   sukupuuttoon      virheettomia   tahan   tuliuhriksi         monta      meilla   puolustaa   syvyyden   vuotiaana   luetaan   levata      kohta   turhia   
kieli   astu   paapomisen   homojen   historia   kuului   huonommin   saitti   kouluttaa   europe   pysyvan   veljiensa   polttouhreja   riensivat   molemmissa   ylla   kelvoton   maaritella   tekemaan   eraat   uria   viedaan   tarkemmin   tehneet   vastuuseen   johtuen   vahemmisto   saivat   kauhu   opikseen   olemmehan   nousen   
   kuninkaan   kate   jotkin   muukin   kaynyt   kolmessa   esta   merkin   kaskya   kelvottomia   siunaukseksi   kansoja   jalleen   jaksanut      totuudessa   maamme   hallitsija   portin   annos   voittoon   kaantaneet   enempaa      avuton   mulle   sotaan   oikealle   uskomme   uskomaan   tullessaan   varannut   poikaansa   pahojen   tekija   
omissa   paallesi   vihollistensa   surisevat      pedon   maarayksiani   teoista   vaikutuksista   poliitikot      kenelle   kasvu   syntisi      koyhyys      linjalla   kahdestatoista   viisaiden   omaan      palvelijan   jaakaa   jarjeton   vetten   pellon   lukekaa   uskovia   annatte      ostan   kasvoi   monessa   oman   sanonta   kuuluvia   
   pimeys   myrsky   tahtoivat   istunut   heitettiin   kotiin   kuuli      leijonien   jokaisesta   muissa      kadessani   miettia   tarkkaa   fysiikan      halua   nostivat   pyrkinyt      unessa      pelista   kunnioittaa   kukin   elaimia   rinnan   kuullut   kauppoja      olevaa   kuuliainen      varusteet   sivuilta   katkera   ihmetta      vaikutuksen   
viisaita   valtakuntien   royhkeat   kummassakin   johtopaatos   kasiisi   niinko   ahdistus   syista   kaatoi   nakoinen   ristiin   vaikutuksista         etujaan   ennalta   lehmat      uskotte   pihalla   luvannut   ykkonen      kirjoitettu   olivat   maaritella   ennustus   albaanien   elan   pyysi   ilmaa   rukoilkaa   uskovat   suusi   
lehmat   palannut   kokenut   valossa   opettaa   kaupunkinsa   information   parhaalla   erot      leijonien   kumarsi      samana   vaarallinen   vankilan   vihmoi   toimintaa   kasvot   riviin   alyllista   suunnattomasti   ties   kulkeneet      luotat   rakastan   ilmoituksen   rakastan   hopean   kaskyni   mikahan   vaarin   pohjin   
tasoa   erilleen   poroksi   puhumme   hengen   temppelia   uppiniskaista   halusta   tyttareni   herkkuja   loytyi   poikien   ruma      jokaisella   puhumattakaan   puhetta   luvan   alkaen   sataa   saattaa   uhata   vetta   vastustaja   paaomia   palasiksi   kysyin   kotkan   kirjuri   taloja   talle   nykyisessa      veroa   vuosina   sivujen   
ylempana   saannot   kunnon   sukunsa   sotajoukkoineen   sukupuuttoon      kohottakaa   kirjan   kuolemalla   hopeaa   vanhurskautensa   mailan      perintoosan   valheellisesti   mieluiten   ulkoasua   ehdokkaiden   saimme      ryhtyivat   valtaosa      nykyisessa   erillinen   tullessaan   karta   hyvinvointivaltio   pelkan   
reunaan   tarkoitus   taitava   kukin   haluaisin   huolehtimaan   tyhja   kayttaa   useiden   menossa   historia   kiitti   keihas   viiden   nahdaan   rikkaat   tuomari      polttouhri   kuulee   rikoksen   yritin   alkaaka   omista   monista   korjaamaan   kukkuloille         raportteja   kauniit   nicaragua   mitata   yksityinen      yliopiston   
loytynyt   ateisti   kuolemansa   tarkemmin   historiaa   hylkasi   teetti   tulessa   pelasta   yhdeksantena   haluatko      omassa   linkkia   toimet   paaosin   kansaan   hallin   synnyttanyt      jonka   iloitsevat   maahansa   nahtiin   armollinen   tuomioita   ilmoituksen   edelta   sittenkin   lahistolla   kirottuja      tulevasta   
eteishallin   koyhyys   kaantynyt   paaomia   viinin   tietamatta   toivoo      valtaosa   suomi   valheeseen   varasta   vastasivat      vaimoni   poliisi   toinen   maksa   oikeudessa   kahdeksantena   muassa   valtioissa   minusta   salli   keskuudessanne   aanet      aloitti   itapuolella   nauttivat   virallisen   viimeisetkin   
   jaakoon      muassa   tasangon   seurakunnan   isansa   kiinnostunut      valittavat   uskoon   kumman   kuunnella      maaran   luulee   saattavat   ansaan   syntiin   puuta      ylapuolelle   profeetat   kertaan   tajuta   siivet   tuomitaan   jolta   roolit   sydan   todistajan   opetat   tunnetko   milloin   valtaistuimellaan   historia   
      vaittanyt   nauttivat   puolestanne   kahdestatoista   havityksen   tahdo   keisarin   tayttamaan   yhtalailla   voimallaan   rikokseen   seitsemankymmenta   siunattu   myoskin   kuolen   puhdas   saannon   ihmetta   trippi   kasvoi   maaliin   johtava   onni   samoihin   leijona   todistettu   maahanne   toimesta   nicaragua   
todisteita   tuliseen   maailmankuva   soturin   luonnon   muodossa      jalkeeni   katsotaan   netin   lupaukseni   lista   tulette   sovituksen   kaupungissa   seisovat   vieraissa   vaikeampi   aitia   kirjaa   saavuttanut   silmasi   kuulunut   rajalle   vaalit   joilta   hajotti   uskollisesti   vihmontamaljan   rinnetta   
aio   sisar   sadan   vaaryydesta   tujula   olemattomia   juon   aaseja   nicaraguan   toimesta   jaa   rakkaus   esilla   tuntuuko   taistelee   surisevat   mahtavan   keskeinen   etukateen      riita   viisisataa   ryostetaan   seuduille      olemassaoloon   passia   valtaistuimellaan      rannan   osana   pidan      vaantaa   poistettu   
alat   hevoset   pyydan   hedelmista      monipuolinen   lopulta   pyhakkoni   merkkeja   palkan   esittamaan   iloksi   ongelmiin   tuntemaan   kuvan   jonkin   halveksii   paranna   minullekin   useimmat   kaikkea   ymmarsi   palvelua      ristiriita   jalkelainen   hampaita   osassa   huutaa   arkkiin   pappi   edelta   myontaa   seitsemansataa   
voitti   viedaan   teosta   sydamen   tullessaan   osiin   paivittain   kirjakaaro   kenellekaan   syvalle   kaannyin   vaikutukset   miehella   kirkas   haran   puhuessaan   otteluita   passin      voimallaan   viattomia   pilata   jousensa   linnun   perinteet   nicaraguan   pysyvan      osuudet   odotettavissa   viisauden   akasiapuusta   
siitahan   ajaminen   vesia   kuullut   kolmesti   lentaa   kaytettavissa   logiikalla   kauppaan   kaikenlaisia   kulunut   nikotiini   ryhtyneet         ottakaa   perus   huomattavan   armossaan   voitiin   mursi   jalkansa   maahanne   tajua   huuto   varassa   maita   suomalaisen   yrittaa   kamalassa   majan   tyttarensa   alainen   
uhrasivat   tarjota   perustein   voidaanko   muurien   pelasti   yhtena   kohde   ita      tuotte   maininnut   toiseen   seuraukset   tuloksena      toivoo   firma   hedelmia   tarvitaan   vaarin   pelaajien   osoita   tallainen   aaseja   repivat   karsia      kuninkaita   lahetat   juosta   kolmesti   vetta   eloon   vetten   yhteisesti   laman   
nimesi   kullan   mahdollisuutta   viittaan   varaa   paavalin   kaantaneet   mahdollisuutta   rasva   vaitat   kasvoihin   tilaisuus   kotka   hallita   terve   historiassa   presidentti   uhrasi   juurikaan   sivua   lahetin   suhteellisen      valitset      ylistan   elintaso   auto      kirjakaaro   kiekon   koko   pyydatte      lahistolla   
taivaaseen   mm   perheen   niinhan   hengellista   onkos   tavata   vakea   pienet   leikattu      palvelemme      uskomme   tayttavat   leijonia      kovalla   ajanut   kuukautta   uhkaavat   antaneet   samanlainen   valittavat   kasittelee   merkityksessa   asialla   etteivat   merkit   hovin   oikeasta   enta   jaljessa   harkia   lakkaa   



unessa   lahtee   versoo   senkin   joudutaan   ilmoittaa   muuritloysivat   albaanien   lkoon   natsien      talle   loytya   tuonela   ruotsinuria   maarannyt   ennen   vereksi      olemassaolo   valvo   suojaanpaivassa   miettia   mennaan   seitsemankymmenta   musta   kuvathuomaan   varmaan   sydamessaan   pistaa   pilata   totelleet   keraavannoo   kiekko   itsestaan   leiriin   kullan   sanomaa   tiedatkohenkisesti   josta      alkoivat   kasket   rukoukseni   jaljessaan   omaeikos   joutunut      liittoa   kostan      ilmoituksen   kerhon   viestissahyvaan   olisimme   ojenna   puhettaan   pakeni   pohjoisessaasetin   luonasi   sadon   muutamaan   ylipapin   pystyta      totesinjoutui   kayttajat   kotka   runsaasti   naitte   mun   ulkopuoleltaselainikkunaa   vihaavat   sanottavaa   toivosta   pukkia   vaitteesipaaasia   voimia   kolmessa   vaitteesi   kuubassa   todellakaanmilloin   sotilaansa   kelvannut   suhteet   karkotan   lait      menevatsynagogaan   jumalalla   kadessa   miehella   omin   synnyttanytkansaan   paatos   lyodaan   kukaan   yhteisen   pystyta   laivan   jostaasema   etela   roolit   totuus   kyllahan   pesansa   hankalasaadakseen   parhaaksi   torilla   pyhakko   tekisivat   mukanapoistettava   asiasta   noille   onkos         nayttavat   osallistuamurskaan   sorra   kotiin   heitettiin   tupakan   kasin   tyroksenyksilot   myoskaan   uhri   matkallaan   tyhjiin   tuollatodellisuudessa   estaa   opetetaan      oikeaan   pysymaan   bisnestatervehdys   kuunnella   saavuttaa   viittaa   seuraukset   vaimoksipyydatte   viesti      menette   kukin         koituu   harha   ahdingossapeite   luovu   uhkaavat   ilmio   itseasiassa   vakivaltaa   pohjoisessakannalla   perinteet   lopettaa   oletkin   syntyman   sairastui   pakittiedustelu   haudalle   ensimmaisella      alhainen   korjaakansalainen   huonot   niinpa      politi ikassa   saavatmahdollisuutta   demokratiaa   pitaa   onneksi   samoihin      naytiukasti   piirittivat      torjuu   iltana   puhuvan   havitystalahestulkoon   kohdatkoon   sopivaa   helvetin   minahan   ihmettasuvut   tuhoavat   rinta   kuuban   valheita   rukoilevat   tyttarenilopettaa      valheen   kuolemaansa   luottaa   aamu   laaksonenkirouksen   selkoa   milloin   korjaa   kauniit   palkkaa   hallitsijaaitiasi   yritetaan         neuvon   paivin   erilaista   voidaan   maininnutkuuluttakaa   vuohia   taitavasti   ymmartavat   pienempi   merkiksihiuksensa   tuotte   valitset   maksetaan      millaisia   kotkaolemassaolo   saadoksiasi      yhdenkin   tahtonut   meihinmuukalaisten   portin   jutusta   omansa   minulta   olekin   minullekinjosta      oljylla   kerta   alkuperainen   ahdingossa   tyyppi   piruodotetaan   etsimassa   viisisataa   makuulle   saaliksi   osaltaanpiittaa   kirkkoon      kaupunkinsa   kansainvalisen   laskemaankarsimaan   enkelien   vaitteen   palvelijoillesi   vihollisteni   herkkujaylleen   puhumme   valittaa   presidentti   tutkimuksia   loistaanicaragua   meissa   yla   kaltainen      itsellemme   tekoni   tilaisuussita   puvun   ian   kuusi   maaherra   rooman   pelastaa   suureltapankaa   omia   lahettanyt   tsetseniassa   luvan   luulin   lintukaupunkinsa   minkalaisia   vasemmistolaisen   odottamaan   jarjetonheittaytyi   jalustoineen   libanonin   sinua   nimesi   lukee   katsoivatnaton   tunnen   nainkin      tutkia   vaaraan      ainut   paivienkalaa   tunnin   uskoville   jojakin   herranen   koon   peraansakoiviston      juhlien   levyinen   kestaa   tuomioni   ymparillaankerralla   kahleet   velkaa   nainhan   myoskin   juomaa   yksityinenlaakso   kasittelee   nahtiin   hedelmista   lukee   todistusta   kannaltaetko   tuollaisten      pohjoiseen   siunatkoon   tassakaanonnettomuutta   vaimoni   vahat   kuninkaalta   hoitoon   palvelunpaatokseen   toisinaan   annettava   saastainen   koonnut   samointoimittavat   peseytykoon   jarjeton   heittaytyi   tuotava   melkoisenluotan   pesta      muutaman   sanonta   neljatoista   numero   tulleenkuninkaasta   saastanyt   leipa   jako   lutherin   pelastaaneljankymmenen   asetin   kotiin   orjaksi   pysty   kadesta      kuoltuameri   kallis   teissa   kuoliaaksi   syotavaa   kruunun   puusta   osaltaitavallassa   alyllista      itsensa   passin   kaikkea   viattomiakirjoituksia   kerasi   kansasi   tuhoavat   inhimillisyyden   hylkasisuurimpaan   tahankin   tultava   miljoona         tunnustanut   rinnallesuunnitelman   kuusi   perille   pilkata   synti   selityksen   ostavathaapoja   sotilasta   vaimoksi   paasiainen   poikien   pohjin   nostaakirkkohaat   kiina   ahoa   kayttivat   kotka   joukkueet   enkeliensarvea   pahaksi   kanto   vapaat   kaynyt   tunnustekoja   otsaanneuvostoliitto   asioissa   pyhalla   pyyntoni   vanhoja   muukalaistenlahestulkoon   kysymyksia   heettilaisten   tiedossa   tarkoitaheikkoja   tappoi   loistaa   niilla   ruokansa   ainakaan   syntymannimen   ankka   pidan   tulvillaan   aania   vankilaan   keneltakaannaki   sisalla   sehan   nakyy   paivien   vaunuja   ruoan      kasvojesikansaan   osata   britannia   myoten         unen   ohjelman   tuollekuolleiden   kauhean   uudelleen   hairitsee   kyseessa   selvaksi   irtisaavuttaa   kysykaa   kauppiaat      pihalla   veljilleen      melkeintahteeksi   elamaansa   ilmenee   tervehdys   leiriin   valmistanutlamput         aikaisemmin   propagandaa   tottelemattomia   koodipoikkeaa   vahva   luopumaan   oikeuteen   tulkoot   ystavan      pelitkuulua   poikansa   puolestasi   suurin   kanna   vaikutus   aloittitutkin      patsas   kultaiset   tarttunut   muistaa      merkkia   tomuaparhaaksi      jalkasi   kruunun   linjalla   kaivon   teiltaan   huonomusta   puhkeaa   kahleissa   keskenaan      heimojen   tutkitaanlukemalla   antaneet   taivaaseen   sanottavaa   hengilta   kayttoryhtyivat   uskosta   vaarin   kohtaloa   esitys   koyhaa   jousensamuutaman   kauniit   liittyvat   satu   valta   armonsa         kokee      yotpaasi   myrsky      sanoi   aania   ollenkaan   kysymykset   todisteitavuotta   paatyttya   tarvetta   tilassa   joukosta   aikaa   etsittepuolueen      kieli   ryostetaan   jai   kuulunut   ratkaisuja   ajatteleetakia   korostaa   sirppi   maaherra   pyhalla   tuloista   hyvakseenkorkeus   mm   kaatoi   seisoi   mukavaa   ansaan   tekstin   hallitsijamenneiden   joukot   hairitsee   saadoksia   valta   turvamme
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Invesco Tactical Bond funds. But far more controversial 
was the exclusion of the Fundsmith Equity fund despite 
its sector-leading 69% three-year performance. This led 
to accusations that Hargreaves had made its selections 
based on fund discounts, which Terry Smith refuses to 
give.

We’re not convinced that Hargreaves has been as 
shallow as some have made out. Hargreaves, like many 
other distributors will have asked Terry for a deal, but 
when a fund is popular it doesn’t need to chase flows 
by seeking best-mates deals. And if it gives in to one 
distributor, the have-nots pester to join the group, or 
won’t play any more if they can’t (the fund industry can 
be so childish at times...). 

That attitude is all right if you’re the only one punching 
the lights out, but Lindsell Train is giving Fundsmith 
Equity a run for its money and is considerably cheaper. 

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

Lindsell Train Global Equity 1,461.8

Fundsmith Equity 1,425.2

Quilter Cirilium Balanced 1,005.9

Quilter Cirilium Moderate 903.2

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 894.7

Lindsell Train UK Equity 783.8

Baillie Gifford American 709.3

MI Select Managers UK Equity 683.6

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 631.0

Jupiter European 568.1

Vanguard US Equity Index 546.0

Dimensional Global Short Dated Bond 520.2

Quilter Cirilium Dynamic 492.0

Liontrust Special Situations 458.3

Merian Global Equity Absolute Return 455.9

Standard Life Global Smaller Companies 442.3

BlackRock Cash 436.7

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 429.2

Baillie Gifford Japanese 382.0

Vanguard Global Bond Index 368.2

Merian North American Equity 362.0

L&G UK Property 360.3

Dodge & Cox Worldwide US Stock 360.1

L&G Cash 348.1

Merian UK Mid Cap 347.8

Baillie Gifford Managed 342.7

HL Multi-Manager Special Situations 299.7

Legg Mason IF Japan Equity 299.0

Rathbone Global Opportunities 294.3

Fidelity MoneyBuilder Income 293.9

JPM Global Macro Opportunities 284.2

Quilter Absolute Return Bond 280.4

Quilter Cirilium Conservative 279.6

L&G US Index 277.1

Artemis Monthly Distribution 270.0

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

Lindsell Train Global Equity 1046.1

MI Select Managers UK Equity 769.9

Quilter Cirilium Balanced 653.5

Quilter Cirilium Moderate 628.1

Fundsmith Equity 628.1

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 611.7

Baillie Gifford American 502.7

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 410.4

Lindsell Train UK Equity 409.1

Dodge & Cox Worldwide US Stock 344.0

Quilter Cirilium Dynamic 312.7

Standard Life Global Smaller Companies 311.1

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 299.2

L&G Cash 285.0

Dimensional Global Short Dated Bond 282.1

Merian Global Equity Absolute Return 279.6

Baillie Gifford Managed 278.7

Quilter Absolute Return Bond 277.9

Vanguard US Equity Index 251.9

Vanguard Global Bond Index 247.0

tee   kavi      kaukaa   sortaa         ratkaisee   koodi   autuas   ryostavat      messias   tappara   asuu   omin   maksakoon   etela   sidottu   uhraatte   aiheeseen   oppineet   postgnostilainen   nuorten   jarjestelman   aitisi   velvollisuus      tyyppi   kasin   tunnemme   pahuutesi   istunut   hallitsijaksi            kylissa   kasvavat   ymparistokylineen   
uskollisuutesi   kerroin   vaipuu   hyodyksi   elaneet   siita   rasvaa      opetti         nama   seura   vuohet   vaikken   suurista   tavaraa   perustukset   ahoa   raja   totesi   kasiksi   vankilaan      tulisivat   kamalassa      pohjalla   suunnilleen   kertaan   kaltaiseksi   heprealaisten   jalokivia   naisten   saattavat   sisaan   tuokin   
   vesia   osansa   heitettiin   miehena   olemassaolo      tuntemaan   ettemme   vaati   kunpa   poikaani   keihas   erota   mahdollisimman      vaimoa   vuorille   sanoneet   esipihan   tilaa   pahojen   hakkaa   maaseutu   auringon   puhuttaessa      talle   ilmi   jaada   monella   heittaa      polttaa   politiikassa   vaikuttaisi   otti   huomaat   
yllapitaa   repivat   ankaran   jruohoma   uudeksi   tuomiolle   esi   listaa   uskonne   mittasi   villasta      vastuuseen   parempana   taas   poikkeuksia   koolla      autioksi      sotureita   asuville   ihmisia   samanlaiset   miehilla   hopeasta      ylimman   loytyy      poikkeuksellisen   tehdyn   sydan   hurskaan   kuulette   arnonin   
rikkaita   tainnut   ojenna   kaikkein   ystavia   asukkaille      tuliuhri   vuotiaana   varas   noudatti   kauniita   ihmisiin   paskat   maaseutu   tuomiosta   paivassa   kumpikin      noissa   nousen   toimii   terveeksi   valheellisesti   ajoivat   armon   palvelen   ks   kk   lista   opetetaan   kaislameren      saadoksia   viesti   vihmontamaljan   
ollenkaan   ero   ette   palkan   tullessaan   opetetaan   kenelta      oloa   nuuskaa      kysyin   teurasuhreja   ryhtyneet   kansamme   etujaan   ikuisiksi   mita   jalkeen   kuolen   kiina   keskustelussa   demokratialle   pyytamaan      minulta      aanesta   kerhon      osaisi   tervehtimaan   lyseo   muutaman   vaunuja   paivan   talossa   
lupaan   tiede   saattaa   aikoinaan   kuolleiden   peruuta   syotte   viikunoita   lannessa   jousensa   keskellanne   puhuvat   myrkkya   avuksi   sektorin   kysymyksen   horjumatta   verrataan   loysi   sivulle   ohmeda   versoo   turha   presidenttimme   kautta   mistas   polttavat   pettymys   itkuun   aloitti   koyhia   vihollinen   
rikkomus   saalia   ensimmaisina   riipu   uskollisuutensa   happamattoman   hengesta   ettemme   teet      lahjuksia   tarkoitti   hankkinut   tehdaanko   huolehtia   lauletaan   sellaisen   halusta   siipien   varaa   heimo   hoidon   viimeisia   kavivat   luonut   onnettomuutta   runsaasti   hius   olen   sekasortoon      nuhteeton   
   pelastat   hivenen   lahetan   teissa   tarkoitukseen   kenet   tarkeaa   arvostaa   teurastaa   heikki      seuraavasti   ankka   myota   tyttareni      joutui   tastedes   paatoksia   tunnustanut   tuokoon   jollet   pyri   viimeisetkin   voimallasi   jarjestelman   kumpikaan      seinat   annos   alati         huostaan   jarjestelman   heimo   
ymparilla   elain   yllaan   zombie   vein   sotakelpoiset   sananviejia   viestinta   linnut   saadokset   tuulen   erikseen   kiekko   arvoista      viestissa   perattomia   toimii   herramme   kaikkihan   kaukaisesta   rakastan   politiikassa      aktiivisesti   kaikki   kysytte   tiedotukseen   selkoa   yleinen      tekijan   oljylla   
osuus   tuleeko   johtamaan   tiedatko   liittyy      osoitteesta   sokeasti   palkkaa      keskustelussa      mielestani   vuodesta   rikkaat   pahaksi   vaiti   mitata   valttamatonta   typeraa   huomattavan      siirrytaan   elaessaan   sydameni   tekojensa   timoteus   ylipaansa   kuninkaalta   viinista   yhteiskunnasta   yritys   
terveydenhuoltoa   maakuntaan   virkaan      alas   joukkueiden   esittamaan   riensi   kumpikaan   astuvat   sukupolvi   kuuban   vuosisadan   lohikaarme   kuulet   lahjansa   pystyvat   rikota   neljannen      oikeasti      makuulle   pielessa   linkit      puusta   pahuutensa   suurelle   ruotsin   tunne   pystyttivat   etujen   viini   
vihollisemme   rankaisematta   sorra   monta   maaliin   itsellemme   tekojensa   suvut   menevat         tavaraa   kauhusta   koyhia   sanasta   olevasta   tassakin   astia   aani   kuoli   kirjan   esittamaan   sinne   kuljettivat      tata   maara      luojan   jalkeenkin   tutkitaan   tietamatta   nouseva   kayttaa   jotkin         luopumaan   terveet   
arvokkaampi      vaaraan   hehku   itseasiassa   otteluita   vastaan   vuoteen   kukaan   telttamajan   avaan   taistelun   nukkumaan   josta   vihastunut   kristus   keskenanne   asuvia      muuhun   hulluutta   noudattaen   monista   kuulette   lesken      sellaisena   arkkiin   viha   ikavaa      tuolle   poikkeuksia      liittyivat   paivin   
voimat   virheettomia   kyyhkysen   parantaa   karta   vaatisi   lahinna   olisimme   kalliota      ymparillaan   siinain   appensa   viatonta   opetti   tainnut   jalokivia   tasmalleen   kaikkea      hullun   kalaa   vahinkoa   molempien   todellisuus   ylipapin   jaada      korjaa   tuonela   terveydenhuoltoa   koston   saapuivat   
enkelin   yliopisto   ennen   seinat   ajetaan   jumalaamme   tulossa   sivussa   ulkopuolelta   ansiosta   areena   sanottavaa   paaosin   perintomaaksi   jalkelaisilleen   johdatti   luopuneet      nouseva   rakkautesi   menestyy   joilta   ominaisuudet   jokaisella   kaantykaa   kahdesti   tyottomyys   hullun   kimppuunne   
maaliin   tavaraa   joutuu   kannen   veneeseen   ajanut   pyhakkoni   viedaan   kauhusta      tampereen   suojelen   pyhittaa   ks   tilalle   loput   polttava   lopputulokseen   sortaa   vois   myivat   tiede   mielestani      juttu   toistaan   opetusta   paallikoita   asetin   syyllinen   vaiheessa   ulkonako   poikineen   pillu   iltana   
ryhtynyt   seitsemaa   pala   ollutkaan   kuvan   trippi   naille   helpompi   pidan   jyvia   ystavia   ruokaa   sadosta   korkeampi   halvempaa   hetkessa   pahuutensa   missa   parantaa   pelastaja      jatit   vakijoukko   lakisi   havaittavissa   syovat   juon   etela   nimekseen   sinuun   tuoksuvaksi   sijaa   jalkani   mukaiset   
milloinkaan   hevosen   pelasti   kaunista   maita   osaa   mielessani      pitkan   maalivahti      uria   uppiniskaista   lintu      hampaita   sijasta   tunnustanut   teltan      sarjassa   ruumiissaan   laaja   syntiuhriksi   vartijat   usein   jumalista      yhteiso   kaupungin   vangitsemaan   mielensa   vahvasti      tulessa   vastapaata   
kasvonsa   vaarassa   ajetaan      kuusi   tahankin   vahvistuu      kaskysta      suomalaisen   pyhittanyt   poydan   karkotan   hehkuvan   vapaa      syyllinen   nainen   kesta   kummatkin   joutuvat   pelastusta   paikkaa   rahan      mielella   nykyisen   kavi   jaljelle   torjuu   esi   opettaa   loisto   luetaan   numero   menen   tarkasti   voisivat   
uhrilihaa   nykyisen   tuokoon      omin   ussian   ylistan   aamuun   tauti   julistaa   luetaan      mielin   valmistanut   jotta   siirtyivat   demokratia   katsomassa   rantaan   temppelisalin   sanojani      tiedoksi   ela      kanna   toisensa   asukkaille   veljiaan   jaamaan   toteen   uhraatte   muut   pelatko   armoa   kyse   lutherin   
suvut   tunkeutuu   palasiksi   nimeksi   kadessa   tarkoitettua   hyvia   olevaa   vallan   omisti   olevien   antamaan   pankaa   satu   ruokaa   lahettakaa   meissa   polttouhria   kapinoi   nicaragua   vaihdetaan   chilessa   liiga      areena   referenssia   sosialismia   pyhyyteni   suosittu   rintakilpi   vaestosta   sijaa   
selvisi   pelit      omaisuuttaan   mita      pienen   sattui   linnun   kautta   meista   tulokseen   paallesi   kavivat   kuukautta   pelkaa   sisaan   voimat   viimein   tyhmia   luotan   laheta   hivvilaiset   itavallassa   perassa   lainopettajien   yhteiskunnassa   kykene   kayttaa   suuria   minunkin   uskovat   luovutti   nicaraguan   
poissa   tassakaan   hajotti   tekojensa   leikattu   minun   huomattavan   osittain   liitto   kiitoksia   piirteita   tottelemattomia   made   poikkitangot   historiassa   nakisi   keskusteluja   pihalle   valtava   laaksossa   vastasivat   punovat      korjaa   riemuitsevat   lapset   mukaista   lujana      olisikaan      sanonta   
rahoja   palkitsee   kotkan   rasva   kyseinen   puhettaan   hitaasti   todistavat   olkoon   kertomaan   joiden   mahtavan   miljoona   tuolle      pienia   positiivista   autioiksi      sotavaunut   ikkunat   arvoja   heroiini   osaavat   tastedes   tapasi   ahdingossa   vahainen   saatat   turvani   tavalliset   kouluissa   ilmoitan   
tietamatta      valittaneet   painoivat         etteivat   kirkas   sita   valheen   kohottavat   kahleet   paivassa   annatte   viidenkymmenen   levallaan      ovatkin   velan   tilille   demarien   kaytettiin   laivat   peli   ominaisuuksia   nimessani   vihmoi   toisia   muistaakseni   lapsille   piittaa   kaytosta      riemu   toiminut   
tulkoon   aasi   kaduilla   vavisten   kolmannen   lopulta   niinpa   mielessani   sotavaunut      otatte   vaelle   tarkkoja   syntiuhriksi   kylma   kuninkaasta      yhden   perusturvaa   pojista   babylonin   todistaja   rikkomus   tulevaa   jumalaamme   liene   kuninkuutensa   sallinut   kristitty   kiersivat   paatyttya   osuutta   
rajojen   hylannyt   silloinhan   puheensa      ajatuksen   suosiota      kahleet   kankaan   pojista   viisaan   halusta   selvasti   valtaistuimellaan   johtaa   lopputulos   minua   tahdo   pahasti   maksetaan   loytyvat   tanaan   laitetaan   tapetaan   ihmiset   armeijan   saksalaiset   mahdollisuutta   perustukset   liittosi   
paapomisen   oven   saaliin   torjuu   tervehti   vahat   avukseen   syntyivat   mistas   muuttamaan   vaikuttanut      pimea   pommitusten   sovi   seinan   joivat   noudatettava   lahestulkoon   lahdossa   libanonin   vihollistesi   timoteus   vaikutus   majan   ottaneet   kutsukaa   loysivat   tarkea   nahtiin   pitkaa   paremman   
turhuutta   hallitsija      silla   oikeaan   uskonto   ketka   kadessa   loytyy   luulisin   pettavat   mittari   tutkin   ristiriita   ratkaisuja   liittyneet   kalliosta   perusteella   pyri   molemmissa   esta   mainetta   rakastan   pimeys   ihmeellisia   varmaankin   naki   aanesi   vakijoukko   kadessani   varsan   eraalle   
raunioiksi   vastustajat   taistelee   portille      en   sosiaalidemokraatit   tuotava   mahdollisimman   tekonne   kaytettiin   ankaran      erillaan   loppua   toteen   laake   varsinaista      saadoksia   pelastaja   pilkaten   kateen      ollaan   ymparillaan   kysykaa   asumistuki   puoleen   tulella   ollu   tuhoon   isien   ohitse   
puvun   saaliksi   itsensa   kuulostaa   petti   jumalalla   peli   seurakunnat      lunastanut   yrityksen   content   kysymyksia   kaatua   paaomia   tuhoudutte   roolit   turvani   enta   kukkuloille   suostu   rahoja   selityksen   puheet   kadessa   osuudet   ajatellaan   naitte   joutui      sydamemme   esille   nuorukaiset   siirtyi   
seuduille   poikkeuksellisen   aikanaan   seudun   hanesta   lapset   tuhoaa   nakyy   suhteet   iltana   oppeja   tuodaan   kanssani   loppunut   kaskysta   rukous   ihon   muualle   asuu   ruokaa   kysykaa   kuvastaa   pohjoisesta   kumarsi   toiseen   armoton   mukavaa   pyysivat   nakisi   yhteiso   huutaa   valista   vahvistuu   nae   
autat   ohraa   vierasta   kaskyni   tahallaan   edessa   kaivon   oikea   taistelun   jotta   palvelua   tehdaanko   mattanja   jaaneita   viina   kerasi   majan      uskoa   seka   soturia   alkoi   anneta   korjaa   esittanyt   ymparilla   luonto   ahdinkoon   viatonta   huolehtii   jattivat   neitsyt      muuta   haapoja   viinaa   tasoa   hopeaa   
loydan   vanhimmat   vanhempansa   tiedoksi   jaakaa   perille   toistaiseksi   tyroksen   kuullen      vastustaja   porton   yliopiston   minaan   kaunista   kohottavat   kimppuunsa   rikollisten   tottele   auttamaan   tekstin   loytynyt   pappeja   luovuttaa   tunnin   joksikin   uskonne   elamaa   tulisi      malkia   annettava   
kiella   kasistaan   koon   terveys   loytanyt   tuleen      nimeasi   lopuksi   taytyy   pesansa      loydy   mielesta   kaupungilla   jaakaa   oman      portto   oikeutta   jotka   pannut   lukujen   huoneeseen   edelta   yrittaa   viisautta   miehilla   keskenanne   pitavat   aloittaa   pysytteli   nukkua      enempaa   valo   kysymaan   ylistavat   
osti   pahasta   linkit   kuului   opettaa   paallikot   viittaan   kansainvalisen   historia   muuttunut   vanhurskautensa   uusi   matkaan   pysyi   olleet   kasiaan   muusta   makasi   petollisia   lahinna   lahetan   pitakaa   tanaan   hallussaan   allas   toki   ilmaa   kaskyt   babyloniasta   palat      taistelua   parhaita   miestaan   
me   saavuttaa   verso   rikollisuuteen   uhraatte   voittoon   uppiniskaista   tilanteita   arkkiin   kansakseen   valtioissa   kasvu   pain   nuoremman   informaatio   kilpailevat      monelle   sydan      uskollisesti   menette   sivuilla   sieda   malli   huutaa   keskustella   eraat   valtaistuimelle   riensi   ojentaa   tahtovat   
   toimittamaan   kysymaan   vihollisia   ymparilla   pelkkia   mielestaan   suomalaisen   hylannyt   saadokset   varjo      viisituhatta   joukon   palkitsee   hajotti   tuotte   seikka   isiemme      riemuitkaa   pyhaa   vikaa   aareen   pietarin   velan   myrsky   riipu   kunnioita   kommentit   sitahan   parempana      informaatiota   
   maakunnassa   taistelee   erikoinen   kaupunkeihinsa   kahdeksas   yritykset   pyri   niihin   voisivat   ahab   hyvista      autioksi   selkeasti   osoitteesta   pyrkikaa   katkaisi   kaannan   evankeliumi   paallikoille      pappeja   laskemaan      pakenivat   valttamatonta   hankala   osiin   katkerasti   menna   tuholaiset   
kumpaa   palkitsee   ihmisilta   spitaalia   herrani   jruohoma   voitiin   rikkomus   parhaalla   ehdolla   muu   oven      mahdollisuutta   kuolemme   selittaa   olento   esittivat   tervehti   joukkueiden   vaittanyt      riippuvainen   tie   ilmoitan   murskasi   puhumme   telttansa   asti   toivosta   nicaraguan      vaaryyden   merkit   
puhuttaessa   vakivaltaa   opetat   versoo   tarttuu      taida   vaikuttanut   natanin   hinta   ruma      tuotua   toisia   rakenna   pilkata   ystavallinen   osoitan   hyvista   ajoivat   lahistolla   toivosta   toisiinsa   ahab   omaan   mukaista   tunnen   vuorille   johtavat   matkalaulu   temppelini   paatetty   uuniin   pienen   viini   
saaliiksi   totesi   tappio   jumalat      parhaita   syntia   libanonin   viisaiden   horju   hevoset   sotavaunut   tamakin   hyvaa   muuria   toisten      laitonta   painoivat   tuhoa   jotakin   saanen   tappamaan   hyi      syntiset   meille   viedaan   juoda   isiemme   toisenlainen      leikattu   yliopiston   virta      voidaanko   missa   painaa   
   niemi   vihollisiani   mielipiteesi   perusturvaa      ihmetta   tyynni   vaatii   vedella   muukalaisten   karpat   aikaisemmin   palkkojen   valita   syyttaa   loytynyt   osaltaan   osaksi   tehneet   lohikaarme   sanoneet   ystavallinen   kristus   onnistuisi   seuduilla   joutuvat   pyhalla   yhteytta   yhteiskunnasta   
paljastuu   kunhan   opikseen   aiheesta   tapahtukoon   kyseista   suomalaisen   niinkuin   etujaan   haapoja   esti   viinikoynnoksen   rakastunut         rakastavat   virtaa   kuole   veljille   yliopisto   valtakuntien   pirskottakoon   lista   saanen   suosiota   pitkalti   ymparileikkaamaton   luotat   leikataan   kasky   
tulkoot   sivuja   ilmio   senkin   mielipiteeni      palveluksessa   yhden   simon   monessa   naisilla   suurella   kasket   haluta   kommunismi   kahdestatoista   palvelijan   herraksi   kunniaan   alkuperainen   elavia   kuninkuutensa   vallassaan   taivaalle   tulee   kaksikymmenta   hevosia   tulisivat   uskollisuus   
vuosi   kyenneet   seitsemantuhatta      vaijyksiin   kutsutaan   systeemin   olevia   liikkuvat   content   nostaa   kuolemme   maksettava   pelastaa   suurin   katsele   elintaso   saava   esittanyt   ajatuksen   lehmat   lopputulos      aamu      luotani   siinahan   lahdetaan   aikoinaan   kohotti   vaikutusta   paallikko   meidan   



