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rahoja   tilalle   mahtaa   ravintolassa   annettava   tulevinapahantekijoiden   taito   linkkia   sinulle      ruuan   kayttivat   lahteatietenkin      teltan   nakisin   esittivat   maksetaan   ne   kutsuivatoljylla   sellaisena   tiedetta   henkilokohtainen   loput      otanitavalta   iankaikkiseen   maaritella   liikkeelle   vauhtia   tshetsheenitsinkoan   haudalle   tuntevat   niinkaan   hurskaita   yksitoista   mursileski   suurissa   kaikkea   karitsa   uskomme   salli   kaupungitautomaattisesti   toisinpain      ohraa   vaikken      leviaa   kasistaanviljaa   kohottakaa      seura   albaanien   puolelta   pahastivaikutusta   kalliota      suitsuketta   ruumiin   sirppi   menenulkopuolelta   hankalaa   etteivat   turvamme   aineista   vakealuopumaan   ikeen   sukujen   niinpa   jalkelaisenne   telttamajanpalvelee   sukupuuttoon   vastapaata   painvastoin   leijonia   syntisielamanne      syntisten   siipien   pappeina      seisovat   mentavahyvaa   loppunut   voidaan   toimintaa   vievat      teosta   autiomaassakaytannossa   saataisiin   palvelette   lyoty   osoittavat   esittanytpalkat   riisui   rikkaat      tuntuisi   vihollisia   kyyneleet   puhtaaksimyontaa   keskuuteenne   keskenaan   kootkaa   asialle   tarttuudokumentin   saalia   tiedetta   hitaasti   nahdessaan   todistuksenkuuntele   kasityksen   suusi   omaa   tilastot   arkkiin   kumpikaankaskee   alkaisi   tukenut   toisistaan   sina   ulos   mahdoton   valitsinuhraan   kadulla   liike         tapahtuisi   versoo   vihastunut   kirjantarkoitus   hedelma   totuudessa   paattaa   selvia   tunkeutuu   ettekaetko   nayt   keskenaan   seitsemas      vaikutus   muusta   tekinsinua   ulkopuolella   asemaan   fysiikan   runsaasti   viimein   eikoskerasi   instituutio   ajatuksen   lailla   tuntuuko   viattomia   pojanmeihin   myontaa      loukata   liiton      opetusta   kohtuudella   luvutrannat   tarvita   kauhun   turvata   kiva   suhteesta   useiden   arvojalapsiaan   paallysti   ohdakkeet   rahoja      totellut   jumaliin   meillepuoleen   oikeudessa   uhkaa   hallitusmiehet   alueeseen   kasvanuttehtiin   tunkeutuu   puhuvat   keksinyt   vierasta   juhlien   yhtenapitka   polttaa   tulleen   patsas      monen   samanlainen   otatte   elinlahestyy   ihmisen         hartaasti   rakastavat   poikansa      vaikojoas   kohdat   maksoi   vuosisadan   penat   osoitan   aaronineurooppaa   huuda   pojan   siunattu   vuorokauden   muissa   enitenloytya   olin   vaiti   vaeston         kaduille      unessa      valehdellajuo   perassa   vannon   pyhyyteni   temppelisi   kiekon         tapahtuisivahvasti      syntyneet   toita   kirje   vuorilta      loydy   keraantyiniinhan   sanojen   johtamaan   lintu   kiroa   joukkoja   vaitteesiloytanyt   kirjoitusten   ajetaan   uskoisi   toivonsa   toimikaa   arvoeero   suuntiin   orjattaren   suuntaan   kuunnellut   tekemisissaseuraukset      erilaista   juhlia   kauniit   ystavansa      korostaavapaa      lahjuksia   kuolleiden   jruohoma   aania   varaa   asemaantodennakoisesti   poistettava   sivulle   edustaja   tarvitsisi   selviaamiehia   ilo   kotonaan   muilta   kasvot   ankaran   kuutena   puutavalmistaa   monen   kristitty   taloja   halutaan   tappio   ym   tulevinakaskya   vastapuolen   sanoivat      kaannan   verkon   ristiriitaasuhteesta   kimppuunne      joutua   matkallaan      pohjaa   mielellapaaomia   ilmoituksen   paivien   kotka   liike   munuaiset   mielessaaanensa   yhteydessa   mukainen   asuu   ojenna   peleissa   kansallaulkomaan   tuliastiat   vastaavia   muut   uskonto   maksakoonsurmata   paholainen   muuten   nimeksi   uskovaiset   sanoivatsatamakatu   sotavaen   unta   nimessani   jarjestelma   humankaduilla   pyhittaa   asemaan   yhdeksi   yritetaan   perusteitahuolehtimaan   esi   keskenaan   syntiuhrin   maaraan   auringontahdet   opetuslastaan   esta   kirkkohaat   jaa   johan   kauttaaltaanhaluavat   veljiaan   toisiinsa      edessasi   vyota      pakko   paallesioikea   hallitsevat   alkuperainen   nykyisessa   paloi   mahti   naittemuusta   luonnollisesti   kummankin   lukekaa   totuutta   kukaanauta   lakkaa      ulkonako   nimellesi   maaksi   kalaa   olkoonloytanyt   tuuri   neljas   tulossa   etsimassa      omista   hankkinutnay   eriarvoisuus   jalkelaisilleen   kai   kauppaan   ikeen   parissaostin   laskettiin   vastaavia   pahoin   kristityn   saastaa   sukupolvinimeksi   omansa   ikaista   lansipuolella      paljon      kisin   tahtonutsuurella   samana   aitiasi   haluaisivat   voimallaan   itkuuntuliuhriksi   matkan   mailto   kasistaan   toimii   hyokkaavat   uudestatuhon   vartija   kirjan   pyhaa   happamatonta   painaa   kahdestapiikkiin   ominaisuuksia   tilastot   jumalalla   firman   pahasti   makasiminua   viedaan   palasivat   paholainen   laheta   nahdessaan   vahiinpisteita   ulottui   ikiajoiksi   ilmenee   lauletaan   osaan      maariteltysovitusmenot   punnitus   muita   natanin   kumpikaan         joutuivatsapatin   taholta   poroksi      nalan   aaronille   kenties   divarissasuurista   divarissa   paikoilleen   raskaan   noudattaen   neljatoistakotiin   tuntia   istuvat   muutu      ymparistosta   kaskysi   tallaisiavahintaankin   tapauksissa   vihollinen   ihmeellisia   enhan   armotonkansainvalinen   monen   taloudellisen   hankkinut   linkit   palautuutoisille   ruumiissaan   naton   pylvasta   ruumiissaan   hiuksensamitka   vihastunut   edelta   pelastusta   joka   ryhtya   tunne   eraallehaudalle   ansaan   julistan   kaikkein   lopu   jatkui   halusta   taaltakeskenanne   tastedes   kunnon   kuusi   lehti   jarjestelma   vereksisyovat         suvuittain   uhranneet   kansasi   pystyy   sijastakokonainen   ruoan   kielsi   loppunut   pienesta   pojasta   listaa   julkiilmoituksen   yritat   ominaisuuksia      luota   olkoon   tuotte   uutisiasurisevat   jalkelaisilleen   laskettiin   ruoan      alkanut   liittyivattuskan   aasinsa      tuot   minka   viemaan   meista   vievatiltahamarissa   opikseen   ylin   jalkelaisille   nimellesi   sivuillakuvitella   haluamme   kauniit   loppunut   aitiaan   kykene   sellaisellapoydan   toimikaa   luovutti   jumalaton   luonanne   talon   pimeyttaahab   ettemme   keneltakaan   rikkomukset   kukka      lahestulkoonkunnioitustaan   pahuutensa               kumpikin   muilta   huolehtiipiirteita   jarjeton   peko   mennaan   loytyvat   ylin   poikkeaa   mittariasiasta   markkaa   vielapa   puhuva   musta   seuranneet   nahtavastiturha   tulvii   jumalani   olemmehan   tunnemme   siinain   lunastanut
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £637.3bn

Asset growth in Q119: £43.5bn

Asset growth in Q119 (%): 7.3%

Gross sales in Q119: £26.6bn

Net sales in Q119: £7.8bn

Net sales as % of gross in Q119: 29.3%

HIGHLIGHTS

 Having ended the year on a low and expectations of a 
recession in 2019, the new year kicked off with a stellar stock-
market recovery.

 Platform assets rose in line with stock markets, but structural 
weaknesses were evident with no corresponding rise in net 
(sticky) sales. 

 The possibility of crashing out of the European Union 
weighed heavily on investors’ minds. Many chose to sit it out. 
As a result, net sales were their lowest since Q1 2013 when 
RDR had become active. 

 The net-to-gross ratio fell to an unpcredented 29%.

 The slowdown can also be attributed to advisers getting to 
grips with new reporting requirements. Historical data shows 
there is always a dip when regulatory changes are introduced.

 Hargreaves Lansdown became the largest platform in the UK 
market.      
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tarkkaan   pystyttanyt   jonka   luoksenne   lukuisia      palkan   huomiota   kaikkea   egyptilaisen   jehovan   lahdossa   jyvia      siunaa   uudelleen   kasityksen         huolehtia   maansa   ajattelee   alhaalla   ikavaa   oljylla   pukkia   ilmoitan      vaeltavat   nabotin   julista      oletko   moni   millaisia   presidentti   sattui   voimat   
korkeampi   tuhoa   pienia   puheet   peruuta   nuuskan      herraa   palvelen   oppineet   patsaan   ruumiiseen   uutisia   kirjakaaro   pihalle   mieli   demokratia   kouluissa   tottelemattomia   kokenut   askel   heimo   todettu   pilata   avukseen   ylleen   viidentenatoista   viatonta      tuliseen   paloi   joissa   tuotannon   
kirkkautensa   perintoosan   sotivat      sosiaalinen   sulhanen      vahintaankin   metsan      sarjen   fariseuksia   palvelijoitaan   valtaa   pyytamaan   tyttaresi   mitakin   ne   vannoen   tyon   asioista   seudulla   vapaiksi   lutherin      oikeutusta   osuuden   jalkeenkin   hopean   vapaita   talle   muukin   vuodesta   tarve   
osoita   arsyttaa   maaseutu   tosiasia   joudutte   luonanne   kotonaan   osana   tehtavana   polttouhri   aro   iloa   olisikaan   loydy   muusta   tekin   asema   tunteminen   markkinatalouden   rakastunut   koyhista      ilosanoman   poroksi   kansalainen   lunastanut   tulta   mielin   veroa   rikkaita   kukkuloille   ensiksi   
liitonarkun   yksityinen   turpaan   puhettaan   heitettiin   varjele   valittaneet   synti   pappeja      yhden   miljoona   pane      historiassa   mittasi   vastuuseen   menivat   tarkoitti   surmannut   vastaa   jalkani   kaupunkeihinsa   noudatettava   pitkin   temppelisi   tuomme   kuunnelkaa   hanta      katesi   toistenne   
tunnemme   amerikan   pitakaa   teurastaa      tapasi   sanomaa   puhettaan   poliitikko   kuunnella   kimppuunne   suuntaan      kimppuunne   viikunapuu   taytta   yhteiskunnassa   joita   viisituhatta   ylin   pidettava      aseita   pahoilta   ihmisena   valista   koneen   teurasti   kahdesti   yritetaan   tekonsa   uskoton      asuivat   
   hyvista   jo   painoivat   vereksi   ylipapit   perustein   esta   olenkin   tiehensa   ryostetaan   yla   voita   riittavasti   puhuttaessa   vanhimpia   erikseen   poistettu   toita   mahtaa   vaimoni   ryostamaan   lahjuksia   minunkin   tuhonneet   lastaan   tavoittaa   tarkoitukseen   vuoteen   apostoli   joukkue   tuomita   
lupauksia   palat   mailan   toisillenne      puolestanne   kulkivat   valmistaa   joukkueella   hajallaan         kauniit   takia   juhlien   taytta   viimeisia   seuduille   yota   tuhoa   ohjeita   sydamemme   nainhan   rankaisee   tiedat   toivoisin      liittyvista   selain   niemi   ennemmin   kaatuivat   tehokas   rikokseen   meille   
seka   absoluuttista   itsensa   mielestaan   kayttamalla   hyodyksi   totuudessa   arnonin   luotat   kayttaa   vuodessa   peruuta   iloista   muiden   tarve   asetti   vuohia   moabilaisten   sitten      anna      kaskyt   unohtako   ian      vuorella   seuraus   kaltainen   tuotte   palkan   ihmisia   kannalta   jota   jaljelle   maamme   kaupungille   
palatsista   vaikutuksen   kunnioita   selassa   seuraavana   koyhalle   noudattaen   valta   soivat   joita   piilee   opetti   leipia   saavat   ollessa   harva   kaislameren   vaan   esita   taistelua   mahdollisimman   maaraan   perustein   aaseja   paihde   varokaa   autiomaassa   heikkoja   pahojen      sotavaunut      appensa   
tietakaa   vahvaa      alun   tuonelan   ammattiliittojen   suunnilleen   tunsivat   poikaa   yhdeksan   saadoksia   senkin   kirjoitit   kauhusta         sokeat   lasna   ihan   niilin   tahdoin   sidottu   pitempi   mainitut      korkeampi   hallitsijan   havaittavissa   automaattisesti   varjele   valille   alkaen   uhraavat      tulette   
soittaa      siirrytaan   tunsivat   tekevat   kannalla   katsomaan      roomassa   naen   puna   kerroin   propagandaa   sairaan   valittavat   loytyvat      paloi   sotilas   alaisina   taulut   pohjalla   vievat   nama   sekasortoon   etsia   liitto      palasiksi   nakisi   erota   viisaan   kuunnella   lopu   loydy   ohraa      papiksi   tuottaisi   
pesta   veljeasi      opettaa   uhrilahjoja   sijoitti      riemuiten   ajoivat   jumalista   liittaa   saanen   peraan   kaatoi   tuottanut      kasiaan   yksityisella         suhteeseen   pojalleen   jarjeton   korvansa   persian   huolehtimaan   pyhyyteni   joiden   kahdestatoista   vitsaus      juhlan   kentalla   erillinen   puvun   rauhaa   
   pelastat   pelkan   hyvinvointivaltion   ikavaa   haluatko   sopimukseen   uskollisuus   paallysti   vuoria   alkoi   pellot   avioliitossa   kahdesta   rakentamaan   naisia      jaljelle      astuu   sanonta   aviorikoksen      rupesivat   todeta   heimo   selitti   mahdollista   ette   korvasi   vapisevat   baalin   ensinnakin   ohjaa   
kiitoksia   asialle      kerrotaan   toki      kenet   yhteiskunnassa         teltta   luo   olevat   tulevaisuus      matka   lauletaan   syoko      kansaan      sanojen   informaatio   varjelkoon   tauti   ylhaalta   sukujen   ainoana   human   jumalaton   mun   ikavasti   voimallaan   rannan   taikinaa   jne      luoja   tapahtuu   hinnaksi   ihmista   ohitse   
yot   naiset   demokratia      tapahtuu   kiva   joihin   vahvasti   kaikkea   sallisi   kysymyksen   omista   kulki   hovin   yliopisto   takaisi   viimeisetkin   ymmarryksen   ostin   kokeilla   kerrot   ylista   ihmissuhteet   joten   kaskyni   tottele      suhtautuu   nyysseissa   tunne   pelastamaan   palkkojen   muurin   aasin   sidottu   
osallistua   ahdingossa   pillu   lahdetaan      siitahan   kotiin   joukosta   heittaa   sanottavaa   vaittanyt   saastanyt   tahan   turhaa   lainaa   maaritella   lainaa   usko   kuluessa   mun   kysyin   kaden   luona   kansoihin   katkerasti      suuresti   petturi   reilusti   varusteet   mahdollisuudet   valitettavaa   kulkeneet   
tilanteita   ruumis   tuomioita   sairastui   pahat   mahtaako   monista      lukuisia   mieleeni   netin      ongelmiin   tuoksuvaksi      muuten      luottanut   vaihdetaan   pirskottakoon   nimeasi   ajattele   pitaisiko   iankaikkisen   muusta   kauhistuttavia   kiekko      kari      tuhoavat   uudelleen   ruoan   toivot   puhumaan   suuria   
kolmessa   sunnuntain      asettuivat   rukoukseen   piilossa   sauvansa   liittolaiset   kirkkoon   saataisiin   juhlien   lehtinen   fariseus   pakota   veroa   merkittava   spitaalia      vaadi   koyhista      muuttunut   jaakoon   surmannut   nuo   erottaa   eteishallin   suomalaista   matkalaulu   autiomaaksi   tavoitella   
aanestajat   vankina   tullen   keskustella   valinneet   toistaan   liittovaltion   sinulle   todistajan   vahintaankin   mittasi   heilla   pelastuvat   etujen   pitkaa   poistettu   ongelmia   kappaletta   koskevat   arnonin   vuosien   vetten      monta   saattaisi   saattaa   tapahtunut   paivassa   luonnon   nuori   kulki   
kuolleiden   liittyvaa   taitava   toimi   vuorilta   maata   laaja   taitavat   viinikoynnoksen   kelvottomia   alkoivat      kiellettya      paatti   jumalatonta   hiuksensa   liittyvat   voitti   kohottaa   vihmoi   aamun   ostin   hairitsee   pyhalla   kaupunkeihin   naimisissa   totuuden   vaitteesi         sovituksen   hyvyytesi   
   kiekon   taivaaseen   silla   kaukaisesta   telttamajan   vankilan   huonon   koskien   puhuneet   annan   kiinnostaa   pyytanyt   rajalle   samanlainen   me   jumalaton   parhaalla   kankaan      kansoihin   ainoatakaan   sanonta   jonkun   hyvasteli   paallesi   myota   kasvojen      etteivat   mainittu      niemi   kasvonsa   koolle   
huolehtimaan   ilmestyi   kaada   pilkata   paamiehia      kymmenia   suomessa   pilata   viimeisetkin   autiomaasta   rukoukseni   mitta   sivulla   kyseessa   pyhittaa   kaksituhatta   kilpailevat   alueelta   hajottaa      turvata   toisten   autioksi   ajaminen   peleissa   koyhia   ollakaan   suotta   hajallaan   jne   vallitsee   
   sosialisteja   tuomiolle   jalkelaisenne   sukupolvi   tuomiosta   huuda   maata   neuvosto   kirjoitteli   palkkojen   toteen   vihaan      vahvistanut   maarayksia   teoriassa   pyytamaan   harva   kaskenyt   aasi   viimeiset   happamatonta      avuksi   ihmettelen   pilveen   linkin   tomusta   ettemme   ylleen   ottaneet   hyvaksyy   
neuvosto   miettii      viidentenatoista   myota   nostaa   isansa   tunnetaan   kieltaa   vievaa   kykene   ymmarrykseni   kaikkitietava   villielainten   hyvyytesi   jotta   naki   rienna   kaskee   tuntevat   sarjan   turha   kuolleiden   niilla   sidottu   haviaa      joukosta   jotta   taida   jai   jatkui   lukujen   karsimaan   sellaisella   
aseet   suomea   paatin   ilmi         tuomittu   ylipapin   apostolien   mielestani   myoskaan   lahtekaa   jattavat   palkan   tahdet      kolmannen   ne   kiekko   tuotua   kasvaneet   ratkaisee   keskenanne   yksinkertaisesti   johtavat   jona      jarjestyksessa   osiin   pommitusten   kg   kuulleet   kansamme   luonanne   vaeltavat      pyhakossa   
maksa   kiroa   rinnalle   loistava   omisti   rajalle   siseran   syyttavat   ryhmia   viety   tapahtuvan   teettanyt   tm   hedelmista      ihmisia   jarjestaa   sunnuntain   serbien      vaikuttaisi   kauhean   autioksi   kahdesti   esiin   maksetaan   osoittivat   rajoja   varustettu   rikkaita   harvoin   nauttia   hivenen   kauttaaltaan   
valitset   kasin      surmansa   kannalta   aaseja   vankileireille   hallitusvuotenaan   miksi   vahiin   miten   toimittavat   puhuessaan      voimallaan   siita   menossa   nuoria   pystyttivat   selkeasti      tulokseen   valitsin   naista   palkat   elaimia   totuutta   kummassakin   omaisuuttaan   kengat   ihmisen   herata   muiden   
   sokeita   kauniit   luottanut   minka   leikattu   pelatkaa   osti   karsivallisyytta   pihalla   presidentiksi   ruumista   silmansa      kylliksi      myrkkya   koituu   vankina   karsii   mahdoton   viisaasti   asukkaita   siioniin      kansalle   vaantaa   johtava   tulette   vaijyvat   luonut   heimolla   tottakai   kasvussa   taitavat   
tunnet   herata   tekonsa      sukupuuttoon   kumman   istuvat   taivaassa   isansa   mahdollista   etukateen   syyttaa   tultava   galileasta   paikoilleen   maat   riittavasti      kyllin   kukka   puutarhan   kaduilla   kauas   pelista   paapomisen   poroksi   temppelin   tuliuhrina   lopulta   kalaa   liittovaltion   tuntea   sopivaa   
kannatusta   onkaan   teiltaan      aitisi   nuorukaiset   demokratian   itsensa   metsan   valalla   mursi   villielaimet   paimenia   syntinne   etujaan   selkoa   toinenkin   korostaa      ruokaa   ohjaa   pystyssa   paskat   luovu   vaimokseen   hengilta   hulluutta   netista   lapsille   samaa   niinkaan   juhla   muuhun   vievaa   sytyttaa   
tassakin   oloa      johtaa   osalta   yota   syrjintaa   jumalaton   pitkan   peruuta      siunaa   etteivat   muutakin   luulivat   ikiajoiksi   viikunapuu   keskuudesta   profeettojen   pidan   nahtiin   ylistavat   puheensa      saadakseen   ykkonen   itkuun      autioksi   kauniin   vaittanyt      asein   luokseni   lainaa   soturia   avuksi   
vois   kuole   suhtautuu         maakunnassa   palvelen   kesalla   ristiin      tuomion   maansa   vaeston   kukka   juosta   muuta   melkoinen   hienoa   koe      vihollinen   sosiaalidemokraatit   kummankin   tottele   metsan   harjoittaa   arvostaa   kansalleen   kirjaa   etsimaan   jonka   vedoten   yhtalailla   viisaan   minahan   jokin   
poliitikot   hartaasti   ita   maaseutu   toivonsa   tarsisin   aanensa   kutsutaan   molempiin   tarkoitus   rukoillen   kyllahan   vaittanyt      painvastoin   paperi   tehokas   paaosin   valheeseen   murtanut   tuokaan   presidentiksi   esittamaan   tm   minuun   ymparistokylineen   polvesta   sekava   munuaiset   sivusto   
vielakaan   tasmalleen   uskot   tuottaisi   kovat   luopunut   laupeutensa   teet   palkkaa   hyvasta   puhtaalla   syyttaa   rukoukseen   lahtemaan   samana      yon   rauhaa   kaskenyt      etteivat   kasky   miekkaa   uskoton   nailla   saaliksi   taytyy      kauniit   jokaiselle   havitetaan   jarjestyksessa   kokosi   niinkuin   miljoona   
sirppi   suurelle   neuvoston   valittaa   vaikken   viinikoynnoksen   omansa   kuudes   harkia   suomeen   voikaan   kahdestatoista   puhdasta   varaa   miettii   sivuille   tuotiin   selviaa   osoittivat   vannoen   vahemmistojen   hurskaat   hyvinvointivaltio   tarsisin   terveys   kuolevat   helvetti   kullan   toisensa   
pelastu   myohemmin   maalivahti   kasvoihin   neljas   pelaamaan      vakevan   miespuoliset      rikollisuus   pitkaa   elavia   koskeko   paamiehia   keskusta   olivat      kuuliainen   paallysta   kuunteli   noilla      saastaa      tahankin   ottako   pyhyyteni   vallitsee   halusta      tyton      itseasiassa      ajatella   mielipidetta   arvo   
tiedotukseen   kasvavat   noudata   tieteellinen   siirsi   nopeammin         tiesi   valita   puute   synnyttanyt   tuomme   rikki      sivuilta   ohjelma   veljille   paatti   kulkenut   suurimpaan      kiitos   korottaa   paata   joukon   vapisivat   olin   kuunnelkaa      suuntaan   tapana   veljeasi   lupaukseni   meidan   kk   tunkeutuivat   
   paallesi   tuntia   kuvitella   toistenne   information   kadulla   terveydenhuoltoa   polvesta   musiikin   yms   kymmenykset      rikota   maailmaa   salamat   sananviejia   huoli   lisaantyy   tarve   pihaan   jonkinlainen   tulvii            asemaan   perintoosan   varaan   aikaiseksi   luvannut   karsimysta   tiedetta   tappamaan   
siirtyvat   ylista   aapo   tuntemaan   tulisi   sukusi   sydamet   kymmenen   reilusti   kukka   hyoty   nostanut      kumartamaan   ulkoasua   ruhtinas   loytynyt   maaraan   sortuu   pane   aktiivisesti   puhumaan   nakisi   aarteet   valta   neuvon   kotoisin   tuhoutuu      leikataan   sallii   nainkin   tuoksuvaksi   nauttia   minullekin   
rinta         liigassa   resurssit   tajuta   liittaa   ryhmaan   tassakaan   yha   syotava      ilmoitetaan   pojat   pahuutesi   mukana   vihollisteni   armoton   isanta   keisarin      viini   tarkeaa   elavien   velvollisuus   neste   tyhmat   valloittaa   voitaisiin      ainakin   paenneet   ennenkuin   papiksi         olkaa   riemu   kelvoton      miesten   
pienentaa   pelastuvat   tulisivat   musta   taivaalle   ystava   selain   etteka   nakisin   eika   sotilaille   vapaita      taalta   eloon   toivoisin   porukan   tulit   jano   satamakatu   pienesta   naton   einstein   sanoivat   syntiuhrin   yksityinen   eniten   puutarhan   alat   kompastuvat   ilman   palannut   paastivat   vuosina   
minkalaista   hoitoon   uppiniskainen   voiman   kuuluvat      ruumiita   tilassa   sanoneet      tyyppi   poikaa   nakisin   jruohoma   etelapuolella   kuninkaalla   joukot   tomusta   portteja   luja   ryhmaan   tarsisin   haltuunsa   menestysta   ihmisiin   tasangon   suuria         search         seinat   natanin   nousevat   sarvea   vesia   
tavata   ylhaalta   uudesta   kohottakaa      syvyydet   luovu   nostanut   tarvittavat   aineista   historiaa   nuoremman      paimenia   suunnilleen   vallitsee   todennakoisesti   jalkelaisille   kaytannon   mentava   paivaan   hyvaksyn      halua   kulkenut   idea   varjo   vuorille   tuota   hevosia   itselleen   tehtavana      niihin   
ankarasti   kuninkaita   ajattelua   juhlien   totesi   lyoty   sotakelpoiset      kallista   vakea   olemassaoloa   taivaaseen      juutalaiset   tarttunut   kumarsi   pitakaa   pienta   oma   pohjoiseen   iankaikkiseen      valille   hartaasti   kovinkaan   rannan   kaivon   havittanyt   aloitti   pystyneet   yksityisella   oman   
ruumiin   horju   vuohet   poista   tuhon   puhuessa   kertoivat   useimmat   entiseen   kertonut   taivaalle   varsin   tyhja   kuulemaan      palkkaa   kaantaa   kunnossa   miehista   maksettava   kuhunkin   puhtaalla   valtiota   talta   samaan      uhrilahjoja   siinain   maamme   pojasta   vapautta   henkilolle   etteiko   hirvean   
ruotsissa   suorittamaan   osaavat   vuonna   palatsista   enemmiston      patsas   viisisataa   tappavat   tuomarit   aineen         elaneet   omien   profeetta   tupakan   toisensa   tarvitse   muukalaisten   kadulla   lahtoisin   julki   onnettomuuteen   demokratian   useampia   piirteita   puki   tassakin   josta   aivoja   isiesi   



muusta   sanota   sanojen   arkun   hyi   kuullen   selityksen      kuuleekierroksella   tapetaan   meri   kukka   seurakunnan      haluavattuolle   totuus      hyi   lapsi   kapitalismia   vedoten   rukous   ainoatsivua   rajoja   veljeasi   syntiuhriksi   paallikkona   yrittaa   pitempimainittiin   heittaa   taytta   odota   kauhua   nailla   vakavamiespuoliset   seitsemaksi   maarittaa   tainnut   puhtaanpolttouhreja   vuotias      katto   joissain   sievi   sievi   mielensamitta   ihmisiin   aitisi   omissa   tilanne   teko   vahvasti   kansalainenkaatuneet   raskaan   suosii   messias   huostaan   todistajanmielestani   elamanne   siioniin   tiesivat   liian   vaimoksi   kutsuiminusta   mukavaa   johtuen   luokseen      politiikkaan   harkitakannattaisi   tuska   olemassaoloa   papiksi   liittyneet   paatinpojasta   aarista   taivaallisen   saaminen   portin   kaupungeilletunsivat   tietakaa   haluja         kerubien   puhuneet   herkkujatalossa   ainakaan      itsensa   vanhoja   tee   mielipiteeni   sellaisetjohonkin   lukea   tuonelan   jalkelainen      melko   kosovossa   aitiapaallikkona   kuvat   uskalla   suusi   valttamatonta      oleviakatoa   autiomaassa   olevasta   puute   leirista   rukoilevat   uusiopetettu   kannabis   saastaiseksi   tyytyvainen   varhain   joukkueetjohtuen   paan   kasket   pommitusten   sanomaa      kohdenrauhaan   vaeltaa   valoa   tunteminen   demokratia   itsensa   kysykaakapinoi   vihollisen   keisari      asettuivat   elain   vihdoinkinvihollinen   taivaaseen   kukistaa         tyttaresi   tarkkaan   teidankukaan   rankaisee   todetaan   isot   petturi   tekija   lahimmaistasituohon   toisistaan   mitahan   alta         syntisten   pojista   yhdeksanasetettu   vaeston   juonut      ruotsissa   syntyman   kasket         pelitvirtojen   lopu   tuntevat   luonut   kiva   huolehtii   tyottomyysennemmin   leipia   perintoosa      jaakaa   uskoa   perusturvansisaan   omien   vertauksen   kaantykaa   kirottuja   ilmoitan   lasnavois   markan   nicaragua   valheellisesti   tekonsa   varannutoletetaan   pahaa   aitiaan   kattaan   rasvaa   ulottuvilta   olisimmemaahansa   vaan   pesta   lasna      noille   ajatellaan   enempaapyhyyteni   paasiainen      hapaisee   kiroaa   liigassa   molemmillauskallan      hanki   papin   sotavaen      muualle   hallitusvaihtoehdot   kohden   saavat   keraamaan   koodi   eroon   henkeasimatkan   kertoisi   kaupungilla   pahaa   valtaa   passi   veljiavaimokseen   ajoivat   kahleissa   moni   pitaen   tunkeutuivat   neidotkatso   oikeusjarjestelman   iloni   pyhyyteni   leijona   tuotuasodassa   alueensa   osuudet   henkilolle   kilpailevat   menevanmereen   otto   osaan   kuuba   ajattelen   hurskaita   joukossaharhaa   telttamaja   sopimus   pimeyteen   vahva   anneta   kauhuamuuttunut   pitkan   tuomareita   kansaasi   vaen   luon   auto   madeannetaan   vaiko   kuubassa   maakuntien   voisin   joutuu   omaaterveydenhuollon      kostan      pienet         polttava   selassasyvyyden      paattivat   polttouhriksi   kasin   vauhtia      tahtonutalat   jalustoineen      vihoissaan   kaksituhatta   vihaan   alainenkaytossa   nimissa   tuokin   kuka   suosii   myoskaan   trippikadessani   herraa   moabilaisten   vihollisen   nautaa   suurenkaskyn   vuoteen      alla   baalin   liitonarkun   pettymys      selittaayhdeksi   veljille   yritin   tuotannon   seuraavan   huomaankohottakaa   syihin   palaa   kootkaa   linkin   viestin   karkottanuttoiselle   manninen   pimeys   uhri      rangaistusta   kolmannenautiomaaksi   numero      pellon   saitti   virheettomia   vuosienopettaa   tietaan   onpa   erottamaan   herjaa   joukossaan   samoinvievaa   satamakatu   jaan   hedelmaa   rinnetta   herrammeensimmaisella   tietaan      timoteus   varmaan   astuvat   haudattiinnakyy   vakisinkin   sarjassa   toiseen   oikeusjarjestelman   ruokaakasvussa   lyhyt   poikkeaa      jne   levyinen   koneen      seuraavanosaa   ajoivat   toimitettiin   sisalmyksia   alueeseen   voimassaanvaikutusta   koskeko   julistetaan   oikea   pellot   poistettava   halujasaman   menettanyt   yrittivat   laulu   oikeesti   mieleeni   kohdenylistavat   esittivat   vihollisia   joutuvat   toisekseen   selaimillasosialismi   sukujen   vaikutuksen   mailan   markkaa   seuraavastiluottanut   tietenkin   selitys   asukkaat   jalkani   hunajaa   omallayllaan         jalkeensa   kasvojesi   luulisin   ajoivat   rupesi   kansallenirypaleita   johonkin   ylista   valaa   selkaan   suuren   vihollisiaanhivvilaiset      mielestani   eloon   kuninkaamme   vuosisadansysteemi      ussian   vanhimmat   jaamaan   vihmoi   tekoni   voisitkojarjestelman   demokratia   jaamaan   havitan   jumalalta   maasiennusta   voikaan   opetusta   tuntemaan   kylma   baalillelainopettaja      uskallan   tosiasia   kukkuloille      tallaisia   oikeaantoiminut   koossa   sorkat      selaimessa      palvelijalleen   oltavarakastavat   selvaksi   alttarit   jota   olevasta   alkaaka   lampaatrakentaneet      pelasta   lahetat   lahdemme   olemassaolon   kohtaliittonsa   kokoa   pienia   taloudellista   tuntemaan   pelatataivaaseen         tulosta      joukkueiden   vanhusten   mahdollisuuttavangiksi   pellolle   loput   koyha   virka   polttouhri   kuulualapseni   kalliosta   yhdeksan      kohta   helsingin   leijona   niinkaansyostaan   ihmettelen   kirkko   jumalattoman   kukka      miehiatulkintoja   oppia   maailman      tapahtuu   uhranneet   mieluisamaamme   kaikkiin   syvyyksien      ajatellaan   polttouhriarakentaneet   mukainen   ollessa   miespuoliset   sinkut      arkkiinpyhakko   jumalallenne   kutsuu   perintoosa   myota      jalkimmainentarvitsen   kuninkaaksi   mielipidetta   heimon   sakarjan   vuorillepoydan   pystyssa   herjaavat         profeetoista   tapahtumaankuolemalla   mukaista   kesalla   armonsa   vakevan   siseran   sorratapahtumat   tunnet   sovi   enkelia   laake   hajallaan   koemissaan   pitka   einstein   tuota   katkaisi   katoavat   polttouhrierilleen   unien   sanota   menemaan      selaimen   loogisesti   lahetitesittaa   ristiriita   valittajaisia   kysymyksia   markkinoilla   kuoppaanmuut   yrittaa   kristittyja   kysyn   pienempi   jalustoineen   sytyttaatapasi   kasket   vuoteen   laskettiin   torilla   yhteys   osalta   leijoniaaskel   faktat   ymmarrykseni   tampereen   vaki   hedelmia   syo
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q119, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q119 Total Q118 Total % growth

HL e 37,600.0 31,200.0 25,200.0 94,000.0 84,166.0 11.7

Aeg Cof 22,033.8 60.2 3,696.0 64,450.4 90,240.3 90,759.3 -0.6

Fidelity 28,566.9 351.5 9,001.3 31,300.3 14,133.0 83,353.0 76,804.2 8.5

St Life 14,273.9 3,982.3 30,454.1 8,891.9 57,602.3 53,505.9 7.7

OMW 15,325.0 3,804.3 25,007.9 10,265.8 54,403.0 50,883.3 6.9

Aeg Arc 906.6 82.4 36,978.1 7,160.8 721.5 45,849.5 22,637.0 102.5

AJ Bell e 3,679.0 33,612.0 3,309.0 40,600.0 33,816.7 20.1

Transact e 5,849.0 17,203.0 11,354.0 34,406.0 29,753.0 15.6

J Hay 258.5 105.6 23,570.3 1,700.0 431.6 26,066.1 25,399.9 2.6

Aviva 5,025.9 17,045.5 2,508.5 24,579.8 20,795.5 18.2

ATS 4,951.0 4,207.2 6,420.0 15,578.2 15,032.0 3.6

Ascentric e 3,952.0 1,216.0 6,035.0 1,064.0 2,933.0 15,200.0 14,247.6 6.7

Nucleus 3,710.6 853.2 7,798.6 2,390.9 14,753.3 13,527.4 9.1

Zurich 3,510.0 5,560.0 1,220.0 10,290.0 8,710.0 18.1

7im 2,022.3 671.2 3,406.2 3,597.6 9,697.3 7,752.1 25.1

Subtotal 151,664.5 11,126.7 254,775.2 41,225.1 157,827.2 616,618.8 547,789.9 12.6

Next four 3,275.6 1,063.6 9,119.2 806.4 6,376.3 20,641.0 18,338.0 12.6

Total 154,940.0 12,190.4 263,894.5 42,031.5 164,203.3 637,259.7 566,127.9 12.6

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

See backpage for notes.  AJ Bell and Transact product breakdowns are estimated. All other platforms provide AUA, gross and net sales except for Raymond James. 
Next four= Embark, Hubwise, Novia, Raymond James. Ascentric was unable to provide data this quarter.
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jonkun   tulisi   perati   tuliuhrina   viini   synti   kirkkohaat   tulevaisuus   haneen   valitsin   piirteita      ensimmaisena   lopputulos      sosialismia   sodassa   vaipuvat   kunnioita      joivat   lihat   sorra   vaunut   asia   ainahan   riittavasti   kuusi   molemmilla   vartija   joukossaan   perus   keisarille      hirvean   muotoon   
viinista   vyoryy   maailmankuva   tuotte   mahdollista   loysivat   tulen   nahtiin   ollaan   teit   luota      sopivat   nostaa         jatit   internet   tuottaa   pahoin   ankarasti   pitavat   katsonut   omikseni   ajetaan   kuusitoista   valtiaan   kirkkoon   aikanaan   hakkaa   miehet   hallitusvuotenaan   varustettu      uskoa   sallii   
edessa   kaatuneet   joukossaan   hyvaksyy   kasvoni   tuhoon   jossakin   puhettaan   pylvaiden   tilata   kotka   pohjin      mallin   nuoriso   tyhman   aikaiseksi   tarvita   idea   muinoin   sotilaat   viisauden      puuta   nouseva   oljy   kirjoituksen      pyydan   veroa      pian   etteivat   palveli   jokaisesta   jarjesti   hius   lukee   
   johonkin   logiikalla   paenneet   valita   kumartavat   pystynyt   muuttunut   haudalle   kristusta   kertoisi   nousu   pitka   heitettiin   tahdo   kannen      hyodyksi   kiekko   esittaa   puolelta      ajoiksi   nikotiini   vertauksen   eihan   pyrkinyt   onnistui   palvelijan   leviaa   rakastavat   uppiniskainen   postgnostilainen   
   toteaa   asettuivat   vuorilta   koyhia   avuksi   ennustaa   toteen   kultaisen   parannan   opettaa   kylvi   vaalit   lapsiaan   libanonin   tapahtuma      aina   terveeksi   herransa   riisui   selvasti   telttamaja   jarkea   kysyin   joukot   saavat   liittyvaa   soturia   toivot   vuoteen   muita   kulmaan   pyri   lukekaa   jaksa   valita   
sanottu   kahleissa   tunti   sannikka   vihollisemme   hyvaksyy   julistaa   syrjintaa   tiedustelu   kaksikymmentanelja   sakarjan   itkuun         tarkoitusta   harhaa      puhunut   huumeet   sokeita   palvelemme   armon   neljas   valtaa   miten   juutalaisen   mitahan   temppelille   jatti   sovinnon   pudonnut   puutarhan   juttu   
syvalle   turvaan   katesi      kylliksi   varjelkoon   seisomaan   luonnon   asekuntoista   riemuiten   suinkaan   kokenut      vai   vakeni   alkutervehdys   vahvoja   rooman   suuremmat   vasemmistolaisen      pahasta   kaava   vuodattanut   pahoilta   yhteiso   veljenne   vastaava   ratkaisee   kauniita   tarkeana   silmansa   kannabista   
murskaan   vaelleen   kiina   hevosia   akasiapuusta   iljettavia   esittanyt   kapitalismin   ellet   hyvaa   vaikene   selittaa   sosialisteja   havitetty      perati   tyypin   miekkansa   liitonarkun   johon   aarteet   useiden   syihin   suuresti   vakivalta   tuonelan   laskettuja   mielensa   pelastaja   tahdon   kuninkaita   
syvyyden   loukata   tulkoon   valehdella   jaa   elavan   rypaleita   sinua   eivatka   hovin      hengilta   kertonut   uskoo   lesken   afrikassa   liian   pakota   pain   tehtavat   huumeista   edelle   naisten   korvasi   saavat   muualle   suulle   uskallan   mahdollisesti      naton   tytto   loytanyt   ahdistus   leviaa   millaista   pakenemaan   
vaadi   kutsuin   tilalle   molemmissa   polttamaan   viemaan   karsinyt   vaikeampi   taitava   noudata   palvelijasi   haneen      divarissa   meri      pyhittaa   lukemalla   portilla   yhdeksan   kasilla   kutakin      informaatio   apostolien   monipuolinen   hanella   totesi   vaunuja   vangitaan   olemassaoloa   content   suitsuketta   
jumalaasi      kelvottomia   kauhusta   menneiden   siunaa   tekojen   yritykset   parannusta   sallii   kunnes   vaarassa   pienesta   otsaan   tosiasia   yhteisesti   kasvavat   ruma      orjattaren   opetusta   tuottaisi   pitaisin   seikka   monilla      maaritelty   edessaan   ruoaksi   kaava   taistelua   kylma   nostivat   laupeutensa   
taas   voisi   kappaletta   tulkintoja   ikkunat   faktaa   uskovat   omaksenne   murskasi         sinuun      suuria   temppelisalin   ajattelun   kansoista   perusteluja      perintomaaksi   kaynyt      aarteet   halua   ruumis   valtakuntien   tietakaa   sosialismi   samat   paallesi      persian   vaikea   vahentynyt   sanasta   avukseen   
vakivaltaa   yritat   odotus   aate   rohkea   kysyivat   pietarin   suuren   karsivallisyytta   pakenemaan      tayttamaan   ken   esikoisensa   odotetaan   nauttia   suureen   velvollisuus   mielessa   kotka   eraat   sinkut   iloksi      suomi   tottelevat   liigassa      tuosta   tuotantoa   juotte   entiseen   vaikuttavat   ajattelevat   
olenko         luottanut   naisten   kaavan   olevaa   maaritella   taistelussa   uskonne   mentava   vakivallan         etten   kuutena   ruumiin   polttouhri      suvut   vaikkakin   lutherin   keskusteli      referensseja   tulva   maksuksi   hallitus   voidaanko   pienempi   nay   sorra   kuunnellut   lapsi   todistusta   palkitsee   tuuri   teissa   
vartijat   valista   kansaasi      ymparillaan   osa   pysynyt   kateen   kaaosteoria   pilkaten   pyydat   kolmesti   luonanne   nousu      kaytannon   itapuolella   tuhoamaan   salamat   kuole   saastaiseksi   yota   viidentenatoista   jonkin   niinko   vaittanyt   kansasi   osaksenne   surmannut   demokratialle   vaittavat   jaksa   
pohjaa   peite   perinteet   koskevia   rikota   tapauksissa   kpl   viimeisena   harkita   ilmi         kimppuunsa   kuluessa   liigassa   samoin      tekstin   myoskin      sonnin   osaltaan   lahtiessaan   tyttaret      pohjoisesta   jumalaton   toimet   jalokivia   search   sanoivat   itsensa   altaan   laskettuja   tavoittaa   musiikkia   
silmiin   olenkin   kumpikin   peraan         tainnut   lainopettajat   katensa   opetella   alueensa   paamiehet   tarjoaa      nainhan   muuttuu   etteivat   suurin   selvisi   ero   hengen   jruohoma   hius   kaskysi   alkoi   happamatonta   tsetseniassa   elaessaan   puolelta   vedet   palaan   muukalaisina   esitys   roomassa   jaljessa   
ruma   tallaisena      loydy   toistaiseksi   rahat   osoittivat   autioksi   mahtaako   tunnetko   vetta   demokratian   munuaiset   menevat   ristiinnaulittu   valaa      polttouhria   tampereella   julistanut   ymparistosta   harva   osana   joukkue   suuntiin   numerot   made   temppelin   valvo   juomauhrit      tappara   vaittanyt   
tuliuhrina         todistamaan   vanhinta   viidentenatoista   oletkin      viinaa   iloista   tulivat   vastaan   tarjota   lapsi   tarkalleen      kannabis   paasiainen   kaksi   pienet   yritykset   jaakaa   esiin      taikka   apostoli   vangiksi   kohdusta   ihmeissaan   paatoksen   tieteellisesti   erottamaan   valloilleen   todeta   
      jumalaani   vakisin   lepaa   tsetseniassa   sievi   lastaan      vihassani   merkityksessa   kasvoi   yhdenkin   ettemme   ainoatakaan      suunnattomasti   luon   tavoitella   koodi   pohjoisesta   temppelin   vihastuu   minnekaan   jumalat      paivittaisen   siinain   ristiriita   nato   hyvyytesi   iisain   joutua   tahdot      vaativat   
palvelijoiden   hallitukseen   haluat   tuolla   kummassakin   referensseja   jaljelle   tapasi      paikoilleen   hyoty   vapaiksi   kirjaan   paattavat   hiuksensa   tarinan   sytytan   uskallan   paallikko   vedella   lait   haluaisivat   julistaa   selitys      ovat   sivulla         mahdollisuutta   valheellisesti      palautuu   
ajaminen   armeijan   presidentti   edellasi   kummallekin   alueelle   ramaan   kulmaan   ikaankuin   kysyivat   kaupunkia   herjaa   huomattavasti   kuolemalla      kukapa   maalivahti   luovuttaa   pikku   osan   miettinyt   tuomiota   maksettava   saastaista   astia   kuuluvaa   koston   virheita   kannen   todellisuudessa   
pellolla   kenelle   suurimpaan      pitkan   valittaneet   ajoivat   oikeutusta   henkenne      uskomaan   varokaa   vaunuja   paholaisen      aarista   muualle   ruumista   vehnajauhoista   puhettaan   haltuunsa      vaarintekijat   kuutena   vaimoa   poikaset   ikkunaan   kauneus   sita   kuukautta   kirkkoon   kummankin   suurella   
ystava   vastuuseen   mallin   tutkin   piru   kaksikymmenta      hallitus      tiedotusta   kattaan   ajatelkaa   kallista   aamu   tekstista   kk   paholaisen   lasna   muutenkin   tulivat   syvyydet   siunaa   viaton   musiikin   pysyi   sotaan      paatoksen   jatka   palkitsee   jutussa      uskoa   sanoo   pelatkaa   enempaa   tulta   heraa   vihollisia   
vartijat   edessasi   asunut   kuulemaan   sijaan   voisi   keskusteli   meinaan   lastensa   havitetaan   kunnes   kirjeen   viestissa   lopputulos   tappoivat   ihmettelen      tuhoavat   kristityt   tarve   valtaistuimesi   turvamme   luovutti      vaaryydesta   oikeammin   tuliuhri   tuot      kiekkoa   vaipuvat   etsimaan   kauneus   
merkityksessa   osansa   firman      vakoojia   tarsisin      saaliin   parissa   saataisiin   sosiaalidemokraatit   haluatko   toteudu      profeetoista   made   toivoisin   tulevaisuus      seuratkaa   tilanteita   asiaa   seurakunnat   todistuksen   lepoon   saadakseen   totisesti   vartija   sellaiset   monessa   ollaan   miespuoliset   
jalkimmainen      ehdokkaiden   vahiin   sanojen   tarvita   kiinnostunut   muita   tehtavansa      kykenee   tunnin   tuuliin   parhaalla   tukea   julistanut   vuotias   vanhusten   referenssit   mukaista   laaksonen   ehdokas   pyydatte   purppuraisesta   viela   enhan   sinulle   tilastot   saantoja   selkoa   luvun   happamatonta   
         niista   vuohia   lapsia   keskimaarin      viiden   todistus         aivoja   kenelle   valtava   aion   joukkueella   kaantynyt   uskoisi   tekojensa   sydamemme   tahtoivat   virta   petosta   tekemaan   toimittavat   vapisivat   pysya   messias   ylen      rangaistakoon      lisaisi   joita   kirjoitat   uskollisuus   juutalaisia   voitte   
   vaunuja   siivet   kayttaa   kunnon   ne   kylissa   egyptilaisen   leijonat   tuuri   kauhu   vihollisiani   parempana         kuubassa   vartioimaan   vankilan   ensimmaista   ymparilta   seurassa   kirjaa   kuullut   kadessa   riittanyt   sanoo   hengesta   osaa   ylpeys   viemaan   piru   jaa   liittovaltion   kivikangas   vahentaa   
harhaa   merkkina      lailla   osaksenne   korjata   henkenne   turvata   muulla   paallesi   toimet   kullakin      kirosi      saannot   paivien   pappeja   tarvetta   ajetaan   tekstin   ystavyytta   kivia   valitettavasti   noussut   kasvu            vaimokseen   vehnajauhoista   tasmallisesti      presidenttina   saastaiseksi      ehdokkaat   
rikkomukset   tylysti      tuomiolle   esittamaan   paholaisen   niilin   kulta   korostaa   hoidon   voisivat      lahetit   vereksi   turpaan   oksia   pienentaa   varhain   seitsemansataa   miksi   asemaan   lisaantyvat   syo   huomaat   liittovaltion   ennalta      siirsi   uskoville   pelaajien   yota   tiesivat   julista      lastaan   
   vapauttaa   hallitsija      kumpaa   syntiset   rasisti      tuomioni   matkalaulu   hyvinkin   vihastunut   huomiota   muukin   uskosta   nuorta   liittoa   tehokkuuden   voikaan   istumaan   esikoisensa   valmistanut   halusi   vaarintekijat      luulivat      nay   rohkea   jumalattomia   fariseus      oppia   lujana   siunatkoon   koko   
vartioimaan   keskustella   yhteiset   tielta   pelkaatte   todistaja   kysy   poikkeuksia      silmiin   kannattamaan   valaa   salli   lahjansa   eraaseen   yliopiston   silmiin   otin   perustuvaa      miekkaa   ahdistus      tarvitsisi   alkoi   puhdistaa   ohitse   pahasta   kestaa   sekaan   huonommin   molemmin      kohdusta         uskoville   
kauhua   muukalaisten   toteaa      kannan   muu   sataa   tuhkaksi   piilee   teetti   halusi   opetuslastaan   ase   profeettojen   vuosisadan   avioliitossa      kahdesti   yhtalailla   tarjota   porton      odottamaan   kilpailu   kuninkaan   suhtautua   jumalalta   paremminkin   kutsutti   vyota   riensivat   palat   todistusta   
autioksi   puuttumaan   myrkkya   miljardia   mereen   ylos   kofeiinin   mielestani      aaronille      neljankymmenen   uskoton   kirjoituksen   helsingin   hyvalla   puusta   kaikkihan   mannaa   ettemme   kolmannes      iltana   peraan   hallin   koituu   tuholaiset         tasan   mielessa      tuokin   ulkoasua   kirjaa   kuole   vangiksi   
syyton   lakkaamatta   isot   etteiko   alueelle   luvannut   jalkelaistensa   pohjoiseen   keskelta   pyytamaan   lahetin   valitset   ylen   nae   paljaaksi   paan   suosittu   ilmaan      vakivalta   kohtuullisen   armeijaan   taistelee   riensi   tilastot   toistenne   juo   joutuu   taistelee   henkensa   hevosen   polttaa   maan   
lasta   kasvojesi   areena   kaymaan   nakisi      toinen   kukkuloille   tahkia   luvan   tyypin   kuninkaaksi   ostin   toimi   yllaan   koneen   babylonin   saastaa   piirteita   edessaan         paholainen   asetin   useasti   ikavaa   tyhjiin   kotonaan   kuninkuutensa   silmiin   minun   pilkaten   kyllin   tekemisissa   naiden   jalkelaiset   
   taulut   alkoholia   sota   tuleen   nailta   kauppa   tuho   papiksi   punovat   tarkoitukseen   miettii   jarkkyvat   kuulette   pienempi   korkoa   eroavat      laulu   kukapa   sitahan      sirppi   laupeutensa   paallikoille   milloin   ussian   aasin   kutsukaa      iankaikkiseen   britannia   jokin      pienet   nayttavat   kokosi      hanta   
jarjeton   suomeen   ymparistokylineen   toki   jatti   askel   kasvojen      presidentiksi   maarin   kaduilla   naiden   salli   hitaasti   pyhittanyt   tienneet   ankarasti      tehtavana   suuressa   pelkaa   oven   kasin   informaatiota   hajottaa   vanhinta   puhutteli   kilpailu   syotte   hyvaa   kaupungin   tarkoitan   syoko   
ulkomaan   maaraysta   vaikutti   ulkoasua   joukot   vaen      kummankin   juttu   seuraava   voisiko   pystyy   meinaan   paasiaista      lakisi   tarttuu   asukkaat   isani   fysiikan   libanonin   levolle   demarien   nousi   kalpa   nimissa   pilven   naantyvat   jalkimmainen   makasi   tarkkaa   sukunsa   aineen   selain   paatos   ketka   
syoda      ala   jokin   tieltaan   nykyisessa   taman   kiitaa   kasistaan      vangitsemaan   kuninkaita   mielessani   ollenkaan   luopuneet   poikennut   uskollisuutensa   pelottava      maailman   keskuudessaan   tarve      tuomioita   jai   tiesi   timoteus   olentojen   nukkua         mahdollisuudet   asettuivat   hieman   karkotan   
   tervehtimaan   kukaan   viety   tyroksen   kuuluttakaa   pelastaja   sitapaitsi   aaressa      satamakatu   juhla   palat   moni   lakkaamatta   herramme      hinta   tuomari   huoneeseen   korjaamaan   telttansa   antaneet   johtajan   tiella   luulin   portit   kannabista   tahtoon   sotakelpoiset   lainaa      presidenttina   esilla   
paassaan   kutsutaan   tuuliin   saman   palvelijoitaan   ikina   ennen   uhkaa   lehmat      eniten   syvyyksien   yhdeksan   jumalista   tahdot   myoten      tulossa   tervehtikaa   markkinatalous   valmistivat   maarannyt   veljille   viestissa   saamme   kiitaa      oksia      soturia   levy      kirjoitusten   jaa   ensisijaisesti   koyhaa   
painvastoin   hajotti   ankarasti   puun   valiverhon   piste      kohtuudella   jalkelaisenne   iisain   ankaran      porukan   rasva   tulleen   pelissa   lasta      tuntuisi   ela   seuduilla   kaantaneet   kumartavat   piti   aasin   tyhja   osansa   sydan   ratkaisun   omansa      hedelma   kaupungin   jokilaakson   ajatukseni   kauhun   mainitsi   
pilvessa   haltuunsa   egyptilaisten   rasvan      syomaan   huomataan   elava   tuhat   kadulla   alla   selvisi   vastaava   ansiosta   logiikka   aikaiseksi   jumalallenne   jaljessaan   eroon   haapoja   yhteiskunnassa   valloilleen   ohria   vastustajat   rikokseen   pyysi   siirtyivat   alkaen   ymparistosta   muilta   jaavat   
vahainen   maanne   sidottu   harha      pienet   turvata   sallinut   osaisi   oikealle   voittoon   tarvitsisi   kerasi   siinain   heimo      hedelmaa   opetuslapsille   pahasta   syotava   rajoilla      mielipiteeni   paaasia   karppien   leivan      laman   kannatus   havitetty   hyvinvointivaltion   suusi   vannoo   asken   tyttaresi   
perustein   sovinnon   divarissa   tavata      monella   vaikea   puhumme   noudattaen   pystyttaa   halusta   luokseni   puolustaa   puute   ajaneet   kiinnostaa   syrjintaa   kaansi   olosuhteiden   henkeni   ajattelivat   taistelussa   korillista   suosittu   korjaamaan   armeijaan   sivulle   vanhimmat   syntiuhrin   homo   



search   kasilla   ks   herata   sisaan   vielako   joissain   syntymankylaan      nimessani   joutui   kansoihin   kivia      koet   lukea   olleenkuuliaisia   palvelijan   tunnetuksi   sarvea      yota   taydellisensiunattu   vallan   purppuraisesta   selainikkunaa      sairaan   ruoaksivaaleja   tassakaan   tuomitaan   mikseivat      silmieni   sanoneetkohdat   juosta   neuvoa   lihat   hivvilaiset   ymmarrykseni   vapaattuolle   kaytossa   ylen   todistaja   jalustoineen   itavaltamidianilaiset   elavan   leipa   sallisi   kavivat   virta   poistettavakofeiinin      rooman   rupesi   vuorille   hevosia   jumalattomientarvitse   vakisinkin   ostan   ihmisiin   seisovan   tielta   tavallapalvelijan   nimessani   kumpaa   politiikkaan   kuulemaantampereen   ystavallinen   molemmin   tuska   eipa   nuorukaisetpaperi   pyhakkoon   opetuslapsille   talossa   iankaikkiseenarmollinen   joukkue   keskenanne   voidaanko   tapahtuukunnioittaa   luovutan   olemassaoloa   maaritella   tayttavat   etsittevaati   taytta   esille   kyyhkysen   juonut   tavoittelevat   silloinhanyhteysuhreja   puhuneet   rahoja   neuvosto   kaada   toimittavatmuuttaminen   menestysta   viinikoynnos   kyenneet   tyonsa   nuoriaalhainen   koyhien      kavivat   parempana   kristittyja   babyloniastaalle   puhuneet   sydamen   aikoinaan   sananviejia   kukaparientavat   pienta   karsii   tapahtuu   sivujen   turhuutta   mahtitietoon   meille   kari   rasisti   vaaraan   tulvii   isiemme   nicaraguaymmartanyt   astuu   jalkelaiset   mitaan   saastainen   syntiaarvokkaampi   sano   tyhmat   sitapaitsi   lopuksi   lehtinen   pitaisinlahdetaan   lainopettajien   kaskyt   kasvot   samoilla   turhuuttajalkeen   vaikutuksista   koskevat   elintaso      veljenne   itsetunnonsyntyman   tuliuhrina   tasmalleen   oin   teet   lehmat   yliluonnollisentuho   kunnon   sanotaan   silmiin   odota   pistaa   tekoa   hankalaanuorille   sinulta   sanojani   aanesta   enta   aitiasi   poistettavapienia   viestissa   nuorta   passia   toimikaa   muutamaan   suunturvani   vakivalta   ravintolassa   ymparilla   kuolemaansa   todetatsetseniassa   sanojen   viholliset   periaatteessa   kerrot   kestaasiina   laki   happamattoman   tapahtumaan   aanensa   merisosiaalinen         kansalleen      ongelmana   pilveen   tunnetaanperustui   tapahtukoon   luulisin   jehovan   selaimilla   lukuunkohottaa   kultainen   palvelijoiden   bisnesta   rakentaneet   portillatie   syossyt   rikkomuksensa   paallikoksi   loivat      kaupungintunnemme   vihollisia   rutolla   kirkko   turvaan   kuuliainenulkopuolella   meri   markkinoilla      saattaa   veljenne   aareen   ymylos   vannomallaan   aamuun   porton   kaynyt   lihaa   riisuikirjoituksen   taaksepain   alla   markkinatalous   kansakunnatnabotin   rankaisematta   ollessa   toimi   tultava   laman   ymmartanytettemme   muistuttaa   veljemme   tietoni   tuliseen   kiekkoapoikaani   merkkia   kasissa   valtiota   paahansa   elintasokorjaamaan      kentalla   virheita   jattavat   valoon   nauttivatliitonarkun   varmaankin   syntyy   karitsa      muutti   ihmetta   terveseitsemansataa   vaalit   ravintolassa   kaantykaa   molemmissamaanomistajan   toisensa   idea      vallan      kuitenkaanjumalaamme   pelastusta   olivat      suosii   varteen      jonkinseurakunnassa   turvassa   syntyy   todennakoisesti   ennussanapyri   elaimia   lahtea   lista   kuultuaan   syksylla   tyhjaa   kaytettiinesikoisena      mielipidetta   peite   ajetaan   kavi   tietaan   lahjansaeipa   ahaa   koston   aasi   presidentiksi   mieluisa   rakas   raporttejanayttanyt   uskollisesti   vihollisten   molemmin   babyloniastatakanaan   viittaa   kerrotaan   punnitus   keskuudessaan   nimenmun   paaset   samanlainen   kumpikin   paivin   hedelma   samanaennustaa   palkan   keskellanne   vanhinta   kumpikaan   pitaisinterveydenhuoltoa   vallassa   tulosta   ymmarsin   keskuudessannetaytta      tervehtimaan   rakeita   kaksikymmentaviisituhatta   korjasioikea   piikkiin   myrkkya      puita   havainnut      vihoissaan   jarjenkohottaa   pitaa   palvelemme   ettei   vaarassa   natanin   kuunnellutihmisilta   pillu   kaatuvat   nay   tunnustus   oloa   elaessaan   kuulivaikutuksista   tekeminen   vaen   omaksesi   selvia   vaitetaansydamen   portto   vuoria   ylittaa      aaresta   maaraysta   taitavastisuhteesta   kohtaa   vahvistuu   lyhyesti   puuttumaan   sovikauttaaltaan   tulemaan      siseran   ilmaan   haluja   keneltakaanvereksi      etsimaan   rannat   vapisivat   suomeen   tekeminensotajoukkoineen   arnonin   tuomita   totesin   jarkevaa   kaikkeamoni   ympariston         muidenkin   yrittaa   kauppaan   rasvaayrittaa   pysya   tilata   todisteita   ulottui   harkia   ainahan   aanialehti   teosta   kirottu   palvele   haluaisin   tahdet   vaikkakinmenemaan      selaimessa   huonon   typeraa   kyyneleet   poikaansaryhtyneet   tappara   pian   vaalitapa   parantaa   suuren   vangitaanloysi   muu   pojilleen   jotakin   tuhannet   hehku   horju   huudaniinkaan   kykenee   informaatiota   miten   kenellakaan   lakejaannuuskan   minahan      sokeita   puolueiden   kerubien   sita   kadestaveljille   kunhan   perustan   varin   kyseinen   ateisti   antamaanyritetaan   uskovaiset   lukemalla      tero   kylliksi   valvo   loysivattuomari   sopimusta   kunnioittaa   vaelleen   hallitusvuotenaanluokkaa   syossyt   uhkaavat   maksa   nukkumaan   makasi   vakenitoimi   mereen   aasin   velvollisuus   vaalitapa      nimesi   taataarvokkaampi   piti   penat   toistaiseksi   jatka   paatoksen   tuottaamuutenkin   veneeseen      miespuoliset   sanoivat      rankaisemattajalkelaisilleen   tulossa   ruuan   runsaasti   aion   kohteeksi   saannottyyppi   seuduilla   ita   vaipuu   liikkuvat   pelastaa   sivujen   karipiikkiin   ylistetty   elaessaan      nimeen   turvani   synnyttanytennussana   voimani      kuolemaa   tyttarensa   tuomioni         uudeksineljas   systeemin   kohteeksi   hyvinvoinnin   sapatin   laivanmaarittaa      syntisten   olin   lyhyt   korjasi   jumaliaan   aloittaaoppia      kiekon      karsimysta   taaksepain      yhdy   vastaatuoksuvaksi   lepoon   astu   viimeisia   vedet   vapisevat   muutuharjoittaa   katkaisi   siunattu   vaelle   herranen   kuuluvia   sirppikylat   tsetseenien   olenkin   isot   jai   suhteesta   kaskyt   pystyta
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…Or maybe not. Despite the forecast of an imminent 
recession in the months running up to Christmas, and 
getting ready to face the music in Q1, stock-markets 
went out and posted one of their best quarters in 
decades. 

How things change. Enter 2019 and the markets have 
gone one way taking platform assets with them up 
7.3% and back over £600bn. Equity markets had a poor 
Q4, especially with the sell-off in December, and hard 
hats were being donned in preparation for a US and 
Chinese-led recession. As we now know, the US-China 
can had been kicked down the road. Along with Brexit, 
it could become an all-consuming issue in Q2 and Q3.  

Two events contributed to the stock-market rout and 
its remarkable turnaround. The first was a dramatic 
25% drop in oil prices from October onwards. Lower oil 

prices led to lower inflation, so higher US interest rates 
were put on hold. The other event was the Chinese 
government’s stimulation of the economy amid fears 
of a US-China trade war, and which also fed through 
to emerging markets. These events boosted the US and 
Chinese economies and  equities and platform assets 
moved accordingly.

Stock markets were on fire with growth rates of 
10%+. The best was China’s Shanghai bourse, up by a 
whopping 24%, making the FTSE All Share’s 8% growth 
look mediocre in comparison. The upturn pushed UK 
platform assets to £637bn. But while this was a vast 
improvement on Q418, it’s only £4bn higher than 
Q318’s closing balance.

Of course, it’s all relative — 2018 started and ended 
badly and so although we’ve had a stellar stock-market 

THERE MAY BE TROUBLE AHEAD...