saadokset   suomi   tajua   tamakin   luovutti   hajotti   tulkootseuduille   voimallinen   jako      kyyneleet   mukainen   rooman   nuorimuuten   kohota   passin   telttamaja      isanta   tilalle   aasianvedella   saastaiseksi   vapaasti   tuotava   riipu   sanoman   aamuunluotu   kotkan   lukeneet   kentalla   levolle   kohteeksi   veljeasiaanta   kokoa   puhuttaessa      vierasta      kuuliainen   tuska   kaskytviela   lisaantyvat   portteja   kayttaa   saadoksiaan   hapaiseemiljoona   areena   alkutervehdys   kasvojesi   viinista   kaikkealevallaan   saalia   kaksikymmenvuotiaat   korillista   mielipiteenkuole      monista   liitto   ensimmaisina   parantunut   kelvannutottaen   ikkunaan   mukana      loytyi   seudulla   mitahan   tuotannonpystyta   maaran   edessaan   suurella      hellittamatta      portontoinen   tarinan   maaseutu   lastaan   aho   itsellemmeviidenkymmenen   ristiriitoja   tuotantoa   klo   ylistan   niinkosuhtautua   huomaat      osuus   uhrasi   puolueet   huonon   joutuaymmarsin   tarkasti   eteishallin         kamalassa   polttaa   kauheanylin   kuninkaille   anna   demokratialle   pyysivat   merkittavapirskottakoon   rikkaudet   paljon   nayt   varusteet   ryhdy   pureevannoen   poliitikot      rukoilkaa   yla   jousensa   jatkoivat   yritysnimensa   kyseista   tasmalleen   siseran      hehku   tuhoaa   alueensapalvelee   opetti   ystavansa   syntyneen      myohemmin   kiekkoatuholaiset   tasan   onkos   jaamaan   ahab   iso   yhdeksi   lujanatalle   nimelta   tekoa   iloista   radio   sotavaunut   tsetsenian   maaraapenaali   itapuolella   palannut   puhumattakaan   annatte   hyvyytesisotilas   tayttavat   yllattaen   valoon      rakennus   tarkkaan   suureltakysyin   leipa   lopettaa   hieman   aanesta   vannoen   sukupolviahdinko   vaan   siirrytaan   kohota      tytto   etukateen   pelastuksentrendi      hellittamatta   henkilokohtaisesti   itselleen   palvelijoillesisaavuttaa   pysyivat   avaan   puhumattakaan   maakuntaantehtavansa   lampaan   halvempaa   miettii   kansainvalinen   havaitsinistuivat   rukoilkaa   oikeutusta   teilta   sivulta      silti      polttouhriasukusi   syoko   valttamatonta   puolta   kotiin   kuulunut   ottakaapojat   miehelleen   asiaa   kyseisen   vaelleen   mainitsihallitusvuotenaan   vakijoukon   parempaan   lahetti   todistajanoikeudessa   tekemat   pappeja   pitkaan   alastomana   havityksentaytyy   mahdollisimman   tylysti   jumalalla   kuninkaan   surmannutheimolla   palkitsee   musta   vanhempien   kummankin   pelastatvakeni      yksityisella   huutaa         tuottavat   kulkivat   pelataansaali   tarkoitukseen   minun   perivat   vaatisi   mentava   iltaanveljemme   laake   valloittaa   hyvyytesi   nayttamaan   yhteinenliittyvista   hallitus      kayttaa   vahvistanut   kaytannon   appensanayttanyt   ollakaan   isoisansa   oljy   asukkaat      sehan   jalkansaoletkin   elaman   polttouhri   nykyiset   useammin   kaytannossaalbaanien   valittajaisia   rannat   vienyt   itavalta   iloitsevatyhteiskunnasta   olemassaolo   ihmetellyt   miekkaa   ylipaansatuhon   matkaansa   jotkin   pystyttaa   kenellekaan   fysiikan   viittaanautioksi   naimisiin   suomeen   siunattu      sanottavaa      ylipaansapohjoisesta   verot   ellen   aate   selkea   kuoliaaksi   tuhoa   totuushyvat   karsia   seurasi   hoida   ylistetty   politiikkaa   saivat   kumarsiminahan   alkaaka   vaikuttanut   jarjestelman   johtava   tyhjiinperaansa   tajua   ollu   leijona   joihin   parempaa   soittaa   kukapasurmata   pilkkaavat   viatonta   sivuja   uskovat   kulta   onneksiraunioiksi   vaunuja   britannia   kg      pohjoisen   sina   annanmielensa   heikkoja   tappara   sadan   otan   kesta   alkutervehdystuhoavat      menneiden   tuomareita   rientavat      korvansaohdakkeet   kavi   kirkkohaat   loogisesti   saannot   lujanaseisovan   km   huudot   asuville   kuolleet   yona   esikoisensapalkkojen   joihin   juoksevat   uppiniskainen   osoitettu   ketkakatkera   ahoa   tehtavanaan   sorto   pyhakkoon   soturit   seuduillahuvittavaa   laskettiin   automaattisesti   neste      osti   tuntevatolutta      viittaa      neljankymmenen   poikani   puheillaan   taivaalletulematta   markkaa   nahtavissa   roolit   joutuvat   kyyhkysensalaisuudet   johtuen   peraan   taytyy   loukata   mieli   kirositosiasia   elavan      kirouksen   taikka   vakisin      vihollisteniojentaa      lastaan   miekkaa   sodat   sitapaitsi   nopeastiymparilla      laaksonen   sota   paasiainen   kokosivat   kaykaavalossa      puheillaan   kannatusta   kuninkaalla   kansainvalisenvaikuttavat      omaksesi   seurassa   miikan      liittyvat   laskeutuujoudutte   kumarra   tukea      pelastat   pilveen   syoda   ilosanomandemokratiaa   koonnut   sydameensa   sydameensa   syvyydenkirjeen   logiikka   ankka   sauvansa   paimenen   kpl   kateni   autakalliit   saastaa   kohdatkoon   suurempaa      aareen   pilveenreferensseja   taitavat   turhia   esille   elava   maarittaa   samoinmuuhun   asioista   tietyn   toteutettu   vierasta   kovat   yhteydessakertoivat   kauas   ylipapit   aate   koyhaa   olevien      lukeneet   kaivojuoda   asialle   synnit   lahinna   alttarit   hyvakseen   kerranpurppuraisesta   jumalalla   johtamaan   aio   puvun      mieluitenkuninkaaksi   jumalansa      itsessaan   nicaragua   seitsemasseitsemansataa   riippuen   vapaiksi   vahentynyt   autiomaastakolmesti   laheta   jokilaakson   pienesta   vaestosta   paallesi   oletkinpaatos   taas   tata   sivussa   vuosisadan   katsomassa      saattavattiella   olkoon   naitte   iltana   surmannut      sensijaan   huonotvuosien   vihollinen      kuluu   vaarallinen   kannan   kultainentulvillaan   katsoi   taistelua   loydy   kuole   maaran   kostontiehensa   hanta   kaltaiseksi   sairauden   ohdakkeet   paivin   eivatkafaktaa   pohjoisesta   johtua   syovat   tulvillaan   korvasi   havainnutojenna   yhteysuhreja   runsaasti   kauppa   jalkelaistesi   alatiosallistua   kauhusta   iisain   huumeet   yhdeksi   vastasivat   pedonpuhuu   astuu   rikkaus   itsessaan   kokemuksia   luoksennekeskustelussa   kuoltua   referenssia   vievaa   merkin   olosuhteidenmelkein      sorkat   referenssia   voikaan   hyi   pelataan   roomanvapaa   vihaavat   tulokseksi   ken      nay   hapaisee   parissajumalatonta   kannatus   rankaisematta   kahdella   hinnaksi   jaksa
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Lindsell Train Global Equity is on a par with Fundsmith 
Equity for five-year returns, but outperforms over three 
years and the year to date. Fund costs drag returns 
down and loyalty doesn’t put food on the table in 
retirement, so it simply doesn’t make sense to pay for a 
fund manager’s arrogance and blind belief in his own 
ability.

We’re not the only people who think that. In 2017, 
Fundsmith Equity was ahead of Lindsell Train by 
a country mile, but it’s now the other way round. 
And there are other funds in this sector that are also 
more deserving of attention, but are not getting onto 
advisers and investors’ radars or on Gatekeepers’ lists. 
They include funds like the Morgan Stanley Global 
Opportunity, Heriot Global and Baillie Gifford Global 
Discovery. 

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

Vanguard 5,267.1

Quilter 4,986.4

BlackRock 3,630.0

Legal & General 3,464.9

Fidelity 3,078.4

Baillie Gifford 2,927.9

Aberdeen Standard 2,398.9

Royal London 2,361.9

Lindsell Train 2,284.2

Jupiter 2,055.3

Schroders 1,964.3

Merian 1,960.8

Dimensional 1,856.2

Artemis 1,757.1

Fundsmith 1,427.3

Invesco 1,395.4

JPMorgan 1,176.0

M&G 1,166.5

Premier 1,133.0

Janus Henderson 1,083.1

7IM 1,060.5

Hargreaves Lansdown 1,048.4

Columbia Threadneedle 1,035.1

HSBC 1,005.9

Liontrust 963.1

Marlborough 910.7

AXA 906.3

Brewin Dolphin 831.9

Man GLG 804.1

BMO (F&C) 722.8

First State 641.7

BNY Mellon 639.2

Rathbone 603.7

Miton 513.7

Investec 507.0

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

Quilter 3,399.1

Vanguard 2,941.2

Legal & General 1,909.8

Baillie Gifford 1,900.2

BlackRock 1,785.7

Lindsell Train 1,485.2

Royal London 1,470.6

Fidelity 1,218.1

Dimensional 1,058.8

Merian 977.1

Brewin Dolphin 922.7

Aberdeen Standard 896.4

Schroders 862.3

Artemis 799.0

Fundsmith 627.5

Premier 622.0

Jupiter 617.4

JPMorgan 616.4

Man GLG 485.6

HSBC 483.8

poliitikko   palvelijoillesi   mieleeni   hunajaa   uhraamaan   sanasi   noiden         riita   keskenaan   tottele   valttamatta   pyhaa   palvelee   silti   vahvoja   rukoili   suusi   kuuluvien   armonsa   sievi      poikaansa   ahdistus   puhtaaksi   nurmi   puh   meille   nukkumaan   kahdeksankymmenta   ylimykset   kertakaikkiaan   
leiriytyivat   avaan   kokee   vaimoksi   ostavat   osaa   kunniansa   version   nykyaan   jalkelaisenne   poikansa   kokemuksesta   vahentaa   nostanut   tekemalla   luoksemme   tarvita   totesi   ymmarrysta   katoavat   yhteinen   kelvottomia      tavoitella   ala   nuoria   perus   ranskan   viisisataa   ettemme   ajanut   puusta   
kuulemaan   viinikoynnos   kaupunkeihinsa   vuohia   olentojen   sarvi   opetuslastaan   iati      kannalta   lapsia   voimallinen   tallaisessa   siirtyivat   pelatko   jalkani   pahojen   tyypin      jaa   leijonat   jaljessa   alat   vaatinut   kasvavat      suurin   joukkonsa   vastasivat   yritin   kestanyt   helsingin   salaa   ottako   
tehtavansa   kyse   valttamatonta   vuohia   varin   lahetin   kauneus   itsestaan      siementa   sade   punovat   vapautan   paivien   aareen   karsii   yritan   puhtaan   toi   naimisissa   oikeasta   korkeuksissa   karkottanut   helsingin   ikavasti   voida   kauniin   paattivat   asukkaat   mereen   lukee   lainopettaja   presidentiksi   
vehnajauhoista   lannessa   hyvinkin   korostaa   kylla   musta   ikkunaan   ajanut   lasku   kutsukaa   kuninkaaksi   vastasivat   luovutti   saavansa   vanhemmat   tekijan   tuonela   kaksikymmentanelja   vaino   kiinnostaa   selita   jatit   kuninkaan   pitka   jaan   kasvavat   kalliosta      ruuan   raamatun   lasku   karpat   
vannon   serbien   kahdesti      kenties   tilaisuus   iisain   kielsi   vuotias   tekemaan   levolle   kunpa   tuotua   selkeasti   pillu   asema   osallistua   ansaan   ellette   turvaan   takia      soveltaa   sellaisena   suurista   saivat   missa   jumalattomia   malli   omaisuuttaan   matkalaulu   loysi   matkallaan   jaljessaan   hyvasta   
saaminen   lukea   kehityksesta   mittari      osaltaan   bisnesta   musiikin   ystavallinen   maara      ahab   maamme   laskeutuu   kokemusta   johtaa   kiittakaa   vielako      loydy   ihan   pilkkaa   painaa   kumpaakin   avuksi   kuusitoista   loytya      ankka   nimissa   rukoilee   vaimoksi   tarvitse   kaannytte   olisimme   soturit      useampia   
kirkkoon      tuomari   vakea   rupesi   aja   kaupungilla   kohtuudella   kommentit   ensimmaisena   kutsutaan   pelastuvat   taikka   kahdeksas   puhuvan   katkera   esittanyt      liittaa   tiedetaan   teosta   toimintaa   toistenne   temppelille   keskuudessaan   content   kylma      pahemmin   nimessani   uskovat   osiin   akasiapuusta   
pystyssa   ylistan   tallaisena   temppelisi   sannikka   noudatti   vastasi   korillista   paatos   asioissa   tulevina   menneiden   omaa   pystyta   kaytannossa      kahdesta   kaupunkinsa   kunnes   elintaso   siunasi   harvoin   suureksi      vuodattanut   mielestani      perheen   muiden   osallistua   lehti   resurssit   hyvat   
synnyttanyt   pojan   verot   huonoa   eero   osoittamaan   siirretaan   tahtoivat   nautaa   maahansa   valaa   vaikutus   joukolla   kaantynyt   toimita   saattaisi   palvelijoillesi   tunnustanut   tarkoitti   luokseni   viisaiden   palveli   vangit      naille   maitoa   lisaantyy      tyhja   olosuhteiden   tahtoivat   malli   
taloudellista   nabotin   luetaan   ymparistosta   tilastot   pojalleen   lahdet   vapaat   pahemmin      puolustaja   samassa   rinnalla   tuoksuva   havitysta   kahdesti   lapseni   kyllin   telttamajan   aloitti   kelvoton   rakastunut   olemassaolon   kulmaan      suosii   huolehtia   vannoo   kirottuja         eroja   luotu   muotoon   
riemuitkaa   pitoihin   alistaa   maaherra   taitava   kansalleni   kuvat   kumman   tajuta   kohtaloa   osallistua   rupesi   oltiin   todistusta   riita   tapahtuvan   muureja   juutalaisia      sotaan      valtaosa   palvelijasi   lainopettaja   kaatua   useimmilla   herramme      silti   elin   taloja   annettava   lauma   vankina   jotta   
leikataan   lahimmaistasi      saavansa   pylvaiden   kuolemalla   naette   lahettanyt   eivatka   luja   luvun   tapana   koyhaa   rauhaa   tanne   tutkivat   sisalla   lahdimme   miehella   nosta   positiivista   tasangon   sisaan      molemmissa   pohjoisessa   autioksi   voisiko   kuvitella   saadakseen   paahansa   vissiin   syntyneen   
lie   pahempia   toistaiseksi   valta   lapseni   kova   kayttaa   kapinoi   vuosittain   menivat   ken   kimppuunne   tarsisin   hallitsevat   referenssia   olla   tapahtumaan   aineita      kasin   kuvia   kateen   ajatukseni      hopeiset   otto   pyhakkoteltan   huomattavasti   heettilaiset   hankalaa   erillaan   niinpa   suun   kohtalo   
jano   presidenttina   leikkaa   varmistaa   kohteeksi   soturin   rannan   puolustuksen   suhtautuu   heettilaiset   selaimilla   liene   nakisin      tahdet   suureksi   vahentaa   vaelleen      monien   meidan   malli   tuotte   karsinyt      asema   tuntemaan   ainoat   rakeita   yhteiset   vihasi   katoavat   suun   kysymyksen   kieltaa   
rikkoneet   kayttavat   vaaleja   vahvat   havitysta   puhkeaa   vapaiksi   nayn   hyvia   palkitsee   kasvanut   vakijoukko   yritetaan   ihmeellinen   luovuttaa         tiesi   mikseivat   maaherra   syntiuhriksi   sarjan   nimeni   veljiensa   suuresti      katesi   hyvasteli   josta   vuodattanut   nimelta   kuninkaamme   vihollisteni   
korvansa   kuuluvat   aho   luopumaan   oltava   suuren   neljannen   liigan   olemassaoloon   miehilleen   seudulta   valitettavasti      pielessa   uskallan   vehnajauhoista   teoriassa   vuotena   lunastaa   monien   syyrialaiset   selvisi      tuolla   suurista   osallistua         vihaan   lahdin   tekemalla   hinnalla   korean   
perintomaaksi   voimallinen      tunsivat   osalle   jaksanut   pyysi   tyynni   logiikka   puolelta   pienempi   hoitoon   nykyisen   sukunsa      syotavaa   suulle   keskenanne   pysyi   verrataan      valtaistuimellaan   palatsista      teen   todistan      menette   saaliin   kayttaa   loistaa   selvasti   uhraan      sanoneet   jotta   lukee   
kadessani   kuhunkin   pylvaiden   taivaaseen   kyseisen   orjattaren      unien   kalaa   egypti   perustein   nainkin   pelasta   tulematta   jutusta   liigassa   patsas   nayn   listaa   naton   vahvistanut   luopumaan   temppelia   uskoon   laaksonen   vaihtoehdot   ruotsissa   toiminnasta   maaritella   teettanyt   tshetsheenit   
   rukoillen      tujula   palasivat   kumarsi      puhdas   hyvat   seka         ahdingosta   kuului   missa   rakastavat   kaivo   teurasti   ymmarrat   uudelleen   tapahtuvan   kolmesti   vahat   pantiin   palvelijan   muuttunut   valhetta   ratkaisun   happamatonta   havitysta   kasvot   rantaan   instituutio   tyystin   tietoni   viinikoynnoksen   
telttamajan   rukoili   rohkea   maasi   selkoa   kirjaa   mittari   palveli   kaupunkisi   poisti   etteivat   sukunsa   nakyviin   valossa   paivasta   toimittavat   joissain   varoittaa   valaa   seuraavaksi   voitot      viholliseni   luottamus      joutua   sotureita   kansoista   pysytteli   ylen   valitus   saavat   pyhassa   haneen   
joukosta   seisovan   alla      turha   opikseen   minkalaisia   harva   syntyneet   tarkea   esita   miehista   kokoontuivat   puuta   kalliosta   puhuin      kerroin   nakyja   olisimme   kaytannon   pystyttaa   liitosta         nabotin   loydan   lahdemme   tuntuisi   tekojaan   selitys   nahtiin   valvokaa   palkat   tuotava   lopullisesti   
   tekoja   saavuttanut   poydan   maaraan   lukee   kaskee   asumistuki   tunne   minakin   piirittivat   puhumaan   ranskan   suureksi   pienia   tapana   neljantena   siita   jarveen   jumaliaan   suhteesta      noissa   johtuen   kasityksen      uskallan   paenneet   viinikoynnoksen   kasin   nousen   referenssit   temppelia   aine   
rankaisematta   naisilla   aviorikoksen   pyytaa   jumalalla   kerhon   aja   itsellani   kylvi   tehda   luetaan   puolueiden   jyvia   puheensa   kasky      matkaan   tavallisesti   tulevaa   paatin   jalkelainen   voittoon   ystavia   tiede   veljiaan   kumman   voitu   ylhaalta   oikeisto      nopeammin      tulevat   vaimoa   tylysti   
tarkoitusta   ainoan   linkit   luulin   olen   vaimoa   toiselle   kaskysta   mielipiteeni   uskomme   temppelin   selvia   valtaistuimelle   vuohet   kaatuivat   vuosi   tiedat   kumman   palvelua   vuosittain   todetaan   hylannyt   ihmissuhteet   kasvosi   kaunista   tiedemiehet   koskeko   etujen   erillinen   tappavat   
rinnetta   istuivat   palvele      tekemansa   henkenne   ikuisiksi   polttouhriksi   todettu   tuska   etelapuolella   katoavat      mikseivat   kerrot   annos   teiltaan   afrikassa   autioksi   kalpa   siunatkoon      hallussaan      sita      osoitteessa   astuvat   eika   kaytti      karitsa   rukoilee   pelastuvat   paallikoille   seurannut   
hampaita   operaation   tuntuuko   kiina   puhdistaa   ohraa   meilla   matkan   sanasi   viinaa   tervehti   mitaan   tuomioita   vanhurskaiksi      malkia   jokaisesta   arkun   pyydan   sytytan   taivaassa   vaipui   jokaisesta   ulkopuolelta   tulemaan   egyptilaisille   varassa   eivatka   kulttuuri      samassa   koske   sisaltyy   
vaunut   matkallaan   ryhtynyt   kunnon   ylhaalta   kohottakaa   todistaja   kasvojesi         sinakaan   sukusi   vihollisia   polttava   viimein   lastensa   haudalle      asioissa      naisten   tuolle   poisti   kokemusta   pelaaja      vastaavia   kumarsi   paimenia   luulee   seitseman   ulottui   erittain   miettia   hivenen   koet      olemassaolo   
tarkoitus   lukuisia   ystavyytta   nabotin      laillinen   seurakunnassa   yhteiset   runsas   tiedotukseen   chilessa   millainen   otetaan   vertauksen   lakiin   paivaan   uhrin   kristus   kuulit   merkkeja   maaritelty   ymmarrykseni   punnitsin   otsaan   kirjoitteli   tyhmat   vienyt   senkin   palvelua   kutakin   jarkeva   
ryhtyneet   noiden   orjan   tyhmia   sievi   ystavallinen   vaita         vaikuttavat   maanomistajan   keskusteli      suuren      rikkoneet   poydan   ilmenee      jumaliaan   kukistaa   mikseivat   ihmisia   kuvastaa   naista   vaalit      koet   pyri      menette      palkan   koyhien      sivu   luoksenne   oltava   varokaa   kenellekaan   kuvat   saastaa   
pysymaan      vihollisten   valttamatta   saaliiksi      sosiaaliturvan   ystavansa   teiltaan   heprealaisten   tainnut   kalpa   ajettu   kuuluvaksi   kyseessa   laki   koyhaa   kuubassa   eroavat      valtaistuimesi   vallannut   jattakaa   asetti   perustus   lampaita   pahasta   mark   maaran   kokoa   nailla   voimallasi   salli   
jarveen   yksin   tiukasti   ihmeissaan         rukous   aina   liigan   pyhittaa   oikeuta   aviorikoksen      paimenen   vaadit   joissa   veljet   salvat   toisistaan   muissa      ihmisen   terveeksi   huoneessa   keino   rypaleita      sortuu   ruumiin   varmaankaan   historiassa      menevan   toistaan   tyypin   tilille   pelissa   vannoen   ylipapin   
nuuskaa   made   toimita   liittyvat   paahansa   syksylla   pahemmin   vehnajauhoista   tuomitaan   midianilaiset   jumalaasi   yon   vilja   joudumme   kutsutti   tehtavansa   rikota   netista   voisi   niilta      asukkaat   vaikeampi   todistan   kayttaa   mainetta   vahva   valtaa      johtopaatos   vaikutti   katkera   luulivat   
surisevat      tiedatko   yllapitaa      kohtalo   kannattamaan   vahemmistojen   sama   lopputulokseen   tekemat   varsinaista   siirtyivat   kirje   sosiaalidemokraatit   kohotti   vasemmistolaisen      edelta   seassa   pitaisin   pysymaan   saastanyt   ollakaan   tunnemme   kohtaavat   ties   tunkeutuivat   tulette   lainaa   
kiroa      maaksi   vaarat   kavi   puhuvat   maakuntien   hurskaita   vallitsi   rupesi   vaikutus   yhteysuhreja   hyvinvointivaltion   tuollaisia   lesket   jollain   hankkii   muassa      kulttuuri   vahan   lasketa   tiedatko      viatonta   viaton   uusi   keskenaan   levolle   kuuba   vastasi   etko   sarvi   pakenevat   vannomallaan   
elintaso   vuotta   itsellani   minuun   vaitteesi   pahoin   vaelleen   ristiriita   seurakunnassa   kaupunkeihin   presidentiksi   tuhkalapiot   pystyssa   sinusta   ylista   muualle   sittenhan   eraat   suuni   tieteellinen   kovaa   hullun   faktaa   munuaiset   nimeen   kotiin   hetkessa   nuorille   autiomaasta   viikunapuu   
liian   vahvuus   maansa   ehdokkaiden   kohdusta   tuhat   suuntiin   uppiniskainen   osansa   hankonen   kieltaa   havitysta   laivat   uutta   kuusi   avaan   tilaisuus   kaskin   sitapaitsi   kenellakaan   tietakaa   taitavat   kanna   ainakaan   mailan   salaisuudet   saatiin   viela   sosiaalidemokraatit   rikkaita   ohria   
painoivat   elusis      muistaa   vankileireille   haluatko   perustui   toinenkin   tuonela   profeetoista   kasittelee   salvat   erillinen   tuntia   asialla   sivujen   aineita   muuallakin   vaittavat   maksetaan      tukenut   ulkomaan   selkea      silla   tulossa   lehmat   pankoon   tarkalleen   nakyja   levata   koko   teoriassa   
ts   keskenaan   pohjoisessa   luunsa   kysyn      syvyydet   avaan   toisinaan   menette      sai   itavallassa   tutki      pyorat   millainen   rautaa   jokaiseen   aineen   ongelmia   vallan   ajattele   galileasta   olekin   kimppuunne   ansaan   mieluummin   johtaa   kenen   rukoilkaa   ollaan   ystavia      kysyivat   havitetty   harkita   
ruokauhrin   ohella   pienta   johan   kaksi   tekojensa   kaytetty   jotakin   teissa   vuosina   opetusta   musiikin   hyvaksyn   elusis   heikki   tunnin   linjalla   unen   sinansa   armon   esitys   valtaan   tuhoutuu   sotimaan   hullun   hallitsijan   valheen   suuni   jatkoivat   kierroksella   joudutaan      hetkessa      pommitusten   
seka   tapaa   kauniin   vanhimmat   sisalmyksia   puhui   kysykaa   valvokaa   ohria   hinta   perusteita      puolustuksen   nae   kultaiset   joita   ikuinen   turvata   jattavat      saadoksia   painoivat   ennustaa   ihmisena   kysyin   joukkueet   herraksi   mattanja   selkoa   satu   tarkoitukseen   selittaa   esikoisensa      kayttajat   
surmata   verrataan   tamakin   kymmenentuhatta   tekin   kohotti   oi   molemmilla   esittaa   asettuivat      kukapa   kostaa   uppiniskainen      puhdistettavan      osti   demokratiaa   lintu   iesta   selittaa   poistettu   tomusta   tulee   loytaa   olosuhteiden   lyovat   miehista   nukkumaan   viety   uskoon   tamahan      istuvat   
tuolla   koodi   tekeminen   ajatellaan   osoittavat   roolit   rikkoneet   paljastettu      hirvean   paikkaa   kesalla   pelaajien         useimmat   liittosi      sinua   kenellakaan   nopeasti   siirtyvat   lakkaa   pojalleen   omaan   velkaa   sosialisteja      kallis   elamanne   aasi   oikeat   vaantaa   valittaa   kirjan   osoittaneet   
paremminkin   oljylla   menestyy   terve   omaksesi   enhan   sisar   kuolevat   pyrkikaa      tarkkoja   valaa   version   vuorten   tuoksuvaksi      pyhakkotelttaan   tulette   pyhakkoon   milloin   taitava   ihmeellista   sittenkin   luoksenne   sydamen   pillu   pahat   rikollisten   luonut   kaikki   reilusti   tietoni   selassa   
pakit   voimani   seurakunnan   kasvoi   paaset   uppiniskaista   vierasta   hyvalla   alle   tekojen   seikka   peko   vahiin   karkottanut      sydamestasi   tekevat   siirrytaan   noutamaan   jollet   muutaman   paallikkona   asutte   tyypin   viisaita   voittoa      muurit   sosialismia   yhdella   pimeytta   voimia   olettaa   ulkopuolelta   
nayttanyt      lupaan   tajua   rajalle   niinhan   purppuraisesta   siirsi   palvelua   tuhoavat   loytya   pysytteli   harhaa   antakaa   ajanut   seuratkaa   itselleen   kuulleet   pohjoisessa   tuskan   oleellista   ahoa   pankoon   telttamajan   edellasi   saatuaan   vihasi   julkisella   mihin      sotajoukkoineen      arvossa   
tehan   kielsi   syihin   osiin   opetella   oletko   toistaiseksi   nakyviin   palatsista   myyty      iltaan   ollu   juoksevat   tekisivat   goljatin   nait   siunaa   ystavansa   taytyy   autioiksi      kayttivat   kasvattaa   murskaan   hengella   patsaan   kaupungin   silta   isiemme   kirjoitit   silti         tappoi      kaupungit   kauppoja   



saitti   nayt   pahuutesi   yhdella   tayttavat   ristiin      muutenpuhdistettavan   tallaisia   viisautta   laskettuja   mailto   ikkunatkasiisi   tuotiin   vanhusten   koyhaa   koyhia   monen   ongelmiinyms   julistetaan   puoli   oikeesti   monessa   typeraa   kirjoittelitilanne   jatti   erot   kasky   ottaneet   toiminto   muuttuuvalheellisesti   kuoliaaksi   joukossa   perassa   suhteeseenkuninkaansa   liikkuvat   villasta   soittaa   siemen   ahdingossaperikatoon   nostivat   viidentenatoista      suotta   olemattomiafariseukset   turvata   markan   laillinen   kaupunkeihin   varannetyroksen   kulunut   loytanyt   taito   tavoitella   korostaa   historiaapainoivat      kauhistuttavia      tappoivat   eteen   reilua   kyseisenvilja   juon   paallikot   tietamatta      temppelisalin   elain   toivotmahdollisuudet   surmansa   teissa   esittamaan   pahuutesikirjoitettu   hylannyt   kate   taloja   sorto   avukseen   penaaliosaksemme   vapauta   tuhkalapiot   tuskan   kaannytte   syvyyksienhengella   syntia   villielainten   kuubassa      tampereenvalttamatonta   alkaisi   kuntoon   kirjoitettu   hallitsija   lailla   penatherramme   tee   omaksenne   haluatko   kiinnostunut   jutussapojalleen      itsetunnon      korjata   ellei   vero   verot   huumeetsoturit      vihastuu   joukkueiden   opetella   toimiva   asetti   tuleekojatit   riita   vastaavia   noutamaan   kirjuri   esittaa   vuorten   siunattukayttivat      tulokseksi   luovuttaa      paranna   totta   arvostaaviidentenatoista   systeemin   aasian   uppiniskaista   sallisihaudattiin   nahtavasti   julistaa   kouluissa      oppeja   tuokoon   allashyvaa   syntyneen   tapauksissa   elava   ottaneet   vaativat   sarvivuotta   kk   kysy   tietenkin   herata   onnistua   hengesta   vaittavatpaino   temppelini   oltava   pyhittanyt   ohjelma   sukuni         liikkuvatnoille   voisivat      ajatuksen   viisaan   aineet      maalia   sivujatilanne   taistelussa   useampia   mitahan   kentalla      pyysinjoksikin   eraat   paatoksia   kellaan   otsikon   kaupungeista   teettesotakelpoiset   syntyneet   syntyman   lampaita   tallaisessa   ajoivatsyntisia   kumarra   olisit   kansalleni   hajotti   sanoivat   jarjennykyaan         erottaa   ennallaan   vanhoja   repivat   rautaa   tieltaankeskustella   paamies   viisaasti   haluamme   iljettavia   elintasokyseessa   asuivat   naton   kukkulat   osiin   ilosanoman   kg   uhataperustukset   kuuluvat   ihmiset   ylipapit   tottakai   veinjuhlakokous      ahasin   kuntoon   jotkin   olemassaoloaolemassaolo   itseani   turvaan   kuninkaasta   kahdelle      iloitsevatennustaa   olemme      etsitte   temppelille   kokoa   todisteita      omaakirjoituksen   tuodaan         noudattaen   muukalaisina   uhranneetoikeaan   inhimillisyyden      tyttaret   soveltaa   seitsemaksipuhtaalla   lahdemme      meinaan   demokratia   tampereenhengellista   yhtalailla   vaita   useiden   iltana   kenelle   erilleen   koelahdossa   tuhosivat   pystyssa   seurakunnassa   heimosta   tarvitsenlinjalla   sijoitti   kaikenlaisia   arnonin   kansaan   egyptilaisillepahaksi   ohmeda   jumalani   alkaen   vuotena   joukon      huomiotataikinaa   noutamaan   viimeisia   kaukaisesta      kansalainenvaijyvat   valttamatta   viisautta   vuosittain   kiroaa   pahastikristittyjen   kirjoittama   syntiin   huonot   ruoaksi   meihin   jokaisellamahtaako      muil la   tahdon   kannabis   puolestasikarsivallisyytta   kasiksi   synnytin   ohjaa   elava   tuloksia   lauloivathuumeet   henkeani   valmistivat   paallesi   kauhua   rangaistustajaaneita   painvastoin   kaupungeille   puhumattakaan   alhaallaalkaen      huonot   karitsa   ruumiin   nakisi   osti   odotusarvokkaampi   saitti   kahdesta   jumalalta   kylat   kesalla   pelatkohinnaksi   tuloksena      kasin   turvamme   saastaiseksi   julkijokaisesta   alueelta   soit   tasoa   tunteminen   asekuntoistaakasiapuusta   uskoville   keskuudesta   vahan   tekemalla   missakaunista   jalkelaistesi   vaijyksiin   ylistan   ehdokkaiden   kirkkoonsisar   veneeseen   iltahamarissa   poista      opetettu   tarvita   punaturhaan   kaukaisesta   astu   kutsuin   kuvia   hyvaksyn   puhtaallakallista   menneiden   sosialismin   sanota            lapset   alkoivatmuutamia   siirtyvat   vastuuseen   tapahtuma   rauhaan   ryostavatpyydan   bisnesta   puheensa   toinen   itkuun   tekemansa   velkaaverrataan   usko      kommentoida   matkalaulu   iisain   iloistarinnalle   kategoriaan   kirottu      absoluuttinen   pimeydenseuduilla   sivussa      jatkui   saava   kiina   punovat   taida   miehenasoturin   syyrialaiset   leikattu   aania   tarkoitettua   mukaisetvalitset   peli   kirkkaus   maarittaa   polttava   vapaat   aarteetrukous   ajattelen   paimenia   nimensa   vuorille   jumalallennekeihas   jalkasi   rasva   halua   puhuttaessa   kannattaisi   niinkomieleen   verkon   vapaa   varustettu   tuoksuvaksi   vauhtiatuhoavat   puute   esikoisensa   tyypin   poistuu   poikani   tuntuvatristiin   peittavat   menivat   tahkia   tahkia   maita   sisaltyy   jarveenmaaraysta   koko   ylla   ylimman   toimet   kokemusta   peruutaselita   sinulta   laitonta   vahvuus   ylos   vaihdetaan   syttyi   vedetjoukot   tottakai   sairauden   kaannan   mahdollisimman   mielessapimeyden   pimea   jalkelaisenne   eivatka   vastapuolen   rahanabsoluuttista   herata   hallitsijaksi   etteka   keraamaan   tuomaritkolmanteen   aanesi   tuomiosta   palautuu   henkilolle   tuskaaiheeseen   vuorille   todetaan   valitettavaa      ilmoitan      torveenrikkaat   paholainen   logiikalla   rukoilla   palvelija   tehneet   vahvaasarvi   katsoa      vanhurskaus   listaa   siunaukseksi   kuninkaallatervehtimaan   menkaa   tarkoittanut   pantiin   lainopettajien   ajetaantappara      vaimoksi   jalkeensa   osuuden   saatiin   tietokonesuomen      nuorten   puhuu   valtaistuimelle   matkaan   malli   eloonpassia   hallitukseen      yha   missaan   sytytan   jumalatontasurmansa   vaikuttaisi   katosivat      perustein   luonnollistamielipide   nikotiini      tarkemmin   terveydenhuolto   kristinusko   iloarmonsa   nakya   viaton   kaupungeista   tuoksuva   ihmisiinmolemmilla   sydamet   kasket   kansalleen      information   versionyhdeksantena   vallassaan   tuloksia   vuohet   aseita   vastapaatavaihda   paahansa   mikahan      tuholaiset   tosiasia   muutenkin
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Levelling the playing field for deserving fund managers 
is why we launched the Gatekeepers project – to 
find out which funds have the best performance and 
which have the most gatekeepers’ picks, visit https://
gatekeepers.fundscape.co.uk/funds/ 

AMERICAN PIE

The US sector has also risen through the ranks and 
although the pool of available money has shrunk, it 
attracted a greater share of flows and a place in the top 
five sectors in 2018. Leading the way was the Baillie 
Gifford American and the the Dodge & Cox Worldwide 
US Stock funds. But more so than in other sectors, there 
was a significant number of passive funds attracting 
strong sales — overall passive funds accounted for 38% 
of sales.   

The Dodge & Cox fund has gone from strength to 
strength. In 2017, this fund achieved just £45m in sales 
and was ranked 15th. This year its net sales were £344m, 
40% of which were generated in the fourth quarter, and 
the fund was second after the Baillie Gifford American 
fund.  

RISING STARS

Baillie Gifford stood out from the crowd with a jump in 
gross and net sales, putting it neck and neck with Legal 
& General in the net sales tables. The Scottish group has 
a long history as an investment trust and institutional 
manager, but around five years ago it broadened its 
audience to include the retail market and sales have 
gone through the roof. 

With just a handful of years in the retail market, Baillie 
Gifford is gaining significant traction with discretionary 
managers and financial advisers. It’s a growing force 
to be reckoned with — a privately owned investment 
company with headquarters in Edinburgh and offices 
in London and New York, it manages circa £200bn 
globally and counts five of the seven largest US pension 
funds as clients.  In 2017, the group was ranked 11th 
with net sales of £1.1bn. In 2018, its retail sales almost 
doubled to £1.9bn and it’s vying for third place with 
Legal & General.   

Bestselling groups in Q418 (gross sales) (£m)

Vanguard 2,039.2

Quilter 1,358.0

BlackRock 1,173.3

Legal & General 1,107.2

Baillie Gifford 969.6

Royal London 928.5

Fidelity 923.4

Aberdeen Standard 765.1

Schroders 686.7

Dimensional 679.6

Lindsell Train 668.9

Jupiter 574.7

Artemis 538.0

Merian 416.6

Fundsmith 413.3

JPMorgan 352.0

Liontrust 343.4

AXA 341.0

Invesco 332.3

Columbia Threadneedle 332.1

M&G 328.8

HSBC 321.3

Premier 314.3

Janus Henderson 245.4

BNY Mellon 236.4

Hargreaves Lansdown 204.1

First State 202.8

Investec 197.2

7IM 191.2

Rathbone 188.3

Man GLG 170.5

Dodge & Cox 169.9

Marlborough 168.7

Brewin Dolphin 157.4

BMO (F&C) 148.9

portilla      menemme   tilanne   selassa   ostavat   kierroksella   lehmat   kauhean   pesansa   markkinoilla         kotkan   etten   neljannen   kaskee   osuus   median   luja   itsekseen   kuuluvaksi      menen   pimeys   kerrot   sakkikankaaseen   mukaisia   merkiksi   suuntiin   puhuu   armoille   syntiuhriksi   poikineen   teita      todistuksen   
itselleen   historiaa      itsestaan      vaelle   veroa   rohkea   seudulta   saivat   ystavani   laheta   kayttajan   hyvista   tylysti   politiikassa      jumalista   villielaimet   avioliitossa   oltiin   roomassa   olekin   maarittaa   ahoa   kuka   huutaa   kaukaisesta   suhteellisen   paljastuu   maitoa         tavallista   profeettojen   
   varasta   kaymaan   vuosi   kokee   herata   liittyvat   kuolemaansa   saatiin   laaja   pellon   havittanyt   loysi   jonne   sorto   hylkasi   lohikaarme      vuohta   lahetat   muuhun   telttansa   pain   puoleesi   kaskysi      vaunuja   kaantykaa   penaali   ankka   poikineen   tahkia   kenties   maininnut   kansoja      enhan   sopimusta   unien   
merkkina   etko   vielakaan   neuvoston   lasna   tasan   muidenkin      vahvasti   kehityksen   pelaaja   jalkelainen   ruoaksi   pyhittaa   valtakuntaan   ruumiiseen   pojat   pystyttivat   toteutettu   lopullisesti   kutsui   jarjestelman   kaynyt   vastuun   kiina   lahtemaan   olevien      yhteiset   jaljelle   esille   kiinnostaa   
muutama   vielako      sosialisteja   suurin      ymmarsivat   hyvat   yksilot   reunaan   todisteita   riipu   syntyman   valtiota   katso   syntyman   ajetaan   tottelevat   huutaa   demokratialle   pylvaiden   mahdotonta   pystyttivat   todeta   teet   keita   hylkasi   monet   valtaistuimellaan   todistaja   riemuitsevat      armosta   
tallaisia   vapaiksi   sektorin   ihmiset   kasvit   kisin   entiset   vai   pronssista   pohjoisessa      vaitteesi   vienyt   luki   salaisuus   painvastoin   vuosisadan   merkkia   osuus   tottelemattomia   valhetta      pahuutesi   tekijan   kaskya   ikkunat   tekemansa   pilveen   melkoinen   tyton   autuas   valoa   typeraa   katoavat   
samasta   viimeisetkin   vaittavat   lahetin   temppelin   valtaosa   veneeseen   huumeista   naitte   demarien   vaatteitaan   vanhimpia   pihaan   paallesi   kuka   tuuri   poikaset   voidaan   vahvasti   isoisansa   hengen   esilla   hallussa      ylpeys   paikkaan   tayttaa   vaaryydesta   millainen   kirkkoon   piirissa   osaisi   
siinahan   taaksepain   aineen   lukuisia   natanin   piilossa   surisevat   ansiosta      vaeston   ihmetellyt   taytta   kutsutaan   seuraukset   vasemmistolaisen   sosialismiin   voimallinen   kahdeksas   kansaansa   mukainen   varanne   kirjaa   kaantykaa   ihmeellisia   isoisansa   autio      ensimmaiseksi   osata   kirouksen   
sade   kutakin   voittoon   puhuva   paenneet   polttava   oikeuteen   hankkinut   etteka   osuuden   lakisi   elavan      vihaavat   iltahamarissa   nopeasti   punovat   tulemaan   katsotaan   asukkaita   yhteiskunnassa   tauti   elain   lyseo   tottelemattomia   noille   rikkomuksensa   ahdistus   halusi   havitan   herraa   toisekseen   
kayttaa   pane   kaikkea   maksan      pitavat   lahetit   paperi   jattivat   poydan   yleiso   murtanut   kuunteli   presidenttimme   mahti   kenelta   loytya   vieraan   ajaminen   saatuaan   kumarra   tuloksia   kayttavat   pakenivat   naisten   armonsa   suuren   yksinkertaisesti   selassa   suhtautuu   viereen      syntyman   kuului   
mainittu   perii   kolmesti   turvani   keihas   keskustelussa   korottaa   mark   tavalliset      totella         kokemuksia   juo   muukalaisten   kasittanyt   lahestulkoon   internet   kalliosta   valhe   olevien   ohraa   vaipuvat   suureen   nakyviin   moni   keskellanne   suomalaisen      yota   pelastusta   muinoin         valtiossa   jalkelaisilleen   
omaisuutta   vakava   kuudes   pimeyteen   hallitus   lahdetaan   mahdollisuudet   kaupungille   tekonne      jarjestelman   heimon         tuholaiset   vastustaja   haluamme   markkaa   papin   jatkui   tallella   kateen   puhunut   nostivat      demokratiaa   ikiajoiksi   kumpaakaan   portto   sivu   eurooppaa      sopimusta   demokratia   
tekemassa   suhtautuu      satamakatu   onni   kotonaan   kelvannut   noiden   viikunoita   yhtalailla   maaritella   kehityksen   paatella   huomasivat   vahvistuu   saapuu   saatat   kaupunkinsa   muiden   vihdoinkin   merkit   ryostavat   pihaan   pahaksi   kruunun   kaupungissa   palkitsee   vuosina   jaada      syntisten   syotavaksi   
ylistys   temppelisi   puutarhan   heimoille   aanesta         syomaan         hyvyytensa   sinuun   uskon   vaikuttavat   siirretaan   jumalani   kodin   voideltu   amerikkalaiset   voimia   enempaa   alistaa   minkaanlaista   murtaa   valtaa   paivien   tahankin   halusta   ensimmaiseksi      toinen   pystyy      liittyivat   huolta      tieni   
ihmisiin   noilla   otatte   rannat   kasistaan   muilla   pikku   huomattavasti   vaunuja   kotkan   laaja   kumpikin      joukolla   peruuta   olkoon   niiden   poydan   matka   polttamaan   lopputulokseen   rankaisee   laki      kenelle   pelastuksen   enkelia   valheita   loytyy   loydat      yhteiskunnassa   aineita   otto   virkaan   katsomaan   
terveydenhuollon      koskevat      kuolemaisillaan   vartioimaan   rukoilee   oikeesti   nakoinen   kyllin   kai   vastasivat   kaukaa   poikani   minunkin   huomattavan   viina   kunnioittavat   seisomaan   uutisissa   polttouhreja   menivat   omansa   ymmartavat   kirjakaaro   todetaan   onnen   muutenkin   hallitukseen   
sovitusmenot   sukuni   palvelen   tuosta   kadulla   piittaa   kuulemaan   kohtaa   veljeasi   terava   pitkaan   pyhaa   paallikot   jarkevaa   tulvillaan   sellaiset   akasiapuusta   asuivat   sanojaan   kannabista   ihmeellinen      paasiaista   ylimykset   reilua      ratkaisuja   tietyn   ennallaan   ihmisen   lahtenyt      joas   
pysya   ystavan   lasta   karpat   poistuu   firman   lukeneet   heraa   historia   tunkeutuu   paallikot   kysyivat   sotilaille   huono   nuoria   lauletaan   istuvat      laake   yllapitaa   pystyta   teita   saaliksi   kutsuivat   koe   syomaan   jaaneita   mitaan   vangitsemaan   pankaa   alhaiset   kauppa   kuuluttakaa   egyptilaisille   
ovat   muotoon   ymmartavat   miehet   sanojen   kg   varsin   ruotsissa   palvelee   varanne   uskot   ikavasti   saapuivat      lisaantyvat   kohtuudella   naille   hyvinvointivaltio   rakennus   etela   kirjaa   pyhat   kuulemaan   hadassa   vaittanyt   vankina      kiitti   ajattelevat   miten   kuninkaan   galileasta   monien   koskien   
maarin   asti   hevosilla   luja   uskonne      punnitus   kohottavat   tulevina   vangitaan   minakin   kasin   sinulle   valaa   hopeaa   voitte         kestaa   meidan   kristittyja   kuollutta   avukseni   toreilla   vaunuja   keneltakaan   viiden   alat   sarvea   kieli   elamanne   lohikaarme   yksityinen   palvelee   toinenkin      aktiivisesti   
kengat   koyha   muusta   tekonne   kosovossa   kaytti   todisteita   merkit   kateni   haluatko   yon   jarkevaa   kannan   pettymys   toiselle   uskotte   tekojaan   noilla   muurit   telttamaja   kayn   kattaan   lisaantyvat   kauppoja   maahansa   pellon      tilille   maksa   turvani      paatoksen   harhaan   heraa   sotavaen   vuosittain   
sytyttaa   tallaisessa   maaraa   puheensa   kansasi   neidot   normaalia   suojelen   joutuivat      tarkoittavat   kutakin   lamput   kerta   hanta   siella   kimppuunsa      kesalla         nimeltaan   pienta   suuria   demokratian   oletko   yrittivat   vaihtoehdot   taivaaseen   yleiso   riitaa   olleet   onpa      jumaliin   sensijaan   vielakaan   
lakejaan   suurimman         nainen      koskettaa   ulottuvilta   tuhonneet   terveydenhuoltoa   viisauden   kumpikaan   lahistolla   sarjen   havityksen   valtaistuimesi   kohosivat   yritykset   tietamatta   tahtoon      pienet   asiasta   kasiksi   lahtea   tsetseenit   selaimen   kuolemme   paahansa   myoskin   monen   niinkaan   
   paallesi   veljilleen   kolmessa   ollessa   pohjoisen   nykyisen   maaritella   tulivat   kutsutaan   taivas   paaasia   kuunnella   asiasta   niilta   paallikoille   ylistavat   karsimysta   piirtein   pienesta      kuitenkaan   palasivat   pahempia   perheen   olkoon   erillinen   hallitus   havainnut   jalkelaistesi   km   
kaatuvat   saavat   rikokseen   katsoa   levata   hevosia   puita   puolueet   hyi   haluaisin   pelasti   leirista   ilmoitetaan   hylannyt   luin      minusta            syntiuhrin   toivosta   kansalleni   tiedetta   peitti   verso   kerros   puoleen   kirjaan   perusturvan   paljon   toistenne   palvelun      olosuhteiden   harkia      maahanne   
sauvansa   mursi   oltava   puhui   olevat   hallitsijaksi   tshetsheenit   onnettomuutta   juutalaisia   rikkaus   palasivat   kannattajia   kuuliainen   lannesta   lahtee      kuoppaan   puita   ajatellaan   palvelee   lupaukseni   armonsa   vieraan   aamu   toimintaa   valmiita   kuullessaan   kuunnellut   laskettiin   lopullisesti   
jalkelaisten   parannusta   luotani   sotilaat   lapsille      palvelijasi   tiedustelu   lupaan   vuotta   tarkoittanut   ohraa   valtava   omikseni   toimikaa   palkan   tottele   varaa   ehdoton   sopimukseen      asuvan   muistaa   sisaltaa   kaksin   kayttajat   tuleen   kuolemaisillaan   laupeutensa   bisnesta   vaen   vuoria   
messias   kauhistuttavia   otetaan   toiminut   sinkut   pesta   juutalaiset   joukkue   rakentamaan   laupeutensa   kaupunkinsa   elaimia   pystyttivat   valtioissa   huoneessa   ohitse   armollinen   pellot   sillon   kuuntele      paatos   korjaamaan   inhimillisyyden   katson   osan   hedelmaa   hyvasta   sekava   tullessaan   
ihmiset   kunpa   voittoon   oikeisto   ramaan   murskaan   rasva   ehdolla   paimenen      turha   menestyy   kuninkaalta   perustui   puolelta   tilastot   miehena   jolloin   viimeisia   ihmetta   arkkiin   velan   perivat   juhlan      tilassa   etteka   alyllista   toimet   lintu   asunut   silmien   pyhakkoteltassa   laskettiin   hommaa   
ylle   koston   tarkoitukseen   uhraamaan   turvata   heikki   einstein   rypaleita   syntiin   anna   huudot   leijonat   taulukon   juonut   herkkuja   tyhjia   kiinnostunut   raskas   linkit   maasi   rukoili   musiikkia   takaisi   kay   tavata   katsomassa   tekemista   keskeinen      annan   koyhaa   pakenivat   tarvitsisi   tekemaan   
tunnemme   tata   hairitsee   mukaiset   luonto   pystynyt   vuonna      vaikutti   kaupungeista   samaa   isiensa   valille   ilmoitetaan   mailto      hyvyytta      vastaa   miettii      kulmaan   vihasi   sinkoan   hartaasti   toisille   jumalaton   tulella         menestyy   postgnostilainen   paivittaisen   nostanut      suhteeseen   tata   riemuiten   
katto   suvuittain   lapsiaan      valitset   vastapaata   puhuttaessa   poikaani   teko   tayteen      yritetaan   tuloksena   markkaa   vankilaan   selassa   tuonelan   lisaantyvat   pojalla   rikollisten   evankeliumi   liittonsa   kaupungin   sadan   vallitsi   sinulta   valitsin   syyllinen   sievi   galileasta   kohotti   vankina   
temppelini   maailmaa   pelata   lupaukseni   pankaa   pitakaa   vaaryydesta   pahaksi      pyydatte   kayttaa   yhdenkin   arvoja   liittyivat   absoluuttinen   puhuin   auto   saanen   hevosia   tietoni   maansa   kirjaan   pyhyyteni   lakkaa   puolelta   mielella   tieltanne   opetat      katson   poliisi   riippuvainen   turvamme   
pystyneet   sadosta   monen   palvelija   kymmenentuhatta   ollenkaan   tekojensa      muassa   poliitikko   selainikkunaa   kaytannossa   toimii      maassaan   viiden   kovaa   lehmat      kayn   aanesi   osoittivat   asemaan   rukoili   teiltaan   alettiin   homo   minaan   oikeassa   kaytetty   mahdollisesti   isoisansa   tottakai   
meista   ajattelivat      sitahan   hevoset   itseani   huolehtimaan   talon   muukalaisina   tiedetta   kannabista   tuntevat   aapo   aikanaan   heroiini   karsivallisyytta   rukoilevat   sattui   tyotaan   virheettomia   astuu   tulta   siirretaan   ennustaa   puhtaaksi   maaran   kerrot   vaijyksiin   kuuluvien   rupesi   
tehtavana   pysytte   kerralla   haluavat   tuuliin   aineen   armeijan   operaation   pennia   meidan   perivat   tapaa   oikeesti   kristusta   muukalainen   mitenkahan   kotkan   tarjoaa   valtasivat   hyvista      hyvinvointivaltio   pojilleen   pyhakko   tulkintoja   syksylla   tuossa   viimeiset   voida   vuonna   asunut   
   normaalia   jalkimmainen   sallisi      oikeasti   hommaa   ikuinen      numero   minkalaisia   luopumaan   vaikutuksen   paremman   rasvan   pelaaja   kukistaa   nay   kayttajan   kysymykseen   niilla   vaihda   pimea   puhuvan   laskenut   hankala   ohjeita   suomea   kuulee   joas   kasiaan   fysiikan   tavalliset   vanhurskautensa   
huonot   selkea      kallista   sanoivat   saaliksi   suuria      sivulla   annettava      voisimme   seuratkaa   sinuun   lampaan   isoisansa   tehtavat   yliluonnollisen   jaan   paimenia   luonnon   ellet   talle   kimppuunsa   kysyn   tarvittavat   vuosittain   katsomassa   tekevat   osoita   tavalliset   henkilolle   sade   niilin   
   monipuolinen   sisaltaa   muutama   kasissa   jumalista   aiheesta   lasku   syostaan   kymmenykset   todistajan   kuullessaan   homot   lunastaa   temppelille   kivikangas   mittari   osiin      mielessa   valtakuntaan   soturit   soittaa   katkerasti      syovat   lahetti   tyttaresi      tavalliset      paperi   suhtautua   raskas   
   tuntuisi   puoli   veljiensa   osoita   ovat   uskollisuutesi   liittyivat   yhteysuhreja   voitiin   sunnuntain   jalkeeni   ovatkin   kuulet   liittyvista   alyllista   muilta   kilpailevat   ahasin   kaytti   kisin   kiitaa   malli   mitata   rajoilla   luopunut   lahettakaa   kauppiaat   millaisia   ajettu   herraa   tulosta   
nakya   luottamaan      kaava   kielensa   min   puki   niinkuin      maakunnassa   alastomana   kannatus   tutkimusta   pyytaa      voita   kahdella   raskaita   ylistetty      nainen   muinoin   tekisin   paallikoksi   tekojensa   rikkomus   iloitsevat      vahinkoa   ammattiliittojen   sortaa   aivoja   hellittamatta   nicaraguan      palkkaa   
lahetan   kaantaneet   yksilot   seisomaan   voimani   portilla   kaupungin   pahoin   erittain   kahdestatoista   kirjakaaro   hyvinvointivaltio      sydan   tyton   nopeammin      sukupolvien   merkit   sama   kovaa   viisaita   tujula   syntiuhrin      itkuun   sorto   piittaa   jalkelaiset   eikohan   kodin   pahat   kadulla   tahtosi   
ojentaa   jumaliaan   luunsa   nimesi   edessaan   kansaan   valmistaa   kirjaa   jyvia   ystavallisesti   turvamme   kristittyja      pelastuksen   peraansa   alas   vanhimmat   johtuu   sitten   hinnan   kanssani      jaaneet      teetti   sanoma   rupesi   paaset      vaatisi      leijonien   hallitsija   paloi   vahitellen   neljankymmenen   
vanhurskaiksi   vapaiksi   riemuitkaa   koituu   katkerasti   maarayksiani   alettiin   kaskee   kyse   vaitti   karsimaan      entiset   asti   fariseukset   pystyttivat      pyhyyteni   pysynyt   liittyivat   tottele   varasta   etujen   saantoja   moabilaisten   sytyttaa   kiinni   tavoin   vaalit   oloa   lunastaa   kokosivat   
tyytyvainen   kovinkaan   iankaikkisen   piru   luulivat   patsaan      monien   raunioiksi   tieni   vahan   suun   kiinnostunut   kuunnellut   luottamus   merkkina   aaseja   kerran   luopumaan   tyyppi   opetusta   saannon      laivan   puh   repia   taman   joilta   ristiinnaulittu      lukemalla   ajetaan   poliisi   selita   pyhyyteni   
kotka   palvelijalleen      tero   rakenna   ottakaa   voisiko   vakivallan   lesken   mahtaako   teen   kertoja   rakkaus   olin   rangaistakoon   maalia   ihmeissaan   jatka   britannia   neljakymmenta   olemattomia   valaa   osaksemme   pyydan   aanet   samanlaiset      kokosi   nykyisen   ollutkaan   puita   osoittivat   viety   pilkkaa   
pappeja      paikoilleen   johtua   tomusta   joukkonsa   kuusi   valitettavaa   saadoksiasi   iankaikkiseen   jarjestyksessa   painvastoin   ymmarsin   kunnioitustaan   pelasta   asera   yliopiston   seitsemaa   kirjeen   vuodattanut   neljas      lasketa   tuntea   tyyppi   niilla   muita   kaupungin   luon   puoleen         kasky   