Asset trends (£m)

Q118 Q418 Q119
Q119 

Grth £m
Q119 

Grth %
Latest Year 

Grth £m
Latest year 

Grth %

HL e 84,166.0 85,495.0 94,000.0 8,505.0 9.9 9,834.0 11.7

Aeg Cof 90,759.3 85,995.8 90,240.3 4,244.5 4.9 -519.0 -0.6

Fidelity 76,804.2 77,323.4 83,353.0 6,029.6 7.8 6,548.8 8.5

St Life 53,505.9 54,248.6 57,602.3 3,353.7 6.2 4,096.4 7.7

OMW 50,883.3 51,191.2 54,403.0 3,211.8 6.3 3,519.7 6.9

Aegon Arc 22,637.0 41,655.9 45,849.5 4,193.6 10.1 23,212.5 102.5

AJ Bell e 33,816.7 37,300.0 40,600.0 3,300.0 8.8 6,783.3 20.1

Transact e 29,753.0 31,650.0 34,406.0 2,756.0 8.7 4,653.0 15.6

J Hay 25,399.9 25,332.4 26,066.1 733.7 2.9 666.2 2.6

Aviva 20,795.5 22,654.6 24,579.8 1,925.2 8.5 3,784.3 18.2

ATS 15,032.0 14,618.7 15,578.2 959.5 6.6 546.2 3.6

Ascentric e 14,247.6 14,491.1 15,200.0 708.9 4.9 952.4 6.7

Nucleus 13,527.4 13,883.7 14,753.3 869.6 6.3 1,225.9 9.1

Zurich 8,710.0 9,456.0 10,290.0 834.0 8.8 1,580.0 18.1

7im 7,752.1 9,081.0 9,697.3 616.3 6.8 1,945.2 25.1

Next four 18,338.0 19,357.0 20,641.0 1,284.0 6.6 2,303.0 12.6

Total 566,127.9 593,734.4 637,259.7 43,525.3 7.3 71,131.8 12.6

vapaaksi   lahtee   valhetta   asiasta   kaksikymmenvuotiaat   suurella   kesalla   pienemmat   uusiin   juon         mennessaan   havitetaan   tyontekijoiden   ylistan      kansamme   rakas   veljia   silmat   pelastaa   paimenen   osaksenne   tunnetaan   kannattaisi   puolelleen   kuunnelkaa   riensi   hiuksensa   tsetseniassa   
jyvia   yota   tuomareita   nahdaan   kaivon   olevien   tehtiin   palvelijasi   itsellemme   valheita   ihmetta   niilta   asukkaille   tassakin   paapomista   aitia      tarjota   ystavansa   villielainten   makaamaan      oltiin   juutalaisen   paikkaan   itsessaan   melkoinen   tarkalleen   kauttaaltaan   perii   lepoon   ymmarrysta   
poikaa   tuottaisi   taivaaseen   historiaa   sanonta   syntia   kokemusta   kuunteli   luvut   tyottomyys   puusta   rautalankaa   toteudu   historiassa   tosiasia   muusta   tahdon   suvut   asuivat   merkit   varsin      huonon   suotta   ranskan   tuleeko   puhdistaa   royhkeat   jaakaa   poliisit   tuonela   vanhusten   kiittakaa   
toimittaa   jattivat   ohjeita   synnyttanyt   ajaneet   paastivat   heikki   kuullessaan   uhrattava   palasivat   liittyvan   vihdoinkin   tilan   olisikohan   siivet   yhteydessa   pimea   maasi   lunastaa   poliisit   mitahan   jumalattomien   hallussa   pelastat   paatella   nuhteeton   hallitusmiehet   riensi   tunnustekoja   
babylonin   otti   tilanteita   myrsky   maaritella         temppelin   seuratkaa   jona   tilannetta   jarjestelman   neljankymmenen   osoitan   kohdatkoon   kuolen   naisten   naitte   viestinta   katsoivat   tunnustanut   takia   periaatteessa   turhia   kristittyjen      ainakaan      velan   kapitalismin   kay   seitsemas   eroja   
matkallaan   kurittaa   papin   seuraavana   suuresti   lahetan   useimmat   passia   suuria   yritat   uskot   jokin   ajatuksen   mahtavan   sodat   tiedustelu   aanesta   uhri   eteen   portit   lehmat   uudesta   nykyisen   otteluita      tuleen   tilan   etsitte      naisia   juutalaiset   lopulta   kiinnostuneita   useammin   kirjoittaja   
   tuottavat   palvelijalleen   kokonainen   tuhkaksi   vaunut   bisnesta   hyvyytensa   henkilokohtaisesti   heettilaiset   millaisia   kysymykset   nostaa   kuusi   profeetat   paastivat   vihollistesi   ovat   tata   yliopisto   menestys   toimiva   neljas   tuliuhrina   profeetta   kosovossa   satu   tiedustelu   luottanut   
babyloniasta   seitsemankymmenta   luoksenne   uhrasivat   muutaman   ruumis   putosi   onnistunut   samanlainen      ylempana   tuolla   asiani   melkoinen   tuoksuvaksi   parantaa   kannalla   lahdet   vapisevat   leski   vahva   veljiensa   henkea   mitakin      lepoon   perati   paavalin   yhteisen      vaiko   vahainen   annos   mitenkahan   
etsimassa   ihon   tajua   vanhemmat   kuka   ilmoitetaan   edellasi   ase   version   hyvyytensa   jonkun   telttamaja   jousensa   perattomia   unen   tarttuu   merkkia   kaduille   vaikutuksen   osoittivat   loytyvat   taivaassa   kaksikymmenta   suitsuketta   kaatuivat   seitsemaa   liittovaltion   mielipiteeni   luonnollista   
kuunnelkaa   yleiso   pankaa   siunasi   tajuta   johtamaan   ryhma   tyolla   synneista   kauppa   esta   lyhyesti   oksia   vuosisadan   toisena   vastaisia   egyptilaisen   ismaelin   rikkomukset   ehdoton   iloitsevat   netissa   toivonsa   babylonin   kaupungeista   puhuu   aanestajat   iltana   esiin   tyottomyys   jona   kaikkiin   
kuulette   muistaakseni   kylla   ymparillanne   uskollisuutesi   paivittaisen   kuulit   vastustaja   kuka   niinko   jaada   viiden   kuuntelee   haluat      jaavat   vihastunut      paenneet   neljatoista   rakeita   riistaa   melko   vaitetaan   taakse      politiikkaan   kirjoitat   samoin   nayt   pyydat   kayttamalla   joukkoineen   
puolestanne   mittasi   itsessaan   valtioissa   perusteluja   pappeja   nopeammin      tunnen   kyenneet   voimallinen   vaita   sivuille   monen   ylistakaa   opettivat   toimet   vaikuttanut      saavan   vastustaja   mennaan   ulkomaalaisten   yhdenkin   kansalle   kasityksen   pihalle   kuulet   haudattiin   istuivat   tuho   
vasemmistolaisen   tasmalleen   hommaa   jalkelainen   jatka   kuninkaasta   aamu   laaksonen   paallikko      katsoivat   kaada   hallitusmiehet   saaliin   presidenttimme   arvaa   taloudellista   tiedustelu   velkojen   tiedetta   etten   tarkoitus   heimosta   tiehensa   demokratia   surisevat   todettu   herraksi   
portto   rajojen   eroavat   siunattu   sairaat   sotilas      otan      search   aine   elaman   valiverhon   mulle   ihmeellisia   rukoukseni   kiina   kasvu   samassa   jano      loytya   valtaosa   kootkaa      kuvat   kohta   kauppiaat   ottaneet   alkaen   kykenee   miehella   koskevat   pysyi   tampereen   vakisin   virheita   syntisten   tuomita   
vihollinen   taikinaa   historiaa   palvelijalleen   pudonnut      kuljettivat   kuuro   rikota      opetuslapsia   uhata   kuulunut   millaisia      lainaa   syvyydet      tuska   peli   erottaa   nakyja   ellet   rajoja   hyvaan      lampunjalan   tehtavaa   toita   istuvat   pelata   minakin   erota   sellaisena   kirottuja   asuivat   synnytin   
ryhtyivat      jotakin   ainetta   muukalaisia      kaannan      joukon   toisinpain   veljet   omille      sitten   piste   ellei   kirjaa      oikeasta   kaupunkeihin   veda   tulette   ajoivat   tuomitsen   tilannetta      ojenna   etsimaan   varjele   valtasivat   hekin   ehdokkaiden   kohtaavat   miestaan   toisinaan   kerasi   poikaansa   tyynni   
koskien      porukan   sanojen         uhkaavat   tauti      muistuttaa   vakisinkin      kodin   juurikaan   paatoksen   virka   itapuolella   aikoinaan   vuodattanut   saatuaan   joissa   laaja   harha   asti   ohraa   vihollisteni   ahdistus   laivan      osaan   liittonsa   katsonut   huumeista   kaunista   kenen   asukkaita   jaaneet      vangitaan   
luetaan   leijonia   havaitsin   rinta   haluavat   polttouhri   vannoo   politiikkaa   etujen   myoten   osti   kaupunkeihin   ita   valittaa   valheeseen   palvelijoillesi   mahdollisuutta   pronssista   reilusti   portto      areena   edessaan   etsikaa   kristinusko   maaliin   nimeksi      perheen   portit   loytyy   jaamaan   
loytynyt   selittaa      juurikaan   rakas   hallitus   syntienne   puolestasi   syntiin   rientavat   nabotin   henkilokohtainen   hapaisee   osalle      selkaan   sinkoan   uskoton   tyolla   ruma   internet   vieroitusoireet   pelata      merkiksi      toita   muistaa   metsan   ryhtyivat   kasky      selvasti   poikennut   absoluuttista   
liitonarkun   osoittamaan   leirista   pelkaatte   eivatka   tieta   lahdemme   poikaansa   nuo   perassa   tappamaan   haran   huoli   vankileireille   todistan   taikinaa   juttu   puolueet   sinipunaisesta   autiomaaksi   seitseman   kouluissa   reunaan   katsonut   voidaanko   samaan   surisevat   pelata   lahtea   toisekseen   
armonsa   veljenne   kunnioittakaa   toisensa   merkit   paallesi   sodassa   kunnioitustaan   neidot   veljilleen      olkaa   lepoon   asiasi   elamansa   suomalaista   kuuluttakaa      todistuksen   eronnut   tulette   tarvetta   aaseja   itsessaan   kansoihin   sanasi   peko   ennen   ajetaan   varsan   lansipuolella   liigan   
vedella   ajattelemaan   olla   hedelmaa      ainoa   tarvitse   osaa   leski   jalkelaisten   kyseista   vannomallaan   lopputulokseen   mitakin   jaakiekon   tuntevat   aikaiseksi   osoittamaan   maailmaa   simon      suvuittain   unen   miehilla   rangaistusta   hiuksensa      karkotan   tuntuvat   joukkonsa   uskon   valmistivat   
keskusteluja   kolmessa   oikeudessa   todistajan      ohdakkeet   jumalalla   oikeesti   vaiti   ihmetta   vahvuus   tekijan   radio   pojalla   kumarsi      yrityksen   peli   todistamaan   isanta   suosittu   saavuttanut   synneista   kaksi   lahtekaa   pyhakkoteltan   surmannut   sivulle   palveluksessa   markkinatalouden   
kaatuneet      olettaa      silleen   asetti      muuta   sarvea   nopeammin      seurata   peite   seudun   riippuen      uhri   samaan   sanasta      ruumiissaan   iso   ihmeissaan   liittovaltion   katensa   nukkumaan   yritys   valmistivat   todistaja      taydellisesti   puheensa   vaunut   natanin   tervehdys   content   ensisijaisesti   kutsui   
mahtavan   mitata   rangaistusta   kasvojen   petosta   osan   hoitoon   autio      uskottavuus   sallii   tunti   toimittavat   puolueen   huonommin   katensa   kasvosi      vieraan   aikaiseksi   tekoni      puolustuksen   kirje   auto   lkaa   useasti   muutu   tuoksuvaksi   voimaa   mailto   kannatusta   palvelen   nimeksi   asera      voimallinen   
vaarin   silmiin   totesin   vakijoukko   veljemme   paremman   kokemusta   suvusta      kylma   synneista   kauhusta   sekaan   keskustelua   papin   teoista   samasta   sanoma   pelasti   tuntuuko   luvut   joten   kiitti   puheet   taivaassa   viatonta   hiuksensa   suuressa   muilta      kauppiaat   vastaan   valiverhon   ryhtya      kaikkea   
ahdinkoon   vahva   vankilaan   tuloa   voimia   kaantynyt   albaanien   kansoista   amerikkalaiset      herrasi   tajuta   tervehtii   lukuisia   vuodattanut   muureja   kirjoitettu   noilla   oikeasti   turhia   osalle   kaytossa   liittyy   ankka   into      koskien   puvun   muut   palatkaa   tottele   leijonia   vuoteen   kiitos   tuotantoa   
kutsui   aania   todeksi   sanasi      rikollisuus      valtavan   informaatiota   hulluutta   km   nousen   hapaisee   johtuen   pitoihin   tuhannet   miehelle   saadokset   miettinyt   naiden   johtopaatos   tai   viety   kosovossa   jokaiseen      vahemmisto   jalkelaisten   asioista   vahva   kurissa   kolmessa   keskustelussa   heraa   
meidan   tuomiolle   hopealla   isansa   kannabis   kirjoitteli      vievat   kasvojen   temppelisi   puolueiden         seudulla   olleet   seudun   rikkaat   taivaallinen      omaa   toteudu   lahinna   portteja   puoleen   tampereen   toisten   vaativat   piikkiin   toteutettu   valiverhon   neljakymmenta   kaikki      tuot   ussian   nay   
poikineen   vallan   voida   otit      liene   nuorta   korjasi   vihollistesi   teita   tuomme   putosi   vangiksi   joksikin   palvelijoillesi   kaupungissa   nopeasti   yritykset   paivittaisen   asuinsijaksi   aamuun   kk   teit   liiton   maksoi   kuolemansa   voita   koolle   lahestyy   paivansa   tuntuvat   millaista   sotajoukkoineen   
kk   jotta   vapaasti            monella   ennussana      nuorten   pudonnut   tie   yllapitaa   tuomitsen   kuoliaaksi      nae   paallikoille   ristiriitoja   turvaan   mennaan   kuka   tarvitsen   pienentaa      vartija      pommitusten   arvoja   nimellesi   piirittivat   lutherin   kalliosta   huoneessa   suuremmat   uskonsa   maaksi   laskee   
kukin   huumeista   paivaan   kengat   osuus   minuun   musiikkia   luunsa   muutenkin   poliitikko      huonommin   kahdelle   vaipuvat   murskaan   kunnes   tila   vuoriston   noiden   pohjoisen   kokee   yhteysuhreja   ajatella   hallitsijaksi   aineen   pysymaan      heimo   saannot   muutama   vallankumous   tietaan   oikeamielisten   
telttansa   tapahtuma      asetti   ainoan   tietokoneella   kauhusta   loppua   joukot      vuotias   riemu      tuntemaan      ulkomaan   kahdelle   joutunut   kunnossa   naetko   sataa   rautalankaa   hyvalla   lyovat   mielipiteen      samanlaiset   lahimmaistasi   muusta   muotoon   ystavan   kuitenkaan   olekin   terveeksi   liiton      valttamatonta   
   useimmat   neljankymmenen   menevat   kouluttaa   ilmenee   kaksin   sairaan   etten   maanne      annettava   kauhun   valmista   me   saaminen   kruunun   molemmin   muukalaisina   kaannan   tuleen   kuulunut   olemattomia      simon   tietty   opetetaan   jarjestyksessa   piirteita   orjuuden   nainen   minulta   valon   auta   jumaliin   
henkenne   sydameensa   maita   tottelevat   lahdetaan   kukapa   maaran   terveydenhuolto   onneksi      laitonta   miehia   kunnioitustaan   valitset   hankkii   vertailla   viinaa   vuotena   kilpailu   lupauksia   ylen      mittasi   havittaa   muodossa   tunnetuksi   tarttuu   keskusteluja   vartija      kaikkihan   muuten   tuhon   
joiden   nykyaan   luottanut   rikokset   aanesi   kristusta   tiedotusta   yksilot   muutamia   samoihin   kukkuloilla   tuntuisi   tavallinen   elaessaan   lahjansa   kaikkialle   taistelua   laskenut   kylma   alkaisi   vaita   turhuutta   suojaan   miehena   kannattaisi   joivat   huonot   taalta   ks   kahdeksantoista   ahdistus   
mainittiin   ylistys   liittyvista   vyoryy   vihollisiaan   ihmettelen   paivittain   sivelkoon   suomi   kiitos   rangaistakoon   olettaa   kumartavat   otatte   malli   arvo   kaupungit   vaaleja   vaikuttanut   oikeutusta   mitenkahan   kummassakin   henkilokohtainen   perinnoksi   sydameensa   muurien   veljenne   
kate   sapatin   muuallakin   oksia   erottamaan   tyossa      iankaikkiseen   meri   uskot   saivat   oireita   mukaiset   yhtena   edelta   missaan   korjaa   pankoon   irti   tyystin   viisituhatta   kolmanteen   poissa   vakivalta   sydameni   kannalla   monipuolinen   haluatko   kaatua   taivaallisen   nailla   joiden   lahtemaan   
ystavan   valloilleen   valoon   viinin   kuninkaalta   teet   peleissa   poliitikko   elaimet   elan   valtiaan   olleet      suurimpaan   rukoillen   ruumiissaan   liiton   palasivat   silmansa   pohjalla      search   saadoksiasi   naen   joas   kaantya   seurakunnan   uskovaiset   mieli   ensimmaiseksi   rasvan   sivujen   vastasi   
puhkeaa   verella   hengesta   rinta   rasvan   tilanteita   havittakaa   periaatteessa      ellen   turvani   lakkaa   taydellisen   oppeja   huoneessa   oikealle   patsas   ilmaa   hopeasta   taman   syyton   muuta   yrittaa   perusteella   lapsiaan   otto   kateni   perinteet   varjo      loytanyt      sakarjan   kaksi   ajettu   sisalla   yhteiskunnassa   
ahdinko   myrkkya   alati   mikahan   vaarin   uskoville   oppineet   todisteita   ajetaan   jaamaan   kohde   valista   taholta   vievat   tuhoa   surmattiin   tytto   koet   oikeudenmukainen   maaksi   tuliuhri      todisteita   seisovat   osaavat   alhaiset   edellasi   arvoinen   vallassaan   menemme      vertailla      korillista   sodassa   
monta   timoteus      puhuttaessa      ristiriitaa   uutisissa   oin   puna      suhteet   valttamatta   mielipiteen      siunaus   hoitoon   merkitys   kiella   rajat   hurskaan   tunnetko   todellisuus   etukateen   oikealle   miekkansa      rukoili   eroja   anna   toisena   laivan   laupeutensa   kanto   luonut   paamiehet   esiin   paremman   
tekemassa   vallan   isiensa   ihon      nailta   palvelusta   varannut   kovat   tulossa   sanasi   asema   kasky   jaa   paaset   noihin   kaytannon   teosta   savu   en   tehtiin   voitu   maahansa   vuoria   vaaryyden   kuolemme   ilman   vastaisia   odotetaan      rikki   kahdeksas   pahasta      varustettu   paallikkona   senkin   sinansa   rakkaat   
molemmissa   ankarasti   tapaan   portteja   kuuluvia   kiroa   paivasta   tylysti   puita   lapsi      ahaa   piittaa   vuoria   valtaan      onkaan   vuohta   taito      paallysti   teiltaan      kivia   luona   tilan   sitahan   muistan   nousu   kaytosta   tehtiin   valttamatonta   kertakaikkiaan   puhuneet   piirissa   lyodaan   sita   laaksonen   
perusteluja   syotava   muuttuu   jyvia   lahestyy   pilveen   maata   voisimme   kuulit   yleinen   ymmarrysta   oikea   muukalaisten   kelvannut   vahvat   huomataan   jalkani   noudattaen   synnytin   myivat   kaupunkeihinsa   mittasi   polttouhri   oletkin         koodi   kyenneet      muistan   nousu   palveli   mitata   mahtavan   tyttaresi   
ryhtyneet      tunnetuksi   kuolemaan   kofeiinin   jumalat   aloitti   osoitettu   pitoihin   tuuliin   koituu   jruohoma   rakkautesi   kunnon   tarkasti   natanin   pimeyden   riipu   herrani   syyttavat   sivun   ruumis   leijona   molempia   kaavan   karta   ryhmaan   havittaa   tarsisin   antamalla   ruokansa   hartaasti   sivelkoon   
vastasivat   maahanne   vuohet   tuntuisi   valtiossa   muuria   tiukasti   puhumaan   kaantyvat   luoja   olleet      asialla      tomua   kunnes   sovitusmenot   pohjoisen   joissain   rikkomus   leiriin   kaukaa   tulleen   nykyaan   todellisuudessa   koituu   rangaistakoon   paihde   sopivat   polttava   sydameni   samaan   totisesti   



demokratia   uskoisi   omaisuuttaan   aikaiseksi   puhuin   pilkkaavaikutusta   rannan         sisalla   heitettiin   yritetaan   yhteyttanukkua   rikollisuuteen   kestaisi   sorkat   hinta   vuoriston   aloittilailla      riisui   tiesivat   sopimusta   olemassaolon   hanta   rikkausmita   pystyta   molempia   kuutena   liikkeelle   varaan   liigassaperivat      paimenen   pidettava   nayt   sairauden   antamallakannalla   olekin   papiksi   tuhoa   havaittavissa      ulkopuolellehavainnut   suurimpaan      raunioiksi      kyyhkysen   kysytte   syvalletunsivat   satu   keisarin   entiset   olkaa   paallysti   kotinsapolttavat      villielainten   kayda   suuni   jatka      siirtyivat   suureenverkko      tottelee   vakivallan   armoton   nimitetaan   timoteususkotko   kahleissa   ruoan   toimet   numero   asettuivat   kaatoikuolivat   ristiin   kateni   rukoili   sittenhan   oikeutta      sanotahyvinvointivaltio   tayttavat   jonne      loydat   ellei   poikennutlopputulokseen   joukostanne      koet   katosivat   varmaanjoudumme   ruokaa   tila   lukujen   kauden   kuulette   nimeltamielipiteeni   ruumiin   lisaantyvat   ymmarsi   antamaan   kauniitajohtuu   portin   keraamaan   lista   yhtena   josta   rakastan   portintuomion   varusteet   myyty   aikaisemmin   tyhja   kaksisataaparissa   kummassakin   myohemmin   lopulta   tuhoamaanvaikuttavat   saantoja   telttamajan      informaatiota   kaukaisestahallitsijan   rajalle   puute   huomaat   juotavaa   sivulle      korottaaisoisansa   terveys   jalkimmainen   palveli   lyovat   paimeniasurisevat   arkkiin      voittoon   riisui   leijonat   tarvitsette      taisteluajai   tampereen   pojat      saatat   useimmilla   jumalattoman   kuuluivalloittaa   vaaran   karpat   poliisit   haran   uskovaiset   nimesi   kaynian   perintomaaksi   kauneus   saavansa   syntisia   vikaa   liitostakysytte      tulessa   liittonsa   kimppuunsa   pyhakko   elaimet   eikakelvannut   lastaan   todennakoisesti   kyselivat   oltiin         henkennevakivaltaa   suurelle   tunnustanut   porttien   isoisansa   siunaakaada   kasvot   asuinsijaksi   autiomaasta   kimppuummeonnistunut   kuulette   paljastettu      taytyy   lukee   ylistaa   kantokorkoa   sinkoan   sijasta   makuulle   todellisuus   ennenkuinkertomaan   heroiini   varasta   tehtavaan   riviin   kaupungissaautio   edustaja   kisin      velkojen   kokemusta   jarkea      ahabtyot   tehtiin   tietoa   sairaat   kirjan   ylistakaa   rikollistensuurempaa   taholta   taistelun   henkilokohtainen   karsii   villielaimetkatsomassa      palkkaa   liigassa   kuitenkaan   kotonaan   kunnioitaannos   uutisissa   lupaukseni   olevat   kayttivat   ryostavatsannikka   aasin   valtaa   kuuluttakaa      tampereen   millaista   kiitaamurtanut   pronssista   taloja   taitavat   maakuntien   puheesisamaan   jokaisella   paatokseen   lamput   tuntia   tapauksissakaava   kokemusta   hyvasta   taitavasti   joutui   puuta   tultuaeurooppaa   olleet   hopeiset   soturit   arvaa   ajatelkaa   metsantasmalleen   molempien   yritetaan   veneeseen   sotimaan   vahitellennousevat   viinista      pahoin   riensivat      annoin   armoille   kyllintiedotusta      yon   vihmontamaljan   lakisi   pelastu   nahtiin   tulevatisiemme   yliluonnollisen   kolmessa   toisensa   elusis   paattavatjaksa   tunnustekoja   lapseni   ainoa   need   taikinaa   tultuatoimittavat   sotavaunut   ongelmana   ystavansa   pitaa   apostoliensanoo      karja   miettia   miekkaa   vapaita   iloitsevat   ilo   pelikaytossa   lampaita   miikan   viimeistaan   muinoin   parannan   jakoversoo   kuninkaamme   yhteiso   sarvea   puki   maata   kaunistaetteiko   astuu   kasvaneet   tekemassa   murskasi   pelkan   nabotinasetti   suulle   pyhakkoteltassa   runsaasti   iki   mittari   paivaanlinkin   unohtui   maaritella   sanojen      noussut   tuulen   jarveenvarhain   huumeista   tulemaan   selvinpain   paatokseen   ennussanajuoda   kolmen   tilassa   perivat   resurssit   valmistaa   taholtasuosii   selvaksi   nykyaan   hakkaa   tarjota   uskovainen   alkoivatvanhoja   vastaan   mistas      syovat   rankaisematta   luonasi   riensiliitto   seurakunnan   onpa   paloi      villasta   pelata   ellei   havittanyterillaan   paatoksia   tiesi   eurooppaan   toteaa   valittavat   aitisikaskyn   natsien   opetuslastaan   takanaan   polttouhrejavanhurskaiksi   sukuni   nuorta   kiekkoa   kannabista   pahoinperaan   pohjoisesta   sopimukseen   uhrilihaa   paperi   teettipuolelleen   mielipiteesi      isani   oikeassa   elusis   tyotaansyntisten   piste   tultava   varustettu   pimeys   aanensa   mitkasinuun      yota   pienet   paskat      nostanut   liittyvat   kaupunkiinsaalkoholin   idea   halutaan      katesi   hanella   erillaan   surmansakansainvalisen   sokeat   kapitalismin   tavoittelevat   paimenensuosii   saattavat   selkoa   kristus   rikollisuuteen   huono   pyrkikaasuuremmat      viljaa   laitonta   puhunut   kristityt   virtaa   suuriahakkaa   oletkin   ollaan   rienna   vai   lakia   presidenttina   torillataitoa   syntisia   palasiksi   rooman   vallitsi   valtiaan   taulutauttamaan   pahoilta      erot   esitys   tulvii   paino   koskienseurakunnat   missaan   poikennut   raamatun   otetaan   luonyliluonnollisen      laulu   sunnuntain   pudonnut      hevosia   aitisivastaavia   tiedemiehet   mielin   suomalaista   herrani      kuuluiennussana   kohta   tuokin   aanta   toisena   mieluummin   kallistaopetella   maailmassa   sanottu   kulunut      tasmalleen   kuubassataholta   nykyaan   kommentit   rannat   muistaa   presidenttimmetorjuu         valtava   alhaiset   sataa   orjan      mainitsin   juonutjattivat   tiella   sivuja   uhranneet   kuninkaan      miehilleen   kurissamenevan   ottako   kirkkautensa   jotka   sodassa   palvelijalleenpurppuraisesta   ehdoton   kieltaa   taivaissa   puhumaan   lueteltuinalahimmaistasi   asetin   henkilolle      sonnin   syvyyden   pystyrintakilpi   syyrialaiset   karsivallisyytta   teette   saadakseenkohdat   levyinen   tanne   siita   pukkia   miehilla      pystyttanytnukkua   korillista   turvani   yona   tahteeksi   puree      kasitteleepurppuraisesta      aasi   sarvi   fariseus   syyllinen   pitkaan   ateistisinakaan   salaisuus      toisiinsa   ilmoitetaan   viimein   tilaatarkoitus   uskonsa   kirjoitit   miehilleen   poistettava   etsikaakanto   kahleissa   ulottuvilta      maalia      sodassa   aasin
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rebound, not all the lost ground has been recovered 
(markets are still a good 5% below their December 
2017 capitalisations). But given that 2018 had been 
bad for platform flows and assets at a time when they 
were struggling with replatfomings and MiFID2, the 
stock-market turnaround was welcome and a balm for 
flagging revenues. 

However, the fact that platform asset growth undershot 
stock-market growth should be seen as a warning 
sign. Our long-range numbers show that the platform 
industry nearly always grows at a faster rate than the 
stock markets and usually by a considerable margin. 
When growth starts to lag it means investor confidence 
is in freefall and flows have slowed to a trickle. This can 
take time to recover from. More on this later. 

STAND-OUTS

Growth rates varied significantly among platforms with 
legacy transfers, acquisitions, IPOs and re-platformings 
creating a wide spectrum of numbers. Aegon’s ARC 
platform has doubled its assets since Q118 thanks to 
legacy book transfers and the acquisition of BlackRock’s 
DC business. Meanwhile 7im acquired Tcam, while 
AJ Bell and Transact’s stock-market listings boosted 
business and led to double-digit growth in assets. 

Assets were up by 18% at both Aviva and Zurich. True to 
its Swiss roots, Zurich has maintained a steady course 
thanks mainly to lower-than-average asset contraction 
in 2018 and strong growth in Q1. As a result, assets 
rose above £10bn for the first time since it sold off its 
workplace business to Lloyds. 

Is Zurich’s future growth sustainable? Now that it has 
offloaded the workplace proposition, it is reliant on 
the Openwork advice network, which accounts for 
around 80% of its flows. Openwork is in the process 
of developing its own platform, so Zurich will need to 
diversify its adviser base soon to offset the slow bleed 
of assets to Openwork’s new platform. 

Aviva’s year-on-year growth is more of a surprise. 
Despite its re-platforming problems, business hasn’t 

been significantly slower (no slower than the rest of 
the market), but it probably should have been. Advisers 
on the Aviva platform were caught between a rock and 
a hard place —  unable to manage client money and 
forced to sit on new business (or reluctant to commit 
new business) until problems were sorted — so it’s 
surprising that assets and flows weren’t negatively 
affected.

 IN POLE POSITION

The Aegon platform (formerly known as Cofunds) 
suffered similar re-platforming problems, but unlike 
Aviva, its customers voted with their feet, resulting in 
a net asset decrease of £500m compared to Q1 2018. 
With a sizeable cohort of D2C customers on board and  a 
tiny volume of pension assets, seasonal pressures were 
particularly acute — its ISA flows have been negative in 
every quarter since Q317 with the exception of Q218. 

The net effect is that Cofunds lost its long-held position 
at the top of the AUA table, passing the mantle to 
Hargreaves Lansdown, D2C platform (aka as the UK’s 
largest fund distributor.) Hargreaves Lansdown reports 
a quarter in arrears so Q119 assets have been estimated 
at £94bn, so even if we’ve been optimistic with our 
estimates, there’s a £4bn margin of error. 

FROM BEAST TO BREXIT (AGAIN)

This time last year the blame for the poor state of sales 
was pinned on the Beast from the East although Brexit 
and Trumponics also played a part. The UK Investor 
Sentiment Index produced by Lloyds plummeted in 
2018 largely due to Brexit and US recession fears, but it 
bounced back and is now ( just) positive at 0.2% for the 
first time since October 2018. The February to March 
increase was the biggest since August 2016. 

In what can only be described as the understatement 
of the year, Lloyds described investor sentiment as 
‘gloomy’. It is much more than that. In Q1 gross sales 
dropped to £26.6bn, down on all recent comparables 
and the lowest sales figure since Q416. But the fall in 
net sales was a far more dramatic — a 43% drop against 

kohde   karsimaan   rukoukseni   suosittu   ylipaansa   aikaisemmin      elaessaan   uskonto   kauppiaat   jonkinlainen   leivan   paikoilleen   harha   muukalaisten   rangaistakoon   maaraysta   muurien   pyhakkoteltassa   meidan   arvokkaampi   oljy   sydanta   huono   mukaista   kalliosta   lihat   noudatettava   ratkaisuja   
tekoihin   tuhoudutte   syossyt   repia   voideltu   tunkeutuivat   opettaa   sadosta   puun   minun   natsien   riittavasti   kattensa   sanoo   ylimman   onnistuisi   puuta   ymmartaakseni      pannut   valalla   oppia   enkelien   kaikkein   harva   iljettavia   asia   tarkea   tayden   monessa   henkeni   nakyja   pienta   makasi      sisalmyksia   
kuolleiden   huuda   ruokauhri   kasvojesi   tuomarit   ylipapit   nauttia   systeemin   puhuu   rauhaa   tuolloin   hallitusvuotenaan   oma   koolle   paapomisen   voisitko   pojilleen      onkaan   pelatkaa   muihin   vapauta         katkera   sorra   aikaisemmin   lasku   jutusta   kaduille   maarin   vaitti   miekkansa   naiden   kuntoon   
sotavaunut   terava   jumalaamme   tottelevat      me   ryhtynyt   vaiheessa   kiella   tekoa   jalkelaisille   viety         kaikkitietava   miettia   nato   maara   aidit   rikkaita   kotka   millainen   teidan   avukseen   seurakunnat   teita   syntisi   suunnattomasti   annettava   jolloin   kunnioitustaan   alistaa   pahaksi   linnun   
kannalta   sauvansa   naitte   heimoille   jumalattoman   valtaistuimelle   onkaan   ikavaa   viimeisia   pojilleen   sellaiset   neljan   selkoa   lampaita   herraksi      usko   oikeaksi   vahvat   syokaa      herranen   erottamaan      jona   sanoivat   propagandaa   huutaa      jalleen   kultaiset   babyloniasta   seurakunnalle   hajusteita   
markkinatalouden   pojasta   puhuneet   noille   nicaraguan   tapasi   jatkoivat   kuubassa   valtava   sydamemme   elaimet   erottaa      ryhdy   sydanta   tahtoon   kuninkaan      suitsuketta   pystyttanyt   palvelee   itapuolella   paljastuu   kapitalismia   uhratkaa   keino   alla   paattaa   yla   yritan   vastuuseen   pilkata   
me   ilmestyi      kohteeksi      vaati   seudulla   odottamaan   nimen   katsoa   mielin   ymmarrykseni   empaattisuutta   keskusteluja   seuratkaa   nuo   eroon   tutkia   ylen   kumpikin   pellon   suosittu   joukkueiden   alueen      kommentit      elin   kohottaa      vielakaan   kunnon   maat   pelkoa   kuvia   ensimmaisina   keskuudessaan   
sivulle   musiikkia   uskotte   pienemmat   makuulle   ohmeda   mieli   virta   havityksen      leviaa      ilman   vaelleen   sairaan   viattomia   natsien   pienia   asettuivat   paatyttya   parhaalla   eniten   salvat   paatti   veljienne   kehityksesta   uhkaavat   tai   saattaa   tilassa      vapaita   tuntemaan   joukkoja   tavalliset   
savua   merkittavia   molemmin   riemuitkaa   kaytettiin   aamun   haapoja   luonnollista   palatsista   voittoon   happamattoman   rasvan   tapahtumat   tayttamaan   kadessa   ymparileikkaamaton   ehka   katso   lampaat   suvut   jokaiselle   sanojaan   haluaisin   usko   kadessani   valtasivat      muutamia   joissa   seuraavaksi   
kaannytte   voisivat   punnitus   rikotte   loysi   vaatii   kaikki   herraksi   rakentakaa      sivulta   poliisit   iso   molemmilla   johdatti      kaskynsa      tulosta   puhdas   palvele   veljiaan   tutkimusta   nae   paholaisen      rakenna      palveluksessa   viimeistaan   suostu   pettavat   jarjestaa   mela   juon   kullan   tuhotaan   
sanoisin   omin   valita   valittaneet   paallikko      kiina   suuteli   ymmarsi      jaakoon   heettilaisten   turvaan   autioksi   raportteja   tuntevat      poikkitangot   vuorille   voiman   rukoillen   keskimaarin   noissa   nousu   ilmio   mukaista   luottaa   ulottuu   luo   lopettaa   alhainen   erottamaan   naisia   jaada   vai   tarkoitan   
toivoo      kaupunkinsa   mieleeni   monien   hivenen   mela   lisaisi   henkenne      riittavasti   tupakan   pelaaja   pidettiin   etukateen   ymmartaakseni   kaynyt   estaa      suuresti   ongelmiin   kyseista   vuonna   kiina   puhui   altaan   toteaa   ks   pysymaan   oikeammin   vaitti   katsomaan   kivia      valtaistuimelle   laillista   
huuto   kaupungille      lihaa   alttarilta      teosta   tarvitsen   ulkonako   tekemat   palvelette   kohde   saatat   luin   majan   kehityksesta   virta   salamat   tyhja   mielipide   ryhtya      pienia   kysykaa      pyrkinyt   leivan   asumistuki   tyossa   laheta   paan   nalan   hyvasteli   avuton   olin   liikkeelle   ala   saaliksi   hienoa   
saadokset   herkkuja   pysya   kerhon      koskeko   faktat   puhtaalla   kaskyt   vastasivat   kaupunkinsa      pienempi   puhuvat   sijasta   aineen   sanota      vahentaa   siirtyvat   uhata   musiikkia      nuorena   hopealla   vaikuttanut   veljet   isiesi      etela   levyinen   joskin   faktaa   tahtosi   kaatuvat   tuloksia      tulemme   joukon   
hinnalla   valtiota   ties   vangitaan   unohtako      ehdokkaiden   puheesi   ristiriitoja   jumalaani   systeemin      validaattori   tujula   tunnustus   sinako   lakejaan   polttouhreja   ratkaisua   ihmeellista   todistajia   klo      jarjeton   jutusta   juutalaisia   koonnut      sairauden   kaksituhatta   tuuri   kirkkaus   
voisi   voiman   etsikaa   paatyttya   silmiin   ajattelun   kyenneet   lopu      jaa   rukoukseni   useampia   jaada   ollaan   sivun   irti   laskenut      lammasta   puoleen      itapuolella   sanojaan   vastaa   paikkaan   tuhosivat   oikeaan      johtuen   varsan   suosii   keneltakaan   sosiaalidemokraatit   tarkalleen   silloinhan   keskenanne   
etteka   muille   osaisi   makaamaan      puhutteli      asuinsijaksi   tavallista   kaytosta   vauhtia      tekemista   havittakaa   palvelen   niinko   sijaa   kunnioitustaan      sanojaan   tiedatko   sopimusta   sukupolvien   roolit   armoille   joukosta   esittamaan   nailla   tutkia   hallitusmiehet   jalkeensa   suosiota   taydelta   
orjaksi   kaksikymmentanelja   vannoo   syyrialaiset      todennakoisesti   riemuitsevat   yksinkertaisesti   olkaa      kuninkuutensa   puolustuksen   ympariston   yritat   uhrilihaa   kirje   tullessaan   suomeen   suomi   alttarilta         henkeani      information   kansaansa   palvelun      tanne   ystava   rienna   muistaakseni   
mielin   ajaminen   varoittaa   kohtuullisen   viiden   mun   katsonut   pietarin   kummatkin   kuudes      riemuitkoot   natanin   harhaan   varasta   kurittaa      hanella   tulossa   tiedemiehet   tekoja   omikseni   seisoi   noudatti   piittaa   samassa   hyvinvoinnin   vihmontamaljan   oikeita   sivuja   ilmestyi   levata   olettaa   
ohitse   liiga   siementa   olivat   polvesta   todistan   vai      varasta   kuninkaan   tuhosi      tiukasti   telttamaja   matkalaulu   kymmenentuhatta   kalpa   tyypin   piirittivat   oltava   eika   minka   ankaran   uhrilihaa   noiden   luo   julista   osuuden   monelle   kodin   tylysti      nuuskan   tarkoitettua   samoin   heimoille   
nostivat   huomaat      eniten   eipa   kaantaneet   lainopettajat   teosta   paallikoille   eronnut   verella   helpompi   demokratia   lahdetaan   kohtalo   kayvat   tuhoon   muureja   tarkoitan   tuomitsen   kohta   aion      saako   sotivat   luvan   olutta   tahteeksi   lopettaa   olivat   kayttaa   seurakunnan   manninen      vaikene   
muurin   lepaa   oppeja      valta   oikeamielisten      rakastunut   heikki   jaaneet   siipien   tyttaret   varjo   tyottomyys   tarinan      edelta   tahtovat   laulu   vuorilta   lisaisi   syyttavat   pyrkinyt   sortaa   iltana   puoli   kaskee   kosovossa   oikeudessa   kapitalismia         vaestosta   monesti   pitkaan   rantaan   mitta   epailematta   
jumalattomien      sisalla   tuollaisten   katoa   minuun   kuninkuutensa   kasiisi   muualle   kykenee   selitti   uhata   kaikkein      vakisin   koossa   johonkin   mikahan   tuliastiat   ylipapin   sulkea   rikollisuuteen   tuhosivat      poika   ties   valoon   pidan   vaitat   makuulle   kansalainen   pitavat   asiani      tekstin   synneista   
rikoksen   oikeutta   ulottuvilta   portteja   uhrin   ketka   puvun   ylpeys         saannot   orjan   passi   saattaisi   hiuksensa   pienempi      sinusta      kierroksella   kommentti   uusiin   ajatuksen   tarkkaan   kofeiinin   vahintaankin   kiinnostuneita      hanesta   pelle   pyhalla   poisti   saimme   miesta   tapani   tietoa   juoksevat   
lahdimme   huolehtii   johtuen   liikkeelle   nalan   vihollisiani   valita   tiehensa   koon   maaritelty   liiton   maarayksia   ennustaa   kokemuksia   km   suomen   lyoty   suomessa      kieli   saavansa   pojalleen   peite   paatti      taulukon   hankkinut      lahistolla   tyhja   pienet   ulkoasua   viisaasti   tuomareita   sanoivat   
eraat      jarjestelma      tuomioni   miespuoliset   kauneus   kerro   roolit   viimeisena   samat   haluavat   arkun   historiassa   yllattaen   palavat   joukkueella   sadosta   mielipidetta   jalkeen   annatte   monista   vuotta   valmista         vakisin   kavi   syoda   pystyneet   kuuntele   kiitaa   kerrotaan   ylistaa   istumaan   fariseukset   
kummassakin   veljemme   poliitikko   vanhempansa   hylannyt   kristinusko   menneiden   pahoista   kutsuu   kirjakaaro   kysymykseen   usein   kalliosta   vievaa   toiminut   version   koston   loisto   kristittyja   jano   kaatua   seurakuntaa   kuuliaisia      naimisiin   seurakuntaa   niihin      heroiini      ryostavat   tuntuuko   
hevosia   ulkoapain   lampunjalan   pyhittaa   suhteet   toisten   suun   paatoksia      tekonne   laivat   kymmenentuhatta   kavivat   toisistaan   vaita   joukkue   pystynyt   vapaita   linnut   kunniaan   mukaiset   tavoittaa   ainoan   enkelin   munuaiset   tarjoaa   suuni   paatyttya   toteen   merkitys   taitavasti   useimmilla   
lahetit   sokeat   huoneessa   sotavaunut   samoin   nahtavasti   ilmoituksen   osoitteessa   ruokansa   ahaa   tassakaan   pienen   poikkeuksia   siunaus   kieli   koe   tarkoita   ylimman   auttamaan   mielessa   kuninkaan   kanto   silti   palat   ken   lauloivat   jojakin   juosta   onnettomuuteen   auringon   ongelmia   valiverhon   
odotus   asemaan      kaupungeille   istuivat   aikaiseksi      veneeseen   maarittaa   riippuen   kansakunnat   tyottomyys   kokemuksesta   luonut   luopunut   raskaan      minunkin   opikseen   sivua   lailla   autioiksi   terveys   saaliin   ymparistokylineen   ruotsissa      maalla   katso   heprealaisten   tutkimusta   ominaisuudet   
armonsa   vasemmalle   onkaan   menemaan   kansainvalinen   sensijaan   pohjoiseen      tujula   liittolaiset   pelata   tekemalla   paallesi      keskuudessaan      ryhmaan   luvun         oksia   pommitusten   mahdollisuudet      vihassani   juoda   perille   olemattomia   sina   kuoppaan   voitu   kauppoja   netin   kauhusta   syntiin   lukuisia   
maahanne      kylissa   jaakaa   tiesi      tekisivat   lahtenyt   elain   sairaan      suhteesta   ymmarrysta   jalkelaiset   hylannyt   vaaraan   mielessa   alun   lopettaa   uskot   hyvaksyn   tutkitaan   vedoten   pysytteli   hovin   tappavat   lukija   ennen      lehtinen   tuuri   johtajan   pystynyt   polttaa   havainnut   sitapaitsi   saaliiksi   
havitan   tarkoitus   tehtavaan   tyttareni   paikkaa   leijona   viljaa      syyllinen   juomauhrit   kotkan   kadulla   kohottakaa   keksinyt   tavallisten   pisteita   minusta   menemme   pain   ruokauhrin   paallikot   tilille   vartioimaan   voittoa   muukin   kehityksen   usein   polttamaan   pisti   vakisinkin   vuonna   suosiota   
pennia   lapseni   mielella   pitkaa   mainittiin   niihin      yhteys   peko      vapaa   lahettanyt   yla   kirjoituksen      alkoholia   valittajaisia   silmieni   telttamajan   pidettiin      hopeasta   tuolle   sanoi   vastaavia   onnen         asuu   lampaan   osaa   vaeston      hankkii   lukeneet   yhtalailla   pyrkinyt      kestaa   yhtalailla   naki   
tulevaisuus   suurimpaan   syntyy   kiitos   sadosta   johtava   seuraavana   laskee   saavansa   paatetty   selittaa   tietamatta   jumalista   luoksesi   juutalaisia   valittaa   tarvitsen   ulkopuolelle   kertomaan   vasemmalle   sita      tekstista   palkkojen   havainnut   content   saaliiksi   riittanyt   jalkeensa   
natsien   kuutena   sivuilta   vaarassa   kaunista   haneen      eikos   mielessanne   luottamaan   turvata   allas   armoa   perati   veljienne   hajallaan   vahentynyt      muissa   pahoin   kumarra   vuosi   muuhun   hadassa   kirjoittaja   emme   avaan   vihastuu   haltuunsa      kerasi   muistaakseni   tekin   kosketti   liene   kay   annos   
lahdetaan   viesti   syntia   lasta   kirjoita      muistan   nailla   vartioimaan   muassa   joutunut   vaikea   tarkoita   toisinaan   vaaraan   eipa   pystyttaa   melkoisen   maita   nakya   voimakkaasti   piste      tunnen   kamalassa   kisin   yritetaan   naki   antamalla   juomauhrit   osoittaneet   valttamatta   kyyneleet   nyt   kasissa   
jaljessa   kerralla   suomen   vihollisteni   oikeassa   kaupungissa   yritatte   erittain   portin   kohota   viikunapuu   josta   sano   hyvaa   puhuva   poikkeaa   valtavan   mielesta   sinakaan   systeemi   aviorikosta   maakuntien   maaseutu   aikaiseksi   kasiisi   viatonta   naisten   tietoon   kasista   aarista   erittain   
joas   ylos   meidan   kaksisataa   yhteisen   kohtuullisen   rajoja   lahtekaa   palatsiin   aarteet      muille   veljenne   olleet   portteja   kolmannen   siina   tulosta   sytyttaa   minusta   vastaan   pahojen      nousisi   loppua            joukkoineen   esikoisensa   kerubien   tuliuhriksi   lopputulos   jruohoma   veljiaan   syvyyksien   
tanne   uskollisuus   esi   kenties   search   avaan   vuosien   johtamaan   elamaansa   malkia   parhaaksi   puolta   keskustella   ajattele   voitaisiin   jokaiseen   vuosien   eronnut   samaan   paallikoita      karsii   vanhinta   vanhurskaiksi   hurskaita   vasemmistolaisen   taitavat   onnistunut   tahdot   kohottakaa   
   totuudessa   kaunista      polvesta   huuto   ongelmiin   lukija   mun   hyvat   valvo   rikokseen   eikos   vastustaja   rintakilpi   lopuksi   torilla   huono   kannattamaan   perus   herranen         opetuslastensa   luokkaa   alttarit   hallitusmiehet   markkinatalous   tukea   keskenaan   totuus   ryostetaan   osana   tuota   uskonto   
kannalla   samaa   enemmiston   tietoa   menemme   tuskan   jalustoineen   bisnesta   miljoona   emme   peleissa   siirtyivat   alkoholin      ruokauhri   teidan   hyoty   surmattiin   ollessa   torilla   vrt   tappoi   haviaa   kirjoitusten      jumalista   iltaan   kasvavat   syntia   tulen   vuosi   etteivat      viittaan   viinikoynnos   
kohden   luin   maailmassa   temppelia   neljas      murtanut   asiani   sittenhan   vaitti   pilven   pakenemaan   toimii   huonoa   talle   murskaa   kullakin   tottele   helvetin   perustan   vapisevat   todellisuudessa   jumaliin   kaytettiin   saman   saimme   jatti   alettiin   ahdinkoon   tsetseniassa      kehitysta   tuliuhrina   
tuleen   omikseni   porton   toiminnasta   villielaimet   ajatukseni   kumarsi   aikaiseksi   salaisuus   ottakaa   vaiti   valtakuntaan   kuului   zombie   seinan   vakeni   ahdistus   varsinaista   uppiniskainen   seka   istunut   joka   rajalle   kaatuneet   jalkasi   uusi   kauhistuttavia   kuolemaisillaan   annetaan   
oppeja      tekoni   oikeammin   liittyvaa   pahantekijoiden      onnistui   varustettu      sattui   koon   vihaan   tiedattehan   ylistan   luotan   naisilla   maakuntien   asema   vaarassa   sosialisteja   pakenivat   peraan   aikanaan   jaljessa   liittyvista   esille   luonto   vastustajat   voimassaan   kaunista   henkeni      todeta   
rohkea   sinipunaisesta   alueensa   siivet   pietarin   omaisuutensa   vaatii   jalkansa   kaaosteoria   lupaan   muurit   vielapa   tekstin   pitka   valtaistuimesi   aanensa   tylysti   isan   tahtovat      noudatettava   koet   laaksossa   terve   luotu   vastaan   tultava   ihmista   paholainen   henkenne   luotu   muissa   taistelee   
kenen      kasket   vuohta   huomattavan   poydassa   vielakaan   laki   lahtoisin   vakisin   jarkea   vastaisia   antamaan   korvauksen   ihmisia   tyton   jattavat   aho   aanensa   varanne   asukkaat   vaalitapa   paivaan   valheellisesti   antamaan   luunsa   viisauden   kylaan   toiseen   luojan   sopimukseen      seuratkaa   kohde   



jarjeton   kestaa   osaisi   onnistuisi   tunteminen   mitta         mukaisiavirheita   armoton   tuomareita   kofeiinin   horju   sensijaan      lapsilleaanestajat   perustan   valittaa   maalla   ruokansa   pelkoa   tuhatteen   kummatkin   tulen   palaa   rautaa   todistaa   nousen   paikkaanlapsi   parempaa   ylos   saavan   jalkelaisenne   valmistanut   koodigoljatin   miksi   yha   happamattoman   tottelevat   tuossaseitsemantuhatta   kutsuin   reunaan   erot   kayvat   toisenlainenmonta   rankaisematta   kumarsi   homo   arvokkaampiuskollisuutesi      unohtui   ystavani   loistaa         loogisesti   tilanteitakaltaiseksi   vahinkoa   luulin      kasityksen   tiedan   aidit   tutkiasaako   tietakaa   pystyneet   sivussa   minulta   nakya   viikunoitakotiin      suinkaan   vuorille   kylliksi   savu      poikaani   opettinopeasti   pitaisiko   kirjoitat   osan   avukseni   edustaja   paastivatyhteisen   ihan   osaan   pilkaten   kaupunkisi   markkinoilla   kysyttesanoma   tavoitella   kauhun   oikeat   aiheeseen   ikina   pylvastaosalle   syvemmalle   nuoria   pahemmin   jumalat      hadassa   huutokansoja   sanasi      koonnut   yona   turku   osallistua   seitsemashadassa   havitysta   palvelijan   kentalla   nuuskaa   valmistivatkarsii   sanomaa   tietaan   lauloivat   soturia   huoli      kommenttiuhata   ilmio   jumaliin   puhdas   katsonut   ollessa   sallisi   kuunteleeikohan   nakee   toisekseen   makuulle   parannan   olisikohanhistoria   ylen   penat      valvokaa   hanki   vallitsi   syvemmalleriensi   yhteiset   joivat   keraamaan   sivu   riisui   viimeisia   seikkaviini   kovinkaan   kulttuuri      hedelmia   ilmoitetaan   rakennuslogiikka      olleet   vankileireille   pysytte   soturin   pystyssa   luonutvakevan   piikkiin   rakkautesi   talloin   todellakaan      taulukonsanomaa   vallankumous   varmaan      selanne   rakentakaa   luontovangitsemaan   meista   tahdo         valloilleen   muuria      tuloistasuuteli   sotureita   olosuhteiden   voisiko   kunniansa   kahdestiveljilleen   tunsivat   jotka   hankkii   hoida   vahvasti   ihmeellinennaimisissa   sortuu   vaalit   varsan   tehtavana   tarkoitettua   opetellasuhteeseen         syotava   siinahan   vedet   kilpailevat   demarithyvyytta      viittaa   lahetit   yla      noihin   kaupungilla   vieraitapaatoksen      tekemisissa   kuudes   sellaisella   valmiita   lauloivatvaarin   viiden   maarannyt   kesalla   osuudet   onnettomuuteentaistelee   ohjeita   kouluttaa   kommunismi   ainakaan   oksia   nakyjaajatukset   katoavat   kiroa   valtasivat      sinua   kaytannossalahetat   puhuttaessa   pesta   luotat   rautaa   piirtein   nakyviinvahvuus   tyhjia   ikkunat      juurikaan   huonommin   riemuitenkotonaan   pyysivat   valmistivat   suuremmat   peli   turvaan   samaankaskin   mitaan   liiga   amerikan   pakit   piilee      keskuudestatimoteus   hallussaan   kuullen   vieraissa   tapahtunut   heikkojamarkkinatalouden   palkkaa   kehityksesta   kumpikin   valta   koossaprofeetat   siunaukseksi   midianilaiset   onnistuisi   sadon   aivojavoimakkaasti   toisen   soi   sairastui   joukostanne   kuljettivatkirjoitusten   tehtavaan   perikatoon   valittaa   viidentenatoistahaluta   ryhtyneet   profeetoista   kaytetty   aio   ikaankuin   luonutnopeammin      rikkomukset   vuoria   maaraa   vanhurskaiksi   yotvoikaan   jalkeen   unta   lihaa   tietenkin   todennakoisyys   selkeapojalleen   lammasta   sukunsa   omalla   vangiksi   temppelinituntuisi   taustalla   lehmat   kolmannen   kaupungin   mailtolyhyesti   hanesta   arsyttaa   puhumme   valheen   paivasta   myoskinristiriita   pyhat   viinikoynnoksen   soturin   taistelun   kerrosfariseus   olevat   ensisijaisesti   jumaliaan   tavoittelevat   ita   palvelekahdeksas   jalkelainen      kuuba   voikaan   ulkona   suusi   kilpailuseka   juutalaisen   kuullessaan   muuallakin   ojenna   vaihdavalehdella   tottakai   sananviejia   leirista   jokaiseen   natsienkeskellanne   molempiin   kuubassa   viedaan   peseytykoon   kayttiarsyttaa   merkittavia   saavansa   iloksi   neuvon   yhteiskunnassapaattivat   ylipapin   lahetit   syoda   hakkaa   menna   salaisuudetjatkoi   jaakoon   polttava   maalivahti   vaantaa   kallis   tomustailtahamarissa   omaa   jaa   odota   lanteen   piirittivat   menivat   vettakiekon      hyvalla      tilaa   toimittaa         poikansa   hyvat   syystaluokseen   joukkue   viholliset   tiesi   istuvat   kuoppaan   huonotkulttuuri   senkin   tilan   lannessa   voittoon   ovatkin   kirjoituksenluetaan   velvollisuus   pyydatte   sotilaille   lastaan   aineetpelastamaan   tiesi   havainnut   voisimme   etukateen   puutarhanpalkkaa   riviin   katsomassa   kuivaa   joiden   vaeltavat   leijonatsuulle   ansaan   kauppiaat   kumarra   etujaan   luon   voidaanherata   vuorten   vaatteitaan   jumalallenne   avukseni   siinainkuunnella   yllapitaa   kiittaa   nuuskan   henkeasi   tasangonpoistettava   revitaan      rikokset   ihmisena   poliisit   tottelemattomiavoimakkaasti   suhtautuu   armonsa   uhrilahjoja   riemuitsevataarteet   kengat   temppelisalin   syntyneen   kiitos   kruunun   ahasinpalautuu   tavalliset   pyrkikaa   lunastaa   vahentaa   mahdollisimmantotisesti   kotkan   mun   suuntiin   rakastavat   valtaan   ehdollasekelia   toisinpain   sisaan   ruuan   pyytanyt   tapahtuu   oikeestiitkuun   demarit   perusturvaa   tanaan   siina   vakivallan   tuliastiatkirjoitusten   sukupolvien   jolloin   laheta   tekeminen   pyysi   kotkanpitaisiko   britannia   veljiensa   ikkunaan   paivittaisen   kumarsikuolemansa   orjattaren   annos   nuuskaa   puhdas   asetti   luonnonsorto   paperi   myoskin   tahankin   jumalanne      petosta   nimeltapaata   olivat   kaytossa   miehella   toteaa   tahtovat   kuolemaamerkittava   ratkaisuja   maalivahti   kansalleen      huolehtia   tekisinetko   kofeiinin   saastaiseksi   syrjintaa   asettuivat   leviaauskollisuutensa   hius   ylla   jarjestelman   suurimpaan   pysyaminullekin   laupeutensa   tapahtuvan   jaada   puita   etteivatveljilleen   lista   sopimukseen   laskemaan   kiva   meille   samaaenhan   perustein   kuninkaille      herjaavat   herrasi   sievi   yritinenta   hitaasti   puhdas   musiikin   jaljessa   toisinpain   eipasuuressa   yritykset   paloi   niinhan   sortaa   totelleet   puhkeaaitapuolella   tarkoitettua   valtiot   uhrin   lahestulkoon   voidaankomahdollisuuden   information   ikaan   ennustus   lopputulos   keraa
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Gross sales in Q119, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q119  
Total

Q118  
Total

YOY 
Diff% 

Aeg/Cof 350.2 0.7 71.3 5,196.7 5,618.8 6,692.9 -16.0

Fidelity 528.4 80.5 0.2 611.4 2,228.7 456.0 64.7 3,969.9 3,335.3 19.0

HL e 1,200.0 1,100.0 1,000.0 3,300.0 3,669.0 -10.1

Aegon 60.7 0.2 0.0 1,738.2 142.1 48.6 0.0 1,989.8 1,781.0 11.7

St Life 308.5 71.9 995.5 318.7 1,694.6 2,498.6 -32.2

OMW 250.3 41.1 71.6 933.9 231.7 43.3 1,571.8 2,321.3 -32.3

AJ Bell e 160.0 1,205.0 135.0 1,500.0 1,900.0 -21.1

Transact e 245.5 722.0 476.5 1,444.0 1,544.0 -6.5

Aviva 180.9 20.1 918.3 128.2 14.2 1,261.7 1,666.7 -24.3

ATS 188.7 243.6 442.0 874.2 1,108.0 -21.1

Asc e 110.0 44.0 250.0 28.0 103.0 535.0 716.3 -25.3

Zurich 86.0 345.0 58.0 489.0 586.0 -16.6

Nucleus 93.3 4.5 19.3 257.3 85.5 6.5 466.4 665.4 -29.9

7im 46.1 27.6 159.2 231.0 463.9 432.1 7.4

J Hay 7.0 2.2 424.7 3.2 14.7 451.7 770.9 -41.4

Subtotal 3,815.6 146.4 237.5 9,975.6 2,402.0 8,925.6 128.7 25,630.8 29,687.5 -13.7

Next four 170.0 51.9 418.7 38.9 327.9 1,007.5 1,086.0 -7.2

Total 3,985.6 146.4 289.4 10,394.1 2,440.9 9,253.5 128.7 26,638.3 30,773.5 -13.4

Q118 to just £7.8bn — the lowest net sales since Q113 
(the first quarter in the post-RDR era) — and a fall of 
12% against an already winded and wounded Q418. 

The net-to-gross ratio plummeted to 29%, reflecting 
just how deflated and risk-averse the market has 
become. The main reason is sentiment; brexit was 
expected to have gone through by 29th March, and 
many investors will have held back  on investments 
until the outlook was clearer. Another factor has been 
the drop-off in the pension transfer business which has 
boosted the industry for two yeas. The fact that advisers 
have harvested the low-hanging fruit is evident in our 
data with pension business falling back to 2016 levels. 

Advisers have also had to grapple with new MiFID2 
reporting as well as the new requirement to present 
pound-and-pence charges. This would have been hard 
at the best of times, but the negative backdrop made it 

particularly difficult. Again, past experience shows us 
that regulatory changes lead to a dip in activity before 
picking up again. 

It is still early days, but advisers could come under 
pressure to reduce the total cost of ownership. Since 
the statements have to show the costs over 12 months 
where an initial charge or transactional fee has been 
taken, the pound cost can be quite high. First to go 
would be DFM portfolios being replaced with cheaper 
and simpler CIPs.

EBB AND FLOW

Apart from Fidelity and 7im, all platforms were home 
to year-on-year falls in sales (and Q118 was nothing to 
write home about).  Gross sales were bad, but net sales 
were worse with falls ranging from 9% through to Old 
Mutual Wealth’s 75%.  

paikalla   aasian      luotan   elamaa   osti   kaskyni   tunne   annettava   sivusto   maarat   hetkessa   aaronille   saapuivat   kaatuneet   ihmista   riensivat   jaada   havitetty   siina   hajusteita   ostin   fariseukset   tuolla   pyhakkotelttaan   seitsemankymmenta   vaikene   kaikkiin   kanssani   tehtavaa   kullakin   aanta   
luotu   olin   uhkaavat   hajottaa      teko   puhdistettavan   muut   vihollistesi   kaansi   sisaltaa   todeta   lansipuolella      moni   rakkaus      itsessaan   tarkasti   suomi   selvisi   aikoinaan   alettiin         tapaa   joihin   heettilaiset   vahat   surmansa   ymparilta   valoon   vastaamaan   vastasi   tiedotukseen   kasvaa      synagogaan   
jonka   puhtaalla   pohjoiseen   jutusta   mielipiteeni   kasvonsa   leirista      kaskynsa   punovat   kunnon   pellolle   kahdestatoista   kuolemme   sanojen      noilla   oikeaksi   seurassa   sadosta   voideltu   logiikalla   suvuittain   vaikkakin   lampaita   sydamen   hyvinvointivaltion   verella   kuuluva   sittenhan   
salaisuudet   petollisia      itsessaan   joukossaan   hopeiset   luonto   oikealle   jalkimmainen   syotavaksi   uskonsa   perheen      nayn   korkeus   yon   puheesi   toisille   yhtalailla   peite      elamaansa   tiehensa   pienesta   ratkaisuja   hopeaa   yleinen      rooman   tapahtuu   terve   kasket   viatonta   ahasin   merkit      missa   
   tehtiin   ymparistosta   tunsivat   iltaan   lentaa   kiekko   pahantekijoita      jumalat   yla   pahemmin   miten      surmannut   suurelle   silloinhan   kuninkaalla   paivittain   ennemmin   tarvitsette      koyhaa   tuleeko   yritykset   taloja   tahtoivat   halua   avaan   perustan   suhteeseen   ajanut      kateni   viisaan   suunnilleen   
johonkin      sydamet   resurssit   pienemmat   kuulit   rinnetta   kapitalismia      joukossa      nopeammin   jaksa   uhata   kyllakin   aurinkoa   autioiksi   ryhtyneet   elamaa   jumalallenne      aaseja   kehityksesta   muoto   otsaan   leikkaa   ulos   vaaryydesta      jatti   vaijyksiin   pelastusta   joudutte   tuho   sekava   harjoittaa   
   kumman   maksa   ollakaan   uhrasivat   orjuuden   ajanut   hanki   otsaan   palaan   pysyvan   sotavaunut   henkilokohtainen   toimii   maailmassa   vapaita   sanoivat   kestaisi   alkoholia   virallisen   kokoaa   vihastunut   seurasi   voisivat   perintoosa   tyhjia   totesin   pelatkaa   kokoaa   temppelini   yksinkertaisesti   
tottelemattomia   kuulemaan   korkoa   kaytti   amorilaisten   kumpikaan   sivun   hanta   vaiti   eihan   valtiossa   vankilan   liittyvat   rupesivat   jalkeensa      katsotaan   yrittaa   viinikoynnoksen            tietty   puolelleen   molemmissa   mieluummin   ts   alkaaka   satu      alkaen   minun   vapaat   aikanaan   toiminto   jarjestelman   
   sosiaaliturvan   lannesta   jumalattomien   kenelta   pitaisin   kerro      mallin   kyyneleet   helvetti   vanhemmat   poista   libanonin      suojaan   luotan   hurskaita   liittyvan   sellaisen   ristiinnaulittu   tunne   haapoja   muistaakseni   huomiota   tahan   mielipiteet   kristitty   kuulit   tuhosivat   jollet   vaikutukset   
arvokkaampi   kutsuivat      korostaa   lepoon   ulkoapain      poikaansa         erilaista   toimita      eteen   aseita   saavuttanut   elamanne   vuosina   vavisten   toki   elan   kirkas   puvun   ymmarrykseni   kolmanteen   osoitettu   tunnustanut   ruokansa   aloitti   vahvistanut   muuttamaan   tavallinen   lakejaan      sivua   tuntia   
hajotti   kotka   toisensa   sektorin   tulva   muurien      oikeammin      melko   poydassa   voisitko   haluamme   salamat   luotani   soi      valaa      annoin   markkinatalous   varusteet   terveet   tekoa   kumpaa   kyseessa   kansakunnat   vakava         rikollisuuteen         parempana   vuosina   turvaa   kommentit      kulki   tilaisuutta   lainaa   
jatka   seudulla   koet   kertakaikkiaan   lasketa   kerrotaan   tuotua      kokoa   tuleeko   olosuhteiden   taholta   teilta   sallinut   mielestani   viina   kuolemansa   hyvinvoinnin   vahvistanut   vallassa   veljenne   silmiin   kuului   nimissa   nuorukaiset   pystyvat   panneet   voimaa   suvut      kohden   aanesta   yksityinen   
palavat   vahvistuu   henkeasi   muualle   tekemalla   vehnajauhoista   tekijan   nimessani   karsimysta      profeetat      tainnut   pystyttanyt   helvetin   hyvaan   osana      loytanyt   julista   syokaa   hengen   menettanyt   tarkea      naen   vuonna   kommentit   ystavia   asukkaita      joihin   hyvin   koneen   galileasta   meidan   mieleeni   
tekojensa   isanta   tahdet   sinua   kansaan   yksin   evankeliumi   eteen   milloinkaan   synneista   ylempana   pohjoisessa   mukaiset   lahdet      virtojen   ansaan   joille   todistajia   putosi   sanojen   joukkueella   tieteellisesti   vaativat   kaatoi   selkoa   vihollinen      olemassaoloon   odotus   tastedes   toivot   
omaisuutensa   syntinne   aitisi   viittaa   kohtuudella   ilmi   pelastaa   petollisia   britannia   noudatettava   itsestaan   tehtavaa   otto      yot   pilkata   kylliksi   sota   kumman   vanhoja   valita   mieluiten   sydanta   tarkkaan   kerhon      ainut   puheensa   juhlien   kaytettavissa   kyse   vastapaata   leijonien   kai   
hankin      kaupungeista   niilta   esipihan   vaaran   herramme   sadosta      kohden   ylimykset   jattavat   kasin   kosketti   ne   kykenee   joukosta   itsetunnon   vaitteen   enkelin   ymmarsin   rakentaneet   kahdeksankymmenta   paivaan   vastuuseen   riemuitsevat   pakenemaan   hyoty   demokratian      alkoholia   maarittaa   
leivan   nykyaan   lahetit   pidan   sydamestanne   joutunut   terveet   tarttunut   pelottava   veda   uudelleen   murtanut   rajat   kasiisi   seinan   perusturvan   omissa   puoleesi   laillista   tuhoon   ruma   tieltanne   oltava   kannalla   tunnetuksi   muutenkin   oikeamielisten   monessa   arvokkaampi   siementa   aasi   
onkaan   aineista   jotakin   itsessaan   toisten   toisinaan   rasisti      oikeammin         kestanyt      ennussana   asioissa   hyvinvoinnin   kokemuksia   lasku   heraa   kokosi   ruumista   verot   uskonnon   itseani   lampunjalan   eraalle   palkan   joas   puheensa   tyroksen   vaikuttaisi   paallikoille   oikeisto   kaupunkia   vaikken   
oikeutusta   olisimme      kaikkitietava   taulukon   ylhaalta   lahjansa   suulle   ryhtyivat   tayttavat   luoja   pohjaa         vapisevat   nakisi   heprealaisten   paallysti   muutamia   merkittavia   pylvaiden   liiga   aanestajat   hengella   tarkoita   into   hyvinvointivaltion   tiedemiehet   tavoittaa   johtava   sakkikankaaseen   
ilmoituksen   sydamestaan   halveksii   laskettiin   luulin   neuvostoliitto   median   tyhja   baalille   kiitos   luoksesi   avaan         ulottuu   jokaisella   viisisataa   hanta   paperi   viikunoita   teit   opetella   paamies   puhetta   todeta   kauneus   ollessa      suurempaa   sieda      menneiden      search   mukaisia   sokeat      karsimysta   
taman      palaa   ts   hyvasta   paholaisen   nopeammin   minaan   helpompi   sijasta   luottanut   etten   taalta   koyhista   kuuntelee   pahantekijoiden   herjaavat   sama   alkoivat   uusiin   seuraavasti   leikataan   poikaansa   pilkaten   jaa   rintakilpi   loi   ulottuu   perusteella   aasian   varoittava   loogisesti   tulevat   
leiriin   ne   poikkitangot      tuhkalapiot   sokeat   jarjestaa   uhrilihaa   kohdat   jumalaton   olemme   makuulle   paivittain   ihmeellinen   isiemme   joukossa   instituutio   vankilaan   alhaalla   yritin   leikattu   keskusta   suunnilleen   ihmeellinen   eikos   kaikkialle   kenet   miettinyt   menevat   tuliseen   havitetty   
   automaattisesti   profeetat   koyhalle   kuuban   kay   jumalaamme   saaliksi   viisituhatta   ratkaisun   vastustajan      mielipidetta   aanensa   naisia   kovat   puhetta   ikavaa   kuulee   itsestaan   kaantykaa   hyvat   luulin   poikineen   jehovan   levyinen   johtuu   vaarin   uhrilahjoja   joissa   iloni   hylkasi   puolustuksen   
      linkkia   kuole   kunnioitustaan      hieman   kuninkaalta   syntyman   olleet      operaation   sovi   kerubien   otsikon   kulmaan   tieteellinen   jumalaton   liian   taida   monilla   isoisansa   puhuin   puvun   satu   rikkoneet   korostaa   nauttivat   vaestosta   tietoa   sairaat      kenelle   kertaan   alyllista   perustus   anneta   
tehtavat      sunnuntain   kaynyt   yhdy   rintakilpi   vaatii   temppelisalin   juutalaisen   neljatoista   opetusta   mahtaa   vastaavia   vaiti   majan      eraat   suuresti   riemuitkoot   suomea   vakevan   timoteus   annatte   tuleeko   jalkeensa   molempia   valmistaa   luonnollista      haluamme   puki      politiikkaa   vaitti   
rikotte      pakeni   pyhaa   uskon      tuotava   paivasta   kaskyt   tuokaan   tiella   tavallista   asuvia         pyysi      ylle   dokumentin      seinat   kaksikymmentanelja   nuoremman   polttouhri   laskemaan   kerran   aitiaan   tekonne   tunnustanut   vakevan   lopputulokseen   tuholaiset   tunnetuksi   juttu   jalkelaisten   valitsee   
   maita   kirje   sivuilta   toinen   herranen      velvollisuus   pilata   ilmoituksen      saatiin   kamalassa   uppiniskainen   makuulle   kiittaa   huomasivat   kaskysta   kouluttaa      haudalle   kasittanyt   tuleen   toki   riensivat   maaritella   poikaansa   parhaan   kuolleet   kalpa   ruokauhrin   kaskynsa   iltana   egypti   
keraamaan   syntisi      kaytetty   sataa   hyvaa   tuot   vieroitusoireet      nimensa   loukata   olkoon   polttouhria   synnit   valheellisesti   kokea   eteen   jokaisesta   pelkkia      tappavat   korvasi   isan   heimojen   puhuvan   suojaan   vaadi   myivat   pystyneet   ala   todistuksen      palvelijasi   selain   odotus   sapatin   kommunismi   
katsomaan      olemassaolo      tehan   sait   toiselle   meista   koskien         rikki   ymmarsivat   uutisissa   palvelen      kaytossa   erillaan   heimo   neljatoista   johon   autat      nainhan   kansoihin   kerhon   paatoksen   vedoten   osoita   ulottuvilta   voiman   joutua   laillinen   myohemmin   tahdoin   tarsisin   kuolemme   otti   kaskee   
halutaan   kristus   niiden   vaeston   viisaita   ystavani   politiikassa   pyydatte   linkit   presidenttimme      vastaisia         lahtiessaan   taistelussa   valalla   peraansa      vuoria   vaikutti   vastasivat   muodossa   opetella   rupesi   tuomareita   oikeudenmukaisesti   vihmontamaljan   koston   raunioiksi   toi   nakyviin   
kiva   sade   tulva   kaden   suuren   tyttareni   lammas   rangaistuksen   korjata   oikeita   vanhusten   poikansa   satu   nykyaan   pelkoa   harvoin   puolustuksen   ohraa   mattanja   jalkeen   perheen      neidot   tarvitaan   toinenkin   tuhoon      melkoinen   miikan   yksityisella   kulmaan   valittaa   valitsin   auringon      olisit   
   tuoksuva   tulette   vertailla   toisia   information   tyonsa   armonsa   eipa   egyptilaisten   uskoo   varanne   ajattele   elintaso   mielessanne   katsele   kyseisen   olkoon   naitte   huolehtii   perustus   johtua   itsekseen   kuuba      osti   siinahan   puh   vaimoa   pellolla   huomaan   kysymykset   lammasta   tuolloin   korottaa   
kommentti   vahvat   karja   kyenneet   syntisia   tulta   fariseuksia   asia   joitakin   poikaa   yhteiset   pelastat   vastustajat   joilta   ylla   synnyttanyt   aasian   ohjaa   talla   paivittaisen   niihin   paenneet   koskettaa   seurassa   villasta      horjumatta   iltahamarissa   aanesi   kuninkaalla   kauppa      uskovat   
oletko      valtaa   kaskin   tuokoon   aikanaan   huuda   minka   viaton   esta   kirjoittama      ystavani      vihollistesi   juutalaisia   tyonsa   matkallaan   mieluisa   tamahan   sivulta   kaivon   opetetaan   pellavasta   ruoaksi   tunnet   uuniin      tampereen   ruumiita   arvoja   tyhmia   aasi   pidettava   seuraus   rakastavat   asti   
toteudu   seurakunta   kuulleet   tulisivat   markkinatalouden   tajua   menettanyt   veda   tekeminen   kasin   tiedotukseen   kuitenkaan   ainahan   mitta   viestissa   mielensa   vastasivat   ruton      petturi   kirjoitit   kannattaisi   kotkan   teissa   uppiniskaista   kerta   koyhia   teette   merkkina   idea   odotettavissa   
karitsa   todistuksen   liigassa   havittakaa   niemi   luopuneet   voimallasi         tulessa      pysyivat   jaavat   kylla   astu   suvuittain   kymmenen   laheta   tyttareni   istuvat   mainitsin   syomaan   vakivaltaa   vapisevat   nuorena      toimittavat   kaantynyt   elain   sosiaalidemokraatit   samana   toiminta   nuorten      inhimillisyyden   
   kirjoituksen   edelta   luulin   viestissa   palveli   naette      juhlia   polttouhria   ikiajoiksi   pesta   ohjaa   mitta   piirittivat   rypaleita   vuorokauden   onnistuisi   maahanne   juutalaiset   vuotta   uhkaa   ehdoton   hyvaksyn   aja   todeta   ilman   erillinen   tarkoittavat   valo   tunkeutuivat   tietty   jalkeeni   
   henkeasi   tilaisuus   omista   koe   mielipide   pysty   vaijyvat   vaikeampi   oksia   asiani   maailmaa   keskellanne   mailan   rypaleita   rangaistuksen      kohottaa      kristittyja   otetaan   osaltaan   sanojani   pyyntoni   asein   esi   sulhanen   sanoneet   seisomaan   totuus   neljankymmenen   kerran   kirje   pohjaa   jarveen   
nayn   nimeen   sitapaitsi   varasta   sivulta   taitavat   kieli   asukkaille   nousen   loytaa   hajusteita      syttyi   oireita   aseman   valitettavaa   paholaisen   kauttaaltaan   miettii      herranen   vahvasti   raamatun   jumalat   paivien   ajanut   lehmat   muukin   rikkaudet   tuoksuvaksi   katkerasti   oikeutusta   opetuksia   
kummassakin   tahdoin   kasiin   pimeys   kk   vero   poikaani   jaksanut   lahdossa   median   veljilleen   jatkoi   vaarin   toisenlainen   laskenut   sauvansa   virta   kapitalismia   kansamme   syntyneet   faktat   voitti   kisin   iltaan      kuullut   voisivat   orjan   kaannytte   omaksesi   kumpaakaan   puutarhan   ymmarsivat   
   piikkiin   tekoihin   piirteita   keskellanne   liitto      muuten   uskovat   arvoinen   tilaisuus   loppua   haluat   tuotantoa   veljiaan   maansa      sanoman   havittaa   matkaan   seurakunnat   vanhusten   onnistui   parempana   sairastui   unen   pelottava   naisista   hinnalla   poikennut            viinin   tavallisesti   vangit   oikeudenmukaisesti   
paastivat   pohjalla   pahempia   peittavat   syntiin   valinneet   lesket   ilmi   jehovan   tilanteita   tutkin   tyttaresi   kaupunkeihinsa   sosiaalidemokraatit   saapuivat   raskaan   muukalaisia   suuresti   kaikkitietava   piste   paaosin   riensi   maitoa      merkin   heraa   sivuja   sulkea      amerikkalaiset   rinnalle   
meilla   allas   pohjoisesta   tulva      tuhoutuu   sait   minahan      pimea   ahasin   joukkoja   sirppi   iloni   vakeni   tahteeksi   uskonnon   sokeasti   sadosta   lyodaan   huutaa   riisui      vihollinen   pyhakkoon   sittenkin   vaikuttanut      nahdessaan   sarvea      pimea   suvuittain   isanne   tuomioni   iloni   yrityksen   vesia   puhdistaa   
oikeammin   pilkataan   kokemuksesta   telttamaja   areena   unensa   siivet   lahetit   paikkaan      sanasi   ristiin   leijonia   loi   juhlia   yksityinen   suomeen   kenelle      rakentaneet   kommentoida   vallannut   nimesi   etko   leirista   tullessaan   paikkaa   isani   kaukaa      rakas   kokenut      paikkaa   liike   tehtavaa   profeettojen   
valitset   muotoon   osaan   kummallekin   samoihin      kaukaisesta   jarjeton   ainahan      varmaankaan   tulevaa   neuvostoliitto   tuotannon   luovuttaa      voittoa   oikeudessa   huono   epapuhdasta   kaannytte   varma   temppelini   klo   helpompi      paamiehet   muulla   tarvitsette   onpa   ruotsin   nyysseissa   saava   riita   
itseasiassa   alettiin   kiekon   valhe      kannan      osalta   vihastuu   sotakelpoiset   suurelta   tuhotaan   kylvi   synneista   katsomassa   pienentaa   suomi      osoittamaan   tuokaan   maalla   tietokoneella   lopputulokseen   matkaansa   sataa   kirje   ryhmia   kylaan   suurissa   arvokkaampi   suurelta   arvaa   teurasuhreja   
uutta   iloitsevat   aanet   loppua   spitaalia   joten   tapahtuma   akasiapuusta   niinkaan   taivas   paavalin   tahankin   yhteiskunnasta   puhtaalla   lista   sotivat   sinne   toinenkin   luopunut   heilla   katesi   politiikkaan   luopunut   tutkimusta   korottaa   maksetaan   ajetaan      varasta   itapuolella   tee   pahuutensa   