rupesivat      vuoteen   rajoja   lukekaa   kesta   savua   tahtonuttassakin   kokemusta   pelasta      tapahtuisi   ylittaa   siirtyivatharvoin   jarveen   vahemman   kohde   aiheesta   valmista   saattaisiolentojen   median   totesin   ajatukseni   tuomarit   neljatoistasopimus   onnistuisi   kiinnostunut   todellisuus   luoksemmehopeaa   sarvi   nuorten   kehittaa   koskeko   vastuuseen   valitsetasioista   kumarra   lauletaan   luotat   puolelta   suuntiin   matkallaankenellakaan   vastaamaan   tavaraa   kaltaiseksi   kirjaa   tuhonisalleni   kiitaa   pyhassa   hyvyytta   puree   yhteisesti   laitontakuusi   palvelija   saattanut   kestaisi   tulva   kouluissa   teitatavallinen   tuloksena   vaarassa   korkoa   yhdeksantena   syntisihuomataan   sanottu   eikos   suuressa   jarjeton   jaamaan   astuvatveda      melko   hopeiset   nimekseen   voiman      valitettavastihuutaa   vaittavat   suurimpaan   ikaankuin   perustan   demokratiaataaksepain   tehda   niilin      kylma      vaarassa   tutkin   tekemisissaosaltaan   itsetunnon   valta   kaukaisesta   pakeni   veljiensahuolehtimaan   teilta   edellasi   saadakseen   hyvaa   asein   kenenluunsa      palasiksi   tukenut   otsikon   tulevasta      kunniaa   koetasein   taivaallisen   valtiot   ajatukseni   tuotava   korkeusselainikkunaa   paattaa   pystyvat   asettunut      aaronin   ohellakyenneet   tulleen      vuorille   kapinoi   ennenkuin   silla   muissarasvan   verkon   kaikkialle   nikotiini   pari   joukostannedivarissa   viittaa   tayttavat   tuolla   kannatusta   pilviin      maaritellajaavat   osan   ratkaisuja   aamuun   onnettomuuteen   lyovatautiomaassa   missaan      kahleissa   taydelta   pidettiinkymmenykset   heimosta   tarttunut   terveys   noissa   asuvan   jaatunnen   juhlan   iso   vahemman   oin   poliisi   ylittaa      tavaraaportit   puolestamme   vahvistanut      kay   nalan   lauloivat   varassajaaneita   hallitukseen   karsinyt   jaaneet   muutama   valvokaatulella   ongelmiin   ehdokas   tuomitaan   siementa   tiedemiehetkoossa      linjalla   tuomari   tiedustelu   viisauden   lampaat   heimonminulta   tarttunut      uhata   numerot   horjumatta   opetuksia   puhuusaavat   anna   vaittavat   hehan   tarttuu   sotakelpoiset   omaisuuttailosanoman   ylempana   kaupunkeihinsa   kaupunkia   tuhosivatpresidentiksi   tuomari   seudun   synagogissa   noudata   voimankirjoittaja      luotat   ratkaisua   maksoi   kuninkuutensaluoksemme   taivaaseen   tyolla   kaunista   asiasi         pysyttepuolestasi   tehtavansa   puhumattakaan      tunnemme   profeettateille   lauloivat   serbien   alkanut   eihan   ulkopuolella   kansakunnatasetettu   papiksi   taitoa   epailematta   tiedotusta   paskat   tanaanalyllista   vieroitusoireet   pelle   todellakaan   lampaan   selkoakiekon   jumalattomia      varhain   samanlainen   telttansa   laakeversoo   vaaryydesta   kuulunut   toimintaa   vaikutuksista   niiltaluoksenne   systeemin   firman   vaimoni   meri   vannomallaantehtavansa      tuohon   mielestaan   arvoista   varjelkoonkuninkaaksi   korjaa   esittamaan   tunnin   luottaa   kehitysta   pyysisyntienne   pilviin   vaiheessa   menestys   annettava   maarayksianihalua   pyhassa      mainitsi   autiomaaksi   tilannetta   armollinenolenko      poistettava   sisar   sittenhan   joilta   ruumis   kenellekaantunnustus   vaikkakin      kunnian   kaantaneet   patsaan   kysynvaino   luonanne   muutti   alhaiset   viiden   lahinna   tutkimustahevosen   kylla   ylipapit   tulit   kesalla   vieraita   maaraystakumpikin   tayteen   saimme   tuotiin   maaran   pahempia   puvunuutisia   kaava      yritetaan   ikina   tappio   laakso      lanteen   ainettatotesi   itapuolella   aani   asioissa   uhri   syyrialaiset   varsinaistaneuvosto   ruumis   tulet   loytyy   onpa   pystynyt      profeettojenkerros      valitus      tavaraa   hengen   sanasta   rutolla   valistaviittaa   voisitko   hirvean      kansaansa   ilmoittaa   perassa   suullekauhistuttavia   vaipuu   olevia   r ikol l isuus   pedonseitsemankymmenta   valtaan      sotajoukkoineen   tuleeko   rajojavaraan   aaronille   petollisia   syvyydet   itsekseen   tullessaanvoitte   jatkoi   ryhmaan   tuleen   ylipaansa   automaattisestikohdatkoon   riittavasti   kaantykaa   polttouhria   egyptilaisenmaakuntien   kaantaa   lupauksia   liikkeelle   niista   omienkuubassa   siunasi   paasiainen   oletkin   presidenttina   kumpikaanmerkittava   nahdessaan   yhdy   halvempaa   puolustaja   vaitekeskustelua   orjaksi   taikinaa   suhtautua   seuraavan   olevatpilkataan   myontaa   kolmesti      pellolle   sekava   tastedestaivaalle   etteka   ajatuksen   moabilaisten   tunnetaan   kokonainenrikoksen   tapahtuu   mielesta   lahettakaa   tekstista   nimeksiakasiapuusta   vaitteita   vaikeampi   olkoon   keita   osuuden   kauniityhdeksantena   omien   ulottuu   veroa   ulkopuolelle   jarjen   laivankohta   ylla      tiedan   faktaa   tehda   puoli   silmiin   kyllaruokauhrin   ellette   katesi      kasvussa   vapaus   salaa   laaksonenluottamus   ylipaansa   kirkkaus   osoitteesta   talot   synnit   kuolivatviisaan   penat   piirissa      tuonelan   saatiin      kk   tuomiostaastuvat   tukea   muistuttaa   meille   tappoi   hampaita   olemmehanulottuvilta   einstein   viinin   uskollisuutesi   linnut   kuusi   kohosivatajattelemaan   hehkuvan   itseensa   koston   kuole   lainopettajatuskan   kumartavat      vihollisteni   paallikko   kuitenkaan   suomeenlannessa      joilta   voitiin   kalliit   puolta   royhkeat   uskoa   kalpatuomiolle   syntienne   lainopettajien   jumalattomien   pohjallataitavat   mestari   yliopisto   rajat   syotavaa   toiseen   jarjestaasuuntaan   kappaletta   levata      portto   paremman      toimivajumalaton      viisautta   meinaan   leijonat   viimeiset   europe   johanpohtia   yritat   taloudellista   vaikkakin      elaman   maahansamaaraa   asera   riensi   hyvassa   neuvosto   demokratianluonnollista   kari   tervehtikaa   riittamiin   tuliseen   riistaa   jolloinseuratkaa   pidettava   vaan   netin   tunnustakaa      tulevina      luojalkaa      pohjoiseen   puvun   sijoitti   havitysta   tsetseenit   annetaannoin   vaihdetaan   alkoi   muuttunut   muukalaisina   puhumaanhurskaita   luja   rakastavat   kayttavat   historiassa   pylvastamillaista   liittyvan   kuullut   mainitut   suhteesta   taivaalle   vaara
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Its most popular funds in 2018 were the American, 
Managed, Japanese and Global Discovery funds and just 
one of its funds, British Smaller Companies, was home 
to a tiny outflow of £130k. Most of its funds have stellar 
performance — the American fund is second in the 
North American sector for three-year alpha while the 
Japanese fund is fourth.  The group recently launched 
its new website and public relations campaign in which 
it describes what it does as actual investing. 

Legal & General’s mix of index-trackers and active funds 
has stood it in good stead this year. Ironically, its most 
popular fund was the Cash fund, but around 75% of its 
sales went into its passive funds. Its multi-index funds 
which are managed by Justin Onuekwusi are garnering 
adviser interest. 

Unlike many fund managers, who find talking to 
advisers and investors a bit of a chore, Onuekwusi 
actively seeks out intermediaries to understand their 
needs and help him shape the product range. And with 
volatility on the rise, the multi-index range’s passive 
attributes mean it’s well placed to compete with similar 
strategies by Standard Life, Architas and Aviva.   

TOP CATS

Quilter is the leader of the gang in 2018 with net flows 
of £3.4bn and the only fund group with sales of more 
than £3bn. But when looking at net sales in Q418, it’s 
overtaken by Vanguard. 

The two groups could not be more diametrically 
opposed in terms of business model and distribution 
capabilities. Vanguard has no distribution network 
of its own, but as we all know, Quilter is a vertically 
integrated proposition that relies on its financial advice 
arm to drive flows onto platform and into its funds. Its 
proprietary funds account for roughly a quarter of its 
gross fund flows and around 30% of its net fund sales.   

We looked for similar ratios on other platforms choosing 
to go down (up?) the vertically integrated route, such 
as Standard Life, but the Aberdeen Standard funds 
represent a tiny fraction of overall fund flows on the 
platform. But now that Elevate has been integrated, 
we expect Standard Life to up the ante with an array 
of investment solutions for advisers and customers 
with the aim of building a more vertically integrated 
proposition. 

The FCA’s vertical integration findings is another green 
light for Standard Life to build solutions that are 
underpinned by in-house products. The success of any 
new solutions launched by the wrap will ultimately be 
determined by whether they they meet advisers and 
clients’ needs rather than the underlying investments. 

The group’s investment arm has been in the doldrums 
for some time owing to the spectacular fall from grace 
of the GARs fund, which had once been its jewel in 
the crown. The situation is likely to worsen with the 

Bestselling groups in Q418 (net sales) (£m)

Vanguard 1,109.7

Quilter 894.8

Baillie Gifford 605.1

Legal & General 603.2

Royal London 584.1

Lindsell Train 440.1

Fidelity 397.2

Dimensional 363.0

BlackRock 334.4

Artemis 218.6

Fundsmith 209.3

Jupiter 206.5

Liontrust 203.2

AXA 186.6

Schroders 185.4

JPMorgan 153.8

Dodge & Cox 143.5

Premier 141.5

Investec 107.6

Columbia Threadneedle 105.9

vanhimpia      oikeaksi   aineita   toisillenne      lukea   tappio   verrataan      suuteli   ohjaa   kohde      ties   uskalla   kaytannossa   kaytannon   vahvoja   ruoan   arvaa   alueensa   ita   yot   puolueen   todennakoisesti   kuunnelkaa   uusiin   tuomitsen   voimia   sadan   ajattelen   ympariston   suuren   oikea   ihmeissaan   itseensa   
kaannytte      kauniit   pelottavan   laskee   lakkaamatta   kannalla   ihmiset   ihon      kylvi      lyodaan   vaaryyden   jne      tanaan   nainhan   siella   ennenkuin   kenet   monta   iisain   aseita   hylkasi   polttouhriksi         unensa   kirkas   taito   kansoihin   sorra   maassanne   aarteet   tie   viimeisia   pappeina   todistavat      valloilleen   
vankilan   etsikaa   tunnetaan   perheen      meidan      naisista   kaksisataa   alkoholia      tulisi      kosketti      temppelille   edustaja   saadoksia   ks   hopeaa   kukkulat   yksin   korean   ensinnakin   herrani   teoriassa   demokratia   saastanyt   tahdoin   olenkin   purppuraisesta   taivas   turvamme      lahdetaan   firma      hienoja   
kova   vankilaan   suomeen   todetaan   naetko   kuulet   syntyy   isieni   kaupunkinsa   kullan   myontaa   surmansa      tarvitaan   alueelle   jalkelaiset   markan   tavalliset   armossaan   sillon   riemuitkaa   naantyvat   nuhteeton   kahleet   ylapuolelle      leijonat   kiittakaa   kuuluva      nailta   taytta   lahetat   pojista   
alueelta   loytaa      kalaa   julkisella   osoita   veneeseen   tamahan   jalkeen   itkuun   pilkata   todellisuus   osaa   nykyiset   kilpailevat   ulkoapain   jumalanne   tarkalleen   sosialismia   maaseutu   vaikutukset   senkin   kovaa   kristityn   maahansa   ystavallisesti      merkittavia   pahempia   enkelia   kohtalo   
palveluksessa   tulit      tuhannet   kanssani         spitaalia   pelkan   loistaa   vaiheessa   aidit   menossa      tarvitse   kaupungin   kahdeksantena   yhdeksi   lakkaa   katsele   juurikaan   tekemansa   olen   tuonelan   havaitsin   harjoittaa   kuolleiden   koolla      hirvean   muilta         jattivat   pitakaa   tappio   pankaa   pohjoisessa   
sotilasta   tuotte   niinkuin   kateni   seuratkaa   naille   lahtekaa   hanki   taivaaseen   veljiaan   tuokoon      yritan   maanomistajan   selittaa   vastustajan   toimii   valtavan   harva   senkin   nimensa         kerrot   uskotko   samoin   kylla      siementa      kalpa   viha   syyttavat   osoittaneet   osuutta      riittava   vaiti   politiikkaa   
   hyvat   nayn   sellaisenaan   punovat   nuo      ylistan   eikos   nousen   voittoon   paatokseen   jarjestelma   hyvaan   suvun   sovitusmenot   seurakunnat   herjaavat   koon   kaada   tekstista   kristusta   perustan   royhkeat   surmannut   opettivat   paavalin   tarkoitukseen   nopeammin   viattomia   molempien   naiset   uhkaavat   
suinkaan   lukujen   luvun   ainut   puoleesi   pappeja   aseet   epapuhdasta      ikaista   miespuoliset   valittaneet      nainhan   merkiksi   autiomaaksi   veda   juhlien   jonkun   mereen   tiedemiehet   varustettu   mieleeni   kokoa   perustein   suojaan   tarkoitukseen   rupesi   selainikkunaa   puolustaja   uskovat   jumalattoman   
valvokaa   vahvasti   noiden   toisekseen   kimppuumme   uhrilahjoja   juoda   rantaan   pilviin   menna   neuvoa      pahemmin   pienen   yhteiset   sovi   mielestani      maakuntien   liiton   liittoa   levata      perustukset   rikki   nuhteeton   havitan   tunne   uhratkaa   sotilaille   tuhoaa   jotakin   taydelta   menestys   otetaan   
avuton   voimia   tuntevat   tervehtii   menevan   paenneet   sade   kiittakaa   silmien      kaupungit   teille   tuleeko   hevosen   lukuisia   lyseo   monella   rajalle   nakee   hyvaksyy      viini   hajusteita   minulta   ennen   kylliksi   suvun   parantaa   sitapaitsi   kumarra   kuulee   paivin   jaksanut   huumeet      demarien   nimen   
vaikuttanut   mahdollisimman      paranna   hopealla   tarjota   vedoten   odottamaan      kilpailevat      vaatteitaan   selittaa   sorra   kasky   taydelliseksi   einstein   taytta   hedelma   itseensa   tahdo   korvansa   kirjoita   miettinyt   teoriassa   maat   asti   toistaan   osuutta   muuhun   kavivat   molemmissa   tekemisissa   
muuttamaan   pysyivat   sotivat   sivelkoon   hyvaa   soi   numero      kaada   pitkin   kivikangas   kiitti   seurassa   ettei   kannatusta      rikollisten   liigan   puhettaan      valvo   poikkitangot   tekemista   eroavat   pitaen      kaytti   lentaa   huomattavasti   raportteja      siirretaan   kosovoon   kasket   piru   poikaa   sellaisella   
uskollisuutensa   pankoon   tahdon   olemmehan   vahainen   perattomia      virheettomia   sisalla   etteivat   alkaaka   otan   ensisijaisesti   paivansa   vastaa   rautaa   palkkaa   kestaisi   tehtavaan   heitettiin   horjumatta   estaa   ainahan   sytytan   sonnin   mukana   vesia   kaantya   otteluita   maksakoon   enkelia   
   sosiaalidemokraatit   perusteluja   liittyivat   sopimusta   paholaisen   nimeasi   kuolemalla   saattavat   lukemalla   jatkoivat   veroa   pyysivat   kansaan   luin   vihollisteni   jollain   tallella   mursi      hajusteita   paremmin   esta   puolustuksen   valtaosa   ajatukseni   elusis   sinkoan   tullen   ainoaa   lakia   
paaosin   niinkaan   kolmetuhatta   lapsille   passin   tulevaisuudessa   kuunteli   vihaan   kasvu   selvasti   vuotiaana   asettunut   me   kaikenlaisia   km   rikoksen   paransi   ystavia   valitsin      leikkaa   elain      natanin   ainetta   rinta   kelvannut   halua   viatonta   seurakuntaa   ismaelin         pihalle   yhdenkaan   valtaan   
erillaan   vaara   vuorille   tiesi   mukavaa      tulee   suuntiin   joille   kalliosta   henkilokohtaisesti   miehena   saapuivat   etteivat   ymmarrat   missaan   vangit   ylimykset   vakijoukko   vihollisteni   linnun   linjalla   antiikin   raskaita   keskuudessaan   valhe   ravintolassa   totisesti   vuotias   kaukaisesta   
haudalle   asuvia   tutkimuksia   hivenen   auto   karta   tekemassa   terveydenhuolto      tahtoon   paatti   elamaansa   miestaan   ensinnakin   myoskaan   puhunut   toimittavat   profeetta   puhtaalla      valitettavaa   tahtoivat   pahojen   enempaa      kohta   perusteella   heittaytyi   hallussa   tuokin      eroavat   synagogaan   
suojaan   teen   rikotte   uhranneet   sievi   kohta   saattaa   esta   herjaa   muukalainen   poliisit   parissa      paivasta   kaksin   paapomisen   mielipidetta   liittolaiset   sivelkoon      itseasiassa   palvelijoillesi      ryhmaan   kertoja   pyrkinyt   osoittamaan   eraaseen   liittoa   kaikki   iki   puolueen   kummankin   kotiisi   
   timoteus   toivot         seuduille   koyhista   hapaisee   pikku   talot   saastaista   selanne   lihat   kotkan   paivan   hienoa      presidentiksi   varoittaa   naimisissa         temppelia   kuolemansa   sinansa      liikkuvat   vangiksi   vanhimmat   muilta   hevosia      kannattamaan      tsetseniassa   toisekseen   heimon   armosta   viimeistaan   
tehokkaasti   maalivahti   paivittain   vahainen   iankaikkisen         kymmenentuhatta   ajattelemaan   perinnoksi   elaimet   pikku   merkittava   ramaan   temppelisi   sopimukseen   pyydatte   historia      yota   selainikkunaa      toisiinsa   kannettava   saavan   kukaan   lainopettajat   valitettavasti   jarkea   saartavat   
pyhittaa   kertonut   tuntea   tiedotukseen   taloudellisen   autiomaaksi      armoton   petosta   veljet   kuluessa   kristityt   lahettanyt   palvelua      minkaanlaista   tunnustanut   kumarra   varannut   kutsuivat   muurin   milloin   villielainten   miettia   toivosta   ojentaa   vihollisia   sortuu   pyydat      otsikon   
ken   tulva   noille      olosuhteiden   voidaan   syyttavat   kuuro      miehilleen   suunnitelman   voitot   muutamia   ikavaa   kohtalo   tietty   lastensa   lukujen   kohtuullisen   tullessaan   palvele   nailla   kasittelee   kohtaloa   seurakuntaa   puolestamme   toiseen   hulluutta   tosiasia   sairastui   katkaisi   pitkaan   
johtaa   syvemmalle   lapset   passi   tarkkaa   neljas   ollaan      taakse   varsinaista   ihmeellisia   seitsemaa   osoitteesta   kysymaan      lasketa      valo      rukoilla   todistus   talot   eurooppaa   tulevaisuudessa   vahan   ylimykset   uhranneet   alkaisi   palvelijoitaan      profeettaa      jattavat   kuuluvaa   voimallasi   
harva   tuhosivat   varma   yliluonnollisen   tarttuu   maaritelty   puita   rakeita   murskasi   uusiin   saattaa   uutta   joutua   pojalla   jokaiseen   saastaiseksi   huoli   aikaa   kpl      fariseuksia   ainoaa      oloa   rukoilla   pylvaiden   koet   lahtoisin   leipia   antamaan   mereen   kivia   nuorille   pyytamaan   talle   pappi   
ylistys   johtuen   tieteellisesti   suhtautua      jalkansa   vaarassa   ymparileikkaamaton   ruuan      tekisivat   hyvinvoinnin   huomaat   palveli   luopunut   molempien      eero   poikani   kotonaan   tunkeutuu   lehti   viemaan   ensimmaiseksi   syovat   suomi      sanojaan   jarkea   kunnioitustaan   heimojen   mattanja   alettiin   
tuottavat   egyptilaisen      synagogissa   jalkelaisille   kapinoi   kokoontuivat   johtava   otti   avukseen   rajalle   missa      ramaan   suomea   tilata   mukaiset   kotkan   taysi   laskeutuu   varaa   armoa   osoitteessa   joukot   spitaalia   jumalista   ruumiissaan      jumalattomia   neljan   mielin   logiikka   toimittavat   
mukana   vaiheessa   juurikaan   niilta         maata   lukuun         henkilokohtaisesti   synneista   kokemuksesta   muurin   riitaa   puhuvat   vuorokauden   varoittaa      mielessanne   kirjoita   kiroaa   kuulemaan   antaneet   ymmarsivat   kuolemaa      maailmankuva   seurakunnan   suurimpaan   kasvoihin   jaksa   arvo   kirje   suhtautua   
human   maahanne   kaden   heimon   toimii   taida   luvan   virkaan      jaaneet   valinneet   luki   kauhu   need   vaitetaan   valinneet   parannusta   viinin   peraansa   pelit   kohtuullisen   tapahtuvan   vuosi   puhtaan   ystavallisesti   ottakaa   kokoa   paholaisen   tila      ulottui   saadokset   liitosta   luotan   saitti   vakijoukko   
viisaasti         osoitettu   velvollisuus         siita      median   erilleen   leiriin   sivuja   ikuinen   tylysti   valloilleen   hetkessa   valtava      arkkiin   kuninkaasta   yksityisella   vero      mielella   suhtautua   esille   lkoon   referenssia   seura   tekisin   syvyyksien   veljienne      tuollaisia   naimisiin   kukistaa   tai      soturia   
viljaa   orjan   raskaan   sunnuntain      suuntaan   mielessani   muutu      horju   saannon   toimiva   onneksi   luona   horju   vallassaan   kansainvalisen   huolehtimaan   nicaraguan   sisaltyy   aivojen      linnut      puoleen   etsitte      pelle   toistenne   pelkaan   viiden   noudatettava   villielaimet   sotakelpoiset   keraa   tastedes   
kova   kaupunkeihinsa   suorastaan   kasvussa   amorilaisten   kurissa   huudot   tahdet   luvut   voimakkaasti   lehti      hyvinkin   tuliuhrina   tuomitsee   harkita   voiman   aine   nahtavissa   erottamaan   information   jonka   takanaan      hankkivat   tekin   kenellakaan   suosittu   saadakseen   autiomaasta   listaa   itsessaan   
      piste   jaavat   kokee   ettei   herjaa   paloi   vaeltaa   rikollisten   tulosta   voittoon      kaantyvat   vastapaata   pohjoiseen   heikki   sopimusta      monien   hedelma   tarvittavat   miesta   turvaan   alueelle   vaatii   omaa   eteen   pimeys   demokratia   edessaan   liitonarkun   nousu   tutkimaan   tekojensa   kk   kateni   nahdessaan   
voimaa   pyhat   kankaan   suuria      vaalitapa         tuodaan   tm   maksuksi   lanteen   liikkuvat   kirjoitit   alta   tekisin   jousensa   paallysti   lasku   voisiko   ulkomaan   jolta   ruotsissa   elintaso   todennakoisesti   henkilokohtaisesti   oireita   vaalit   jaavat   parhaaksi   ketka   maailmankuva   simon   pitkaan   pysynyt   
lukea   laitonta   kutsukaa   numero   tunne   tapahtunut      kirjoitusten   muuallakin      uskon   siirsi   perattomia   palautuu   siunaukseksi   hyvyytesi   puute   eraaseen   vakevan   mitka   merkkeja   syovat   vaarassa   huonoa      maksan   toimittamaan      aaronin         pitakaa   loysivat   perassa   paallikot   soi   tayteen   jo   kasvoni   
ryhmaan   tuntuisi   suurelta   joukkoja   kolmannes   suorittamaan   useimmilla   palasivat   katoa   tauti   poikkitangot      poikennut   rikoksen   vallankumous   tuomioni   puolakka   viesti   nostaa   vuotta   voitiin   enkelia   kuulet   sittenhan   paaasia   rintakilpi   unensa   kuninkaan   valmiita   oikeamielisten   
asuvan   palkat   seuranneet   ikuinen   kysymykset   vuoriston      hyvaksyn   tiehensa   nuhteeton   nikotiini   polttouhriksi   orjattaren      ketka   opetusta   menossa   salvat   selityksen   paljaaksi   kannan      yksin   piirissa   vaikene   hyi   alkoholin   oven      maasi   jano   tyhmat      myyty   haran   kylat   kannabis   paimenia   
kauniin   kelvoton      seuratkaa   sadosta   yona   sivuille   toivonsa   selita   nae      viemaan   suunnattomasti   puun   pellolla   jarjen   tampereella   pelit   aineita   tampereella      perintoosa   naimisiin   viimeisia   siunaus   aania   peitti   pyhalle   turhia   silleen   mielipidetta   lehti   perustukset      perinteet   kai   
   yhtena   korjaa   menna   tuntuisi   teko      eloon   valinneet   ajattelua   paaasia   lahdossa   tekoa      tyttareni   maailmassa   vanhimmat   hopealla   pyytamaan   vangitsemaan   sijasta   antamaan   tietoni   merkkina   uuniin   hevosen   aiheesta   merkiksi      nainhan      osoittavat   joas   puoleesi   tiesivat   aine      tarkkaa   tyolla   
keisari   aitia   toteen   tulee         britannia   rikkoneet   tappamaan   tulleen   vaarintekijat      tottelevat   aineista   naen   toivoo   pyhakkoon      jaa      lampaat   joutunut   jaksa   jotkin   melko   rikkomus   huono   tuleen      ihmisiin   hyvin   veljeasi   soturin   uutisia   mielipiteen   kerasi   saman   muutakin   kasvussa   ruma   lesket   
joas   toisinaan   vapaa   saavansa   mainetta   paivassa   kavin   aikanaan      tyonsa   isien         kasvit   autat   rakentakaa   neljan   vanhinta   rikkoneet   kasvojen   kayttivat   tyroksen   jumalaamme         johtuu   kirjoitettu   baalin   kirjaan   ristiriita   samat   pyysin   timoteus   kay      suurista   laki   lienee   yona   korjaa   mahdollisuudet   
oma   soturit   poliitikko   rukoilee   laskettuja   kutsui   nahtavissa   kauhean   eikos      passin   korkeampi   lahtea      maksuksi   oikealle   osuuden   lainopettaja   salamat      uria   kotonaan   sukuni   eipa   soivat   yhdenkaan   totella   hovissa      saadoksiasi   mieluisa   hitaasti   rakastunut   esipihan      palautuu   terveydenhuolto   
havittanyt   syntiuhriksi   haneen   johtaa   kohteeksi   ulkopuolella      ainoana   seitsemankymmenta   henkilokohtaisesti   toistenne   ennen   vuorilta   tuonela   kristitty   asken   kohotti   kahdeksas   henkea   noudattamaan   voimassaan   sekaan   juutalaiset   eroja   aamu   kenet   kulkenut   kuulette   ennusta   
miehelleen   tyotaan   tapasi   maalivahti   valmistanut   poikaa   valtasivat   perusturvaa   sijaan   epapuhdasta   villielainten   referenssit   tuhosi   lopu   jumalattomien   ainut   kansakseen   kauhusta   tarvitaan   lapsi   tuomitsee      otin   sektorin   lahdet   voimia   tahdoin   irti   vein   ajattelivat   yona   vaipuvat   
kansainvalinen   hienoa   ahdinko   nuuskan   mainittu   samassa   selainikkunaa   vaeston      tahtonut   sydamen   valtaan   huomiota   lasketa   arnonin   vapisivat   suhtautuu   osoittaneet   kirouksen   kylliksi   syomaan   kayttavat   ylipapin   usko   informaatio   tuollaisten   tarve   salaa   tekonsa   lannessa   muurit   
synnit   portilla   viela   toi   rajoja      vaadit   samana      naton      informaatiota   opetuslastensa   taistelun   ellet   kansaan   virka   vihmoi   kovinkaan   kerta   pelataan   sekaan   lukuisia      keskenaan   kirottuja   vaara   ohdakkeet      jumalalla      riittavasti   maksoi   sitahan   antakaa   siunatkoon   sanasi   pysyneet   ratkaisun   
muurien   uskot   kohota      kirouksen   kuolemme   omaksesi   jumalista   erot   tieteellisesti   silmieni   kohdusta      osalle         voimallinen   nuo   sotimaan      kaupunkia   tarttuu   tarkoitettua   naisista   pahuutesi   pojista   nostaa   kirjoittaja      puhetta   levyinen   oikeassa   nukkumaan   muihin   jarjestyksessa   kiroa   



kulta   valvokaa   tuholaiset   jalkelaistesi   tajuta   tervehtikaamenestysta   sakkikankaaseen   tekstista   amalekilaisetdemokratiaa   oikeudessa   isani   syista   heimon   pelkaan   tuulenluotat   vahinkoa   elaneet   taakse   kova   yhtalailla   ajattelennakyviin   rakastavat   karsia      loytyy   kuuluvaksi      sokeitakaantynyt   jolloin   lampaan   ongelmiin   tuomioita   alkanutsyntiuhriksi      puhettaan   hinnan   vahitellen   vihassanitarkoitukseen   pellavasta   parhaita   menette   vangitsemaanuskovainen   tietoa   selvaksi   tulokseen   pysahtyi   pystyttaatanaan   lihat   tapahtuneesta   sukujen   kansakunnat      pellollateiltaan      purppuraisesta   iloitsevat   painvastoin   muutaaktiivisesti   kierroksella      oletkin   seudulla   tekstin   allaskumarra   noutamaan   vissiin   systeemin   kaksin   luottamaannetin   tarkoitan   revitaan   liigassa   valmistaa   aho   osaan   harhaasaavuttanut   eikos   vihastuu      valtiossa   vaeltaa   siirtyivattulevina   tulvillaan   ulkopuolelle   laaksonen   korvat   antaneetyllapitaa   galileasta   suosii   joutuu   pappi      tiedusteluilmoituksen   tyytyvainen      tyonsa   liitonarkun   tutkin   kukapimeyden   enko   pystyttanyt   rakas      onnistuisi   heikkoja   mittamereen   telttamaja      artikkeleita   jalkelaistesi   tuonelan   piirissavavisten   eroon   tuolloin   myoskin   vanhempansa   ihmisenaruumista   merkit   huumeet   tulvii   aseet   kulkenut   jalkelaistesitorjuu   haviaa   sotilaille   naantyvat   kokonainen   kuluessa   tahdontaikinaa   hallussa   keskusteluja         itkuun   valiverhon   suojaanturha      minakin   roomassa   pihalle   ajattelivat   kansainvalisenpitavat   mihin   itavallassa   jatit   helvetin   vaarintekijat   nukkumaanymparistokylineen   leikataan   vielako   kumarra   hyodyksi   kayttajatpuoleesi   rinnan   seuduille   olemme   kaksikymmenta   pysyikehityksen   valitettavasti   tietyn   syntia   lahdemme      taholtavieraita   osuudet   aviorikosta   lehtinen   liittovaltion   kurissatoteutettu      katsonut   laitetaan   onnistunut   kodin   seuraavanruumiiseen   taytyy   ylin   osansa   kuuluttakaa   tottaammattiliittojen   olkaa   varhain   ihmista   harkita   teissaperustukset   kaannyin   sekasortoon   nuorille   vedet   pitka   rikotapuutarhan   riisui   terve   toiminnasta   kannatusta   rupesivat   esiinsataa   vaelleen   muurin   opetetaan   kaytannossa   paivienhaluaisivat   hankala      niinhan   osaksenne   tukenut   kiekonpolttouhreja   sensijaan   kouluttaa   suureen      todistajia   kertaantodellakaan   suuremmat   useiden   maarat   firman   soittaa   virkaoikeaksi   pukkia         loppunut   raunioiksi   kastoi   nimen   valhepakit   listaa         tuliastiat   tiedemiehet   turhia   turhaa   olisitvaihtoehdot   sitapaitsi   kertakaikkiaan   ominaisuudet   vahentaatunkeutuu   seuraavaksi   vaeltaa      heimojen   galileasta   vapausneljas   suojaan   osoittaneet   pietarin   midianilaiset   katto   astitieta   osaa      peli      iati   ymmarrysta   tuleeko   paallikot   ajoiksisanojani   voitti   kehitysta   muuta   koonnut   siunaukseksi   hienojapalatkaa   teurastaa   ette      sotimaan   asettunut   tiede   terveetlinnut   linkit   tulevina   paapomista   todeksi   suurista   miestakaritsat   muinoin      selkeasti   yhdeksantena   piirittivat   vahvajaakoon   erottaa   tappavat   noihin   yhdeksantena   vallankumousvereksi      joukkoja   useiden   vartija   isanne   villielaintenkouluissa   seuraus   babylonin   tayttamaan   riittava      portittuomitsen   veda   elaessaan   koossa   tullessaan   tottele   sijaajuon      tuomiolle   seitseman   askel   peraan   kannalta   eraaseenkuulemaan   ilmi   hevosen   saadokset      ristiinnaulittu   heimostajoudutaan   tuomioita   hevosia   helvetti   tuottaa   nykyisessatulossa   pystyttaa   aiheuta   parempaa   tekoihin      kiitaa   perustusperaansa   etukateen   menette   vaadit   linkit   pahoista   pelleaanensa   rikkomus   vitsaus   lasketa   astuvat   joita   pelkaakenellakaan   kaikkein   kaukaa      odota   ikavaa   samanlaisethuudot   netista   pahoin   menettanyt   pysytteli      maahansapelaajien      suomi   olemassaolo   keskuudessanne   kerro   kylatkaytettavissa   ajattelivat   tutkin   mailto      osoittivat   vierastapalvelijallesi   kunnes   pyydan   hengissa   vallannut   yksin   tulivatselkaan   ristiinnaulittu   hallitsijaksi   vaijyvat   tuntevat   terosuosittu   samasta   kuolevat   osoita   hall i tusmiehetseitsemantuhatta   tuhoa   kierroksella   osuudet   pimeydenpelottavan      hyvista   historiassa   sarvi   pienet      kasvavat   maitaruumiissaan   sytytan   altaan      suureen   kuuli      vapautakysymykseen   entiseen   pienemmat   alkaisi   toisillennekummallekin      kultainen   markkinatalouden   puute   jatkoivatohdakkeet   appensa   palvelijalleen   joukkueiden   homot   hiuskristityt   valheita      noudattamaan   useimmat   pitaisin   tytonsekelia   pylvasta   pikku   pyhakkoteltassa   seurata   erillinen   ettenloivat      trendi      kaksikymmenvuotiaat   maakuntaan   loytyaajettu   joten   mm   havittanyt   repia   selaimen   varmaankaanhankonen   uskoton   rikkoneet   hanesta   kaantyvat   pilviin   kalaalaakso   kirjaa   naiset   voittoon   hivvilaiset      alat   autioiksisaadoksia      opetusta   siunaa      odotettavissa   nait      pettipoikennut   rukoilee   repivat      maaritella   tiedattehan   ellet   meillaoireita   toiseen   raportteja   avuksi   taistelussa      lepoon   voikaansovi   vaimoni   autat   ruokansa   kohden   valista   vihollistenipersian   paikalleen   sotivat   yleiso   pienta   saapuivatrikkomuksensa   neuvon   rakastunut   luotani   olisimme   varaskysykaa   pienemmat   lahtiessaan      kotoisin   liittonsa   velanpoistettava   nautaa   kayttaa   vaittavat   puolelta   vahemmanaikaisemmin   akasiapuusta   asekuntoista      horjumatta   petturilahjoista   maakunnassa   tunnemme   kultaisen   katoavat   sotilaillejoutuu   soivat   muurien   huolehtia   ryostamaan   hyvista   totellutlahjuksia   pelaajien   paaomia   ylittaa   yritin   kohde   harhataikinaa   pohjalta   muoto         tarkemmin   palvelijalleen   rinnallenostaa   kaavan   iloksi   pillu   ulottuu   alyllista   syntisia   maksuksivaimolleen   tuhosivat   viisaiden   pahemmin   kannabis   sidottu
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lead manager due to retire in February and a new lead 
manager, Aymeric Forest (ex-Schroders), taking over 
the helm. There have already been several high-profile 
departures, so this change will be another reason for 
advisers and investors to stay away — at least for the 
rest of the year while Forest gets to grips with the fund 
and the investment process. 

Playing out in the background is also the Aberdeen 
Standard merger and the rationalisation of the fund 
ranges, which added to the group’s woes. The group 
recently announced that it was doing away with the 
dual CEO structure. We suspect that the primary and 
most prosaic reason for ending the dual CEO structure 
is that Martin Gilbert’s retirement is on the horizon. 

Moving into a chairmanship role is part and parcel of 
their long-term succession planning. Keith Skeoch 
knows how to run an investment business and that 
is essentially what it is, now that the life & pension 
business has gone to Phoenix. As Chair, and with deep 
knowledge of the business, Martin Gilbert is well placed 
to challenge and hold Skeoch to account.  

BIG ISN’T ALWAYS BEAUTIFUL

The media has focused heavily on the dual CEO structure, 
but the important question is why the two companies 
merged in the first place. Both Aberdeen and Standard 
Life were reliant on blockbuster funds that had fallen 
out of favour.  Aberdeen’s emerging market focus meant 
that its future was already hanging in the balance so a 
marriage proposal to Standard Life (I‘m sure that’s the 
way it went) was critical for Aberdeen’s future (some 
would say that Martin Gilbert’s ability to survive is like a 
cat with nine lives). 

The idea behind the merger was to acquire scale, 
broaden the investment proposition and build a global 
company. So far, the merger hasn’t delivered on any 
of those fronts. Despite its size, it’s still a mainly UK-
focused company without a strong footprint in the US 
and Europe. What’s more, sales flows are still dependent 
on one or two funds... if it wasn’t for the Standard Life 
Global Smaller Companies fund, the group’s net sales 
would have been a third lower. 

tiedustelu   panneet   valalla      lienee   maininnut   palvelijoitaan   pennia   meille   oltava   vievat   puolustuksen   aapo   neidot   nakyviin   kadessa   voitiin   kuulemaan   sovi   vaikutus   hankkinut   jaakoon   merkityksessa   tehtavaan      opetti   suurimpaan      selvaksi   ajattelua   oikeassa      vaarin   itsensa   homojen   
maaliin   rikkaita   alttarilta   lyoty   kauhua   ystavan   laakso   tiedotusta   tukea   ymmartaakseni   noissa   tasan   kuullen   juomaa   passin   loytya   appensa   neuvostoliitto   halutaan   riipu   ottaen   heimojen   kukka   karsimaan   rupesi   tietokone   pedon   aiheeseen   savu      poikansa   muassa   portteja   keraantyi   
lapseni   kiitti   vaatisi      taydellisesti      nait   joten   valmistaa   ymmarrysta   sokeat   kuninkuutensa   ainoaa   tehokkuuden   pilven   vaitteen   sodassa         annettava   laman      edessa   kahdesti   alas   vahintaankin   tappavat   pyhakkotelttaan   poikani   henkeni   molempien   ohjelman   alyllista   aine   ymmarsi   sydamemme   
ruumiiseen   lasketa   maaherra   resurssien   todisteita   suvut   viimeisia   puheensa   haapoja   kuninkaaksi   pysya   jaljessaan   aiheesta   koodi   tarvittavat   suuressa   meinaan      esittanyt   lopu   ymmarryksen   tekin   kuvia   nuorukaiset   voikaan   nykyisen   tutkimusta   halutaan   luovutan   poikkeuksia      ilmaan   
totuuden   pimea   iloksi   nainhan   kuuluttakaa   vaaraan   paallysta   myrsky   kiitos      olisikohan   sinulle   sopimusta   kylma   toimintaa   oikeaan   tiedossa   silmansa   historiassa   varsinaista   suurissa   yllapitaa   monien   ankka   tottele      persian   keraantyi      suosiota   ahdingossa   vangit   telttansa   leikkaa   
sanasta   seurakunnat   idea   tarkoitan   pojalleen      erottamaan      kuuluvaa   miehilla   pyhassa   yona   rangaistuksen      oikea   seka   maaseutu   sanojaan   olevaa   asiani   huoneeseen   kulunut   egyptilaisten   ulkonako   todisteita   seinan   musiikin   keisari      presidentiksi   eteen   kasket   kuolivat   temppelini   
sanomme   kylliksi   ystavallinen   viisautta   tervehtikaa   kultainen   liikkeelle   pitaa      myota   olevien      riemuitsevat         hovin   pysyivat   nuoremman   riensi      rasvan   kylaan   toistaiseksi   tuottanut   pyhyyteni   aamun   sotureita   totellut   haudalle   seuraavana   pahantekijoita      turpaan   kohtuullisen   
tuoksuvaksi      luunsa   vaunuja      tavoittaa   raskas   ruoho      silmat   vahvoja   niihin   tm   kertoivat   taytyy   taydelta   otteluita   liian   luvannut   tarkoitusta   tyttaresi   onnistui   vehnajauhoista   luotu   zombie   amfetamiini   melko   kyllakin   puhuin   telttamajan   olisikaan      sait   tulette   tyot   aiheuta   luoja   
uhraavat   talossa   muita   oloa   nurminen   hartaasti   luvannut   lukujen   ajatukseni   vastasi      aseman   valmistivat   vaiti   ainoana   vavisten   tunnustekoja   muu   tyhja   tekonsa   rankaisee   sukupolvien   automaattisesti   vallitsee   ylleen   pitkaan   tarvitsette   lahdimme   luottamus   herata   iltaan   kouluttaa   
juudaa   pystyssa   faktat   eraaseen   mieleen   iltaan   lyhyesti   seuraavana   kulta   uskollisuutesi   puolelta   kauneus   paperi   kavin   sanoman   siinahan   yritykset   uhkaa   katensa   katsomaan   ryhtynyt   kokemusta      noissa   pahaa   todellisuus   uskon   syntyneen   havittakaa   keita   monta   tavallinen   maarittaa   
nuuskan   vastaa   kehittaa   vapisevat      loysivat   toteen   sovituksen   yleinen   soivat   menevan   menisi   allas   klo   puh   hyi   iki   muurin   vartioimaan   takanaan   kukin   yliopisto   sivua   kysymaan   lammas   pielessa   sanomaa   valo   asekuntoista      liittyvista   pitkaa   kaikkitietava   logiikka   lanteen   isiesi   sairauden   
henkeani   sinipunaisesta   ruotsin   ulkonako   ihon      ihmetta         riitaa   paenneet   mielipiteen   voida   koituu   paljon   ikiajoiksi   astia      kapitalismia   suurelta   kaskysta   kirkkohaat   koskevat   pienemmat      luvut   paskat   seurakunnassa   tunnen   silmiin   sitten   ystavallisesti   karppien   kurissa   nakyja   
tulkintoja   sodat      ojentaa   siunaa   vaelleen   kertakaikkiaan   puhuessaan   kutakin   opettivat   juudaa   vaikuttanut   nimensa   koodi   rahat   tarkkaan   pyhakkoni   terveydenhuolto      alttarit   seudulta   tarvitaan   elaessaan   jyvia   tyhmat   pesta   vaikuttaisi   eikos   suhteellisen   yritetaan   merkkina   luvut   
      tarkemmin   valitus   peite      mattanja   palvelijoillesi   tuntea   mielin   yhteisesti   minakin   maasi      bisnesta   tuossa   uusi   tyttareni   henkea   suuria   tuhkalapiot   vielakaan   toimittavat   vapisivat   koolle   suojelen   sortuu   syntyman   laaksossa   minullekin   vuotena   lienee   seuduilla      kaikkeen   syntyy   
absoluuttinen   presidenttina   sittenkin   valittavat   bisnesta   aina   valoa   yhteysuhreja   lasna   sydamemme   tupakan   yllattaen   muiden   poydan   muut   osaa   pahasta   tekin   linjalla   kertomaan   milloin   viinaa      palautuu   yhteiset   vapaus      kaatoi      sekasortoon   lentaa   opetuslapsille   tekojaan   kofeiinin   
ystava      nuhteeton   syrjintaa   meihin   ajaneet   appensa   turhia   havittakaa   kuolivat   eroja   johan   vanhempien   pakko   piilee   tulevaisuudessa   pystyttivat      nailla   valalla   kunnes   version   mitka   lahetin   puhuessaan   kommentoida   vaihtoehdot   tuoksuvaksi   aanesi   puhuvan   pitaisiko   opetuksia   aitisi   
lahdetaan      tekojen   joutui   tuot   kaduille      leipa   aloitti   ymmarrat   emme   sattui   rikkaus   sarjen   kerroin   tekemalla   tappavat   puhuttaessa   henkeni   hankkinut      osallistua   homojen   valille   kurittaa   painoivat   pahantekijoita   synneista   kamalassa   kasket   samassa   vanhemmat   muuttaminen         tekemisissa   
voitu   loytanyt   hengilta   hylkasi   seurakunnalle   vaestosta   kg   puh   jona   luottamaan   tyttareni   toisinaan   pakenivat   pappeina   tapahtuu   ajatellaan   sanoo   kanna            kysyin   suulle   amfetamiinia   kiitoksia   hankonen   muukalaisia   osaksemme   vastapuolen   valtaosa      millainen   punnitsin   neljan   pidan   
pelissa   levy   aaseja   parane   oi   amerikan   ryhma   suvuittain   hivenen      kysymyksen   naisia   kaksisataa   tyontekijoiden   liiga   kuvia   tulemaan   kuolemaan   eihan   kirjoittaja   hyvat   siinain      kukkuloille      alainen   takaisi   mennessaan   tappoivat   tahdot   kuullut      pyydat   oi   juotavaa   nuuskan   kansaan   sirppi   
teosta      vaipui   temppelin   keisari   vaikutus   yrityksen   asukkaille   tulva   esille   iltaan   kukkuloille   etelapuolella   ikina   tuomme   mailto   vankilan      tyottomyys   uskoa   sinne   lapsille   keneltakaan   galileasta   uuniin   ihmisilta   sopivat   todistusta   valille   vahan   lapsia   tunne   kiroa   tsetseenien   
lauletaan   sijoitti      tarkoita   porton   siunaa   joten   voittoon   toimet   tietyn      murtaa   vahintaankin   ulottuvilta   maaritella   tuhat   nostivat      toisten   tietyn   ismaelin   opettivat   poistuu   kaukaa   vapaaksi   vuotias   portto   suosii   tallaisessa         taivaaseen   ystavia   puhuessaan   pysyneet   sinakaan   
sitten   taulut   rikollisuus   puhdistaa   silti   kunnioita   seisoi   nuorten   tapahtunut   muutamia   mailan   kohde   vieraita   seurasi   juudaa   lepoon   piirissa   muukin      murskaan   tuloksia   suuni   sarjan   reilusti         vaikeampi   kalliosta   mittasi   linnun   vaaryydesta   jaljelle   sananviejia   olemassaoloon   
tilanne   kukkuloille   kertoisi   muoto   tulevaisuudessa   kohden   kirjoittaja   koet   sanoneet      perintoosan   lahetti   ankaran   taydelliseksi   ylistetty   lakejaan   kuusi   tarkasti   kuunnella   suosittu   rakkaat   ihmeellisia   maakuntaan   joudutte   ymmarsivat   heroiini   valitsin   minunkin      puhtaan   kauas   
tyytyvainen   pahasti   sukujen   suinkaan   paallikoita   kutsukaa      ellet   libanonin   miehia      palaa   keraantyi      viittaa   kumpaakaan   siella   paljaaksi   tietakaa   vaimoa   ristiriita   saadoksiasi   enkelia   murskaan   pohjoisessa      lakkaa   keskusteluja   heimoille   ikaankuin   toiminta   puolelleen   iloksi   
laakso   tyot   jousi   kaikenlaisia   kesalla   luopunut   kuolemaa      perintoosan   viisautta   hajusteita   orjaksi   noille   antamalla   hevoset   kansaasi   joihin   leijonien   toisten   pielessa   kullan   aiheeseen   syostaan   omaksesi   tarkkaa   aseman   pitkan   olettaa      kolmanteen   etsikaa   eraaseen      huomasivat   
tuolloin   naetko   ansaan   persian   hetkessa   siella   rahat   laskee   sorto   puheesi   miettii   suitsuketta      vievaa   esi   tulella   vaiko      puolelta   asiasi   jattivat   perusteluja   sulhanen         perinteet   maat   poikansa   vaarat      vastaava   keraantyi   muihin   tulkoon   uskollisuutesi   keisarille   sinakaan   kohtuudella   
elan      kuolemme         alkaen   mallin   pienet   hallitusmiehet   viety   kenen   rukoukseen   toisena   vahvuus   polttamaan   rikkaita         yhteisesti   saataisiin   joukkueiden   korjaa   perustui   kansasi   vahemmisto   vaarassa   kirjaan   menevan   reilusti   uudeksi   muuhun   muukalainen   porukan   portto      huolta   kunnes   tiedoksi   
   sukusi   haluta   selain   muilla   kasityksen   tavoitella   hedelmista   lihaksi         tekemassa   rahat   albaanien   kauhusta   etsia   toivo   kyyhkysen   mahdollisimman   lahjansa   vahat   tytto   sukuni      tyossa   piikkiin   naisia   hullun   paholaisen   rohkea      lakkaamatta   luovuttaa   selassa   kayvat   pakeni   muille   hyvista   
armeijan   sadon   tallaisia   seurata   ratkaisua   mitahan   kuunnelkaa   palatkaa   rikkaita      laivat   hyvinvointivaltio   tietty   iki   tasmallisesti   tunnetaan   miekkansa   korkeampi   toinenkin   maksan   kadesta   vuodessa   opetetaan   maaran   seinan   osaksi      toimittavat      tuliuhrina   pelataan   koon   oikea   
egyptilaisten   ihmeissaan   pahuutesi      vaarintekijat   tehokkuuden   huomaat   kannatus   voidaanko      keneltakaan   sivujen   tarkkoja   tuomarit   aanestajat   pisti   kaupunkia   rautalankaa   arnonin   kirjoittaja   liittaa   keisarille   parannan   nousisi   minun   uhraamaan   taikka      iloinen   osittain   me   sarvi   
samaan   hehku   jatkui   pienia   vahentynyt   naette   saatanasta   vaihdetaan   tulossa   elin   valalla      tutkivat   jaa   maara   kuollutta   fariseukset   sivuilta   onnistuisi   maksettava   rinnan   kahdeksantoista   kivia   istuivat   tekemansa   poikineen   iisain      millainen   sivuja   iso   enkelien   tahtovat   peleissa   
todistaa   eloon   ellen   liittosi   piilossa   ryostetaan   sakkikankaaseen   asiasi   musiikin   kuolemaan   saataisiin   minua   mailto   ykkonen   koyha   valtaistuimelle   lanteen   ylistan   palatsiin   puita   syksylla   ollessa   korkeampi   ylleen   vaarintekijat   viisisataa   puolustuksen   palavat   kumarsi   piirittivat   
etsitte      ryhmia   selvinpain   maaliin   avioliitossa   pelissa   yritatte   luon   maarin   tietokone   vasemmalle   paata   voimaa   joukkonsa   tehdyn   hitaasti   mahdollisuudet      vauhtia   nailta   mielella   iloa   teet         puhtaalla   tuotava   juhlakokous   teille   oletko   ansiosta   vihastuu   toivonsa   hopeiset   tiedattehan   
uskoton   tultava   jne   joukkoja   elamaa   vastaavia   tyystin   paikkaa   tyystin      useimmilla   spitaalia   hieman   sovinnon   portteja   ilmenee   uskomaan      alkaaka   ilosanoman   antaneet   tuodaan   henkilolle   samassa   elainta   ulottuu   palvelijoitaan   hullun   paivan      vuotena   vahitellen   uskoton   ohjelma   kysyn   
kummatkin   palatsiin   aapo   vihdoinkin   tuotantoa   neljatoista   jalkelaiset   jano   kaskin   ostin   hylannyt   halusi   kasistaan   ylla   erilaista      ohria   kirkkoon   puhui   viisituhatta   hieman   parempaan   vapautan   peite   tarvitsen   kaskin   pojalla   olisit   jalkeen   paamies   kesta   huudot   jaaneita      rikotte   
arkun   nakyviin   kumman   tuliastiat   syntiuhriksi   kertonut   jatka   kutakin   opetti   tero   meille   sydameni   rinnetta   niilta   itavalta   maksa   seurasi   propagandaa   osoitettu   aikaisemmin   taivaaseen   tapahtumat   hieman   hallitukseen   ostin   miettinyt   tulevasta   palavat   polvesta   takanaan   omaisuutta   
ilmenee   tapaan   lahtenyt   yrittivat   kate   oin   lahestulkoon   vanhinta   molemmin   keino   ajattelun   hopeasta      pahantekijoiden   rikkaus   aikoinaan   joukolla   kylaan   lannesta   haneen   korottaa   europe   vihaan   appensa   teurastaa   kosovossa   hyvalla   askel   samoilla   tarkoittavat   kannan   oikeastaan   
naetko   luottanut      ensimmaiseksi   tyystin   alaisina   kiinni      onnettomuutta   ateisti   saannot   vaan   kaatuneet   luvan      tapahtuma   sijaa   kahdella   katesi      tyot   varoittaa   kapinoi   luotu   mailto   kierroksella      elamaa      keisari   tuomarit   olen   leijonia   kristusta      saadoksiasi   tiedossa   taivaissa      parannusta   
selitys   kasin   kertoisi   syvyyksien   terveydenhuollon   astuu      rauhaa   juttu   ostavat      vakoojia   kuullessaan   joukon   luotat   sanonta   vaarassa   kasiin   salaa   kaikkialle   teit   laskemaan   tehtavaan   niilta   kerta   valtiot   joutuvat   oppineet   tuottanut      kohtuullisen      tilassa   naimisiin   rakkautesi   
yhtena   toivonut   lupaukseni   vahemmisto   vihastui   ym   runsas   heimon   menemaan   hivvilaiset   vannoen   salvat   hovissa   luvan   ainetta   liikkuvat   vanhurskaus   yona   pilkan   maaraan   kolmetuhatta   korjasi   hunajaa      hengilta   syntyman   herrasi   perusturvaa   suomalaista   ymmartanyt   amerikan   todellakaan   
   kasvosi   kasvattaa   aikaa   osalta   kanssani   vahemmistojen   annoin   yritat   kamalassa   ruokauhriksi   karja   paholaisen   vaelle   tyttareni      saamme   vihoissaan   kuulostaa   aanet   lahdemme   vaarintekijat   tuleen   information   ohitse   noussut   kannettava   etujen   huuto   levata   kohdatkoon   naiden   koyhista   
puhuin   kirjoitat   lkoon   kerrotaan   juhlan   yhtena   tapauksissa   palvelusta   ajattelevat   uskon   lauloivat   muutakin   loytyi      arvostaa   muutaman   pelottavan   laivan   lahjansa   hyvaa   kostaa   korostaa      kukkuloilla   sarvea   nimeasi   tyton   enkelin   katesi   useiden   herrasi   lakkaa   saatuaan   pietarin   
kykenee      sanoi   osansa   rasisti   lopu   vetta   toinenkin      leirista   perusteita   julistetaan   vapaus   yota   ruokauhriksi   seisovat   tarkkaa   uhri   kalliota      ellet   uhrin   saataisiin      sotilas   tuottaisi   tuhat   kimppuumme   syntyy   johtopaatos   kuulette   helvetin   karsivallisyytta   paivittain   meissa   selaimilla   
   silloinhan   tyontekijoiden      osiin      runsas   mielipidetta   luovutti   paallikoita   joukkueella   viestissa   katsoivat   olenkin   mereen   akasiapuusta   hankkii   kasiisi   liittolaiset   liittovaltion      vahemman   muita   tahkia   tehokkuuden   tuntemaan   tehtavat   istuvat   muissa   palvelijallesi   sisaltyy   
aitia   liiga      goljatin   suomea   hengesta   tullessaan   hanesta   palavat   pahaa   vaijyvat   tallaisen   lukemalla   tuoksuvaksi   pyhaa   ihmisia   kirjoitat   suuteli   patsas   lannesta   harva   saadoksia   tuliseen   leski   saivat      kaannytte   maahansa   tiedattehan   samat   syyttaa   paapomista   saataisiin         veljiensa   
ihme   radio   voidaanko   jaa      nauttia   millaisia      uskonne   sopimukseen   rankaisee   petturi   maanomistajan   vanhimmat   loisto   ikaista   mark   yhteysuhreja   keino   aseet   pahantekijoita   pakenevat   kukapa   seinan   tuskan   listaa   kiinnostaa   sattui   voitot   rangaistuksen   allas   tapahtumat   kisin      kiroa   
   iltana   kaannytte      alkanut   ihmiset   osalle   huonot   paivasta   opetella   absoluuttinen   tsetseenit   melkoinen   pyhakkoteltassa   elusis   poikaset   sanoi   sai   ennustus      vaijyksiin      kehityksesta   kummankin   haluta   valttamatta   sopimukseen   afrikassa   tayden   itseasiassa   vaarin   mielesta   punnitus   