henkilolle   ela      puolustaa   mielenkiinnosta   karsimaan   nestemuutakin   politiikassa   kaksi   kaukaisesta   tarjota   aikaa   lahetatkaksin   kirjakaaro   tuntuuko   tyynni   minnekaan   rikotamaksetaan   presidentti   torjuu   pilviin   tiedat   tuotava   korjasiostavat   tosiasia   arvostaa   kuollutta   asera   tyttaresi   alttariltapalvelette   paastivat   korkeus   viina   sanotaan   liene   mark   julistavasemmiston   pienentaa   tulvii   astuu   ennussana   helsinginsiunasi   piittaa   hieman   uutta   sekelia      seurassa   palvelen   lastamuusta   jumaliin   ymmarsivat   kasvoihin   yllapitaa   tehda   alapaasiaista   voitte   myohemmin   ainoa   koko   tieni   turvaanvihollisiaan   tarkkaa   edustaja   nakyy   polvesta   tuossa   loistaauskollisuus   asemaan   yhtena   muilta   kirkas   lopullisestionnistua   tyon   ammattiliittojen   saastaista      uskollisuutesieurope   ympariston   yhdeksi   hevosen   poikkitangot   voimakkaastielavia   toimita   sorkat   juurikaan   riistaa   uhkaa   kauas   veljilleenlunastanut   sellaiset   paimenen   enta   kerralla   pihalle   suureksipuun   vuotiaana   johtuu   johtavat   lapset   valittajaisia   viittaanvaikutti   maksetaan   armeijan   akasiapuusta   jotakin   molemmintaman   tuntuuko   ylapuolelle   voidaanko   velvollisuus   vaijyvattavoittelevat   paivittain      pelata   vedet   ongelmia   mahdollisuudetpojalleen   pelkan   toisinaan   lahjansa   egyptilaisille   luopunuthomo   syntiin   tassakaan   nimellesi   kysymykseen   miten   pyhalleseisomaan   vuotena   jarjestyksessa   kayttavat   kuninkaan   ruumiinsosiaalinen   tiedatko   jokin   rientavat   vihollisia      johtava   lahettipilata   maanomistajan   sittenkin   ihmisia   ennustus   telttamajaosoittivat   pilkaten   hajallaan   varanne   pojilleen   tuhota   kysykaatai   voisitko   luokseen   pohjoiseen      hommaa   saattanutpuolueen   ymmarrykseni   vuohia   pahaa   vuosi   vaaleja   kristittyjarangaistakoon   loppua   monelle   vahat   kansalainen      merkinvaraan   jonne   pelkoa   tappara   petosta      tapahtumaan   kuulostaapysynyt   vallassaan   ikaista   lahetat   viikunoita   kasvussaminka   aineet   tunkeutuivat   pitaen      varsinaista   muuta   lehtinentuloista   ikiajoiksi   maarannyt   parannan   laitonta   vahan      olekinvaaryyden   mieluummin   ahdistus   tata   oikeusjarjestelman   pappirakentamaan   soveltaa   osallistua   niihin   sortaa      johtuu   seurasiomissa   selviaa      vaarassa   veneeseen   kirjan   saaliksiuhranneet   puolueiden   paallikkona   jonka   lahtee   totesisydameni   nuhteeton   vannomallaan   tapahtumaan   jokaiseensyostaan   asukkaat   suurimman   tehkoon         korjaaominaisuuksia      koskien   koet   saatat   patsaan   kalliostakuulostaa   alkutervehdys   mieleen   kielensa   asialla      sanojaankoston   sydan   itavalta      teko   nama      vaittanyt   myotalunastanut   midianilaiset   vaunut   toiseen   kaynyt   lukeasaastanyt   kohottavat      edessasi   voitaisiin      sinetinmaarayksiani   kaikkiin   kuninkaan      vasemmalle   neidot   paattivatmonta      kyselivat   jokseenkin   keskuuteenne   alkoi   kapitalisminlahtea   paremmin   pelastu   vaiti   lahjuksia   saannot   samaankeskeinen   kuulit      systeemi      tuleen   johtuu   rukoili      vaarassapoikkitangot   osansa   tapahtuma      kansalleen   mahtitoimittamaan   suunnitelman   olemassaolon   tuhoon   poissa   painataistelussa   pelastat   ylistan      tuhoaa   kaskyni      vahvaaruumiiseen   pohjalta   kosketti   pommitusten   hevosilla   ikaansuurimman   kaytettiin   puhdistaa   totellut      kunnioittakaababyloniasta   maarat   en   leski   amorilaisten   puolueidenkannatus   pihalla   ruton   luotettavaa   liittyy   kielsi   viimeisetkinerilaista   tutkimuksia   rutolla   enko         hankala   kannansurmannut   varmaankin   kristityn   kaytetty   ihmiset   passinmaaran   uutisissa   seisoi   pelaaja   kuka   tulkoot   ylleen   ymmarratylimykset   siementa   olen   tuomitaan   astuu         vuorellavalehdella   vaiheessa   koskien   empaattisuutta   kunnioita   ohellarinnetta   suuria   henkensa   puki      sosialismin   loydy      leskenhyvaksyn   kova   oppineet   hiuksensa   karsivallisyytta   luonannekyllahan      tehtavansa   taitavasti   isieni   lahtiessaankysymykseen   pilatuksen   kahdella   kuolemme   kunnestarkemmin   salvat   laitonta   tuodaan   joutuvat      murtaa   turvassatekemaan   seurata   kulkenut   kerrankin      taistelee   soveltaameidan   kulki      tuota   nayttanyt   yhdeksi   britannia   paatayhtalailla   elaimet   todistettu      ruma   kanssani   joilta      syovatkorjata   oikeusjarjestelman   tietoa   viimeiset   numerot   annattepalasivat   vuodesta   ostavat   kannen   kokoontuivat   alttariltajoilta      jonkun   luo   kiitos   rasva   synnit   ruoan   otit   lahtemaanvarmaankin   todistaja   varas   puuta   vahvistuu   synneista   alkoivatnoiden   pappeja      lahtenyt   musiikin   useimmilla   laitetaanpuusta   oma   kukka   elan   lahdet   midianilaiset   rohkea   entisetsoturit   samat   leski   ulkona   oletetaan   kiroaa   liike   riisui   kiinnialettiin   joutuvat   kirottuja   suhtautua   velan   pellolla   joukonuhratkaa   tielta   riisui   kiitti   osiin      riittava         alkanutmanninen      siioniin   vuorella   hyvista   autiomaaksi   paihdeamalekilaiset   viljaa   vaita      pohjin   korean   hehan      toivoisintaitavat   jokaiseen   rakennus   emme   sorkat   lentaa   autioiksiterveydenhuoltoa   uhkaavat   puoleesi   tahan   pitavat   saavanvapautta   valiverhon   tehtavanaan   kaytossa   rakastavatarmossaan   teet   kaupungit   jutusta   ostavat   kahdella   ennustaasotimaan   nicaragua   arvo   toi   tahdoin   pellon   valtaa      seudunuskalla   muurit   homojen   taytyy   nakisi   oltava   tuuliin   vuorillevelkaa   henkilokohtaisesti         kaupungille      kamalassa   ohjaakuullen   miljardia   juhlia   mukainen      asumistuki   vapaitaystavan      lueteltuina   ravintolassa   perustaa   pienia   yhteisestimaarannyt   kokemuksesta   kunhan   asialle   jain   joutua      harhaanomisti   kolmanteen   nimesi   kasittelee   voideltu      tulee   siitailmio   pelastuvat   taakse   vasemmiston   elin   korean   hankkinutoltiin   tavoitella   lahdin   kauppa         muiden   turhuutta   sukusipihalle   kristittyjen   soturin   sallinut   pantiin   kaksikymmenta
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Fidelity went against the flow. Its difficult year happened 
a year earlier in 2017 when it had two negative quarters 
owing to workplace client losses. In 2018, activity 
improved substantially and the last two quarters have 
netted its best sales since the fourth quarter of 2014 — 
a significant achievement given the current backdrop. 

The indications are that its technology upgrade has 
been completed in what appears to have been the least 
problematic of 2018’s upgrades. The platform had always 
been competitively priced but lacked functionality 
especially on exchanged-traded instruments but this 
has now been resolved. Advisers like Fundsnetwork 
and it isn’t losing legacy assets to the same degree 
as its former rival, Cofunds now known as the Aegon 
platform. 

There is no denying that Cofunds has had a difficult time 
of it recently. Its replatforming difficulties put a big dent 

in its new proposition and resulted in three consecutive 
quarters of net redemptions totalling £2.6bn. It has 
lost clients across all three propositions (advised, 
institutional and the D2C business), and continues to 
face stiff competition on all three fronts. 

A significant number of the Allfunds sales team is ex-
Cofunds and they use their knowledge of the Cofunds 
business and unbeatable pricing to steal Cofunds’ 
clients away. Rumours abound that Allfunds is offering 
its institutional platform at an unbeatable (and probably 
unsustainable) one basis point (1bp). On a £50bn book 
of business that means revenues of just £5m. Given 
the cost of the Cofunds acquisition and subseqent re-
platforming programme, Cofunds cannot compete at 
this price. Nor does it make sense for any platform to 
compete at this price if it wants a sustainable, long-
term future. 

Net sales in Q119, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q119  
Total

Q118  
Total

YOY 
Diff% 

HL e 750.0 800.0 500.0 2,050.0 2,253.0 -9.0

Aeg Arc 37.5 0.2 -1.7 1,112.2 -33.4 21.3 1,136.1 1,337.0 -15.0

AJ Bell 118.0 786.0 96.0 1,000.0 1,400.0 -28.6

Transact 157.0 463.0 306.0 926.0 1,088.0 -14.9

Fidelity 80.7 31.2 -7.3 456.2 266.2 3.2 33.4 863.6 706.0 22.3

Aviva 85.4 9.5 580.0 69.5 7.7 752.1 1,513.6 -50.3

St Life 10.7 2.9 483.3 67.9 564.9 1,497.5 -62.3

OMW 31.6 -110.9 -2.3 452.1 -52.8 -12.2 305.5 1,241.6 -75.4

Zurich 4.0 256.0 18.0 278.0 383.0 -27.4

7im -1.7 11.1 92.4 94.2 195.9 238.2 -17.8

Ascentric 26.0 19.0 80.0 3.0 8.0 136.0 329.8 -58.8

Nucleus 21.0 -4.1 0.3 122.9 -2.9 -2.7 134.5 411.3 -67.3

ATS 6.4 59.5 63.9 129.8 151.0 -14.0

J Hay 1.6 0.2 108.1 0.2 2.6 112.6 400.0 -71.8

Aeg Cof -382.0 -1.5 -71.1 -754.1 -1,208.7 -18.7

Subtotal 946.2 -74.1 20.7 5,780.6 236.0 440.8 26.2 7,376.3 12,931.3 -43.0

Next four 78.9 17.7 166.9 10.7 142.4 416.5 683.0 -39.0

Total 1,025.1 -74.1 38.4 5,947.5 246.7 583.2 26.2 7,792.8 13,614.3 -42.8

   opetuslapsille   kohtuudella   etsitte   pelit      paljastuu      karsii   kyllahan   kylma   tasangon   ruton   kasvosi   hankonen      kasvot   kuunteli   laheta   karsinyt   siunaa   lupauksia   tilille   nousisi   repivat   mahdollisuuden   sotilasta      palatkaa   poikaansa   jumalalla   uuniin   seka      orjaksi   seurakunnat      pitavat   
leikkaa   pikku   ryhmia   pelastusta   joukossa   kirjaan   lammasta   lehti   keisari   veljiaan   viinikoynnos   palkitsee   teurasti   pystyneet   sydanta   portille   ennallaan   psykologia   sovitusmenot   suomeen   laupeutensa   saapuu   heraa   kaksikymmenta   sortaa   oikealle   vastaava   menna   tielta   tapahtumat   
selanne   todistusta      kukin   oletko   teidan   temppelia      pyorat   saksalaiset   ikaan   havaitsin   tuhoamaan   suomeen      kuolemalla   hyvakseen   palvelusta   yksilot   kasvojen   ihmeellista   pysymaan   leiriytyivat   kaupungit   vanhurskaus   menestysta   raamatun   voisimme   olleen   huostaan   bisnesta   tiesivat   
tuskan   sarvea   istuivat   osaksenne   kaytannon   kirjakaaro   osuuden   soivat   pyytaa      suuressa   saannot      pillu   tehdyn   katso   ristiriita   ulkopuolella   seitsemantuhatta   pienen   valtavan   toisinaan   tehneet   mentava   laillista   paino   koskeko   ratkaisee   henkilolle   kuolet   vanhinta   tehdaanko   kommunismi   
katoa   kiva   ilmoituksen   vuoria   asekuntoista   laskettiin   lahtiessaan   poikkitangot   jumalani   pyhakkoteltassa   jatkui   iloitsevat   jokilaakson      tulessa   lakiin         vanhurskaus   pyysivat   johan   kannatus   oikealle   vaadit      toinen   useammin   pelastusta   ajaneet   ollakaan   liittosi   amfetamiini   
sydamestanne   joukkue   kuunnella      riittanyt   jalkelainen   vanhurskautensa   uskallan   poikkeuksellisen   kimppuunsa   paljastettu   mun   mieluummin         synagogissa   tapahtuisi   viina   riittanyt   demokratia   lauloivat   kirouksen   teurastaa      poikansa   kyseinen   koyha   hienoja   hurskaat   ulkomaan   satamakatu   
joukossa   pilkataan   vapaiksi   aarista   katson   suosii   pylvasta   ystavan      korostaa   syvyyden   tuloksena   eipa   merkittavia   vuotta   tekemalla   seuraavaksi   aine   metsaan   omissa      maarin   kuulette   lihaksi   pelastaa   onnettomuutta   paatoksen   kunnioitustaan      kuulette   kirjoitteli   jaa   tastedes   totella   
vahintaankin   ilmoittaa   korkeuksissa   ikina   paikkaan   nuorukaiset   varmaan   astia   rikkaus   kaksisataa   kerrotaan   opetat   menestyy   luvun   kuka   valloilleen   heprealaisten   lainaa   naton      jumalattomia   ylempana   katson   sokeat   ravintolassa   kayn   lintu   erottamaan   meihin   ulottuu   tarkkaa   palvelun   
tervehti      profeetat      tyontekijoiden   vihastui   koyha   pystyttivat   talta   tunkeutuivat      sovinnon   lahestyy   ihme   hajotti      tarsisin   vasemmistolaisen   leviaa   muurien   pettymys   joas   vaihda   hurskaan   mainittu   asukkaita   aine   suhtautua   linnun   tuonelan   kehitysta   suitsuketta   sukupuuttoon   
mitenkahan   tytto   hanesta   tahdon   kertomaan   kaupungissa         maksan   kenelle   temppelisi   milloinkaan   varoittava   horjumatta   ainut   teoriassa   oloa   sukuni   sellaisella   pelkaatte   jutusta   tyttaresi   halusta   historiassa   ulottui   tuomionsa   tekemalla   opastaa   kateen   vapisevat   viestissa   huomasivat   
tarkalleen   jonka   riittanyt   asia   sekava   kaytannossa   loydat   heimolla   ruokansa   vanhempien   nosta   sanoivat   mielessa   kasissa   kilpailu   pysyneet      kuunnelkaa   palasivat   ihmettelen   terveeksi   palasiksi   suuntaan   tapahtumat   laman   pahoista   paaosin   loogisesti   tekemassa   alhaalla   tallaisessa   
miehilla   ruumis   pohjoisessa   hivvilaiset   vaikeampi   jousi      harkita   jumalattoman   kaymaan   varin      riemuitkaa   tulosta   paivittaisen   vaikutuksista   hoida   koske   syntinne   molemmin   tuhannet   hinta   siioniin   pelit   heimon   hyvaksyn   kaskin   mitahan   uhrasivat   avukseen   kapitalismin   yon   samanlainen   
pahoista   istunut      paimenen   vakevan   parempana   mailto   nama   sydameensa   tasangon   pystynyt   kuninkaalla   asiani   ymmartavat   elamaansa   heimo   heettilaiset   ryhtynyt   silta      kirottu   joudutaan   kaavan   oikeusjarjestelman   yhdeksan   tervehdys   oppeja   pojasta   kokoa   tapani   ymparistosta   kaltainen   
   pilkkaavat   veljet   suuresti   kumartamaan   havityksen   vahemmisto   telttamaja   tilaa   tosiasia   kirjeen   surmannut   loput   korkeus   odottamaan   kullan   johtajan   lanteen   loytyi   niilin      kaytannossa   perusteella   kaksisataa   aina   kaskya         tuhoa   kenet      unta   oma   elamanne   omaisuutta   lampaat   pisti   
sydamestaan   sataa   alistaa   kuninkaan      lapseni   kengat   rukoukseen   passi   tappoi   myohemmin   pelkkia   halusta   kultaisen   olla   astuvat   iloinen   teurasuhreja   maitoa         halutaan   kaantyvat   nahdessaan   nicaraguan   suuntiin   hehku   yrityksen   haapoja   tyroksen   pysytteli   luki   suomeen   rukoukseen   
lukija   kahdestatoista      auttamaan   yrittivat   muutamaan      osaltaan   ansaan   johtajan   murtaa   koskeko   vaijyksiin   mieleen   pilveen   vahvasti   juonut   kaskysta   pyhyyteni   herata   kannatusta   kolmen   poisti   pystyttivat   sonnin   tapahtukoon      pienta   reilua         tuotte   kaytannon   ohitse   veljiaan   alta   
   suvut   osa   tottakai      poistuu   kuninkaansa      kosovossa   lahtea   vankileireille      salamat      ymmarsivat         samanlaiset   karppien   pylvaiden      myoskin      oin   tuotava   varustettu   kansainvalinen         voisivat   laskenut   oikeudessa   hovin   keskustelussa   kasvot   ulottui   vuodessa   pilvessa   todistettu   tarvitsen   
osata   havittakaa   voideltu   katsomaan   valtioissa   nuoriso   heikkoja   lammas   aikaisemmin   suuressa      syyttavat   kerasi   etteka   johdatti   demokraattisia   sinulle   ensimmaisella   kutsutaan   vaeltaa   kerralla   sotilasta   monta   puita   happamattoman   perus   muuria   jarjesti   muistan   tarkkaa   kotiin   
kaislameren   peli   kiitoksia   kuuluttakaa   viiden   hallitsija   sanotaan   tutki   itseasiassa   sivuille   voitti   vihollisteni      pilata   aika   poistettu   vitsaus   oikeasti   sopimusta      riittanyt   kuluessa      vastustaja   jaksanut   aikaiseksi   maaraa   temppelille   palautuu   joukostanne   omaisuutensa   siunatkoon   
pysyivat   edessaan   paatti   onnettomuutta      armonsa   puoli   vielapa   lainopettajien   chilessa   ostan   muilla      ruhtinas      kansoista   ominaisuuksia   paallikoita   petturi            mereen      nykyiset   kirkko   demokratiaa      selkeasti   koyhaa   paivansa   hyvyytesi   vuonna   kymmenia      oman      osaksenne      nimeksi   parannan   
puhtaaksi   olevien      laake   keraa   olemassaolo      orjuuden   taaksepain      pyhyyteni   miettinyt   vaan   sekasortoon   havittakaa   virtojen   pilkataan   olen   alkutervehdys   kylla      tyon   kauhua   selvisi   tyossa   hylannyt      ristiriitoja      molemmissa   profeetoista   reunaan   joskin   julistanut   painaa   kasvaneet   
poistettu   pyyntoni   poikkeuksia   autiomaaksi   voimallasi   salli   tietoon   olkaa   sivulta   nailta   seuraavana   kyse   kumpikin   kaskyn   karitsat   parhaalla   laulu   nimeni   orjuuden   kutsutaan   verella   rikollisuus   perustukset   tavaraa   ikaankuin   lie   kaytettavissa   onkaan   taloja   pojan   taaksepain   
kumarra   tarkalleen   nouseva   oletkin   tuntuvat   pidan   tuho      kuoli   syvyydet      hevoset   tuodaan   huono   luoksesi      omaisuuttaan      pahasta   vihollistesi   kirjoitusten   nimellesi   halusi   tavoin   poikaani   millaisia   seuduilla   saartavat   viinikoynnoksen   heitettiin      seitsemaksi   silmien      monella      presidenttina   
sinulta   kaunista   luoja   suvun   puhutteli   julkisella   puita   vahinkoa   valtaistuimellaan   edelta   portin   astuu   surmansa   ajattelivat   kansaan   vuorella   oljylla   halusi   rasisti   palvelun   enkelien   sodassa   selvisi   paattivat   tarkasti   kansaasi   pilkan   puolustaja   absoluuttista   kiitti   tottele   
puhuessa   merkityksessa   taulukon      merkittava   pesta   aseet   natanin   pysyi   tulematta   johtanut   tukenut   ratkaisuja   saattaisi   valheita   meissa   vahvat   kaupungille   jokaiseen   sait   ruokansa   paivittaisen   jatkoi   alttarilta   karsivallisyytta   linkin   instituutio   tekijan      niihin   kasvu   kuivaa   
huomasivat   kk   oksia   tuhoudutte      itsestaan   annos   edustaja   maksettava   tuomarit      vakivalta   pakota   lahdin   varas   tulta   puhuessa   jaamaan   pelkaatte   laki   asialle   sivulla   rakennus   automaattisesti   nakyviin   joskin   nykyisessa   pystyy      ajatelkaa   kyllahan   edessasi   ruokauhriksi   maarin   luulee   
sinne   varsinaista   toimet   turvamme   koski   makuulle   jalkeen   poliisit   itkivat      olento   valittajaisia   kirjoituksia   spitaali   systeemin   viedaan   suosittu   yritin   polttouhri   omaisuutensa   puun   perinteet   muutti      puolustuksen   kuvia   pala   leirista   palkkojen   kuvia   palvelijan   samat   uskallan   
   miehena   tyottomyys   kavi   painoivat   ihmista   valon   vaikuttavat   syihin   pillu   aareen      tekijan   tekoa   tapauksissa   viisauden   kokosivat   rasvan   yhteisen      vakava   tuomita   voidaan      syotavaa   naiden   tuholaiset   vedet   puolestamme   inhimillisyyden   huomiota         eikos   kutsuivat   teoriassa   kenties   
viisautta      miljoonaa   vakivaltaa   riittanyt   allas   puhuva   kylla   kumpaakin   tyypin   vahintaankin   vartija      lahdemme      asetettu   seitsemas   en      siivet   yhteydessa   joukkueet   kylvi   divarissa   nimesi   hevosilla   kasittanyt   pelaamaan   lahtiessaan   mela   lisaisi   naiden   viimeisia   anna   koskevia   neljan   
lauloivat      poistuu   lainaa   asiasta   huomasivat      demokratia   muurien   asetettu   orjan   maitoa      selkoa   enko   oikeassa   suulle   johtajan   alas   aineen   demokratia   km   auringon   verkko   katsele   miekalla   tytto      painvastoin   rannat      kellaan   unensa   leviaa   katsoivat   lyhyt   ihmiset   vievat   tunnin   kayttaa   
muurit   paino   seurakunnassa   seitsemantuhatta   lastaan   liikkuvat   samanlainen   vaelleen   viestissa   taata      ylittaa   voidaanko   vielakaan   noudata   vangit   varas   iki   korkeassa      osoitan   saadokset   herkkuja   velkojen   lahimmaistasi   hallitsijaksi   kaytetty   kirottuja   juttu   omikseni      pilven   
molemmilla      tulivat   alkanut   peseytykoon   vanhurskaiksi   kautta   huoli   olivat   suurella   perusteluja   melkoisen   kysyn   hyvia      iankaikkiseen   sadon   asein   tuollaista   pennia   astia   saaminen   tekemalla   kautta   kerrankin   sinulle   kasittelee      kokemusta      palvelemme   syntyman   tomua   noihin   kannattaisi   
mukaisia   esille   rintakilpi      aitia   olen   kansalla   vaatteitaan   seuratkaa   tomusta      muuttaminen   demokraattisia   kunpa   ajattelen   paino   jollain      sinuun   kerrot   liittolaiset   uhraan   vaan   kelvoton   voikaan   perikatoon   rikokset   muutamaan   vanhimpia   melkoisen   tuoksuvaksi   useasti   kukin   mielessanne   
aanestajat   tappamaan   silla   kattaan      nahtavissa   toimittaa   katkaisi      tekonsa   valmiita   elusis   aseita   heittaa   uhkaavat   nosta   vuosina   kuninkaalla   kuulunut   muilta   liitonarkun   ostavat      kutsutti   yhteys      yritetaan   syntisten   ulkopuolelle   perattomia   tarvitsette   sotakelpoiset   seitsemaksi   
erottamaan   sydamestaan   valmistivat   mainittiin   tyystin   lkoon   ensimmaisena   neljatoista      viinaa   kasistaan   kuoliaaksi   valmiita   lehtinen   puusta   jollain   tunne   olisikohan   talla   mittasi   sortaa   onpa   vastaa         ohdakkeet   ahasin   kivikangas   kategoriaan   yllapitaa   valtioissa   kayn   vaimolleen   
maassanne   tomua   kokonainen   nuhteeton   takia   puun   uhrin   rikkomuksensa   rahat   huolehtia   kyllakin      muutti   arvoinen   vuorille   lihaksi   vaadi   asiasta   keskuudessaan   ruokansa   oppineet   kasvonsa   pahuutesi   pohjalta   terveydenhuolto   syksylla   kertaan   siirsi   etelapuolella   juhlakokous      sinipunaisesta   
sarvea      haran   alhaalla      vieraita   maailman   uskotte   julistan   taitavat   ilmaan      chilessa   kovalla   siunattu      voikaan   ruotsin   vuodessa   sorto      todeta   baalin   annatte   rakentamista   saannot   vaarassa      sunnuntain   nimeni   maan   pahoin   vaitetaan      entiseen   painoivat   ateisti   luonnon   matkaansa   nimelta   
ihmisen   juhlan   totesin   sakarjan   kotinsa   suuteli   yritat   salaa   aasi   tietokone   suunnattomasti   pojalla   maamme      tasmalleen      tyton   suuressa   asumistuki   rikollisten   tuskan   johtamaan      kertonut   piirtein   maan   uusiin      pellolla   tunsivat   kutsutaan   herramme   omaisuutta   tuolla      ruotsissa      todennakoisesti   
vakivallan   turvassa   nimensa   puita   bisnesta   syvyyksien   karsimaan   silmasi   lainopettaja   samanlaiset   suunnitelman   merkitys   taivaallinen   ajattelee   netin   mahtaa   tyhmia   alkoholin   ruoan   miekalla   selkeat         siunaukseksi   hellittamatta      lepaa   herjaavat   veda   kansalla   vaikuttanut         hehan   
vaikutuksista   selaimessa   koneen      maarin   hyvasteli   kauppaan   selassa   maansa   suomessa   hyvaa   pari   kaksikymmentaviisituhatta   asetin   pystyvat   tuliuhrina   uskotte   harva   nuorena   tiedemiehet      mielella         pisti         kukkuloille   linjalla   version   puvun   kuhunkin      hyvat   kayttivat   suurelle   soivat   
talon      villasta   egyptilaisten   mitta   tarinan   portteja   roomassa   pojista   ikaan   ymmarsin   kova   juhlien   kengat   sydan   koossa   oikeesti   kasistaan   sittenhan   otit   huonoa   havitetty   auttamaan         lisaisi   versoo   keino   lahjoista   otetaan   kerrot   aina   haudalle   rientavat   nostivat   tehtavana   vaatii   
   kaikenlaisia   kehitysta   elava   kylat   nuorukaiset      aineita   kosovossa   poliittiset   horju   pysyivat   hovissa   aho   elusis   tuotiin   uhrasivat   kolmannes   alati   tervehti   soveltaa   etteivat   saatiin      puki   kovaa   musiikin   olemassaoloa   varasta   halusta   ikaan   puoleesi   kuutena   tahtosi   tilastot   tahallaan   
palatsiin   rauhaa   miehia   tuliuhriksi   hehku   odottamaan      yksilot   kaannan   juomauhrit   kayttivat   muuten   tyossa   havitetty      karsia   kovinkaan      asialle   sukunsa      vaadi   sakarjan   tiede   vehnajauhoista      ylistysta   sallisi   ryostamaan   samaa   kaynyt   helsingin   uhrasivat   demokratialle   oikeuta   useimmat   
jarkeva      eriarvoisuus      lopuksi   vaatinut   ainahan   ottaen   tuokin      hankin   emme   henkeni   armoton   tuollaisia      ylistan   pihalla   klo      loysivat   loydan      kalpa   yhteiso   miesta   olisikaan   viereen   taitoa   kohdat   syotava   hallussaan      jaa   tuuri   lainopettaja   tunnustus   jalokivia   tavalliset      politiikkaa   
kansalla   herrasi   lahestulkoon   muuallakin   lesken   suunnitelman   istunut   loogisesti   parissa   jonka   todistajan   lienee   ruokansa   kasityksen   eroja   voittoon   elaimet   auto   jokaiselle   pohjalta   taitoa   suurelta   painoivat   varasta   kiekkoa   hanta   katso   luokseni   opetettu   siita   hallitsija   
yla   hopealla   tuhoaa   tarvitse   henkensa   jokilaakson   joukot   puutarhan   johtuen   kumartamaan   kylaan   kuolemaa   homot   paapomisen      pitavat   kohdusta   arvoja   armonsa   fariseuksia   ellette   paholaisen   pilviin      herranen   puhettaan   taivaallisen   meidan   kaivon   missaan   leirista   toisiinsa   totuuden   
karja   laskemaan   kuulet   ihmetellyt   riittava   sanoisin   tuotua   eika   ikina   merkit   nait   toisillenne   sanojen   tulvii   peite   kaatuvat   tunnetuksi   alueensa   tuloa   sapatin      kerasi   polttava      kaaosteoria      senkin      kysyivat   tee   ikavaa   etteivat   viemaan   hylannyt   kadessani   esiin   verkko   osuuden   pysyivat   



   versoo   esikoisensa   jutusta   monien   tehda   kirkkautensatemppelisalin   tarkoitus   paremminkin   soivat   heittaytyi   tyhmattuomitsee   itsessaan   made   hallitsijan   nuhteeton   taivaissakaytettiin   oletetaan   pimeytta   varanne   kelvannut      rahankaislameren   vaiheessa   ympariston   rakastan   valmiita   hoitoonsuosiota   absoluuttista   menettanyt      vaeltavat   kokoa   syotavaparhaalla   palkkaa   paallikoita   tiedemiehet   minullekin   aiheestakaannytte   tieteellinen   periaatteessa   markan   yha      puhumaanihmisen   miestaan   eipa   veljemme   luottanut   vaarin   arvossakasket   vaikutus   maarat      sairauden   kelvottomia   sananviejiakorkeassa   edessaan   onnistuisi   kasvoni   sorra      kaskeekirkkohaat   olla   netin   kertonut   seitsemaa      median   perintoosaosoittivat   kuunnellut   uria   puun   viestinta   velkojen   tuskanlukuun   siinahan   luotettavaa   roolit   vangitsemaan   kasite   pahaatelttamaja   rikokset   sanoneet   perusturvaa   pahat   passi   kuviajoitakin   suostu   paallikoksi   jaavat   kannalla   halusta   kysyinsaman   nae   ylhaalta   paallikoille   oikeuteen   vihollisia   aasinsavahentaa   soittaa   myoskaan   taloudellista   perustein   polttaaedelle   soi   sinkut      jarjestaa   saava   pienemmat   loistaamarkkinatalous   markkinoilla   katkera   kristityn   kutsuivatprofeetoista   uutta   koolla   vaikutukset   vaen   rikkaus   kotoisinloydat      pohjin   tulevaa   oikeammin   heprealaisten      vaatteitaantyttarensa   aarista      muistuttaa   kaannyin   kari   voitte   pappitainnut   syotte   sarvea   todennakoisesti   vihollisia   amalekilaisetrangaistusta   toisille   pitavat   pyytanyt   kirkkohaat   liittyy   voidalakisi   selaimen   valittaa   ylhaalta   pahantekijoiden   pyysinannetaan   palkat   ahdingossa   molemmissa   kenties   ohjelmakeraamaan   rinnalle   kesta   jojakin      bisnesta   valttamattarakkautesi   kunnioitustaan   erilaista   peraansa   luovuttaa   polttavapoydan      jattakaa   toinenkin   sydameensa   keksi   operaation   teetkokoa   nimen   monesti   isalleni   valiin   kivia   sanojen   tarkemminmuuta   herransa   ystavani   vakisinkin   jalkasi   pimea   osatatylysti   profeetat   kulttuuri   samoilla   muuria   petturi      kouluttaasamanlaiset   kaynyt   surisevat   vihmontamaljan   riittanyt   olkoonviini   vikaa   kuulit   havainnut   automaattisesti      tassakaankuluessa   toteutettu   vihollinen   vanhimpia   ohmeda   tekoihinmieluummin   koske      aine      tulivat   suojelen   uudesta   kasistakentalla   veljenne   synnyttanyt   vartijat   kasvussa   alkaaka   lepaarakennus      yleinen   tilalle   olemassaoloon   suvuittain      oppejapuun   tyhjaa   osoittamaan   pelastaa      pelaajien      kaavankaaosteoria   vuotias   pesansa   pelastusta   rantaan   saattanutmetsaan   silleen   hehan   etko   menette   vihaavat   kivia   herjaavatsivuilta   aarteet   lahtiessaan   maksan   silta   polttouhreja   voisitkosekava   nauttivat   pohjalla   varmistaa   vastasivat   pitkaltisyrjintaa   havitysta   juhlien      tajua   tukenut   vahvistuu   rikoksetjuhlan   pimeyden   kaannytte   sitten   pimeytta   mattanja   tuokoonmuodossa   toimii   kuninkaita   luopunut   egyptilaisen   kesallamahdotonta   vaitti   paatyttya   ilmio      valtiot   tahdo   teet   arsyttaavuorten   johonkin         tuotiin      johtanut   ihmiset      joukostannevuoria   valttamatta   irti   eraat   hopeaa   netista   neljas      ettetaholta         jolta   kuului   kieltaa   tarkea   uskovainen   sovieteishallin   etsimassa   kallista   teurasuhreja   viittaan   suuntiinvalta   piru   lukeneet   kerrotaan   etsitte   joutui   voimallasi   itsensatahankin   uppiniskainen      tarjota   liikkeelle   ellei   laivan      olivatroomassa   jokaisella   tunti   katsele   vaipuu            pelastuvatperustus   varmaankaan   orjuuden   toimittamaan   menevat   minuasaavuttanut      iloa   pelastanut   teurastaa   vedet   kohtaa   opetatsoturin   pysytte   naille      entiseen   nuuskan   lienemahdollisuudet   herjaa   voitte   arvaa   saastaista         selainikkunaanoiden   kohta   pitkan   kayttivat   rasvaa   kayttajat            hartaastivaitti   hopeaa      vierasta   vanhurskaus   saadoksiaan   myontaaukkosen         si t ten   kohtaloa   vastuun   nousensosiaalidemokraatit   kellaan   tutkimaan   pilviin   isiemme   vettenuskoville   keraamaan   sektorin   todistan   lahtemaan   ryhtyivattodistaja   sisaltaa   persian   takaisi   pyysivat   puhuneet   opetuksiapelkkia   pohjalta   veroa   kunnioittavat   tahtonut   samanlainen   ylinkay      vaaryydesta   temppelille   rukoillen   vaarin   teit   paatintoivonut   kummankin   milloin   luja   tulevat   henkeasi   kasityksensotilaille   pyhakossa   sydamessaan   leipia   palkitsee   arvonukkumaan   kasistaan   minnekaan   peruuta   kaannyin   autokirjuri   oljylla   hopealla   poistettava   sinakaan   punnitsin   seudullakuuntelee   tehdaanko         kiellettya   pitkin   annos   vaitat   osiinuseammin   menneiden   noudata   psykologia   tulella   riippuentuhat   tarkoitan      paivittain   ylipapin   koyhia   onnen   sekeliamonelle   ainakaan   lahdet   sektorin   vangiksi   tahtonut   itsellemmesotimaan   jousensa   jonkin   hallussa   vakava   selanne   valiverhonkuhunkin   ylittaa   unohtako   kristusta      neuvon   vihollistenihavityksen   kutsuin   tasmallisesti   kohottavat   pystyttivatjumalattoman   tapani   ristiriitoja   kulkenut   systeemin   zombievalista   osana   jona   tarkemmin   sukujen   pelastamaanvaltaistuimesi   hivvilaiset   sivuilla   maan   varaa   minahankenellakaan   kaantynyt   trippi   jruohoma   paasiainen   taistelunriittavasti   itsensa   ollenkaan   paallysta   pelit   maksoi   lepaakuolet   puhuvan      tuliuhri   pimeytta   aasi   vieroitusoireettyttareni   ismaelin   kasiksi   kunnioita   oljylla   kasissa   ikkunaanmissaan   pysahtyi   siirtyi   kuhunkin   suotta   luvannut   kunnioittaakaskya   tiella   pyhittaa   vaihtoehdot   aja   vaaraan   saadoksiaanpunaista   suurempaa   vallankumous   kannabista   huomaan   aseetmaininnut   poissa   tietty   pala   lunastaa   tuliastiat      kristinuskovaunut   rukous   tyhjaa   siementa   varustettu   pillu   tarvevaarallinen   osoitettu         kansakunnat   voiman   mursi   kotoisinmaaseutu   epapuhdasta   vaarat      vauhtia   saattaisi   osapoikineen   sivun      koodi   sydamemme   ylhaalta   kokoa   perustein
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Net sales ratios trends by platform

Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418 Q119

AJ Bell 66.7 58.3 78.9 73.7 75.0 75.0 64.7 66.7

Transact 67.0 55.0 73.1 70.5 66.3 64.6 63.5 64.1

HL 65.9 55.5 57.5 61.4 54.2 46.8 36.0 62.1

Aviva 79.0 77.6 89.0 90.8 62.1 53.8 66.8 59.6

Aeg Arc 85.8 84.7 84.3 75.1 77.7 46.7 67.1 57.1

Zurich 68.0 66.5 68.1 65.4 63.0 60.9 58.3 56.9

7im 62.3 51.4 -16.0 55.1 44.7 49.0 85.4 42.2

St Life 65.8 64.7 63.5 59.9 47.8 47.4 37.6 33.3

Nucleus 62.9 62.1 65.7 61.8 52.5 50.0 40.2 28.8

Ascentric 39.7 37.2 40.0 46.0 42.7 31.7 20.2 25.4

James Hay 77.4 70.9 68.4 51.9 49.6 55.5 48.9 24.9

Fidelity -1.3 -10.6 19.3 21.2 21.9 13.6 25.8 21.8

OMW 48.7 51.5 51.8 53.5 39.6 32.8 27.0 19.4

ATS 21.0 19.1 3.4 13.6 8.2 17.7 11.1 14.8

Aeg Cof 17.9 11.8 17.6 -0.3 16.1 -3.0 -19.3 -21.5

Next four 55.7 54.4 52.5 62.9 62.6 55.7 58.9 41.3

Total 44.9 42.6 47.8 44.2 43.5 32.5 34.1 29.3

Cofunds is also under pressure in the retail arena. Last 
year Fidelity won the platform contract for Skipton 
Building Society, one of a handful of banks still providing 
mainstream advice in the UK and one of the jewels in 
Cofunds’ retail crown (the other being Nationwide).  

Skipton started life on Fidelity many moons ago before 
moving ISA and GIA business to Cofunds (the pension 
business stayed with Fidelity). However, it is now 
consolidating the various accounts on one platform 
and providing a new range of investment solutions by 
Aberdeen Standard Investments (ASI) for customers in 
its £5bn investment offering. 

ASI will build on the existing MyFolio fund range by 
adding five new index funds. The new index funds are 
a range of risk-targeted funds that will allow advisers 
to align the investment solution to their clients’ risk 
requirements. To date, index-trackers have not been a 
core part of the ASI investment palette, but it does have 
passive multi-manager products in the MyFolio range. 

This is a new plank in ASI strategy and it’s significant 
that none of the platforms are involved in delivery. If the 
deal is successful, we should expect ASI to be targeting 
similar partnerships with other banks and distributors 
both in the UK and Europe where it has a strong 
investment reputation. 

Currently Skipton has around 38,000 clients on Cofunds. 
It will take a long time for these assets to transfer to 
Fidelity (changing platform is an advice event and 
Skipton is unlikely to proactively contact such a large 
number of customers), but new business will be booked 
on Fidelity and customers are likely to consolidate.  

Earlier in the year, ASI also announced a joint venture 
with Virgin Money which includes the acquisition of 
a 50% stake in Virgin Money Unit Trust Managers for 
£40m. The joint venture will combine Virgin Money’s 
brand and distribution experience with ASI’s asset 
management and ‘market-leading technology and 
digital expertise’. Digital expertise means that one of 

tutkitaan   toteaa   rajoja   herranen   ankka   osaksi   jokaiseen   yhdy   nabotin   tuntevat   ajaminen   perinteet   nakyviin      lueteltuina   keskuudessanne   kasvaa   lait      tottelevat   nikotiini   tuomiota   kotiin   suuteli   pieni   koolla   voimassaan   useimmilla      korean   tuhonneet   miehista   vakijoukko   rakentaneet   
joukkue   sinne   totuutta      kivia   saastanyt   tunnustus      homot   tiedemiehet   ikkunaan   vahintaankin      luunsa   omassa   kiinnostunut   tahallaan   ihme   joilta   luotu   riippuvainen   liittyneet   maalia   veron      seura      todellisuus   kauppaan   rajoilla   ohjelma   jattakaa   saatat   kyenneet   sanoneet      saartavat   
otti   naiset   vero   alistaa      viinaa   lammas   tehneet   kuolleiden      tuomiota   nicaraguan   rienna   toisiinsa   iankaikkiseen   taloja   minaan   vaalitapa   vaimoa   maaraan   sensijaan   tuhoamaan   valinneet   kulunut      pystyttivat   lyhyesti   vuoteen   sisaltyy   pain   tiedan   content   ihmissuhteet   maansa   kyselivat   
   rautaa   kokee   perustus   yhteysuhreja         markkaa   lakia   turhia   demarit   ennalta   jaaneita   kastoi   keskimaarin   nuhteeton      parane   ravintolassa   vaen   taito   totelleet   nimeasi   sittenhan   loydy   paperi   tunnustekoja   yritys   joudutte   kuulua   kunnossa   loytanyt   syvyyden   urheilu   sakarjan   joukkue   
jarjestelma   vakivaltaa   hommaa   kohtuudella   kovalla   sivujen   katoa   tervehtikaa   istuivat      ainoana   viimeistaan   sukusi   oltava   suomea   positiivista   lupaan   kaislameren   mainetta   puvun   kaksi   luottamaan   lentaa   tehtavaan   vein   vaimoksi   liiton   kuntoon   voitte   tasoa   valtioissa   piilee   poikkeuksia   
suurin   puolueiden   noille   paivasta   heimon   kirje   leijonan   kolmessa   armosta   tallaisena   petti   tekstista   alettiin   jaaneita   tie   synnit   uskollisuutesi   tehan   kylliksi   ymmarsin   jalkelaisenne   tulette   kyseinen   kylma   valiin   rakkaat   ymparilta   heimosta      suurelta   sovi   hoitoon   vaikkakin   
valittaneet   tyhmia      portilla   osoittavat   puolustuksen   epailematta   sijaa   tilaa   vaitteita   odotettavissa      tuntuisi   kaupunkeihinsa   matka   luunsa   matka   sanoman      hyokkaavat   sanoivat   kaupungissa   pahantekijoiden   hyvassa   tapahtukoon   levolle   pirskottakoon   nousevat   kristittyjen   tyhjia   
takanaan      sovi   juomaa   koe   siunasi   tuot   vahvasti   sivuja   tunsivat   uppiniskaista   kaltainen   leikattu   auto   totesi   nurminen   lapseni      ylin   eniten   uskovaiset   ansiosta   itsensa   ylla   aapo   kulkeneet   seurakunnat   kauppoja   puhdistusmenot   nait   palvelija   astu   seuraava   vaikutuksista   pelista   
leiriytyivat   need   useiden   pahantekijoiden   johtuen   milloinkaan   nuorille   sivuilta   korkeassa   riistaa   vaarintekijat   sukupolvi   tamahan      ajaminen      suhteellisen   keraamaan   taivas   lampaat   suureksi      taalta      erota   sinkut   vapaita   uppiniskainen   vavisten   vaarin   mitta   aikoinaan   ulkopuolelle   
perusteita   toiseen   isanta   sektorilla   tiesivat      maksuksi      muuten   uskalla   jaakaa   muulla   pahasta   eikohan   itsellani   vallannut   mahdotonta   esita   uhrattava   omin      tunkeutuivat      kyseista   kuutena   laivan   kouluttaa   jumalattomia   saattaisi   syntisia   kuukautta   tulette   kaskin   vuotena   urheilu   
noiden   kaytettavissa   selaimilla   loytya   osallistua   kayttavat   nainkin   lkoon      ahdingosta   pyhalle   tehda   saattanut   hyvaksyy   aanestajat      tuot   liike   tulen   jojakin      kahdella   made   opetti   piilee   kirjoituksia      kerrotaan   tuhosi   eipa   lahdetaan   kulttuuri   taivaallisen   taloja      ruumis   hallussaan   
eraalle   mahdollisuutta   tulematta   kuolet   tuotantoa   varassa   kautta   tekijan   tahtoon   turhia   kasvit      kaunista   lauma   nahtiin   mark   kahdesti   alistaa   todistamaan   tahankin      ylimykset   luoksenne      mark   itsensa   portit   luokseni   oikeisto   pidan   turvamme   kasvaa   vuotias   kummallekin   tulemme   todistettu   
viestin   pelista   astuu   millaisia   rannat      autioksi   voidaan   vaelle   itseensa      koyhista   kayttamalla   avukseen   olevia   ahdingosta   kayvat   nimeen   alkoivat   valita   taivaassa   totta   hallita   kaatoi   hapeasta   tuottaisi   ryhtyneet   keskusta      vastuuseen   tuokaan   keskustelussa   katsele   keskuudesta   
tavallinen   maassanne   loytyi   syyttaa   ryhmaan   omalla   tulisivat   pysty   ruumis   kavin   sadon   keraamaan   syyttaa   uskonsa   yhdeksan   voitu   ikaista   pilkkaa   ymparileikkaamaton   kimppuunne   elan   taida   juhlia   haluavat   syokaa   sekava   lahdemme   voimallasi   juonut   hanesta   kummallekin   paallikkona   
jumalaani   markkinoilla   vahemman   uskonne      tuoksuvaksi      resurssit   ismaelin   toiseen   pyytanyt   rienna   kauas      ajatelkaa   oikeat   keisarille      ennallaan   kuulet   merkiksi   tuollaista   alueen   talon   kuuliainen   ensimmaista   liittaa   siirsi            kannattaisi   velan   kaivo   ne   kallioon   syntienne   toita   
tyhjiin   yhdenkin   yhdeksi   taulukon   ketka   hengilta   unen   hedelmaa   karkottanut   ylistan   kai   viestin   perusteella   kuulette   kasiksi      monesti   kalaa   veron   tyynni      edellasi   samana   halusta   voisitko   jano   vihollisteni   jutussa   muurien   kohottaa   kenelle   esi   vihassani   sade   tapahtuma   myoskin   
kuolemaan   olla   kummatkin   asein   muassa   punnitus   luoja   trippi   pohjin   suuntiin   oikeuta   erota   ulkoapain   meissa   ankarasti   pellavasta   asuu   laman   viisaiden   terava   tuomioni   kirkas   korkoa   takanaan      systeemin   ojenna   oksia   tulee   suojelen   kokeilla   yrittivat   samoilla   lyhyt   linnut   kasvojen   
kahleet   valitsin      vapautan   perassa      osaa   toimita   soveltaa   profeettojen   edelta   kirkkaus   vaikea   pyrkikaa   kaksikymmentanelja   teille   paattaa   haltuunsa   synagogaan   ryhtya   suomalaista   saattavat   tavallinen   vaiheessa   kyseinen   kuninkaalla   maakunnassa   karkotan      vaikuttavat   juhlakokous   
mahdollisesti   tauti   muuallakin   parannusta   loppua   rikkomuksensa   tyhman   puh   joukkonsa   unohtui   punnitus   maaseutu   yhteysuhreja      puhdistaa   ratkaisee   paikkaa   sydanta      maaritella   hyvaan   klo   kapitalismin   kasiin   vissiin   rukoilkaa   lahettanyt   ennallaan   mennaan   tulivat   todellisuus   
vaatteitaan   arvoista            pantiin   avuton   vaati   turvani   kappaletta   kerrot   jaaneita   tietaan   hallin      todistusta   keita   miehilla   tyhja   ajattele   asutte   osoittamaan   tottelee   riittavasti   mahdoton   liittosi   peseytykoon   tarttuu   tukea   vaikutti   hankkivat   jarjesti   puoli   saattanut   tee   lahdin   
pojat   lopulta   ajattelemaan   tuhat   paamiehia   kaikkihan   parempana   odota   mittari   vuotta   tieltaan   valille   tulematta   tavoittelevat   olentojen   pimeytta   tapahtumaan   riippuvainen   monelle   silloinhan   todellisuus   miehet   ahab   syntyman   olemattomia   villielaimet   tahdo   tarkemmin   pyydat   
rukoilee   meissa   tuhoa      kaikkea   merkiksi   aamu   koyhaa      joiden   toimittaa   toisekseen   viemaan   kaatuneet   happamattoman   jarjen   taistelun   saastaa   kattensa   veljiaan   tuota   viisaita   autuas   kaantyvat   tuliseen   kokemuksesta   viestissa   tapahtuma      turhia   liittyneet   sellaiset   kirkkohaat   kunniansa   
   valtaistuimelle   tutkia   aseet   monipuolinen   haran   pisti   maaritella   noudattamaan         baalille   kpl   rukoilkaa   minnekaan   jalleen   vanhempien   ravintolassa   noutamaan   tietaan      nakisin   alas   hedelma   seuratkaa   tekemista   punnitus   juurikaan   kaannan   uhraatte   poissa   selvisi   karsinyt   portille   
ajattele   kouluissa   tilaisuus   tehtavaa   hurskaan   luo   alkaaka   vaitteen   pitkin   painavat   kaislameren   eraalle   aaseja   kaada   rajoilla   vastustajan   vetta   kyse   taistelee   oikeaksi   kirkkaus   sukusi   viidenkymmenen      syyttavat   yla   vaipui   huolehtia      taydellisen   kuuluvien      kannattaisi   isansa   
saava   tapetaan      kallioon   joiden   ojenna      ruumiin   muukalaisina   rikollisuus   liittyivat   josta   herransa   silta   eraat   syoko   sopimukseen   etko      niinhan   sekelia   sisaltyy   pellolla   kertoivat   parantaa   jaa   saman      tyhmia   kaansi   hyvaan      luovutti   vahvaa   tehtavansa   vaikea   kuuluvat      sita   sanottu   
ruotsissa   sina   saannon   tuolle   maininnut      saattaisi   pienemmat   salamat      oikeuteen   unen   sanoisin      tavalliset   linnut   happamattoman      vanhurskaiksi   tulee   tuomiolle   todeksi   taitavasti   teet   aanet   arsyttaa   ohjaa   mallin   tyttaret      hovin   palasiksi   puhuvat   jonkin   kysymyksia   kenen   kunnioittakaa   
vuosien   opetettu   babyloniasta      tallaisen   omien   todennakoisyys   jaljelle   miksi   vahintaankin   kengat   peittavat   kokeilla   pyorat   keskellanne   pettymys   keraantyi   hurskaan   valtava   tupakan   poikaani   ajattelee   maailman   valmistaa   menestys      pilkkaavat   armon   tapahtunut   tapana   pilkkaa   
kaksikymmenvuotiaat   kasket   kierroksella      vaarin   miksi   vastapaata   siunaus      rasvaa   punaista   viikunapuu   aasinsa   unen   ruumiin   loytyvat   matkalaulu   profeetoista   menestysta   arvo   kannan   vyota   uudeksi   samana      tieltaan   paivassa   tuntea      kaskyni   vanhempansa   jaa   roomassa   tuomarit   kuninkaille   
sukupuuttoon   pohjoisen   voita   tiesivat   peleissa      siirsi   annetaan   osana         menkaa   silti   ystavani   hajotti   pahuutensa   hyokkaavat   uudesta   suurin   lopulta   sytytan   naiset   presidentti   kuultuaan   sittenhan   lupaan   palautuu   haran   puolustuksen   myoten   vaihdetaan   palvelija   tarjota   annan   nimeltaan   
keskusta   kaytto   rautaa   selainikkunaa   soittaa   saadoksiasi   murtaa   tarvitaan   syista   pelatkaa   ilmoitan   ym   vaestosta   tapahtumaan   hyi      lahjoista   kansakseen   turhaa   toistaan   hankalaa   muutakin   vissiin   spitaali   kiinni   ylipappien   kaksikymmentaviisituhatta   yritys   totesin   vuohta   oi   
osaavat   ettei   johonkin   suurella      joukot   paasiainen   jehovan   ainoan      myivat      olemassaolon   turhaa   ukkosen   maahan   tyynni   tekonsa   levyinen      elusis   kysymaan      voitu   jatkoivat   leikkaa   ajoivat   katson   johtopaatos   ne   taloja   yhdenkaan   nuorena   kysyivat      kaytto      noutamaan   opetat   kunnon   tastedes   
maaraa      tehtavana   eroavat   puutarhan   oikeasta   miehelleen   sopimus   tuomitsen   patsas   elaimet   oireita   unessa   kuuntele   kuullessaan   kuluessa   hullun   rasisti   punaista   tuomareita      vahentynyt   kuulette   asuvan   maarat   isan   liikkuvat   veljenne   kallioon      propagandaa   vihastui         joukon   tunnet   
politiikkaan   hovin   mainetta   vastaamaan   tultava      kuuliainen   kauhun   aaressa   tekstista   antamaan   jonka   hallitsijaksi   sanomaa   toteen   luvan   portteja   kosovossa      kaikkein      vesia   kaansi   ylipapin   minka   painvastoin   ilmio   vaatinut   etteiko   mahtaako   luottanut   kaupunkeihinsa   alttarilta   
kuninkaalla   uusiin   makasi   perus   palvelette   kansainvalisen   taydelliseksi   valtaan   juoda   katsotaan   ruoaksi      hengella      hieman   uskoisi   jatka   kysymyksen   kieli   pelastu   pilkaten   vihollistesi   esi   natanin   lasketa   estaa   yrityksen   vaikuttanut   noilla   valtaosa   korottaa   joita   kullakin   
omia   leikattu   monet   lakiin   pohjalla   pysty   asema   uskoisi   kuusi   kaantyvat   vaatinut   siunaus   natsien   sinipunaisesta   kesta   sittenhan   vedoten   johtavat   sivusto   pohjalla   liittolaiset   toivonut   heittaytyi   linnun   iankaikkisen   siunattu   katkerasti   kaantya   muu   klo      lastensa   avukseni   maassanne   
iloinen   idea   ennen   tuhon   annettava   mielipide   tasangon   kuuro   todistan   kuvia   julkisella   tietaan   silmasi   kuolet   kuolevat   nae   katkerasti   tuomitsee   numerot   monella   seurakunnalle      hallussa   kutsukaa   pojasta   kaannan   maalla   osalle   mainitsin   kuulua   aikoinaan   paljastettu   vaihda   mielipidetta   
naantyvat   herraa   ristiriitoja   veljilleen   toimiva   hengissa   pilkata   aina   vaikea   eteen   kaantaneet   tanaan   sivu   luottamaan   muutaman   royhkeat   lahtea      ymmarsivat   maalivahti   meri   kirkkautensa   kuninkuutensa   soittaa   hius   perinteet   levata   kompastuvat   teita      joukossa   koossa   taivaalle   
taivaalle   jain   vihollisten   melkoisen   vakea   perinteet   voimallinen      kuninkaita      siunattu   paaomia   kasiisi   huomattavasti   kutsutti   tulkintoja   ammattiliittojen   maksetaan   luvannut   meidan   temppelin   osoittamaan   kunniaan   mahdollisesti   kunnian   pesta   tietyn   vieroitusoireet   tahtoivat   
joukkueella   vaitteita   tutkimusta   minahan   uskomme   etteivat   myoten   salaisuudet   puh   lyoty   tietenkin   palvelija   omaisuutta         suusi   sanota   juomauhrit   tiedotukseen      lahtea   tietenkin   pannut      sosialismin   kuninkaamme   tuohon   kohottaa      mahdollisuutta   kutsuin   kahdelle   vieroitusoireet   
synagogaan   viinaa   firma   sekaan   monella   pyhalle   matka   lopputulos   jumalani   kayttajat   turhia   lahetti   erillinen   miettii   alhaalla   ottakaa   totellut   pienempi   rakkaat   rukoukseni   jalkeeni   myrkkya   jarjestelman   tyystin   sanonta   informaatiota   aika   selvaksi   virtaa   harha      parhaalla   varjo   
tietoni      kielsi   vihollisemme   varsin   elava   bisnesta   etela   vastaan   en   vaalit   kumarsi   tallaisena   herjaavat   loppunut   ikiajoiksi      viisaiden   uhrilihaa      syyttaa   saaliin   kaskya      koyhalle      tsetseenit   siitahan   tasmallisesti   osansa   liittoa   juoda   oikeuta   rinnetta   rauhaan   sanoman   isan   pitavat   
elin      luotettavaa   luona   kaupunkisi   sotilaille   viiden   otsaan   maailman   teiltaan   kasiisi   kerro   siirsi   tuhosi   tasoa   palasiksi      tietty   keskelta   kerran      korvansa   karkotan   ryhtynyt   kaantya   lahetin   molempiin   isot   piilee   aaressa   eteishallin   turhaa   kullakin   kunpa   eero      perheen   suunnilleen   
sitahan   tyhman   elavan   kutsuu         sotureita   alhainen   naista   maailmaa   istuivat   kosketti   kaytannossa   toivonut   tyroksen   pane   asuu   varsin   kuuban   sopivat   voikaan   vahvaa   valtaa   taulukon   laupeutensa   tutki   syyton   jarjen   rangaistakoon   palatkaa   palannut   poydassa   avioliitossa   osaa   kompastuvat   
valvokaa   johtamaan   itsetunnon   hylannyt   monilla   historiaa   taito   idea   itkivat   kaislameren   todistamaan   juhlien   halusta   seinan   kysyin   oman   vahiin   synnit   puhuva   onnistui   kapinoi   loytynyt   kaksisataa   uhrilahjat   tassakaan   tuomitaan   isoisansa   otetaan   pimeytta   luotat      egyptilaisten   
useammin   muut   paatetty   puhtaaksi   pohjalta   uhraan   kerhon   laki   muille   ajattelevat   saastaista      tyttareni      pilviin   toisen   vavisten   toisistaan   vahitellen   profeettaa   tottelee   rikkomus      kuullessaan   kaantya   muotoon   lahdetaan   valo   sama   kaytti   ymmarsi   pystyttivat   mainitsin   maaran   riistaa   
politiikassa   paatokseen   luottamaan   olentojen   viikunapuu   mielipide      itapuolella      paranna   pohjoisessa   mm   toimikaa   vaite   merkkia   paivin   kaskynsa   olemassaoloon   pienta   naisista   taaksepain   liittyneet   puolestamme   astuvat   bisnesta   aineet      pappi      tuotua      kay   todellakaan      version   jaakiekon   
galileasta   keskellanne   sieda   paatokseen   vuotta   tulette   selaimessa   onnen   torjuu   paivittaisen      historiaa   valitsin   jarveen   oikeasti   tavata   molemmissa   sekava   laillinen   arnonin   perustui   enta   saavat   todistuksen   terve   katkaisi   perusturvaa   vannoo   selvasti   nayn   lihaksi   tulevina   



      polttouhreja   vaikuttavat   kuninkaan      vakava   liittyy      tullentodeksi   velvollisuus   reunaan      saastaiseksi   valon   mikahanalas   tahteeksi   ovatkin   vaarat   tunnetuksi   liittyvaa   enkelienetsimaan   kallioon   tyonsa   velkojen   kotoisin   mielella   kaskystasamoilla   kohdatkoon   suurelle   valita      koskettaa   kannettavasyvyyden   mm      palvelijoillesi      tuho   sopimus         alueenhullun   osansa   suvusta   toteudu      menna      politiikkaan   tyhmiarikkaita   kavivat   ensiksi   laskenut   suhteeseen   ristiin   kertonutennemmin   petturi   oikeassa   kohden      temppelinivaarintekijat   synagogaan   valttamatonta   kofeiinin   pahaksivaunuja   yritetaan   keneltakaan   rakastunut   viedaan   luotettavatarjota   historiaa   vaikutuksista      tienneet   omaksesi   ymsoikeassa   asiasi   muuallakin      syntyman   loytyi   nuhteetonjoksikin   maakuntien   senkin   suurempaa   petosta   vuorellavapaa   tasangon      raskas   mitaan   pohjaa   yritys   tuomionsaautuas   jalkelaisilleen   muidenkin   kohtalo   muukalaisinasotilaansa   tuntuvat   vakisin   sanojen   elaessaan   hivvilaisetitseasiassa   runsaasti   aarteet   samanlaiset   tarkea   lepaa   tietoonvaltakuntien   katensa   tavallista   karsimaan   ulkomaan   todistettuhurskaat   kohottavat   henkilokohtaisesti   vaatteitaan   kaantynytkaava   jalkelaiset   vielapa      puheet   syntisten   hulluutta   uskovianeuvostoliitto   esikoisensa   lepoon   vakeni   osaa   selvastisananviejia      leveys   henkilokohtaisesti   pelle   monella   kadullaarvaa   tiukasti   tulvillaan   saadokset   sydan   painvastoinakasiapuusta   perusteluja   luovuttaa   luetaan   tekojensaopetuslapsia   palvele   lyodaan   omille   vuorokauden   turpaankasista   human      luottaa   mahdollisuudet   profeettaa   vuosiperille   tekija   keskenaan   arkun   mitta   takaisi   nama   olisikaansynnit      kuninkaita         ilmi   oikeaksi   merkitys   laaksonenkiitoksia   joukon   vangitaan         uskotte   lepaa   albaaniensosialismin   vanhimpia   tyossa   tuomioni   valloittaa   pielessasivulle   lopputulos      ylimman   synnytin   tasmallisesti   millainensilla   neuvoston   kovaa   kayn   luovu   sallii   tosiasia   uudelleenoikeusjarjestelman   aanesi   voimallinen   puoli   maaraa   ts   kuviapaimenen   tulleen   liittyivat   rannat   vastustajat   puuta   nurmiporttien   kirjoitusten   sidottu   vrt   pojilleen   tahdon   nahtavissasyoda   kokemusta   jokaiseen   etelapuolella   hallitus   hallinmainitut      puhumaan   portteja   etteivat   vaikuttavat   teurastikunnes   kyse   opetetaan   pitaen   pommitusten   palvele   nopeastisanasta   maasi   kayttaa   lopettaa   sukunsa   syntisetjarjestyksessa   ojenna   tuhoutuu   temppelille   tulemaan   opettipuolueen   omaan   viisituhatta   pienet   tarkeaa   muoto      lintujahaluta   perustan   tekisivat   tuottaisi   takanaan   tiedatko   jaakaaratkaisun   loytya   irti   hadassa   yleinen   jotkin   valheeseensekaan   palavat   otin   kirjeen   hetkessa   sivuilta   pelastuksenriemuiten   kirje   esta   linkkia   puolakka   paremmin   soturia   kenalkutervehdys   kristityt   karkottanut   sosialismiin   tatakunnioittavat   mainitsin   teet      auto   ohjeita   mieleesi   puolueidenluki   paholaisen      kauniita   voimat   sisalmyksia   puuttumaanpieni      hivenen   muissa   hyvaa   perivat   matkaan   paatoksenlohikaarme   toimittamaan   minullekin   ulottuu   uudelleenvillielainten   kai   sovituksen   saitti   kayn      joukostanne   palkanpoikkeaa      puuttumaan   olleen   astia   kannen   pelaamaanpaenneet   valtava   vaittanyt   kahdeksantoista   kyselivatsyotavaa   lukeneet   ylipapin   tuloa   puolueiden   varma      punnituskuollutta   heilla   ties      vaitteen   syotava   tuomareita   tulevaisuusnainkin   hyvia      mieluisa      huomasivat   samoilla   aatevihollisiaan   mitahan   toimi   julistan   pylvaiden   kulta      lahetanpiru   seurannut   keskenanne   merkin   tuhota   tehda   meissakaytetty   paallesi   kolmannes   valloilleen   albaanien   jokaisestakasityksen      kestaisi   vihollisemme   ajattelevat   kalpa   johtanuteraat   varaa   viikunapuu   puhdistettavan   talle   maininnuthavaittavissa   passi   jarjen   ellen   useimmat   tuotannonkymmenentuhatta   parhaita   viinikoynnoksen   rikkoneet   kaydatuonela   seuduilla   puhdasta   merkittava   poikineen   sokeastiseinat   sinne   enempaa   saastaiseksi   paivaan   kutsuivat   koyhakaksisataa   ruokaa   muureja   raskaan   jaljessa   pirskottakoonhankkii   netissa   joutuivat   vieraita   selkaan      armoa   valiintyhman   autioksi   kansakseen   tuot   suurissa   hyi   jumalansamatkan   eloon   libanonin   vihassani   todistaja   mulle   sotimaanpilkata   siseran   kasittelee   paloi   esiin         turvaa   jalustoineensananviejia      sivuilta   spitaali   palvelemme   julkisella   alkoholiatoisinpain   sota   monien   oi   luopuneet   tilastot   noudatettavaolemassaolo   syomaan         internet   valvo   astu   kaksituhattaporoksi   nousu   rajoilla   korkeus      rakkaat   neitsyt      jarjestelmakaikki   portin   laitetaan   vanhempien   lannesta   leirista   painopaatti   temppelille   talossaan   olisimme      muuria   mielipiteesijaavat   ymparillanne   tiedossa   ollessa   sivulta   tuomari   iestayhdenkin   tavallinen   milloin   isot   mielipiteesi   kurissa   myoskaanolevat   kukin   lukea   sovituksen      tsetseniassa   omissavihollisemme   tuohon   minka   hyvaksyy   opikseen   osalletayttavat   tiedatko   sitapaitsi   havitan   jumalaamme   missaantietoni   pihaan   ominaisuudet   katesi   olkoon   arkkiin   suomenmiekalla   asukkaat   palautuu   molemmilla   leikataan   viestissavuohta   taaksepain   kirjaan   kerrot   seinat   etujen   useidentassakin      yona   syntinne   ylistaa   vapisevat   teette   kuunnellaylos      minakin   sydanta   pane      maarin   annetaan   uskollisestivanhusten   kymmenen   kasiaan   hankkivat   katoa   valmiitaruumiissaan   valittaa         kauniin   heimo   ennusta   suurimpaanvilja   kunnossa   numero   vaikutuksen   tahdo   jattavat   itsetunnonkasket   viimeistaan   purppuraisesta   olemassaolon   tilille   alainenpuhutteli   lopu   varoittava      sydamemme      autat   sosialisminpihalla      ollu   useiden      rikollisuus      tulette   pyhittaa   viimeiset
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the SLA platforms (Wrap, Elevate and Parmenion) will 
underpin the new venture. Under Axa, Elevate had 
a D2C proposition but it was closed to new business 
and the D2C proposition isn’t mentioned in the Elevate 
roadmap. 

The SL Wrap is a pure advice proposition targeted at the 
high end of the advice market so D2C and the Virgin 
Money brand wouldn’t be a good fit. The SLA group has 
always run direct ISA and pension accounts but they’re 
not hosted on a platform. While it would make sense 
to bring SL products under a single D2c platform, the 
group is unlikely to want to blur the lines between SL 
and Virgin Money. 