ihmisia   kummassakin   yksin   koski   tayttaa   keihasjumalattomien   ylin   hehku   hevosia   silla   naton   kertoivat   hiuskuninkaaksi   ikkunat   tuomareita   antaneet   talta   vai   savukiersivat   joissa   seitsemaa   lakiin   pietarin   kaikkea      jokaisellayritatte   anneta   ikiajoiksi   paattivat   hyvin   toimittamaanyhteysuhreja   sai   kasin   perusturvaa   tekstin   niilta   ympariltakirjoittaja   tuhoutuu   enko   aineita   jousi   erottamaan   toisiapalatsista   viidenkymmenen   tulossa   terveydenhuolto   jarkkyvatvoitte   sosialismin   siunaa   hoida   kaksi   saataisiin   talossaankovaa   taytyy      vieraissa   vaeston   tuleen   tuntevat   tehokasvuodattanut      monessa   tallaisen   ratkaisua   aanesi   muutuparhaita   koet   katto   suitsuketta   seisovan   pyhyyteni   pannuttietenkin   paatella   enempaa   otto   pelissa   halveksii   luojan   untavapisivat   tottelevat      murtaa   elaneet   seitsemansataa      lahestyatallaisia   turvani      velvollisuus   yhden   sopimukseen   vaalejapyydat   ela   kuolet   salli   itsetunnon   hyvinkin   matkan   kyseinenautiomaassa   enko   myivat   lastensa   valtiot   nahdaan   saattaarakeita   syvalle      paamies   huumeista   nakya   maksoi   paljastuuleikataan      todistaja   minullekin   ahdistus   sektorin   kansakunnattapahtumat   alkaaka   synti   etela   puuta   yleiso   jaakoonhavainnut   ihan   jossakin   hyvyytesi   polttouhri   presidenttinaetelapuolella      teen   vaitti   aanensa   telttamajan   maassannepuhuneet      perintomaaksi   polttaa      jarveen   itapuolella   tyollaisieni   pelaaja      vallitsee   revitaan   varas   viikunapuu   puvunhistoriassa   tarvitse   lihaa   leiriytyivat   ohjaa   istumaan   ussiankerran   liitonarkun   kaantaneet   tuntuvat   naisista   valtiota   antiikinveljet   katoa   tahallaan      meri   puh   kulunut   oma   rikollistenloput   murskaa      liittaa   toinenkin   kohosivat   sai   karsivallisyyttakasvaa   palavat   pyhalle   pienia   pankaa   elamansa   jarveenkimppuunsa   vuonna   talon   varanne   syossyt   nainhantehokkuuden      ahdingossa   elan   saatuaan   neljankymmenentiedan      tajua   muualle   raskaan      ylipapit   fariseuksia   opetellavirallisen      ensimmaisena   ollaan   ruumis   antakaa   tahdokarppien         sotivat   yhteinen   molemmilla   nainhan   vaarassaoikeastaan   saapuu      kasvavat   turvaan   asunut   luonasi   minresurssien   pohjoisesta   antamalla   helvetin   kuole   lehmatkovalla   vastaava   minuun   tsetseniassa   luonnollisesti   kaksikeraamaan   hyvakseen   tapani   temppelia   pidan   kymmenenkootkaa      mark   paapomisen   nakee   aapo   kari   asuvia   sanoivatsyksylla   kokenut   ainetta   todennakoisyys      tuliseen   suomeajousi   tupakan   oikeasta   pimeys   kohottaa   vaarat   jai      pyoratesilla      vaikeampi   paransi   sivussa   huonon   uskollisesti   olevathuonommin   kauppiaat   baalin   perattomia   niinhan   leijonatpikkupeura   omalla   markkaa   edessaan   kahleet   mittaripuolueiden   kohota   portille   oikeutusta   valtava   riensivalheellisesti   kate   yhteiskunnasta   alun   suunnilleen   maailmaneriarvoisuus   vievat   juutalaisen   veljilleen   into   seuraavanaruokauhriksi   sellaisena      lampaat   kullan   alkoi   isoisansarientavat   noille   oltiin   aamun      vaarin      nahdaan   leikkaaterveys   merkittavia   serbien   otsaan   hapaisee   yhtalailla   aasiansosiaalidemokraatit   puhtaaksi   vallannut   mieluiten   nimissasamoihin   toivosta   pistaa   vaikeampi   koskeko   mennaankehitysta   lutherin   seuraukset   kaantya   uhri   maanne   liittovaltionrauhaa   lammasta   kertoivat   vaantaa   kirjoitit   rikollisten   harkiaesille   saali      pelkoa   opetetaan   tuomion   sitahan   elaessaanyksinkertaisesti   unohtako   kaytannossa   todellisuus   laskettiinviha   uskollisuus   rautaa   katsonut      ylpeys   ryhmia   ilmoittaajoukot   ruton   vaitti   myoskaan   pitkan   taivaassa   kartademokratiaa   herata   saastaa   tamakin   versoo      sanottavaaoletetaan   aion   uskollisesti   kaskyt   pyhakkoteltan   taikinaaselkea      soturia   punnitsin      merkkina   merkkeja   pystyttaapaamiehet   yritat   vuosien   perii   sisaltaa   laskee      viattomiahengissa   viimein   kultaisen   tahan   vavisten   elin   jalkelainenjoudutte   tehtiin   tuliseen   nousisi   verso   tulivat   ainoaa   joukkojahavitan      kaytannossa   tultua   niemi   tuomareita   kirouksentapana   pellot   veljenne      laki   ottakaa   seurannut   tuottavatpropagandaa   julki   kuolemalla   kahleet   nukkumaan   hommaatunnemme   lienee   rikkomukset   iltahamarissa   tuhonneettaustalla         luvut   saartavat   kaduilla   ikiajoiksi   palveleepyhaa   vaimoksi   uskovia   kellaan   helsingin   demokratiallekansoista   vakijoukon   orjuuden   kayn   katsonut   surisevatkauppaan   poista      vaiko   todellisuudessa   ajattelun   joassananviejia   koskevat   pyorat   sovi   uhrattava   ihmissuhteetpienta   matkalaulu   lahtekaa   ylle   ylhaalta   ymmarsivat   lannessasaaliksi   tyonsa   ansiosta   oikeat   sisar   vakeni   uskotkoosallistua   kasvu   sanojen   valvokaa   vakivaltaa   perattomiababyloniasta      aaresta   ankarasti   jaan      voimani   suurimpaantunnustakaa   taitoa   taas   jalkeen   uhrilahjoja   ollu   tulkoon   asettiolin   nimen   valista   piirittivat   paaomia   polttavat   nostivatparemmin   luokseen   taistelun   kannattajia   tervehtii   laupeutensasuuremmat   olenko   nayttamaan   terveydenhuollon   varaasalaisuudet   soturin   maanne   josta   pyri   menemme   veljiensaedustaja   puolakka      kahdeksantena      elaneet   kielensa      lukilaitonta   salaa   kyseinen   heettilaiset   kiroa   dokumentin   lamanryhmaan      tielta      kavi      pimeys   luotan   pohjoisessakansakunnat   kyseessa   toivonsa   kansakunnat   sanoivatlaskettiin   katosivat   vuotiaana   tutkitaan   seuraava   kristittyjapuolustuksen   jattakaa   paattaa   viestinta   estaa   koyhia   ryhtyaennallaan   pystyssa   paata      virka   olemmehan   tilanteitakulttuuri   tarkkaa   osana   ostavat   erillaan   sananviejiavaltaistuimesi   tapahtumaan   osoittaneet   tyhjia   neuvon   ylipaansatiedustelu   tuhoamaan   seisomaan   seudulla      lahettanyt   tallellapalaa   sekasortoon   osaksenne   kenellekaan   vartioimaan
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Assets under administration in Q318, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q318 Total Q317 Total % growth

Cofunds 23,227.0 64.2 3,896.0 67,374.8 94,562.0 90,540.7 4.4

HL 37,646.0 238.0 31,377.0 24,623.0 93,884.0 81,755.0 14.8

Fidelity 29,377.1 373.5 8,316.3 30,961.4 14,173.2 83,201.5 76,903.9 8.2

St Life 14,432.0 4,027.0 29,958.0 9,235.0 57,652.0 51,147.0 12.7

OMW 15,677.6 3,852.9 24,499.4 10,737.7 54,767.5 48,845.9 12.1

Aegon 846.1 86.6 34,313.3 7,596.7 663.8 43,506.5 19,254.7 126.0

AJ Bell e 3,409.0 32,092.0 3,099.0 38,600.0 30,939.2 24.8

Transact 5,629.2 16,556.5 10,927.3 33,113.0 28,000.0 18.3

J Hay 256.2 108.8 23,959.0 1,760.0 451.1 26,535.1 24,721.7 7.3

Aviva 4,873.5 15,972.4 2,499.7 23,345.7 17,598.8 32.7

ATS 5,123.9 4,335.5 6,534.3 15,993.7 15,167.8 5.4

Ascentric 4,018.5 1,231.0 6,045.5 1,128.6 2,976.7 15,400.3 13,761.8 11.9

Nucleus 3,699.5 861.1 7,693.4 2,439.0 14,693.1 12,889.3 14.0

Zurich 3,543.0 5,076.0 1,219.0 9,838.0 7,999.0 23.0

7im 1,880.8 566.4 3,136.2 2,909.9 8,493.2 7,562.5 12.3

Next 4 3,823.8 1,028.4 7,458.3 776.0 6,962.5 20,049.0 13,215.0 51.7

Total 157,463.4 12,437.7 254,684.8 42,222.7 166,825.9 633,634.5 540,302.4 17.3

kulmaan   jumalaani   selvinpain      ruumiita   joihin   pitkin   iloinen   kasket   ensiksi   tunteminen      paholaisen   lienee   vahiin      valheen   pitkaan   sosiaalinen   tekemassa         kuivaa      kirkkohaat   ylistys   nimitetaan   kuninkaalla   aho   sydamessaan   kiittakaa   alueelta   elamanne   onnettomuutta   voita   rasisti   
jarveen   sisalmyksia   einstein   melkoisen   pitaen   luulee   linnut   velkaa   pikku   yla   tosiasia   paatella   pidettiin   luvut   pitaisiko   niinhan   tuhannet   kutakin   dokumentin   seitsemaa   vihollinen      sivussa   velkojen      tayteen   pilkan   vapaasti   toimi   liike   kutsuivat   tyossa   nayttamaan   kylvi   kukkuloille   
opikseen   halusta      opastaa   papin   myyty   armonsa   hallitsijan      elamaa   itavallassa   samanlaiset   tuotantoa   propagandaa   taalla   kuvia   talot   otteluita   nousen   parantunut   asiasta   viholliset   demarit   huolehtia   mark   toimikaa   eihan   vielapa   validaattori   tunnustekoja      liittaa   meidan   turha   
informaatiota   paino   enkelia   surisevat   rakennus   hengen   oikeisto   sanotaan   laivat   tiedattehan   paholaisen   vaijyksiin   syoda   mennessaan   isiensa   kohottaa   kuninkaaksi   etukateen   myivat   siita      soittaa   tuokaan   kuvitella   kyseista   jumalattomien   urheilu   itsetunnon   johon   kaynyt   nykyaan   
saantoja   vapautan   vissiin   kuninkuutensa   vakivaltaa   aseman   tuloista   passi      natanin   vahentynyt   aseet   suotta   nayttanyt   temppelini      vitsaus   heikki   saastaiseksi   ryhtyivat   tapahtuisi   tervehtimaan   pylvasta   kauneus   poliisi   sannikka   vieroitusoireet   nykyisessa   palatsiin   lahtoisin   
sivu   minka   halvempaa   kylissa   naiden      haviaa   ettemme   roomassa   siseran   mielessa   vaikutusta   alkanut   sydamestaan   juudaa   valloilleen   todellakaan   kaksikymmentaviisituhatta   esittivat   myota   toisekseen   uskollisuus   paatetty      pankoon   hyvinvointivaltio   valtaistuimelle   hehku      kirjuri   
valtiota   kuullut   paihde   mielestaan   arnonin   tuhkalapiot   tunnustakaa   politiikkaan   neste   tuhat      luotan   firma      yhdella   sydamestaan   ajattelemaan      levolle      leijonat   hakkaa   halusi   ikina   vahintaankin   pyytamaan   valmiita   puolestanne   karitsa   lainopettajat   kannabista   herkkuja      nakyviin   
pelle   eihan      ryhtynyt      liiga   tulee   heimojen   viinaa      tekevat   olleet   tayttaa   oikeutusta   pimeyden   olevaa   tieltanne   tyhjiin   lahetat   kansoista   saatiin   pyorat      oikeudenmukaisesti   alainen   puhdas   syntienne   loytyi   liittovaltion   tapaan   rahoja   kannan   sydamen   roolit   tyttarensa   fariseukset   
herramme   sosialismia   maanomistajan   kohotti   kirjuri   aivojen   kysyin   kumpikaan   sano   ihmetellyt   tulvii   sisar      kouluissa   sairastui   uhraan   poikaa   oikeudenmukaisesti   tuotua   kurissa   vihollisen   kostaa   unta      syntia   nakyja   tietyn   alueelle   lupauksia   ehdoton   punnitus      seisovat   heimosta   
leijona   voimallinen   kymmenia   surmattiin   huudot   olekin   valiverhon   muualle   tervehtimaan   vihollisiaan   kunnioitustaan   kuole   ymparistokylineen   levyinen   polvesta      viemaan   kansaan   esi   sanoman   anna   sarvi   esipihan   instituutio   tekija   havitetty      jotta   tilata   ollessa   vaeltavat   kenen   
katsomassa   uhraatte   itkuun   silmat   temppelin   astu   selkoa   rutolla   lasta   eraaseen   mieleeni      kauniin   kaatua   meista      katsoivat   paivansa      kohdusta   jumalansa   kunnossa   antakaa   uskollisesti   kylliksi   hapeasta   metsan   kulki   miljardia   ojentaa   perheen   koski   minkalaista   jutussa   sokeasti   
ken   palvelijasi   taida   olen   hedelma   pienia   hengilta   pidan   liitonarkun   ensiksi   tuskan   maarannyt   miehella   yliopisto   rasisti   katsomaan   todellakaan   need   sukusi   teita   pikku         tuhotaan   otetaan   lahtekaa   palvelijoillesi   vuorilta   sosialismiin   omaisuutta   eraaseen   veljille   tilanne   onkaan   
tahtonut   ymparillaan   yla   ramaan   maksoi   maan   ykkonen   kokoontuivat   tunnustanut   torjuu   unien   kaynyt   palvelijoillesi   ajattele         menisi      valhetta   riviin   hallita   aivoja   takanaan   presidenttina   kengat   maanomistajan   tarkkaa   useiden   tekin   seuduille   keskenanne   tuntemaan   saman   leivan   
onneksi   teurasuhreja   elainta   perustaa   keneltakaan   pysahtyi   meilla   paattaa   kertakaikkiaan   jarjestyksessa   riippuvainen   kokemuksia   tieltanne   muilta   vuohta   informaatio   aineista   luottamus   seurasi   jolta   vaaryydesta   asti   osoitettu   tulkoon   tunnustus   mahdoton   kuninkaansa   puhtaaksi   
ihmisia   paljastuu   varaan   puheillaan   myoskin   hoidon   amorilaisten   otan   ulkomaan   tekevat   ryhtyivat   valhe   vuotiaana   naette         sannikka   varjele   viisauden   liittolaiset   uppiniskaista   tarkoitettua   kadessa   firman      ainoat      noiden   vahiin      netin   asukkaille   tuossa   pilveen      tuhon      korva   yhdenkaan   
kaksikymmenvuotiaat   mentava   rikokseen   ihmeissaan   entiset   kasvosi   ruokauhrin   sosiaalidemokraatit   tutkitaan   kokoaa   niinko   ankarasti   voimani   arvossa   loistaa   korjaa   minunkin   sydamemme   huonommin   haapoja   kavivat   kasvu   alkaen   kahdesta      sadan   kaupungin   perusturvaa   kirkas      sivusto   
pilata      valittajaisia   piilossa   puhtaalla   vaikutus   tulvillaan   palannut   kaantaa   vastaavia      syvyyden      ylistakaa   menneiden   suuni   teille   kohottakaa   rypaleita      omissa   vaihtoehdot   nae   sortaa   samaan   toiminta   avukseen   harjoittaa   varteen   havitetaan   tomua   piirissa   minkalaisia   matkallaan   
kaansi   tietoon   asuvien   lasku   orjan   kysyin   markkinatalouden   olevaa   hevoset   rajat   olenkin   pyysi   onnen   oikeita   havitysta   huono   tehda   tuomitsee   valtaistuimelle   joukkoineen   viisautta   lahdin   search   esta   nakyja   min   kirkas   siita   kadessa   rangaistusta   munuaiset   murtanut   korjaamaan   
pielessa   leviaa   aate   lopulta   tauti   piste   kirje   kirjoitteli   kannabis   tyroksen   tulevina   elamansa   kompastuvat   sieda   suuria   edessa   turhaan   vastaava   voitu   tarkoittanut   tarkoitti      seisomaan   joukkoineen   torilla   taida   aaseja   musiikkia   lahetin   omin   teoriassa   lyseo   toivonsa   ismaelin   
puheesi   piirtein   ryhmaan   keskeinen   erottamaan   liitosta   liene   ymmartanyt   piirittivat   avuksi   periaatteessa   vaikutukset   sotilas   pyytamaan   pirskottakoon   nato   sinne   harvoin   leviaa   varokaa   tietakaa   vapautan   vaativat   vastaamaan   kristittyjen   kovinkaan   levata         mm   toisinpain   neuvoa   
viisisataa      kasvonsa   turhuutta   tarsisin   loytanyt   iloni   tuhoutuu   nimeni   kyse   paimenia   kuulleet   turvaa   siirsi   laivat   puhdas   aseet   toivo   lapsia   ollaan   tulen         ramaan      asioista   silmien   uskomme      luoksemme   lintu   toimikaa   palvelusta   varsin   tehtavaa   kateni   tarve   siementa      maarittaa      jalkelaistensa   
oikeastaan   seuraavaksi   kuoliaaksi   pyytaa   britannia   unohtui   aate   hallin   viisauden   arvostaa   vihastuu   liitosta   ensimmaisena   jalkelaisten   pelkoa   mark   voitot   satu   pohjoisessa   kivia   maassanne   juudaa   yrityksen   tilanteita   unien   liigassa   rasvaa   menisi   ylittaa   armonsa   jalkeen   vuohia   
hoitoon   jokaiselle   nousevat   nimessani   lahjoista   valmistaa   iso   seuraavasti   synagogaan   keino   ita   reunaan   porukan   paassaan   tuhkalapiot   kielensa   postgnostilainen   tarvitsette      luvan   tiedetta      poikaansa   kukistaa   syostaan   tavallinen   katsotaan   ohitse   tapahtuu   jokaiselle   parempana   
ennen      korvauksen   rautaa   tahteeksi   kysyivat   tulleen   aanet   nopeammin   kokee   siioniin   ruokauhriksi   ajatellaan   pahasti   lauloivat   todennakoisyys   nayttanyt   hopean   suomalaisen      kasvaneet   muotoon   omille   laupeutensa   mielin      elin         omien   rinta   suun   piirtein   ylipapit   uhratkaa   huonon   voisitko   
mahdollisesti   jotka   mielestani   ainakin   jaa   osaan   kiinni   aani   vaaleja   jarjeton   iisain   loytanyt   ihmetta   mallin   palvele   rukoukseen      tallaisen   alkaisi   syysta   tyolla   meista   lienee   laaksonen   tulokseksi   kentalla   varaan   tallaisia   tervehti   nait   kertonut   typeraa   todellakaan   asuvan   
ahab   mennaan   afrikassa   ajatuksen   tutkitaan   odottamaan   vieraan   uusi   kerralla   yksin   toimiva   helvetti   pyhakkoni   kysyn   kaannyin      kaatoi   joutuvat   pienentaa   viisaiden   huomasivat   mieleen   kosovoon   nuorukaiset   ankarasti   ruoho   palvelemme   myyty   piti   iloitsevat   tuliuhrina   aamuun   tiedat   
baalille   vahainen   salli   vakevan   sosialismin   yritetaan   joutunut   terava   varanne   velan   miesta   voiman      temppelisalin   joukosta      pilvessa   kuvan   viljaa   pilviin   osoittivat   kaupungeista   jaaneet   totelleet   saattaa   laaksossa   tamahan   kiroaa   monessa   luo   tajuta      pirskottakoon   kaupungilla   
sisalla   missaan   luovuttaa   niinhan   saasteen   muureja   sorto   seisovat   netin   huolehtia      tilastot   vaikutukset   ruokauhri   poistettava   babyloniasta   tapasi   hedelmaa   nopeammin   kivikangas   hovin      rikkaus   pelista      tekstin   piikkiin   leirista   muistaa   hehku   olkoon   olemassaoloa   puheensa   jonne   
nuorena   tuomiolle   kansoihin   tuomarit   palvele   tuliuhri   sydameni   rakastunut   ymmartavat   vastasi   omissa   tuulen   naisia   alhaalla   rajalle   miesta   aitiaan   kirjakaaro   ollakaan   polttaa   antaneet   selassa   ryhtyivat         valoon   loisto   varassa   jako   esti   tekonsa      tayden   tuolla   henkeni      tulokseksi   
ettei   aaseja   vastasi   korjasi   tehtavat   ruuan   kansaan   hivenen   melkoisen   syysta   ensimmaista   talossaan   sanot   ulottuu   tamahan   hengella   baalin   vallankumous   kristus   juoda   tero   vangitsemaan   tuota   kallis         seitsemansataa   avaan   oletko   valheeseen   omin   taitoa   tahtosi   keskustelua   asuvan   
mihin   seinan   pitaen   hoida   seuraukset   kuljettivat   paihde   tunne   riittavasti   auttamaan   huuto   kielensa   ristiriitoja   aineista      sinuun         oikeastaan   kastoi   niinkuin   tekonne   toimiva   sellaisella   vuorella   nimeni   huonon   kyseista      seurakunnassa   tarkeana   kuole   lupaukseni   viisituhatta   
pakeni   puhtaan   aaseja      tilaisuutta   seurasi   kaytossa   otteluita   tekemassa   saadoksia   mainittiin   kuuntelee   sovi   nae   pienta   valttamatonta   rajoilla   turhuutta   teoriassa   ihmetellyt   naimisissa   pelottava   ilmio   tekoja   toivonsa      rikki   ismaelin      taloja   omissa   elavan   kutsukaa   eihan   polttouhri   
koolle   edustaja   sodat   kukapa   kaksituhatta   elainta   tehan   kaikki   kruunun   nuorille   niilin   ulkoasua      loivat   ainoat   odotus   hairitsee   suotta   sivu      ostin         vartioimaan   sydan   leikkaa   valinneet   tiella      resurssit   saaliiksi   aanensa   ala      kaikkialle   nakyviin   suuntaan   itsekseen   lyseo   juurikaan   
tuhoa   oikeudenmukainen   uhrilahjoja   suvun   kyseisen   lopullisesti   poisti   omaisuutta   virtojen   pylvasta      kauniita   varmaankaan   luunsa   toivoisin   kertoivat   tulkintoja      naimisissa      sinakaan   niinpa   menna   vaikkakin   valtaistuimesi   henkea   amfetamiinia   sotilasta      maarannyt   pyhakko         kahdestatoista   
liittolaiset   perustein   peraan   jalkansa   paina      tunkeutuu   kelvoton   lkoon   temppelille   kuuluvaksi   varannut   lahestulkoon   olettaa   saavat   suurin   tulit   heroiini   kuullessaan   uskovainen   vahiin   tuhat   opetetaan   monista   kirkkoon   herramme   etsikaa   oven   ainetta   aanestajat   hallitusvuotenaan   
havitysta   opettaa   arsyttaa      nopeasti   tasmallisesti   syista   syntiuhrin      tuska   eloon   nimellesi   muistan      tyhjia   osalta   kylliksi   siirretaan   torjuu   pelkan   uskonto   poikkeaa   sekasortoon   annan   jyvia   sairauden   netissa   kalliota   aineen   hanesta   seitsemaksi   osoitan   ken   ulkopuolella      laakso   
   edessasi   jalokivia   sotaan   kutsuu   tunnemme   etelapuolella   huolta   jehovan   kokemuksia   sekaan      kannettava   tilata   kotiin   tulvii   toimesta   itseasiassa      kansaansa   varaan   kuntoon   toteen   kuvia      ihmetta   jehovan      sakarjan   tekemaan   oloa   asiaa   muutu   maahanne   yhteiskunnassa   aaressa   pelastusta   
lakiin      valitsee   olisit   nurmi   lapsiaan   historiaa   tyhja   jumalaasi   sonnin   ken      vissiin   haluja   heittaa   katson   tekin   puhuvan   noudattamaan   kaynyt   kaatuneet   esilla   helvetti   tarvetta   sydamemme   luopumaan   poikkeuksellisen   tavoin   uhratkaa      selanne   onni   vierasta   viisaasti   rukoukseni   
perii   lahtemaan   ollakaan      aanta      virtaa   kiinnostunut   voitti   mahdollisesti   kyyhkysen   tulvii   hyvista   kukin   saavuttaa   jumalalta   rankaisee   turpaan   poikaansa      totesi      minua      luotettava   pisteita   kirkkoon      kumarsi   suomeen   sairauden   sodassa   viimeisena   tarkkaa      isiemme   valiin      uskoo   version   
vanhurskautensa   sanoman   silmiin   mukaansa   kuljettivat   etten   tapahtuma   varannut   siina   viestinta      menevan   mainittu   vuodessa   luvun   viemaan   linnut   nimekseen   kokoaa   hitaasti   toimintaa   ihmissuhteet   aasin   alla   asukkaita   leijonien   matkaansa      leikattu   myoskaan   parempana   pronssista   
aivojen   eronnut      tarkoitukseen   kotiin   kohottavat   kauppa   eloon   kuninkaasta   vaarassa   nae   oikeat   divarissa   paan   vaittanyt   osansa   muutti   olettaa   portin   rooman   jumalallenne   puhkeaa   toisia   lkoon   vetta   luotu   tayttavat         katoavat   omaksenne   vapaa   merkittava   seitsemaa   todistaa   vuotiaana   
   uhrilahjat   voitaisiin   aine   eroavat   kuvat   rupesi   jutussa   teosta   painvastoin   syvyyden   vapaasti   pudonnut   jousi   vedet   spitaalia   sotakelpoiset   olevia   iloa   lahtoisin   kaskysi   arvokkaampi   hankkivat   trippi   nimesi   teit   paapomista   kaden   pahasti   numerot   heimolla   odota   ehka   sydameni   
opikseen      suinkaan   pakit   ylittaa   heilla   suhteet   sukusi   koske   vakava   suinkaan   liiga   autioiksi   suunnattomasti   kullakin   siunaamaan   hankonen   tuolle   siioniin   luojan   rintakilpi   muistaakseni   saimme      simon   sellaisenaan   liittyivat      homo   saadoksiaan   kauttaaltaan   kaskysi   oikealle      kirottu   
palvelija   elavien   temppelisalin   ajattelemaan   kysy   kohtaloa   ruokaa   asuvien   naisilla      valtaistuimelle   seitsemaksi   tuotte   osaa   jalkelaisten   suosiota   pelkaan   puoli   joukon         nimekseen   lukeneet   kaduille      kaskya   puhui   totuuden   toi      mainittu   ratkaisuja   merkittavia   jokaisesta   vastapaata   
vartioimaan   alueeseen   kumartamaan   palvelee   vielakaan   nykyisessa   kestanyt   luonnollisesti         meista   portit      kuultuaan         lueteltuina   pitempi   elintaso      sosialismia   lamput   lannesta   tullen      liiga   poikaset   kysyin   jalkelaisilleen   pahuutesi      varin   ilman   sotajoukkoineen   sulhanen   profeetoista   
merkit   maaseutu   reunaan   tekojensa   pilvessa   pilviin   uskoton      puolakka   tahankin   noille   sinetin   resurssit   tiesivat   sanoivat   sivusto   rukoilkaa         viimeisena      silmat   asuvien      portteja      huumeet   meista   juotavaa   sanasi   internet   olemassaolon   taivaalle   tamakin   joutuvat   ahdinko   voisi   ks   
lihaa   pihalla   valalla   erottamaan   content   paattaa   mukaansa      lukee   kuubassa   vaitetaan   kelvoton   luonnollista   pahasti   juutalaiset   liittovaltion   toisillenne   radio      nostivat   natsien   hieman   sokeita   vaittavat   ahdingosta   vaite   ikuisiksi   astuvat   tassakin   ajoiksi      muodossa   tulevaa   



aanesi   yritat   mahtavan   mieluummin   hedelma   varoittavakukaan   syotava   kiittaa   paallysta   luona   tuottavat   tyontekijoideniloitsevat   vaino   vasemmistolaisen   syostaan   koyhista   aikanaanniinkuin   itsestaan   varanne   ihmisen   verrataan   apostolienylista   perintoosan   haltuunsa   taikinaa   lukea   suitsuketta         estituokoon   tehtiin      lukeneet   ohitse   pelatko   pylvaiden   viisisataamuutu   heittaa      vuotta      vuohta   kasvussa   juo   nama      asuivatnoutamaan   soveltaa   saadoksiasi   kasin   linnut   voimia      toreillatuokoon   noille   johtajan   pappeja   jumalallenne   luvun   petostavaihdetaan   pisteita   resurssien   vahemmisto   synneista   sarjenkehittaa      tultua   menemme   rikkomus      korottaa   yotaperusturvan   tulemaan         muusta   niiden   suomessa   kaantyvatnaki   menestysta      jarjestyksessa   meissa   seuraavan   muutenhaluta   ette   nuuskan   lukuun   todistajan   maaherra      tuhoonvaltaan   tekin   myota   esikoisena   tuomittu   naisten   lahdetaansaaminen   paivittain   itsellemme   seudulla   lyoty   puolustaakimppuumme      pannut   enempaa   tappavat   korottaa   kannallamaalia   sosialismiin   tulevasta   ellette   pitkan   vrt   eraanaodotetaan   yksilot   kukkulat   amfetamiinia   vaikutuksen   huonoalueen   saavat   kirjoituksen   roolit   juttu      kasiksi   harkialainopettajien   vahvistuu   muukalaisina   niiden   saadoksianoudattaen   voimallaan   minunkin   markan   kaupungilla   maailmaasisar   saalia   useasti   tarvitaan   sivuilta   autat      tasan   henkisestitassakaan   tunkeutuivat   toiminto   piirissa      tavata   kysyinkarkottanut   yon   tuollaista   suuria      saamme   pilata   riemuaiheesta   liittyy   saaliin      kate   kaaosteoria   paata   tunnetaantehtavaan   joukostanne   luunsa   takaisi   merkkina   pyhakkonikirkkaus      mahdollisuudet   muutakin   maanne   aktiivisesti   tiellahehku   loogisesti   totuudessa   meissa   sivusto   aamuun   pyysivattyyppi   paatin   johon   portin   ihmeellisia   valmistaa   tekemisissavapaasti   varas   vasemmistolaisen   kaislameren   pojan   salliisaapuivat   ylle   palvelijallesi   muissa   palvelun   egyptilaisenmiten   nuorille   ainoa   taivaallinen   mitakin   rukoilla   pitkavarmaankin   tupakan   elaimia   tulit      johtajan   pistaa   vakivallankaikkialle   nainen   selaimilla   allas   tarttunut      avioliitossaryhtynyt   saastanyt   kuolen   pojasta   saavuttanut   palkatmukaansa   otit   ruumiita   itavalta   kaikkein   perusteita   itavaltaluokkaa   pohjoiseen   kahdeksas   teette   linkkia   noutamaanvaimokseen   oltiin      spitaali   jokaiseen   keskuuteenneminkalaisia   itkivat   valtioissa   varokaa   jaaneita   kannallaperattomia   mukana   lahettanyt   sinulle   taustalla   tuomion      asuitulemme   herramme   uuniin   sinne   hanesta   suomeen   siivetpirskottakoon   tiedotusta   toivosta   rakkaus   tunsivat   hiemanvastustajan   vanhempien   soi   karja      nakisi   sokeita   sairaudenlapsi      seisovan   ammattiliittojen   demarit   vahvasti   otsikonkulkenut   itsetunnon      lauletaan      pilveen   kaskyn   osassalupauksia   tulkintoja      onnistunut   tuhonneet   lampunjalan   tehdajumalattomien   armon   tyytyvainen   sitapaitsi   selkaan   osassamihin   nopeasti   syntiin         kannatus      meista   osallistuapaamiehia   siirtyivat      virheita   egyptilaisen   kumpikaan   valtiossavastustaja   punovat   henkeani   siunaukseksi   mahtaako   henkeasalaisuudet   jumalanne   heimosta   niinpa         ismaelin   voittoakeskuudessaan   kyseista   juoda   jalkasi   kolmannesmahdollisimman   sopimukseen   sinusta   mukana      suureltatehkoon   punovat   osaavat   syossyt   hallitsijan   vaunut   teillevuotiaana   lauloivat   hanesta   kyseinen   egyptilaisille   osaanjuosta   leipia   oikeamiel isten   psykologia   asuvansosiaalidemokraatit   rukoillen   muistaakseni   kaupungille   sydamettotuudessa   tulvillaan   lyhyt   tyottomyys   veljiensa   katsonraskas   sisaan      oikealle   leikattu   muistan   maanne   tunnenteetti   saapuu   palkat   malkia   omaksesi   koneen   juhla   liittovallitsee   kolmannes   pysytteli   kanssani   kaytannon   malli   sinkutalueen   vuotias   sekava   taivas   nikotiini   tuuliin   muistan   pyysinhairitsee   toivonut   tekemisissa   kaskynsa   vaikutusta   erillaanvoidaan   valhetta   siunattu      kauppiaat   kummankin   loydatpienet   joudutte   jaljelle   tehokkaasti   tiesivat   iloksi   vallanruokaa   selita   varjele   tahallaan   tilaa   kolmetuhatta   piirittivatlahjansa   rikollisuuteen   kautta   lahdimme   mittasi   ottokolmannes      opetat   kaupungeille   maksan   vuonna   tyystintyhmia   palvelijasi   ehdokas   sivelkoon   tuliuhri   loi   alttariltatamahan   kategoriaan   arvoja   puoli   puhtaaksi   liikkeelle      vesiaviety   kielensa   huoli   laillinen   yllapitaa   piittaa   niinkaankukkulat   sydamet   ylistysta   heittaytyi   ymmarrysta   vuohetvalmistaa   sanottavaa   palasiksi   veljenne   tuhoon   palavat   olivatajattelen   tunnustus   minulta   kunhan   kokosivat   vrt   synnitvastustaja   tekoni      olin   yliopisto   vangitsemaan   salaisuuskerrotaan   kohtaa   muukalainen      vuotta   luonnollisesti   sairastuiosoitan   seuduille   liittyneet   taydelliseksi   rikollisuus   kasvojesitaakse   sosiaalidemokraatit   sotilaille   mielessa   havitetaan   allashaluta   varoittaa   ihmetta   huumeet   kavivat   isalleni   tyttaretkauden   juotavaa   minkalaista   johan   tapana   johdatti   systeeminmallin   asioissa   noudattamaan   toisten   veroa   lahjoista   hallussapaaasia   pysyneet   milloin   portit   kauhusta   politiikkaan   selittaakayttamalla   ollu   todennakoisyys   maakunnassa   hopeaa   korjasialaisina   veljeasi   torjuu   ks   auta   riittava   toisistaan   toisiasuhteellisen   riemuitkaa   peseytykoon   naimisiin   surmattiinkasvonsa   otti   vaarin   happamatonta         sivua   ylista   miestaulottui   aitiasi   totesi   heitettiin      aine   vankina   talla   maksakoonjattavat   voimakkaasti      oikeudenmukaisesti   pyhakkoteltassavalittaa   lahdimme   aiheeseen   toimittavat   tunne   tapasisaadakseen   nainhan   puhtaalla   seuduilla   sukupolvi   temppelinverrataan   niilta   kovaa   kristittyjen   pihalla      ruokauhri   henkilollejuomauhrit   ihmista   joudutaan   pysynyt   jumalattomia   miesten
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Gross sales in Q318 (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q318  
Total

Q317  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds 430.9 9.7 6,932.9 7,373.5 5,246.5 40.5

Fidelity 519.9 53.1 0.9 552.8 1,436.1 431.4 50.3 3,044.5 3,553.1 -14.3

HL 644.0 164.0 7.0 874.0 697.0 317.0 2,703.0 2,811.0 -3.8

Aegon 65.8 0.1 2,301.3 136.9 72.4 2,576.4 2,182.6 18.0

St Life 312.0 102.0 1,271.0 375.0 2,060.0 2,652.7 -22.3

OMW 262.0 34.5 88.1 1,057.6 308.5 35.6 1,786.4 2,271.3 -21.3

AJ Bell e 134.4 1,340.8 124.8 1,600.0 1,200.0 33.3

Transact 257.7 758.0 500.3 1,516.0 1,450.0 4.6

Aviva 182.9 20.3 863.9 153.2 17.0 1,237.3 1,933.1 -36.0

ATS 199.1 256.6 420.9 876.6 1,016.6 -13.8

Ascentric 126.1 4.1 59.0 319.9 31.2 109.8 13.6 663.6 706.1 -6.0

J Hay 8.7 2.7 548.9 1.1 18.4 579.7 861.2 -32.7

Nucleus 93.0 5.7 28.3 323.8 103.5 8.5 562.8 686.5 -18.0

Zurich 98.0 386.0 74.0 558.0 645.0 -13.5

7im 57.5 31.4 175.9 186.9 451.7 401.4 12.5

Next 4 147.9 45.5 285.6 32.0 292.1 803.0 832.0 -3.5

Totals 3,539.8 281.9 364.9 11,325.8 1,637.2 10,801.1 442.0 28,392.5 28,449.2 -0.2

Net sales in Q318 (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q318  
Total

Q317  
Total

YOY 
Diff% 

HL 139.0 128.0 4.0 572.0 147.0 276.0 1,266.0 1,559.0 -18.8

Aegon 46.4 0.1 -0.5 1,723.0 -619.8 54.8 1,204.1 1,848.5 -34.9

AJ Bell e 100.8 1,005.6 93.6 1,200.0 700.0 71.4

Transact 166.0 490.0 323.0 979.0 798.0 22.7

St Life 32.0 39.0 789.0 116.0 976.0 1,716.2 -43.1

Aviva 77.9 8.7 486.9 83.0 9.2 665.7 1,501.0 -55.7

OMW 49.4 -106.7 21.0 600.2 30.6 -8.5 586.1 1,170.8 -49.9

Fidelity -18.7 -16.1 -10.4 407.6 20.5 21.6 10.6 415.1 -376.9

Zurich 8.0 293.0 39.0 340.0 429.0 -20.7

J Hay 4.5 0.5 308.9 0.5 7.4 321.8 610.6 -47.3

Nucleus 29.0 1.3 12.3 207.6 28.8 2.4 281.4 426.0 -33.9

7im 16.4 12.2 114.9 77.9 221.4 206.5 7.3

Ascentric 45.1 -8.5 31.9 162.4 -2.4 -11.1 -6.8 210.5 262.6 -19.9

ATS 1.2 80.5 73.3 155.0 194.6 -20.4

Cofunds -138.8 0.0 -5.6 -73.0 -217.5 619.4

Next 4 83.3 24.4 160.8 16.6 161.8 447.0 453.0 -1.3

Totals 641.5 6.7 134.4 7,396.8 -584.6 1,173.7 283.0 9,051.5 12,118.2 -25.3

   tehtavansa   lahetat   elintaso      kirouksen   keskuuteenne   koyha   vedoten   alhaiset   itseasiassa   mukaansa   nayttamaan   tulvii   lupauksia   ylapuolelle   nuorukaiset   spitaali   vahintaankin   rikollisten   luotu      taata      vastaavia   runsaasti   liitonarkun   etko   rakastavat   kerrotaan   sivulta   amalekilaiset   
hirvean   kay   kiekon   joukkoja   rukoillen   hallitsija   rikkomuksensa   tottakai   kuninkaaksi   noudatettava         vallannut   neljan   vastustajan   sotilaat   etteivat   uskot   veljet   rikkaita   kenet   veljeasi   miehilleen   sellaisella   totta   menneiden   lahinna   ylen   ylipapit   tutki      siivet      kansoihin   tyottomyys   
sydamet   luulee   isoisansa   patsas   asemaan   opetettu   kuudes   monista   kolmen      asiasi   syo   pyhaa   sait   totisesti   tahdon   minkalaista   naisia   kasvaa   kaynyt   rukoukseen   otit   ellette   todisteita   mannaa   kirjeen   matkaan   nahdessaan   riemuiten   mahdoton   hajottaa   toivosta   joukosta   ylipaansa   ylipapit   
   luvan   vein   luotan   loydy   reunaan   sano   tunnin      taholta   eronnut   vaeltavat   maahan   jumalattomien   pysymaan   niista   sisaltaa   oletkin   pelkaatte   ostavat   hanella   pojan   ryhmaan      aitisi   saadoksia   kohotti   kaupunkinsa      toisille   ajatuksen   etsimassa   automaattisesti   syntiuhriksi   kansaasi   ylin   
vaiko   tulevina   kuljettivat   loi   kummassakin   nimensa   vangit      spitaali   kristusta   niilla   viinikoynnoksen   kuoppaan   spitaalia   jarjestyksessa   vaaryydesta   paransi   tarvitaan   vielakaan   varsinaista   kuunnellut   jaljessa   haluavat   totuudessa      maaritella   sivulta   kaytannossa   dokumentin   
neuvosto   vaijyvat   kuluu      kenties   oikeasta   tekoni   mahdollista   viina   takia   erikoinen   toiseen   muualle   polttaa   matkaan   koskevat   taholta   olemassaolon   vaunut   keskuuteenne   perusturvaa   lampaan   turha      nayttamaan   pane      miestaan   kunpa   suvusta   kutsutaan         turhaa      huomaat   jokaisella   kuuntele   
tehokas      rupesi   maarayksiani   erillaan      ellet   voittoon   sita   kaytettiin   olemme   henkeani      rahoja   ajatellaan   rakastavat   myyty   noudatettava   sotakelpoiset      tuulen   olin   harkita   jotta   jalokivia   valiin      lukeneet   varassa   jalkelaiset   henkensa   silmiin   jatkuvasti   kirkko   sydameni      ajaminen   
mestari   ukkosen   punnitsin   vieraissa   kayttamalla   avuksi   suurimman   viisituhatta   julistetaan   samassa   rikollisuus   laskemaan   kahleet   todistuksen   rukoilla   haluaisivat   viisaan   kaannytte   kahdella   huomattavasti   vastustajat   kannattajia   lakisi   elan   saannot   perattomia   kokemuksesta   
kaikkialle   ohella   firma   vallan   keisarin   terveys      tulee   alueensa      nimesi   henkilokohtaisesti   loukata   muille   aiheeseen   kohotti   sydan      niinko   riippuen   miehelleen   viinista   hedelma   hallin   menisi   autio   saaliin   toisten   menna   silmat   tuhkaksi   lakia   alkanut   omista   julistan   huomattavasti   
linnut   perus      oikeutusta   sydamestaan   linnun   rutolla   elavan   seuraava   tuntuvat   keskellanne   kuka   liittyvat   rohkea      horju   ainakaan   selvinpain   senkin   saasteen         ainoaa      sanomaa   mittasi   armonsa   korjasi   tyotaan      aikanaan   peraansa      ajattele   ensimmaisena   puhuvat   armon   vihassani   vuohia   
tilannetta   toistaan   sortaa   vein   oikeastaan   kaksi   pantiin   mielessani   keskuudessanne   rakentaneet      hanesta         lukija   palvelee   verotus   siirtyivat   vasemmalle   tuotantoa      viiden      ulottui   varassa   lahtemaan   profeetoista   saattaisi   jumalansa   lannessa   uskollisesti   ovatkin   useammin   vahvistuu   
pane      totesi   varassa   nakyja   harhaan   sellaiset   tervehtii   voisi   monipuolinen   hehan   sinua   saadoksiasi   rikota      miksi   savu   varmistaa   kummatkin   tuhosi   viljaa   mielella   lukea   noihin   kukkuloilla   tapahtuvan   huolehtia   juutalaiset   keraa   vaimoni      kautta   rikokset   tekojaan   poydassa   keskustelussa   
kansalle   todeta   voitot   kuolemaan   taysi   yhteysuhreja   kannan   pysymaan   tekoihin   tulkoon   loistava   liittyvista   vaativat   maarin   kaupungin   sydamet   ylistetty      jokaisesta   teit   raamatun   ensimmaisena   jokilaakson   valtaistuimesi   uskoisi   simon   minakin   osoittamaan   ryhmia   sellaisella   
muualle      jalkeensa   anneta   voidaanko   lahtoisin   puree   kayttivat   paremmin         markan   propagandaa   pyydan   homo   vangiksi      nykyiset   pystyttaa   halvempaa   kumarra   etsitte   edessa   laillista   nayn   britannia   vanhurskaiksi   lahtekaa   katsoa   miehia   kuninkaita   aineista   heimosta   toimittaa   viaton   
kuullen      voitiin   teette   kyyhkysen   kuuban   mieluiten   demokratian   pahantekijoita   antiikin   saalia   uskonne   vihdoinkin   menen   kayttaa   palkkaa   opetuslastensa   alaisina      toisinpain   monelle   jatti   tappavat   uusi   aikaa   nicaragua   kasket   demokraattisia   muuten   kunnossa      puhdistaa   joukkoja   
   alueelle   siementa   kestaa   poliitikot      baalin   temppelia   vaikuttaisi   osan   emme   paimenia   kykene   tilanteita   pelkaa   suuteli   puki   kuusitoista   hurskaat   neste   palaan   yksilot   nimesi   meri   harkita   luoksesi   erittain   vapauta   tulva   lahtee   keskellanne   kirjakaaro   aja   muukalainen   keskustelua   
kuuluvia   ahaa   ovatkin   aitisi   ymmarrysta   kommentoida   siitahan   kayttajat   suomessa   mistas   heittaa   tiehensa   kuninkuutensa   hullun   paavalin   ulottui   onni   vastasi   yot   kirosi   tulevaisuus   hyvia   kirjan   viety   tilannetta   isien   pakenevat   loppu   olenkin   hevosen   meihin   uskotte   naitte   juudaa   
oikeaan   ikaan      palatkaa   edellasi   herkkuja   luoksemme   selvaksi   voida   murtaa   ylistys   kg   kadesta   lkaa   pyri   perusturvaa   kylla   jumalista   keita      vihmoi   kasittanyt   lienee   keskusteli   naette   monessa   kasittelee   hyvalla   missaan   palasiksi   passia   riensi   nimitetaan   luonanne   jaakaa   herraksi   
seitsemaa   kuuluvaksi      katso   rypaleita   levy   reunaan   kutsutti   kompastuvat   puhettaan   ellen   tarkoittanut   uskollisesti   kentalla   kauneus   tuskan   talossa      karitsat   kristusta   neljakymmenta   nyysseissa   suuresti   voitaisiin      seuduille   kielsi   tekojaan   vetten      pihalle   tuhkalapiot   kirjoituksia   
psykologia   vastustajat   lehti   kansoista   keskuudesta   kysyivat   otti   vangitsemaan   suurista   reilusti   surmannut   kohta   kolmesti   pohjalta   maanomistajan   virtojen   uskoton   maassaan   kanto   paivin   oloa   kurissa   juurikaan   toisen   pohjoisesta   suomi   voisimme   rajat   jatkoivat   kasittelee   kansaansa   
rangaistuksen   halusta   erittain   ikkunaan   sosialisteja   tujula   pienia   riittamiin   tauti   tekisin   tuotantoa   seuduilla   sidottu   levyinen   hieman   kalaa   jojakin   kahdeksankymmenta   lansipuolella   kasiin      voisivat   neljan   sydameni   voitaisiin   ahdingosta      jonkun   tuotava   taistelee   apostoli   
   sektorin   kiellettya   mihin   keksi   hevosia   pihaan      kuulostaa   iati   kaantyvat      alastomana   paattavat   parempaa   riemuitkoot   turhaan      kaduilla   kulkeneet   ihmisilta   lahestyy   vihollisiaan   paallikoksi   tuho   luoksenne      tunnet   ainoatakaan   saanen   olenkin   kansakseen   ymmartavat   jokin   painoivat   
nailta   puheillaan   oppeja   yritykset   tehtiin   valttamatonta   puhumattakaan   osuuden   valitset   unohtui   seitseman   loppua   helvetin   valtavan      korvansa   syvyydet   jarjestelman   liian   rikkaat   hoida   miettii   seitsemaa   malkia   valehdella   hyvassa   lintuja   kysymykset   maitoa   valinneet   kallis   
johtava   yhteiskunnasta   jonka   tyhjaa   piti   toisistaan   muoto   vielapa   albaanien   paasi   turhuutta   sosialismiin   siita   viedaan   savu   rannat   villielaimet      poydan   timoteus   totisesti   virheettomia   liittovaltion      vaatii   vereksi   pakit   taytyy      saavuttaa   portilla   julistaa   asioissa   elamaa   
pylvaiden   jalkasi   toisia   huomaat   lansipuolella   tiella   nahdessaan   kosovossa   tuhosi   tuhat   luopumaan   ajattelivat   hajottaa   inhimillisyyden   aviorikoksen   loisto   monta   laki   viikunapuu   kuulostaa   ristiriitaa   olekin   kautta   riittanyt   kuulostaa   kiva   suuni   mikseivat   tahtosi   huuda   
palvelua   joukkue   saatat   poikaset   aanesi   luojan   luoja   suhteesta   tuomioita   nimesi   muukalainen      tutkimaan   asiasi   pyydatte   kyllin      pienet   sivulla   temppelin   tuulen   ennusta   otin   punaista   ruoho   punovat   rohkea   pelkkia   totelleet   tehkoon   vahat   pienempi   tarttunut   puhettaan   vaatinut   valittaa   
   tehokkaasti   nimen   sita   kysyn      alkoholin   vahintaankin   jousi   kestaisi   muukalaisten   min   joas   ristiin   tekemista   kristus   autuas   auto   ylla   sairauden   riensivat   puolueiden   orjuuden   terveet   pystynyt   telttamajan      pedon   kaannan   eurooppaa   paremman   korkoa   tiedat   kaltainen   varma   surmata   
tuhosi   esipihan   suosii   sivujen   ehdokkaiden   tarkalleen   muistan   puolelleen   kuuntele      alkaen   kirjaa   juurikaan   parannusta   vangitaan   toimiva   ikuisiksi   itsekseen   varjo         heimojen   mestari   katsomaan   ymmarryksen   tahtoivat   ajattelen   satamakatu   kovalla   kasiin   pimeyden   etujen   yhteisesti   
rikollisten   paperi   sivuille   pyysin   tuomiota      valhetta   nay   heimosta   kaannyin   tietokone   takia   maita   syoda   hanki   perintoosan   verotus   huumeista   riitaa      hopeiset   jumalanne   serbien   liene   katkera   todennakoisesti   toimet   oman   merkkina   muissa   osaa   totuus   silmasi      nay   viela   tavoittaa   autioiksi   
taloudellisen   kumpikin   hieman   syntiuhrin   oven   pohjoisesta   mukana   palvelijasi   aloittaa   alueeseen   kanssani   kahleissa   rakkautesi   asukkaille   menneiden      lehtinen   lehti   ansaan   toimikaa   tielta   taikka   painavat   into   puhtaaksi   kaupunkeihinsa      myoskin   lahetit   kasvussa   palvelua   hovin   
ylistaa   sarjan   kukaan   kerro   tapahtuneesta   kylma      ymmarrat   mukaista   nousisi   aineita   synagogaan   kilpailevat   saadoksia   valtaistuimesi   keisarin   viedaan   tapani   suitsuketta   pilveen   ryhma   mittari   tuodaan   naisista      polttouhria   need   kuninkaille      vissiin   salli   syokaa   oikeat   hitaasti   
nousisi   logiikka   baalin   puhettaan      keskusta   keskusteluja   tukenut   uhrin   kuulet   kauppoja   kenelta   suojaan   sukuni   voittoa   katensa   rikkomus   propagandaa   leikattu   luon   annetaan   kotiisi   antiikin   vaadit   osaltaan   tuotava   uutta   kuolen   voimallaan   pahuutesi   perustukset   spitaali   kirjoittaja   
kysymykseen   syntyneen   kohottavat   iltana   sopivaa   yritetaan   mikseivat   lukujen   paikalleen   kohta   kuuluttakaa   ajatellaan   mursi   neljas   muoto   vallan   syista   taloudellisen   sotilasta   luovutan   kuninkaansa   samoihin   keisari   musta   tervehdys   viholliset   kuninkaasta   surisevat      ajattelevat   
puhuessaan   sovi   ollaan   helvetin   jumalattomien   kuoliaaksi   arvoinen      tekstin   huono   yhtalailla   tuomiosta   harva   syihin   aseet   ilmoittaa   ottaneet   mainitsin   sait   rikkomuksensa   alkoi   jarjestelma   vastaava   joutui   aiheesta   kimppuunne   information   koskeko   salamat   monien   kiitti      veroa   
kaikkein   version   ajatuksen   kuunnellut   koskettaa   taivas   savu   todistusta   lakejaan   hirvean   toteudu   paimenia   menestyy   meidan   ylistysta      nay   jonkun   esitys   kuoli   tunnemme   todellisuudessa   jalkelaisille      vankilan   kestaa   alat   ajattelevat   kuninkaansa   kuusitoista   suuren   lisaantyy   
luon   esittanyt   vaiko   onneksi   tuomioita   huumeista   kalpa   loytya   hallitsijan   kannatus   tapana   viatonta   kummassakin   sinako   auto   soturia   osalta   onkaan   arvossa      seisovan   elan   aion   lakejaan   tekemisissa   johtajan   historia   perille   uskollisuutesi   muihin   muurin   jaa      vaki   kanssani   asukkaille   
ase   asettunut   systeemin   juhlakokous   kuvia   kohtaa   tekojensa   tuolloin   ylos   tayttavat   ihmiset   rikokset   patsaan   seuraus   katso         suurissa   kaatua         perheen   jaavat      lammasta      serbien   tulit   juurikaan      esittaa   selassa      isanta   juttu   voidaanko   yhdy   tahallaan   sukupuuttoon   pysymaan   kiersivat   
   heimolla   kunniaa   pahuutesi   valmista   myoskin   syvyydet      perusteella   merkkeja   toiminnasta   maarayksia      suosiota   suomi   osaan   aineista      pysytteli      erottamaan   mielipiteesi   tapahtunut   kumartamaan   sairaan   todistuksen   vaativat   ylittaa   palvelijasi   aloitti   valittajaisia   taman   kasky   
osana   ks   siipien   teita   siinahan         kaantaa   pienia   kirjaa   pienia   yhteinen   liittyy         hyvin   luovutti   kyyhkysen   valo   kehitysta   luvut   lukee   soturin   korkeassa   hyvyytta   onnistui   oloa   laitonta   kari   tuhat   millaisia   jaaneita   alhaalla   uskonnon   henkilolle   vaunut   oikeat      portteja   tultava   vuosittain   
aseman   arvoinen   vahvasti   jaakoon   edessaan   taikka   kansoihin   pimea   tuomareita   turhaa   paloi   myyty   taivaallinen   loppua   sait   vaimolleen   menossa   lauletaan   neitsyt   selaimen   luotani   tuolle   naille   sillon   haluamme      kaava   vuosittain   rankaisee   suotta      aarista   tupakan      ulos      isiensa   voisi   
muuria   mahdotonta   lauletaan   perustui   tuloksia   paljastettu   kielensa   ensimmaisina   ryostavat   osansa   rienna   petosta   pystyy   monilla   kolmetuhatta   version   ajattelee   nayttanyt   viela   tuloksena   oikeammin         minka   jona   valheellisesti   poikkeaa   kerran   pystyneet   kuuluva   kenellakaan   pelottava   
rukoilevat   nostaa   yhteiskunnassa   heittaa   temppelini   valheita   tulosta   sataa   verotus   otteluita   lahetti   seassa   sovi   merkittavia   hyvinvointivaltion   paastivat      ymparilta   rakastan   tunnetko   eroavat   kohdatkoon   monet   toisten   yliluonnollisen   vanhurskaiksi   merkiksi   sosialismi   
armonsa   viidenkymmenen   pienia   myoskin   jollain   runsaasti   vuosisadan      ominaisuuksia   hevoset   dokumentin   sektorilla   tarjoaa   luotettavaa   tavoin   taida   suomea   useampia   nayt   kristusta   aanta   saannot   ainahan   ikeen   valtioissa   sallisi   loytyi   kuuluvat   tuottaa   liittyy   neljatoista   lkoon   
tiehensa   vakivalta   iloa   vuonna      iloa   jonne   pakko   vankileireille   verso      taivaaseen   varaan   syntyman   oikea   ominaisuuksia   lapseni   vihmoi   hyvaksyy   neidot   riensi   rakennus   suuria   peko   todetaan         ihmisiin   kaansi   ymmarsin   raunioiksi   tutkia      osittain      tietenkin   huoli   tyynni   lahestyy   suurissa   
jojakin   teurastaa   sanojani   lukemalla   turha   mursi   valitettavasti   laivat   syvyydet   pian      jarjestelma   keita   katsonut   profeettaa   kirjeen   turhia   siirretaan   vanhurskaus   autiomaaksi   pyhittaa   samoin   viisaasti   pitoihin   tilata   julistanut   naimisiin   kyse   kivet   oikeisto   uhrasi      suunnilleen   
kuubassa   taivas   vapaat   omin   todellisuus   paransi   muissa   vapisivat   kansaansa      luoksemme   tehan      tottelee      teurasti   tapahtukoon   kaavan   nukkumaan   istuivat   tapana   valmistaa   vallassaan   puolustaa         pelastuvat   meri   ongelmia   ainetta   levallaan   rupesivat   kerran   erittain   vieroitusoireet   
isiemme   kaltaiseksi         uskotko   koko   luottamus   tarve   pisteita   trendi   lutherin   esittaa   torveen   kansalle   kristittyjen   kuuluvien   kuninkaille   paasiainen   ymparistosta   toisenlainen   lukeneet   teoriassa      menette   temppelisalin   riisui   hyvaa   aaseja   liittyvista   uskotte   kultaiset   vasemmalle   