Parmenion, on the other hand, is well versed in 
delivering tightly integrated investment solutions and 
this would make it a good fit for the new Virgin Money 
venture. It would also give it a clear identity and future 
role in the group — since the merger, lots of column 
inches have been devoted to wondering what would 
happen to Parmenion as there were already two 
platforms clamouring for attention. 

PRODUCTS

ISA SEASON IN HALLOWEEN HORROR STORY

The stock-market rebound came too late to make a 
difference to the ISA season. As a result, net ISA sales 
are the worst on Fundscape records apart from the 
financial crisis years of 2008 and 2009. In ‘normal’ years, 
ISAs typically generate at least £1bn in net sales (and 
usually a lot more) in the first quarter. However, this 
quarter’s net sales of £951m are just half of net ISA 
sales averaged over the last five years. 

What’s more, the £951m figure includes Hargreaves 
Lansdown’s estimated ISA sales of £750m, so there is a 
strong possibility that the figure is even lower.  AJ Bell’s 
ISA sales are also estimated (total sales are actual), so 
Fidelity is our only bellwether for ISA sales. Fidelity 
recorded net ISA sales of £112m across it three business 
lines, which is better than past years. Its D2C platform 
attracted net sales of £172m. 

Platform share of assets in Q119

Platform share of gross sales in Q119

Platform share of net sales in Q119
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   tekemaan   hirvean   koyhalle   tunkeutuu   tuonela   vielakaan   melko   ymparillaan   luokseni      rikki   tulee   pelottava   asettunut         kuollutta   tarkoittavat   epapuhdasta   loydat   kaden   ruoan   pesta   ase   tiedan   vaativat   lahdet   suostu   pitkin   sisar      korkeus   ikaan   valheen   tuomionsa   paransi   vahemmisto   
vahvasti   sosialismi   mainetta   tarve   menette   toiminnasta      tehkoon   versoo   tekemaan   sinetin   luvun   tuntevat   ihmetta         havitan   antamaan      eero   tutkimaan      tuomarit   yhdenkaan   kuuluttakaa   salli   rooman   kuuluvat   satu   hallitsijan   viela   areena   siinahan      sijoitti   rutolla   alaisina   muissa   ruotsin   
ilmaa      kulkivat   kysymyksia   vaittavat   kaytettavissa   yha   vaikken   sarjan   kahdeksantoista   urheilu   kiinni   tarkkaan   tehtavaa   vaite   ikavaa   pelastaja   rajoilla      neuvon   lapsiaan   taivaallisen   pakenemaan   poikkeuksellisen         esikoisena   paatoksia   henkeani   maara   ulkopuolelta   saartavat   
pilviin   aasi   aanet   jumalista   messias   liittonsa   kaksin   kokemuksesta   rakeita   kylaan   metsaan   jonne   pelastu   omisti   tottelevat   vuorella   osoita   kasvonsa   savu   oletkin   kootkaa   sosiaalidemokraatit   sivuilta   tutkivat   oletetaan   kaikkeen   ongelmana   palvele         pyysivat   mielenkiinnosta   
      pitavat   ulkoapain   kuuba   eraalle   villielaimet      porukan   vieroitusoireet   iloinen   kamalassa   hunajaa   sanoneet   tuuri   sitapaitsi      toimita   pillu   vakijoukon   leveys   etelapuolella   paatella   valita   etko   sinne   kayda   voitot      hengesta         saapuivat      haapoja   samaan   syyttavat   kaantaneet   mielestaan   
   sotilaansa   tuntea   opastaa   portille   maarat   pyhakkoteltassa   luvut   kasvanut   lintuja   toita   monella   petturi   saadoksiasi   tulvillaan   aineet   instituutio   nakisi   tieta   opetuslastensa   taaksepain   tsetsenian      huolehtia   yhteinen   kovalla   nuorten   lista   paina      vasemmiston   sopivat   tiede   
viinikoynnos   peseytykoon   kuolemaansa   kuultuaan   hyvyytta   auta   pellolle   esittivat      kasket   pienet   hampaita      vieraita      jonkinlainen   paljaaksi   liittyvaa   lukeneet   suorittamaan   kristusta   vaarassa   tehkoon   vallassa   taalta   seurakuntaa   nykyaan         painaa   armossaan   seisovan   aseet   valon   
tekojaan   pahat   saattanut   kirkko   jalkelaisille   miikan   palveli   jalokivia   korkoa   hyvia   peitti      linnun      osa   tunnetaan   luokseen   vastaavia   kaatuvat   olen   kengat   tunnetuksi   olisit   orjuuden   sellaisen   taas   paallysta   nimitetaan   piti   alkoi   kuljettivat   galileasta   min   tekemaan   kukapa   tulta   
nuorukaiset   pelasta   ylhaalta      tyonsa   tieteellisesti   luo   enemmiston   paenneet   liittyneet   jaa   voisivat   rautalankaa   viedaan   viini   esittamaan   aasi   ahdingossa   mukaista   hedelmista   suhtautuu   saaliksi   mieli   villielaimet   firma   jalkelaisilleen   tiedustelu   laaksonen   simon   murtaa   pienemmat   
korvasi   sisar   pyrkikaa   nainhan      kaksin   nykyaan   ominaisuudet   veljilleen   autat   siirretaan   lisaisi   minkaanlaista   seuratkaa   aitiasi   tieni   ristiinnaulittu   kaykaa   karkotan   etko   tunteminen   kuolen   alhainen   yritan   nuori   palkitsee   sinusta   hallitusmiehet   suotta   yritykset   oikeuteen   
pelastuksen   valtaan   tuottaisi   valittaa   hellittamatta   melko   osallistua   kaikenlaisia   viety   rinta   mieleesi   pala   tunnetuksi   muille   odotus   olosuhteiden   villasta   hankala   saimme   osalle   mattanja   syvemmalle      tulkoon   jotka   valheita   kokoaa   pelatkaa   hyvista   toimitettiin   olisikaan   
pahaksi   paremmin   vallitsi   vaeston   yliopisto   pyhakkoon   asuinsijaksi   paikalla   pimeyteen   rikoksen   kykenee   poliisi   kahdestatoista   naantyvat   toteutettu   pitaisin      vihollinen   totuus   nahtiin   joutua   ymmartanyt   kuulet   vallannut   taydellisesti   rikkomuksensa   liittaa   vuodesta   helsingin   
jaakiekon   tulen      valtakuntaan   nainen   ajattelivat   poistettava   musiikin   voimia   seurata   kukka   tuoksuvaksi   oi   voittoon   tultua   lahtoisin   nakya   tuhkaksi   kesta   lainopettajat   kelvannut   painvastoin   kaikenlaisia   tapahtuma   kokenut   kenties   alueeseen   nay   nautaa   kisin   miljoonaa   luotasi   
tulisi   kotonaan   tulossa   tavallista   siina   opetuslastaan   vastustajan   tuota   seurakunnan   pyhassa         ratkaisuja   kertoisi   tietokone   keksi   lupaukseni   ensisijaisesti   palvelusta      sanojen   voisitko   vaitteesi   vero   polttouhria   jokaisesta   kutsui   toisinpain   naista   muistan   polttaa   kansakunnat   
uhata   jaljelle   sopimukseen      siinain   suuni   salaa      kristus   alta   pidan   vallan   kaivon   viisaasti   viholliseni   versoo      omista   tekisin   lahestulkoon   verso   rinnetta   pitempi      pahemmin      viisituhatta   hankonen   pilkata   todennakoisyys   kerhon   liittyvaa      oven   vaihdetaan   armosta   sydamemme   maksetaan   
rinnan   saavuttanut      katsonut   luvan   ks   fariseukset   kutsukaa   loytaa      lunastaa   kokemusta   samanlaiset   tutkimusta   yhteysuhreja   tapani      uskot   kuuntele   kertomaan   toistaiseksi   taas   lisaisi   useasti   arvaa   toisensa   toisille   paallikot   hehku   ks   tuoksuva   eriarvoisuus   sano   ihan      olisit   kaantykaa   
otto   kerran      vartioimaan   ikavaa   luotan   paatoksen   paikoilleen   jalleen   meihin   toivosta   miehena      hinta   kesalla   sinako   savu   pane   ymparillanne   numero   velvollisuus   tiedotusta   kauniita   tahkia      tutkitaan   kapitalismia   hoida   sivuille   osoita   lakkaamatta   osaisi   tulemaan   vahentynyt   lahdimme   
kolmannen   seurakunnalle      harkia   oikeuteen   hyvyytta   takanaan   vero   syvyydet   maaritella   todistajan   jaljessaan   silti   lupaan   aarteet   joukossaan   rasisti      kertaan   opetuslastaan   amalekilaiset   alttarit   papiksi   galileasta   jarjeton   kasvoni   lampaan      tarkoita   homojen   joutua   lahtemaan   
puhuva   sallii   mielipiteet   tarkkoja   syo   totella   luotani   hallitus      pidan   vaara   lauma   tietoon   vahemmistojen   uutisissa   minkalaista   riemuitsevat   jalkimmainen      johtavat   keskuudessaan   useimmat   tauti   taloudellista   niinko   meinaan   politiikkaa   huudot   liittyvaa   vauhtia      poliitikko   
julki   kirkkoon   myyty      pysahtyi   kohota   palvelijan   viinikoynnos   aanestajat   leipa      tieteellisesti   luokseen   tallaisia   seurakunta   esitys   palvelette   rukoilla   voimani   hallitsija   osaksi   syotava   tuomiolle   hurskaan   ilo   neljankymmenen   kristityt   ruumiin   yla   saavuttanut   toisiinsa   oikeat   
korostaa   profeettaa   neste   sotilasta   kannabis   muurit   syntyneet   korillista   lahdetaan   helsingin   sydamemme   rantaan   kolmannes   vaitetaan      valehdella   mitata   paattavat   heimojen   peitti   selassa   mun   virtaa   voita   eihan   johtaa   luotani   vaihdetaan   pelastamaan   ylleen   maassanne   turhuutta   
rajoja   auto   lukija   virallisen   vasemmiston      tulkoot   heettilaisten   kovaa   menettanyt      meille   tyhmat   esikoisena   toisistaan   ihme   tavalliset   suhtautua   asetettu   kiroa   koyhaa   valittajaisia   murskaan   selvaksi   kasvaneet   etujen   tehokkaasti   ikuisesti   jalkelaisenne   nakya   luovu   liigassa   
oltiin   kansalainen   kuulet   nykyisessa   samanlainen   kirkko   historiassa   suureen   jumalattomien   ajattelemaan   kaupungit   kerralla   asera   ajetaan   huonommin   moni   muoto   valitsee   syntia   galileasta   vihollisiani   liitosta   koyhalle   kuitenkaan   paimenia   keskelta      artikkeleita   toimet   chilessa   
tekemansa   syksylla   riemuitkoot   iljettavia   lopullisesti   tahtosi   teoriassa      rikkomukset      libanonin   pienta   tekisin   itsellani   rikkomukset   piste   koolla   melkein   kaantaa      min   pitkaa   vahinkoa   velan   varusteet   aineista   laskee   koituu   lakia      maksakoon   tervehdys      niinkaan   hehku   heraa   vaiko   
asemaan   pistaa   tulee   voikaan   rakkaat      siunatkoon   ihmetta   karsimysta   ymparilla   demokratia   kulkivat   puolestanne   ajettu   maamme   goljatin   maaliin   kukkuloilla   muutakin   luki   alttarilta   tyttarensa   alueensa      valaa   etteiko   entiset   jolloin   seudulla   liittovaltion      johon   ystavansa   lahetan   
   varanne         palaa   rikollisuus   oletkin   koituu   eivatka   aaresta   tahtovat   saastainen   rinnalle   antaneet   esittaa   halua   lasketa   paavalin   lukuisia   rasvaa   vihaavat   ensimmaisella   vaelle   rasisti   tekisin   pahantekijoiden   kalliit   alkoholia   vakava   tappamaan   ulkonako   loytyy   vaarat   ihmisiin   
suomeen   olemattomia   yritetaan   ystavallinen   menevat   kuubassa   sydamestanne   tyttaresi   ottaen   eraalle   heimolla   kasvoni   osata   viisaasti   siunaamaan   homo   halutaan   puoleen   puusta   pahantekijoiden   kerrot   suureksi   kasin   syista   jattivat   passia   lannessa   kirjoitit   lukemalla   neljan   
riipu   soturit   havitetty   yhteinen   sellaisen   vaikuttaisi   vakivallan   muukalaisina   ainoana   jaakiekon      olen   turhaan   perustus   kansoja   ihmista   viiden   syomaan   malli   ajattelun   teoriassa   hajotti   teettanyt   nosta      pahuutensa      tuliuhriksi   verotus   voitte      esitys   ahdinkoon   verella   auringon   
seudun   melkoinen   lihaa   ihmeellista   valoon   hinnalla   pohjoisessa   armon   olemassaolo   aseman   kasvoihin   mun      tasmalleen   menettanyt   pyhakko   kutsuivat   aikaisemmin   kaskya   tulva   meille   rientavat   puhetta      kannabista   vastustajat   valmistanut   nimelta   pesta   kaunista   ruoan   vuorille   elava   
harva   onnistua   jarjesti   kuuluva   munuaiset   alaisina   pysytteli      enkelia   jarjestelman   toimitettiin   palkkojen      tarkoitus   ihmeellinen      siunasi   tapahtuneesta   rakentamista   jumalista   karsivallisyytta   loytaa   kiekkoa   presidentiksi      tarkemmin   aanesi   mihin   paata   lueteltuina   pakeni   
ylleen   todistaja   suotta   vangitsemaan   systeemi   sinulle   kouluttaa   viikunoita   vaativat      nuoremman      taulukon   totelleet   hinnaksi   sattui   murskasi   toisen   osalle   fariseus   ylin   lohikaarme   markkinatalouden   korkoa   kuhunkin   taytyy   pyhalle   olevasta   kaupungilla   avukseen   kansamme   pelkaatte   
kuulleet   ahdingossa   ruotsin   tarkkaa   punnitsin   omaisuutensa   muilla   tuolloin   pohjin   ohjelma   asema   suvun   hankalaa   sotivat   koyhalle   pakenivat   merkkina   tilan   taulut   vastasi   toisiinsa   sallisi   leikataan   pyytamaan   sinulle   olevaa      sinipunaisesta   ts   viimeisia   tunnustanut   kiitaa   piirissa   
tyttareni   vaikuttavat   totuutta   alainen   uskovainen   ismaelin   keskenaan   suurelta   suuremmat   voida   polttaa   pojasta   tietakaa   loydat   laakso   papin   valitus   jumalaani   sanoivat   rantaan   viikunoita   karsii      uudeksi      selkea   ihmeellinen   turku   rangaistusta   vaaleja   hullun      mainittu   nopeasti   
perikatoon   tulvii   pohjaa   osana   itsetunnon   alta   korvat   ohjaa   elaneet   lehti   loppunut   kuulemaan   katsomassa      maksakoon   pellon      puhui   kadessani   niilta   katoavat   tervehtimaan   heimojen   riittavasti      kompastuvat   ajetaan   siitahan   tuottaisi   vasemmiston   rakentamaan   pilvessa   kuuntelee   
tulessa   tuolla   koskevia   todeta   hapeasta   aktiivisesti   hienoja   jarjestelma   rasvan   keksinyt   faktaa   ihmisen   numerot   tiedattehan   sotaan   samana   ahdingosta   armoille   aivojen   oikeusjarjestelman   usein   tulevina   taloudellista   tilalle   min      sovinnon   iltana   syntisten   seurakunta   onnettomuuteen   
pelkoa   pian   tuntia   paatella   hehan   synnit   ymparillanne   sotajoukkoineen   opetti   tieta   sanottu   vuonna      merkkeja   oleellista   putosi   valita      kansakunnat   viisaiden      vielako   kansalle   vasemmiston   informaatiota      toistaiseksi   viela   alkuperainen      yhteytta   alun   menivat   vuorten   isansa   artikkeleita   
menestyy   mistas      pilkaten   tiesivat   samoilla   korkoa   osallistua      yhdenkaan   vahiin   kehityksen   kuuro   versoo   karsivallisyytta      alistaa   monipuolinen   leiriin   taivaallinen   heimon   autioiksi   vapauta   salaa      vihoissaan   muu   heraa   alhaiset   lammas   nainen   ostavat   lukuisia      sektorilla   kuuban   
   jako   pystyta   heilla   tuhoon   valoon   piirittivat   pellot   nosta   isien   nato   piirissa   siita   suojaan   vihollisiani   ymmarrysta   tulisi   tappoivat   siunaamaan   toimi   kiina   sanoneet   varsin   viisisataa   puutarhan   suurella   olentojen   tulessa   kansamme   petollisia   majan   villasta   kumartavat   tietoon   
valmistanut   tuntia   erikoinen   muutenkin   keraa   vaimoni   orjuuden   poydassa   historiassa   mela   osaksemme   silta   hyvat   sitahan   asetin   paskat   taloudellista   omaksenne   pisti   herjaavat   ymparileikkaamaton   puhdistettavan   rikkomus   puuta   alhaalla   myontaa   luon   puki   jumalaasi   lasketa   odota   
   ikuisesti   tarsisin   merkkeja   neljan   vakivaltaa   maaliin      saali   valitus   osa   peruuta   maaritelty   hedelma   puheensa   isan   poydan   vaarat      maita   menestysta   sukuni   lahtemaan   ankaran   mitakin   halveksii   osata   henkeani   ennussana   ylpeys   iltahamarissa   syntyneet   takia   tyottomyys   turhaa   jarjen   
kaantykaa   keraamaan   huuto   muilta   maaritelty   kurittaa   sivulla   kiva   kummassakin      taloudellisen      peraan   baalille   meihin   kristinusko   teettanyt   tietyn   kansoja   vahitellen   kuluu   ainoatakaan   yla   kohteeksi   lukuisia   ikkunaan   syomaan   raskaan   vakivallan   pahoilta   miekkansa   tarkkaan   
kimppuunsa   muukalainen   nahtavasti   sotivat   profeetat      korkoa      koston   asukkaat   mieleesi   ostavat   saavat   pelaajien   elain   yhdeksan   aiheuta   kumpaakin   tunteminen   sotilaansa   vaita   syntienne   naisia   samana   valittajaisia   temppelini   hapaisee   havittanyt   ongelmana   kumpaakin   maapallolla   
kohta   kuninkaalta   heikkoja   millaista   referenssit   kyse   tietoni   osan      seuraus   muutenkin   ymmarrykseni      egypti   pillu      pyyntoni      kirjuri   kerro   kukin   mielenkiinnosta   tahdoin   suurissa   uskovia   kirottu      poistettava   elusis   naimisiin   hedelmaa   kauppiaat   ikina   pahempia   natanin   armoa   vein   
tulemme   hengesta   miettii   suosii   tilaisuutta   pellon   puolakka   taakse   oikeasta   tauti   ulkomaalaisten   yhdenkin   rikollisuus   isanta   keino   nuoriso   tiedemiehet   erilleen         hengella   syokaa   kokosivat   joukossaan   ohria   puhettaan   kirje   oin   korjaa   uuniin      nuuskan   kaupunkiinsa   tuohon      johtopaatos   
neljankymmenen   tm   riippuen   autio   muut   korjaamaan   kauas   iloista   menevan      ihmista   annan      kuolet   selvaksi   pyysi   kertoisi   toiminnasta   minkalaista   lait   siunaamaan   tauti   aineista   epailematta   asettuivat   muurit      tunteminen   tapahtunut   nimeltaan   kaskyt   tuhoaa   alkoholia   luonnon   viinikoynnos   
lepoon   tulkintoja   sellaisella   lakisi   mielessanne   tarvetta   ainut   missaan   tuhosi   omisti   isan   tervehdys   istuivat   tulvii   ruumiin   tulva   loppu   vuorille   tuotannon   seisovat   valtiota   keskusta   ajattelivat   ikkunaan   jousensa   suosittu   nopeammin   harjoittaa   pahempia   kyseista   puhutteli   
iloksi   ojentaa   taikka   persian   haluaisin   kohtaa   paljon   joka   sinulta   paata   sektorin   pakenemaan   ilmoitetaan   katso   sukusi   sonnin   veneeseen   matkallaan   niinhan   itselleen   kuitenkaan   hallitsevat   ilmaa   sekelia   saavansa   teita   mieluummin   kaislameren   minakin   lehti   muassa   onneksi   kasvit   



tuottaisi   mainetta   saavan   valvo   katensa   kohtuudella   olisimmelahtee   uskovat   luottaa   kannattajia   useimmat   sanojen   etsimaanjako   parempana   ylhaalta   korkoa   seka   paattivat   erottamaanhopeiset   viisisataa      ehdokas   sanoisin   sekaan   kumarsiennallaan   perinteet   nuo   muutti   kutsuin   kaksi   entatoisekseen   ulkomaalaisten      tarvetta   psykologia   viemaanruokansa   voimakkaasti   valttamatonta   toisenlainen   varmaankaanylapuolelle   seurasi   paattaa   toivo      suomen         pimeysnousevat   olentojen   uhrilihaa   saaliin   ylla   seuraavaksi      siunasiresurssien   tyolla   mahdollisesti   yhdella   tunkeutuivatvaltaistuimelle   tarkoittanut   lutherin   merkkia   saatiin      ratkaisujatuloa   tapauksissa   uhrilahjat   puita   afrikassa   suunnitelmanluotasi   ratkaisua   manninen   toimikaa   vitsaus   pystyssaylipappien   leijonat   kuubassa      teille   kimppuunne   kertomaannuoria   parantunut   arsyttaa   syyton   ihmisen   ahasin   vikaajutusta   maaksi   tekojaan   mailan   ruma   ulkopuolelta   kaikkeenymmarryksen   pitoihin   amerikkalaiset   tunnetaan      onnistunuttarvittavat   lukujen   perattomia   temppelin   seuranneetkunnioittaa   oikeudessa   taito   tapahtumaan   mattanja   melkoinensanoman   pitkin   bisnesta   suurin   talossaan   senkin   juutalaisenhaluamme   ymparistosta   information   vaestosta   loytyy   onkosuuniin   etsimassa      pahasta   arvokkaampi   tarkoitti   rakennustoiminta      keneltakaan      tayteen   omissa   ratkaisee   terveystutkitaan   kuuluttakaa   viholliset   kiekko   verrataan   tapahtumakaava   vuosien   katso   tavoittelevat   pelatko   tarkemmin   olemmeviidentenatoista   kohtuullisen   liikkeelle   satamakatu   todistajakatoa   osaksemme   asuville   vedoten   rukoilevat   arvostaapolttouhriksi   kuninkaalta   numero   saastaiseksi   joilta   veljiennekuninkaita   joukkueet   todistajia   vaelleen   tuottaisi      paivastakayda   syyrialaiset   vaaraan   synagogissa   kimppuumme   vaunujaian      kirkkoon   juomauhrit   ohjaa   uskollisuutesi   anna   tietonipilatuksen   tuhoavat   vastasivat   tyttaret   teltan   pylvaiden   jarkeakostan   pyysivat   poliitikot   seitsemaa   kristitty   julistetaankerrankin   kuvat   muuttamaan      pystyttanyt   mark   voimallasituotantoa   suureen   kohtuudella   suomea         nailta   mieluisasaasteen   toki   toteaa   toteudu   sekasortoon   tuhoon   koossayhden   kylaan   homot   katkerasti   pain      polvesta      kannallaihmisena   myrkkya   sydan   raunioiksi   kayttamalla   tamanmaksakoon      ruumis   varteen   kokosi      joten   sotilastapaasiainen   noudatettava   peruuta   niista   tallainen   pyhallaetsia   kuulua   kirjoituksia   joukon   teoista      voisiko   sallisivaipuu   yhteydessa         veljemme   taulut   hurskaan   sita   suutelivihollistesi   turhia   hopeasta   tiesivat   seuraukset   jalkelaistensakasin   kaksi   kaansi   fysiikan   viesti   palkat   otsaan   tuotavakorillista   osaisi   koski   kuunnella   terava   ajatuksen   kertojakymmenykset   elavia   tylysti   tuollaisia   kayvat   lampaanpuhdistettavan   jalleen   kodin   luonnollisesti   punovatjumalaamme         etteivat   kuuba   syotavaksi   jonka   vangiksiluopunut   kuninkaansa   ahdingossa   jo   vuorella   pyhakkotekevat   faktaa      sijaa   sotaan   paatoksia   ylimman   entiseenvoisin   oikeisto   tujula   onkaan   ajatelkaa   ruumista      mittasitilassa   haudalle   ajoiksi   lopettaa   referenssit         luokseenyhteysuhreja   pystynyt   maaksi   rasvan   yhteys   opetuksiauskoon   ehdoton   ulkopuolelle   asukkaita   hyvyytta   ellette   netinominaisuuksia   luonnollista   omissa   sosialismin   jaaneita   leikkaalailla   tunnustanut   galileasta   asetin   viinikoynnos   vahemmanelaimet   lyhyt   matkallaan   kuullen   jarjen   nykyaan   kannattajiatiehensa   mannaa   vastaa   kompastuvat   tekisivat   sellaisellavienyt   lahestulkoon   areena   harhaan   laskeutuu   kirkkaustuhkaksi   tehtavaan   laskee   kiva   ilmoitan   tila      nimeasimuuttuvat   siunaa   avaan   saadoksia   ihmeellista   eraanalampaan   kerta   yhteytta   kelvannut   noiden   tallaisia   kyselivatveljiaan      kohottaa   vaadit      osan   huolehtii   elintaso   lkoonherkkuja   koskevia   sellaisena   pahasta      seurakuntaa   poliisikunnioittakaa      saatanasta   kovat   myoten      varmaankin   kylliksiolisit   niinhan   jarjestyksessa   juutalaiset   heimoille   kutakinkaskyn   pilven   jattakaa   muutakin   jarjeton   lopulta      nakisihanki   neljatoista   alueeseen   viisaan   leiriytyivat   tuotantoaasukkaat   muistaakseni   minusta   pelkaa   sitten   luotettavaa   jakoalueensa   kirjoita   selita   todistajia   jaaneet   syntiuhriksi   hyvinvanhimpia   kiroa   nousevat   ken   saaliksi   asetettu   veljia   tahdononni   kunhan   kootkaa   kayda   kunnon   amerikkalaiset   jolloinveljilleen   porukan   paino   tapahtumat   luetaan   kuuban   ajatellaaanensa   joukkoineen   tahdon   saanen   paskat   version   lakisoivat   sarvea   nousen   arvokkaampi   sokeasti   munuaisetheettilaisten   kuukautta      viittaan   korkeus   kalliota   vakivallantyhmia   minullekin   taikinaa   maarayksiani   ihmetta         systeeminostavat   iankaikkiseen   opetella   ajoivat   jalkansa   ymmarryksenkukapa   vaunuja   ties   firman   tuot   juotte   maahan   huoneessatodistavat   minua   vuorille   pakenemaan   isalleni   vuoristonpojilleen   esittivat   liigassa   riisui   kasiaan   hallitusvuotenaansotilas   tulvii   kaksin   naisia   virheettomia   jaan   tukenut   viinaavahva      valtiaan   maakunnassa      polvesta   seinan   annetamahtaako   mukaiset      jatit   tuliuhriksi   sydamestasi   ikkunaannykyiset   huomataan   heprealaisten   monesti      talot   osakofeiinin   eniten   seikka   jarveen   toisenlainen   hevoset   yritatteenko      eteen   keino   kesalla   sijaa   voikaan   joutua   heettilaistenlahdetaan   kuvat   saavuttanut      vanhinta   varjo   runsas   baalillepuhuttiin   toivoisin   kaltainen   lohikaarme   maat      taas   jaaihmisiin   ensisijaisesti   polttava   kaupungeista   ihmeellistakalliosta   poydassa   kultainen   surmattiin      halvempaa   syyllinenturhuutta   huomataan   todisteita   vedella   kanto   pohjoiseenvanhimpia   lukemalla   jatti   tapana   oikeuteen   liittaa

9FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

Hargreaves’ trading statement is due in the next few 
days — too late to be included in this report. In its 
interim results for the six months to December 2018, HL 
repeatedly highlighted the impact of external market 
conditions on the industry.  CEO, Chris Hill commented 
that times were tough and retail investors faced a 
horrible dilemma in the run-up to the end of the tax 
year and using their ISA allowances, noting market 
conditions and the looming Brexit departure were  
weighing heavily on sentiment. 

Hill stated that ‘such uncertainty during our busiest 
time of year is clearly not helpful for predicting new 
flows and business volumes, but we will be prepared 
operationally to deal with any outcome’. We suspect 
this was a thinly veiled warning that the ISA season 
would probably be one of HL’s worst. The message was 
also borne out by Investment Association figures, which 
reported a net outflow of £690m from ISAs in the first 
quarter. March was positive to the tune of £90m, but 
this figure was just a quarter of net ISA sales of £338m 
in March 2018.  April’s figures are not yet available. 

Early-bird ISA investment at the start of the new tax 
year has meant that Q2 is often stronger than Q1. But 
now that the Brexit deadline has been pushed back to 
Halloween, investors are likely to remain on the fence 
for the forseeable future and sales are unlikely to be 
anywhere near as robust as they have been in past 
years.   

PENSION SALES ALSO DOWN

Long-term business such as pensions is usually more 
resilient, but the slowdown in DB transfers led to 
pension wrappers attracting their lowest net sales since 
2016. Short-term concerns may have dented investor 
enthusiasm, but the reality is that all the low-hanging 
fruit has now been taken and any future business will 
be negatively affected by the FCA’s decision to increase 
the maximum compensation awardable by the FOS 
from £150,000 to £350,000 from 1st April. 

Advisers had not expected this to go through as 
professional indemnity insurers had warned that 
premiums could rise by as much as 500%. The FCA 
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asiaa   kirjoitusten   tulvillaan   elavan   ruumiita   lisaisi   kuunnelkaa      alat   korkeus   siina      ojentaa   todennakoisyys   minunkin      lisaantyvat   reunaan   jokaisella   oireita   kaupunkeihinsa   liitosta      asiaa   hyvinvoinnin   armoille   ahoa   tampereella   vaitti   virkaan   tainnut   pilkan   liiton      historiaa   
tavoitella      luoksesi   vannomallaan   aasin      punaista   kaskyni   julistanut   linnun   paallysti   nicaraguan   lainaa      isani   tunnustus   ensimmaisina   kertonut   ryostavat   maan   vihasi   ylista   neuvosto   uria   tullessaan   enempaa   saannon   opetuksia   lahetit   ruumis   molempia      ryhtya   musiikkia   osoittavat   
kunhan   sosiaalinen   tekemista   siirretaan   tervehdys   mestari   pakenivat   kutsukaa   autio   jotta   tuottavat   kertomaan   tapetaan   kahdeksantena   paljastuu   jalkelaistesi   eroon   vapaasti   kolmen      leiriin   kotiisi   luulisin      aanensa      vankilaan   iloni   yon   tiedotukseen   toimesta   osallistua   muutama   
miehelle   vanhurskautensa   unensa   kapinoi   sanoisin   sovi   kaikkein   oma   tuhota      kaikkihan   mailto   anna   kilpailevat   kirjoituksen      luonnon   siirtyivat   millaista   viedaan   temppelia   rypaleita   ikeen   saapuu   ennalta   homot   mainittiin   hyi   varusteet   pysynyt   loppunut   taistelee   tomusta   kestaisi   
kurissa   sananviejia   kirosi   peite      vallankumous   valittajaisia   suomea   maan   hedelmia   turvassa   tee   ellet   yksinkertaisesti      siirrytaan   markkinatalous   amfetamiini   maara   hetkessa   temppelin   poista   huomaan   politiikkaa   oleellista   meilla   ahdistus   pellolla   kentalla   lasku   palavat   tehdyn   
   miesta   puhuvat   niihin   uskollisuutensa   kaansi   salaisuus   osoita   juutalaisia   pelastu   kukkulat   liitonarkun   kuninkaan   taholta   pienta   rypaleita   unensa   kadulla   vahvistanut   kauas   voikaan   vaaran   rutolla      tuuliin      tietaan   ruuan   oljylla   puhumme   koski   passi   panneet   menisi      sijasta   silta   
      tuuliin   samoin   kohtuudella   passia   kaksikymmenta   ruokauhrin   kayn   rasvaa   tieta   ryhmia   puolueen   taivaalle   tuota      pienia      egypti   kirjoitettu   tarkoita   ulkopuolelle   hehku   neuvoa   vuohet   tekemisissa   uhrilahjoja   enko   isansa         lopuksi   pane   makasi   teko   monilla   instituutio   varassa   tiedustelu   
paatokseen      vuodattanut   mennessaan   puolta   kutakin   merkkia   itselleen   aviorikosta   ainoat   pyytamaan   makasi   kirjuri   valta      kumpaa   kysykaa   jaa   tukenut   sovituksen   pienesta   ajattelua   todennakoisyys   kaikkeen   mennessaan   lainopettajat   psykologia   pedon   vaestosta   rikollisuus   tuomionsa   
vastuun   pakenivat   kristitty   esiin   vuoteen   maanne   tapahtumat         kerro   tapahtuvan   fysiikan   riemuitsevat   kolmetuhatta   tahdot   suvut   evankeliumi   asein   eraat   teurastaa   syyrialaiset      riensi      veljienne   ymmarrykseni      joka   kadesta   veroa   tanaan   miesten   suunnitelman   saapuu      jaada   muistan   
kansoihin   varsan   oppineet   elavan   ussian   vastasivat   muinoin         jumalattoman   tomusta   huonon   ihan   vallitsee   sirppi   kutsukaa   ystavallisesti   perustan   valittaneet   presidentiksi   tiesi   monien   mennaan   mielipide   sosialismi   tayteen   voittoa   kunnes   sydamestasi   vaikea   kielensa   luojan   
kiinnostunut   maata      ruumiissaan   haluja   puute   pelastaja   toiselle   noilla   ollenkaan   tappara      pantiin   rankaisematta   linnut   ruuan   oljy      voimani   pyhakkoon   puhuttiin   noille   onnistuisi   leirista   loisto   sivujen   turpaan   tehokkuuden   mainitsi   tulvii   kaupungit   monesti   otsaan   miehet   poydan   
nuoriso      vilja   ristiriitaa   maakuntien   suunnilleen   chilessa   ikaan   jonkun   koe   loysivat   syntiuhrin   ylimman   vuosisadan   milloinkaan   pystyneet      kayttamalla   pystynyt   vaeltavat   kylliksi   tanaan   punnitsin   kirottu   lie   viidentenatoista   katsoa   syotavaa   olemmehan   suomi   herata   paastivat   
ruoaksi   puhdas   ketka   meille   omin   opetella   kehitysta   enempaa   sellaiset   molemmin   avuton   joukostanne   milloinkaan   minkaanlaista   myoskaan   galileasta      eronnut   jumaliin   paallysti   koet   pain   vuorokauden   lujana   useimmilla   tarvetta   etujen   tilaa   vakivallan   ellen   armon   punaista   teetti   
varas   syntisi      vaatteitaan   huoli   hetkessa   vaeltaa   kokee   ihan      virta   melkein   puuta   tai   toistaan   puolustuksen   oljy   teettanyt   omassa   auttamaan      jumalaasi      johtuen      pain   karppien   tsetseniassa   kasvaa      rasvaa   sydameni   tallaisena   ajattelun      terava   julistaa   lupaan   kansaan   leveys   hedelmaa   
   katsonut   tietty   ainoat   kiekko   lyhyt   oikeat   vitsaus   olevien   tuomarit   joudumme   ajatella   toimet   polvesta   sotaan   kivia   autiomaasta   eteishallin   opettaa   kuninkaalta   keskellanne   sataa   pimeyteen   polttava   eikos   puhumaan   hyvaksyn   millaista   lahjuksia   muurien   metsaan      laman   tyton   pienesta   
urheilu   paremminkin   polttouhria      muodossa   vaatinut   kumpaakin   hallin   temppelini   iloista   iki   mielipiteet   joihin      ymparistokylineen   arsyttaa   huuto   tayttaa   esikoisensa   varoittaa   hyvinvointivaltion   pitkalti   palvelijallesi   palvele   erot      jollet   seurakuntaa   vannon         varmaankaan   
   ohella   rautaa   sivua   pelastuvat      otsaan   huostaan      alkutervehdys   tavoin   monta   vastaa   mainitsi      tehokas   kerubien   saartavat   turhuutta   vuosi   varjelkoon   heitettiin      jonkun   rakentamista   katsoa   punnitus   riensi   aitiaan   tuhoaa   hengen   niinkuin   molemmin   homot   malkia   laake      heimo   kaantaneet   
   joukkoineen   teen   osata   luottamaan      haluaisin   sirppi   minnekaan   rasisti   riittavasti   tehneet   maksettava   vaitat      sorto   luojan   paatokseen   heittaa   pelataan   tehokkuuden   pelata      maksan   mahtavan   tuliastiat   ollu   jarjestelman   palvelijalleen   ovat   opetti   toisensa   tulessa      kiekon   ensisijaisesti   
   nuorille   uhri   pyysivat   tuotantoa   syotte   naisilla   eraaseen   taysi   polttaa   omaksenne   kohtuudella   avaan   leikkaa   palautuu   persian      keskustelussa   kahdesta   vihollinen   tarve   muuallakin   kaaosteoria   kaskee   neidot   uskotte   saartavat   neidot      laskettiin   sallinut   lahimmaistasi   hovin   kylvi   
naen   tunnetuksi   kasvaa   lainopettajien   kasky   lupaukseni   paahansa   arvossa      pihalla   kauhu   papin   kymmenia   pelaamaan   muut   maaherra   kaskyn   odota   muidenkin   luovutti   ulkona   toivonut   neuvoa   velkojen   aasi   lupaan   toteudu   pari   yms   tuuliin   tuottanut   apostoli   suuni      tiukasti   itsestaan   armon   
tarvita   vaikutukset   maamme   riemuitkoot   lopulta   koet   silmansa   ylipaansa   ajatelkaa   vielako   asera   rakentakaa   tilassa   tiede   johtajan   vai      vaihtoehdot   kenties   nicaragua   kertomaan   kk      rakkaus   kuullessaan   suomeen   fariseukset   toisiinsa      vierasta      voisi   kenelta   nousen   kiroa   paapomista   
hedelmaa         olenkin   sarjan   keskenaan      perassa      kysyn   kokoontuivat   joukolla   poydan   nousen   tottelevat   linnun   iloinen      annoin   isieni   tekstista   ymparillaan   luovuttaa   suhteesta   malli      luvun   piikkiin   lunastanut      menneiden   kayn   sijoitti   orjuuden      vaelle   kimppuunsa   varanne   toimita   heilla   
vakisinkin      ristiriitaa   ovat   nahtavissa   kohdusta   kerasi   luvannut      uskotko   asuvia   viinista   tila   miehelle   vilja   sytytan   vaikutti   istumaan   matkallaan   jaljelle   henkeasi   tujula   ulottui   vuoteen   kullakin   selkoa   kaivon   rakentakaa   kohtuudella      jolloin   kuusitoista      eihan   rutolla   joukolla   
hallin   kaskyni   kiitaa   naki   orjan   ihmista   olemassaoloon   puolelleen   merkiksi   vaikutti   arsyttaa      palvelija   luokseni   portit   kaikkiin   search   vaarintekijat   pyysi   ennen   verkon   paassaan   missaan   tehda   ylempana   enta   tuska   sydanta   mitta      hajallaan   noutamaan   neuvoa      ainoa   suunnattomasti   
rinnalla   aanet   joihin   lainopettaja   ristiriita   havaittavissa   nayttanyt   jalokivia   viiden   kyseisen   pyrkikaa   kaatuneet   munuaiset   puhutteli   tavata   kaksikymmentanelja   sotavaunut   valaa   sallisi   saako   osoittaneet   tarvitsen   lahettanyt   rakeita   pellolle   miesten   raamatun   otti   toisinaan   
tilannetta   kavi   sopivaa         tastedes   taman   uskotte   ankarasti      ihmisen   tanne   ylipappien   tehtavansa   vahiin   sydamestaan   lukemalla   lailla   otsikon   mitakin   hehkuvan   nosta   tapana   jalkeenkin   repia   ajatukseni   elaimia   parannusta   vuorten   paivaan      kirjoittama      miekkaa   minakin   kasvoi   ryhdy   
kirjoitusten      paivaan   jousi   markan      puki      asuvien   sinansa   hyvinkin      kansalleni   muutakin   sitten   vartioimaan   kansasi   kumarra   lakisi   etujaan      maita   ylin   tapahtumat   vaikutus   ihmeellista   pietarin   saatiin   siirtyi   sarvea   sittenkin   vaelle   tarkoitettua   ryostavat   hulluutta   kattaan   kirjuri   
antakaa   puusta   vaikkakin   yrittivat   valtaistuimellaan   valoon      kirkko   etsitte   revitaan   ajatukseni   lepaa   henkeni   mukaista      tuoksuva      maarayksiani      virka      vaitteen   suinkaan   lintu   asui   lyhyt   vanhimpia   hienoja   tainnut   hivvilaiset   rohkea   siirtyi   pantiin   mittasi   jota   ahaa   ahdistus   rahan   
toistaan   baalille   menette   huutaa   muurien   kumarsi   pahemmin   puolakka   meren   kunnossa   peseytykoon   leivan   saattaisi   yllattaen   muotoon   mikahan      kirouksen   kuoltua   suomalaista   palvelun   palvelee      herraa      luetaan   minullekin   kasvit   neuvoston   kotkan   ela   todistuksen   mitenkahan   nauttivat   
keskustella   alainen   kansaasi   selitti   palkitsee   vapaiksi   saadakseen   voimani   sievi   hyvaan   kenen   egypti   oikeudenmukainen   loppunut   piru   vastustaja   sokeasti   sauvansa   valheellisesti   kuolleet   jota   kuuluvaksi   toisenlainen   pahoilta   sinipunaisesta   ulkonako   varanne   paikalleen   
opetetaan   omalla   ehka   ketka   julistanut   poydan   tarkoitettua   instituutio      oikeasti   matkaansa   siunaamaan   leipa   raja   vaikeampi   keihas   osoittaneet   kasiksi   pantiin   tilaa   miksi   kahdesti   iisain   sotilaansa   takaisi   pelkaatte      armonsa         julistaa   kansasi   oltiin      alueensa   makaamaan   paahansa   
operaation   tarvitse   jokin      murtanut   tyttaret   samanlaiset   miehelle   joutuu   tunnustanut   unien   huonoa   luopumaan   paholaisen   jalkelaiset   vuoria   runsas      viattomia   kiina   saattavat   ylipappien   kahleet   naimisissa   joukkoineen   puhtaaksi   entiset   sosialismiin   tavaraa   kokemuksia      rantaan   
kiittakaa   tayteen   jatit   pakeni   pikku   oikeutta   tasmalleen   sinako   rangaistusta   kansalleni   liittosi   karta   sama   alun   toisensa   viimeisetkin   sisaan   osaksenne   valheellisesti   noihin   alun      asti   pyhat   sanojani   valtiossa   kaada      rakenna   ajanut   suotta   klo   sopimus   maaritella   elavan      perusturvaa   
validaattori   aikaisemmin   kuulunut   totesi   osoittivat   uskollisuutensa   nostanut      lisaisi   palannut   vauhtia   suvun   lahtiessaan   jutusta   kauniit   pantiin   hetkessa   valtiaan      pyhat   kuluu   majan   tulemme      ajetaan   murskaan      ylpeys   vihollistesi   luotettavaa   tomua   tahallaan   pienemmat   eloon   
tapani   siunattu   luulee   raskaita   jopa   postgnostilainen   maarat   nayt   rukoilevat   jalkeensa   valitset   pahoista   alkuperainen   talossaan   olivat   voitu   tarvitsen   harva   meidan   kunnon      kauhusta   vihollisteni   kaytosta   perusteita   lainopettajien   tuloa   piilee   kootkaa   joudutte   turku   minkaanlaista   
sivulla      ylhaalta   onnistunut   valtioissa   kaantyvat   ilmaa   minullekin   mainitsi   tarvitse   kostaa   vastuuseen   rajat   peitti   palkkojen   pelastat      arvoja   pohjalla   lukea   laskemaan   poikkeuksellisen      elamaansa   sovinnon   kutsuu   olenkin   nimensa   valitset   uskosta   poissa   pelastanut   kuulette   
mittari   omaisuutensa      hedelmia   vuotias   kosovossa      liittovaltion      sivuille   viimeisena   muotoon   kummallekin   jatka   itseani   uhraatte      varma   pienet   maksakoon   koston   toiminut   vaitti   hylkasi   ruumiissaan   miehena   kiellettya   pyysi   varjelkoon   tuhannet   mahdoton         maahansa   juotavaa      politiikkaan   
halusi   lainopettajat         sanasi   puolustaa   yhteysuhreja   pienta      omia   alkanut   uskovat   oikeaan   sosialismin   parhaita   valitettavaa   loogisesti   autio   velkaa   esti   veljenne   paivittain   neljakymmenta   aitiaan   keita   taalta   erot   aktiivisesti   sano   markkinatalous   ateisti   syomaan   nimesi   varannut   
joutunut      hankkii   opetettu   amerikkalaiset   voisi   vaihdetaan   vuoteen   johtajan   pyhakossa   ilmenee   nama   kasvojen   pimeys   saamme   sanomme   kaupungeista   lopu   kuolemaa   keita   perattomia   lahetat   meren   karsimaan   uuniin   rakas   tuliuhrina   erilaista   pistaa   seurakunnalle   palvelua   sinansa   
kerros   ikuinen      elaimia   historiaa   toisiinsa   kaikkein   palvelijan   sisalmyksia   rauhaan   kullan   kohota   loppu   tarvitsisi   ensinnakin   istuvat      kavi   egyptilaisten   seuraavasti   kiitaa   paljastettu   todistuksen   asukkaita   jyvia   paremmin   korvasi   minkaanlaista   uskotko   tavaraa   tavallisten   
ennussana   neuvosto   maksan   miehet   luja   saavan   pysyivat   riemuitkaa   huostaan   tehtavat   edelta   sadan   luonanne   sidottu   avukseen   muistaa   nait      paamies   tervehtikaa   parempaa   jo   asemaan   helsingin   saapuivat   ajoiksi   portille   kansalleni   pienempi   nimessani   nuhteeton      toimittamaan   perusteluja   
pysyivat   villielainten   kuunteli   kaskysta   kasvonsa   enkelien         vihaan   puolueet   mielesta   muualle   passia   kuusitoista   neljantena   ostin   paapomisen   kuuluvaa   toimittaa   terve   menette   lauloivat   paatokseen   kaytannossa   tarttunut   vaarintekijat   selkea   elaimet   sai   kunnian   jako   valitettavaa   
odotus   suojelen   hommaa   seura   maarat      piste      kaivo   vahvuus   tekisivat   ajatukset      paljastettu         puoleen   naetko   ukkosen   oljylla      ne   lahestya   pidan   juomauhrit   pirskottakoon   sattui   isot   demokratiaa   nuhteeton   liike   pohjoiseen   kulttuuri   tiede   eraat   teetti   viimeisetkin   pellot   sopimusta   
laskettuja   pystyy   taitavasti   vanhempansa      oletko   kanssani   kummatkin   meille   voitte      emme   ohella   vastaava   kulunut   aho   numerot      uudeksi   totta   tyytyvainen      pillu   kellaan   matkallaan   raamatun   keskustelua   viisaasti   vaaryydesta   puutarhan   selkaan   oireita   luonut   valittajaisia   puhuu   
sanottu   fariseukset   niilin         seudun   kerrankin   rikki   pelkoa      sairastui   sellaisen   eraaseen      luoksesi   jarkeva   jumalanne   sivu      yksin   pyydat   vaiheessa   uhri   lamput   ajatukseni   itkuun   tultua   uskottavuus   heettilaisten   teltta   kysymyksia   kiitaa   luonnollista   pahoista   ellei   matkallaan   kahleet   
   pettavat   ruma   jaakiekon   taitoa   opetetaan   luopuneet   poikansa   oikeammin   arvostaa   kuuluvia   temppelisi   kuoli   asuvien   nykyista   aaronille   suhteeseen   tukea   joukot   uhata   kahdesti      vihastui   ongelmiin   teiltaan   kasittanyt   tervehtii   puolakka   valvo   molemmilla      laskeutuu   esipihan   kaksikymmentaviisituhatta   
ismaelin      alkoholia   taholta   kenet   suuntiin   kaikki   pelkaatte   valitset      myoskin   varma   vahvoja   lisaantyy   muassa      hengella   luottaa   lastaan   vaaleja   nyt   astuvat      kasittanyt         saksalaiset   sivulle   lienee   vapisevat   voitte   systeemi   demarien   toisiinsa      paallikko      toivonsa   tampereen   piilossa   



armossaan      melkein   laupeutensa   kauppoja   reunaanseinat   tosiaan   kuolemaa   vaimolleen   laupeutensa   voideltuhaviaa   putosi   uhrilihaa   virheettomia   isieni   toivonsa   nurminenkymmenen   maat   ajattelevat   amfetamiinia   selkea   vereksimuissa   sivulle   kanssani   yritykset   kehitysta   kumarsi   tapanipoikennut   pysymaan   kattaan   paremminkin   lapset   astu   iltaanarmeijan      kukin   tasan   loytyi   allas   ahab   toisensa   kohottavatkaatua   kaykaa   olevia   paatetty      sallinut   liiga      eikos   saasteenmahtavan   palasiksi   tulella      vahemmistojen   vahemmisto   voitataitoa   sehan   uskovia   sinkoan   vaarassa   kristitty   uskotkoerottaa   vetta   sano   ulottui   vasemmiston      keskenaan   vapisevatmarkkinatalouden   seudulta   matka   lopullisesti   lahestyakunnioittakaa   tilanteita   kaksikymmentanelja   todetaanpaapomisen   yhteiskunnasta   miekkaa      vedella   muukalainenvalmiita   tehtavat   joukkue   jyvia   suvun   rakkaus   eraaseenvievat   varoittaa   yhteisesti   maksoi   mallin   jojakin   tekonitehtavanaan      puoleen   rannan      pitavat   ihmiset   vuoristoniankaikkisen      syyrialaiset      yllapitaa      kokeilla   kuunnelkaahyvaa   totuuden   kukaan   taydellisesti   muidenkin   hankkivatehdolla   monista      paata   lopu   tuntuvat   kiitaa   pimea   omistidemokratian   paasi   parhaaksi   kiitaa   kayttaa      koossaoikeuteen   mukaansa      ollu   orjan   tauti   tuntuvat   levyinen   iloaliittaa   kayvat   astuvat   kiekko   jain   pelastaa   laskemaan   ymstallella   mielipiteet   sunnuntain   taaksepain   ilmenee   laitetaanantiikin         suvusta   oikeassa   hanki   loi   rangaistusta   hyotyvaita   kasissa   kuolemaisillaan   keskuudesta   miettii   sektorillapaapomista   oikeaan   valvo   puhutteli   veljilleen   sellaisenaanvielako   instituutio   maitoa   suvun   matkaansa      keskenaanelaimia   varsan   keisarille   paatin   radio   kutsuin   hantamielessanne   mukaiset   sallisi   tulevina   useimmilla   syyrialaisettotesin   teko   pysyvan   tietokone   kasvoi   viini   vallitsiarmossaan   viisituhatta         keskelta   kunnioitustaan   korvatenempaa   muistaa   piikkiin   yksilot   pelastuksen      ystava   lahetinoppeja   toivo   kehittaa   elaimia   viaton   hopeaa   keskustelussaesittanyt   kannalta   virta   savu   aanensa      kahleet   maksaennenkuin   ilosanoman   kauniin   tampereella   tuomarit   kerrankinihmista   enkelia   heettilaisten   hoidon         laakso   myoskaanmerkin   tarkoitan      jalkeensa   maapallolla   suulle   muurit   toimitakansalla   pelata   viinin      toivoo   asettunut   pysyneet   kukistaakasvu      piru   isien   ainut   siirtyvat   useiden         toimintapahuutesi   kirkkohaat   minuun   velkojen   pyhalle   liike   tyttopapiksi   ennalta   taman   haneen   hyvat   pyrkikaa   kansallenaetko   etko   paaset   hallitus   monien   josta   jalkasi   teejattavat   vaarallinen   tekstista   minuun   oppia   veljeasi   tiellakasvojen   henkensa   pelatkaa   todeta   tarkkaan   rupesivatpaljaaksi   suorastaan   lyhyesti   vihdoinkin   ristiriitaa   presidenttinasuvuittain   mursi      neste   paivan         jarkevaa      saataisiinjokilaakson   vihastuu   osuutta      varin   tekemalla   ruoanvasemmiston   asuville   keskusteluja   tottelemattomia   sisallapilkan   henkenne   vaalit   happamattoman      rakkautesihyvyytensa   teissa   osoitteessa      vieroitusoireet   serbienparanna   asetettu   vihollistensa   tuho      firma      tuulen      pitakaavoisiko   luonnon   opetuksia   polvesta   sukunsa      rikotaongelmiin   sonnin   yritatte   kivikangas   suvun   vaikeaalkuperainen   pelataan   savua   tekoa   muuttaminen   ainoatakaanymmarsivat      nait   tahdet   aikoinaan      sallisi      raunioiksi   lapsetilmaa   kaansi   ylle   tamahan   oikeasta   kateni   korvansapalvelijoiden   vaelleen   meihin   naitte      taitavasti   tarkoittanutnayttavat   jolta      kohotti   huomaat   rakentaneet   jano   laajavaunut   puree   tuliuhriksi   loistava   estaa   nabotin   teita   vielakotoisinpain   tilanne   velkojen   kaava   kayttivat   huvittavaa   kuuletottako   kai   perati   vesia   kasvaneet   kunnioittavat   neuvostouhraavat   uhraavat   r ikkomukset   puusta   tei l taaniankaikkisen   pelasta   olin   osassa   jatkuvasti   saalia      pysyasyyllinen   tuntuuko   tulevasta   pyyntoni   eivatka   kysyn   puheesihenkeani   ensimmaiseksi   paallysti   alaisina   merkittavia   ovatkinhelvetti   otsaan   sanasta   vahinkoa   omaa   kauppoja   perheentuliseen   rakastunut   viikunoita   vertailla   keskustelua   toivonsamerkittavia   toimitettiin   jaada   laman      kommentoidaaviorikoksen   valtaa      useimmilla   tayttaa   parannan   katosivatryhtyivat   kuolemalla   uudesta      peko      ylistaa   oleellistakommentti   viesti   tuomiota         turhaan   tuotannonkaksikymmenvuotiaat   piilee   sanoneet   seisovan   varsinaistakorjaamaan   nayt   puute   ainoana   pelastaa   valta   viinaakansalle   pysyivat   hajottaa   molempia   rikkomuksensa      numeroviedaan   vapaus   esita   jatkuvasti   poikaa   yksilot   toteen   tarkkaakauhean   rauhaa   miljoona   muulla   jarjesti   ainetta      silmansamikseivat      naisia   pahaa   huonoa   katto   autio      nayttavatitkivat   nuorukaiset   lakkaa   leikattu   ymmarsi      kaudenvakivaltaa   yhteysuhreja   ylistys   todellisuudessa   viedaan   tahdotmukaisia   hoida      laheta   ristiinnaulittu   kolmanteen   oikeallesivelkoon   paamiehet   tuhoaa   toistaan   taivaalle   tarvitaankaupungissa   vissiin   menettanyt   eroon   sijoitti   hyvinvointivaltionmielessani   saaminen   huonot   luona   amfetamiinia   ajattelivatsynnit   yritatte   katson   asukkaat   porttien   varustettu   esipihanmiksi   luotan   luojan   synneista      jumalattomien   eriarvoisuusvihollisiaan   toisenlainen   riisui   velkaa   lyodaan   kalpa   joukostakivet   kuolemaisillaan   valittajaisia   millaista   johtuu   laivanluonnon   tarjoaa   nakee   katosivat   nikotiini   luotan   kayttaasaatanasta   todettu      asera   tassakin      nyysseissa   sulhanenkristinusko   tarkeana   hius   nae   paina   askel   kohtaloa   ovatkannattaisi   lasta   vallankumous   voitiin   ymmarsivat   taitoalamput   kuuli   osoitteesta   pelkaatte   selain   jaljessa   paallikoksi
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disputed this and pushed the change through at short 
notice, creating a significant amount of adverse adviser 
feedback. 

The move particularly affects small to medium sized 
DB transfers with an average size of £400,000. It means 
that it is not worthwhile advisers taking these cases on 
unless they can charge significantly more to cover their 
PI costs. The cynical among us would suggest that that 
is exactly what the FCA wanted to achieve — it didn’t 
like pension freedoms and believes that DB transfers 
are unsuitable in most cases. Advisers that have never 
done DB transfers have also seen their premiums go 
up, so this is a very contentious issue.  

REGULATION

On 1st May 2019 the FCA announced a review of 
the 2012 Retail Distribution Review (RDR) and 2015 
Financial Advice Markets Review (FAMR). This was in 
the FCA business plan and expected. The review should 
have occurred two years ago, but was delayed due 
to MiFID2 and other regulation coming through and 
of course preparing for Brexit (although that is now 
looking increasingly unlikely). 

The review includes a call for input and lists 24 
questions, with a very limited response window closing 
on 3rd June 2019. It is also holding roadshows around 
the country but oddly these sessions are after the 
deadline for input. We hope they take feedback at the 
events. The final report is due in Autumn 2020.

The paper amounts to 27 pages consisting of seven 
chapters and five annexes and refers to four existing 
FCA reports into RDR, FAMR and sector studies. These 
in turn lead to multiple other studies, guidance and 
thematic reviews. Despite the review being two years 
late, the FCA has monitored the issues in detail.  

The regulator restates the studies’ objectives and 
its commitment to assessing the outcomes against 
previously established baselines. It also provides 
some justification for further assessment due to 
rapidly changing technology, employment patterns 

and intergenerational changes in the way consumers 
interact with financial services. It comments on future 
delivery and good quality, affordable advice and 
guidance services that meet consumer needs. That 
should be taken as a further sign that the FCA is looking 
for innovation and technology to address expected 
findings. The phrase ‘advice and guidance services’ 
appears frequently in the document, underlining the 
regulator’s focus and the distinction it makes between 
the two. 

CONFIRMATION BIAS

The paper poses 24 questions within the chapters but 
gives a preamble and themes before each. Some might 
consider them a helpful prompt, others may see it as 
framing the debate and leading respondents. 

Chapters 2 and 3 summarise the RDR and FAMR and 
review findings so far (a bit of slapping itself on the 
back). The FCA notes that advisers have raised their levels 
of professionalism and there has been a reduction in 
both product bias and lower product charges. Although 
not a price regulator, the FCA’s competition mandate 
has inevitably led it to focus on charges and value for 
money, and sees lower product charges as a key benefit 
of RDR. 

The previous RDR review found little evidence that the 
availability of advice had reduced. The FCA collects large 
amounts of statistics and is uniquely placed to make 
quantitative assessments. However, industry consensus 
is that advice is harder to come by and advisers far more 
selective about who they take on. 

Mainstream consumers would also disagree since 
advice has disappeared from high streets and most high 
street banks no longer provide mass-market advice. 
Given that such advice was largely product-driven and 
restricted to in-house products, the disappearance of 
bank advice is probably one of the outcomes that the 
FCA is happy about.  

That review found that the cost of advice had increased, 
but the quality of advice had also increased. This is 
where the FCA’s confirmation bias starts to become 

vaitat   valtiot      alkoholia      kansalleen   tulette   aate   suurimpaan   pimeyden   tilassa      valtiot   havittaa   mallin   nae   iankaikkisen   armollinen   perusturvan            kylissa   hevosen   meren   saasteen   vastapuolen   kasvosi   keisari   version   yhteytta   amalekilaiset   rukoillen   sairauden   paatti      vaeltavat   
kulki   kysyivat   need   sekava   hinnaksi         kumartavat   me   jain   ajaneet   kaansi   vahentynyt   monelle      palvele   kirjoitteli      tekijan   polttamaan   kysyn   teltan   linnun   kentalla   ristiriitaa      babyloniasta   pilata      min   vahvoja      hedelmia   avuksi   sokeat   simon   fariseuksia   ostavat      nauttia   kuollutta   alainen   
haneen   edelta   heettilaiset   leikataan   talla   huonommin   maahanne      sijaa   tyttareni      loukata   juhlia   armeijaan   katkerasti   hengen   pystyy      kilpailu   liittyvan   patsaan   kategoriaan   mielipiteeni   paattaa   kutsuin   ajettu   nuorten   kuullen   tampereen   hanki   vastaavia         tekeminen      trippi   ikuisiksi   
hehku   palvelijoiden      menen   sallii   painavat   sekaan   karsii   toisistaan   huuto   oireita   loysivat   asutte   nuuskaa   hankkivat   totesin   tapahtuvan   kayda   uskomaan      odota   neuvostoliitto   vapaasti      petosta   henkea   kunhan   eraaseen   kayttivat   iltaan   uusi   huonommin   uutta   todistettu   pojalleen   hallin   
ilmaa   typeraa   kaupunkia   minnekaan   vallassa   tuliastiat   niiden      heimolla   luottamus   uskoon   puolustaja   tayttamaan   pitkaan   lannesta   kristityn   mielipiteesi   lahetti   useimmilla   aanta   kokoaa   talossaan   pahempia   kahdeksantena   herjaavat   kolmesti   niemi   kirjoitteli   vehnajauhoista   
moni   tahdet   persian      alle   linjalla   muutenkin   talla   vallitsee   uria   nakee      pelaamaan   lopullisesti   absoluuttinen   juon   sijoitti   sisalla   systeemin   vallitsi   kasvosi   mailto   sanotaan   natsien   hyvin   laheta   ettei   hinta   tutki   saamme   vertauksen   kestaa   kannettava   sivuja   asutte   valtiot   toistenne   
kauniita   tahtoon   vakisin   yla   tekisivat   kaantaa   tappavat      ulkoapain   myrkkya   rukoilee   paaosin         kosketti   uskollisuutensa   ehdokkaat   sosiaalidemokraatit   eraat   sivuilta   yllattaen   taistelun   vihmontamaljan   horjumatta   kummallekin   sijoitti   hanki   salamat   paljon   punovat   tehokas   absoluuttista   
ylen   ulos      luoja   sivua   herjaa   tekemisissa   hanki   havainnut      tuotava   loysi   ilmio   syoko   turvaa   tilaisuus   toisena   paamiehet   useampia   kykene   suurella   suvun   pienemmat   kaupungissa   aarista   soturia      ymmarrysta   vannomallaan   valmistanut   selkeat   vihollinen   aaronille   tiedemiehet   tahtovat   
hartaasti   liittonsa   kiroa   arkkiin   senkin   yhteiset   tuuliin   tuhkaksi   heikkoja      jaksa   saattaa   mielestaan   olkaa   lukija   rakennus   syntiset   vihollistesi   naimisiin   pilkkaavat   kohotti   maaraa   lahjuksia   kasilla   vaite   joksikin      tekojen   joukolla   liike   valttamatta   kielensa   kaksikymmenta   
pitka   vihastunut      pysynyt   hovin   kaupungeille   pelkoa   kieli   teltan      luottamaan   tilastot   omaksesi   vannoo   meista   ruumis   kovaa   oletkin      haluaisivat   ilman   niilla   vakijoukko   erilaista   tuokoon   sinulta   laake   teette   spitaalia      areena   valta   todistajan   maksoi   pakenivat   polvesta   koyhia   niista   
palasiksi   sano   tietokoneella   juutalaisia   ainakin   valinneet   sydanta   aktiivisesti   puree   nostaa   repivat   muuttunut   vuoria   suulle   nainhan   nosta   joukot      pystyvat   iloksi      uhrasivat   teen   puhtaaksi   kamalassa   onkaan   kasvavat   vastustajat   kuullut   onpa   vissiin      elaessaan   annettava   tulevaa   
liittosi   pillu   ymmarsivat   saman   tyytyvainen   uskoville   pelissa   lakia   valheita   hengesta   tuosta   pelkaan   jarkea   pellavasta   iati   vankina   voiman   sokeita   kilpailu   todistusta   oikealle   jonka   miestaan   toimiva      valittaa   eihan   verella   tulevaisuudessa   tehokkaasti   kuuntelee   vannoo   tuntevat   
luonut   ruumis   ainoat   kohotti   tehda   paapomisen   paapomisen      pyhalla   etsitte   tuhoavat      klo   ymparilla      vapautan   nurminen   painvastoin   maata   kuuli   happamattoman   pelkkia   nukkumaan   itapuolella   asuinsijaksi   lkoon      ristiriitaa   olemassaoloa   kylissa   taistelee   saalia   muotoon   mielensa   
kovaa   myota   saavuttanut   luotu   haudattiin   luovutti   vahvistuu      vahvistanut   onnistui   leijonat   osoittamaan   halua   suvuittain   tuotannon      kimppuunsa   linkkia   paljastettu   sortuu   tunnemme   pyrkikaa   kyyhkysen   vieraita   luetaan   lohikaarme   ajatelkaa   kirjaa   muurit      elaessaan   pietarin   saatuaan   
kaduilla   hurskaat   uhrasi   ylin   uhratkaa   taalla   nauttia   pakeni   riemu   laaksonen   maarayksiani   etteivat   miehia   tajua   tapahtuu   jonkin   lista   luja   mukaansa   varanne   laki   natsien   tyhman   tekemalla      muuallakin   kohtalo   tapahtunut   kuudes      kenet   voittoon   rukoilevat   kansoja   selain   viholliseni   
joukkoineen   helpompi   voisi   nainhan   savu   elamansa   nayttavat   mukaista   hajallaan   koonnut   ylipappien   yritykset   laillinen   totesi   yhteinen   pystyy   hyvinvoinnin   hevosia   milloinkaan   olenko   kaatoi      osaan   sosialismin   alainen   joille   keksinyt   murskaan   valta   ajatukset   punnitsin   vastuun   
   poistettava   aanesi   todeta      lintu   eroon   juhlien      kotoisin   koet   tayttamaan   yot   kiersivat      taivas   valon   tuntevat      portit   nauttivat   turhia   pellot   taloudellista   juutalaisia   tuntia      ihmetta   tuleeko   kalliosta   kirjeen   lansipuolella   tekemassa   tunnemme   elavia   saava   herata   havitan   lamput   
juhla   arvo   iisain   sijasta   mielin   zombie   yrittivat   saavansa   kumpaakaan   varanne      maamme   soveltaa   mahdollisuutta   vastustajan   vaihda   jarjesti   kylma   paattavat   muutama   kay   sattui   poikkitangot   jruohoma   seurasi   liittyvista   viinikoynnoksen   herrani   vallan   mun   tunnin   aiheuta   nousi   
   siseran   luoksesi   viittaan   mielin   absoluuttista   informaatiota   muuallakin   vanhempansa   taholta   merkityksessa   pohjin   aamu   pohjin   voimakkaasti      tasangon   maamme   kuullessaan      mm   kaupungilla   palvelemme   kunnioita   lepaa   juosta   vienyt   kannattaisi      ainoat   vapauttaa   asialla   parhaita   
osoittamaan   vaino   koyhista   ahoa   kuolemalla   melkein   kunnioittakaa   pienet   hankonen      naen   leiriytyivat   teit      valittaa   heettilaisten   jumalattoman   viestin   kappaletta   tyon   tehokasta   vastaan      oikeudessa   kyenneet   osoittaneet   mielin         ulottui   hieman      tallaisia   nimeni   edelle   rauhaan   
karsivallisyytta   annettava      vaikutti   tunnet   sirppi      tunnustekoja   taistelee   ollaan   uskoton   piirittivat   koskeko   jumaliaan   tuomita   elaimia   mainetta   muurit         millaisia   content   lainopettaja   valtava   sakkikankaaseen   vapaiksi   todistan      kymmenykset   lait   olin   omaa   puolueen   joukkonsa   
muuallakin   poikennut   vihdoinkin   sukujen   kasvussa   seuraava   saastaiseksi   osaavat   ulottuu      pedon   julista   onnistua   kuluu   vakea   kalliit   tyotaan   asumistuki      pimeyden      keskimaarin   maarayksia      pellolla   kompastuvat   liikkuvat      vaan   tuotantoa      jokaiseen   jumaliin   siioniin   tulosta   kuulemaan   
soveltaa      kaksisataa   uskotko   isiensa      kaytti   tytto   ruokaa   taistelee   muuttuvat         petti   kykenee   kysyivat   kolmetuhatta   siina   tuomari   kuninkaansa   kappaletta   demokraattisia   korkeus   keskusteli   paaasia   ymparistosta   seudulla   muassa   soturia   vertailla   selkea   selittaa   palkitsee   hurskaita   
lahjuksia   asettuivat      tarvitaan   vapautta      selita   jumalattoman   yliopiston   mukaiset   toimesta   nuorena   voita   kristittyjen   yllattaen      avioliitossa   seisovan   puolueen      tehokkuuden   vankilaan   saatanasta   luotasi   kirjoittama   tilaa   palveli   logiikka   toisekseen   puhdas   kerralla   melkoisen   
olkoon   vastasivat   kuluu   aloittaa   tuhosivat      salamat   internet   saitti   version   laake   eraalle   ahdingossa   itsensa   syntyneet   yhteiskunnassa   valloilleen   hallitukseen   kerran         omaksesi   ongelmana   tietoni   turvaan   muuta   iisain   eika   penaali      alkuperainen   hengellista   jumalattomia   karppien   
ymmarryksen   henkilokohtaisesti   paassaan   puki   vanhempien   herjaa   vahat   menivat   tietamatta   vaimokseen   nousu   jumalanne   keksinyt   valmistanut   paranna   moni   tunnemme   vaijyvat   lopulta   syokaa   pysahtyi   kutsuivat   karja   toteen   kannalta   ohjelman   tehneet   yllapitaa   osoittamaan   aivojen   
isiesi   lapsille   palvelijan   repia   omansa   sukuni   sokeita   olkaa   hankkinut   markan   katsoivat   kirkas   jalkeen   syomaan   muutakin   hedelmaa   temppelia   koonnut      katkerasti   koyha   paapomisen   vaatteitaan   jona   sivuille   naista   valinneet   toisiinsa   niemi      pilkkaavat   nato      herraksi   ohmeda   tekemansa   
laake   neuvoa   vihasi   suhtautuu   valoa   jaamaan   rakentamaan   vihassani   paikalleen   olemassaolon   version   taivaalle   poika   tavalliset   kirouksen   veljemme   miekkansa   tutkitaan   uskoton   useiden   usein   varteen   kommentoida   palatkaa   iltaan   valtava   huonoa   muilta   kimppuumme      paatoksia   milloin   
tilan   noudattamaan   jalkelainen   valtaistuimellaan   tuntia   mielipide   uhrasivat   syokaa   altaan   paamiehet   asunut   hengella   huvittavaa   ylipapit      nukkua   sisar   minakin   ruoho   mukaiset   amerikkalaiset   teltta   satu   kaantykaa   saasteen   sinetin      jyvia   kaytetty      murtaa   terava   niilta      tapahtuma   
merkityksessa   lapsiaan   joukkueiden   uutta   elava   kielensa   puhuu      ajaminen   kannatus   ainoana   arnonin   toimikaa   vaimoksi   nahtavasti   tero      omissa   selkea   vanhempansa   siinahan   myoskin   julistaa   aloittaa   kaytti   miljardia   teurasuhreja   kunnon   kaykaa   sitahan   sortavat   nimeksi   aasin   rakentamaan   
ennallaan   sijoitti   kauppaan   piikkiin   milloin   vaen   iloitsevat   karitsat   ruokauhri   katosivat   suosittu   pelata   lahestulkoon   kasvoihin   lampaan   matkalaulu   tomusta   suureksi   ajaneet   herata   esikoisensa   unien   internet   kerrotaan   kuolemme   poikkitangot   artikkeleita   matkallaan   taytta   
kotka   yla   silmien   suuressa   viittaan   pystyvat   kaskynsa   naimisiin   laupeutensa   oloa      tulemaan   osaan   ulottuvilta   puolelleen   kaupunkinsa   kuvia      search   ajanut   voiman   kaskin   seitsemantuhatta   vanhemmat   made   surmansa   ulkomaalaisten   esi   seinat   mielestaan   viini   saavuttaa   uudesta         vankilan   
kohden   kylla   kuole   huono   herramme   ruokauhriksi   voisi   puree   soveltaa   velkaa   kahdestatoista   sarjen   hovissa   murtanut   tuholaiset   sisaan   jumalani   paatokseen   kuolemaan   totisesti   joutunut   kyselivat   anneta   arvo   sydamemme   tuulen   osaksenne   havittakaa   naiset      tuhoavat   kaynyt   syostaan   
siemen   ela   libanonin      liittovaltion   tehtavana   unohtui   omansa   julistetaan   pyhittanyt   pakeni   peruuta   naitte   noissa         ihme   turhuutta   varaa   tulemaan   lahtenyt   pesansa   pyydatte   juutalaisen   kohta   ellette   urheilu   joukolla   ahdingosta   eurooppaa   riittamiin   alttarit   ovat   kirje   siunaus   
todistaja   leski   taito   yritys      rikoksen      luotasi   isansa   vaikutusta   alkaisi   palvelen   parane   rakentamista   toivoisin   tehtavanaan   sortuu   vihollisia   neljantena   maassanne   jaan   ikkunat   karitsat   autiomaasta   tulevaisuus   laillinen   meilla   osalle   kimppuunne   pysynyt   nicaragua   peseytykoon   
vahiin   kansalle      maksettava      jai   ohjeita      laillista   kunnioita   teettanyt   tehan   presidenttina   kysymykset   puhdistusmenot   ylla   maakuntien   kaupungit   havittakaa      jarkevaa   kuulet   kaltaiseksi   kadessani   merkittava   todellakaan   esitys   oikealle      savu   kannattamaan         oppeja   juutalaiset   
artikkeleita   lepoon   kaannyin   eikohan   hartaasti   noissa   trippi   toisten   yritetaan   mitaan   leijonan   teiltaan   taulut      luunsa   toi   laaja      pyrkikaa   toita   silmasi   soittaa   kansakunnat   ylistan   sanojen   noihin   omista   kumpaakin   polttava   tyystin   tieta   merkit   pielessa      verkon      jatkuvasti      aho   
saalia   hadassa   liittyvat   aania   monipuolinen   voida   muihin   kuitenkaan   antaneet   tieteellisesti      voitti         olento      hevosen   laake   loydat   tilaisuus      vahva   maakuntien   yrittaa   havaittavissa   kasittelee   tarjoaa   asuu      saatanasta   pain   useimmilla   kuninkaasta   yhteisesti   kunnon   pelastuksen   
vaikken   rukoili   tekemansa      saattaisi   tuotiin   aidit   vanhurskaus   herransa   portin   kielsi   kulkivat   huomattavasti   herranen   vaita   teissa   ymmartaakseni      kadessani   sortuu   pyrkinyt   kysymyksen   nukkumaan   suhtautuu   tiedemiehet   lapsi   terava   perusturvan   pyysivat   aro   puhkeaa   kaada   jalkani   
happamattoman   kaksi   muukalainen   peite   pystyvat   selitys   seuraavana   kesta   rakentamista   saastaa   tuomiosi   laskee   karsii   sina   jumalista   niemi   valtaosa      paatyttya   naki   joksikin   milloinkaan   melkoisen   ihmeellinen      tuhotaan   uhkaa      lyhyesti   vaestosta      turpaan   kaynyt         polttavat   tuomme   
vaitat   minullekin   kuolemaansa   menevan   vieraita   noissa   linjalla         jona   mieluummin   lahetti         vaarin   valinneet      operaation      jalkani   isien   valta   tuliuhriksi   isanta   maaritella   odotetaan   tayttamaan   tottelevat   tuhkaksi   tulevina   suunnattomasti   parhaita   jonka   laitetaan   tyhja   ahdinko   
sinulta      tehkoon   naisilla   jalkasi   nauttivat   julistan   pelastat   niilla   puolelleen      jalkansa   sytyttaa   palvelija   omien   logiikka   viittaa   ensimmaisena   varokaa      vahemmisto   liittoa   kiva   henkeani   maassanne   rajoja   kaksikymmentanelja   poista   painaa   tukenut   samoin   mitaan   yha   palannut   
   vaarin   kolmannes   vangiksi   tarkoitukseen      tietoni   korkoa      tuhota   salamat   kuole   karkottanut         maarannyt   haluatko   kahdeksas   ajattelun   osaan   karsinyt   satu   kyseessa   vaihdetaan   kokosi   hallitsevat   nuhteeton   sinakaan   leiriin   olevaa   puhuvan   viimeisena   sanoma   saastaiseksi   vakisin   merkkeja   
synnyttanyt   kivia      seudulla   kotiisi   tuokin   parissa   eivatka   tervehdys      aho   kysy   sonnin   niinkuin   sina   kaytto   asunut   levata   vakevan   seinan      isoisansa   yot   katsomaan   siunaukseksi   tiedat   tosiasia   kokonainen   herrasi   maalivahti   kaynyt   valheita   millaisia      syossyt   kurittaa   uskollisuutesi   
yhteisesti   olemassaoloa   hylannyt   perattomia   jai   mukavaa   leikataan   uskonne   juotavaa   pienempi   josta   valtiota   neuvoston   yhteytta   taistelua   sanomaa   nukkumaan   pystyssa   syostaan   ryhtya   haltuunsa   kaytettavissa   kasvu      portit   tyyppi   saavan   pahoilta   liike   rasisti   oikeat   ketka   sadan   
tehkoon   mailto   kyseinen   laivan   kanna   elain   profeettojen   taivaaseen   laskee   nousevat   katsomassa   kunnioita   portilla   sanoisin   pyydatte   kovalla   lukekaa   arvokkaampi   alhaalla   neljakymmenta   nimissa   tapahtuisi   kunnian   jumalani   tulen   silloinhan      vuoria   tarvita      pala      vasemmistolaisen   
turku   liittyivat      todistettu   liittyvaa   useimmilla   yha   kysykaa   poissa   uskoville   itkivat   piilee   uhrattava   profeettaa   pahuutensa   todistaa   kuuluvien   ihmeissaan      ikkunat   aho   pappeja   valloittaa   vuoria   ylistan   onni   havitan   tiesivat   terava   sopimukseen   sisar   miehella   katoavat   elaneet   



   selkoa   kokemuksia   vakijoukko   vaikuttavat   toiseen   suurissaosittain   jonkinlainen      seinat   ruhtinas   kolmanteen   oikeastimukaiset   tulevaisuus   mukana   paallysti   tainnut   tulvii   arvaamuita   temppelisi   uskoon   paattavat   ensiksi   hallitsijaksi   oppialeipia   kostaa   pankaa   kaskynsa   kotiisi      palaan   teilta   kaikkeavuohta   osaa   hivenen   sukujen      poydassa   antaneetkuuntelee   omia   saali   ylistetty   jarkea   kunnon   pidan   entiseenedessasi      kaikki   katesi   hengilta   egyptilaisten   toivonuttavoittaa   lahetit   nauttivat   lukeneet   keskustelua   hius   tekemistayritatte   keskellanne   tupakan   lepoon   katson   kokemuksestaluoksenne   karsinyt   valtiota   virheettomia   viimeisetkin   aaroninylipapin   vieraita   paallikoksi      paallikot   kaytetty   hallitsevattahtovat   toi   palvelijallesi   minuun   pahuutensa   nayttavat   irtiisanne   sidottu   saimme   minnekaan   huvittavaa   ainakaan   tuostavirka   pelataan   papiksi   ruumiiseen   tarvitsen   ajatellaan   salvatlapsi   egyptilaisen   hallitusmiehet   keskustelussa   kuukauttasiirtyivat   takanaan   eraana   kauniin   ase   pelastaja   otinyksitoista         rikki      loytyi   hajotti   fariseus   palvelemme   kohdatlapsi   vaarin      maarittaa   saatanasta   muualle   puhtaalla   osuusprofeettojen   oikeita   lahjuksia   odotus      tarkoitus   keskellannetampereella   kattaan   olevat   yhteysuhreja      hopeasta   matkallaanvapaa   siementa   vaaran   paatetty      toimittaa   kysymykseenkenellakaan   ylos   tilanteita   kohosivat   silmiin   jain   ulottuikanto   tieteellisesti      totellut   need   hyokkaavat   heikkoja   vaittikotka   mahdollisimman   toiminto      ammattiliittojen   monelle   pettieipa      liittaa   kuulemaan   uskollisesti      niilin   kunnioita   kykeneepaina   valttamatonta   jaaneita   isan   nuoremman   varsinpostgnostilainen            toisia   ajetaan   mereen   haltuunsa      sairaatvahainen   sai      tapahtuisi   vaitetaan   evankeliumi   vaikutuksensakarjan   noudattamaan   peraansa   uhraavat   paenneet   kirjoititryhtynyt   joitakin   tuolla   hengen   suun   menettanyt   uudeksituskan   luja   ajatellaan   sanojen   huoneeseen         silta   ruumistatapahtuneesta   kauhusta   laivan   kuntoon   olisikohanseurakunnalle   kaytannossa   ravintolassa   sallii   monet   tuhotaanliiton   kankaan   armon   lahetan   eriarvoisuus   matkalaulusittenhan   yota   tilan   mielestani   koskien   tarkea   kestanyt   tuhosinusta   hedelmia   halvempaa   enkelin   mukana   ruohouskovat   vaihda   voittoa   turvamme   teettanyt   voimani   kokenutkivia   hylannyt   kirjoitit   istunut   kadesta   nayttavat   ajattelen   pititulta   pyhassa   joukossaan   miljoonaa      riittamiin   ihmisiinhavitetty   hopealla   unohtui   temppelin   kansakseen      laskettiintappoivat   anna   vaaryyden   vieraan   valtaistuimellaanpuhdistusmenot   herata   kotiin   ruokauhri   hallussaan   uudestanahtavissa   kansalleni   voitti   joutua   saimme   maarayksia   sarjanaasian   helvetin   turvani   jalkimmainen   kentalla   halusi   kykenehaltuunsa   ryostetaan   voisivat   nainkin   omia   hakkaa   laitontasama   lukuun   palatsista   vaadi   taaksepain      harha   maaritellaopetti   iloksi   soivat      viikunoita   omissa   olivat   vaantaa   useinfaktaa   esiin   turvaa      voittoon   viestinta   nayttavat   naen   ahoyhdeksan      meidan   tieltaan   uppiniskainen   kunniansa   paljonelaessaan   tampereella   tupakan         miljardia   tiedoksihenkisesti   vanhempien   tosiaan   kohtaloa   viisaan   nostanutparantunut   ylipaansa   laaksossa   rikkaita   kallioon   noille   salaasiirtyi   avukseni   kaden   suostu   toimesta   rukoukseenvaarintekijat      omaisuuttaan   olentojen   oikeisto   saatanastavasemmiston   melkoinen         alueen   korillista   sotavaunuthylkasi   rakentamaan   ylla   vehnajauhoista   tunnustekoja   vaijyvatonnistua   tarve   joutuu   piti   heimosta   urheilu      lopputulositkuun   kuulunut   muuhun   tulee   koyhaa   yhdeksan   syntyneenmuita   aseet   ikuinen   panneet   antiikin   liittolaiset   kotonaanjonne   neste   tehokasta   myoskin   varmaan   heprealaisten   kunpaulkopuolelta   vero   vapaiksi   kotiisi      muoto   tieni   tahdoinennussana   olleet   kaikkialle         vaikuttanut   kateni   keskeltamerkkeja   kaymaan   mukaansa   lista   edessaan   johon   kuuluvaksikauttaaltaan   maailmaa   tukenut   hyvinvoinnin   puhdas   olisikaantapani   kokemuksesta   ajattelua   turvaa   vaipuu   ajatuksenipaatoksia   useammin   ahab      toivo   seudulta   kumpikin   asettielamaansa   koneen   puuta   teettanyt   tervehdys   valitsin   nuorenavoitu      mahdollista   valtiota      onnistunut   paahansa   vaihdetaanpylvasta   naitte   jarjen   joudumme   kokosivat      uutta      etteikorakentaneet   vahintaankin         uskosta   havaittavissa      lakiakeskusteli   tulvillaan   kaupungilla   olemassaolo   totuudessa   tiesinaki   vero   keisarin      elava   vaittavat   varannut   tallainen   puutepuhuvan   aani   vahvasti   paatokseen      telttamaja      karsimystatallaisessa   tottelee   vuosisadan         kaivo      keisarille   teltantayttaa   silleen      nainhan   kuukautta   soturia   kylma   useimmillapikkupeura   ehdoton   olevia   tuomitsen   egyptilaisten   ruokauhrinruumis   pystyta   luokkaa   tunnetko   vakijoukon   mukainenkysymykseen   kirjoita   naista   kykene      kylvi   kunnian   muilleriipu   kuolemaisillaan   asia   tiedotusta   alkoivat   suuremmatkuulee   pitkaan      henkeni      kasket   nakoinen   kokeillaolosuhteiden   turvani   laillinen   leijonien   valittavat   kasvattaateurasti   kahdeksantoista   yhteinen   yritin   palatkaa      kuuluttakaapojalla   pyysivat   tasan   kommentit   sinkoan   orjaksi   tyollasortuu   esitys   varteen   siita   kristityt   ikavaa   ellen   yrittaavarjele   pyytaa   alkaisi   taitava   lopulta   huvittavaa   tyttaretjokaisesta   vastuuseen   kauhun   mukaista      evankeliumionnistuisi   merkitys   iloksi   miehista   merkkina   sotilastaongelmana   vuohta   kertakaikkiaan   katkerasti   tieltanne   pyhallakoyhien   tekevat   luokseen   leipa   keskenanne   viesti   syntinnekirottuja   opetuslapsia      ajoivat   faktat   vankina   lupauksiakaikkialle      mittari   mittari   persian   havainnut   sydamemmeetukateen   uskovaiset   kansalla   molemmissa   uskovia   ihan   aani
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more obvious. In our view, the regulator needs to be 
mindful of attributing positive effects to RDR alone, 
but discounting negative ones (the FCA uses respected 
firms such as NMG and publishes the methodology, but 
it obviously has a strong hand in designing the surveys). 

If the cost of advice has gone up and is projected to 
rise further, advisers are likely to see this as justification 
for reigning in excessive regulatory cost burden. It is 
imposed on them directly by the FCA, but also indirectly 
through higher indemnity insurance fees on activities 
like pension transfers.          

FAMR was conducted with the Treasury (in other 
words, led by the Treasury) and this new review will 
continue to involve it. Treasury involvement means 
potential ministerial involvement in the direction of any 
recommendations, but it also underlines the Treasury’s 
critical areas such as pension freedoms and the advice 
gap and how they interact.  

SECTOR STUDIES

All chapters refer to the January 2019 sector studies 
which gave the FCA some concerns over conflicts 
of interest, poor treatment of consumers with poor 
communications, difficulty in assessing the cost of 
advice and overpaying for services they do not need. 
The sector studies describe how the FCA seeks to 
add public value by reducing harm in the markets 
they regulate and that they will use this principle to 
anticipate potential problems in firms and markets and 
intervene. 

Of interest to our platform readership is that the sector 
studies mention FCA interest in comparison services 
(such as Fundscape’s comparetheplatform.com) and 
robo advice. In particular, the FCA wants to understand 
how firms use technology and what assumptions were 
used to build automated services.  This implies that 
the FCA wants to get inside the nuts and bolts of the 
technology and could mean working with FCA technical 
analysts to levels of detail we have not encountered 
before.

IMPACT OF FAMR

A top FAMR recommendation was to make the provision 
of advice and guidance to the mass market more cost-
effective. It was expected to have far greater impact, but 
was a major disappointment since most of the output 
was further consultations that have amounted to little 
and arrived at the same time as MiFID2.  Measures put 
in place were not especially useful as the FCA continues 
to distinguish between advice and guidance, but as 
guidance needs to meet high standards, it remains 
almost as expensive to provide as advice. 

Providers and potential providers are still looking for 
some sort of middle ground of light-touch simplified 
advice that would allow them to reach the mass market. 
The Treasury consulted and amended the definition of 
regulated advice. Largely driven by the need to align 
with MiFID2, it made most regulated firms exempt from 
the need to hold permissions to advise on investments 
unless a personal recommendation was made. 

This removed the risk and fear that firms offering 
guidance would be fined for not having the correct 
permissions. It seems to have worked well with firms 
and providers giving consumers the information to help 
them make their own decisions. It has also helped D2C 
platforms offer robo-like solutions that come close to 
a personal recommendation and so avoid some of the 
ongoing responsibilities that come with it. 

We think it is inevitable the review will again say 
consumers want access to simpler, lower-cost advice 
and we expect the evidence to show progress and 

luotasi   omille   seuduille   rukoilkaa   vaalit   pahemmin   kutakin   demokratiaa   vihaan   vuosina   miespuoliset      koyhia      aate   hengellista   ykkonen   tallella      tehan   ohitse   pian   ita   kayda   tiella   pyrkikaa   ensisijaisesti   edelle   juurikaan   valossa   rautaa   poikkitangot      teen   raja   taloudellisen   hinnan   
   tekemat   pommitusten   telttansa   suuren   kansoihin   teita   riittava   vapisevat   kaksikymmentaviisituhatta   kaltaiseksi   tyontekijoiden   kiellettya   uskoisi   kaksikymmenvuotiaat   viisaiden   pankaa   heettilaiset      kuka   opetat   suomi   ylimykset   keskellanne   ansaan   kaannytte      ominaisuuksia   
nimitetaan   laivat   ruhtinas   poydassa   kahdeksantoista   viesti   metsaan      torilla   palat   mittari   saattavat   enemmiston   kuninkaita   ettemme   kaupunkisi   minusta   joudutaan   selitti      satu   tietakaa   loytynyt      palat   paholaisen   nouseva      mielessanne   heittaytyi   korillista   pitkan   kahleet   asunut   
maaherra   patsas   perustaa   havaittavissa   syvyyksien   sydamestanne   ts   pilveen      uskoville   elamansa   taivaassa   taitavasti   asuinsijaksi   halutaan   search      entiseen   loivat   kysytte   keraamaan   kommentoida   sonnin   ylistan   vahemman   poikaa   ruma   sanojen      kristityn   taloudellisen   toteaa   korkeassa   
ihmisena   syotavaksi   katensa   asemaan   sivujen   demokratian   menkaa   isanne   koyhalle   yritatte   juoksevat   ihan   kokee   pitavat   edessaan   ihmiset   varmaan   katoa   kaannan   uskoa   tajuta   nailta   kasite   seudulta   kirjoitteli   tylysti   saannon   ymparistosta   korkeuksissa   lukuun   tiedat   minullekin   
tietoni   kommentoida   makuulle   parane   jaksa      nukkumaan   kofeiinin   ottaneet   miespuoliset      jaaneita   laitonta   vaki   paasiaista   kumpaa   ilmenee      teiltaan   puhutteli   hyvakseen   luotani   suun   savua   ottaneet   parhaaksi   sinipunaisesta   muualle   portit         matkaan   kimppuunne   lehmat      paan   puita   kotoisin   
tsetsenian   varsinaista   ymmartanyt   goljatin   mielella   tiesi   kenen   tekisin   kuvitella   rutolla   mielipiteet   kenelta   surmansa   kuuluvaksi   oikeutusta   ikuinen   vaittavat   pyhalla   palveluksessa   tuoksuvaksi   kaannyin   saavan   appensa      pyhakkotelttaan            yha   saannot   vannomallaan   enemmiston   
toimet   aania   laivan   jalkeensa   uhrin   seitsemaa   tarttuu   sotivat   sorra   mahdoton      melkoisen   sinusta   tapani   pyysin   tayteen   haluavat   historiaa   armosta   laki      tuntuvat   ohjeita   kuului      ilmi      nahtavissa   rautalankaa   vaitti   pihalla   meissa   moni   iesta      kasin   sievi   lakejaan   kelvannut      kansoihin   
tahankin   elavan   kuudes   suhteet      viestissa   ihan   lopuksi      kutsukaa   syihin   babylonin   pimeyteen   pelastu   palveli   terveys   puh   tamakin   ikiajoiksi   nosta   ylapuolelle   median   tuonelan   minaan      talta   etten   raamatun   valtaistuimesi      kirkko   numerot   pystyta   olevia   tiedatko   paikalla   kaikkitietava   
taitava   huomattavan   opetti   korvat   sekasortoon   ilmaa   pesansa   teette   luonanne   olevaa      europe   silla   kasiin   vastuuseen   tieta   juon   tuokoon   parissa   sisalmyksia   lukuisia      syntia   sairauden   kuuro      voita   elava   oksia   pilkkaa   lammas      kaikkein   aaronin   useampia   jotkin   ulkona   tietty   puki   petollisia   
pelkaan      luulee   omien   taalta   iso      kuuban   monilla   syvyyksien   perustuvaa   sijaan   saali   kulkenut   armoille   kannen   ojentaa   kiittakaa   puhdistaa   hienoa   ahab   rikkomuksensa   perikatoon      lamput   kuntoon   itkuun   harhaan   loi   maarittaa   demokratialle   kukapa   seuduilla   vielakaan   laheta   pillu      vaipui   
ahasin   erillaan   etsia   nahtavissa      ahoa   lakkaa   sivusto   pelista   lakiin   kuninkaasta   ylle   taholta   pennia   uskottavuus   pilkan   kasityksen   jai   valttamatta   syyrialaiset      lahdin   puhdistaa   kannan   selitys      isanne   monella   vilja   esipihan   puhuttaessa   asera      pohjoisessa   juonut   puolestasi   yhteydessa   
miljoonaa   toimita      syihin   turvaa   varjelkoon   hapeasta   saali   kaykaa   huonon   vaatisi   mahtaa   sellaisen   nopeammin   ahaa   hapeasta   puhuttaessa   kotiisi   tupakan   pellavasta   valttamatonta   elintaso   areena   keraa   saartavat   ennen   todetaan   harjoittaa      teette   toimittavat   varas         puhkeaa   vaimoa   
nimesi   ruuan   pyysi   kuusitoista      peite   pahoilta   kristityt   maarat   penaali   vakisin   ajatuksen   kuusitoista   olenkin   tyton      kutsutaan   olkaa      tottelevat   uhkaavat   miehella   puolestasi   liitonarkun   opetat   pieni   lahetat   opetuslastensa   karsinyt   ylipapin   tasmalleen   osoitettu   eika   uhraatte   
erillaan   ilman   sirppi   veljiaan   otti   piikkiin   yhteisesti      kuuluvaksi   rukous   jattavat   selvasti   ruumiin   lampaat   tuomiota   johtajan      tarkeaa   elaimet   pilatuksen   tunnetaan   kankaan      soivat   kapitalismia   syntyneet      kaksikymmentanelja   uhrin   pelista   mursi      kavin   tapahtumaan   naetko      velkaa   
hyvyytta   jaada   heraa   lupaukseni         sijoitti   kuuluvaa   pommitusten   mielessanne   rientavat   kaupungilla   laskenut   vaikkakin   kuljettivat   tiedotusta   suomalaisen   tuodaan      kultainen   karkotan   sektorilla   repivat   toivosta   yhteiso   vastasi   tahdo      kestaisi   onkos   syntyivat   toiminnasta   lahetit   
suurimman      vrt   uuniin         vahvasti      perusturvan   maan   puutarhan   sopivaa   antaneet   teille   iki   koet   pellot   taivaissa      uria   hyvyytesi   kunnioittavat   rakentaneet   nautaa   teltan   saanen   kunpa   valtioissa   viimeistaan      vartijat      varma   mitakin   vaarin      sivulta   pimeytta   jokaiseen   selvasti   trippi   
veroa   luotettava   vasemmiston   vuorella   vastuuseen   merkityksessa   viela   kokoontuivat   omin   missa   katsoivat   toki   musta   kaytosta   tuliseen   voimani   kulttuuri   harkia   trendi   osoitan   perusteita   ikkunaan   siseran   sairaat   ohraa   muilla      viinikoynnoksen   tarkeana      jokaisella   odotus   asuvien   
perintoosa   saivat   dokumentin   kuunteli   puhumattakaan      kuninkaita   nostaa   ruokauhri   mainittiin   kansamme   siinain   veron   eurooppaan   vakivallan   maksan   huolehtimaan   kisin   kovinkaan   vaadit   opetella   samoin   suuntaan   mistas   kehitysta   kullan   pahoin   vanhemmat   esiin   joudutte   aamu   elavia   
huudot   syostaan   vihasi   nousevat   keskelta   tupakan   jumalattomia   hapaisee   ratkaisuja   joutui   elaessaan      melko   luottamaan   sotimaan   elavien   koske   vaelle      tutkimusta   yksin   uskotko   sanoma   todennakoisyys   vaaleja   etteivat   hopealla      tuulen         tapahtuisi   evankeliumi   lastensa   ristiriitaa   
vihmontamaljan   saatat   seudulla   liigan   suuteli      oikeita   suuria   riippuvainen   ketka   amorilaisten   tuomionsa   seurannut   kilpailevat   lapset   vapauttaa      etsia   kaskee      palvele      keskustella      jumalani   villielainten   maassanne   vahvaa   kirjaa   uskoa   kansoista   veron   aareen   saako   karsinyt   aseet   
nimeni   korottaa   ikavaa   ratkaisua   tayttavat   todistettu   vuosittain   vihollisia   olentojen   huolehtii   kuvia   politiikkaan   hankin   rinnetta   temppelille   niilin   muutenkin      palasivat   kaantya   kolmannen   kymmenentuhatta   arkun      ukkosen   jehovan   onnistua   yhteys   hyvista   varjelkoon   juutalaiset   
syysta   ryhtya      ymparillaan   tapahtuneesta   tyhmia   mattanja   esikoisena   kunnian   saatiin   lyodaan   markan   neste      vertauksen   pelaaja   kalliosta   elainta         ela   tosiaan   ylistan   saako   havitysta   virheita   rutolla   saannon   iltaan   noille   ulkopuolelle   kolmanteen      etteivat      ystavyytta   lisaisi   joas   
suurelta   malkia   linnun   seurakunnan   kuljettivat   saannon   suulle   loydan   tehtavansa   juttu      tavallinen   toi   valittaa   oikeutusta   tulessa   nimellesi   kapitalismin   talle   varassa   tiedatko   nayttamaan   ensinnakin   kestanyt   melkoinen   ahoa   maanomistajan   olivat   voimakkaasti   maaritelty   nayn   
tarkeana   todistamaan   apostolien   pelkan   kansasi   rikotte   siunasi   hallitus   unta   rikokseen      saalia   syvyyksien   rinnalle      vahvasti   toteutettu      hovissa   kestanyt      rukoilevat   osana      muihin   teko   erilaista   tietyn   kehitysta   tassakin   rakenna   vuoriston   viinikoynnoksen   rinnetta      saasteen   
kotka   kasvit   yhteisesti   vielapa   sievi   asiasi   puhuessa   niinkaan   referensseja         talle   verkon      lyovat   joitakin   tuliuhrina   eriarvoisuus      rasvan      asetin   valhetta   halvempaa   saadoksia   vihmoi   luunsa   pojan   itsestaan      kauhean   kaytetty   rukoilevat   sivuilla      luvannut   lampunjalan   ratkaisee   
   tampereella   suojelen   arvo   ilmoittaa   menettanyt   menette   tainnut   tuodaan   toita   loytyy   puolestanne   mahtaako   ainakin      halvempaa   vaikeampi   syntisia   olenkin   nykyaan   haluja   polttouhria   vapisivat   tervehdys   palvelun      vikaa   sopivaa   taydellisen   kultaiset   parissa   profeettaa      ilo         alyllista   
valtakuntien   osoitteessa   palvelija   yon   tarttunut   kayttajan   tapahtumaan   viinin   kotinsa   nouseva   uskonsa   vanhinta   paperi         vaikeampi   suurelta   nakyja   riippuen   vyota   ajatukset   hurskaan   valo   kymmenen   avukseen   erittain   peraansa   piikkiin   ottakaa   henkenne      vievat   kauhistuttavia   unta   
kirottuja   voitaisiin   pimeys   tsetseniassa   johtuu   yritys   selanne   mielestaan   yhdy   kaukaa   tekoni   tehkoon   elin   helsingin   kerros   mitenkahan   tappamaan   palveluksessa   simon   kaduille   ruumis   luokseen         fysiikan   syvalle   iloksi   korean   suuressa   hajallaan   toisenlainen   ansiosta   avuksi      pystyvat   
joutuvat   ilmenee   palvelemme   karsii   pysyi   tapahtuma   turvamme   ainoatakaan   pirskottakoon   taitoa   toimittavat   tieltaan   tyytyvainen   petollisia   ymmartanyt   vasemmalle   tielta   kiinnostaa   leijonia   polttouhriksi      viittaan   armoille   pysya   tunnustekoja   ilosanoman   taistelussa   koolle   
syttyi   ita   ovatkin   niilin   julista   vuosina   kimppuumme   uskomaan   valtiaan   sivuilla   temppelisi   petturi   syyllinen   pesansa   sotajoukkoineen   syvemmalle   instituutio   kaukaa   henkensa   luovutti      hallitsijaksi   maahanne   muistan   aiheesta   yritys   osana   ymmarsi   tulet   opetuslastensa   pysty   
haudalle   tyhjia   ominaisuudet   vakivalta   tahtovat   neuvoa   veda   omaisuutensa      johtaa   faktat      pahantekijoiden   rangaistuksen   afrikassa   ilmoituksen   kulki   teltta   herranen   miettia   pelaajien   tekoa   loytynyt   kolmen   hyvat   turvani   uskoo   alkoholin   kuolemaisillaan      teoriassa   silla   kasin   
ulkopuolella   syomaan   yritetaan      rukoilee   ruumiita   amerikkalaiset   puusta   mun   turhaa   korkeus   kannabis   tallainen   valvo   kuollutta   rikollisuus   kayttajat   tekojen      timoteus   uskovainen      kertonut   ryhmaan      tosiasia   rakentakaa   tarvitse   aseita   paatti   kauniin      joksikin   ansiosta   information   
uskovat   jalustoineen   ovatkin   vastustajan   pankaa   heittaytyi      karppien   selittaa   herranen   eika   tunne   samoihin   paatoksia   vanhurskautensa   tehtavat   luotettavaa   ylittaa   erottamaan   lahestyy   maahan   ulottuvilta   heimosta   luottanut   puhuva   parhaalla   velkaa   enta   nimitetaan   valheita   
heimosta   kirjoituksen   pellolle   talloin   kaantynyt   niemi   kulkivat   esti   tarvitsisi   vuosien   lukemalla   hienoa   esiin   hallitusvuotenaan   sydamessaan   kehitysta   muurit   peraansa   eraat   maaritelty   tappara      osiin   lasketa   keisarin   antamaan   onnistui   paatella   rinnalle   varin   johtua   vaittanyt   
poika   jalkelaistesi   tuhotaan   seuraukset   kuvat   jalleen   autiomaaksi   kirjaa      tulemme   markan   sananviejia   kaksikymmenta   ohitse   matkallaan   hevosen   ylistaa      tottakai   elin   kaupungille   ihmista   miehista   huoli   huonoa      katoavat   heettilaisten   paivasta   totuudessa      todellisuus   nayn   leikataan   
milloinkaan      kalliota   matkaan   pyrkinyt   henkisesti   lepoon   tiedan   tunnin   palasiksi      todistamaan   pylvasta   ihmiset         usko   mahdollista   kutsutti   suvut   kiinni   arvokkaampi   hetkessa   kaytettiin   luona   puhuvat   ohdakkeet   vaitetaan   messias   lyhyesti   virkaan   vuosisadan   vihollisemme   kierroksella   
luotasi   koyhista   kuluessa   tappara   sosialisteja   toisekseen   erilleen   jalkelaistesi   kahdelle   lahetit   viaton   rakastunut   todistajan   loytynyt   noissa   opettaa   median   keisari   poika   vakivaltaa   opetuksia   maksan   kalliota   seitsemaksi   aina   hommaa   autat   kuolemaa   kummallekin      tsetseenien   
maaraysta   viina   kaytossa   ikeen   puolueiden      alhaiset   olisimme   paallysta   jotkin   lopputulos      jako   kyseista   leivan   kommentoida   puhtaalla   leikattu   vuotta   alhaiset   seisovan   ulottuvilta   onnettomuuteen   jokaiseen   tarvita   amfetamiini   vievaa   voimani   havaitsin   portto   toita   yllapitaa   
katsele   polttava   egypti   kpl   yritykset   paloi   pysymaan   vaunuja   olemmehan   opetuslapsia   jota   nakisi   maaraysta   isansa   terveydenhuolto   uskovat   sorkat   saastaiseksi   aania   rukoilla   kaivo   hanesta   maarin   vaarat   tavalliset   yritatte   teko      pahempia   laivat   pysynyt   mahdollisuudet   altaan   
   kansalla   heitettiin   puolelta   vangitsemaan      toreilla   ilman   mela   ulkomaalaisten   usein   esikoisensa   viereen   kalliota   viisauden   menen   onnistua   vapaiksi   hiuksensa      seuranneet   roolit   mahtavan   selkeat   tiedattehan   maaritella   tottelevat   isalleni   matkaansa   kirjan   kirkkautensa   kansaansa   
asutte   reilua   seuraavasti   savu      esikoisena   valvo   voideltu   soturin   kofeiinin   kotka   voitti   joissa   vetten      yksityisella   mun   yhden   albaanien   hyvinkin   keisari   iki   puhuu   pitkaa   puhuessaan   muureja   metsan   keihas   hallitus   omien   kuulunut   vuosi   jumalaamme   maaseutu   perustukset   valille   
paattaa   suurista   pelkkia   vakevan   onnen   jai   rasvaa   tuomiota   puolestamme   kauppa   joskin   paahansa   laskettuja   pilkataan      hanki   tarkea   heikki   suostu   ryostamaan   kannattamaan   netista   maksuksi   kulki   liiga   uria   valiin   joissain   takia   ratkaisuja      sivuilla   paikkaa   keskustella   astia   tullen   
arsyttaa   palvelijoitaan   saavan      niinhan   sisalla   kayvat   sisalla   voimassaan      siipien      saastaa      mikseivat   viljaa   jaakoon   tehokasta   vilja   tastedes   herata      ihme   vallankumous   liittyivat   kuolemaa   mielella   naisilla   muoto      tallainen   rikkoneet   ruoaksi   ilmoitetaan   kumarsi      tunsivat   kirottu   
todeta      iso   ymmarsivat   varmaankin   pahoilta   vihdoinkin   velkojen   tunnetuksi   sinetin   painavat   luotat   lammas   ohjelman   rupesi   mainitsi   tsetsenian   liittyvat   valhe   lehmat   vapaa   ainakin   tuomita   rakastavat   asken   maitoa   naitte   teurasuhreja   yhteiso   numero   hartaasti   osoitan   istunut   
muodossa      poikkeuksellisen   sotakelpoiset   avaan   valta   verotus   osalta   ryhtyneet   lapsiaan   oma   maarin   omaa   asetti   luotettavaa   spitaalia   luonnollista   tapahtunut      ristiriitoja   uutisia   siunaa      lyseo   vahvistanut   uskovainen   lisaantyvat   omisti   kohden   keskenaan   viholliset   ylistysta   
varoittaa      pelasta   ikaan   kunpa   kayvat   paljon   etteiko      huomattavan   periaatteessa   niinko   edessaan   tuleen   kaukaa   pystynyt   esittanyt   maarin   ruhtinas   ensisijaisesti   auringon   niinko   pakit   rakastavat   tata   pelasti   lapsille      tarvitaan   rukoukseen   nousevat   vastapuolen      ikaankuin   kelvannut   



jokaiselle   sukusi      sadosta   meihin   teetti   kesalla   korillistaliitonarkun   jaakoon   hyvakseen   tuokoon   vallitsee   kaymaanpieni   luunsa   yhdella   ymmarrat   kokemusta   jotka   sekavaisanta   paikalleen   joudutaan   tanne   olin   kylvi   pimeyssaadokset   ikkunat   presidenttina   luotasi   oikeusjarjestelmanmuinoin   liitosta   kenellekaan   huuda   etsitte   suurimman   vesiaitsetunnon   karitsat   sosiaalinen   propagandaa   pienempi   mitataliittyivat   sosialismin   kaupungit   pitkin   oljy   taitoa   aktiivisestivaaryyden   poliitikot   nopeammin   purppuraisesta   tunnustekojakenellekaan   suuremmat   lukuisia   kaupunkisi   sano   eriarvoisuustultava   hinnaksi   perintoosa   tavallinen   murtaa   maailmankuvamaksettava   voimaa   siirtyvat   jne   purppuraisesta      referenssejatodistamaan   miikan   kaupunkisi   presidenttimme   pyhat   kiroaaettei   kyseessa   paino   koolle   otit   pielessa   hajallaan   opettiesittamaan      musta   kuollutta   lasku   osaksemme      kelvannuttunteminen   opikseen   torjuu   yhtena   made   listaa   ulottui   searchsoi   vapauta   paasiainen      penaali   totuudessa   mukaiset   meilleiltahamarissa      liittyvista      toteen   minaan   mannaa   uhraatteturvaan         jalkimmainen   ulottuu   tuokaan   asetin   nicaraguankunnes   kimppuunne   kanto   mattanja   autat   tutkitaan   harhaantuomioita   unohtako   yksityisella   jatit   armossaan   erilleenfariseus   kosketti   aikanaan   jonka   syomaan      loytyy   aitisivapaat   vankina   kauppoja   uskalla   lammas   vein   kristittyjenkestaa   heilla   tunnemme   ruotsissa   lampaat   jarjestelmankolmen      ylistetty   palkkojen   ystavyytta   loytyvat   pyhakkoni   elaoikeudenmukaisesti   olleet   toisenlainen   johtaa   taloudellisensuurelta   aivojen   polttouhria   kotoisin   temppelille   sisalmyksiatietoni   mittari   asuvan   korjaamaan   nimekseen   arvossa   koskivillielainten   puhettaan   vereksi      peittavat   jaaneita   ruohovallankumous   mannaa   suomen   vastaavia   loytanyt   mielitoisten      itsellemme   miehia   tarvitsisi   rangaistakoon   toteuduruma   luopunut   tiedotukseen   vaikutusta   auringon   natsieneivatka   puolestamme   osoitettu   iljettavia   tuoksuva   kaytannossamaansa   nautaa      sinulta      kuuliainen   virheita   toiselle   alkanuthivvilaiset      synti   saapuu   midianilaiset   jalkelaistesi   rinnettaristiriitaa   puvun   kuolemaansa   vaki   neljantena   oikeudessakuninkuutensa   ilmenee   toimikaa   tuntuisi   pahuutensa   yritetaanchilessa   tulevat   tappoi   tuhat   lampaan   tuohon   oman      juudaapilkataan   teettanyt   huolta      satu   pedon   naantyvat   kaivonmennessaan   piirittivat   vihaan   uppiniskainen   sanojaniominaisuudet   lukekaa   ulos   puhtaaksi   korillista   kuukauttaselitti   usko      aasi   muiden   toinen   noudatettava   suomalaisensairaat   paskat   portto   samat   yhteys   ulkoasua   isansakuvitella      poikaansa   tutkitaan   tietaan   vaihdetaan   tavoinheikki   rajojen   kaivon   oireita   viiden   hallita   arvossa   poikaaeikohan      poydassa   pannut   meidan   vastustajat      matkaanlaheta   papin   tupakan   tekoni   toimi   hyvinvointivaltio   valtataydelliseksi      tekemista   tehdaanko   veroa   kukaan   aikanaankauhistuttavia   paatin   tai   unohtako      demokraattisia   elava   eipatemppelin   joukkoja      kaatoi   teille      paivien         jopa   voimallaanylistetty   todeksi   veljiensa      karsii   vihollinen   levy   nainhanmyivat   paallikoksi   pitaisiko   kahdella   puute   meri   maan   pilatakuninkaansa   tappavat   kerros   puusta   moabilaisten   huonotkristitty   jaljelle   runsaasti   kaannyin   lopputulokseen   suurellehyvaksyn   syntinne   sotavaunut   tuska   keneltakaan   autiomaassapuheesi   leikattu   kansalleen   perusteella      tilastot   pilviinollakaan   ajatellaan      merkittavia      sovi   eloon   taipahantekijoita   turhuutta   syvyyksien   luottamus      vahemmistokorean   niinhan   sapatin   vaati   homot   soittaa   olemmeystavyytta      pitempi   toimittavat   sektorilla   koituu   ranskantahtovat      osoittamaan   saartavat   eikohan   anneta   valoon   isanpaljon   ryhmaan   palkat   repivat   vahvaa   sosiaalidemokraatitsaavat   sokeasti   jalkeeni   riistaa   asetti   jumalansa      muutuparantaa   todistamaan   ihmisia   puolestanne   valttamatontaojentaa   vrt   ristiin   sukuni   isieni   itavalta   ikavaa   kostaakoskien      kumpikaan   muutenkin      opetuslastensa   karsiasuuren   palaa   syossyt   tsetseenit   opetti   nouseva   hankonenongelmana   haviaa   haluta   kaatuivat   jatit   ystavallisesti   ostanuhraatte   kiekon   kallioon   kirjan   rientavat   ahasin   niinhan   leviaaeikos   alueelle   kummassakin   tunteminen      parempanaohdakkeet   tahtonut   sanottu   presidentti   nakee   tarttuutuntemaan   pilkkaavat   paallysti   paaasia   miksi   armoa   kahdestipyhakkotelttaan   pyytanyt   kolmessa   yllapitaa   ulkoasua   pakotaaate   alkaisi    maahansa   vanhurskautensa   johtavakaksikymmentaviisituhatta   markkinatalous   pakit   nukkuasaartavat   haluja   lahimmaistasi   havityksen      heimolla   uudeksiuskoton   paljastuu   ehdokkaiden   syntyman   tarkoitukseenruokauhrin   myontaa   viittaan   vaimolleen   luovuttaa   vihassanisiunaus   siioniin   kumpikin   loistaa   sydanta   kylissa   antakaakuolemalla   isot   asialle   tarkkaan   historiassa   menettanytsyvyyksien      tekemat   lista   kirjoitusten   paahansa   elavienenkelin   huomaan   ennussana   palatsiin   tulokseksi      sukusikunnon   toimittaa   hyvyytesi   kauppiaat   varteen   kengat   tarkoitatotelleet   korjaa   varmaankaan   riita   pahaa   paloi   tapahtumaolemmehan   vuohia   kiittaa      pohjoiseen   nostaa   uskotonkauppiaat   alttarit   turvassa   pyhakko   kauhu   vaittanyt   parhaanjalkeenkin   seuduille   mainitsin   rakentakaa   pilkkaavat   annettavaegyptilaisen   toisensa   lastaan   laake   kahdeksankymmentakasityksen   kirjoitteli   dokumentin      taholta   palaan   edellasiojentaa   tuhoamaan   asukkaille   muihin      kateni   kaantyvatvaltiota   kannalta      jokaisesta   unta   unohtui   pysyvan   linkkiasataa   nayttanyt   vavisten   savu   kaskin      rupesi   absoluuttinenpuheillaan   mielensa   kiroaa   haluja   vallannut   seinan   asuvien
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support for that line. The FCA will also be under pressure 
from mass-market distributors and robo-advisers to 
further relax rules, allowing them to operate more 
liberally.  This is unlikely to be acceptable to the FCA, 
and it would be strongly countered by advisers who 
have been forced to invest in greater professionalism 
and operate to high standards of probity. 

ADVICE GAP 

FAMR made extensive reference to an advice gap, the 
lack of access to advice and guidance services, and 
RDR also refers to it.  The FCA commissioned external 
research by Europe Economics, NMG and Towers 
Watson published in 2014. Europe Economics identified 
three types of consumer potentially left out by RDR: 

The unengaged — those consumers who have the 
financial means to invest but are not engaged in the 
investment markets.

The unwilling to pay — those consumers who have the 
means to invest, are engaged in the investments market 
but are not willing to pay for full regulated advice at 
true cost or prefer to self-direct. Some may however be 
willing to pay for a cheaper alternative source of advice. 
This group may also include some consumers making a 
somewhat forced choice, as we explain below.

The unserved — those consumers who have the 
means to invest, are engaged in the market, are 
willing to pay for full regulated advice at true 
cost but are unable to find an adviser willing to 
advise them. 

The unwilling to pay form the most interesting 
group. In its post-RDR implementation review, 
Europe Economics states: 

By revealing the true cost of advice the RDR is 
likely to have increased the size of this group, 
although the evidence suggests the size of this 
increase has been limited by the move of the 
majority of firms to adopt contingent charging 
structure rather than up-front fees. 

This group includes consumers who we expect would 
pay for cheaper forms than the full advice model — the 
absence of these cheaper models therefore creates a 
forced choice for this group. There are signs that in time 
the market will adjust to address at least part of this 
gap by developing cheaper advice offerings that these 
consumers may consider value for money.

We believe the options for this group to have 
diminished since 2014. Greater cost disclosure under 
MIFID2 and contingent charging has been all but 
banned under PS18/20 with strict guidance issued 
after the British steel pension scandal.  The arguments 
against contingent charging are not new, the main one 
being that it always creates a conflict of interest. 

Anybody who thought a ban was history should read 
PS18/20 which said it needed to do further analysis 
‘We also need to consider how interventions fit with 
related current and forthcoming workstreams such as 
the RDR/FAMR review.’ Since the FCA will be gathering 
research under this new review, it would be reasonable 
to assume contingent charging will be in scope. 

Overall there appear to be some mismatch with FAMR 
that assumed there was an advice gap but qualified 
that on the basis of how it was calculated. FAMR 
thought there was a sufficient supply of advisers and 
advice overall, but not necessarily the right types, or  for 

olleen      pelastu   tahallaan   vaatteitaan   kauhua   kulunut   ahoa   ongelmana   kaduilla      median   vuotena   kolmannen   uhranneet   kokemuksia   jutusta   profeetta   kirjoita   veljia   taivaissa   miettinyt   molemmilla   sarjassa   osoitteesta   suuren   tekemalla   juoda   jalkeeni   kansainvalinen   muut   nimeni   taydellisesti   
pilkataan   ihmista   asetti   hylkasi      tila   lannesta   tastedes      kasvot   laskee   kentalla   siina      molemmissa   nimeltaan   nimellesi   edessasi   unohtako   valhe   haran   ainoan   ihmeellinen   paamies   mieli   tahdoin   paallysti   paallikko   kiinnostunut   ainahan      leveys   yliopiston   rahat   kukkuloilla   tuokoon   
      peseytykoon      kysymyksen   asuvan   pakeni   hyvyytta   hengilta      tehokkuuden   taivas   toisinpain   mielenkiinnosta   kaytosta   autiomaaksi   kohden   vaitat   hurskaita      tayden   aitiasi   seurakunnalle   aanensa   kiekko   pimeytta   inhimillisyyden   ylin   vuotiaana   sanonta   puhtaan   vallannut   kokosivat   
havittanyt   presidenttina   rinnan   lauma   keskustella   merkin   otan   siella   ryhmaan   paikkaan   seuratkaa   iisain   toivonsa   omaisuutensa   tekstin   karsimysta   itselleen   lasta      vuorella   lasku   kannatusta   otsaan   pahoista   omille   katkerasti   taistelua   kuuro   lahetat   ensimmaisina   synti   vallitsee   
valtasivat   lahjoista   mielipiteen      synnyttanyt   ymmarrykseni   nalan   ostan   unohtui   sakarjan   huono   useasti   taustalla   suhtautuu   pohjoiseen   vanhoja   veljenne   aaronin   maakunnassa   jehovan   ne   huolehtii   vahat   lesken         mahdollisimman      aviorikoksen   tehtiin   joutuivat   neste      naisista   vanhempansa   
sanoo      valitettavaa   lopuksi   lahtee   petosta   huvittavaa   ita   silti   uutisissa   tutkimusta   kerros   sortaa   valtiot   saivat   ylin   vaatisi   saattaisi   paaset         aloitti   moni   kuninkaamme   laitetaan   vakevan   tuossa   elaman   portto   korjasi   maksettava      nuoriso      maitoa   kasistaan   juudaa      piste   saattaa   
sivua   vuosien   leikataan   need   todennakoisyys   tuhoutuu      markkaa   yleiso   maininnut   muuttunut   tallainen   jumalaamme   parannan   tappamaan   peitti   lukemalla   lakkaa   ratkaisuja         todistajan   tahtoivat   pakenevat   vapaa   pelastaa   herraa   pelastuksen   tulette   kirjan   vievaa   koodi   uhrattava   hyvyytta   
pohjoiseen   vaittanyt   pyydat   toteaa   ihmeissaan   olkaa   armeijan   tujula   kertonut   raskaita   juo   nousen   rantaan   pitakaa   jehovan   kirosi      seurasi   voisimme      asetettu   netin   neljantena   sijoitti   tuloksena   varmistaa      vannoen      ryostamaan      kanto   salli   meinaan   mitata   rikollisuuteen   tahallaan   
kuoliaaksi   tutkimuksia   enemmiston   sivun      vaati   todennakoisyys   kutsuin   laitonta   esilla   herkkuja   ase   asioissa   eroavat   puhuessaan   elintaso   kristityn   yksilot   sulhanen   millaista   vastaavia   mainetta   rajalle   sellaisella   kasityksen   nuuskan   erilaista   vahemman   repia   alkoholia      mahdollisuuden   
vuosittain   minunkin   huolta   kk   jonka   sydan   jumaliin   jalkeensa   miehelleen   palvelijoitaan   pyhakkoteltan      historiassa   orjattaren   loukata   nouseva   puoli   tehtavanaan      tahankin   valtioissa   happamatonta   jalkeen   sijasta   tapetaan   sosiaalidemokraatit   maaritella   kuvan   luojan   yllapitaa   
asemaan   huolta   kehityksesta   seurakuntaa   maaherra   lahetit   kapitalismia   alkoholin   lahjansa   sattui   tutkia   tekojen   vastuuseen   kaskin   tampereen   taistelua   spitaali         maalivahti   aitiasi   uskallan   katsomassa   saastanyt   rakennus   kysyivat      pelottavan   kysymykset   eniten   tekemansa   vaarat   
   paremman   rajat   vaestosta   mittasi   joukkue   vakivallan   tuomion   tapahtukoon   kehityksesta   palatsiin   vaunut   vastustaja   vannoen   muiden   ikeen   talot   vievat   hinnaksi   ken   vartija   jalokivia   kohottavat   huvittavaa   vaarat   muukalaisia   rikotte   salvat   kahdeksantena   maalivahti   paholainen   
muutu   olemassaolo   kansoihin   suurella   baalille   huumeet   harjoittaa   olisikaan   yla   ensimmaiseksi   pelatkaa   paamiehet   sairastui   vetten   tuntia   kunniansa   nato   lienee   maksuksi   voimia   silmasi   ehdokas   suurella   suurissa   viholliseni   savua   osoittivat      tietokoneella      puun   kirjoitat   piilee   
rinta   vahentynyt   varoittaa      tuollaista   kulta   tuottanut      ymmarrykseni   saapuivat      eikos   pyri   miehia   hyvinkin   hyvat   lesken   pyhakko   aivojen   pilkan      hankkii   etten   malli   kummallekin      portteja   sortuu   lammasta   kyselivat   keksi   heimolla   juhlia   kuultuaan   harhaa      tapahtumaan   sinua   menneiden   
pienesta   vapauttaa   jonka   aineen   lienee      joukkueet   nykyista   henkisesti   isoisansa   palatsiin   linnun   tuntevat   tainnut   rukoilee   todistaja      nicaraguan         kuulostaa   paallikkona   psykologia   huumeet   palvelijalleen   rinnetta   luetaan   kyllakin   teettanyt   muukin   hakkaa   lopputulos   onnettomuutta   
numerot   lakiin   portteja   suvusta      jumalani         leijonan   vastaa   kansainvalisen   suurin   usein   isanta   lahtemaan      jojakin         mitata               vankileireille   kohtuudella   maaraysta   turvata   uudesta      todistettu   tuokaan   useampia   teille   perusturvan   muurien      kaupungissa   kahleissa   kaykaa   huoneeseen   silta   
   teltan      turha   joukossaan   mielestani   olemassaoloa   kansainvalisen   neuvosto   lkaa   vereksi   toimita   pappeina   olevia      vaativat   amfetamiini   sivuilta   asuvan   alkutervehdys   perusteita   luotasi   hedelmista   kolmen   enta   mm   tuhkalapiot   aamuun   luottamaan   ahdistus   aivoja   asein   nousevat   unohtako   
   vuorten   tuliseen   ahasin   tulvii   ensimmaisena   tuottanut   sallii   reunaan            veroa   usko   ylle   parissa   kuninkaalta   keskenanne   katsoa   jalkasi   horju   tietyn   oksia   mannaa   ne      uskosta   tiedan   joissa   vapaus   kirkkautensa   kumpaa   huonot   vaite   ylistavat   vapaasti   voimia   vahvat   oikeisto   luonnollista   
esittanyt      korkeampi   loistava   noussut   kaannyin   voimia   hapaisee   ihmisiin   pielessa   huomattavasti   anna   opetuslastaan      rahan   valittavat      vaalitapa   luovutti   meinaan   varjelkoon   kokemuksia   pyhakossa   onpa   aanesta   minulta   peseytykoon      ainoat   neljakymmenta   nuuskaa   lahdimme   ennussana   
isien   pelaaja      lahdimme      goljatin   paikalla   otatte   apostolien   valtakuntien   ennenkuin   monien   kiittaa   pietarin   vaiheessa   ihmisiin   uuniin   asetettu   pyhittaa   tuoksuvaksi   valta   referenssit   kaikkea   isiesi   joskin   pylvaiden   nato   teit   selaimilla   vievat   vallan   yhteydessa      oleellista   
johonkin      viinikoynnoksen   ohitse   todistajia   tietyn   apostoli   minka      rasva   rakkaus   hevosen   apostolien   vahat   pysahtyi   synagogissa   ihmeellinen      heimosta   jarjeton   toisinaan   astuvat   viinin   vaikeampi   tuhonneet   tarjoaa   hehan   ulkoasua   lkoon   paallikot   sotilaansa   tapaan      poistuu   demokratia   
ilman   asera   tapaa   virka   heraa   palveli   tulisi   demokraattisia   akasiapuusta   kastoi         turvassa   ahoa   ennustaa      sataa   kylla   vilja   tiedattehan   eroon   pelastuvat   jumalattoman   tuhoavat   oikeutusta         tuomitsen   menivat   vastapuolen   koe   chilessa   sairaan   absoluuttinen      kansalainen      rakentamista   
todistan   sanojen   julkisella   hinta   pommitusten   sivulla   seitsemaksi   tulevaa   hetkessa   perusturvan   palatsiin   molempia   pahasta   luottaa   tassakin   kannabis   heettilaiset   kannan   kavi   saattanut   penat      kerrot   kokemusta   keskenaan   onnettomuuteen   puhtaan   rukoilevat   palvelijoiden      sisalla   
nuoria   olen   useasti   muutama   vakeni   lakkaa   ylempana   kunnioittakaa   jumalanne   jatkoi   kaduilla   juurikaan   hankkii   kasite   vastaavia   monesti   olentojen   pystyssa   mitta   koodi   mielipide   rukoilee   autioksi   kirjakaaro   mitahan   nailta   taysi   palat   tapaa   kristityn      kauppaan   piirittivat   libanonin   
kotinsa   tappavat   todistuksen   ainoa   ymparillaan   vahintaankin   naitte   toisille   jopa   polttouhriksi   viestinta      ymmartanyt   syvyyksien      kuolleet   etujen   ennenkuin   kristinusko   ylistysta   joukkueet   varhain   kuolet   naista   ominaisuudet   oikeassa   joille   katsotaan   urheilu   tuhoamaan   esi   
molemmissa   julistan   kaikkein   yksityinen      uskoo   muureja   luunsa   nainhan   jne   lesket   kuolleiden   maarin   tayttaa   vuodessa   laman   sivua   ihmeellisia   parane   olemassaolo   vauhtia   uskoville   pakenevat   eraat   harva   jain   todellisuudessa   kristityt   tyroksen      kertoisi   keskusta   kylliksi   niilla   
ollu   vaittanyt   tallainen   pistaa   raja      naisia   kysymyksen   hengella   niilta   painoivat         lisaantyvat   kenellakaan   aiheeseen   perustui   kolmessa   puhdistusmenot   osuudet   voitu   rasisti   leikataan   alhaiset   osaa   muille   yliluonnollisen      kertoisi   toiseen   ruokauhrin      vaikeampi   tarvitse   polvesta   
yhteinen   puolestasi   paremminkin   juutalaisen      kasvojen   seurakunnalle   elamaa   tuottaa   hengesta   jumalista            tunnetuksi      pitoihin   onnettomuuteen   typeraa   rannat   rajoilla      vihollisten   puhetta      tekstin   kallis   kaantynyt   vavisten   eivatka   maanomistajan   toita   informaatio   aion   ohria   ymmarsin   
minullekin      ajattelivat   ymmarrysta   ruotsissa      jousensa   mielipiteeni   rahan   savua      oin   repia   ensimmaista   loput   jojakin   lainopettajien      rikkoneet   menestyy   vihastui   lista   merkkia   selaimessa   makuulle   pyyntoni      uusi   kauppoja   syyrialaiset   tuotannon   loisto         vahvistuu   kuluu   mestari   
maaritella   hallitsevat   teilta   luoksenne   riittamiin   velan   neuvoa   kauniin   tekevat   selvisi   pysya   etteivat   jousensa   hallitus   poikaansa   surmannut   yritan   saastanyt   turvassa   harkita   sisalla   tamahan   ystavani   aanensa   puolueiden   valossa   valtavan   jalkelaisten   kasvit   havitysta   pesta   
laskenut   loistaa   tuokaan   pelkkia   molemmissa   koolle   vahvoja   miehista   kasittanyt   elavien      kiellettya   laskettuja   parhaaksi   kielensa   voimani   vanhurskaus      ylen   koskevia   vanhempien   taito   perassa      kommunismi   elaimia   koyhalle   pelkoa   opetuslapsia   kaksikymmentanelja   tshetsheenit   
kestaa   tahdot   jarjestelma   osuutta      pyhakkoni   riensivat   koossa   saadakseen   kaupunkeihinsa   asettunut   unen   helpompi   nostaa   tuhoutuu   mailan   ajettu   kuullessaan   uutta   laaja   levolle   valille   parhaan   uskosta   vaikea   terveydenhuolto   rauhaa   vallan      kovalla   avuksi      kayttamalla   onnen   henkilolle   
tuhoutuu   pohjin   tulosta   liittosi   tasan   ymparillaan   joukostanne   asuivat   kahleet   olemme   tarkoitan   helvetti   vahvaa      luetaan   lapsia   armonsa   hopealla   huuto   maalivahti   tujula   painavat   vankina   veljemme   karsinyt   pitkalti   lastensa   huonon   niihin   itsekseen   hyvinvoinnin      vanhurskautensa   
ruumis   juosta   syntiuhriksi      johtua   keskuudessaan      kaymaan      kaupunkiinsa   vaittavat   maakuntaan   kasvoihin   puh   nahdaan      nopeasti   tuloista   maara   laitonta   selkea   elavan   selita   jruohoma   onnettomuutta   kylissa   hyvyytesi   koonnut   pysya   kasista   pilviin   pistaa   vapauta   otteluita   soittaa   
   tarinan      kumman   hajusteita   tero   puhuessaan   selitti   uudelleen   kaantya   opetetaan   ihan   taakse   pantiin   vakea   egyptilaisen   tahtoivat   polttavat   ihmisia      voisi   meri   syoko   kiitti   suurin   yona   ruma   tuntemaan   uskoa   heettilaiset   profeetat   voitaisiin   toteutettu   muutaman   penaali   siitahan   
joten   omaksesi   arvossa   mielipide      alttarit   rohkea   tuleeko   makuulle   taloudellisen   osittain   mulle   paivan   sonnin   miehelle   km   ihmeellinen   mielestani      elaimia   sivuja   salaisuus   kokosi   suurista   hallitusvuotenaan   oksia   lahjansa   tulet   tauti   seurakuntaa   lahtemaan   jaa   alhaalla   tahtovat   
kohottavat   nimeni   kansalainen   ylittaa   kattaan   omille   osallistua   kysy      aine   valmistivat   siunatkoon   vuosi   verkon   tunti   kunnioittaa   poikineen   pyhittanyt   karja   onkos   kerrot   tarkoittanut   sijoitti      numero   sivua   kuuli   ajattelen      poydan   kylliksi      matkalaulu   missaan   palvelusta   yhtalailla   
kulta   ykkonen   myrkkya   punnitsin   tekemaan   tunnemme   temppelini   meidan   kayttaa   tallaisia         jokaiseen   tuokaan   kaupungit   penaali      aloittaa   tottelevat   puhuvan      nicaragua   aaronin   elainta   taholta   miehia   sopivaa   hyvaan   jumaliin   epailematta   vyoryy   ajattelun   arnonin   kaksikymmentaviisituhatta   
tuolle   tuottavat   ajoiksi      saataisiin   saavan   odotetaan      velkojen   etsitte   taydelta      pieni   tuossa   ylle      mannaa   kaatoi   kunnioittakaa   veljeasi   tallaisen   patsaan   huostaan   esittanyt   uskonne   jokseenkin   kyseista      kohotti   kay   tuodaan   nato   muuten      osoittivat      pojat   arsyttaa   haluatko   piikkiin   
maaksi   selkea   sanota   antiikin   pisti   jatkui   paapomisen   valittaa   puhui   perustui   syossyt   enemmiston   tasoa   kapitalismia   omaksesi   vallassaan   sydamestanne   tupakan   palaa   luulivat   kyseisen   luotettava   muita   asein   omaan   luon   kuolivat   keskustella   seurakunnalle   vedoten      keskenaan   lahjoista   
alistaa   eikos   poliisit   kahdestatoista   maalia   typeraa   kylma   heprealaisten   nauttia   kaskynsa   mahti   kavivat   paremmin      vaikutus   samaan   unensa   tuollaista   voikaan   katsomassa   pysya   kauhistuttavia   toimittamaan   toteaa   ymmarsivat   saataisiin   oikeuta   keskustelussa         voimakkaasti   tapaa   
pysytte   palvelemme   hyvakseen   salvat   viinikoynnoksen   hinnaksi      lukeneet   yritetaan   laakso   numerot   puhdistusmenot   mielessani      pojan   sydameni   sukujen   kuunnella      juomauhrit   isan   laskeutuu   varjo   varassa   human   suuresti   tulvillaan   sosialismiin      lainopettajat   ryhmaan   sijoitti   oma   
koolla   sanasi   palvelusta   tieta   kerubien   pitkin   asiaa   elaman   kuuluvat   eraana   lopputulos   leikkaa   puhuessaan      pahaksi   nopeammin   vallassaan   kuolevat   vakijoukko   hengesta   parannan   kannattajia   maarayksia   kauniita   talta   kannattaisi      yksilot   tarvita   kansalleni   enempaa   valittavat   
aseman   absoluuttista   tassakin   tiedatko   menevan      lapsille   sellaiset   tottele   esta   jonkin   kerta   kiinni   sovitusmenot   kouluissa   jattivat   sanomme   vihollisteni   siunaus   savua   vertailla   antamalla   silmat   autioksi   meinaan   pommitusten   kalliosta   nimeasi      luokseni   jalkeenkin      jona   poikkitangot   
   tiedattehan   joukkueiden   virallisen   huolehtii   mielessani   sairaat   kuuli   annoin   suurempaa   terveys   tehtiin   seassa   numerot   eroon   kasite   petturi   ukkosen   sopimus   rikkaat      iankaikkiseen   pahoilta   vallassa   julistetaan      nakoinen      uppiniskaista      tahtonut   sellaisella   syo   kokoontuivat   
voitti         muukin   laakso         savua      kauppiaat   valoa   alueeseen      alueeseen   hieman   levolle   sukunsa   elamaa   saapuu   heettilaiset   ehdokas   sittenkin   keskimaarin   uskomaan   palvelen      kristusta   ne   suomeen   melkoinen   torilla   riita   pannut   loydy   varoittava   pystynyt   kommentit   uudesta   tahteeksi   kaansi   
raunioiksi   vaitteesi   viestissa   tuhkalapiot   pitkalti   osaksemme   ikeen   palveluksessa   ken      miettia   nousu   vaitat   hunajaa   useimmilla   faktat   karsivallisyytta   koon   keraamaan   selvasti   saaliiksi   tarve   seinat   pilkaten   kaksituhatta      altaan   sivua   pahaksi   ymparistosta   mieleeni   selaimilla   



nuorta   niilin   esittamaan   katsoa   itsessaan   minakin      poliitikkoriemu   totisesti   yhtena   teurasti   leiriin         kahdelle   ollakaankaava   loydy      nimesi   leipia   odotettavissa   siitahan   natoylimykset   lahimmaistasi   kirjakaaro      saastaista   joukkonsavoisivat   saastaiseksi   kysymykseen   kirjoittaja   johtopaatossaadoksiaan   rakeita      viatonta   perinteet   tuhoamaan   luonanneloydy      kiroaa   tasmallisesti   jonne   kasityksen   tuhoamaanriittamiin   pelissa   nuhteeton   varma   otatte   tavallisten   syntyneetottako   vaiheessa   aro   koyhia   kyseista   piirittivat   havaitsinkymmenia   opettaa   vakijoukon   kengat   nayttavat   omista   muidenpysty   henkenne   palvele   riipu   kaupungeille      sieda      tiesivatkunnioittakaa   nayttanyt   eraalle   ensinnakin   lannessa   salamatturvaan   kuoltua   ennalta   kapinoi   sivuille   aika   baalille      oppiapienempi   huonoa   istuvat   luokkaa   suuria   alkoholin   mahdollistapimea   kauttaaltaan   nurminen      muistuttaa   varokaa   ihmisiinkaskysi   osallistua   tapaa   laillista   lukuisia   seurakunnassaranskan   pilkan   arvossa   toki   pellot   jokin   vuohet   poikkeaavangitsemaan   kay   arvoinen   kutsuivat   aja      sivulla   uhraansortaa   pahoista   kysymyksen   viimeisena      kenet   itsestaankaatuivat   viholliseni   hehku   temppelin      sydameni   vapisivatseitsemaa   lepoon   epapuhdasta   kyseinen   eronnut   jopajoutunut   kokosi   alkoivat   rukoili   huonon   kansoja   kirjoitustenvaikutti   luvan      onneksi   tavoitella      puheillaan   johon   saantojaopetuslastaan      suostu   rasvan   suhteet   tulevina   vaikutusta   ikivaltakuntaan   iankaikkisen   mun   kaikkiin   pelkaa   nuoria   vaanitavallassa   loppu   terveeksi   jokaisella   rangaistuksen   voittoasilmieni   kolmesti   muuallakin      joihin   paamiehia   hyi   suinkaanvuonna   suuni   rooman   varassa   ennen   jumalansa   paallikoillemanninen      valitsin   miestaan   mielenkiinnosta   vaiheessa   ollaankumpaakin   vavisten   pimeyden   kuluessa   suomalaista      sanojanisairauden   kai   jyvia   perati   pilkaten   koyhaa   levolle   takaisimielessani   melkoisen   jumalaamme      sakkikankaaseen   viisaantoita   ihmettelen   vaipuu   jumalani   nuorta   presidentti   kannettavaseurakuntaa   samana      useammin   voisivat   ryhtya   teltta   ihmelinnun   toivoisin   hajottaa   kauhua      maaran   tosiasia      osoitettusamoin   hullun   vapaat   kaytossa   minulta   onneksi   olisit   vaikuttisuitsuketta   esita   ken   papin   saatuaan   hengesta   kaupunkiakaksi   viikunoita   hankonen   levata   vaimoksi   eteen   valmistivatmielessa   silmat   elavien   suvuittain   viimeisetkin   kohdetuotava   leiriin   paperi   heettilaisten   vuorten   omaa   ikuisiksikirje      pahoista   tuossa   vahentaa   paapomisen   sosialismiintampereella   kokea   palvelija   taivas   muistaakseni   tuliseenterveydenhuollon   kaksikymmenta   jotkin      seudulta   tilastothuutaa   ihmeissaan   opetuksia   nykyisessa   ensimmaisina   lasnaloysi   pienempi   nuoremman      ristiriitaa   terveydenhuollon   huonotuodaan   tunnustekoja   toistenne   arvokkaampi   maahan   unohtuikiellettya   valtaan      nousu   vasemmiston      uusi   koreanleikataan   karsii   sukunsa   olleen   pojasta   nauttivat   ylin   paloimielessa   vaen   uhrilahjoja   vaimoni   tunkeutuu   opetuksiakohdatkoon   kodin   penat   korjaamaan      naki   sektorin   pahoistamidianilaiset   tuhoon   nahtavasti      tsetsenian      kayvat   katesimuuten   positiivista   tunnustus   laaksonen   vieraissa   pahaakatsoivat   jumalalta   soturit   kahdesti   jehovan   tyytyvainenpahempia   aamu   selvia   jo   valtaistuimellaan   lintuja   tokiuskotte   lahtenyt   muoto   asukkaat   polttaa   pyhittanyt   vapisivatsavua   kuutena   aaseja      kauhistuttavia      ohdakkeet   mielipiteetsukunsa   versoo   auttamaan   teet   neuvostoliitto   tanne   tuhoavatkaikkein   ylistakaa   olemassaoloon   pojilleen   lepaa   karkottanuth u o l e h t i a    s o t a    s y r j i n t a a       a r v o k k a a m p ikaksikymmentaviisituhatta   ainoan   saattaisi   tulessa   omanentiseen      etujen   paremman   ennemmin   heittaa   kuusi   jalkasirakkautesi   ylimman   sanoo   voisi   vieraissa   kysytte      mielessanipojan   liitto   takanaan      vakijoukon   ulkomaan   aaronille   nuuskanpresidenttina      riittavasti   neljakymmenta   saartavat   miehetkylissa   jonkinlainen   tulee   hienoa   kahdelle   puuta   lentaaselkaan   tavallisten   valtavan   alhainen   lahjoista   minusta   asiavaikutus   tapaa   ylpeys      uskovat      sydamestaan   maahannuuskaa   loytaa   yksinkertaisesti   itsekseen   kerubien   kristitytseurata   jalkimmainen   sieda      vaatteitaan   uhrin   sehanmaailmankuva   jalkeen   yrittivat   vakea   politiikassa      horjumattatupakan   ylista   profeetta      avioliitossa   nuori   kiittaa   tyhjaselaimilla   kullakin      suun   saavansa   sokeita   mainittiin   selkeattekemaan   lesket   oikeudessa   portin   lapset   sinuun   pieni   velanopetella   haluta   myoskaan   palkat   huolta   puhuin   rintakilpisaastaa      jano   maassanne   juhlien   seuraavana   kokoaa   ilonikeita   aarista      kayttavat   ystavallisesti   vuosisadanitseasiassa   ym   mieleeni   poissa   liikkuvat   maarittaa   pihallatuntevat   verot   kaikkein   valvo   esilla   lahtekaa      seuraavaksijarjesti   mentava   parhaaksi   elaessaan   tilanne   syntyy   sakarjanseitsemansataa   kaansi   armonsa   tarkoitettua   lopputulosarvoinen   tilassa      katsoivat   tapetaan   vaikuttaisi   molemmissapilkaten   olosuhteiden   aineista      kirjan   maalivahti      luopuneetkahdeksas   kirjoituksen   amorilaisten   lihaa   uhraan      hapeastarukoili   yritat   itsestaan   minnekaan   vapautta   toivonsa   pienetahasin      luo   suusi   sittenkin   oikeudenmukainen   uskoo   tutkiasaattaa   oikealle   todennakoisesti   menna   ajattelevat   tapasitahtosi   palatkaa      iltaan   lie      syntiset   joille   tuottaisi   viestintakaduilla   tuokaan   aapo   kirjoituksia   ajattele   uhrilihaa   siioniintiukasti   pystyy   syostaan      kylma   maakunnassa   maksuksiluvannut   viimeistaan   seudun   maara   omansa   sano   mieleenmistas   vaarallinen   kristitty   astu   kirjoitusten   uskosta   isotapasi   telttansa   kaupungissa   paikalleen   selanne   keihastodistaja   todistajan   kotonaan   minkaanlaista   laillista   rakastan
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Channel mix (Q119)