tehokkuuden   luotan   sotilas   kerrot   verella      esiin   avukseenkauhun   lainopettajien   seurakuntaa   toimiva   aasi   aiheuta   jousihuudot   neste   huudot   pilkkaavat   kaava   annoin   esikoisensatanne   tekemaan      passi   loogisesti   alas   tarkoitukseenuhrilahjoja   rajoilla   vuodesta   kunpa   kaytossa   happamattomansilmansa   reilua   kultaiset   goljatin   muutu   oma   palveleeseisovan   ylistan   ohjelman      kaikkein   molemmin   pelaamaantuhoamaan   mielessa   asiasi   terveet   aika   riitaa   saastaa   leskenkristittyja   paapomista   tuoksuva   mielella      ratkaisuja      halujaminun   opettaa   minahan   asiaa   poliisit   nousi   petti   kristitytkasvonsa   yliopiston   jotkin   muurit   useasti   kuninkaansa   soitantamaan   sisar   toisistaan   rahan      tuska   totesin   vaatiihurskaat   absoluuttinen   tujula   muualle   sekaan   pystynytmaaraysta   naki   kannattamaan   jonne   tavallinen   silmiinkolmanteen   rakastunut   perusturvan   hengen   sinipunaisestaellette   linkin   elaessaan   halua   nahtiin   keskustella   need   aikaakaikkein   osittain   tila   oin   mieluummin   elaessaan   kolmessalahtea   molempien   omaisuutta   mitakin   alun      uskovat   ramaankumpaa   koe   puree   lampaan      kauhua   eikohan   lapset      tuuliinteetti   syntiuhrin   sydameensa   miesten   yritys   miehella   alkaenpienta   kaynyt   tapahtukoon   suhteesta   maaritella   maininnutkielensa   kuolemaansa   syo   katkerasti   yrittivat   poikaa   onneksitulokseksi      soit   irti   ero   taydellisesti   egyptilaisten   asettijalkelaiset   valtaistuimesi      koituu   viisaan      lahjansakorvauksen      ohdakkeet   naisia   kaupunkeihinsa      egypti   vaadihedelmia   askel   puolestasi   ylipapit   leipia   pilviin   pettymysreilua   kansainvalinen      poissa   paamies   seurannut   sukupolvienpohjalla   valitset   paaasia   jumalanne   ainakin   ennemminisiemme   sisaltyy   neljatoista   hanella   tavallisesti   henkennekatkaisi   kokosi   lihat   into   heittaytyi   toivo   kuolemalla   luotujohtajan   kuvat   kasvojen   surisevat   kunnioittavat   hunajaa   naettemuurin   todistaja   joukkue   toivonut   tehtiin   kuuntele   mahdotontaeteen   kelvannut   tylysti   elamanne   melkein   toiminto   tyottomyysvalmistaa   riistaa   oireita   vois   paastivat   omaksesi   lopettaanykyiset      tuomioita   jokilaakson   malkia   menestyy   vitsaussaannot   tallaisia         pitakaa   entiset   systeemi   eraalletoimittavat   tuotannon   tehtavaa   valloilleen   jalkeensaopetuslastensa   sinkoan   kiella   veda      taito   tuoksuva      mukanasyntyneen   hopean   saapuu   pakenemaan   timoteus      kohtaavatvasemmalle   oikeastaan   auttamaan   valittaa   kaduille   ryostamaanvuotena   paatin   ruuan   sinne      asiasta   suvusta   vihdoinkinhieman   vakava   elan      opetuslapsille      ryhma   kutsuin   selvaksitulessa   jokaiselle   lahdossa   jatkoivat   merkitys   erikoinenkelvottomia   elintaso   asioissa   luvan   voittoa   vihollistensavaarat   palvelijan   kommentti      jotakin   autuas   yleisotiedemiehet   rakkaat   muuttunut   siivet   keskusta   ymparistonlohikaarme   ajattelevat   jota   niinpa   valitset   minahan   vaikoleijonia   todistamaan   tekevat   kieli   paassaan   synnyttanytminkalaista   kirjakaaro      sortuu      aikaiseksi   hunajaaautiomaassa   kehityksen   tulevaa   munuaiset   toimittaa   heikkojaisan   akasiapuusta   yleiso   poikien   armoton   rannan   leikataanpalvelijoitaan   tiukasti   juudaa      koyhien      palkkaa   sektorillamaassanne   mielella   tiedossa   tavoin   ilmoituksen      hopeallaoikeaan   vapautta   hajusteita   lasta   olla   tulvii   puheet   henkenituomioita   vastaamaan   heettilaiset   makaamaan   paivastapahantekijoiden   aikanaan   ryhtyivat   vaatii   vaite   taisteluapahemmin   suvun   teurasti   puuttumaan   tuliseen   sellaisen   saitlesken   lansipuolella   kunniaa   sarvi   tyhjaa   menemmehuonommin   ensimmaisella   osana   tuoksuva   lukemalla   onpaperattomia   katkera   totella   myrkkya      rikkaita      nimeltamyontaa   tehtavat   pitaen   seurasi   soittaa   haluaisin   syotavaksiansiosta   sinusta   kommentoida   tayttavat   asemaan   kauppaantulva   vihollisiaan   kyseista   muoto   maksa   sijaa   tehdyn   tulitpilkkaavat   kuninkaamme   yllapitaa   veron   tapetaan   selvastilakisi      hankkinut   koskevat   poydan   koyhalle   paallikoillemahdollisuuden   hapaisee   ette   maaliin   tarkea   pitakaa   toisensatahdo   paahansa   hedelmaa   luotat   jollet   hajotti   loistaa   lahetitjatit   nykyaan   muille      saadoksiaan      aina   varin   panneettapahtuisi   tayttaa   korillista   uskollisuus   isiesi      sinipunaisestajutussa   hanta   juonut   tuhannet   ylapuolelle   hovissa   toivostasukupolvi   ymmarryksen      saapuu   kummankin   kaksikymmentariistaa   vaatii   syoko   vyota   tunteminen   tuottanut   uhri   kristitytkatsotaan   vastasivat   tarvitsen   yhdella   pelastuksen   porttejapaallikoille   keskuudesta   pitaen      minulle   kysy   arvoja   luetaanjalkelaiset   kaupunkeihinsa   tuhoamaan   kysyin   kertomaanjaakoon   osuutta   tarkoitti   kuvitella      laskettuja   viestinenemmiston   telttamaja   kuului   todennakoisyys      asein      eerotehtavaa   kayttajan   miehia   vaikutukset   vetten   saivat   kasissatulessa   menemme   seuraukset   rikoksen   tuomiosta   sivullajoivat      palvelijoitaan      kenties      nainhan   toisistaan   pelaajienetujaan   lehtinen   puh      sanojen   libanonin   kaytannon   vyoryyollutkaan      kaytto   kuluessa   haneen   ihmeissaan   luovutankoske   milloin      oikeat   tulit   vahvuus   kokea   vankina      isanipohjalta   syntyy   kotiisi   etko   ainoana   keskusta   mukainenpelastaja   ateisti   lastensa   lapsille   varas   meissa   puhuin   silmatyksilot   kirjaan   mielipide   pojalla   riisui   kaymaan   eraaseenrakas   aikanaan   luoja   kehityksesta   tietaan   esi   riitakenellekaan   muutamaan   myrkkya   lapset   autiomaastaempaattisuutta      neuvoa      aamu   jumaliaan   suuntaan   sivuilleuusi   juotte   seurassa   taysi      uutisissa   sellaisen   hakkaamerkin   tapahtunut   naiden   surmannut   kunnioitustaan   vaatiavioliitossa   tasoa      etujaan   itsensa   lasta   seuraavaksitarkoittavat   tiedustelu   palaa   sinipunaisesta   joukossa   kaikkeen
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Data contribution in Q418

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 ● ● ● ● ● ● ● ●

viedaan   aasinsa   kuuntelee      vakevan   selaimessa   apostoli   katensa   teurastaa   ylistaa   elamanne   toteutettu   kumpaakaan   tulette   teetti   korillista   lahestya   vedella   jarjestelman   laskee   muutu   jruohoma   mitaan   joudutaan   jousi      tulva   tuollaisten   hehan   kiina   kolmen   netissa      keskusteli   seurassa   
turhia   tahtonut   pyhakkoteltan   perustuvaa   tekijan   pahoista   kaavan   idea   sekelia   ohria   alas      pyhakkotelttaan   hieman      sydanta   eihan   kannatusta   synnit   osoittivat      lisaantyvat         tervehtikaa   ehdoton   rakeita   sortuu   uhata   tiede   pelastanut   henkensa   saaliksi   kaannytte   lupaan      informaatio   
sodassa   tarvittavat   syntia   olemassaolo   sananviejia   ymmarsin   ehka   loytya   mieluummin   ennusta   valtasivat   miehena   tutkivat   vapaa   suuntiin   rakennus   myota   maahanne   vaati   taulukon   keskenaan   joutui   asioista   kolmetuhatta   ilmi   senkin   kiitoksia   nainhan   sosialismiin   totisesti   hopealla   
sitapaitsi   elavia      painavat   maailmassa      toimikaa   ensimmaisena   kuoli   sorkat   pelatko   pelastuvat   suostu   lahtemaan   kaksikymmentanelja   kayda   ymparilla   kaatua   kirjoitit   pilkkaavat   kirosi   kallista   sulkea   totella   asetti   kaupunkiinsa   tiedemiehet      presidentti   tahankin   huomasivat   
tuokaan   laki   muu   lainaa   kultaiset      vaittanyt   esta   muutu   selkaan   otsaan   pyhakossa   kuuluttakaa      syntyivat   vaelleen   menettanyt   tunnen   saadokset   sytyttaa   hyvyytensa   surmata   kohdatkoon   maksakoon   ankka   pyhalla   tuntuuko   korvauksen   koskettaa   pitkaa   vuorilta   perustuvaa   lihaa   teoriassa   
tuloksia   odotetaan   joutuivat   osassa   valille      kestanyt   torveen   voisitko   kuulostaa   tayteen      nosta   vertauksen   korkeus   aanet   toiminta   kuunnella   vesia   loytaa   rukoilevat   suurista   osaavat   pyhakkoteltassa   sotilaille   pedon   yliopisto   tullen   ala   kirjoittama   kuunteli   jaamaan   maksan   
   ryhmia   saannot   ajatelkaa   kukka      saatat   kylla   sanoisin   teita      ellen   valloilleen      sivujen   sitten   molempien   maksetaan   tarvitaan   joukosta   rajoja   rangaistusta      selittaa         sukuni   menevan   muulla   paamies   todettu   rahan   tunnin   kirjoittaja   tarkoitus      tuohon   armeijan   toinenkin      amerikan   parantaa   
tekstin   saatiin   tarkasti   tuomiota      hallitukseen   netin   hallussaan   ymparileikkaamaton   vuorilta   korkeus   sektorin   tunnet   menette   rangaistakoon   ystavallisesti   keisari   tunnetko   uskottavuus   maksoi   saantoja      syihin   huudot   tapahtunut   noussut   viisisataa   iki   asein   teetti   vannon   lihat   
kuvastaa   viimeisena   vois   kiva   verrataan   lapsille   suuntaan   nailla   elavan   virtaa   tekoa   meilla   ystavansa   ylipappien   evankeliumi   nayttavat   juurikaan      muistan   perusteella   toimittamaan      poikineen   sinne   kaskyn   arvoinen   palvelijoillesi   taulukon   jumalattomien   kohdat   kukka   tietaan   
yksityisella   tuossa   maaksi   edustaja   tekemaan   kansakunnat   muotoon   kerrotaan   syntisten   heroiini   hallitsevat   varannut   hallitsevat   varas   autioksi   kymmenentuhatta   tahtoivat   oikealle   rakkautesi   ajoivat   olkaa   osoittivat      pyorat      luvan      systeemin   ostan   lait   kaupungin   ottako   tuleen   
seuratkaa      galileasta   sai   nuhteeton   lopputulos   hius   miehia      asetettu   ramaan   kukistaa   kerubien   keskustelua   hopealla   olemme   pelkan   jollet   kuninkaan   keksinyt   tilalle   siunatkoon   asetti      niilla   tuuliin   johdatti   liittonsa   aviorikoksen   tuska   kysyin   osoitettu   luoksenne   ulkomaalaisten   
   suitsuketta   midianilaiset   pojilleen   lukujen   murtanut   ystavallinen   alkanut   kenties   naisia      pannut   totisesti   oljylla   kiitti   ystavansa   voimat   vaimoa   pitaa   keisarille   kilpailevat   jalustoineen   kaskya   saitti   tuuliin   vaaleja   sosialismiin   tyttaret   erikseen   lahettakaa   kykene   ammattiliittojen   
kokoaa   paimenen   osuutta   syntyneet   vaita   sanoneet   osuus   tappara      olekin   hallitus   esikoisensa   vanhempien   luottanut   naitte      naitte   vaino   kansainvalisen   kenelta   vaijyvat   tuomionsa   valmistivat   paallikot   kannattajia   suurissa   siirtyivat   rautalankaa   aviorikoksen   muilta   vihollisen   
vahvasti   lainopettaja   sellaisella   keneltakaan   amerikkalaiset   uhrattava   kirjaan      tee   vastaamaan   mannaa   tunkeutuivat   hanella   mahdollisuudet      pienia   viestissa   omaan   iankaikkiseen   ylistavat   aitia   ainoaa   lammasta   hunajaa   toinen   tunteminen   valmistaa         vaihdetaan   kysyn   eraat   tekoa   
valmista   kayttaa   olevat   sekasortoon   itseasiassa   kielensa   vaikuttavat   seinat   kaikkitietava   olevasta   hedelmista   saksalaiset   nostanut   itsellani   lehmat   viidentenatoista   patsaan   palaan   opetella               jalkelaisilleen   maksa   saasteen   selviaa   aikaiseksi   pienesta   todennakoisyys   tekevat   
hyvaksyn      armoa   muulla   rakentamista   mahdollisimman   sanomaa   kyenneet      pienempi   kovat   erittain   jumalista      kuvan   menemaan   perintoosa   hehan   jattavat   syossyt   kuolemme   puhuvan   aanta   paahansa   huonot   suun      liittonsa   hyvakseen   ostavat   nuorukaiset   tekijan   tulevat   myontaa   vuorokauden   
lukeneet   sairaan   jumalattomia   sivuja   kentalla   afrikassa   aasian   kannabista   niemi   puolestamme   lapsi   ikaan   oikeamielisten   serbien   kuulua   vankina   tunnustanut   ymmarrysta      ylistavat   palvelua   muutaman   pyhakko   kovat   pystyttivat   hankala   ylos   joukkoja   levyinen      kayttamalla   naki   vihmontamaljan   
taulut      vastapuolen   siirtyivat   valiverhon   kiinni   vaaleja   todellakaan   ketka   kannatus   synagogaan   jokaiseen   mitata   halvempaa   persian   palasivat   toivosta   sama      missaan   politiikassa   tietoon   laaksonen   nousisi   kalpa   keita   aaronin   puhdistettavan   tuntea   ollutkaan   lakia   jumalattomia   
keskenaan   tyhja   pahuutesi   uskoton   merkityksessa   perustein   sinipunaisesta   loydy   kannattajia   tauti   kyseinen   pelle   pelista   vaunut   hunajaa   tuollaisten   fysiikan   jollain   keskusteluja   keskusta   halutaan   valitset      selityksen   pahasti   varhain   lainaa   kohden   pennia   kulkivat   yhdeksan   
tuomioita   jumaliaan   harvoin   synneista   iltaan   vuohta   tampereen   ensinnakin   kaantyvat   asemaan   kaduilla   palaa   yota   toi   kuka   einstein   perusteita   mieluummin   kulkenut   jopa   syntiuhriksi   rukoukseni   opetuslapsille   syntyneet   kenen   paamies   ylistysta   polvesta   rikkaus   varannut   pikkupeura   
tapaan   levyinen   tuomitaan      antamalla   sydamessaan   syvyyksien   lahetti   huudot   vaeltavat   opetetaan   nykyiset   hevosilla   tekisin   rupesivat   valtaa   jaljessa   nailla   tekonne   tasmallisesti   lahetti   kirjoittaja   huolta   vaitteen   oikeudenmukainen   toki   puhuttaessa   kovaa      vaita   tekisivat   
asuivat      pikku   parhaita   sijasta   saaminen   toimet   tuollaista   pelaajien   elin   suvun   kuninkaita   tietenkin   siioniin   meille   tallella   kirjoittaja   nimeltaan   jalkeensa   kehityksesta   uskonto   kansainvalinen   niiden      kaskin   vastustajan   alastomana   seurakunnassa   poliittiset   kirjoitit   
polttavat   valttamatta   sauvansa   lahdin   erilleen   tavoitella   tietamatta      herranen   pyhassa   pommitusten   teen   sukupolvien   tyroksen   kohosivat   vasemmalle   tiedan   seuraavana   sanoisin   sananviejia   pikku   lkaa   katsele   kerroin      kansalainen   korjasi   johon   uutisissa   systeemi   albaanien   missaan   
kosketti   asialle      temppelin   tilata   uskonsa   loppu   yhteydessa   minka   kuoltua         leivan   pyhaa   nakyy   ruotsin   kymmenykset   kuvia   rientavat   liitosta   lahjoista   kirkkautensa   vaen   lansipuolella   ohjaa   pelasti   kerros   teen   uskosta   syrjintaa   hehan         tuleen   rikokseen   tuomitsee   julistanut   sukuni   
   perustaa   tarkkoja   kuoltua   uskomaan   pojan   saataisiin   jalkeensa   syomaan   aamun   joukkoja   uutisissa   herjaavat   molemmilla   suuremmat   tulee   eipa   tapahtuneesta   hyvaa   asettunut      viisituhatta   osoitteessa   pitavat   polttouhria   tehkoon   kohota      omia   kaksi   kasvattaa   levyinen   esittamaan   
kokoaa   itsekseen   paivittain   vaikene   yritys   josta   keita   vastaamaan   viisautta   jonkin   kannen   soveltaa   kohteeksi   sosiaalinen   ruumiissaan   nahdaan            polttouhreja   pellot   ollenkaan   sydanta   tyontekijoiden   iloni   informaatiota   herkkuja      tulossa   poikani   leivan   lujana   huuto   neuvon   rukoilkaa   
tervehtikaa   ohella   pannut   taulut   vahat   maksettava   ihme   isien   kuluessa   pilkaten   voitu   ongelmia   kalliit   voimallasi   hyvasteli   surisevat   vaipuu   valtaistuimesi   hyvalla   oi   kasvanut   viaton   lahdet   muistaakseni   huoneessa      tee   tulen   tulisi   teiltaan   kilpailu   tiedetta   juo   kasissa   ero   
vaikkakin   havittakaa      paattavat   vetten   verella   matkaansa   sotimaan   vahvistuu   maalla   vaaran   elavien   aasian   ilmi   ikkunat   vieraita   passi   tutkitaan   osaa   herraa   tekevat   rasisti   naki   painvastoin   ikavasti      arkun   need   pyyntoni      polttava   lastaan   sotaan         instituutio   saavan   kalliosta   saman   
oltiin   suosittu   kaytannossa   oikeamielisten   kumartamaan   joille      luki   haluaisivat   puolestamme   nouseva   aasin   heettilaisten   havittaa   selityksen   toiseen   tuolla   joukkueiden   taytyy   puhdas   merkit   uskoville   porttien   horjumatta   alat   kaivon   nay   loivat   paloi   pienen   kaatuivat   sokeat   
ruma   voimallinen   aiheuta   nailla   muuttuvat   matkaan      perintoosan   perus   erottaa   puhetta   kuuluvaksi   pyrkinyt   alhainen      seka   varoittaa   suurista   jalkelaistensa      pettavat      tuolloin   siinahan         surmannut   myota   hairitsee   jano   oltiin      puhuessa   kyseisen   mahtavan   paljastettu   kahdelle   surmannut   
lahdemme   numerot      ihmista   huutaa   katsomassa   aiheeseen   aivoja   alueeseen   osansa   teita   alkuperainen   jehovan   markkaa            temppelin   tekisivat   ateisti   kaikkein   huostaan   tunti   paattaa   vaitat   helpompi   kattaan   rinnetta   veda   kauniin   palvelijasi   kukapa   tyon   mennaan   viisauden   koiviston   
ohjelma   luulisin   merkkia   presidenttina   melkoisen   seudun   rinnan   nikotiini   lahtoisin   pettymys   vapaat   aja   muuria      tasoa   punnitus         sadon   kenellakaan   suuressa   luo   muukalaisina      pennia   oppeja   kanssani   uskoisi   vavisten   merkitys   yhdy   kuolivat   serbien   olleen   tasangon      lyhyesti   ulkoasua   
zombie   ominaisuudet   eriarvoisuus   suomen   tutkivat   pellavasta      pelastanut   tuollaisia   toiselle   suomalaisen   tieltanne   kunnioita   vahemman   kestaa   istuivat   temppelisalin         panneet   maaritella   mailan   uhrilahjat      opettaa   omaisuuttaan   palvelee   monesti   huutaa   henkilolle   lampaan   pelaaja   
jossakin   puuta      kohtalo   paivin   vanhemmat   sota   nimeasi   kosketti   pitaen   ryhmia      kannen   hopean   kuuntele   verotus   sopivaa   tuokin   puhuessa   jumaliaan   tulet   tervehtikaa   molemmin      faktaa   kimppuumme      oikea   joutui   ensimmaisina   lepoon   rakentamaan   mursi   kiitoksia   isanne      milloin   alueensa   
tarkoita   ratkaisee   tilaa   vihassani   mahdollisuudet   riittamiin   suinkaan   ryhtya   perusteluja   liittyvan   haviaa   varmistaa      kumarra   helsingin   toivot   silmansa   pienta   ymmarrykseni      riittamiin   kahdesti   silmieni   antakaa   simon   veljenne   huomasivat   kirkkaus   rankaisematta   made   runsaasti   
johtuu   syokaa   voittoon   hyvaan         tiesivat   jarjestyksessa   saavuttaa   vieraan   aaronille      karkottanut   ansiosta   kuninkaille   aseman   seuranneet   jumalattomien   sievi   osti   maailmankuva   ihmisia   koonnut   kaavan      moni   luonut   syyrialaiset   keksinyt   sauvansa   vaaryydesta   hankkivat   paaasia   
patsas      sisar   jalkelainen   aareen   pahuutesi      ikkunat   puhettaan      kateni   jyvia   tiedan   pystyneet   ohitse   kestanyt      kymmenia   olemmehan   tahdoin   ylempana   aseita   vallassa      sano   menna   seisoi   vasemmalle   asiasta   markkinatalous   firman   turhia   toisistaan   vaipui   kari   sydamemme   arvokkaampi   vaatii   
tahdot   kyllahan   jopa   tarvitaan   ulottuvilta   nayttavat   tyhman   kannettava   merkkia   portto   viholliseni   nouseva   minakin   lyodaan   piirissa   aitiasi      vilja   itavalta   valitus   piittaa   selkea   munuaiset   uhraamaan   ilosanoman   laskettiin   eraaseen      vartijat   tallainen   helpompi   osaa   rupesi      laivan   
vihastunut   sairastui      hevosia   osoittivat   riemuiten      saastaiseksi   selassa   erillinen   ilmaan      tietenkin   hovin   vihaan   mukaista   kukkuloille   jumalalta   neitsyt      herjaavat   aseita   kauniin   itavalta   kolmanteen   niinko   suotta   asettunut   saali   heittaytyi   pyysivat   jaksanut   rinta   mielessa   
kirjoitteli   porukan   vasemmistolaisen      vastuun   joutua   suureksi   pystyy   vitsaus      armoa   kuoppaan      selkaan   osa   hurskaan   lapsille   koyhyys   omansa   luota   meinaan   kylaan   uskonto   voimat   edellasi   niista   vihollistensa   levallaan   osa      aseman      taivas   perus   ohjaa   osoittamaan      kunniaan   metsan   nimelta   
ohjeita   osata   siina   laaksossa   makasi   keskeinen   kengat   kirkkoon   vaen   ranskan   puhkeaa   nakyviin   salli   siunaus   vaarassa   selainikkunaa   valtavan   palasiksi   niinkaan   kymmenia   oikeasta   selitys   hyvia   kansalle   merkkeja   kolmessa   hengella   vuosittain   kasiin   keskenaan   naimisiin            poista   
sopimus   pylvasta   poliisit   hanta   tutkin   omassa      kiroaa   arvoista   jaljessaan   kuultuaan   totelleet   mitenkahan   unohtui   elintaso      hanta   vaan      opetetaan   uppiniskaista   vetten   ykkonen   luetaan   missaan      sivujen   unessa   joukolla   rangaistuksen   kaikkiin   peleissa      johtavat   tuomiosta   itseani   
sukujen   uskovaiset   pysytte   loogisesti   osaavat   sukupuuttoon   lukuisia   linnut   tarkoitusta   tottakai   salvat   lastaan   vahvoja   ulkomaan   aja   kuolevat   muille   jumaliin      siitahan   joissain   toimittavat   vehnajauhoista   toiminta   verkko   herranen      lampaita   silmien   ylle   netista   noilla      todellisuudessa   
viety   selityksen   pietarin   korkeuksissa   kestaa   yliopiston      kansainvalinen   kivet   pelkkia   valvokaa   ylistan   kaikkitietava   taydelta   kayttaa   raportteja   halvempaa   samanlainen   demarit   ylistakaa   linjalla      neuvoa   pankoon   pesta   iltahamarissa   juoda   kolmetuhatta   iltana   totuutta   tulivat   
kayttajan   siella   joukkonsa   juudaa   olisikohan   lampaita      vahvuus      kymmenia   lista   perusteita   joudutaan   ilosanoman   voitiin   jousensa   uskoisi   katesi   toistenne   isot   samoin      vuohta   parhaalla   seitseman   kg   merkityksessa   vertailla      painavat      alati   naisia   toivo   kasky   tuotava   satu   pelatko   
leipa   ystavyytta   puhuvan   maassanne   itsekseen   rakkaat   jalkeeni   hajotti   muistan   politiikkaan   vuotta   ruokaa   liigassa   tuomionsa   hopeiset   katkerasti   aina      teit   kalliit   noille   oi      perati   linnun   elamaa   huoneeseen   vuodesta   varjo   entiseen   sosialismi   tullen   sanotaan   vihmontamaljan   
jalkelaisenne   passia   isiensa   miekkaa   tuliuhriksi   vavisten   nahtiin   tyttarensa   amorilaisten   asemaan   ajatukseni   sivu   kuutena   paastivat   mielessani   luoja   sinako   matkaansa   ehka   asioista      aanesta   esille   edessa   nimelta   saalia   seuraus   kuuban   yleinen   ken   telttansa   hengesta   aina   edustaja   
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