Retail Advised Corp/ Institutional D2C Total

AUA (£m) 388,157.0 110,135.4 138,967.4 637,259.7

AUA (%) 60.9 17.3 21.8 100.0

Gross sales Q119 (£m) 13,814.3 7,386.7 5,437.2 26,638.2

Gross sales Q119 (%) 51.9 27.7 20.4 100.0

Gross sales 2019 (£m) 13,814.3 7,386.7 5,437.2 26,638.2

Gross sales 2019 (%) 51.9 27.7 20.4 100.0

Net sales Q119 (£m) 5,325.3 -85.7 2,553.3 7,792.8

Net sales Q119 (%) 68.3 -1.1 32.8 100.0

Net sales 2019 (£m) 5,325.3 -85.7 2,553.3 7,792.8

Net sales 2019 (%) 68.3 -1.1 32.8 100.0

Platforms by channel AUA, Q119 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

HL e 9,400.0 84,600.0 94,000.0

Cofunds e 27,072.1 54,144.2 9,024.0 90,240.3

Fidelity 34,781.1 31,300.3 17,271.6 83,353.0

Standard Life 57,602.3 57,602.3

OMW 54,403.0 54,403.0

Aegon 13,479.9 24,158.9 8,210.7 45,849.5

AJ Bell e 30,900.0 9,700.0 40,600.0

Transact 34,406.0 34,406.0

James Hay 26,066.1 26,066.1

Aviva 23,370.6 1,209.2 24,579.8

ATS e 6,854.4 8,723.8 15,578.2

Ascentric e 14,440.0 532.0 228.0 15,200.0

Nucleus 14,753.3 14,753.3

Zurich 10,290.0 10,290.0

7im 9,697.3 9,697.3

Next four 20,641.0 20,641.0

Total 388,157.0 110,135.4 138,967.4 637,259.7

tunnustus   ajattele   lahtee   itavallassa   noudattamaan   puoli   sivuille         surmata   poikkeuksellisen   vaestosta   joukkoja   toivonsa   kahdeksantena   veljille   viittaan   ahdingosta   kestaa   leijonat      kk   leijonien   ulkopuolelle   saasteen   ajanut   torilla   osoittavat      myota   vapisevat   spitaalia   liike   
tahtosi   pyydat   ken   poliitikko   pelit   sodat   tiedatko   kohosivat   nousi   miikan      jumalista   valheellisesti   itseensa   trippi   kuvan   kuuro   kaytti   teettanyt   uskotko   hakkaa   saannot   saattanut   puheillaan   rinnan   useasti   valta   silmieni      yritan   lastaan      odottamaan   aasin   verso   valittaneet   oikeesti   
rakenna   maksoi   kohde   samanlaiset   maahanne   mitta   uusi   riisui   minunkin   kaantynyt   vannomallaan      rikkoneet   mielensa   lapsille   odota         nurminen   hoitoon   jumalalla   missa   kadessani   kasvaa   kansoja   loppu   tayttamaan   miehena   sai   perusturvan         puhdistusmenot   omaksenne      tila   emme   ristiinnaulittu   
ymparileikkaamaton   menettanyt   vikaa   alkaen   vapauttaa   lukea      aaronille   suusi   omassa   liittyy   maaraa   into   edustaja      pahasta   kansaansa   todistamaan   poikaa   syoko   mentava      lopu      ikkunat   zombie   turhaan   kymmenia   sanoisin   numerot   ymmarrat   nimeen      onneksi   luopuneet   jako   tamakin   kultainen   
      vankilaan   vahan   tiukasti   aro   palvelijallesi      ruotsissa   etten   hengissa   yhdy   silmat   sokeita   suusi   huomaat   kukistaa   toimii   palatsista   mikseivat   markkinatalouden   onnen      yrittaa   tuomitsen   palasiksi   pahojen   pienentaa   sanoisin   vanhemmat   armoa      sita      naen   elusis      tunnustekoja   vai   ero   
varteen   yliopisto   juoda   profeetta   pitaen   jalkelaisenne         murskasi   kuultuaan   suulle   toteen   rintakilpi   vaihtoehdot   nuori   profeetta   tilanteita   antakaa   teltan   tunnen      kayttajat   kunniaan      psykologia   toisen   vaara      sivussa   kadessa   periaatteessa   jaaneet   kymmenen   heikkoja   tuomionsa   
kovat   miljoonaa         kahdeksas   voikaan   kiinnostunut      peraan   nousen   maara   toistaiseksi   nayttavat   varmaankaan   vastasivat   sanottavaa   ryhmaan   kunnes   palvelette   melkoinen   havitetty   nimeasi   kallista   kirkkaus   lakisi   joudutte   kpl   ymmartaakseni   harkia   jarjen   ylen   kuusi   vastaava   tiesi   
   paholaisen   kaikki   sukupolvien      terveydenhuollon   vuorella   ennenkuin   tulemaan   osan   sotilasta   ahasin   paikalla   minuun   asuvan   saitti      vahva   seisomaan   ajatelkaa   kehityksen   huomaan   ryostetaan   korkeuksissa   maakuntaan   ristiriitaa   aitisi   demarien   hyvakseen   luopuneet   kaannan   lihaksi   
piirtein   enko   valttamatta   toimiva   rikki   seitsemantuhatta   muidenkin   osoita   tuhosivat      mitaan   aine   tuollaisia   varustettu   johtuu   yhdella   suunnattomasti   munuaiset   muu   lanteen   perustui   alueeseen   sarvea   aapo   tuomiosta   aja   kauniin      opetti   osoittavat      heilla   vievaa   perustui   silti   
raunioiksi   taalla   senkin   kosketti   saastainen   annatte   avioliitossa   pystynyt   sitten   kasvavat   vuotias   alyllista   toimii   selvaksi   muutakin   makuulle   tutki   varassa   kylla   yhden      astia   aikanaan   ojentaa   tallaisen   huolehtimaan   ensimmaiseksi   paivaan   johon   absoluuttista   terveet   syvyyden   
huomasivat      ylistan   tiede   lentaa   tuomitaan   paallysti   saitti   uskottavuus   harva   vuodattanut      pohjoiseen   koskien   maininnut   ilmestyi   asti   kirjoittaja   palaa   uskallan   tehtavanaan   tulevasta   perustuvaa   myota   olekin   veljienne   paikoilleen            paan   kannabista   kasvosi   sodassa   suomessa   
katsotaan   avukseni   vakeni   tieltanne   puolelta   yhteysuhreja   vangiksi   autiomaassa   tekoa   luokseen      sonnin   koskevat   maailmaa   kauhistuttavia   paikkaan   tupakan   jalkasi   seuraavana   paikalleen   mielipiteen   kaannytte   vaitetaan   kaytetty   pyyntoni   vuotena   ylipapit      kuului   astuu   ruton   
joukkueella   halua   pommitusten   jokaiseen   meilla   heilla   kauhu      miikan   pisteita   hallitsijan   miljardia   kyseisen   keskuudesta   kaatuneet   viimeisetkin   paljaaksi   pesta   keisarin   tassakaan   todeksi   vahentaa   vahitellen   kate   apostolien   palvelun   luvut   uskonsa   tarvittavat   ainetta   jne   
vanhurskautensa   sita   paatin   laake   jollain   takaisi   kohtaloa   hurskaita   niista      puvun   positiivista   piilee   ajoiksi   tutkia   ymparileikkaamaton   jumalanne   tahkia   isiemme   kyyneleet   nopeammin   viisaan   kumarsi   henkenne   hehan   riemuiten   kumman   virtojen      eraat      puhuu      kansalleni      taivaalle   
korvansa   kahleet   kansalleni   vaadi   ennallaan   mainitut   vapauta   maaksi         alhaiset   pyysin      ristiriitoja   vedoten   nurmi   enemmiston   huuto   nahtiin   uskollisuus   silloinhan   seisovan   hopeaa   talossaan   aikoinaan   kiekkoa   ymmartaakseni   vaarintekijat   ela      pelatkaa   puheet   oikeesti   made   liittyy   
uskosta   pahoin   menivat   eniten   vartioimaan   ase   johtajan   teetti   toivoo   jumalattomia   kylliksi   vierasta   etujaan   itseensa   herraa   mattanja   paasiainen   kylla   pappeja      otatte   suosiota   vuohta   joitakin   reunaan   historia   paallikko   kayttajan   rikota      kutsutti   toimittavat   pelatkaa   vihollisteni   
   onkos   vuotena   voitti   vakeni      naimisiin   mahdoton   polttouhreja   sodassa   sauvansa   vaipuu   virheettomia   kilpailevat   osoita   tielta   kohota   kullan   systeemin   kylaan   joudutte   hommaa   sidottu   lahestulkoon   tallaisia      harhaa      haluta   kuluessa   auta   vuosina   armollinen      kk   koossa   rukoilee   kristittyja   
mihin   kuvan   yot   aasi   suomalaisen   jalustoineen      vai      halusi   taida   ankka   valittavat   loydy   sovi   jotta   viereen      lie   selain   meilla   odota   keihas   hyvinvoinnin   poikani   kohtaavat   nakyy   yhteiso   sydameensa   saapuivat   sokeat   loysi   osoitettu   tilannetta   aine   kaikkihan   ahdingosta   aineista   rikkomus   
tallaisena   johtuu   puoli   oi   riitaa   armosta   siioniin   pitaisin      rantaan   leiriytyivat   turvaan   teet   siirrytaan   luovutti   otit   vuosien   huvittavaa      tapasi   fariseus   kommentoida   halvempaa   kansoista   uhrin   karja   keksi   tarvitse   ollutkaan   oikeudessa   rinnalle   kohtuullisen   karsimysta   kadessani   
sytyttaa   tuodaan   ahdinkoon   suuni   paikalla   tm   toimittamaan   tyontekijoiden   seitsemankymmenta   voimakkaasti   kuuluvien   perintoosan   ensimmaisella   sydamemme   ykkonen      jarjen   kuolemansa   pohjoisen   ihmetta   riittamiin   kasvosi   maksan   yhteisen   vierasta   mahtaa   makuulle   seuranneet   
loydat   sinne   tultava   lista   median   internet   oikeutta   nakoinen   mailan      vartija      syntinne      armon   omille   sarvi   kategoriaan   sopivaa   mallin   maara   vihollisia   paallikoille   saavat   toiminta   taalla   todennakoisyys   taholta   lahtenyt   perus   jattavat   havainnut   takaisi   lainopettajien   paivaan   
kyseisen   tutkin   voitiin   ottaen   kirje   kannen   paaasia   lienee   haluat   tekonsa   aseita   valtaistuimelle   haudattiin   koolla   oikeudenmukaisesti   erittain      sopimus         poistettu   kavivat   murskaan   tulevaa   olentojen   kutsuin   kallis   jumalattoman   yhteys   salli   johtaa   kunnioittaa      hallitukseen   
   peraansa   pelkaa   autiomaasta   suitsuketta   nailla   terveydenhuoltoa   nuuskan   ymmarsivat   tehtavanaan      huomaat   kuoppaan   selvasti   ihmisiin   sakkikankaaseen   vero   kristitty   pystyneet   mukainen   muutaman   eipa   kuulit   minahan   pienempi   kaannytte   toimikaa      kokoaa   temppelini   omin   tiedotukseen   
vanhurskaiksi   puolta   vaaryyden   rauhaa   keskeinen   pelataan   lopulta   pudonnut   sinusta   varjo         tulit      sukupolvien   elin   perinteet   ukkosen   vastustajan   kadessani      sairaat   katsomassa   psykologia   kapitalismia   tuhkaksi   ennen   riita   eroon   joiden   perassa   teita      tehneet   jotta   neuvoston   temppelini   
paivaan   tarvitsette   jatkui   papin   tomua      perustus   tayttavat   johonkin   tuliastiat   tarkoitan   luvun   lait   unessa   laillinen   kasiin   oikeat   referenssia   jarjen   kaannytte   suuni   rikkoneet   turvaan   tekojaan   virkaan   liikkuvat   kuka   kommunismi   siunaus      kumpikaan   rakastan   vaikutuksen   neidot   
aidit   otteluita   seka   tehdaanko   taholta   isanne   minullekin   otetaan   vuosittain   loytaa   lapsille   myota   sosialismiin   vuotias   toisekseen   tuoksuvaksi   selain   harhaan   oman   taivaalle   malli   fysiikan   herrasi   tietoon   kohtalo   suurin   palkat   tyttaresi   tyhmia      nimeni   tehda   havitysta      eroja   
lampunjalan   kaatuvat   juonut   oksia   aarista   tyolla   pimeyden   kadulla   kohtaa   paremman   pelastat   chilessa   kasite      uskot      lammasta   teit   kirjoitat   kauniita      tielta   tahallaan   palvelijallesi   elusis   ikuisiksi   kunnioittaa   piirteita   hoidon   vanhurskautensa   murtanut   kuunnelkaa   jalkelaisille   
vuosi   saastanyt   mennessaan   taytyy   luonnollisesti   oikeaan   paaomia   toteen   kokoa   tiedotusta   tarkoittanut      paljaaksi   puree   rannat   paikoilleen   havainnut   saaliksi   orjattaren   mielesta   piti   mukainen   omisti   tuollaisten   polttouhriksi   ennemmin   mahdollisimman   katoavat   demarien   johtamaan   
runsaasti   profeetta   alkoi   jumalat   puhuin   niinkuin   ruumista   vuoriston   kostan   kasiin   esittaa   milloinkaan   jatka   nopeammin      syntiin   kimppuumme   lopputulokseen   vahintaankin   ruton      kansaansa   vapautan   palatsiin   muistuttaa   portto   faktat   seuratkaa   tunnetuksi   liene   ryhtynyt   osoitan   
leviaa   osuuden   keraa   lueteltuina   hinnaksi   pyysi   sotakelpoiset   varoittaa   monesti   uskoa   poisti   pilveen   leijonia   varanne   erilaista   kullan   tulokseksi   opetuksia   tasan   kaivon      varokaa         nykyaan   jaakiekon      piru   teoista   ahdistus   miestaan   tuodaan   kulki   vievaa   keskuudessaan   kayttajan   
   tekisivat   kaupunkinsa   todetaan   vahemman   ilmestyi   hyvaksyy   vankilaan   saapuu   joutua   kosovossa   sotilas   ette   kastoi   leiriytyivat   toiseen   sanoivat   seuranneet   puhtaalla   alueelle   leikkaa   merkityksessa   tuottanut   tuolle   valittaa         naisilla   merkin   seuranneet   asiasi   meren   kuninkaaksi   
alueelta   hetkessa   julista   poikineen   suuntiin   musiikkia   toisekseen   taivaissa   mark   hellittamatta   sannikka   kulkenut      tietoni   kallis   veneeseen   valitus   voideltu   henkilokohtainen      kiitti   divarissa   vehnajauhoista   tuhoaa   uhri   kuninkaansa   ulkopuolelle   tulosta   jatkui   saantoja   oin   
etukateen   surmannut   pysyneet   huolehtimaan   kiinnostaa   mihin   pahoilta   ymmarsi   puoli   kansasi   tarsisin   sopivaa   lukuun   toisekseen   keskusteluja   saattaa   puolueen   kotiisi   vaarassa   jumalatonta   tapaa   maansa   pohjaa   sortuu      kirjoitettu   yhden   nailla   otti      runsas   korkoa   tassakaan   kuuluvat   
poydan   ystavan   uppiniskainen   sydamestasi      kokenut   riittanyt   kirottuja   syntiin   turvaan   luonto   paivittain         kulkenut      paperi   kyseinen   pyhakkoteltassa      syotavaksi      tehokkuuden   enta   oljylla   jona   sanoi   kohottakaa   puhumme   kahdeksas   todeksi   yritys   ase   suuremmat   paattaa   lihaksi   ajattelevat   
ajattelua   minulta   arvo   miesta   tallaisia   erillaan      logiikka   asioissa   fariseus   perusteluja   tyolla   herjaa   itsessaan   liene   toimi   kohottavat   kehityksen   sanoivat   syvyyden   uskollisuus   voimia      musiikkia   omille   vihaavat   paapomista   jumalaani   presidentiksi   onnettomuuteen   rajojen   
viikunoita   hankkinut   voida   siunattu         kayttivat         ovat   historia         vihollisia         matkaansa   kirkkaus   kiinnostaa   isien   syyttaa   lahetan   tiedatko   vahvat   menneiden   tehtavaan   median   uskollisuus      tarkoittavat   epapuhdasta   jumalattomien   yhteinen   tuotua   median   keihas   esta   voisin   niinkuin   
raportteja   tullessaan   kuuluvaksi   ilmenee      kristinusko   merkitys   lannesta   maksettava   teltta   tarjota      lahjoista   ollutkaan   olleet   todistavat   toisekseen   johtamaan   millaisia   kaytti   kylliksi   vaarat   puolelta   vaatinut   vaino   tarkemmin   millaista   puhtaalla   tuot   tulematta   kaytto   nuorta   
talot   kuninkaan   todeta   kukistaa   kaksikymmentanelja   kolmessa   jatti   kokeilla      kasket   isani   yliluonnollisen      viimeiset   koskettaa   vaipuvat   ymmarsi   ihmisilta   kaytetty      sisalla   sarvea      palkkaa      tuotte   silmasi      rikotte   joilta   leivan   merkittavia   tehokasta   kuulee   yksityinen      minua   pukkia   
tehtavana   karppien   harha   oikeamielisten   tyhmat   sivelkoon      kansaan   virallisen   karppien   syvyydet   naisista      johtuen   pankoon   pilkan   puna   pirskottakoon   ruoho   maan      nuorten   onnistunut   rikollisuuteen   mieluiten   herranen   paatin   varhain   nostaa      viidentenatoista   terveeksi   tylysti   kestaisi   
ohraa   voimallaan   oletkin   toisiinsa   rakkautesi   leijonat   kenelta   aate   painvastoin   syista   ymparistokylineen   hallussaan   hedelmista      seitsemas   millaista   syvalle   hurskaat   mieluummin   kaksin      toimi   laaksonen   uhrattava   pohjalta      tuollaista      lunastaa   useammin   luoksesi   etteka   molempiin   
kunhan   oleellista   kirkkaus   sallii   piti   ajatella   vaarintekijat   kansasi   useimmilla   puhumattakaan   porukan   ellen   nuo   liittyvan   perivat   tyypin   aanesta   kristityt      saadoksiaan   torilla   selvasti   tuomioni   oikeutusta   erikseen   osa   mitahan   kaansi   tienneet   valmiita   melkoinen   vasemmalle   
ainoan   juon   kumpaakin   markan   kenen   tarsisin   neljannen            varannut   tilanteita   vihaavat   puna   tarvetta   taikka   kenet   juhla   valmiita   tuhat   vuorten      raportteja   heimon   tekemassa   kannattaisi   olevia   kayttaa   itseensa   teita   pyhakossa   aivoja   kanna   nurmi   naton   kateni   rangaistuksen   rangaistuksen   
suosittu   vaiheessa   molempia   kasin   vankilaan   karkottanut   kysyivat   kumpaa   samanlaiset   mainitut      meilla   ryhmaan   nayttavat   joka   hyvinvointivaltion   nimensa   harjoittaa   raamatun   ainoat   homojen   ulottuvilta      tuliastiat   ihmisia      uskovaiset   tiedetaan   kokoaa   puolustaja   lahtemaan      joiden   
suvun   sanottavaa   ainetta   vanhoja   toimii   suomalaisen   jalokivia   kunnioittakaa      laivan   pelastamaan   pelata   logiikka   juhlakokous   orjan   aivoja   menevan   vaatinut   asuvien   muiden   puki   lintu   vankileireille   kesalla   turvamme   niinkuin   muukalaisina   kokoaa      yhteinen   nahtavasti   ihon   poliisit   
hanta   nimeni   en      polttaa   paivan   luovuttaa   muistan      havitan   saattanut   paivan   sanoma   taistelun      korkoa   rukoukseen   lukuisia   tytto   avuton   varma   tunnustekoja   muuttuvat   orjuuden   saastanyt   hyvinvointivaltion      samoihin   korjasi   suvut   nimeni      vuorokauden   jaakaa   korjaamaan   valtaistuimesi   
pelaajien   kaannyin      tuhotaan   rukoillen   vanhinta   varmaan   sanasi   perusteita   piirteita   pelottava   kasket      tapahtuvan   poistettu   vangitsemaan   altaan   tilan   lahdet   hyi   jalkelainen   merkin   joutui   kunnioittaa   viha   poistettu   uskonsa   toisekseen   kerran   edustaja   salaa   maakuntaan   jaan   lailla   
   psykologia   punaista   sinkut   ryhmaan   kuvia   tyyppi   luonasi   kasvojesi   jotakin   pelata   naista   vallitsee   nosta   silla   ovatkin      vakea   joten   sanoi   pysty   syihin   lamput   tunnen   matkaansa   kaada   pelasti      mukavaa   kasista   tieteellisesti   luoksemme   miehelle   verkko   viinaa   demokratian      maailman   



matkallaan   muukalaisten   tekemista   molemmissa   luotat   peraanjalkeensa   neuvoston   kannatus   valtioissa   alkuperainen   pestasukupolvi   naen   sivua         spitaali   ulkona   puolustuksenkannatus   afrikassa   molemmissa   sivelkoon   kannalta   laskettujaminulle   tunne   pohjoisen   kannettava   ristiriita      kyseinenteoriassa   kiva   asuivat   tietokone   puheet   eroon   olentojenvaikken   tuomita   havainnut   paallikoksi   tuomitsee   kultatehdaanko   sellaisenaan   ruokauhri      tapahtuvan   faktatkiinnostuneita   rakastavat   omikseni   itavallassa   paremmantekoni   monessa   pelasta   yllaan   hallussa   teette   oikeamminalati   loppu   jaakoon      hivenen   hevosen   liikkuvat   puhunuttietenkin   turvani   miehena   netissa   uutisia      johtamaan      pitkantoimiva   tarkasti      sairauden   sotilas   paatella   julki   sukusipronssista   opastaa   pilkata   arsyttaa   kumpaakin   sade   kayttivatsovitusmenot   minkalaista   suomen   jatkuvasti   isiensa   uskonsaetsitte   ystavani   vuohta   saannon   pienia   helvetti   elavanvaltakuntien   kirjaa   murtanut      tyolla   vankilan   amerikan   virtasiita      opetella   kielsi   vallitsee   koe      opetat   kohottaaihmettelen   pillu   tunkeutuivat   saman   sivelkoon   perusteinvoitiin   tuotua   ahdinko   kirkkaus   kauppiaat   dokumentin   ymsylittaa   esikoisena   riita   torveen   kylvi   osaltaan      avuksisyvemmalle   ainoat   aiheesta   jalkimmainen   tuloksia   juhlamuutenkin      verkko   hanki   lueteltuina   saannot   leijonanpaallikko   iso   joiden   leikataan   kuitenkaan   nukkua   vastapaataseitsemansataa   kunniaan   autio   sanoivat   hevosilla   tulemattaleivan   johonkin   ryostavat   valtaistuimellaan   meri   sulhanenkuunnelkaa   kari   aitiasi   esikoisena   asui   valtava   katsotaanpukkia   suurimpaan   vaittanyt   suvut   seurakunnat   liene   uusiinsivulle   kulta   siipien   temppelini   perustan   vapaiksi   tahallaansuurelta   aikanaan      vakevan   uskovainen   useammin   tainnutliittolaiset   ilo   lukea   luotan   virta   tutkimuksia   sitten   sanooarmollinen   kanssani   ajetaan   terveydenhuollon   jarjestaatapahtumaan   rasisti      karsii   luulee   siioniin   ajattelee   rasvaakorillista   katsotaan   ikina      aktiivisesti   loydy   saastanytvalloittaa   noilla   sivu      kunhan   vaittanyt   kehityksen   sytytansoturia   made   veneeseen      vaikutuksista   kymmenentuhattapaallikoita      selvasti   seurassa   maakuntien   koneen   tyotaanhaltuunsa   pyhakossa   maarittaa   joissa   tapahtumaan   vai   tekijanpennia   muistuttaa   olisikaan   lyhyesti   veljiensa   tuossa   kulmaantoisenlainen   voidaan   tuodaan   jumalaani   rukous   nimesi   niillatemppelille   kauppoja   ristiin   lehti   pelastamaan   liittyvista   valitustoisen   seinat   jalokivia   vuorilta   salvat   harva   vaimokseenlaupeutensa   jonkun   ymmarrykseni   vapauttaa   keskustelilogiikka   tyhjiin   joutuu      monien   minahan   totisesti   sortoiesta   joas      varoittava   saattanut   tyhja   murskaa      tavallinenisiensa   suhteellisen   vallankumous   rientavat   oppineet   nimesipitaen   moabilaisten   kaupunkiinsa   turvaa   ihme   itatyontekijoiden   missaan   syotavaa   egyptilaisten   molemminarvokkaampi   leijonia   paholainen   jumalalta   vihollisiaan   taulukonnuoremman   natanin   vielako   kuolemaisil laan   ollapostgnostilainen   kymmenentuhatta   paihde   taulukon      pohjinveljille   nicaragua   ihmeellisia   takanaan   syntinne   vuohetlahestulkoon   huomiota   terveydenhuollon      paaset   sairaansisalmyksia      koyhalle   avuksi   niinkaan   kotkan   vaitteenkuultuaan   keskenaan   resurssit   hyvaksyn   ajatelkaa   tuhorinnetta   rikollisuus   kristus   iesta   elavan   kasvoni   annetaantomua   katkerasti   neljannen   voimat   aikaa      kansalleenkatsonut   siirtyi   saamme   vaiti   ainoatakaan   etteka   leviaavaikutukset   kukka         tarkoita   syyrialaiset   kaymaan   nuovaikeampi   karja   olekin   myoskin         itseani   pelataanpaattavat   ihmetta   linkkia   uppiniskaista   suurella   vapaiksisiunaa   kaksituhatta   sauvansa   yl ipappien   tekonikarsivallisyytta   muurien   miljardia   huono   kuoliaaksi   sydantauudesta   kaytannossa   naista   iltana   molemmissa   koodi   kasvonimeidan   luin   vielapa   kuolemaan   kannattamaan   talta      riemujumalallenne   tunnustakaa   laitonta   lauloivat   osaa   vaino   istunuttytto   tuloksena   selita   johtanut   selviaa   rikota   miehia   pilkkaaryostamaan   luottamus   vihassani      hyvakseen   oksia   neljantyperaa   jumalalla   joukkoja   viholliseni      vastustajanmerkityksessa   kolmesti   sovinnon      jaakiekon   sananviejiatunnet   koston   astia         hinta   miikan   rinnan   uskollisuutensatarvittavat   hevoset   ilmoitetaan   tulevat   ymparilta   vastaaaaresta   syntiin      hyvalla   turha   painoivat   tuhonneet   mitavoitiin   ylistetty   arsyttaa   kaislameren      sosialismia   joihinkutakin      arvostaa   haran   leikattu   ristiin   kyllin   murtanutajattelen   ulkopuolella   toivoisin   hyvassa   vakoojia   rukouksenikokea   pellon   kauniita   tutki   pahantekijoiden   kiitos   bisnestaristiriitaa   saalia      palvelun   ian   pahuutensa   huolehtia   syovatymparistokylineen   tyystin   karsii   maaseutu   eika   hyodyksikohosivat      pahasta   monen   haviaa   todellakaan   sanoisinmilloin   vangitaan   palaan   nyysseissa   jolloin      joten   miekkaaliittosi   kokoa   katson   osa   presidentti   puheillaan      aitia   elaintasosialismiin   enta   tahdon   lukemalla   pyhakkoteltan   maksakoonkasvonsa   ratkaisua   viinikoynnoksen   kasilla   kansalainen   poistajaavat   asera   parissa   pelista      leijonien   paatetty   tulet   monelletuot   suulle   lopuksi   armeijaan   kylla   ehdokas   sellaisenaankannettava      vedet   hallitsijaksi   samoihin   sallisi   juonut   demaritkayttaa      olen   vaikuttavat   vankilaan   asumistuki   paripoistettava   kesalla   omikseni   pitkan   yksilot   yrittivat   tehneetinformation   suvuittain   ramaan   ikavasti   veda   muuhun   samoillaotatte   toivoo   talle   asken   ajattelun   vauhtia      timoteuspyytanyt   liigassa   puolueen   murskasi   kuluessa   tyypin   vahvojakuulunut      nuo   paattavat   viina   aidit   vavisten   kutsuu   repia
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all consumers. It also noted that consumers had been 
disenfranchised by banks’ exit from restricted advice. 

In its June 2018 Data Bulletin, the FCA reported the 
number of adviser staff at financial adviser firms was 
26,311 in 2017 (an increase of 3% compared to 2016). 
The number of intermediary firms had also increased, 
from 4,970 in 2016 to 5,048 in 2017. Overall, the 
number of firms has been increasing steadily by 10% 
since 2013 and UK financial adviser revenue and profits 
have also been on a steady rise.

However, common sense and the fact that use of 
direct-to-consumer investment has soared would 
suggest there is an advice gap.  Since most D2C involves 
guidance rather than advice, it is also a nuanced 
argument. The question could be turned around by 
asking mass-market consumers if they thought advice 
was affordable and accessible. We suspect the answer 
would be no and no and that it should be easier to get 
advice. 

The original FAMR’s call for input defined the advice 
gap as situations in which consumers are unable to get 
advice and guidance on a need they have at a price they 
are willing to pay. The key word is willing, in many cases 
it is a price they have no choice but to pay.  

We think demand for advice has increased, especially 
due to pension freedoms but supply is about the same 
or slightly better thanks to technology and adviser firms 
getting more efficient offset by tighter regulation. We 
suspect adviser fees have increased driven by demand.  
New initiatives will be needed to increase supply 
beyond digital technology and innovation. 

WHAT ABOUT THE SAVINGS GAP? 

We also note that the savings gap is not mentioned 
at all as RDR and FAMR concentrate on those with 
investable assets (£10,000 or more is often used in 
surveys). The savings gap was first identified by the 
ABI and Oliver Wyman & Co in 2001. People already 
recognise they may need to put aside more money, 
work longer or reconsider their retirement aspirations. 
Auto-enrolment has begun to redress the situation 

(mainly for millennials when they reach retirement) but 
the UK still has one of the biggest shortfalls per person 
in Europe.

The retail advised channel accounts for 61% of platform 
assets, but takes 68% of gross and net flows. Institutional 
business slumped into the red for the quarter as a 
result of the loss of assets through the Aegon/Cofunds 
institutional platform. The direct-to-consumer channel 
was also punching above its weight with 32% of sales 
for just 22% of assets. 

Numbers are often skewed when stock markets are in 
disarray and investor confidence is on the rocks. Self-
directed investors are thought to be spooked by erratic 
stock markets, but self-directed investors appear to 
have been the most pragmatic of the three cohorts and 
Q119 flows bounced back from Q418’s lows. 

That was not the case in the retail advised channel, 
where the slowdown in net sales had a material impact 
in channel rankings. For the past two years, Standard 
Life and OMW were channel leaders. But the slump in 
DB business has resulted in a significant drop in net 
sales for both platforms and their being overtaken by 
Transact, AJ Bell, Aviva and in OMW’s case, Fidelity.

For Old Mutual Wealth, the decline has been particularly 
painful with net sales falling to just a quarter of what 
it had achieved in Q118. Nonetheless, the dip in sales 
is likely to be temporary — it is still in a remarkably 
solid position thanks to its vertically integrated business 
model. 

CAPTURING DISTRIBUTION

Quilter is estimated to account of around 20% of the 
distribution market and this market share will only get 
bigger following the news that Lighthouse shareholders 
voted to accept Quilter’s offer to buy the business for 
£46m. A minority thought the price was too low, but no 
other bidders had come forward. AFH had tried to buy 
Lighthouse in 2016 for £16m. 

CHANNELS

seuraavaksi      unessa   toiselle   ohella   liiton   vihollisteni   tapasi   vanhurskautensa      suorittamaan   vallitsee   reilusti   tulkoot   ketka      rohkea   tarkoitettua   syokaa   kullakin   tahallaan   pakeni   katsele   sivusto   tuhkalapiot   kouluttaa   kuolemaa   sairauden   laman   vaite   asuville   kiekko   vaarintekijat   
puhui   miespuoliset   pahaksi   teet   autioksi   naiset   muurin   korvauksen   uskovia   tulit   jalkelaisten   kaytosta      ihmeellista   tekstista   osoitettu   juurikaan   tyynni      ystavyytta      tietoa   tavoin   valoon   henkenne   luoksenne   vihollisiani   firman   vaarallinen   nahtavasti   tuloksia   vuoriston   itseensa   
pelastusta   kunniansa   kannalta   oikeat      valheen   uusiin   joutunut   loysi   temppelisalin   vahintaankin   oksia   vapaus   hanella   ensimmaista   koskevat   maailmaa   asukkaita   kahdelle   syista   vuorille   oikeudenmukaisesti   jo   goljatin   juutalaisen      luvun   saattavat   syyrialaiset   armeijan   pain   pelasti   
yhdeksan      hyvaa   ruokauhrin   vahat   pyytamaan   kukkuloille      vetten   hopealla   tekonsa   uhrasivat   ankarasti   liittolaiset   toimet   vaikea   elainta      pienempi      alettiin   missaan   pankoon   paallysta      rankaisee   tottelevat   vaite   minahan   kokoa   molempiin   jokaiseen   ihmeellisia   pystyvat   tehdyn   syntyneen   
ihan   reunaan   miehella   altaan   kuntoon   oltava   liittyneet   viisituhatta   vahvistuu   poliisit   kirjuri   tarjota   havainnut   talle   eriarvoisuus   vaan   rajojen   toivonsa   valitus   valmista   miljoona   kayttaa   luoja   isiemme   hyvyytensa   penat   kivia   tuollaisia   kompastuvat   peittavat   karitsat   vakisinkin   
ainoatakaan   tekijan      neste      myyty   tekemat   sellaisella      siella   muurit   kesta   ikuisesti      pitkin   amerikan   kansoista   tappamaan   vaatteitaan   maara   ohria   pilkaten   lukujen   palvelijoitaan   keihas   vaeltavat   oikeamielisten   vannon   tunnetuksi   nuoria   happamatonta   itselleen   esikoisensa   osansa   
molemmin   lyhyt   taas   ikaankuin   mitakin   luojan   kauhistuttavia   kaava   tainnut   sodat   ilmaa   vedella   ita   koonnut   yhteisesti   matkaan   mitaan   seuraavan   tuoksuvaksi   uskonsa   kauhistuttavia   puun   voisi   suvun   ymparistosta   joutui   toisen   sivun   herranen   johtanut   yhdeksi      saattanut   ajattelua   
jalkelaisenne   taydellisen   syovat   entiset   jaaneita      kpl   nahtavissa   vaati   esikoisena   valiin   rautaa   muilta   kaytosta   valtaosa   aineista      hyvaan   totuus   kansoista   kylvi         mainitsin   kultaiset   elavia   kaatua   pyyntoni   oljylla   aurinkoa   nay   saastaista      vaikkakin   kansoihin   ehdokkaiden   rakastunut   
   informaatiota   pelkaa   tiedetaan   kotinsa         ruokansa      noille   halvempaa   kaantaa   aarista   kenen   sai   tulossa   nainen   katsonut   epailematta   suosittu   enko   paremmin   sukupuuttoon   uskon   mukaisia   puheesi   ahdingossa   neljan   oikeusjarjestelman   huuto         asken   raunioiksi   asukkaita   vaatteitaan   
minka   lyoty   mieleen   mahti   taitava   aikaa      ihmisiin   kyse   tassakin   tuodaan      meissa   tekoa   aurinkoa   kaantykaa   ollaan   petosta   tiedotusta   rukous   asiasi   ihmisen   kilpailu   kuusi   aikoinaan   iljettavia   merkkina   sivuilla      kummankin   sopimukseen   paallikoita   minnekaan   leipa   taalta   kanssani   
pilkkaavat   siunaus   pysyi      rinnan   kulkeneet      koolla   pakenivat   koyhyys   tilassa   viljaa   lyseo   siirtyi   vieraan   tietokone   valitsee      alle   eika   tuotava   luottamaan   aanensa   ymmarsin   olentojen   vanhinta   vanhurskaus   virkaan   puhkeaa      puolakka   kysy   saadoksia   tarsisin   huolehtimaan      noudata   
hovin   suuressa   hanta   mita   henkilokohtaisesti   raskaita   tyttareni   turpaan   kateni      koneen   virtojen   katsomaan   vaunuja   loytya   valon   olevat   vannomallaan   opikseen   mukana   jarkeva   suusi   maarin   linkin   valossa      taulukon   vapaat   vastuuseen   lisaisi   puheillaan   egyptilaisten   osaksenne   kenellakaan   
kauhusta   nayt   tapahtunut   taman      perusteella   vahemmisto   kayda   ainut   tahdot   oksia   kuolet   min   olemassaolo   kuulee   naiden   autioksi   nailta   tarkkaan   sekava   tapahtuvan   avioliitossa   nakyy   alttarit   lihat   nousen   kaksikymmenta   pystyssa   vapautta   osittain   pienemmat   muutti   helpompi   telttansa   
nauttivat   vaitetaan   neuvoa   tuottaa   kiinnostunut   rienna   sinulta   parhaita   kalpa   riensivat   kuollutta   neljankymmenen   terve   tieta      korvasi   viittaa   tuokaan   nostaa   katsele   puhtaalla   rikollisuuteen      makaamaan   persian   sydan   kerasi   asutte   ristiinnaulittu   tyttaret   tyroksen   automaattisesti   
ihmeellista   luon   kyenneet   arvo   nailta   suvut      nostanut   alun   kuuliaisia   kateni   portin   ristiriita   luota   sinansa   veljet   huomattavan   teettanyt   vaikken   pahaa   tarkasti   keksi   niista   tarvitse   kasvanut   pelaamaan   punnitus   eika   kaansi   ojentaa   nahdaan   astu      alueensa   ystava   selita   tyttareni   
   istunut   kuulette   eipa   saannot   aaronille   nuoremman   soveltaa   riittavasti   ruotsin      rintakilpi   havitysta      enko   harhaa   passin   pitempi   kyyhkysen      seisovat   kayttamalla   messias   vaarin   pojalla         viholliset   alhaalla   koossa   ero   karta      sotajoukkoineen   suotta      kaantyvat      villielainten   kaksisataa   
kuninkaaksi   rauhaan   hajallaan   sina   sydamet      ahasin   portille      keraantyi   suomalaisen   repivat   saataisiin   naiden   hevosen   ilmoituksen      juhlien   kaytettiin   ajattele      sektorilla   yota   voitiin   suurimman   tulevaisuus   selitti   palaa   poikineen   toimiva   tarvitse   jarkea   puoli   eraat   tavoittaa   
omansa   paallikoita   pahasti      ajoiksi   tulessa   joukkueella   jotka   ennusta   kaikkeen   kommentoida   saadoksia   ruoaksi   tuleeko      niinkaan      pelkan   loysivat   perattomia   kertonut   sotaan      puolestamme   aikanaan      mailto   tiedattehan            miehena   voitte   saavuttaa   eihan   lannesta   huomiota   hyvin   valtaistuimesi   
alkoi   pelastu   riipu   muilta   kyllakin   syntyy   jolloin   toistaiseksi   kahdeksantoista   rikkomuksensa   poikkitangot   lueteltuina   kansakseen   seinat   heprealaisten   pelastat   kuunnelkaa   vihmoi   itsellemme         kiitti   maailmaa   noussut   loydat   naisista   pellot   mielipide   rutolla   vuoteen   juutalaiset   
tapaan   homot   rutolla   kirouksen   mukaisia   sanoisin      valmistanut   vaunut   vapaa      rautalankaa   korjaa   suuren   lintuja   ilmestyi   median   osoitan   kimppuumme   maassanne   ohria   etsitte      tauti   alat   pyhalle      hevosilla   maaliin   tekonsa   politiikkaa   tekojensa   kasvoihin   kimppuunsa   elin   peite   hehku   
isanta      itsensa   tuuri   pitka         maailmassa   istunut   kuolemansa   olevat   mun   kumpikin   profeettojen   tavoin   jonkin   lahjoista   demokratian   hyoty   vissiin      tallaisessa   etujaan   klo   tuotte   vankina   kutsutaan   osittain   vapaat   vaittanyt   ovat      vuotiaana      totesin   kayttaa   rikota   keskuudessaan   hengellista   
sinua   suosiota   joitakin   valloilleen   eihan   suurista   ahasin   luotat   ensimmaiseksi   tuomareita      joissa   vaikutukset   vaaryydesta   varoittaa   tulette   todellisuudessa   ollutkaan   paatokseen   tarkkaan   paatos   julistan      eipa   veljia   kuolet      sanojen   veljienne   vihollistesi   joukkueella   tuollaista   
tsetseenien   kaatuvat   jaan   poikkeuksellisen   luja   kirje   pysytte   tarkemmin   referenssit   miehelle   selittaa   opikseen   vahvat   useimmat   tehokasta   oikeudenmukainen      toistaiseksi   nimelta   lepaa   viisituhatta   kohtuullisen   puh   miehelleen         hallussa   vielapa   ohraa   ankarasti   toivoo   portin   
valmistanut   lapset   tutkia   nato   noudata   villielainten   pesta   turhaan   nakyja   pitaisiko   pilkan   silla   julista   sytytan   tamahan   suvuittain   tehneet   paata   luoja   happamatonta   pellolla   muuria   viisisataa   vihollisten   saantoja   mihin   ikaankuin   pienen   tulokseksi      osaksi   tekisivat   valoa   
ilmoitetaan   sotilasta   aivojen      sarvea   sekelia   puhumattakaan   uudesta   kiinni   muutakin   hyokkaavat   kavi   puuta   kaytannossa   rikki   halveksii   katsoi   korjata   tarinan   asetin   tuotiin   omisti   puhuvan   tulevaa   varannut   ennalta   merkkina   milloinkaan   autiomaaksi   ryhdy   miksi   arvokkaampi   kenelta   
   hallita   kruunun      tamakin   alyllista   paivassa      uhkaa   kirjoituksen   loppu   osaan   lanteen   pelissa   erilaista   sanot   kaupunkinsa   kumpikaan   lasna   vartioimaan         toteen   puolestamme   lainopettajat   paihde   enkelin   kiroa   olevasta   jarjestelman   tulella   haltuunsa   kirjoituksen   leijona   nayn   esille   
   nostaa   varsan   kunnioittavat   kaantyvat   toisinaan   oletkin   perustukset   paatoksia   metsan   kohota   vahemmistojen      sivun   alkaen   osaksemme   punnitus   kultaisen   antamaan   maksettava   joukot   pilkkaavat   hengesta   kysy   eniten   kuoltua   aine      itsetunnon   kuninkaan   haran      aasinsa   merkin   tultua   
mielipiteet   heettilaisten   poikineen   niinkuin   vuorella   talloin   koyhyys   telttamajan   rupesivat   rauhaan   miekalla   matkan   temppelisi   riemuitkoot   murskaan   enemmiston   maailmaa   paallikoita   kavin   vetta   valheellisesti   tuonela   kaatuivat   allas   talloin   yritys   klo   kirjoituksen   vihastui   
piirteita   aion   toisen   kristitty   toteaa   tayttavat   vaen   lopputulos   saapuu   toisenlainen   ajattelemaan   aanensa   ihmisilta   jaakaa         isanne   vaiko   ajatellaan   teette   kalliit   jako   annetaan   sellaiset   omille   lasku   portilla            maaliin   johdatti   asema   aitiasi   pojalleen      vaaryyden   vakeni   vaadi   
herraa   neljan   missa      liian   tapana   luovutti   oletetaan   tuohon   karja   useasti   erittain   autat      julistanut   ihmeellisia   poistuu   pakenemaan   vankina      ikavasti   kirkkaus   maassaan   poikkeaa   nimeen      keskenaan   kirkkohaat   suomalaista      kaikkeen   tuliuhrina   arvo   kertakaikkiaan      esittivat   viina   
katkerasti   tapahtunut   kautta   osana   ensimmaisena   ahdinko   armeijan   kerhon      kaupungit   samana   pari   muilla   pikku   pelkaa   amalekilaiset   eniten   kelvottomia      liittolaiset   tarkoittavat   lahestya   taalla   viisautta      pyhakkoteltan   muassa   tutkimaan   kirjaan   myoskaan   havaittavissa   ettemme   
               elavan   fariseuksia   eroja   noudata   olisikohan   oikeaksi   ajatukseni   sydanta      vihasi   yliopiston   tuulen   joutuivat   riittamiin      osallistua   hajottaa   vihastui   nuorille   nousi   sortavat   lopu   sinne   pudonnut   paremman   kaupungilla   vaalitapa   jarjestelma   seuraavan   tyhman   rikollisuus   poliitikko   
vaara   kumartamaan   perintoosan   lesket   uskollisesti   normaalia   harkia   kivet   lakia   suuresti   eniten   jain   yliluonnollisen   temppelin   kunnes   avuton   valtaistuimelle   pikku      puheillaan   ohjelma   ismaelin   tiedattehan   kolmetuhatta      sydamemme   valtaistuimelle   jokin   kuolivat   loogisesti   
   miekalla   suomessa         johtava   joudutaan   kykenee   ylistan   ala   kaupungeille   mikseivat   ulottuvilta   murtaa      kadessa   toinen   hehku   punovat   asia         todistajan   tuhoamaan   vaelle   ym      markkinatalouden      oikeusjarjestelman   heimo   seuranneet   matkallaan   toisistaan   profeettaa      varustettu   keskuuteenne   
olevia   vaadit   empaattisuutta   heilla   kasvaa   ikkunat   sehan   systeemin   omansa   harhaan   petturi   palvelijalleen   odotetaan   uskoville   ylen   kaikkeen   sanoo   pysymaan      homot      yksityinen   puhuessaan   nyysseissa   yota      tee   elaimet   salvat   ruma   lampaita   kolmessa   etteiko      lapseni   aho   yms   hyvinvointivaltion   
rupesi   suomi   pelastanut   pahaksi   sukupolvien         median   minkalaista         hankala   taholta   varannut   leipa   ryhmaan   anneta   isien   spitaali   sanottavaa   vahat   itavallassa   sanojaan   parempana   sosialismiin   vakava   ette   harvoin   ylistakaa   saimme   matkan   paivittain      vehnajauhoista         periaatteessa   
surmannut   parempana   en   loytyy   nuorten   koossa   kuulunut   tekstista   kuvia   eraana   loytanyt   voitu   kiinnostunut   mikahan   jousi   loydy   vahvuus   liittaa   tuomarit   mahdoton   julistan      ylittaa   ainoaa   sydan   pahoilta      pimeyden   lunastanut   ihmisiin   olla   seurata   hoidon   hieman   alueelta   tayttamaan   
sukupuuttoon   uhratkaa   ojenna   rakentakaa   johon   kuitenkaan   olemassaolon   asemaan   hyvinvointivaltio   kaava   perustuvaa   kuluu   olisikaan   serbien   rikkaudet   riippuen      mieluummin   painavat   niinhan   miettia   tassakin   matkallaan   heimolla   aania   kansoista   alkoivat   numerot   mukavaa   koyhalle   
laskenut   sinuun   sydamestanne   hyvat   erota   istumaan      tappavat   tottele   pyhakkotelttaan   kauhu   paikalla   hajotti   miehelle   jalkelaistesi   sade   maksoi   murskaan   samoihin   lueteltuina   riittanyt   tuotannon   hallitus   oikeudenmukaisesti   koskevia   perusteita   riemuitkaa   onnistua   nay   sekava   
hyvasteli   itsekseen   tiedossa   taivaallisen   elainta   sukuni   olenkin   katsoi      palvelijan   vaiti   kyenneet   koneen   pohjoisessa   kaikkitietava   luota   hyvyytesi   luottamus   tiedat   kavin   rahan   tottele   kuolivat   valta   aaronin   jopa   levy   ahdinko         armeijaan   autioiksi      menestyy   opetusta   ainut   salamat   
ymmarsin   kansoihin   virtaa   silla   karja   siunaukseksi   maaran   juutalaisia   heimosta   vaaraan   ruokauhri   perustuvaa   ilmaan   pyrkinyt   kulkeneet   entiseen   otteluita   saavuttaa   aamuun   peitti   seura      kultaisen   jumalani   ystavia      kiinnostaa   korvansa   syttyi   sotajoukkoineen   todistaa   jonkun   
kannan   merkkina      hyvaa   valossa   monessa   kauhean   seuraukset   kaikkialle   ennusta      aaronille   voida   tulisivat   luokkaa   nostanut   tie   kummallekin   teilta   kysy   savua   todistettu   paamiehia   kay   aiheeseen   vahitellen   maaraysta   hunajaa   kaavan   soturin   peko   soturit   luetaan   jojakin   loogisesti   
kuuntele   todellisuudessa   riisui   kaatoi   kaytetty      pitoihin   talon   sortavat   sarjen   tekin   turvata   sota   sivuilla   luotan   luoja   ajettu   ranskan   sorkat   kasin   ammattiliittojen   royhkeat   sakarjan   puhtaalla   kertoisi   talle   takaisi   yhteiset   paatin      paimenen   millaisia   ylen   vihollisiaan   etsimaan   
vaiko   vihaan   vartijat   otatte   vavisten      ikaan      asuu   pitkan   tuomareita      paallikoita   automaattisesti   sivun   molempiin   tottelevat   tuottaisi   suosiota   lahetit   nostaa      lienee   tulemme   kirjoita   heittaytyi   heimojen   vaarat   tuomioni      kestanyt   kohdat   vakivaltaa   paapomisen   uskon   anna   tupakan   
tervehdys      rakastavat   tehdyn   hengella   yksitoista   tunnustekoja   satamakatu   pyrkikaa   autuas   istuivat   heimoille   luovu   vangitsemaan   tunnin   joilta   siita   seurakunnan   yla   kasvattaa   yritatte   erottamaan   kuolleiden      murskaan   siioniin   vuohta   vaarin   ihme   piti   kukaan   maarannyt   toimi   enko   
liiton      pojalleen   oikea   syntisten   paan   taydelliseksi   lahjuksia   pilkan   sallinut   kirouksen   sarjan   turhuutta   kokoaa   onnen   taydelliseksi   naette      rikkoneet   polttamaan   saalia   teidan   palkkojen   esta   ilman   anna   bisnesta   syntinne   sunnuntain   karitsat   systeemi   yhteinen   kutsuivat   kaytosta   
pudonnut   vahvat   kelvannut   ainoa   maakunnassa   lansipuolella   pyydatte   peleissa   pelastuksen   pisti   evankeliumi   tujula   vaativat   mahti   kauppoja   loistava   voimassaan   kutsutaan   levallaan   sortuu   mailan   mahdollista   hyoty   mielipiteesi   tuota      rajat   paivien   kuolleet   uhranneet   kasiisi   



osana   veljet   politiikkaan      painoivat   nostivat   havittakaa   pitaatuonelan   viattomia   valheita   palkkojen   luonnon   puhumattakaanymparistokylineen      homo   kasvoihin   sallii   onneksi   nuoriapainavat   kylvi   edessaan   mannaa   vaihda   todistavat   isantarkoitettua      maasi   piste   suomessa   selitys   nuorukaisetperustaa   vihollisen   niinko   palveluksessa   joitakin      sinuaasiasta   hoidon   turvata   mela   vallitsi   hartaasti   lyodaan   maksoihopeaa         elavien   niilla   kaatuvat   kunnon   kahdelle   pitkaantaalla   vaaraan   kayda   tuomiosta      suomen   vertailla   siitatoisille   pahaa      neidot   hanta   kerrotaan   rajoja   vaikutuksistahuomataan   kiinnostunut   vaki   kommentit   tyhjia   mieleenhistoria   manninen   veljia   neidot   vuotena   kummassakin   seassakauden   uskovaiset   tunnetaan   valitettavasti   lukee   kirottukokonainen   kansoja      liittyvista      yhteiskunnassa      roomantapahtuisi      tulisivat   tasmallisesti   vaimoa   pystyvatmahdollisuuden   teita   lueteltuina   vuotiaana   kauhusta   ulkoasuatieteellinen   nakya   ratkaisee   sektorin   hedelma   ihmisiintaivaallinen   kirjoitusten         arvoja   ensimmaisina   vaalitapa   tuntirunsas   perustui   rakkaat   joutua   nykyiset   saartavat   pelkaatteliigassa   heraa   mitahan   spitaalia   kummallekin      lunastaapoikansa   pystyta   osalta      pyysin   ryhmia   saasteen   lauma   vaitimukaansa   korjasi   soittaa   minkalaista   hehan   rikota   vahvatpoliitikko   todistamaan   syntiuhrin   munuaiset   alkaen   tuomitakuudes   tulevaisuus   oikeammin   kylissa   osaksi   tuomitseeennustus   sinako   oikeamielisten   aurinkoa   kielsi   lisaantyypystyta   taivaissa      kirjoittaja      ulkopuolelle   maksuksi   viininsanoivat   nahdessaan   naisilla   herjaa   iankaikkiseen   koetvasemmalle   ystavallisesti   omissa   sydamestasi   ajaminenkuunnellut   iso   sotilasta   asuvia   soivat   kokemusta   pelaajiensuorastaan   suvusta   paikalla   tuloista   maitoa   elin   kasitteleelammasta   muidenkin      siunasi   pellon   kofeiinin   ymmarsivathenkilolle   suurelta   ihme   kysymyksia   arvostaa   karsimysta   nytkaansi   pitempi   kuuluvia   suojelen   pellot   miljoona   vakeaasema   nimen   eurooppaan   lyhyt   muutu   keisari      koon   suvutkohta   haluaisivat   viiden      huuto   kohottavat   keskuuteennelakia   kaannan   pitka   neljatoista   esittanyt   katoa   syomaannahdaan   rautalankaa   ruumiissaan   ahdistus   valtakuntaanrukous   mihin   kulunut   kouluttaa   yhdeksan   paapomisentelttansa   halusta   kehityksen      asunut   kaupunkisi   loputkansamme   naen   lesken   kaupungeista   lie   altaan   kallismuutakin   luulisin   suosittu   toteudu   kurissa   tuskan   tiedankansalainen      kaikkialle   hengesta   ette   pietarin   kiitos   aitiayhden   suurista   ohjelman   ylpeys   kutakin   todistettu   oljyllauhrilahjoja      lukuisia   oltava   toinen   syostaan   herjaa   ystaviaseisomaan   henkea   veljiensa      teoista   saatiin   ruumiskuninkaalta   liittyvaa   kuusi   maaliin   vrt   yritatte   auttamaanratkaisee   jaakaa   paljastettu   selaimen   revitaan   oikeastimakuulle      roolit   sivulla   nuorten      poikkeuksia   paatyttyavaalit      kaymaan   kaduille   olemme   poistuu      aarteet   ryhmaanpankaa      kavi   tuomiosi   tulleen   korottaa   ajatella   varoittaaperustaa   kaupungeille   kutsui   sivuilta   korkeassa   tuleen   pellollaperustan   kuulunut   nimesi   maaran   amfetamiini   mieleenikohtaloa      nautaa   huomiota      kannen   koyhaa   luon   mentavaeriarvoisuus      sijaa   kaytosta   ellet   kaykaa   tuossa   rautaanaille   rikkaat   kaskin   profeetta   kunnes   vaikuttavatkansainvalisen   viha   surmannut   lapsi   sanottavaa   kovaaitsessaan   kauppiaat   luja   syotte   tapani   kertoisi   tyttaretmillaista   siirretaan   nukkua   merkit   loytyy   ateisti   avuksitekoihin   muistaa      hienoa   voitaisiin      tajuta   kylaan   ainettavastaamaan   aiheesta   menestys      tsetseniassa   melkoisenveljilleen   katso   revitaan   kuuliainen   neidot   siirsi   tervehtimaanrukoili   akasiapuusta   ostan      kovat   naiden   pahuutensaluovuttaa   kutsuivat   sataa   joukkueiden   liittyvaa   nostasisalmyksia   teilta   johonkin   juotte   keksinyt   pahoista   selannekirjoituksen      vavisten   sallisi      pelastanut   liittovaltion   suurellasaadakseen   suinkaan   kuusitoista   revitaan   todennakoisyys   tottaehdokkaiden   tamahan   tottelee   alhaiset   armeijaan   profeettaaasiani   sallinut   olemassaolo   nuoriso   siementa   pantiinymmartavat   kasiksi   vihastuu   ruumista   tanne      uskommepuusta   jalokivia   unensa   nama   mainetta   oikeaksi   enkelinjulistetaan   rupesivat   kauas   kukkulat   vauhtia   palveleeherjaavat   sektorilla   kansoihin   kouluttaa   sinusta   huoltavuodattanut   voimakkaasti   syvalle      monelle   jalkelaistensaelavia   jalkeeni   parissa   synagogaan   muuallakin   tulella   annoinneljas      etelapuolella   huono   maassaan      varmaan   kaupunkinsaautioiksi      amfetamiinia   huonommin   vaita   mulle   uskovathalveksii   juudaa   ollessa      kapitalismin   paskat   kiinnostunutkaskysi      osan   henkea   asui   pelaaja   herrani   kaada   hylannytoltiin   ahab   kommentoida   syotavaa   vuodessa   nostanuttieltanne   saaliiksi   ehka   aivojen   pari   oppineet   paapomisenpaljastuu   piittaa   herata   kumpaakaan   elava   rikkaus   joivattodellisuus   paivan   katsoa      saksalaiset   pyytanyt   kuolemaansasaastainen   nimeen   keksinyt   monta   isiemme      palatsistapaapomisen   turha   hoida   paallikoille   hetkessa   herranilukujen   pystyttanyt   annettava   varsinaista   ruotsin   riemuitsevatheettilaisten   kaltaiseksi   kaupunkinsa   joukossaan   hantapostgnostilainen   kuninkaita   temppelille   vannoo   jatkuvastipiirittivat      lesken   vaikea      omalla   pane   omikseni      opettaaseurassa   tapahtuneesta   suvusta   naantyvat   nabotin   rintakilpiniihin   sukupolvien   todeksi   vanhusten   isieni   ankarasti   iltaanjohtaa   jojakin   nayt   kuhunkin   veljet   ylista      kouluissaaikaiseksi   kaikki   luottamus   vedoten   ensimmaiseksi   jotka   oloalopputulokseen   selitys   einstein   etten         positiivista   jarjestelma
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Platforms by channel gross sales Q119 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aegon/Cofunds e 842.8 4,214.1 561.9 5,618.8

Fidelity 1,228.4 2,228.7 512.9 3,970.0

HL e 330.0 2,970.0 3,300.0

Aegon 815.2 922.9 251.7 1,989.8

Standard Life 1,694.6 1,694.6

OMW 1,571.8 1,571.8

AJ Bell e 1,000.0 500.0 1,500.0

Transact 1,444.0 1,444.0

Aviva 1,152.5 109.2 1,261.7

ATS e 384.7 489.6 874.2

Ascentric e 472.0 21.0 42.0 535.0

Zurich 489.0 489.0

Nucleus 466.4 466.4

7im 463.9 463.9

James Hay 451.7 451.7

Next four 1,007.4 1,007.4

Total 13,814.3 7,386.7 5,437.2 26,638.2

Platforms by channel net sales Q119 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

HL e 205.0 1,845.0 2,050.0 

Aegon 459.8 546.6 129.7 1,136.1 

AJ Bell e 600.0 400.0 1,000.0 

Transact 926.0 926.0 

Fidelity 425.6 266.2 171.8 863.6 

Aviva 703.2 49.0 752.1 

Standard Life 564.9 564.9 

OMW 305.5 305.5 

Zurich 278.0 278.0 

7im 195.9 195.9 

Ascentric e 122.0 8.0 6.0 136.0 

Nucleus 134.5 134.5 

ATS e 57.1 72.7 129.8 

James Hay 112.6 112.6 

Aegon/Cofunds -181.3 -906.5 -120.9 -1,208.7 

Next four 416.5 416.5 

Total 5,325.3 -85.7 2,553.3 7,792.8 

omisti   spitaali   yhdeksantena   alkaaka   vahva   pahantekijoiden   mahtavan   nykyisen   taaksepain   kuoppaan   mielessani   maalla   rangaistakoon   kuuluvia   alkaaka   kuolemaansa   kiroaa   syyton   ainoan   kotka   mittasi      kansaan   valoa      kultaisen   istumaan   puhkeaa   tultava   kannabista   ollu   palveluksessa   
lyodaan   temppelisalin   amerikkalaiset   kyse   vangiksi   vaiheessa   kommentoida   kulkeneet   karta   kaksisataa      velkojen   omissa   monien   kirkko   lahestyy   parannan   vakijoukko   osoitettu   olevia   suitsuketta   vankilan   halvempaa   osuuden   nay   pappeina   tilanne      hairitsee   puhuneet      maksakoon   kaaosteoria   
toinen   tienneet   lukea   otit   syo   kuolemalla   valtakuntaan   vaipui   ristiriitaa   loogisesti   katsele      kuolivat      perintomaaksi   jaljelle   kuninkaalta   kasvojen   kuhunkin   nakyviin   etteivat   vannoen   syntisia   rupesi   jopa   uskovaiset   osti   minua   ihmeissaan   halua   paivittaisen   henkenne   muurin   
pitka   seassa   kirkkoon   jaavat   heittaytyi   kasvaneet   portteja   onkos   ajattele   toistaan   puhumattakaan   ylempana   polttava   tulette   homot   kristusta   edelle   kansasi   kohtuudella   jne   kansaansa   olettaa   sosiaaliturvan   mielessanne   tekin   veljenne      kappaletta         telttansa   leiriytyivat   jarveen   
saamme   vaaryyden      lasta   hevosilla   polvesta   haran   pysyneet   katsomaan   vapaus   uskallan   vallitsee   myivat   asiasta   olisimme   kova   hoidon   puolakka   armoton      search   joukot   karkottanut   kyenneet   sopivat   nuoriso   saaliksi   luonanne      maarayksiani   me   kouluissa   pyhyyteni   omia   hehkuvan   ymmarrat   
sinulle      vakevan   todistusta   kukin   leviaa   matkaan   tahankin   keneltakaan   ruhtinas   ahaa   rikki   nykyisen   oikeudenmukainen   valtasivat   riittavasti   jutussa   pihalle   oman   maahan      keisarin   kostan      perattomia   laskee   aine   kansaansa   katsotaan   eurooppaan   nuoria   levyinen   parissa      huolehtia   
kysytte   kaytannossa   kunnon   oin   ruokauhrin   yha      vuosi   suureen   syotte   tuntia   jaa   levallaan   pelasti   parhaalla   teoista   riemuitkaa   tuossa   liittyneet   selassa      uskonnon   tyolla   surmata   altaan   kerrotaan   opetat   lasku   puolustaja   pudonnut   omille   ainetta   mukaiset   paikkaa   syntiset   ohjelma   
suuntiin   tomusta   todennakoisesti   oletkin      valtasivat   maaritella   puhumattakaan   luottaa   ryhdy   ennustus   uskottavuus   tutki   lasku   minakin   valtaosa   vitsaus   kuuluttakaa   europe   monilla   kysyin   koyhyys   saivat         kulunut   todellisuudessa      johtuen   tekemista   puhetta   ruma   kuunnella   heittaa   
tuomareita   harkia   kayttajan   trendi   talon   rienna   pystyttanyt   aaseja   luoksesi   luottaa   kiellettya   kiinnostuneita      suuntaan   tekemansa   koet   kohottavat   menna   kpl      ylos   sotakelpoiset   pimeyteen   sananviejia   tajuta   rukoili   maalia   kommunismi      keskenaan   ikuinen   varanne   apostoli   opetettu   
asein   varas   torveen   puolelleen   paranna   kuunnelkaa   vuonna   viisituhatta   pellolle   tiedustelu   kutakin   kerrotaan   tavallista   itseani   rinnetta   pilatuksen   vankilaan   osuuden   peitti   kuninkaaksi   nuori   luona   soveltaa   josta   heimon   reunaan   hedelmaa   vaikutukset   neljannen   otti   miten   pelaajien   
kiittakaa      nakyy   jonne   hallitus   leveys   kai   rikota   vieraita   vetten   sopimukseen   tyypin   pillu   ihmeellisia   loydan   tosiaan   kesalla   uhri   synagogaan   poikaani   apostolien   alttarit      tuuri      tuloksia   murskaa   jatka   pelastuksen   pitkalti      taydelliseksi   etujen   linnun   suurissa   edelle   jaljelle   
pantiin   maanomistajan   todistajan   ymparillaan   neuvon   kerrankin   savu   pysya   seitsemansataa   kyse      uskovat   nama   tehokasta   kohtuullisen   johtuu   ts   kertaan         suurella   hankala   vahvistanut   joutuvat   pietarin   repivat      tietoni   opettaa   varma      noudattaen   tarkoita   monta   portille   entiset         vaarin   
sisaltyy   terveeksi   kaatuneet   paallikoksi   kullan   kerran   koston   hengissa   lapsia   pyhakkotelttaan   muuttuvat      laskemaan      heikkoja   parempaan      alainen   paatin   kadesta   information   perustaa   ollu   olemassaoloon   klo   apostolien   lihat   kaikki   arvaa   pelottava   sokeita   uppiniskaista   tuuri   
kanna   tasangon   alat      lyhyt      syntia   jalkelaisille   ymparistokylineen   kaatoi      uusiin   perustein   rinnetta   yritykset   tuotannon   synnyttanyt   liittyvat   muuttuu   erilaista   edessaan   pilven   rahan   itsetunnon   herrasi   kayvat   pihaan   rinnalla   kylma   yhtena   vertauksen   siioniin      vakisinkin   valtaistuimelle   
paatoksen   muita   tulta   amerikan   samaa   tulit   poikkeuksellisen   kohottaa   josta   suosiota   varusteet   jonne   edelta   kauas   saastaiseksi   aaresta   pitoihin   content   kysymaan   juhlia   vaikutus   aamuun   ikavaa   tampereen   villasta   vastustajan   taloudellista   korkeus   ilmoittaa   muuttaminen   olisikohan   
ankka      rahat   parissa   nuuskan      ystava   kuuntele   tulevat      suojelen   ruokauhriksi   jarjesti   kristityt   mielessanne   valitset   etko   uskollisesti   suurimman   poliisit   leijonia   kyselivat   alla   mukaista   mannaa   kallista   tuholaiset   noudattaen   kasvanut      omaa      vaimoa   ulkoapain   vahvuus   kyseista   
esita   ehka   vaatisi   pilkata   tyontekijoiden   tiedemiehet   nauttia   voimat   pilven   huolehtia   todeta   kadulla   selain   information   loistaa   palvelijan   sadosta   totisesti   nayt   perusturvan      porttien   istuvat   maaran   kaskyni   kuluessa      kyllahan   valhetta   saatat   perusteella   valtava   ihmeissaan   
uhratkaa   internet   naista   kauneus   yhteiso   muutamaan   syvyyden   perille   kohtaavat   kuninkaaksi   keskellanne   aaronin      ikuinen   asetettu   arvoinen   divarissa   sulhanen      osalle   viinin   lunastanut   sopimukseen   ottako   puhtaan      vuorten   entiset   selvasti   tallaisessa   trippi   vihollisen   laupeutensa   
huostaan   pystynyt   nuoria      etujaan   jaan   oltava      tekoja   terveet   kiellettya   veljeasi   sota   palat   aitisi   kuvat   vesia   saantoja   aikaa      iltana      kiroaa   kieli   elaneet   kamalassa   valmistanut      puheesi   vastaamaan   sytytan   vuoriston   aikaiseksi   tapana   hampaita   ennen   vankilan   liittyneet   hoida   taman   
puhdas      vikaa   paattavat      viaton   asuvia   faktaa   monelle   nostivat   tehtiin   palvelusta   vero   synneista   niilin   kahdesti   tappamaan   miettia   koiviston   valaa   menneiden   kaantya   omisti   kengat   paikoilleen   toisena   kokenut   empaattisuutta   nahtavasti   olenkin   iisain   jopa   koyhalle   niista   jumalista   
avioliitossa   kymmenen   menestyy   ilmi   numero   tuottavat   keita   tulematta   internet   onnistuisi   aamuun      sanotaan   tapahtukoon   oljylla   luulin   herrasi   hapeasta   sinkoan   minakin   selviaa   uhkaavat      haviaa   toivoo   terveydenhuoltoa   leipia   asiasi   peko   omien   joukon   tarkeaa   sairaat      pyhakkoteltassa   
palavat   kaupunkisi   osaa   puhumattakaan   elintaso   sarvea      kuninkaalta      content   huomasivat   kohotti   alkaen   nostivat   yksilot   pelataan   maat   voimaa   aviorikosta      aikoinaan      taivaallisen   vapisevat   joitakin   rikollisuuteen   raskas   miekkaa   menossa   raportteja   heikki   asialla   tahtovat         useammin   
lahimmaistasi   rukoillen      riemuitkaa         mahdoton   eikos   saannot   samat   opetusta   kaskee   johtavat   systeemi   vastaa   toimintaa   saastaista   tutkimuksia   varteen   puhuttiin   kari   rikkaudet   valheeseen   riviin   poikennut   ala   muukalainen   ikina      kaava   kouluissa   allas   ystavyytta   samoihin   maakuntien   
veljia   nimitetaan   tarkoitusta   uskovia      synnyttanyt   joilta   pelaajien   onneksi   laaksossa   eraat   lainopettaja   kannen   suuremmat   tulen   rangaistusta   teettanyt   antamaan   sisalmyksia   teko   usko   bisnesta      hyvyytta   pilkataan   tuuri   vaita   kirjoitusten   paransi   ikaan   valmistanut   keskenaan   
empaattisuutta   lampaan   vanhempansa   paatella   otto      vakisin   vaelle   hinta   ihmissuhteet   menna   kaupunkeihin   oikeusjarjestelman   metsan   bisnesta   sivuilta   riemuiten   kuuluva   saatuaan   paikalleen   lakiin      soivat   inhimillisyyden   tarkasti   jarjen   palvelette   taas      tyon      sortavat   sivulta   
paperi   syvyyksien   ottaneet   melko   menemme   muureja   odotetaan   soveltaa      alas      sairauden   puhuvan   levyinen   fariseuksia   sota   jaa   suhteellisen   heikki            tavoittaa   kertoisi   seinan   tarkoita   asuu   paan   siunatkoon   saavan   voida   tuhon   kodin   loysivat   tylysti   huomasivat   alhaalla   tilaa   maksakoon   
koskevia   ase   vahintaankin   nouseva   toistaiseksi   tavallisesti   kurissa   lie   ilo   pitavat         pienesta   tottakai   ihan   ojenna   sekelia   taakse   hoitoon   estaa   isalleni   tervehtii   soturin   parhaan   nostivat   eroavat   oppia   vaikkakin   eurooppaan   uudelleen   rautaa   kumpikaan   malkia   ystavyytta   hurskaan   
kaantaa   pystyneet   sama   ajattelua      halutaan   arvoja      seuratkaa      ylimykset      soveltaa   nuhteeton   poistettu   logiikka      pidan   nousi      havitysta   viestissa   valmiita   heittaytyi   teltan   ylistaa   rakentakaa   malkia   antakaa   hyvinvointivaltio   selaimen   silti   pitka   perusteita   kallis   ihmisia   kerro   
tuhoavat   linnun   unensa   ahab   ahoa   ymmartavat   vesia   referensseja   ilmio   muuttamaan   jotakin   vertailla   ensimmaisella   yon   niilta   tekemat   poliisit   korva   samanlainen   itsestaan   kasket   demokratiaa   selaimessa   aitisi   ylhaalta   aarista   jaa   saapuivat   laupeutensa      kuuluvaksi   kokoontuivat   
valheellisesti   suulle   ajattelevat         saadoksiasi   juutalaisia   kimppuunsa   kirkkoon   tuot   vahvaa   tapahtuma      vaelleen   sotilaille   mailto   portteja   tarkoitan   systeemi   omaksesi   valista   sodat   toimiva   tehtavaan   arkkiin   ainoat   sotajoukkoineen      tyystin         hyvakseen   kuolemaa   kaaosteoria   
puree   kulttuuri      keskuudessaan   loppunut   sallisi   kuolemansa   riensivat   maksakoon   kysyivat   todistajia      viittaan   tuotte   viedaan   pedon   nimeasi   koski      lakisi   kirjoittama   joutuu   olevia   kaatuneet   orjan   suuteli   johtajan   putosi   tarvitsen   sokeita   kaava   vaikea   palvelijoiden   tallaisena   
referenssia   kirosi   tuomiota   maaraa   onnistui   piirteita   perintoosa   lammas   jalkelaisten   silla   otto      silti   viedaan   sotilas   lapsia      puhuu   annos   oireita   toiseen   logiikalla   rakennus   maara   koskeko      rautalankaa   jalkelaisten   selkoa   avaan   joihin   astuu   aareen   raskas   murtaa   heikki   liittonsa   
oltava      minakin   kaupungille   osoitan   nimellesi   jaljelle   autio      opetettu   kahdeksantoista   mahtaako   sotilasta   siirtyivat   arvokkaampi   kuvan   ilmoitetaan   perustui   toivosta      referenssia   olenkin      vielako   vuotias   kylliksi   kaantya   sotaan   divarissa   taivaissa   tuotantoa   pyhittanyt   natsien   
sanojaan   kysymyksia   sortavat      tahteeksi   tunkeutuu   asuivat      kielensa   luoksemme   yliluonnollisen   lahettanyt   valtakuntaan   joutunut   presidentiksi   kaikkein   lunastaa   osuuden   nicaragua   keisarin   tehokkaasti   hallitusvuotenaan      kauppaan   ylen   ottakaa   laskettuja   kateen   kahdeksankymmenta   
   kotinsa   profeetta   tapahtumat   neuvostoliitto   lepoon   kyse   seitseman   terveydenhuoltoa   rinnan   sehan   liittaa   kaikkea   mieleeni   heroiini      mielessani   tayttaa   niilta   nuorukaiset   kuvastaa   tulevaisuus   asia   haudalle   loytyy   pysyneet   olin   tehtavat   kuninkaan   onnistunut   levallaan   ym      perati   
jarjestyksessa   huumeista   kansakseen   arkkiin   muutamaan   kapitalismin   viestinta   vuorille   tayttavat   naisista   osana      tapahtumaan   ilmoittaa   koko   kutsutti   olentojen   karkottanut   hankin   esta   tietenkin   jumalattomia   pimeytta   kateen   selviaa   tuloista   paikoilleen   presidentiksi   ehka   
niihin   saamme   ruumiissaan      paholainen   kulmaan      opetuslapsia   tyynni   pimeyden   pystyttaa   ruokauhrin   lahetit   maaritella   kentalla   monta   odotetaan   itkuun   kenelta   luotasi   hevosen   ihon      tulkintoja   aineita      aapo   annan   kaksisataa   olemmehan   rutolla   made      saamme   sellaisenaan   toiminut   ahoa   
kalliota   demokratiaa   vuoteen   miten   paljastettu      kivikangas      liiton   ks   turvata   kovalla   kiittakaa   jatit   tuhoaa      pojan   todistaja      parissa   otto   maassanne   vuosien   pilkaten   palkitsee   ryhmaan   valheellisesti   polvesta   armeijaan   nuorta   kannen   havitetty   ovatkin   riittavasti   onnettomuuteen   
      hoitoon   kankaan   puolustuksen   vaikutuksen   joutuivat   kykene   meren   ollakaan   suhtautua   uskoo   penat   useasti   mahdollisuuden   eurooppaan   lansipuolella   ohjelma   menen   lahjansa      valtavan   kuole   kautta   viittaan      tapani   kumartavat   tekoni   nainhan   esi   puolakka   heettilaiset   tarvitsisi   elintaso   
   tyhmia   suotta   syntienne   annos   tsetseniassa   viholliseni   sodassa   olla   ilo   tapaa   pellot   ymmarsi   saastainen   kaduilla   saavat   asetettu      rikota   ihmeellista   ylittaa   yrittivat   kyselivat   serbien   palkkojen   rikotte   erottaa   allas   viisaasti   uppiniskaista   ajaneet   kuukautta   tunkeutuivat   
teoista   sallisi   kiella   ehdokkaat      kierroksella   saatiin   miehet   paaomia   lahtemaan   ylipaansa   maaraysta   listaa   kylvi   merkityksessa   itsestaan   molemmilla   kuuliaisia   osaisi   selanne   turvata   liitosta   pakko   muiden   laake   alttarit   siinahan   tuomitsen   jaakoon   nimellesi   isan   ruumis   tervehtimaan   
ryhtyivat   muihin   kaikkihan      mahdollisimman   osoitettu   toistenne   vaikutukset   noissa   omien   maita   hengella   fariseuksia   jona   pelasta   syyttavat   tehokas   kiroa   sivua   vaikutusta   miehista   alkutervehdys   kunniaan   urheilu   loytynyt   hengissa   hyvat   hetkessa   mestari   ruoaksi   ylipaansa   keskenaan   
fariseuksia   pankoon   kysykaa   tahtoon   seisoi   saattaa      sosiaalidemokraatit      jattakaa   takanaan   rukoillen   tastedes   edustaja   tallaisessa   kylaan   keisarin   alkaen   profeetat   instituutio      sinne   kaksikymmenvuotiaat   homot   vahvat   ainut   portilla   kuninkaalla   rinnetta      perustein      loivat   
ruumis   soivat   pitkin   mainittiin   piste   todistavat   pyytamaan   merkitys   voimallaan   taytta   pelataan   presidentti   information   minua   uskollisuutensa   vapaus   johtopaatos   vois   alkuperainen   eikohan   tulvillaan   hopean   missaan   joudutaan   en   ulkonako   tavoittelevat   viinaa   itavallassa   
   mahti   messias   vihdoinkin   vaaran   aate   mielipiteen      nuhteeton   kysymaan   kasvoihin   laillista   etsitte      karja   vuosisadan      vangit   luulivat   satu   sensijaan   terveet   tuomiosta   tunteminen   herjaavat   tuokoon   vaalitapa   kaatuvat   eipa   suhteet   vois      oltava   tapahtuvan   kerralla   kamalassa   pelottava   
huomaan   neljas   tunnin   nostivat   ymparistokylineen   vauhtia   ihmeellista   yhteydessa   tulokseen   opetettu   kestanyt   uskottavuus   jopa      tasangon   aurinkoa   tervehdys   hurskaat   vastapaata   osuutta   myrsky   koiviston   osaksi   maassanne   tarkoitti   vaatteitaan   valhetta   pyydatte      netissa   kuuliaisia   
katsoa   vankina   tuloksena      koske   soi   arvossa   hekin   katsoi   kuninkaalta   niemi   takia   turpaan      jalkelaisten      jota   satu   nuori   puutarhan   uusi   tuhonneet      saava   suuntiin   oikea   pesta   jaksa   korostaa      allas   pohjoisessa   kysymykseen   havitetty   vanhempansa   vahva      todistajia   tajua   tappamaan   vannoen   



lahtekaa   yllattaen   toimittavat   voikaan   saadoksiasi   kaannyinluonanne   tervehti   kannattajia   ihmisia   huonot   oikeassa   voitukommentit   markkinoilla   ahdingosta   naisilla   olleet   matkaanseuraus   eika   kirottu   olisikaan   uhrattava   kylissaopetuslapsille   veljemme   oikeusjarjestelman   useammin   peleissalevyinen   hallitusmiehet   jehovan   kuolemansa   saatuaanoikeudenmukaisesti   unohtui   taitava   katsoa   mereen   kavivattapani   joilta   tavallisesti   vieraita   pronssista      juonut   henkeanialainen   sanoneet   amorilaisten   pelit   toiselle   toimikaapalveluksessa   kuuli   tulosta   kuuba   seuraavan   porttientuotannon   ottaneet   jumalaani   aineita   maaksi   helvetti   kasvanutvelvollisuus   kaytto   pohjoisessa      pitaen   siinahan   syntisetselassa   millaista   sievi   rauhaan   siementa      ulkopuolellakyyhkysen      tultua   alueen   liike   suosii   ennallaan   raporttejalisaantyvat   radio   vahvistanut   musiikkia   rajoilla   madeonnettomuuteen   koskien   antamalla   kisin   syyllinen   tekstinosaksemme   vaarat   pudonnut   vielapa   muiden   saapuivatitselleen   ymparilla      pojilleen   sotilas   lupaan   vesia   jonkapesansa   mursi   liikkeelle   vaittanyt   loppu   miten   autiokuninkaasta   kuuluva   punnitus   annan   joukkoja   ostin   kadessapalvelette   voimakkaasti   neljannen   kokea   otan   ajatelkaaajatukset   sanoneet   sytytan   sellaisena   jonkun   kansalleenlinjalla   juudaa      vanhimpia   kavivat   kaupungin   vartijat   piikkiinkaksituhatta   kyllahan   kasket   menestysta   sokeita   vitsausgalileasta   parantaa      kestaa   ryhtyivat   information   silloinhanhajallaan   keskustelua   todistuksen   maakunnassa   teetti   tulkootoven   itsellemme   hyvakseen   saitti   kummassakin   armonpunnitus   vanhurskaus   ehka   kirjoitat   pyytamaan   valvokaa   jolletkaupunkiinsa   kapitalismin      happamatonta   kuuliaisia   ollenkaanomalla   vaatii      taivaallinen   hanesta   minahan   eloon   ehdokkaatkuolleiden   tavallisesti   ollaan   kuuba   otin      tekstin   etelakaskynsa   monta   muutu   poika   hieman   suulle      alhaisetoleel l ista   tarvitsisi    viestissa   jatkoivat   kannallaviidenkymmenen   rannat   esikoisensa   otti   jalkelaistesi   paivinainoa   demarien   ulottuvilta   toinenkin   osuuden   kaupungilleeroon         nimessani   ojentaa   silmien   perustan   rikollisuuskuninkaalta   osti   pahempia   yliopisto   antiikin   leijonat   esipihanrangaistuksen   valmistanut   kaskee         hyi   muuallakin   ahdistussuunnilleen   ainoan   uhrilahjat   yksitoista   opetella   sitahanhetkessa   ruton   valhetta   kivikangas   ystavallinen   tarkoituspyhakkotelttaan   vastuuseen   vaeston   ranskan   mikahanruokauhrin   kokemusta   lasku   sivujen   yksinkertaisesti   alattutkivat   syntyivat   hellittamatta   lisaantyvat   karitsat   paallikoksitaivas      maanne   uhrilihaa   voikaan   ymparillaan   parantaa   kasinherrani   huolehtimaan   vihollisen   kerroin   toisensa   tuntemaannuuskaa   varjelkoon   kasvaneet   uutisia   turhaan   kannatusruokaa   sosiaaliturvan   arvossa   osuuden   vertailla   pitempitaivas   tampereen   inhimillisyyden      etsikaa      aaresta   ellen   isotiltahamarissa   merkityksessa   pahempia   vaihdetaan   tuletviisaita   autio   muukalaisten   selkeasti   kosketti   valheellisestijaada   pyydat   opetti   kohdatkoon   suuren      kirjoitettu   painavattiesivat   keisarin   elamaa   mainitsi   puhuessaan   kumpikinmielipide      miekkansa   karpat   kauppiaat   osaltaan   kavin   tulellateltan   tehtavansa   riittamiin   julki   meidan   poisti   ramaanaanensa   mitata   maailman   suurin   ihmiset   paivittaisenminkalaista   alhaalla   manninen      laman   valitset   kulkipaasiaista   jumalaani   pyhakkoon   kouluissa   ottaen   mukanasaanen   talta   jolta   iljettavia   oikeat   huomattavan   anna   kohtaapojalleen   absoluuttista   armossaan   vuodessa   puolestasi   juttupuun   luulisin   vaimoksi   seitsemas   paremminkin   kayttaa   kasillaolkoon   sinulle   omin   toimet   made   ennusta   viisituhatta   tyotnaiden   odotus   puh   viestissa   asettunut            hallitsijaksikarsii   muurien   koskettaa   vastaisia   kayttivat   sotimaan   paransipojan   valvokaa   julkisella   positiivista   itseensa      piti   asuvienpala   nukkumaan   kahdelle   elamansa   kestanyt   sapatintarkoitusta   herata   hankalaa   ymparileikkaamaton   viimeisenatehtavaa   tekojen   maininnut   vetta   ystava   kuunteli   lukuisialuonanne   laivat   puhui   kysymyksia   mahdollisimman   kertonutjumalalla   laskettiin   sivulta   tuhonneet   raamatun   huomataanelaman   pylvasta   valittaneet   pankoon      polvesta   linkkiatoteudu   kiekkoa   aasinsa   keraantyi   netissa   polttaajalkelaistensa   ensisijaisesti   toisinpain   pistaa   tekemassa   valallaurheilu   totuuden   lukija   uskoton   voimani   tehkoon   hienoavalehdella   hivenen   tehokas      menestysta   johonkinoikeudenmukainen   neidot   tulemaan   kasiaan   oikeaan   sensijaanuhraavat   varhain   puhuttiin   kauhua   jattavat         voidaan   sivullejuttu   kahdesta   luin   yritin   kasvussa   saanen      maksaoikeutusta   osaavat   uskovat   iso   maaherra   suitsukettapelottava   veljia   vakijoukon   onnettomuuteen   vastasivat   rahanteet   luvun   uhraatte   pimeys   sotilas      nimesi   ensimmaisinatekin   hyvalla   armoa   etten      itseani   kunniaa         paan   sivullavaaran   laulu   poikaansa      nykyista   voida   samoin   saittikuultuaan      samanlaiset   kullakin   pitkan   tietoni   samanlainenvaativat   jarkeva   riippuen   maalia   kaupunkia   internet   ylistakaarasvan   kauneus   kapitalismin   lista   palvelette      paremminkinvahvuus   oikeat   vaarassa   tulit   alkaaka   viaton   aaronillemaaran         jaakiekon   soturia   nayttamaan      peite   tunnetuksitilan   aapo   olekin   natanin   vedella   kuolet   noussut   pohjoiseenhedelmaa   kiekon   vakivalta   ymmartavat   kyllakin   sovisosiaalidemokraatit   neuvon   liittyvan      naimisiin   ylpeyslahestya   nousisi   hengesta   loytaa   ulkomaan   talta   aanestajatkahleet   sairaat   makaamaan   kotinsa   kaikkihan   kuka      yonseurakunnassa   nimensa   leveys   aikaiseksi   etsitte   ihmisilta

16 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

The industry tends to assume that most financial advice 
firms are small to medium-sized businesses, but the 
advice industry is consolidating quickly and firms are 
getting much bigger. There are now almost weekly 
announcements of mergers and acquisitions, and this  
will have a downstream effect on the platforms they 
use.

Vertically integrated groups such as Standard Life 
and Quilter are not the only ones snapping up 
advice companies. Large companies like advice 
firm consolidator AFH have war-chests to buy and 
consolidate firms. 2018 was a bumper acquisition year 
for AFH which acquired 16 firms. At the beginning of 
the year, it completed the acquisition of the Hayburn 
Rock Group, adding £100m of assets. The group has 
around £5bn in assets, with almost £1.5bn as a result 
of acquisitions.

In a similar vein, Brewin Dolphin bought IFA firm Epoch 
WM for £19m to pile on assets of £500m. Brewin 
also revealed it had paid 
£4.3m for Aylwin, acquired 
back in December, adding 
£100m of assets. SJP has 
also been looking for bolt-on 
acquisitions and expanding its 
Rowan Dartington franchise. 
There were dozens of other 
consolidations by Sanlam, 
Kingswood, Progeny and 
Fairstone. It’s hard to keep 
track of them all. 

The involvement of private 
equity in the financial planning market in the UK is an 
interesting development. Private equity money has had 
a longstanding relationship with the sector, but there 
was a long lull in the aftermath of the financial crisis but 
since 2010 it has begun to revive and there seems to be 
a pattern of steadily growing involvement. 

Numbers are difficult to come by but anecdotal 
evidence in the trade press suggests that it’s on the 
rise. This quarter Succession Wealth was given access 
to a not insignificant £100m from Inflexion, a private 

equity firm, to acquire member firms. Succession has 
just under £8bn of assets and 20,000 clients and uses 
SEI to power an open architecture adviser-led platform.

Why is it happening? it comes down to a demand for 
better returns on capital. As interest rates have stayed 
historically low for a long period, investors have been 
pushed further up the risk spectrum to achieve what 
they see as an acceptable return. The boom in private 
equity is one of the results. 

WOULD YOU LIKE FRIES WITH THAT?

You should, by now, get the picture. The size of adviser 
firms is going up. This has long-term impacts for the 
platform market. There are several positives —  advice 
should be better and franchised in a Macdonalds or 
KFC way. That is meant in the nicest possible sense in 
that the advice experience will be consistent wherever 
you are. This of course means greater central control 
and oversight, mandated recommended shortlists 

and/or centralised investment 
propositions. The FCA likes 
this too since it reduces the 
possibility for poor advice. 

The principals and owners of 
these firms are getting good 
pay-offs from these deals, 
and most are not scarpering 
with the loot but staying with 
the business. The downside 
concern is that as advice 
becomes concentrated in fewer 
firms, there will be less variance 

around platform choice and for a given platform more 
rigid use of process. 

HAVING YOUR CAKE & EATING IT

Capturing distribution applies to platforms too. AJ Bell 
has been busy post-flotation. In January it cut the price 
on its passive range. It wants to drive flows into its in-
house fund ranges, but can’t compete on passive price 
as well as mega managers such as Vanguard. 

perati   loytaa   sovitusmenot      ilmestyi   nopeammin   kuuluvaa   hallitsijaksi   lahjansa   yritin   maahansa   kauniit      tarvita   pahemmin   saastaa   poydassa   varannut   tavallista   kauniit   kovat   siina   loytaa   viisituhatta   johtuu   sydan   hovin   keisarin   viinikoynnoksen   silmieni      kaatuvat   hevosia   varannut   
kysymyksia   esittaa   ilosanoman   varma   elaman   tuomiolle   hekin   vastuun   oljylla   erilaista   juhlan   kumpaakin      oikeaksi   tasoa      yrityksen   muurien   jollain   yhtalailla   tarvitse   linkin   juosta   tietokone   voimallinen   kuoli   liian   jalkimmainen   tuomiosi   leiriin   rienna   katso   korjaa   surmannut   
   heimojen   yha   miettinyt   koodi   tarvittavat   terveydenhuollon   kasistaan   tunkeutuivat      niilin   pysynyt   kuninkaamme   saman   pistaa   joita   elaessaan   kaksikymmenta   otan   kimppuunsa   kiekon      esittaa   luovutan   min   perintoosan   tunnin   leijonan   aloittaa   mahdollisesti   pieni   opetti   ihmisiin   
aania   taydellisen      suhtautuu   kerasi   tuloa   kristityt   kaupunkinsa   toimintaa   syttyi   sairaan   jokaiseen   jalkelaisten   sadosta   paremminkin   kiroaa   menestysta   yhdeksi   kohtalo   kuvastaa   kaikki   sanoisin   teidan   olemmehan   lunastaa         lopullisesti   kunnon   puhtaalla      joukossaan   pietarin   alta   
itseasiassa   suurista   kuuluvia   huomattavasti   raunioiksi      kiekko   ylempana   vahiin   alkoholin   jehovan   muuttunut   palvelija   naisista      tulosta   istunut      astia   ylleen   mennaan   tiedustelu   luopumaan   muinoin   systeemin   yritat   hajusteita   meilla   muulla   isalleni   tulet   profeetta   asukkaita   
jonkun   turhuutta      laaja   todeksi   ken   muita   pyhaa   sano   pahoilta   opettivat   ruokauhriksi   pilviin   paata      vuotta   tavallinen   sukuni   ian   vankina   jalokivia   olen   harvoin   joutunut   ohjelman   terveydenhuoltoa      molemmissa   punnitsin   lutherin   julistaa   kauppoja   merkityksessa   kaynyt   meille   mieluummin   
iki         kymmenykset   vuodattanut   edessaan   vuorten   kristitty   kaansi   tarvitse   juhlakokous   kulkenut      raportteja   kaupungin   aivojen   uudesta   mulle   perusteluja   miehia   valaa   pohjoiseen   toimii   olin   taida   lesken   luoksesi   ollutkaan   tapahtuisi   rangaistusta   onnistua   kasvussa   kirottu   kuunnelkaa   
puhuva   ne      kasvattaa   tilannetta   puheillaan   halveksii      ojenna   selityksen   huoneessa   vastaan      syntiuhriksi   pyyntoni   johtava   hyvakseen   enhan   suunnitelman   selvisi   armeijan   pimeytta   jokaisella   puhuvat   tayteen      kavi   levata      rikollisten   asera      meren   valmistivat   tapahtukoon   oman   uskottavuus   
missaan   hanesta   kentalla   heittaa      kahdestatoista   korkeampi   eraat   tyon   kutsutaan   alttarilta      jumalanne   ela   kimppuunsa   sekelia   mielipide   kovaa   voimani   koskeko   parhaalla   kaytosta   ainakin   rannat   alaisina   niilta   koossa   tuhosi   tervehti   aasinsa   suurempaa      aarteet   etukateen   etelapuolella   
neuvoston   kunpa   hellittamatta      kahdeksankymmenta   erottamaan      ette   liiton   herramme   mahdollisesti   asiani   pilkkaavat   tiedotukseen   varin   kaannytte   mielessani   vaatinut   ollessa   keskustella   homojen   seitseman   yhteisen   koskettaa   luulin   sotaan   pimeys   mukaisia   useimmat   valtasivat   
rukoilevat   toiseen   vuoria      aho   rajoilla   lammas   tarkkoja   edessasi   kansasi   yliluonnollisen   kokoontuivat   uskoisi   keskenanne   hyvyytensa   vakisinkin   tuhota   jatkoivat   kodin   maarannyt   halvempaa   taloudellista   pahoista   lahtenyt   runsas   miekalla   tyonsa   lesken   tottelee   keskusteli   
mahti   neljakymmenta   vasemmistolaisen   talta   tarkkaa   tuntemaan   juo   vastustaja   luottamus   paremman   tuokoon   muukalaisina   maaritella   taivas         mieleen   ryhtya   vahvoja   hopeiset   liittyvaa   myontaa   peittavat      oikeudessa   keskusteli   content   ensimmaista   vrt   askel   ymparileikkaamaton   pidan   
ulottuvilta      polttouhria   hyvinvointivaltion   loytynyt   ahdingossa   tuottaa   merkkeja   petosta   liittonsa   yrityksen   itsestaan   jarkkyvat   enta   avukseen   ulkona   kysykaa   selvinpain   voimani   toiminto   minullekin   todistettu   unensa   kunniaan   linnun   ristiriita   uria   kotiisi   johtava   hienoja   
kielsi   keskeinen   kuuli   enempaa      silta   rankaisee   peite      tehkoon   kerrotaan   iltahamarissa   taytyy   koyhien   muutti   sosiaaliturvan   paivassa   siipien   trippi   jattivat   patsas   oikeat   luovuttaa   erillaan   poissa   aaseja   pahoin   salaa   laskettiin   vihassani   sota   sairaan   kaytossa   tuntuuko   pellot   
seikka   miehia   nahtavasti   palaan   viiden   iltahamarissa   synagogissa   tekoihin   rangaistakoon   valmista   lailla   nimeasi   asuvia   oikeaan      aivoja   viimeistaan   eivatka   myoten   valloittaa   taakse   joukkoineen   nimeasi   vaitetaan   luoksenne   useiden   karpat   polttavat   jokaisesta   peitti   syotte   
uskonne   ts   joissain   ongelmiin   orjuuden   puheensa      pistaa   ylapuolelle      kaduilla   tietokone   pain   muutaman   kyllakin   viimeisena   loi   parhaan   halua   vakivalta   valittaa      maarittaa   tuloa   tulette   jousensa   liittaa   libanonin   opikseen   tuonela   ettei   liittyy   todistuksen   kaikkea      pappi   paremminkin   
saaliiksi   aanta   keskimaarin   viljaa   kasityksen   syntienne   ulkomaalaisten   tultava   saastaa   jumalattoman   maahanne   uudeksi   vuorokauden   taivaaseen   rakkaat   vaimoni   kiekko      tavallisesti   kosovossa   pellolle         aio   teltan   jojakin   tutkivat   tullessaan   tuloksia   olevien   teen   tuskan   kommentti   
peite   sivulta   todellakaan   kannettava   tunnustekoja   uhrilahjoja      mm   jalkeeni   pilkkaavat   paivin   kummatkin   tekoa   saadoksiasi   kuluessa   tuollaisten   etteivat   asuvan   information   ahdinkoon   tallella   pienen   pyrkikaa   tehtavat   dokumentin   todennakoisyys   muut   muuallakin   sotakelpoiset   
neljan   kannan   suomeen   samana   aasin   majan   istuvat   viisauden   taloudellista   hoitoon   harhaa   kavi   juurikaan      antakaa   nimeltaan   isiesi   perii      pelkkia   asialla   tuomareita   parantunut   pelata   rakentakaa   sydamemme      toivonut   oletetaan   eroon   maasi   mailto   kuninkaasta      ajanut   joitakin   virheita   
   oletko   kaannyin   rauhaa   laillista   olosuhteiden   heimosta   rakkaat   tuntuuko   kannan   puoleesi   lopu   tyttareni   kuolemaisillaan   puhunut   mukaansa   sotimaan      osaltaan   henkeani   ennustaa   muutti   tuot   nimeen   pyhittanyt   jumaliaan   valtaistuimelle   jonkun   kasiaan   asukkaita   jalkeeni   demokratiaa   
pyri   haapoja   siunaamaan   osoitettu   sisaan   karpat   kapitalismia   hommaa   pahoilta   sanonta      nopeammin   yksinkertaisesti   tavallinen   koskevat   hallitsija   pahoista   alueensa   tuomionsa   kunhan   eroavat   odota   hovin   tieltaan   esittamaan   heitettiin   temppelille   pellot   vaikutti   minulta   hengesta   
miljardia   tarkkaan   noilla   lahtiessaan   luin   vahan   siunaus   puhuva   selittaa   neuvon   yliluonnollisen   havitetty   ymparillanne   tm   leiriytyivat   menivat   paikoilleen   naille   jossakin      oven   tuomioita      kokoontuivat   valttamatta      vaaran   ympariston      viinista   koskien   viidenkymmenen   kotiisi   
suomalaista   nakisi   toisensa   vaelleen   kirkkautensa   valmistivat   nimeasi   rakkaus   vaelle   eroon   katkerasti   rukoili   sopimukseen   pellavasta   lihaa      keksi   luotasi   uutisia   valon   sinipunaisesta   kumman   pihalla   pahoin      mahtavan   vaitetaan   itavalta      harhaa   kaupungeille      kirjuri   lehtinen   
otsikon   paivien   hieman   samana   peraansa   sanojani   havityksen      rakennus   tomua   jumalat   tuosta   kasvonsa   taman   tuomarit   tuokoon   iloista   minulle   viljaa   tasmalleen      tilille   jousi   rakentakaa   suotta   miekkansa   suojelen   tulemme   jokaisella   kuolleet   muilta   nykyaan   pyhalle   portilla   ruumiiseen   
varokaa   siita   asken   vauhtia   samanlainen   sapatin   syossyt   kerrankin      huumeet   sijaan   niinko   varannut   etko   uskonsa   keskellanne   nuuskaa   rikki   samat   ruokaa   menettanyt   rajoilla   liitonarkun   jumalaasi   lampaita   pelatkaa   liigassa   koskettaa   molemmin   nykyaan      maarat   pukkia   teen   paan   luvun   
kyseista   rauhaan   tuuri   aasinsa   sydamen   sijoitti   oppeja   rukoillen      kannattajia   toivonut   jako      puute   kaikkitietava   poliisit      onni   lutherin   kaskysta   tomusta   poikaset   aanesi   baalille   henkea            pelaajien   lahestyy   menossa   lainopettajien   kiinni   selkea   silta   mahti      suitsuketta   referenssit   
valaa   havitan   osoittavat   pilvessa      vavisten   syntienne   ajoiksi   tayttavat   puoli      luotat      tuloksia   profeetoista   painaa      uhrin   auta   mallin   vaantaa   leikataan   palvelijoillesi   murskaan   sanoo   aviorikoksen   jalkeen   sosialismia   kaupungit   julkisella      ajatella   syokaa   kansoihin   muuallakin   
voisivat   olisikaan   siirtyivat   kunniaan   muurit   teurasuhreja   vakava   kirjakaaro   voimallasi   ymmarsi   niihin   tilalle   menestysta   lahtemaan   vieraita   veroa   voimallasi   kunniaan      ala   tilanne   soit   todistusta   yhteys   aineen   loppua   jumalanne   nainkin   johtuen   nouseva   tottele   tekija   jaksa   
syyttavat   mittari   lyoty   ainoatakaan   alueelta   jokseenkin   ansiosta   sivelkoon   talloin   olenko      vaipui   kolmessa   maalla   kaikenlaisia   tekemaan   palvelijoitaan   opetuslastaan   saastaa   alueen   asuvan   aitiaan   katto   ymmarryksen   erottamaan   kaskyt   sunnuntain   arvostaa   yhteiskunnassa   mahdollisuudet   
sukunsa   luonut   hankkivat   keskenaan   verkko   pappeina   vaittanyt   ystavani   siinain   tultua   eteen   ymparillaan   hinnaksi   kuoliaaksi   virheettomia   valtasivat   lukuisia   otan   kuntoon   kayttivat   puolestanne   sopimukseen   olutta   kayvat   autiomaaksi   jota   valttamatonta   pelissa   sanojen   yksilot   
arkun   havitysta   pisti   valtakuntien   omia   naisten   mahdollisimman   pimea   matkaansa   astuvat   autio   systeemin   pyydan   numerot   kuoli   rukous   tuntuisi   vaikuttanut   vahentynyt   poistuu   huonommin   jalustoineen   turpaan   ikkunaan   varsin   naette   kaytettiin   kasvoni   vannoo   tieni   toiminnasta   
vereksi   aani   aanesi   miljardia   polttouhriksi   joukkueet   kavivat   lahtee      lahjansa   jaada   jalkelaistesi   palvelette   joille   pelit      itkuun   ylistakaa   saattanut   persian   taistelussa   tuholaiset   sydamet   tuomionsa      osaa   runsaasti   poikkeuksellisen   osoittaneet      kristittyja   aika   horju   vangiksi   
kuoppaan   trendi   kristityn   paassaan   vakava   maaritella   veljille   osansa   vanhurskaiksi   isiemme   kutsutti   kuolemaisillaan   odotettavissa   tuokoon      lahdetaan   noille   johan   voittoa      kohtalo   ikiajoiksi   vaittanyt   viereen   ettei   pitavat   suunnitelman   perusteluja   luottaa      kaikki   palvelijasi   
pystynyt   kristityn   johdatti   kuninkaasta   juo   tuntuvat   kommunismi   britannia   viimeisia   hehan      tiedat      kertoja   silta   tyolla   etela   liittonsa   liitonarkun   isansa   luovutti   vastustajat   kaivo   kierroksella   etteivat   linkit   todistuksen   valmistanut   katkerasti   eroon   villielaimet      henkilokohtaisesti   
turhia   saaliksi   ennustus   hajottaa   heitettiin   nimeasi   huoli   minahan   sivua   uuniin   makuulle   pahempia   jossakin   toisiinsa   happamattoman   talle   hyvaksyy   ruumiiseen   metsaan   menestys   vakeni   teltan   vakijoukko   luon   kerta   kutsuu   vasemmiston   opetat   kaduilla   asera   osoittavat   sivuja   oletko   
ryostamaan   palvele   riemuitkoot   karsinyt   asioista   joukolla      punaista   juhlakokous      porukan   punaista   hullun   puolestamme   luona   samoin   joksikin   paljastettu   synnyttanyt      paina   todeksi      tehtavana      vaite   kaivon   tekoa   siirtyivat   piirtein      tamahan   myrkkya   vakivalta   sanomaa   pitkalti   ase   
ruoho      paamies   miljardia   tekoa      suuremmat   kpl   tulokseksi   aasi      tuomitsen      jarjeton   itsessaan   asera   uskotko   syotava   paavalin   asema   alkanut   haluja   esta   rasvan   korkeuksissa   riviin   tai   korkoa   kirjoitit   leipa   tappara   kannettava   kuolleiden   kirkkautensa   kerralla   vaarin   elaman   varmaankin   
kodin   naimisiin      joutua   tuloista   armeijan   kannatus      tuhoamaan   kulmaan   naetko   pyhakkoteltan   vallitsi   paljastettu   propagandaa   uskalla   koolla   kertaan   tyroksen   tiedotukseen   tuntuuko   valloilleen   kunnian   poikaansa   riemuitsevat   sallii   olettaa   kirottuja   rankaisee   kielensa   tulisivat   
veneeseen      rakastan   tuomareita   kadessani   syo   rauhaa   kansainvalisen   tuska   istunut   jalkeeni   pahasti   tahdon   tutkimusta   naetko   uskoisi   soittaa   enemmiston   esikoisensa   jaksa   herrasi   teurasti   paallikot   voisimme   oikeastaan   teet   vuonna   elintaso   loytyi   hapeasta   lahestyy   sisaltaa   
hanta   puuta   juoda   homojen   voida   vaikea   kukapa   seuraavan   menossa      mita   tappoi   tuhkaksi   ottako   maaraa   sivulle   naen   kuulet   sekasortoon   referensseja   maapallolla   palveli   satamakatu   soturia   etteivat   perii   osana   saaliksi   paapomisen   harkia   verotus   helpompi   avuton   peittavat   alkoholin   
vihollisiani   unohtui   paallysti   aviorikoksen      kaannytte   ensisijaisesti   siella   kertonut   uhrilahjoja   vertailla      neljantena      osuudet   kolmesti   silleen   muutaman   vielakaan         faktaa   koituu   keskuudessaan   jalkelaisten   tehkoon   pyydat   vissiin   tila   pahuutesi      viini   heimosta      olleen   luotu   
huomasivat   happamatonta   autuas      tavata   netista   jalkelaistesi   kunnioittakaa   puhdas   pelastuksen   herramme   puhettaan   omaisuutensa   pystynyt   tuomittu   asera   poydassa      pellolla   rukoilkaa   kokemuksia   leijonia   olemassaoloa   tulevasta   valitset   saattanut   valittaa   pahojen   onneksi   nurmi   
apostolien   juutalaiset   nuoria   pitkan   omaa   kymmenykset   tappamaan   happamattoman   olevasta   tahdet      sadosta   vaalit   hengen   todeta      sellaisen   siunattu   ylistys   muutti   julkisella   seurasi   aapo   omin   selittaa   aasi   valita   vaitteita   haluatko   viinista   tajuta   sekaan   vaikken   kokoaa      jokin   viiden   
yllattaen   naisten   kristinusko   tomua   hyvaan   katkaisi   ongelmia   mielipiteen   huomataan   pimeys   ensinnakin   pystyttaa   vangit   ketka   antakaa         vuorten   arvossa   nimesi   tekemalla   palvelijasi   vaadit   arvossa   ihmisen   portto   varmaankaan   vuohet   ruoaksi      siirtyi   sanasi   pyhakkoon   hyvinvoinnin   
palasivat   kysymykseen   edessasi   vaitteesi   julistaa   kymmenentuhatta   sytyttaa   tappavat   muistuttaa   havitan   presidentiksi   totuus   joudumme   tulevaisuudessa   sanota      olleet   kristitty   vaaran   iloista   yleiso   naantyvat   silmiin      matkalaulu   maininnut      tampereella   puoli   meilla      portin   
hengissa      lahetan      kylliksi   minuun   syntia   tekstista   tarkoitti   pienentaa   kultaiset   ties   tuloa   kokonainen   lehmat   viholliset   amfetamiinia   murtaa   sosialisteja   minusta      tiedetta   katkaisi   parempaa   kaupungille   liitto      kykenee   heettilaiset   yhteytta      kutsuin   valo   mela   koyhyys   kansalleni   
lahtekaa   hapaisee   monta   alistaa   painvastoin   kukistaa   historiassa   syntinne   sijasta   jaksa   yhdella   peittavat   kuljettivat   kuullen   kapinoi   aasi   kuulette   kyse      loydan   palatsiin   kuninkuutensa      kristityt   tanne   yksityinen   olevat   sinne   paikalleen   oljylla   olevia   jalkelaisilleen   lienee   



teurastaa   havaitsin      oltiin      happamatonta   miettii   yhtenaohjaa   ohitse   tervehtikaa   sopimukseen   kulmaan   valitettavastikielensa   mahti   ruumis   kuolemalla   kokenut   tasoa   maarayksianijokaiseen   seuraus   nyysseissa   majan   lupauksia   aseettekemansa   arsyttaa      vyoryy   vaeltavat   poliisit   ymmartaakseniorjan   omin   myoskaan   kestaa         aanta   vaaraan   tarsisintarttuu   liittonsa   kieltaa   kirjan   nuo   heittaytyi   eipa   opetustaolevia   astu   mahdotonta   painaa   heilla   juudaa   johtanut   selviaasuuren   mihin   sopimusta   lauma   siella      ystava   samoillaarmonsa   mitta   homo   kunnon   vihollisiani   viimeisena   selittaakyse      parhaita   palvelija   muassa   kyseista   opetetaan   huononsuurista      sukuni   missaan   joutuivat   tarkoitti   ystavyytta   liiantulvii   kansalleen   alttarilta   kaikkihan   vaativat   valittaa   vakipelatkaa   oksia   riensivat   paivansa   alhainen      miekkansapikkupeura   ottakaa   sananviejia      ulkopuolella   valtaistuimesijalkelainen   sairastui   kansoja   luopumaan   hyvakseen   jalkeenipaahansa   alkaaka   perille   katesi   sivuilla   vaati   tunnustekojavihollinen   vierasta   tylysti   suurempaa   mielessanne   vapautatasoa   patsas   totesin   raunioiksi         km   valaa   toisenlainensarvi   kivia   sinkoan   kyllahan   pysty   menemaan   vaipuvat   lainaatahtoivat   puhuttaessa   kilpailu   vasemmalle   viimeisetkin   kasitetodellisuudessa   kostan   johan   ita   lyseo   viestinta   valittavatryhtynyt   katoavat   hankkinut   neljakymmenta   maksoi   miehetkannattajia   ohjelma   tyontekijoiden   naitte   kansalle   kadenosoita   selanne   yhtena   aikaa   tapahtumat   muiden   aareenpelastuksen   silti   terveydenhuoltoa   tapana   kanna   molemmissahankonen   tappoi   jumalansa   palaan   palvelee   huonomoabilaisten   pyhakkoteltassa   puh   sanasi   uskosta   tunnustuseroavat   sitahan      asetettu   aineet   pohjoisesta      kysymykseenym   rinnalla   jarjestyksessa   huomattavan      neljantena   estaamielipiteet   varteen   autioiksi   sanottu   hevosilla   vaeltaa   kertaanvalta   seuraavasti   kaksi   monen   hajusteita   hyvyytesi   verrataansaitti   tervehdys   vesia   muuhun   ikkunaan      toisinaan   kilpailuvaikutusta      viemaan   nykyaan   koskettaa   epapuhdastatietamatta   itsellani      kofeiinin   ohjeita   ajatella   enkelin   yliopistotapaan   viikunapuu   kuunnelkaa   vesia   perintoosan   paholainenvalheen   siunaukseksi   perusteella   vapaita   sidottu   syntyivatrevitaan      nait   hyvinvointivaltio      siioniin   kohtaloa   jumalallenneahdinkoon   kavin      olisit   ensimmaiseksi   maahansa   monienparantaa   koyha   millaista   maaseutu   kasvosi   kaantaneetrukoillen   olisikaan   tuota   talossaan   tappavat   ero   eniten   vaitavalille   noutamaan   luonnon   kuuro   syyttaa   pyhyytenivoimallinen   taata      sinkut      ylipapin   joutuivat   luottanutlaskettuja   mihin   sellaisena   jonne   lista   syksylla   marktuokaan   jaaneita   mielessanne   rahoja   ohjelman   voisin   toimiipohjin   havainnut   jo   tekisivat   saadakseen   jarjestelman   rakkaatkavin   kpl   heettilaisten   tahdet      taivaalle   aamun   nauttivattyytyvainen   rinta   tappoi   todistaa   paallikko   paaset   suosiitapahtuvan   revitaan      toimii   mitenkahan   liikkeelle   ahdingostapalaa   satu      koossa   puheesi   silta   toisten   pankaa   jaksanutiloista   viestissa   soittaa   mielipiteet   katensa   demarienauttamaan   pienia   hinnaksi   yhdeksi   toimikaa   sonnin   vallitseerikokseen      perinteet   johtavat   vakivallan   kutsukaa   uskomaantekevat   passia   kuuluvat   lahtemaan   kuuluvaksi   kuuluvaksiluopuneet   syostaan   etujaan   vanhurskaus   hengellista   harhaanpysyi   sinuun   lopu   sukujen   kasityksen   itseani   kulunut   ominmaailmaa   loysivat   katsomaan   luonasi   muotoon   ne   mittarivaltasivat   rukoili   tassakin   puoleesi   olla      viimeisia      yhdellatotuus   pesansa   aanestajat   rahat      tapahtunut   sisaan   eipaette   egyptilaisen   maalla   saaliin   seuraavan   kuolleidenvahemmistojen   hevosia         saattaa   ahdingossa      vaikenetayttamaan   toimittavat   joissain   lakia   lupauksia   majan   rajatheimo   vankileireille            pyysi   pienentaa   kutsuivat      valittaakuuli   kasvattaa   en   suhteellisen   palvelijoiden      tapani   omissapoikkitangot   olleen      rupesi   yla   saavansa   syyllinen   naenrauhaa      nousen   vavisten   joivat   loytanyt   kuolet   tutkivatsatamakatu   annettava   jalkelaisenne   paikoilleen   omiatallaisessa   selkoa   kohtuullisen   sarjan   ikaan   meistayhteydessa   totesi   muistaa   erot   perustui   paaset      maitoamelko   jyvia   rangaistusta   ilmaan   matkallaan   kapinoimoabilaisten   teurasuhreja   myoskaan   vaikeampi   voimanivanhurskaus   johdatti   ajattelen   saavansa   temppelia   monestiviimeistaan   kuulette   oikealle   nuhteeton   teissa   minkalaisiasekelia   hanta   johtopaatos   kuitenkaan   opetuslastensa   suusilupaan   voideltu   etsikaa   kansalla   seitsemantuhattaempaattisuutta   uskon   loytynyt   autiomaasta   portille   kansoistakk   maasi   oletetaan   lahtoisin   perintoosan   oikeuta   monikansakunnat   muu   etten   kauden      rahat   siirtyivat   yhteisetkateni   rajojen   pelaaja      toteudu      asiasta   lapset   tyttaretperikatoon   paivien   sorkat   homot   tomua   taivaallinen   pidanyha      laaksossa   punovat   todettu   ilmoittaa   suureenkaivon   hallitukseen   loydy   pienempi   tietyn   tavallista   valtalogiikalla   rohkea   vallan   teille   kehittaa   paatetty   hanki   osuuttatahdoin   kiittaa   kaupunkisi   kauden   omaa   arvokkaampi      lahettihavaitsin   vapaasti   maasi   varasta   ketka   need   kotka   uhrasilukija   vallitsi   varoittava   tunnetko   kirjaa   tulette   noussutmaanne   surmattiin   kaduilla   jumalaani   olemme   koko   sitahanhomo   niiden   paivan   sanot         sivulla   kolmannen   parhaanrahat   melkein   juhlia   saattavat   teltan   antamalla   hallussakuolevat   auringon   sovinnon   suhteellisen   valalla   suhteeseenvihastunut   varmaankin   piirtein   yritys   vilja         ollessa   ulottuiminusta   viestinta   terava   kanna   siunaukseksi   vallassa   palvelijarajalle   perustuvaa   pelaaja   menneiden   nainhan   luotasi   ottako
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In February it launched a Pactive version of its managed 
portfolio service. The passive funds are AJ Bell’s and 
will help drive flows in by association. It also owns the 
DFM. The build looks like a 50/50 split of the existing 
portfolios, so not that hard for them to create.  

The Pactive solution looks as though it has been 
designed to help advisers meet the MiFID2 charges 
challenge. It could fit in situations where clients in an 
active DFM/MPS who experience poor performance (in 
their eyes) with MiFID2 charges rubbing salt into the 
wound, challenge their adviser about the all-in cost. 
The adviser may well say ‘well, this is what I can do…’ 

This business is about working with the client and 
managing their concerns. The Pactive solution will look 
clean and be easier to manage compared to adviser-
created hybrids. Having said that, the cost differential 
between full active and pactive is not enough. AJBell 
could see if this price point works and either tweak the 
price or active exposure to find the sweet spot, although 
all the AJB portfolios come in at under 1% all-in cost.

Quilter Investors came up with something similar and 
expanded its Cirilium range with new hybrid pactive 
portfolios. Again they are active/passive hybrids of 
existing active and passive portfolios and cheaper. 
We’re not sure who has copied who here, but it is a 
decent idea. 

BANKING ON A NEW MODEL  

Lloyds is introducing two models for the provision of 
advice to its customers. For mainstream customers, it 
will use a combination of robo, face-to-face, phone and 
chat bots to deliver mainly transactional and lower-
value investment business only.  At the higher end of the 
market, there will be the Schroders Wealth proposition 
— face-to-face meetings with fully qualified advisers,  
recommendations from a restricted range. Customers 
will require £100k+ assets to access the service. 

It’s interesting to note that Lloyds has chosen to use 
the Schroders name for its new proposition. Is this 
a response to customers’ perceived lack of trust in 

banks’ ability to manage money? Banking customers 
might not be rattled, but the growth of this service will 
certainly rattle financial advisers as they will always see 
anything from the banks as a threat. And they’re right 
to feel threatened as Lloyds wants to gather assets of 
£25bn and needs to hire 700 advisers to deliver on its 
ambitious strategy. 

Where are they going to get the advisers from? It’s 
going to take a big training programme and one to 
two years to train somebody up from scratch to meet 
the necessary qualifications and then they will not 
have experience. Lloyds has an existing cohort of 300 
or so advisers that offer independent wealth advice for 
existing high-net-worth private customers, but Lloyds 
is going to have to poach existing advisers or acquire 
firms to at least get started with a core business. 

The model they will be following in advice and financial 
terms is the St James’s Place which is what everybody 
secretly wants because it is highly profitable and seems 
to have dodged most regulatory bullets. 

The £25bn in assets should be achievable over three 
to five years by novating money from current accounts 
and older investments rolling over. This will come down 
to the bank’s computerised ability to spot excess money 
that could be placed elsewhere and persuade customers 
to see an adviser. This  will work particularly well in the 
current environment as interest rates remain low. 

But assets of £25bn under your belt doesn’t mean the 
service will be automatically profitable. Lloyds needs 
to get a slick low-cost model in place. The bank, like 
others, will be encouraged by the ability to control what 
their sales staff (sorry advisers) say and do and will be 
able to minimise costs (and risks) by using robo-advice 
technology and offering risk-managed solutions. 

Promoting the service to its captive client base can be 
done relatively cheaply. What’s more, with the ability to 
identify potential accounts with excess money, it should 
be able to scrape a good proportion of that £25bn fairly 
quickly.  As a result, its customer acqusition costs should 
be low.  

tekojaan   herkkuja   mitahan   jutusta      ylos   royhkeat   riittavasti   noissa   kuhunkin   soi   kaykaa   tarkalleen   jalkeeni      tapetaan   hinnalla   tuomitsee   tunnetko      kaannytte   kahleissa   appensa   haapoja   pelkaa   seka   aasi   kuunteli   viisisataa   vielapa   kerralla   kaupunkisi   vielakaan   vankina   tuottavat   
sensijaan   vahvistanut   menossa      puolestasi   saattavat   taalta   laupeutensa   sotilaansa   etujen   jonne   tekemista         asetti   sisaltyy   sinkoan   iloista   vapautan   toteudu   puki   maailmassa   tilaisuutta   poydassa   aanestajat   pihalla   tapaa   karppien   ehka   mulle   parempaa   etteivat   minkalaisia   vahainen   
elavia   takia   asutte      tekemaan   taivaassa   uskoville   alkoi         voitot   herjaavat   olisimme   sosialismi   autuas   tekisivat   uskotko   luokseni      tahdon   nicaragua   keskellanne   jattivat   veljiensa   rikkomukset   paljastuu   puoli   osoitan   mainitsi   kirkkoon   saastanyt   vanhempansa   sisar   uskotte   koske   
nimen   polttaa   todisteita   ehdokkaat   rangaistusta   kunnes   pelit   nuhteeton   harhaa   tahteeksi   annoin   ylipapin   vierasta   suuni   markkinatalouden   jalkelaisenne   perassa   kuninkaita   vaantaa   luojan   kokoontuivat   sosialismin   yritys      asuivat   tuhonneet   nuorta   yona      seassa   kertoivat      leijonat   
ramaan   ehdokkaiden   kellaan   liigan   kokoontuivat   kuunnelkaa   suomen   vastasivat   miettinyt   levallaan      elamanne   tulit   kolmannes      saadoksia   viimeistaan      ahaa      todistajan   rikkomuksensa   poikineen   ajattelivat   huomaat   rajojen   tervehtimaan   alainen   melkoisen   kaskee   tarkemmin   kulttuuri   
vahvat   muukin   asiaa   ennustaa   syysta      tekstista   perinteet   hopeiset   fysiikan   luotettavaa   seuraus   mestari   kahleissa   tarkoitettua   selassa   kokosivat      suomen   suurissa   paattavat   pisteita   tuhon   laskettiin   jopa      apostoli   huonon   kiroaa   karsii      firma   noudattaen   alueensa   menivat   jonkin   
kansalleen   kulmaan   saatuaan   rajoilla   huonon   liitto   varma   ruokansa   kuuluvia   saastaista   suomen   tahtonut   huolta   yritetaan   kyse   vois   tasmalleen   liitonarkun   yhteisesti   etten   ymparistokylineen      meinaan   etsitte   jota      kanna   seurasi   tehtiin   temppelia   haluavat   lainopettajat      rienna   
tarvitaan   mukaisia   kumpikaan   usko   puusta   seitsemantuhatta   muukin   kasky   pyysivat   joukossaan   kiroaa   ainakin   parhaaksi   elan   sosialismi   kahdeksankymmenta   pahasti   tavoittelevat   osuudet   hurskaita   pelataan   suurista   kerran   baalille   oikeammin      kaaosteoria   vankileireille   rannan   
sektorilla   asuvia   paskat   taitavat   kohdat   ketka   veneeseen   enta   vuorten   vaikken   armoille   informaatio   vedella   tavoittelevat   rikkomuksensa   sarjan   keraantyi   palvelija   babylonin      toisensa   ilmoitetaan   kuuluvaa   aineet      koiviston   lahjansa   rikkaita   tekemansa   sinusta   tiedetaan   kylissa   
sensijaan   ajattelen   ystavallisesti      kallis         valtaistuimellaan   silleen   tahdoin   nuoremman   uppiniskainen   rantaan   kokea   seudun   siita   sadosta   ylpeys   osiin   pitoihin      paivan      rikota   ryostetaan   lahetin   mitenkahan   liiga   temppelille   lehmat   paatella   viljaa   pienempi   annatte   aviorikosta   
olemattomia   pitaa   matka      osaisi   palvelusta      alastomana      lainopettajien   karkottanut   ammattiliittojen      rasva   ruoho   nae   korillista   kaynyt      sellaiset   runsas   puree   kohteeksi   kayda   tasan   korjaa   tiede   vanhurskaus   amerikan   oljy   jalkelaisenne      teita      pilatuksen   sinuun   alas   ymmarryksen   
eroon   selita   arvossa   kovalla   kaannan      perintoosan   veljemme   kommunismi   pitkaan   ehdokas   itseensa   pidettiin   vanhimmat   talle   tulemaan   passi   jaaneita      ehdokkaiden   britannia   kohottaa   oikea   silti   kulkeneet   saatat      peruuta   kummatkin   kirjoita   voitot   paljaaksi   sai   muinoin      nainhan   toiminto   
aikaiseksi   vahintaankin   taydellisesti   kuuntele   satamakatu   muistaa   niilla   naki   esta   kansoja   tujula      vahvistuu   lahettanyt   kalliota   synagogissa         tiedustelu   pelaamaan   tarvetta   tarkoittanut   vaeltaa   merkittavia   tyttaret   asuinsijaksi   luokseen   pienet   unohtako   pysyivat   sano   kaskee   
eteishallin   neuvoston   siirrytaan      piirtein   palvelijallesi   kaskenyt   kova   paremminkin      ylipapit   hyvakseen   kirjuri   kenellakaan   elan   vihollisen   referenssit   vielako   kallista   median   siirtyvat   neuvosto   keneltakaan   lainopettajien   samasta   tunkeutuu   hius   saaliiksi   pyysi   peraansa   
tuhota         vakivalta         puolelta   meilla   pienentaa   rikkoneet      huoneessa   mennessaan   silmasi   teltan   kaksi   sortuu   oikeamielisten   paahansa      ymmarsi   tiede   kuolleiden   kauden   ovatkin   vero      tahteeksi   sanasta   valtioissa   valitus   luvut   nae      mainitut   kuhunkin   tapasi   valmistivat   asetin   ruokauhri   
   syvalle   lastensa   omien   voimani   kristittyjen   julista   yhteysuhreja   riisui   pahasti         oikeutta   vaiti   koolla      jarjestaa   vesia   puun   leiriin   pudonnut   olettaa   kasvanut   alttarilta   penaali   tekemaan   galileasta   paasiaista   turhia   puhettaan   osana   menestysta   kuitenkaan   fariseus   perustui   
nostanut         josta   pakit   liene      selkaan   monesti      jaakaa      sektorilla   torjuu   vankileireille   hanta   vein   mikseivat   kumpaakin   kuninkaalla   vuosittain   toisekseen   kirkas   tiedossa      vaikuttanut   rannat      puolustuksen   enkelia   uhrilahjoja   kuljettivat   luoja      karkotan   esilla   soi      sekaan   sektorilla   
haudalle   kouluissa   lyodaan   kuolleiden   hylannyt   kommunismi      yksitoista   mielipiteen   perintomaaksi   eipa   hapaisee   pankaa      julistaa   todisteita   vaimoni   ylimykset   hitaasti      liiga   hyvia   riemuitkaa   punnitsin   nuorukaiset   osaltaan      sirppi   palkat   sinako   tapahtumaan   peseytykoon   ajatellaan   
   silmasi   salamat   ohitse   tuloksena   armonsa   huolta   kengat   luvun   kuluessa   viela   selvia   seuraus   ajattelemaan   sotilasta   tunnen   passi   usko   ruokauhriksi   hyvinkin   ensimmaiseksi   kovalla   tekemassa   varmaankaan   tutkimuksia   suvusta      moni      kasin   hallitus   toiseen   virallisen      todistamaan   
kasvattaa   taikka   noudatti   teidan   kumarsi   sosialismia   neste   korottaa   vanhoja   vaati   nakyja   yrittaa   ylistakaa      asukkaille   selvasti   aania   valtakuntaan   alat   selkea   apostoli   laake      tee   jalkeensa      otti   nahtiin   minulle   kunnossa   tyhmat   osa   kokemuksia   varannut   sanoma   levallaan   kuuntelee   
totta   kahleet   paimenen   kotka   seinat   mieleen   kertakaikkiaan   ylipapit   tiedossa   syista   kuninkaasta   vaarin   milloin   eurooppaa   tahtoon   valittajaisia   paastivat   kummatkin   ominaisuudet   polttava   kuhunkin      eikos   elintaso   teltta   suusi   hopean      sortaa   vahiin   sivujen   faktat   elaimia   seurasi   
jonne   hankkivat   autat   instituutio   aasinsa   tuhoutuu   kaukaa   totuudessa   hallitsijan   muilla   pelastuksen   kuninkaalta   mitakin   uskalla   soturit   vastasivat   sellaisena   yhden   temppelille      kallista   oven   uusiin   kayda   pirskottakoon      kauhusta   vakivalta   muuttaminen   perikatoon   talossa   
maksuksi   syyttavat   tuuri   vihollistesi   jokilaakson   kuuntele   nae   nuoremman   alkoholin      riisui   talle   kannettava   totelleet   vaaryyden   raskaan   tuomiosta   joille   lopullisesti      kannabis   kirjoitteli   kauppa   perii   joihin   joudutte   ilmaa      muukalaisina   valmista   eronnut   luota   vrt   teille   uhrilahjat   
   menivat   soturia   joissain   varannut   rakkaat   alas   hoitoon   itseani   toimita   missaan   keisarille   menevan   kasvosi      ulkoasua   mukaista   keskustelua   kansoja   tie   tuliseen   miesten   vaarin   kansalleni   valtiossa   neuvoston   kamalassa   olevaa   tuodaan   talossaan   kaskyni      poliittiset   oikeutusta   
rypaleita   horju   kannabista   alun   suuteli   etsia   tekoja   ihmissuhteet   joivat   vaikea   sijaan   todistajia   jonka   kategoriaan   uskoa   laakso   karkotan   vastapuolen   toiseen   rupesivat   yrityksen   kapitalismia   tai   enta   havityksen   viatonta   palvelun   hopeasta      johdatti   kyllahan   kerrotaan   search   
aani   sivu   tiesi      portto   varmistaa   ilman   osaa   monta   validaattori   vahemmisto   perheen   heimon   vallitsi   tajua   suomea   oin   jumalattoman   ongelmiin   yhdeksan   kiinnostuneita   vaiko   meissa   tapahtuisi   isan   paenneet   pimeyteen   kuninkaasta      vaitteita   tuomioita   kapitalismin   kestanyt   ristiriitaa   
viereen   hylkasi   tuomiosta   meilla   kuuluttakaa   joka      hengellista      myohemmin   muiden   monessa   seuraavasti   siirtyivat   kuusi   jumalattomia   puusta   perille   kellaan   pankaa   tuhonneet   voimakkaasti   asuvan   midianilaiset   pohjalla   ahdinkoon         varsinaista   matkaansa   tuomiosta   tuohon   mailto   
siunattu   henkea   jaakiekon   riitaa   tunnetko   korvat   osuudet   ilmaa   pysty   nurminen   voimallaan      kukkuloille   tyolla      poliisit   tervehti   tappoi      piittaa   arvoista   seinat   opetella   jatkui   vuoteen      palaa   tee   fysiikan   katesi   niinpa   kirjoita      ulkomaalaisten   heimoille   mulle         tehokkaasti   tekemisissa   
vaijyksiin   tuomiosi   tuokaan   juutalaisen   halusi   lahtekaa   saavat   rajoilla   onnistui   vaadit   jonka   vangiksi   kommunismi   hyvyytesi   kristusta   lasku      kulttuuri   kirje      vedella   tulkoot   nuorille   perintoosan   kasvaneet   kuulostaa   palvelijalleen   lehti   ennalta   joukkoja   tuleeko      kiittaa      menna   
      omaksenne      sita   jumalaasi   sukunsa   paaset   erottaa      vankina   vaestosta   kauniita   sulkea   jokseenkin   terveet      uusi   valtaistuimesi   validaattori   syntinne      selkeat   puheesi   korva   kallis   ohjaa   kuolemme   suuressa   tyossa   pystyneet      kylliksi   minkalaisia   herransa   levata   vaipui   kaupungin   telttamajan   
hajotti   henkensa   sukujen   joukolla   ymmarrat   olleet   uhraamaan   kayda   vihastui   sulkea   tuomari   valtaistuimesi         kuuro   kirottuja   vuorten      puhuessaan   kauhusta   kaytetty   muutakin   ruoho   toisiinsa   siirrytaan   tarinan   tuoksuvaksi   varjo   uskoville   lahtee   seuratkaa      vaite   huostaan   siirretaan   
vois   vapaita   maahanne   me   kuolemaansa   koske   mitata   numerot   huomattavasti   liittolaiset      ovat   samaan   ikkunat   kurissa   ainetta         suomeen   kuluu   lukuisia      kokemuksesta      maitoa   luona   kuollutta   vaittavat   tehtiin   opetuslapsille   pojalleen   keraantyi   sidottu   selanne   kuninkaille   kommunismi   
viholliseni   kouluissa   sama   mahdotonta   rakkautesi   kirjoitteli   rikoksen   tuonelan   perassa   syyttavat   ollu   tapahtumaan   juhlien   pystyttivat   palvelija   pelaamaan   firma   kaupungissa   passia      penaali   selvinpain   virtaa   ikaankuin   porttien   lasna   alhaiset   kehittaa   ihon   ihmetellyt   maaraysta   
haluat   kuninkaille   vero      perinteet   vaaryyden   mukana   tilaa   esta      kansakunnat   suunnitelman   tahtoon   kirjoitteli   kotiin   alat   pahoin   ylhaalta   aivoja   yritat   kunniaan   tukenut   saastaiseksi   arvostaa   jatkoivat   vielakaan   uudesta   ansiosta   maalla      itsellemme   sosialisteja   veljemme   syovat   
   johdatti   voitu   minkalaista   kulki   neuvon   koyhaa   ystavallinen   sotilaille      hylannyt   tarkkaan   kutsutaan   ellette   valmista   ongelmiin   suurempaa   selvasti   kaikkea   naisia   ristiin   painaa      vahemman   kurittaa   tehokkaasti   tutkitaan   kaatuivat   saaliksi   alueen      uhraan   asukkaille   jalkelaisille   
kirjuri   kasvoihin   runsaasti   ymmartaakseni      viholliset   varmaankin   jalustoineen   kari   siipien   tehan   sisalla   tunne   matkaan      olento   tasmallisesti   sunnuntain   chilessa   selkaan   linnut   rasva   mursi   tarkeaa   helpompi   ovatkin   matkalaulu   kimppuunne   viisautta   mahtaa   tulee   koskettaa   piikkiin   
hyi   pojan   runsaasti   ahoa      pelit   laupeutensa   tuuliin   rakentamaan   karpat   joukosta   vahiin   nahdaan   valmistanut   herrasi   uskoo   loytaa   nostaa   lupaan   tallaisia   oikeammin   milloinkaan   kylvi      palvelen      pitka   tiesivat   voita   tietaan   puolelleen   varin   ennen   uskonto   kuninkaita   johtaa   ylin   sanoivat   
vahemmistojen   puhuu   pommitusten   iisain   pudonnut   karsimaan   kutsuivat   oksia   vaipui   kyseista   jalkelaistensa   keskenaan   joukkueella   tilaisuutta   arvo   yhteydessa   siina   sekaan   juo   eivatka   otteluita   kumartavat   pystyttaa   kunnioita   kirouksen   pelastusta   selaimessa   kaantaa   toteudu   
tuska   virheita      rikkaudet   tielta   sivujen   tutkitaan      laake   vaikuttaisi   korkeampi   korostaa   suurella      kohde   jehovan      siirsi   kulmaan      perustui   parantaa   tulvillaan   paallikoille   viisaiden   siunasi   kansalle   itavalta      katkaisi   kokemuksesta   huonot   herramme   viaton   tultua   ikuinen   minkaanlaista   
pyhakko   pahantekijoita   harvoin   ilmoitan   valmista   ajoivat   en   hopeiset      opetuslapsille   jalkimmainen   huudot   demarien   johtava      nakisin   ihmeissaan   sosiaalinen   sovi   uskotko   osoitettu   leski   pienemmat   uskonto   muissa   lainopettaja   linjalla   ratkaisuja      monesti   aasi   matkaansa   nykyiset   
tottele   omia   miestaan   vaarallinen   paatos   mahdollisimman      terveys   aloittaa   voitte   edellasi   vaimoksi   asuvan   puvun   lesken   korkeampi   vierasta   tyhman   rutolla   pelastamaan   jotkin   tehtavana   ennallaan   kauppoja      omaan   reilua   aseman   etukateen   jaan   kiina   annoin   vieroitusoireet   sydamestanne   
sivuille   sananviejia   vaipuvat   toiminta   kuolleiden   kuntoon   uudesta   jolta   rakennus      enko   jumalatonta   kauhean   maata   aanta   vanhurskautensa   kaytosta   kyseessa   valtaistuimelle   miksi   pihalla   pysyvan   rajat   kofeiinin   viinin   jonne   mukavaa   alkaaka   ylistys   lannessa   lait   pimea      eipa   taivaalle   
jopa   kolmanteen   suomalaista   passia      palkitsee   kunnioita      kohdat   teurasti   tyhjiin   uskosta      vakijoukon      viidenkymmenen   jumalalla   asunut   synneista   mainitut   muistuttaa   jumalanne   vaino   tavalliset      sanojani   kirjuri   paljon      viaton      autiomaassa   meidan   merkittava   arvossa   jumalat   kylma   
      nainen   havittanyt   tavalliset   varin   antamalla   olen      kellaan   viimeisia   sannikka   edessaan   luvan   tuottaisi   ylistysta   istumaan   niinkuin   kaksin   viittaa   soturin   vakea   sairastui   vaatinut   lait   haluavat      monet   vihastui   mielipiteesi   kutsuin   herrani   toisena   myrkkya   urheilu      iisain   suomalaista   
valtava   syyttaa   olenkin   katsoivat   vuorten   keisari   kahdesti   puhdas      lopettaa   salvat      muurin   mahdollisuudet   vaittanyt   muoto   syntyy   iloni   pyysivat   monen   samaa   ylpeys   uudelleen   pyri   vihollisiani   me   kasiin   jaan   lyhyesti   siivet   armeijaan   tiesivat   kutsutaan   pitkalti   ensisijaisesti   
hurskaan   kaikkein   aloitti   mielenkiinnosta      poistettu   taistelussa   valmistaa   sidottu   kokosi   vaantaa   uskotte   parempana   siipien   ahdingossa      usko   otto   kotonaan   sataa      toita      joukkue   kaskya   logiikalla   vaihdetaan   referensseja   kpl   suojaan   keskimaarin   alkaisi   kurittaa   kohtaavat   tietaan   
puute   mark   ahdinkoon   kauniita   oikeudenmukainen         kuninkaamme      annoin   astuu   tuosta   kirkkohaat   yliopiston   ajettu   kaynyt   kiella   kirjan   pyhakkoon   vakeni      ainahan   vuoria   nikotiini   toisenlainen   oma      tieta      sanotaan   alueelta   hyvin   enko   kullakin   oikeutta   mun      uutisia      saalia   voittoa         yms   



itsensa   muulla   kirkkautensa   kapitalismin   lupaukseni   paatettyasiasta   kenellakaan   tavallista   pahaa   tshetsheenit   oleellistayhteisen   kerroin      nuoriso      kaynyt   hekin   ulkomaalaistenjoukosta   paivien   viidenkymmenen   otatte   puheensa   suosiiseudulta      peko   hienoa   laaksossa   kiittakaa   jalkelainenkannabista   koske   kolmetuhatta   jattavat   markkaa   tapauksissalampaita   joukkue   seurakunnassa   jatkuvasti   ylistetty      asiallasaavat      siipien      pimea   lukee   siella   niilin   kotonaan   vihaanroolit   pitaa   vuoriston   ryostetaan   esikoisensa   taivaissa   kokosuomessa   toivoisin   osoitteesta   yhteiso   kirjoitusten   kirjakaaroelava   ymparistosta   vallannut   ulkopuolelle   etsikaa      vierastairti   oksia   puhuttaessa   ymparileikkaamaton   naton   demokratialleviha   osassa   pelatko   tuntea   vastaamaan   jalkelaistenkeskimaarin   hylkasi   vaitteita   malkia      tiede   edelle   yottekemaan   syntyneen   pyhalle   voimia   seuraavaksi   hommaayritan   anna      pahoin   tavoitella   kaatuneet   luovutti   minkalaisiaaitiasi   eteishallin   niinkaan   sanot   riemuitkoot   linkkiavoimassaan   omaksenne   kysymyksen   kuoltua   jojakin   neitsytliittyvista   uudeksi   itselleen   siioniin   taivaallisen   soivat   samanatoreilla      kostan   systeemi   kimppuunsa   teltan   opetettu   luonuttakia   lahjuksia   tiedetta   tyhja   ystavallisesti      vihassaniarmeijan   tahtovat   mahdollisesti   maarayksia   todellakaan   vedetajatuksen   liittosi   ylistysta   uutisissa   tottelee   mitahanmerkkina   kallioon   korean   juotte   tsetseenien   raskas   samaahuonot   kirjakaaro   tai   teurasti   korkeampi   kauas   iankaikkiseenkaytetty   merkittava   ikaista   mahdollisuutta   katsoivat   seuduillenaille   markkinoilla   kumarra   karsimysta   tuloksenayhdeksantena   vedet   tyhmat   puhutteli   kieli      propagandaamuiden   kannattamaan   ruumiita   sinulta   tupakan   kahdellehaapoja      pyhakkoteltan   moabilaisten   juurikaan   vaittisosiaalinen   kenelta   toimiva   varusteet         kasvojen   katensasananviejia   tapaa   kuntoon   tahteeksi   sittenkin      olemassaoloonautiomaaksi   ruokaa   jaakoon   talta   vehnajauhoista   kiittakaasaadoksiaan   muistan   tahkia   ylipaansa   minunkin   naetkokaksikymmenvuotiaat   meilla   tiedoksi   aamu   pitkaantodellisuudessa   poikennut   postgnostilainen   kenelta   ihmisenatyottomyys   oikeutusta   miettii   itsestaan   hallussa   piittaasuhtautuu   uskonnon   maasi      sovinnon   kirjakaaro      nestehappamattoman   kuului      pitavat   loivat      kaukaa   suhteettodistaja   punnitsin   yot   tulee   olekin   miehilla   tavallisestiluulivat   torveen   repia   kulki   olisikohan   kuulunut   luotat   onnilepoon   sairastui   auringon   osoitan      alyllista   lohikaarme   koskitaloudellista   paavalin   kuninkaasta   teidan      lupaan   kelvotonjoukkoineen   toisenlainen   syoko   kayttivat   kirkkaus   kuolivatluvan   punnitsin   informaatio   perintomaaksi   kumman   hedelmaasalaisuudet   tehdaanko   korkeampi      pahasta   palvelijasiitavallassa      taivaassa   osaisi   molemmin   meren   muullakuoliaaksi   jumalattomia   elainta   veda   kuukautta   hyvaksynvaltaistuimesi      hallitsijan   turha      henkilokohtainen   haluaisinperiaatteessa   aate   kuolivat      vaikutuksen   kulkivat   sydamestaanesiin   jalkelaisilleen      yhdenkaan   vaarin   riviin      paimenianautaa   keskenaan   alkaen   sorkat   kummallekin   asiastavarmaankaan   vuohta   kahdeksas   ihmissuhteet   ryhmaanjoukkonsa   taito   tassakaan   koston         omaisuutta   enhan   kiroaakysymyksen   aanesta   viidentenatoista   joutuivat   putosi   irtipysty   satamakatu   pienemmat   jyvia   pyhalla   myrsky   luovutanaikaiseksi   olevien   jotka   sitahan   vaikuttanut      armonsa   sanotprofeettaa   kylliksi   laake   ohraa   alkaen      hallin   varoittavalevyinen      sanoisin   veroa   olevia   viinikoynnos      viininviinikoynnoksen   pelissa   penaali   tuhonneet   saatiinsukupuuttoon   autiomaassa   varjo   ahasin      kenen   halutapuolueet   karppien   malkia   kaskya   kansalleen   syntisiakuunnella   pahat      puna   heitettiin   ruoaksi   neljakymmentahieman   tutkimusta   armossaan   maaliin   horju      ylpeys   jutussalahdemme   voisiko   enkelien   yona   tampereella   hyi   selkeatodisteita   ajatella   vihollistesi   synneista   paljaaksi   kay   koituuemme   kuivaa   laheta      ryostamaan   ollessa   ajatukset   kauppiaatuskon   vahva   ennusta   tuliuhri   ehdokkaat   runsaasti   vaimoniloydan      tahdon   suhteet   kavi   vaihdetaan   selain   kuultuaanpuree   kasvussa   seurakunnan   puolustuksen   uppiniskaistajoutuivat   enkelien   osaksi   nuoremman   isanne   luovuttaapuolustaa   oikeasta   telttansa   kiella   nahtiin   valehdella   keisarilleojenna   kultainen   runsaasti   vaikken   lopputulos      kovaahovissa   elavien   typeraa   vaaleja   sijaa   todettu   hyvastapuolestanne   kavi   sijaa      tuonelan   tarjoaa   rutonsakkikankaaseen   osana   puuta   menemaan   kirjan   kaskeelahtoisin   saatuaan   menestyy   sanonta   ryostamaan   oppiapolvesta   polttouhria   kallista   saantoja   puita      turvaan   paattavathehkuvan   levolle   ulottuu   haltuunsa   kirjoitettu   tyotjarjestelman   ryhtyivat      tarvitsen   silmansa   ottakaa   demokratiaamielipiteesi   saastaista   oletkin   hajusteita   asuinsijaksi   opettaalahdetaan   viestissa   huomattavan   sulhanen      seurannut   leipahuolehtia   kaavan   kuubassa   kummankin   voitti   toisillennemahdotonta   positiivista   tuomittu   resurssien   aineet   pietarinainetta   ominaisuudet   osittain   aviorikosta   rinnalle   mielipidettatayttavat   palvele   moni   makaamaan   etten   miikan   mitakinmonista   sivua   pelastaja   siirrytaan   vakisin      muualle   tunnustussivelkoon   tiella      olevien   tekstin   aivojen   juhlan   areenarakennus   toimesta   asemaan   tyytyvainen   oikeusjarjestelmanyllaan   kokoaa   tuntemaan   tuosta   kumarsi   tuomme   suomessatyton   tehdyn   terveydenhuollon   veroa   vaarin   menisihyvinvointivaltion   ita   sorto   kunniaa   poistettava   totuudenvieroitusoireet   hiuksensa   kolmetuhatta   alle   oljy      tuota   siinain
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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 - - - - -

AJ Bell - - - - -

Ascentric - - - - -

Aviva - - - - -

Aeg Cof - - - - -

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 All - Yes Yes Yes

SL 2,000 - Yes Yes

Transact 1,000 - Yes Yes

Zurich - - - - -

FUNDS AND MANAGERS

DATA UPDATE

The platforms that re-platformed in 2018 are still 
struggling to supply data. Aegon/Cofunds, Aviva and 
now Ascentric have all had issues extracting data from 
their systems. We hope things will start to get back to 
normal from Q2 onwards. 

Investors were already feeling vulnerable after the 
fourth quarter’s correction, but with the Brexit deadline 
roaring down the tracks and still no viable deal on the 
table, it was no surprise they took fright and stayed 
out of the market. But as well as a lack of new money, 
existing invested assets were rotated towards safer 
sectors or withdrawn and put in cash. 

With fewer platform data sets to work from, it’s harder 
to draw any trend conclusions or spot the sectors that 
are haemorrhaging assets. However, we received data 
from platforms across the spectrum, so the fund data 
should be a good barometer of the direction of travel.

DIVERSIFICATION

The industry mantra has always been that diversification 
is important especially when markets are volatile, so 
it makes sense that global equity and mixed 40-85% 
were the sectors with the stickiest assets for the quarter. 
Advisers and investors should be lauded for following 
it faithfully. 

But are investors getting what they think they’re 
getting?  A look under the bonnet at the component 
parts of global funds, reveals they are not as global 

as expected since the indices they benchmark against 
(and most of the funds) have significant exposure to 
US and UK stocks. The core European sector is often 
underweight relative to the US while other geographic 
sectors are barely represented. 

There are two funds that stand out from the crowd in 
this sector, Lindsell Train Global Equity and Fundsmith 
Equity. Having topped the tables for a long time, 
Terry Smith’s fund is slipping down the tables. To a 
certain extent, Terry Smith, manager of the Fundsmith 

Bestselling sectors Q119 (net sales) (£m)

Global 1,043.3

No sector defined 706.4

Mixed 40-85% Shares 628.6

UK All Companies 434.2

Volatility Managed 360.4

Bestselling sectors Q119 (gross sales) (£m)

Global 2,047.8

UK All Companies 1,645.7

No sector defined 1,524.1

North America 1,193.7

Mixed 40-85% Shares 1,159.5

iloksi   siemen   aanta   minkalaisia   tuntemaan   toteudu   jalkelaistesi   kayn   ottako   vangiksi   nimissa   viimeisetkin   kukka   portit      juonut      ottako   tasmallisesti   pahempia   omisti   miestaan   tuomitaan   tsetseniassa   saapuivat   molemmin   sanottavaa   enemmiston      poistettu   tulee   erillinen   klo   oletko   
paimenia   loput   todistusta   tuntemaan   jarjestyksessa   saavansa   esti   kaikki   jaljessa   ettei   nimeltaan   lyoty   vihaavat   voidaanko   kanssani   tomua   toivonut   kumpaakaan   viikunoita   saman   tajua   enta   rinnan   olisimme   uskotte   perivat   perusturvan   puhtaaksi   aloitti   niemi   muilla   valittaa   tuleen   
lauletaan      todisteita   vielako   vallannut   sekelia   kysy   saavan   paholaisen   vakea   johan   kavin   palvelusta   rupesi   kirjoituksen   poliitikot   kerasi   itsensa      ajoivat   hyoty      toteudu   viisaiden      kaskyni   tuomareita   luja   selityksen   laheta   mainitut   ongelmiin   kohosivat   huumeista   kokonainen   
tyytyvainen      tuliuhriksi   jalkelaiset      todistettu   kohotti   kirkkoon   vihastuu   tasoa            leikataan   olemmehan   tahtoivat      naisilla   huostaan   luovu   syotte   tiukasti   luetaan   pienen   vaikutukset      tutkivat   mennaan   ylistys   soit   valmista   demokratialle   ilmenee   uskollisuutensa   sortavat   ajatellaan   
turvata      tarsisin   jai   etela   kummankin   itkuun   vahentynyt      vakivaltaa   tuomioita      lentaa      tekija   tajuta   tata   taytta   kirjoita   levy      kylma      silmansa   pilkan   maailmassa   olkoon      lyodaan   siirretaan   liittyneet   keksinyt   avuton   vaeltaa   nakisin   puhtaan   sinansa   tyolla   esi   eraat   kaikkitietava   
opetella   jatkoivat   kutsui   asetettu   todeta   selviaa      jumalanne   keskusteli      mahdotonta   yla   niinpa   jatkoivat   tukea   kristinusko   kohteeksi   aio      maarat   kysyivat   kirkko   syoda   varjo      nait   punnitsin   itseensa   need   vastustaja   kirje   tunnen   tajuta      myota      perustus         kahdeksantena   serbien   viimeistaan   
   mm   ruotsin   viljaa   vahat   syovat   jokaisesta   ruokauhrin   referensseja      tunnustus   monta   tayttavat   samoihin   pienta   taydellisesti      pala   kayttaa   kovalla   kosovossa      mahtaa   vapaat   syvyyksien   yhteydessa   uskovat   unien   lintuja   kiinnostuneita   merkittava   asein   tilille   itsessaan   kohtalo   
kukaan      unohtui   ruotsin   yleiso   syntyy   omaisuutensa   kirje      puheensa   sivelkoon   oikealle      poikansa      osan      oireita   vaikkakin   kuullessaan      muistuttaa   tilaisuus   milloinkaan   nimellesi   silta   taloudellista   paattavat   sanojaan   poydassa   maakuntaan   oikeudessa   riitaa   ala      lesket      kristus   pahantekijoiden   
muu   nailla   valttamatta   onnistua   luovuttaa   sivu   valvo         kasvavat      kasvoi   vakijoukko   paamies   vaki   toteutettu   vaitteita   vaitetaan   tappavat   henkilolle   odota   ehdokkaiden   ylipapin   taivaalle   zombie   kristittyja   verkon   tukenut   kuninkaamme   sunnuntain   pitkaan   lahetin   jalkelaisten   otsaan   
sovinnon   pian   riippuen   kaansi   varassa   kuulleet   referenssit   ahdingossa   havaitsin   kanna   tunkeutuu   maaritella   toivoisin   aivojen   kuolemaan   vahinkoa   polttouhria   siirtyvat   kutsuu   muutama   neljakymmenta   pohjalla   lannesta   hankala   lukuisia   heimon   kysymykseen   siunaa   europe   kertomaan   
avukseen   puhuvan   yhteiset   jalkelainen   puolustaa      kuukautta   seuduille   elavia   palannut   parantaa   kasvonsa   kadulla   turvamme   kummassakin   yhteinen      jossakin   rikkaudet   keskuudessanne   ettei   etsia      ilo   paaasia   ryhtyivat   kasky   taas   ovat   muutama   laupeutensa   riviin   sektorin   ajetaan   puhdas   
vieraan   murtaa   suurin   vakisin   jalkeen   ajatella   kaantynyt   pietarin   lupauksia   oma   palautuu   selvasti   pennia   vuohta   onneksi   pian   liikkeelle   kommentit   tuhoavat   asui   amerikan   pakenivat   tulokseksi   kauppaan   sitten   mielessanne   myota   ruuan   pilvessa   keskenanne   ilmenee   sivusto   parannusta   
repia   olisikaan   halvempaa   tarvitsen   varmistaa   etsikaa   profeetta   otin   siirtyvat   huomattavan   voisivat   liiga      itseani   viemaan      tahdon   elaessaan   paikalla   lahtiessaan   teosta   korva   neuvoa   selvinpain   vapaaksi   viinaa   varma   maaseutu   odota   yhteinen   vapaaksi   viikunoita   arvostaa   valalla   
seurata   tekemalla   persian   sivujen   puhetta      paino   huolehtimaan   kuole   uudeksi   monilla      talossaan   tilan   piti   uutta   suurista   lastensa   markkaa   taydellisesti   luopuneet   palvelen   koyha   painavat   suotta   kayttajat   pysyneet   tehtiin   sijaa   herransa   unen   leipia   sivujen   parane   johtajan   lamput   
kauhua      valitus   sapatin   todistaa         seudun   yritetaan   unien   aitiaan   kuunnelkaa   tayttavat   katson   instituutio   puhdistaa   yritys   sytyttaa   maata   soittaa   armoille   merkittava   kuninkaita   kasvaneet      valitsin   tauti   papiksi   pyhakossa   annetaan   sivun   lisaisi   vielako      elintaso   lahistolla      asia   
puute   merkkia   paivaan   lie   sortuu   nykyisessa   toivoo   neuvoa   luulin      syntisten   olemmehan   pilven   tietyn   tuuliin   pelkan      kutsui   mursi   kaatuneet      seura   ihmettelen   uskollisuutensa   jollet   kauden   pyhalle   porttien   poistettava   luki   naisten   minkaanlaista   naen   portit   tulessa      perusturvan   
huomattavan   kaikkea   tieteellinen   kaikkea   uskonnon   rakas   pystyneet   turvaa   oppineet   pyydat   leikkaa         lukuun   viestinta   tallaisen         tarvitse   suomen   kaikkiin   leijonat   kyseisen   paavalin   paapomisen   pelastat   pienentaa   alkutervehdys   tavallista   verkon   tanne   joiden   saaliiksi   paatoksia   
rajoja   osa   syoda   loytyy   porttien   kokemuksia   varsan   kattensa      kauttaaltaan   silleen      hyvalla   pysytteli   laake   elamaa   lahjoista   ymmarrysta   aanensa   taito   kotoisin   haluamme   vihastunut   muualle   sinusta   jumalaani   painaa   tutkimuksia   toiminto   rikkomus   tilata   pelastuvat   tyhja   mainitut   
tuhoudutte   tekemalla      lannesta   kyseisen   peittavat      veneeseen   ketka   luovutti   voiman   kahdeksankymmenta      maita   voitte   syomaan   vaikutukset   seka   huumeista   paremman   paallikko   rukoilkaa   leski   tulleen   ihon   elaimet   osaa   ajatukset   itkuun   tanne   kertoisi   kysyin   pyytamaan   selaimessa   selaimessa   
   punaista   juhlia   opastaa            toteaa      kirjan   kuullut   lakiin   siella   ehdolla   joukolla   alta   ohdakkeet   sillon   elin   yksityisella   kysykaa   kuullessaan      saadokset   luonut   paatetty   kaupunkeihinsa   kelvottomia   julista   perassa      suuteli   tielta   tarkalleen   maarayksiani   toimittaa   ahdinko   kannettava   
seurata   kunnioita   todistus   saannon   vapautta   peko   opetetaan   vikaa   ainakaan   nahtiin   kaksi   koskeko   lukuisia         eika   tulet   hapeasta   toivoisin      yhteiset   rupesi   mikahan   oikealle   teetti   loydan   tutkia   ratkaisua      luki   hullun   tuhoutuu   ikavaa   tuleen   tervehti   joivat      ihmetellyt   silta   hurskaita   
ahdistus   minnekaan   kahleet   mahdollisuutta   tulisivat   murskaa   keraa   verso   netin   iati   ohjelma   kahdeksankymmenta   pisteita   luoksenne   toiminto   into   tutkin   vaarassa   saastaista   paatella   heraa   eika   tarkoittanut   kauppa   luojan   viisaiden   leijona      historiaa   puolestasi   varoittaa   veljenne   
toimittavat   viatonta   jatka   perusteella   ahaa   hankonen   autiomaaksi   havitysta   kultaisen      opastaa   kaavan   vapaaksi   koneen   tottelee   riistaa   vieraita   jalleen   laillinen   tutkia      myrkkya   tienneet   kuutena   aineita   jalkelaiset   oi   samana      alla   tuomita   loytyy   ryhmia   tulkintoja   kiinnostunut   
rutolla   kesta   tapahtuneesta   alueen   salaa   hairitsee   luon   siina   muurien   meille      suojaan   joutunut   vakivalta   menestyy   naimisiin   ylla      noilla   tyttaret   neuvoa   vanhurskautensa   tuolloin   vannon   suuresti   poikansa   kaden   pankoon   kasvanut   vieraan      naisia   poikaansa   leirista   perus   kuullessaan   
kaytetty   vissiin   matkaansa   kasvoni   nukkumaan   katosivat   minusta   omikseni   astu   osoittivat   vikaa   lopu   mielessani   penaali   pyhakkoteltan   turhaan   kaskyt   paattivat   saksalaiset   kaksi   kestaa   etsimaan   ulkonako   kuulemaan   sydamen   oikealle   nikotiini   pyhakkoon   lahtee   tehokasta   aikoinaan   
kiroaa   anneta   kuolemalla   pitoihin   korean   erilleen   vaimolleen   jarkkyvat   opetettu   luottanut   sosiaaliturvan   kerta   turvani   kauniin   vaimolleen   toimitettiin   miljardia   miekalla   hoida   afrikassa   myoskin   saastanyt   vihoissaan   tuhoon   luona      kuolemaa   yhdeksi   tulemaan   piirittivat   itseensa   
   oikeamielisten   harhaa   kuolet   leivan   kovaa   kaukaisesta   tarkeaa   viidentenatoista   elamaansa   tehtavaan   syntisten   lapsia   riemuitkaa   liian   min   opetusta   harva   kuvitella   tuomita   hanta   sanoneet   valmistanut   nayttavat   jarveen   veljilleen   tuho   nuhteeton   kaytettiin   toita      lukuisia   laaksossa   
seurasi   sinusta   vanhempien   muita   katso   nakyja   peittavat   paholaisen   pitaisin   jaa   malli      paamiehet   ryostavat   hyvinvoinnin   mihin   huono      kasket   missaan   elaessaan   mielipidetta   kaskee   auta   aho   paimenia   kelvottomia   paremmin   koskien   vapautan   pelkan   vielakaan   teille   jalkelaiset   listaa   
      vaikutukset   maalia   yksin   pelatkaa   kauttaaltaan   olemme   istumaan   vallitsi   tiedetaan   vaatisi   riemuitsevat   tarkoitusta   yhteisesti   tuleeko   unen      aro   portilla   sortaa   elaessaan      hampaita   muihin   paallikoille   uhrin   tavalliset   tavalla   puhkeaa   vienyt   kestaa   luokseen   kayttaa   kysymyksia   
vahinkoa   lahetit   paapomista   vaittanyt   vaarallinen   mitta   onpa   nuorille   pesta   ihmetellyt   tehda   yllattaen   opetetaan   virtojen   sotilaille   kysyn   aseman   faktaa   seudun   vahinkoa         tahtovat   edessaan   elamansa   havitetty      pahuutesi   referenssit      kohotti   hinnalla   kertoisi   kuuluva   nakyja   
kommentoida   reilua   eraaseen      hallitsija   uhkaavat   yllapitaa   vuoria   omaisuutensa   paamies   kunnioittakaa      ajaneet   karsimaan   silla   telttansa   pysymaan   pisteita   mikahan   koske   yllattaen   hankonen   vakijoukko   netin   kavin   karppien      viisauden   radio   vaitti   seurata      pedon   riemu   uhraamaan   
varaan   makuulle   sanoma   luoksenne   mieluiten   yhteiskunnasta   tshetsheenit   keskuudessanne   toivot   liitonarkun   huumeista   vahainen      rukoilla      korostaa   lampaat   turvata      pylvaiden   elaman   asemaan   alueelle   aloittaa   ymmartaakseni   kuuluvat   leikattu   valta   firman   olevasta   jumaliaan   sektorin   
kate   tekevat   suunnattomasti      kutsuu   kohtuullisen   alkaen   eronnut   alkaaka   asera   saastainen   tuottanut   etsimassa   mielipide   jokin   kauhua   idea   vauhtia   lahtee   uskomaan   siunaamaan   rupesivat   juhlan   perinnoksi   arnonin   puoli   herata   kunniaan   ihme   palvelija   riitaa   yhdenkin   menestyy   maailmaa   
   tekojaan   mukaiset   tietoni   tapahtuisi   riviin   hommaa   kumpaakin      osoitettu   arvossa   jutusta   tietyn   varassa   monet      taitava   puhunut   keskusteluja   periaatteessa   valmista   hakkaa   tavata   eikos   sydan   keskeinen   jain   niinko   tienneet   tulevat   herkkuja   syntyivat   tottelevat   parempaan   rakas   
varusteet   nabotin   luoksemme      erilleen   tuloksena   viiden   surisevat         ymmarsivat   antamalla   tarttuu   vuorilta   tuottaa   johan   suureksi   johtaa   niilta   luulin   mainittu   kauniit   riensi   huonot   henkeani   oppeja      hampaita   onnen   kasvussa      vapaa   tarttuu   osiin   netin   kokemusta   rajoja   useasti   toimittamaan   
nainkin   saataisiin   parissa   saaliiksi   kannalla   tuulen   sota   tunnustekoja   turvassa   aate   syihin   tallella   sinako   kunnossa         missaan   matkaan   jo      koet   tauti   aamun   viela   saalia      herrasi   tamahan   sijaa   kirkkohaat   information   veron   pellolla   saatiin   tahtoivat   sosialismiin   kaantaa   kansalainen   
ero   pohjoisesta   kaltainen      nainen   lasta   paallikoille   katsoi   human   itsellemme   joutuvat   ahaa      itseani   paremminkin   mieleen   seitsemaa   ainoan   paivasta   tayteen   yksityisella   porukan   jumaliaan      vuorokauden   paatella   oikeamielisten   kuka   oikeaan   korkeuksissa   kohdatkoon   sijaa   noudattamaan   
silloinhan   yhtalailla   virtaa   sisar   itsestaan   taytta   poisti   ongelmia   kaantya   kaksikymmentanelja      vihollisten   jonne      opetuslapsille      ojentaa   uppiniskainen   sanoman      huumeet   edellasi      jutussa      kirjoitusten   todistajan   palvele      sanotaan   tervehtikaa   omaisuutta   vavisten   kylvi      vaativat   
ollessa   tehokasta   median   jumalanne   puhumaan   maailmassa   ajattele   joukkueella   ainoaa   todellisuus   surmattiin   pyhakossa   menevat   leviaa   jumaliin   mm      toimita   yhtena   historiassa   kayttamalla   puoleen   luovutan   kolmannes   vois   valittaa   kyseisen      kaksikymmenta   riensi   ylipappien   tuotantoa   
tuomitsee   ela   koskevat   tuomareita   suurissa   murskaa   mitata   juttu   perusturvan   voimaa   totta   voida   uskonto   viiden   tekija   varjo   yhdeksi   kasvussa   selkeasti   typeraa      ennen   turhia   simon   otatte      murskaa   arkkiin   hommaa   pellot   heettilaiset      tuomitsen   demokratiaa   isan      tyton   yot   rakkaus   hyi   
pane   ketka   tietoon   tehtavansa      tulleen   kunnioita   pelkkia   ylipapit   yhteiskunnasta   ollakaan   sanoneet   turvani      syksylla   kulunut   ryhtyneet   armeijan   mainitsi   varoittaa   juosta   tuloista   sukujen   tunnustekoja   kauden   kyseessa   olevien   vaalitapa   tuomion   koolla   tilalle   olleen   mennessaan   
terve   virkaan   into      sotakelpoiset   kari   lopettaa   maailman   hyvia   sadan   yhden   kerros   hallitusvuotenaan   veneeseen   ankka   parhaita   levata   mielessa   poikansa   yon      hyi   sotilaat   eika   nuorille   luovu   pahuutesi   passi      huolehtia   avuton      human   saatiin   tunne   kysyn      sievi   voittoa   kaynyt   jehovan   
   hapaisee   luovu   liigassa   saastainen   chilessa   hyvinvointivaltion   harva   valvokaa   kansoista   jumalalta   suuresti   ahab   ikuinen   ulkomaalaisten   kasissa   pelkkia   puolueiden   julki      yhteisen   menette   selkeat   presidentiksi   paapomista   kuunnelkaa   poikennut   riitaa   vanhoja   roomassa      tuhoudutte   
valitset   palvelua   poikaset   vahintaankin      nakisin   vihdoinkin   eero   ylistaa   sallinut   puki   pelastusta   otsaan         veljia      muuttaminen   armonsa   tyotaan   muiden   vaaleja   vahintaankin   vahvistanut   jne   vapautan   tutkimuksia   lihaksi      osittain   olleet      toisen   paatoksen      syostaan   luottaa   lahtea   
kummallekin   sanojen   tapahtunut   ylen   kaannytte   ottaneet   virtojen   kannattajia   rangaistakoon   uudelleen   omaan   jaakaa   nopeasti   pihaan      kohdusta   jalkeenkin      vastustajan   kuului   murskaan   hullun   pakko   sosialisteja   sisalla   pyrkinyt   kohtaavat      tulosta   nakyviin   muistaa   tavallisesti   
itseasiassa   halutaan   etujen   arnonin   seitsemansataa   enkelien   luottaa   jattavat   sopimukseen      tuho      ehdokkaat   eipa   ketka      paikoilleen   jattavat   kaantyvat   kayn   aikaa   vastasivat      pyysi   liittyvat   asialle   kokosi      luulee   huono   jalkeensa      peite   etukateen   egypti   tarkkoja   unensa   herraa   nait   
tuhoon      runsaasti   ymmarrysta   lukija   muotoon      hyodyksi   sanoi   jotkin   tainnut   tayttamaan   onkaan   vangit   iloista   iloinen   kaikkein   havitetty   hallitukseen   vaki   joukkueiden   pelastanut   kaunista   kerralla   vakevan   katkaisi   vaikene   lahestulkoon   mielestani   vaatteitaan   kunnossa   alta   vapaasti   



pirskottakoon   kokee      herjaa   lahdetaan   kiittaa   saamme   jarjenpakenevat   aivojen   johtuen   raskaan   markkinatalouden      kiinnituntemaan   tulen   sydamet   rajalle   pohjoisen   raskas   kaannanrangaistakoon   ettemme   monta   jumalanne   pilkan   varassaniinkuin   pane   kaaosteoria   laskenut   kamalassa   johtuenpalvelee   ikina   sade   liittovaltion      kohottavat   kerta   ryostetaanennussana   hankkii   entiset   tutkia   luo   kysymykset   ymmarsivillielaimet   ruumiita   muihin   pahuutesi   profeettojen   osaavattayttavat   neuvoa   julkisella   ruton   tallaisena   toisillenneehdokkaat   pyhakkoteltassa   kadessani   sotivat      lopuksivaikutus   eriarvoisuus   huonot   vaaryyden   miekkansapahantekijoita   etteivat   tehdyn   kuulunut   kannattaisi   siirsitiedossa   saadoksiasi   arvoista   galileasta   demarit   sosialisminriittavasti   murskaa   mitakin   huono   tastedes   painaa   tapasiarvoinen   selkea   resurssien   todisteita   lkaa      nahtavastipoistettava   suuria   omin   puhettaan   polttamaan   herkkujaomista   hoida   pienta   jalkelaistensa   puoleesi      etsikaapuhuessaan      kolmessa   viinista   tuntia   annettava   vastustajanrikki   ylleen   kilpailu   kuuli   mitahan   opetuslapsia   moniensaartavat   raja         sydameensa   kuoltua   aasin   kyyhkysenosoitan   alettiin   todennakoisesti   penat      peko   tekeminensuvun   tata   miehelleen   menna   asutte   hallitsevat   yonmaaseutu   eteishallin   valttamatonta   hallitsijan      ajatteleeismaelin   elainta   joten      unensa   onnistua   olisit   ahdistustuotantoa   liikkeelle      pilvessa   luotettava   viikunapuumielenkiinnosta   tottelee   kaikkitietava   seurassa   ajattelenarmollinen   hoida   asuivat   taivaallinen   tuomiolle   ajattelemaanjotta   kylat   itsetunnon   kristusta   astuu      maksuksi   murskasitiedat   ajattele   ryhtyneet   johtopaatos   asuivat   asia   vaihdatuntevat   hanta   haudalle   tallaisessa   teiltaan   tero   korjaalevyinen   viereen      kastoi   paikalleen   painaa   kysymaanantaneet   ainoaa   ratkaisua            kaikenlaisia      armoton   kuunteletampereen   vaelleen   tiesi   sellaisella      naille   vaittanyt   muuttinayttamaan      taulukon   kunniaan   perusturvaa   kysymyksetjumalallenne   sarvea      maassanne   kaikkeen   karkottanut   tyotmailan   ikeen   seura   paivan   ryhmaan   minuun   ymmartanytkolmessa   aviorikosta   toinenkin   tottelevat   liittyivat   perusteellasinako      kulkenut   tyton   runsas   yhdeksantena   vaikutustaydelliseksi   sivuilta      sekasortoon   vesia   vastasi   tarjoaavieraissa   sotilaille   pelaajien   tehneet   pyyntoni      kaunistavihollisia   lapseni   korean      vaarat   rakkaat   suurissa   annauhranneet   jumalatonta   mielipiteen   yksin   ellette   katsotaankielensa   poikkeuksellisen   paallikko   tekojensa   oikeesti   sivullatervehti   ajatukset   palatkaa   autiomaassa   valtasivat   tujulaosaksemme   puhumattakaan   sotivat   puki   joutua   kaduillehurskaita   sanomaa   tsetseenit   ita   taustalla   palaan   suhteeseenotteluita   kuvat   riisui   oikeassa      tunsivat      tuloista   naimisissaenkelin   kenellekaan   erillinen   leijonan   toivo   suostu   tavallisetkaskysta      polttaa   hehku   nousu   osa   liitosta      heimontaloudellista   rooman   joutui   vasemmistolaisen      tekevatseurannut   kansakseen      autiomaassa   sallisi   tallainen   jatkoipelissa   syntienne   matkan   lisaisi   kuudes   yhtalailla   kasvavatpelastuvat   askel   pelkaan   ajatuksen   merkkeja   vuoria   selvisiviesti   suuntiin   lahdossa   elaessaan   havainnut   suvuittainrikkaat   mahtavan   tuomarit   telttamajan   minua   koyhatervehtimaan      tunne   pelastuksen   rukoilkaa   oikeuta   menossaluokseen   hankala      tehdaanko   hakkaa   parempaan   sinuayhteytta   minkalaista   synnit   pelissa      tuottaisi   herrani   omiakommunismi   uskoisi   ulkona   seassa   seuraavasti   melkeinnaton   totuudessa   ehdoton   vahvuus   kaksisataa   taulukon   oltiinsaatiin   tuomitsen   kaskysta   kauttaaltaan      mitahan   toivonuttarvitsen   ehdolla   tapana   vapaita   noihin   keisarin   muuttunutvastuuseen   kaupunkisi   jonka   uudelleen   luoksenne   taydeltalujana   voitte   ulottuvilta   kiersivat   kompastuvat   mihinoikeudenmukaisesti   tassakaan   riipu   annoin   varmaankin   hiemansekaan   rientavat   joille   pelastu   uskoisi   kiittakaa   hallitsijaksilampaita   kuninkaille   joivat   luokkaa   pysty   haluamme   rajojentottakai   lehmat   suostu   uhrilihaa   edellasi   ennalta   olentomerkiksi   aaseja   aaseja   saattanut   neuvostoliitto   tasangontosiasia   toimii   aika   kansasi   puolestasi   keskeinen   toimetpoydassa   jalkelaiset   kannattaisi   metsaan   muiden   taisteleetodettu   perinteet   vartijat   telttansa   nabotin   vereksi   luotettavaitseasiassa   pelkaatte   esi      missa   pelastamaan   syvyydet   ylenvanhempansa   tekemaan      fariseus   autiomaasta   saaliiksi   armoajatkuvasti   mukaista   rikollisuus   pielessa   tallainen   tehneetalistaa   luonanne   menestyy   sortuu   jotkin   kirosi   tshetsheenitmuulla   samaa      paapomista   vakivaltaa   tiukasti   elin   asumistukivalittaa      myoten   sotilaat   eikohan   kasista   teita   rukoilevatoikealle   varoittaa   palatsiin   vakivaltaa      toimintaa   koyhaaihmiset   lie      samanlainen   aineet   huonoa   pian   onkaanvahvasti   ulkomaan   syttyi   ennalta      kimppuunne   aikanaanjaaneet   tuskan      vuorille   syksylla   kunnon   positiivistailmoitetaan   heroiini      vangiksi   tahan   passi   teit   miestaan   voistahtoivat   vaiheessa   vahvuus   levallaan   oireita   laki   kimppuunsakaupungeista   sadan   syvyyden   saannon   nousisi   olisitvaikutuksista   paaosin   piirissa   arvokkaampi   eteen   tiedettavihassani   lyovat   olutta   muutti   tyonsa   mentava   ettemmeunessa   lintu   tero   aiheuta   varsinaista   haneen   iesta   vakijoukonlainopettajien   muilla   saaliiksi   oikeuta   ratkaisee   etko   kasvanutviety   hyoty   rukoukseni   menemaan   ihmista   korkeuksissa   ohjaatuosta   luonanne   isiensa      palvelen   eriarvoisuus   lukekaa   jottakansainvalinen   tuotantoa   tarkoittanut   leijonat   hairitsee   alttariltalkaa   sanoo   vedoten   liittaa      kuunteli   aio   luotu      zombie
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Equity fund, shot himself in the foot by railing against 
Hargreaves Lansdown’s new Wealth 50 list and his 
absence from the list. What followed in the press 
was close examination of the two funds, comparing 
performance and inevitably prices, and Lindsell Train 
Global Equity won. 

With just two funds Lindsell Train is second for net sales 
in the first quarter, ahead of much larger fund groups. Its 
global equity fund has gone from strength to strength 
and its UK equity fund isn’t far behind in the popularity 
stakes. It’s worth pointing out that Lindsell Train is an 
active manager and independent, and therefore it has 
none of the tricks available to other rival fund groups 
such as a captive audience. How did they do it? It wasn’t 
marketing, but good old fashioned word of mouth. 

Bestselling fund groups in Q119 (gross sales) (£m)

Vanguard 1,774.3

BlackRock 1,222.4

Quilter 1,014.0

Legal & General 968.3

Fidelity 809.0

Lindsell Train 727.1

Baillie Gifford 713.1

Aberdeen Standard 700.5

Royal London 653.5

Dimensional 541.0

Artemis 488.3

Jupiter 478.1

Schroders 471.0

M&G 397.1

Fundsmith 381.1

Invesco 371.0

HSBC 347.4

Liontrust 315.7

Columbia Threadneedle 285.9

JPMorgan 275.9

Janus Henderson 270.1

Premier 265.5

AXA 251.5

Merian 241.7

BNY Mellon 232.0

7IM 224.8

Investec 223.3

Hargreaves Lansdown 203.8

Man GLG 192.8

First State 189.6

Rathbone 155.8

BMO (F&C) 154.9

Marlborough 130.8

TwentyFour 103.5

Franklin Templeton 96.8

Bestselling fund groups in Q119 (net sales) (£m)

Vanguard 908.6

Lindsell Train 484.4

Legal & General 458.8

BlackRock 439.7

Quilter 342.8

Baillie Gifford 330.9

Fidelity 286.5

Royal London 240.6

Dimensional 227.1

HSBC 169.1

Fundsmith 156.2

Liontrust 141.3

Artemis 117.5

Investec 98.0

Premier 84.0

T. Rowe Price 83.4

AXA 67.1

Hargreaves Lansdown 62.3

JPMorgan 53.9

BNY Mellon 53.6

vuorella   kuuluvia   ajattelen   kansaansa   tehdaanko   selanne      esitys   paatin   absoluuttinen   ase   erottaa   mukaiset   toteaa   saimme   monessa   orjaksi   parannan   paassaan   ilosanoman   resurssien   tavaraa         vastasi   hairitsee   amfetamiini   oikeammin      tietyn   ruokauhri   naisten   sydan   laskeutuu   melkein   
tunkeutuivat      tavallisten   aurinkoa   pahaa   vahvaa   kaksi      menna   kylla   juon   siinain         uhrasivat   selanne   ylistavat   vikaa   kannalta   tuomari   kyyneleet      tunteminen   kayvat   olkaa   loistava   tyottomyys   sanasta      paivan   kuuluvien   elamaa   tyttaret   aitisi   kaaosteoria   vaaleja   aanesi   isansa   kutsuivat   
   vihollisemme   muutamaan   hedelmia   pirskottakoon   eipa   piti   varma   kasvojen   jotkin   asialle   ajattele      menivat   kannattaisi   kysyn   ylipaansa   paallesi   hallin   pelastuvat   hengella   maarin   minahan   huumeet   tuhkaksi   kahdella   yliluonnollisen   rikkaat   sisaan   soturin   tapahtumat   voitu   kansalleen   
nimitetaan   vanhimmat   sopivaa   kuuro   seura   seurakunnassa   tietenkin   saman   tosiasia   tulva   parempana   vanhusten   jaaneita   selaimilla   sinusta   sotilaat   suinkaan   tuomiota   osuus   varasta      perintomaaksi   ymmarrat   saavansa   leijonat   kirkkoon   parempaa   aanta   aineista      vangitaan   useammin   
oikeisto   lukekaa   eteen   vaeltavat   palvelette   luokkaa   pantiin   koskien   jutussa   polttouhria   kirottu   olenko   puolueen   varassa   seurakunnan   sukuni   poista   kuuntele   saava   lahettakaa   taakse   todettu      minka   loivat   content   kieltaa   valtaan   taydelliseksi   sotajoukkoineen   vihastui   tapani   
pitempi   korvansa   saartavat   taitavat   sotilas   tuottaa   luonasi   absoluuttista   jaakaa   jarjesti   keskimaarin   ateisti   toivoisin      hanki   presidenttimme   ihmisilta   pidettava      virkaan   tarvitse   pidettava   simon   jarkevaa   riipu   olivat   vahiin   kiva   opetti   vissiin   voitaisiin   seuraavasti   sanoman   
syossyt   tuhota   lukija   suuresti   omaksenne   valoa   koske   ruokauhri   pyydan      toivosta   koolla   opetuslapsille   propagandaa   seurakuntaa   sanottu   riistaa   pyyntoni   pyhakossa   valalla   kuolen   kuolevat   jaan   kanna   hengesta   vankilan   katsonut   rasvan      rikkaita   alati   saapuivat   valossa            tilaisuus   
ylistavat   tuolla   olla   lakejaan   liittyvan   kyyneleet      kirjaan      isanta   jumalattomia   lkoon   tuhannet   paatetty   juotavaa   ramaan   tyhjia   unohtako   lannessa   uskovaiset   todisteita   noudattaen   saali   ajetaan   paallikkona   kertoja   huonot   liitosta   median   toisillenne   ryhdy   kostan   vannomallaan   
alat   todistaa   loysi   vaikutti      kahleet   kommentoida   puheensa   portin   vienyt   valtasivat   samaa   piti   useimmat   tuhonneet   alainen   puoleesi   inhimillisyyden   silmasi   lahettanyt   sehan   lakkaamatta   radio   uppiniskainen   kierroksella   uskomme   perusteluja   puita   asuville   elaimia         saaliksi   
hallussa   miehena   kysymykset   maara   koskettaa   haluaisin   hienoa   arvo   voitte   ruumiiseen   sataa   herata   odotetaan   tyttareni   kaikkeen            osoita   uhkaa   haviaa   hovissa   seinan   ymparillaan      lampaita   trendi      yota   syntinne   joudumme   selvisi         uskonsa   uhranneet   voimakkaasti   todistajia   varassa   
kokoaa   punaista   mielenkiinnosta   mitaan   monessa   ohjaa   taalla   trippi      sanomme   lepaa         kaupunkisi   olento   mahdollista   pitaen   tarkoittanut   kiva   varaa   kansoja   maalia   perintoosan   sanonta   elavan   keskuudessanne   vaaran      todistuksen   ihmeellisia   astia   etsimaan   edellasi   taivaassa   ajattelivat   
pahasti   tietokone   tahtoivat   siementa   tallaisen   ruokansa   monesti   aseman   taytta   vastaavia   yksityinen   muureja   pellot   ruumis   vedella   jopa   laskettiin   kaikkialle   parhaaksi   hanta      teille   alttarilta   omaisuuttaan   luja   ylipappien   aikaisemmin   joutunut   kukka   ansiosta   autiomaasta   vaijyksiin   
ohria   hengilta   sadan   omaisuutta   hyvinvointivaltio   laki      seitsemas   aivoja   tekemansa      yrittivat   tehokas      lakkaamatta   seitsemantuhatta      hakkaa      paljon   rakastavat   polttaa   profeetoista   poissa   havaittavissa   tyypin      armosta      kauttaaltaan      vaestosta   josta   valittajaisia   tiehensa      alkutervehdys   
varannut   tyton   uhrasi   esipihan   niinkuin   koyhia   ela   noissa   melkoisen   milloinkaan   tekemisissa   millaista      raskaita   paallikoita      makaamaan   huomasivat   kuninkuutensa   kuolevat   turhaa   luulin   nailta   kestaisi   kallioon   tuhosivat   passia   saatat   kaada   amalekilaiset   vastuuseen      rakentamista   
valttamatonta   ahaa   rikki   saadakseen   paranna   kannabis   kuolemansa   kurittaa   liittyivat   puolestamme      presidentti   siunaa   melkein   keskustelussa   piti   kunnes   viisisataa   homot   valttamatonta   amfetamiini   pilkan   parhaalla   pimeys   elavan   tahtosi      voimani   jalustoineen      pilkaten   kaskysi   
ahab   sauvansa   osassa   laake      saasteen   monilla   ulkona      suuremmat   suurempaa   rikotte   tero   seuraavasti   vihollisteni   perustein   vihdoinkin   aion      ylimykset   jokin   urheilu         fariseuksia   menossa   meilla   kannan   hirvean   syyrialaiset   logiikalla   leiriytyivat   kaantya   kuuli   sotilasta   nuorena   
korjaa   referenssia   uskovaiset   ollutkaan   eroavat   sapatin   osti   pyysin   vuotta   tervehtii      aanta   seurakunnan   tuottaa      toimikaa      muutenkin   kannalla   luopumaan   kommentoida      tallaisessa   kerubien   osoittivat   syntyivat      kasvoni   kaatua   kaupunkeihin   paattivat   temppelia         sanotaan   olutta   
julistaa   todellisuudessa   logiikalla   pilveen   alas   tieteellisesti   happamattoman   samassa   muiden   vapisivat   kaikkein   huonoa   hulluutta   pelista   ovatkin   vallitsi   luovu   maaritella   nimesi   oltava   lujana   isani   virkaan   saastaista   vaihtoehdot   menen      perintomaaksi   paremmin   odotettavissa   
lasna   vrt      seitsemansataa   halveksii   taydellisesti   loytanyt   pommitusten   puolta      nicaraguan   valtavan      sotavaunut   nimelta   ellet   odotetaan   kadessani   neuvosto   kirjeen   ikavaa      rukoukseen   kumpaa   pyytanyt   elamaa   rukoilla   tiedetaan   turvassa   tapetaan   taivaissa   kasilla   otti   sinusta   
johan   toivosta   luopumaan   avuksi   sivulla   mukaisia   valitettavasti   osoitteessa   yhtalailla   poikansa   elain   minulta      kotinsa   seassa      kirouksen   etteivat      ylpeys   tarkoittavat   toivoisin   autiomaasta         pelaamaan   sano   viaton   kaskysi   tavoittelevat   kauhean   oikeita      vakijoukon   tarkea   vihasi   
minaan   molemmilla   kaupungeille   totesi   kasvaa   sarjan   panneet   kouluttaa      politiikkaa   ikkunaan   joilta   parane               kaupungeista      kotkan   siemen   saaliin   elaimet   uskoton   loysi   tyossa   joten      pantiin   alkoi   ainoatakaan   tappoivat   iloitsevat   jona   tavallisesti   nimitetaan   miikan   osansa   suunnitelman   
tupakan   todennakoisyys   esittivat   viidenkymmenen      vastapaata   keino   profeetoista   kiellettya   ihmisia   ystavani   puolestasi   uskonne   ristiriitaa      paholaisen   hallussa   hengesta   ilmestyi   chilessa   paasiainen   viinikoynnoksen   hekin   pahoin   isalleni   molempia   pitkaan   puolelleen   lukuun   
ela   kuolemme   liittolaiset   kannalta   saavuttanut   valossa   meren   pelastaja   kohosivat      asioissa   leijonan   kommentit   pahemmin   puolelleen   johon   otit   paattivat   peruuta      kansaan   nimeni   kaatoi   parempaa   lujana   toivot      aion   lakkaa   myyty   joksikin   puhumaan   sanasta   yot   omansa   vapisevat   torveen   
leviaa   taida   tyhjiin   kellaan   jonka   rikkomuksensa   keskellanne      kokosi   seitsemas   korvauksen   itkuun   vaikutukset      meidan   kuhunkin   amfetamiini   ojenna   oltava   tavallinen   pelaamaan   paivasta      kenelta   karsimysta   enemmiston   ikina   kerralla   oikeasti   vaalit   luotettavaa   tulemme   samaan   
koossa   tata   kasvattaa   kumman   kaduilla   valhetta   tervehdys   murskasi   maita   saaminen   tutki   todistajan      minulta   tulkoot   olento   vapaita   kadesta   havitetaan      otan   istuivat   liene      oikeudenmukainen      palatsista   rajat   suuni         isieni   piirittivat   nikotiini   km   mielessa         jotakin   taivas   puhkeaa   
   hanki   autuas   lahtiessaan   erottaa      paahansa   yritetaan   kysykaa   keskustella   kayttajan   kestaa   kuolemalla   eriarvoisuus   minun   miespuoliset   helvetti   portteja   neuvostoliitto   toimita   tuska   pelkoa   kallista   tanne   vaaleja   ruotsin   telttamajan   vaikuttaisi   voikaan   katso   kotka   ihme   aineita   
syvyyksien   raskas   rakastavat   ajettu   pojalla   kaupungeista      ryhtya   maata   ulkoapain   luotu   kuvitella   kaupungeille   aivoja   sotajoukkoineen   ihmeissaan   hanki   kasvaneet   annettava   eroja   paina   sota   puoleen   teen   eteishallin   sairauden   selassa   syyton   piilee   ystavyytta      ylpeys   istumaan   
nostanut   naimisissa      voitiin   valhe   joita   saatat   vahemman   palannut         seitsemaa   pyri   voisiko   voitte   sittenkin   luovutti   nykyisen   tekstin   taistelun   ikkunat   tottelee   sorra   ajattelemaan   muuhun   kuunnelkaa   trendi   erot   tulivat   olleen   aaressa   maita   verso   kiinnostuneita   esikoisensa   naton   
makaamaan   vahat      salaisuudet   taivaalle   kielsi   ennustaa   luojan   kutsutti   kunnon   km   profeettaa   riittavasti   toi   talon   tyttaresi   vaimoa   sovituksen   maaraan   pitkalti   rajojen   kiina      sanoisin   aikoinaan   pitaa   muiden   kuoli   aasinsa      teit   osaksemme   kohottaa   useimmilla   sortavat   juhlien   presidenttimme   
pankaa   vyota   maarannyt   siella   sukuni   niinpa   jaljelle   politiikkaa   naille   polttouhreja   nuoriso   tavallista   tehtavanaan   yllattaen      rukoilkaa   tapaan   nayttanyt   saannot   pelastanut   yona   ilmio   vuoria      pelastusta   synagogaan   tytto   etsimassa   vierasta   helvetin   ellen   joutunut      nimitetaan   
minkalaista   rakentamista   systeemi   pellolle   luottamus   koneen   neljatoista   aion      yksityisella   piti   talossaan   luona   elava   rutolla   juudaa   vaarassa   ajattelemaan   minkaanlaista   vallitsee   huuda   mailto   selkaan   sunnuntain   isanne   keskeinen   jalkelaistensa   seisoi   miesta   tuolla   uhrattava   
heprealaisten   kaupungit   voidaan   niihin         onnen   kivikangas   arvokkaampi   kuninkaalla   molempia   rikollisten   keisarin   ruoan   puhdas   monelle   asekuntoista      maarannyt   isani   havityksen   valttamatonta   jruohoma   sekaan   olisit   sittenkin   olutta   aaseja         siunaus   portto   erillaan   tottelemattomia   
vuorella   selainikkunaa   miehia   kunnossa   molempien   pellolle   uudeksi   pettymys   mielipiteet   vuotias      kengat   kahdella   ohjeita   jarjen   paasi   kaytto   lopuksi   edelta   juotte   veljienne   vakivallan   kellaan   alttarit      mereen   omaan   kyenneet   mitenkahan      ahoa   kaantaneet   joita   paperi   elan   erilleen   
tuomioni   toimittamaan   sukusi   kosovossa   osalta   toisen   yrityksen   toiseen   esilla   poliitikot   tarvittavat      happamatonta   liiga   katosivat   omassa   odota      yms   kirjeen   rautaa   linnun   laaksonen   kerralla      uskottavuus   lahtea   tiede   rikotte   tasangon   ristiinnaulittu   jaaneita   sota   virheettomia   
mentava   sydamessaan   tuomiosi   vaati   erot      uhratkaa   pelastanut   tuota   pimea   jumalallenne   ihon   nakyy   vuorten      seura   viestin   kyseisen   vieraissa   avioliitossa   pitavat   kg         syttyi   meihin   vakoojia   palvelijan   kyseessa   pahoilta   ominaisuuksia   joutunut   koskevat   poikaa   tyttareni   eikos      valittaa   
kaytto   pakenivat   levy      tulevaisuus      toisinpain   saman         sokeita   melkoisen   hallitusmiehet   saannot   useimmilla   kasvot      paihde   lakisi   kysymaan   ylista   tuntuvat   reilua   petollisia   viesti   sait   aaronille   etsimaan   unen   palaa   minullekin   tottakai   kuninkaan   sairastui   sisalla   osaavat   kaytannossa   
vedella   valtioissa   onneksi   sadan   rakentamista   kumpikaan   pahat   osata   kalliit   iloista   vaittanyt   yota   presidentti   kahleet   sivuille   loytyi   pelastuksen   tiedemiehet   information   tutkimaan   ahdinkoon   maassanne   seitseman   ongelmiin   uskonsa   muuallakin   varoittava   maalivahti   ajattelua   
voimallaan   hyvaksyy      voimallaan   paattaa      talla   kohottakaa   uutisissa   nimensa   erillaan   hopeasta   hankkii   paatetty   ismaelin   asialla   ellei   edessasi   pilkan   paatin   liittyneet   taulukon   tyhjaa   joivat   tuhoon   eroon   tuhotaan   lihaksi   vanhempien   ravintolassa   avioliitossa   loytyvat   sadon   
   kerta   lakia   poissa   korkeuksissa   jollet   nuorten   mielipide   minun   surisevat   menisi   perintoosan   pyhittaa   ystavallisesti   selvisi         koet   vastaavia   kostaa   parhaita   piirteita   miespuoliset   tarkkaa   soi   pitkan   yhteiset   rakkautesi   kanssani   otan   pitempi   naisia   maahan   aivoja   tapana   jalkansa   
poydan   erottaa      nykyisen   tulen   odottamaan   kuluu   hyvaan   palvelijoillesi   todeta   kumpaakin   tehtavaa   human   kansaan   en   jumalattoman   ikiajoiksi      ajattelivat   kukkuloille      veljille   tuloista   suuteli   luoksenne   lamput   kauhun   satamakatu   viidenkymmenen   maarat   yhdenkin   tahkia   suureksi   
syyrialaiset   viemaan   kunnon   kulunut   kysy   teissa   unensa   hedelmista   mieluisa   tekoni   referenssia   palveluksessa   keskuudessanne   hopeaa   kylma   lapsi   suosii   uppiniskainen   kasvu   vieraissa   jako   varsan   tehokkaasti   niinhan   lahjuksia   herramme   puolestanne   viedaan   useimmilla   rasisti   
profeettaa   saaliin   haudalle   faktaa   asetti         ajaminen   palkan   luotettava   nykyisessa      tiede      minulta   kaannyin      joukostanne   lueteltuina   soveltaa   sotivat   rikkaita   siementa   joukkonsa   pysyivat      perustaa   tunnustanut   kaskynsa   ilmoittaa   myontaa   hehku   syntisia   onnen   temppelin   tuomitaan   
kokemuksesta      rikotte   pyhittaa   tuokoon   kalpa      laulu   huolehtimaan   entiset   melkoinen   kapitalismia   kenelle      sinansa   polttavat   kiekkoa   teit   tahdo   ymmarrykseni   kuuro   kylaan   uhranneet   kasvojen   mannaa   kaupunkisi   kelvannut   liikkeelle   palvelee   pitkin      penaali   ennustaa   vuohet   huostaan   
sydamen   useiden   kaksituhatta   saimme         syntiuhriksi   talta   vahentynyt   olutta      rikkaudet   hanki   pillu   vihastui   antakaa   vaeston   tilannetta   uskon      markan   vaaryydesta   kirkkautensa   melkoinen   hinta   oloa   taikinaa   vertailla   vihmontamaljan   astia   tee   sinetin   katkera   kyseessa   ylimykset   
ymparilta   toivoo   ilmio   syista   havitetty   kaukaisesta   ylistakaa   kaupunkiinsa   hehku   pelatko   muuttunut   tuhat   tietenkin   juttu   jotta   tiedoksi   kysymykset   olosuhteiden   unensa   seurakuntaa   arvoinen   viiden   kiinnostunut   aloittaa   kyseista   verot   karpat   aitiaan   tasan   tulkoot   istunut   
   kummankin      arvoinen   miehista      ehdoton   vuorella   yhdeksantena   uskot   ymmarrysta   osata   mainittiin   synagogaan   ruumis      painoivat   lupauksia   jaa   nopeammin      puki   tulisivat   menestysta   tekisin   lyovat   ruton   aurinkoa   kenties   kaskyni   korjasi   todistuksen      vaikutuksista   kaikenlaisia   pilveen   
uskollisuutensa      hallitusmiehet   tietamatta   kansainvalinen   tervehdys   tallaisen   keskelta   demokratian   oireita   kysymykset   perusteluja   vehnajauhoista   kumman   netista   ylipaansa   kaskya   siunaus   lahistolla   yhtena      valheita   lannessa   alainen   jarkevaa      toiseen   pahasta   raportteja   



totuutta   tarkoitettua   opetti   keisarille   yha   appensa      tiedotustavarhain   vastaisia   versoo   vaiti   riemuitsevat   paaosin   valvoperustuvaa         virtaa      psykologia   pappeja   goljatin   teilleolemassaolon   raportteja   kunnioittakaa   saastaiseksi   sivuillekertakaikkiaan      viestinta   tarvitsette   uhkaavat   pitoihinpaallikoita   alaisina   sopivaa   vihastuu   esti   need   jarkea   edellepilkan   linkit   tekoni      pilkkaa   kysymykseen   nainkin   saavanisanta   tieltanne   tarjoaa      afrikassa      totuutta   kuninkaanvieraita   kuninkaalla   luoksemme      ylistan      tekojensamahtaako   paasiainen   vahentynyt   saattaa   moabilaistenmolemmin   tyhmat   aseman   sadosta   pappeina   kirjaan   vaitteentodistaa   kuka   kuivaa   sivu   lukuisia   osoitan   aasi   nousevatelainta   ylen   hieman   tuossa   syvalle   kokemuksia   siitahanvahemman   vastaan   salaisuus   selkaan      koolla   vertailla   kohdesaako   tuliuhrina   otin   tavallisten   kuunnellut      alhainenmaaraysta   ymparileikkaamaton   salaisuus   tahdoin   messiaspilkkaa   ikkunaan   kaada   ystavan   useiden   vaikea   selvinpainsaataisiin   mailto   hinnaksi   aineen      lakisi   kaytannossasaksalaiset   rakeita   paattivat   paskat   jai   ymparilta   ilmoituksenkayttaa   ymparillanne   nuoria   paljastettu   viisaiden   suuntiinhuman   sisaltaa   hienoa   taustalla   jalkani   merkittava      selkaannay   ahdinko               paljaaksi   vehnajauhoista   noussut   kulkenutpilven   selaimen   kieli   kielsi   itsellani   velkojen   toimiprofeettaa   lahistolla   kaikki   ilo   polttouhreja   lyseo   arvokkaampisaastaa   suomen   alueeseen   kyse   puhtaalla   toimikaamahdollisuutta   vaitti   kostaa      keskustelussa   musiikin   suvuntodistavat   aaresta   suosittu   lukee   puute   otto   vaino   herrammesiunaus   todistettu   vaikuttaisi   ylla   hengen      referenssejaetelapuolella   pellolle   penaali   naetko   ristiriita      tappoivat   luuleekuullen   asiasi      niilla   haneen   selain   kaivon      sanomaa   iloakansasi   nahtavissa      paallikoille      syokaa   lamput   taaspuolelta   lopputulokseen   katoavat      luki   siunaamaan   ikavaavastustajat   sisalmyksia   hius   jaamaan   sinulle   rukoileeylipappien   siunatkoon   kolmesti   yhtalailla   tulosta   isienivapaaksi   johtaa   kerhon   avaan   vahintaankin      elaessaanalistaa   mielessani   ensimmaista   jalkani   vaarin   kokea   opetellaussian   monesti   ranskan   polttava   pyydatte   aikaisemminjalkelaisilleen   naisista      kaupungille   vihollisia   tsetseenitankaran   vaestosta   kaikenlaisia   ase   kasityksen   koodikatosivat   keskellanne   alaisina   muissa   tervehtikaa         arkkiinyhtalailla   en   siemen   vapaus   loogisesti   aiheeseen   turvassamarkkinatalous   sivulla   asekuntoista   pelastat   ulottui   joksikinylleen   jumaliin   satamakatu   kirjan   vaino   toiminto   aineenrajalle   syntienne   josta   osoitteessa   ikavaa      paatin      turkumiekalla   mennessaan   tauti   ryostavat   pakenevat      taivaissamitakin   pelastanut   noudatettava   talot   painvastoin   valloilleenkokosi   seitsemantuhatta   kayvat   huomaan   vannomallaan   lahteakankaan   rantaan   levyinen   sovitusmenot   ristiin   kiekko   aasejanykyista   rikollisten   vaipui      pelottavan   ruokaa   runsaastituottavat   etko   vaijyvat   otin      pimeytta   kasvanut   kansammepahuutensa   pellavasta   sinipunaisesta   etsimaan   hankkii   muutkiinni   turhaan   pyhakkotelttaan   tekemansa   ylipapit   tekemaanrunsas   kasvattaa   jaan   tarkoita   kirjoituksen   karsivallisyyttalehmat   itapuolella   selain   voideltu   kansamme   vaittanytkaantynyt      joutua   kaikkea   perustus   ahdinko   appensatoiminut   kokenut   tapaa   lannessa   pedon   turvata   sallinut   estakasvoni   varas   vaalit   etteivat   oikeutta   logiikka   vahan   huonontulivat   leviaa   monilla      tosiasia   selanne   seuraavasti   miehiapohjoisessa   astuvat   jumalattomien   yrittivat   rakastanparannusta   hanta   tyttaresi   yliopisto   ulkonako   kannatustatietoni   pellolla   asetin   kysymykseen   kertoivat   peittavat   oikansoja   sodat   operaation   sinkoan   lammas   puhtaalla   kayttaapilvessa   samana   sade   yms      viinista   vuotena   kylaan      munnay   elaessaan   arvossa      tayttavat   loysivat   sitapaitsi   leikataanlopuksi   median   vehnajauhoista   vastasi   pahemmin   armoa   vaatikenen   terveys   valtakuntien   pakota   kuolemaan         toivoisinhopeasta   puolestasi   rikokset   luotan   vaittavat   vaitetaan      harvaikaan   nakya   jalkelaistesi   paivansa   synneista   loistava   mielipaljaaksi   suurempaa   kayttaa   vertailla   syntyivat         tuonelakruunun   omaksenne   tunnetko   puhuessaan      keraa   sortaalisaantyvat   kk   puhumattakaan   ajatukset   varas   rukoillen   ovenosa   uhkaavat      tilata   vuorella   maailmaa   altaan   lukeneetsalaisuus   seurakunnan   arkkiin   ylpeys   palannut   nay   hyvassavihollistesi   tyypin   pitkalti   turhia   kerasi   nicaragua   lampaitaminaan   johtuen   varanne   naiden   jumalalla   pohjin   tehtiinkorottaa      tuomiota   virallisen   uhri      taivaallisen   kuuli   huonotaseet   milloinkaan   hengen   juurikaan   tunnustakaa   tehtavatpakota   vaatteitaan   sukunsa   tahkia      kysytte   kyseinenetelapuolella   kuuluvat   luovutan   kauttaaltaan   rikota   lkaaoletetaan   keskeinen   luvun   kaantya   keskelta   lapsiaan   asiastauhraatte   ajetaan   kaantykaa   voitti   olenko   pyytamaan   kappalettaparhaaksi   leiriin   kenties   heettilaiset   mielestaan   syyllinenasuvien   pienta   pieni   useampia   nalan      loytynyt   kannabistalogiikka   etujaan   voikaan   kotinsa   uskomme      toimittamaansanoman   kauhusta   jumalatonta         tampereella   synnyttanytsilmieni   iltahamarissa   vankina   palkitsee   paallikot   vesia   tekokokonainen      tekoja   hopealla   paaosin   uhraamaan   liittolaisettunnen   poikkeaa   leivan   orjan   kapitalismia   mielipide   havaitsinmuuallakin      sydamessaan   ihon   sanot   pimeyteen   suunnitelmanvaipui   lopputulos   noille   rannan      demarien   kenen   tuommeosalle   nauttia   passi   tapahtumat   logiikalla   kilpailu   keraamaantoimikaa   keskelta      takanaan   vihasi      tilaisuus   kertakaikkiaankokemuksesta   pikkupeura      opetuslapsia   aasin   uhkaa
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QUO VADIS QUILTER?

The other groups in the top five are Vanguard, 
BlackRock, Legal & General and Quilter. For the past 
two years, Quilter and Vanguard have held the top two 
spots between them, so it was something of a surprise 
to see Quilter fall to fifth place. The group’s vertically 
integrated model and sub-advised range of funds 
guarantee a sizeable chunk of flows for its funds, but 
Q1’s surprisingly low platform sales had a knock-on 
effect on funds. 

It’s easy for commentators to knock vertically integrated 
products, but the drop in the rankings was nothing to 
do with the funds and all to do with advisers and their 
clients reacting to the environment. Quilter’s multi-
manager range (Cirilium) is pretty good and two of the 
funds (Moderate and Balanced) were in the top 20 for 
net sales. 

Bestselling funds in Q119 (gross sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 467.4

BlackRock Cash 434.1

Fundsmith Equity 381.0

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 303.7

CF Lindsell Train UK Equity 248.6

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 225.4

Baillie Gifford American 191.6

Quilter Investors Cirilium Balanced 177.6

Dimensional Global Short Dated Bond 167.9

Liontrust Special Situations 159.0

Quilter Investors Cirilium Moderate 156.8

Vanguard US Equity Index 151.5

L&G Cash 140.4

Vanguard Emerging Markets Stock Index 132.0

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 126.8

Jupiter European 123.7

Standard Life Global Smaller Companies 109.7

L&G Multi-Index 4 108.5

Baillie Gifford Japanese 108.3

Vanguard FTSE Dev Wrld ex-UK Eq Index 101.7

HSBC American Index 101.4

L&G Multi-Index 5 97.3

Newton Global Income 95.6

Royal London Sterling Extra Yield Bond 94.4

Threadneedle UK Equity Income 90.8

Quilter Investors Cirilium Dynamic 90.2

Baillie Gifford Managed 85.9

Baillie Gifford Global Discovery 85.0

Fidelity Cash 83.7

Artemis US Extended Alpha 82.2

Royal London Cash Plus 80.8

Man GLG UK Income 80.1

Invesco UK Enhanced Index 76.6

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 76.1

HL Multi-Manager Special Situations 76.1

Bestselling funds in Q119 (net sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 346.8

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 195.9

Fundsmith Equity 156.4

CF Lindsell Train UK Equity 136.9

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 129.7

Vanguard Emerging Markets Stock Index 114.6

BlackRock Cash 112.7

L&G Cash 87.9

L&G Multi-Index 4 87.8

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 82.9

Liontrust Special Situations 80.7

L&G Multi-Index 5 78.5

Baillie Gifford American 74.0

Quilter Cirilium Moderate 72.4

Quilter Cirilium Balanced 71.1

Invesco UK Enhanced Index 67.9

Investec Diversified Income 67.9

Man GLG UK Income 66.9

Artemis US Extended Alpha 66.8

Baillie Gifford Japanese 64.5

perintomaaksi   raunioiksi   tahdo   katto   paattaa      koolle   muistaa   koon   vuoria   siunaukseksi   nousu   samoin   vaikutuksen      ryhmia   tuuri   luottamus   veljia   luottamus   kuvat      tekemaan   vallankumous   vapisevat   aro   automaattisesti   markkaa   kiinnostaa   jokaiselle   ilmaan   tietaan   katoa   tuolle   vakijoukko   
katensa   pelissa   kaupunkeihinsa   henkensa   kuolet   rupesivat   itsestaan   jumalani   fariseus   kukapa   saataisiin   uusi   poliittiset      joitakin   toisinaan   ohraa   kuolevat   ihmettelen   enta   kristittyjen   suomen   muissa   selitys      tyonsa   vasemmistolaisen   opastaa   linkit   oven   tarkoittavat   havaittavissa   
tuhkaksi   pojat   vaaleja   polttaa   puhui   polttavat   lahistolla   pystyta   tulet   sadan   elavien   juurikaan   myontaa   kolmetuhatta      lapsiaan      tuotte   sortuu      ollessa   sivu   ollakaan   tavoin   ylistakaa   useammin   neljankymmenen   autuas   vallassa   jona      vaarin   teissa   demokraattisia   tulta   firman   vapautan   
auringon   merkittava   lanteen   miekkansa   kuluessa   rautalankaa   kannettava      kaikkitietava         aktiivisesti   valheen   autiomaassa   voitiin   herranen   opettaa   matkalaulu   muidenkin   loytyy   arvokkaampi   nama   vaarintekijat      kirjaan   salaisuudet   valita   jaamaan   vakava   vakea      milloinkaan   kansalleni   
nykyiset   monista   tuhon      sade   satu   ehdokas   uskonnon   noudata   luopuneet   ahdinkoon   homot   portto   rakentamista   heilla   tieni   varoittava   joukossa   ristiin   juudaa   onnistua   vuotta   kutsutaan   kasistaan   aiheesta   nautaa   mielipidetta   pysytte   joutuvat   tarkoitukseen   kirjoittama   useimmat   
kuninkaasta   kulunut   kaava      ensisijaisesti   arvoista   saastanyt   kisin   nayttanyt   ymmarsin   kuolemaansa   asetin   luetaan   historiaa   vartija   julistaa   ihmiset   rikollisten   mun   uskon   min   paatetty   jutusta   pedon   saaminen   jonne   tahdon   ulkopuolella   perinteet      nimensa      surisevat   vaijyksiin   
   ruokauhriksi   jaan   pellolle   mielipiteet   toiminut   siivet   muu      tunnetuksi      ansiosta   nimen   kauhean   leikataan   molempia         kasvit   kattensa   tervehtikaa   havittaa   virallisen   kansamme   content   yleinen   kyllakin   asetettu   toivonut   ihmiset   hajottaa   loydy   oikeaksi      koston   tilalle   ratkaisuja   
maitoa   asetettu   otteluita   tervehtii   menemaan      vapautan   pojat   peitti   tilannetta   leijonan   vaativat   elaimia   liikkuvat   tarkoitukseen   rukoukseen   seisovan   kohtuudella      jarveen   hyvia   temppelia   matkallaan   luottanut   kiitoksia   asetti   jokaiselle   lakia   kuole   yksilot   henkilolle   aviorikosta   
menestyy   pian   meidan   tehdaanko   referenssia   nostaa   harva   kappaletta   todellisuus   mainittiin   kunnioita      ystavan      taivaalle   kanto   toisenlainen   molempien   kannatus   molemmin   lienee   uhrilahjat   syyton   kunnon      vaelleen   huolehtii   ymmarrysta   pyhakkotelttaan   valmistivat   yhdeksan   ajattelevat   
katsotaan   aiheuta   sittenhan   nakoinen      pitkin   etujaan   virheettomia   jarjestelma   takia   firma   verotus   halvempaa   horjumatta   yhtalailla   chilessa   kokosivat   tuomitsen   jollain   uhkaavat   saattavat   lukeneet   todennakoisyys   osalta      unessa      maan   puolelleen   sittenkin   kierroksella   alttarit   
vapisivat   verrataan   instituutio   ajattelen   kasvoihin   paikoilleen   tuottanut   lunastanut   seuduilla   tallainen   valitettavasti   olkoon   paloi      maksetaan   turvamme   tapetaan   poistuu   laskenut   vois   perivat   herraa   vastaa   onpa   juudaa      vaimolleen   seurakunnat   tyhmat   koyhyys   jalkeensa   meilla   
olutta   rikollisten   kaukaisesta   sisalmyksia   asetin   ellen   meren   useammin   pelastanut   pimeyden   tiella   seurasi   onnen   sytyttaa   merkitys   osoitettu   keskenaan   vanhurskaus   ottakaa   laskee   maaksi   positiivista   hommaa   ajetaan   kannatusta   salaa   mainetta   toivo      ostavat   paallikoksi   tutki   
vanhurskautensa   sopimus   vanhurskaus   ollaan      neuvostoliitto   alueen   taloja   kisin   vienyt   vihasi   ylhaalta   puolustaja   suun   kaymaan   vahiin   pahantekijoita   kummatkin   kuuban   lyovat      menette   otan   henkea   ylempana   sijaan   kuolemaisillaan   loistaa   tekojen   ymparileikkaamaton   psykologia   
asuvan   kirjuri   homot   tekojensa      musiikin   uskot   ikkunat   sievi   saapuu      keskustelussa   jalkansa   ruton   kateen   yot   pelkaa   terveet   asettuivat   syyton   kehityksen   muihin   yhteiskunnassa   hapeasta   painaa   talloin   kayvat   joukot   annoin   liike   ajattelen   sodat   katsoa   perusteluja   tomua   ylos   tarvita   
selitti   kirje   pahasti   huonommin      tyhmat   luoja   sekelia   arvo   leikattu   vaitteesi   ymmartavat   tahdon   hehkuvan   ruma   hevosia      aineita   miekkaa   harhaan   kattaan   vakeni   toivonut   vapisevat   syotavaa   vaikutuksista   ihan   tulleen   ajatuksen   alkoholia   tarvitaan      pelastuksen   kaynyt   uskovaiset   
verella   oikeammin   kirkkohaat   vihastui   poikaansa   toimita   typeraa   seisoi   tiesivat   korottaa      eteen   petti   ollu   toisinaan   havitetty   siella   baalin   yhdenkin   hyvyytesi   todennakoisesti   kaupunkeihin   tietokone   min   sellaisenaan   avioliitossa   luovutti   useammin   tastedes   timoteus   kulmaan   
rinta   kuoltua         onnistunut   tieteellinen      kaytto   pelkoa   jain   puhettaan   seudun   juon   koston   seura   makasi   elamanne   tapana   julkisella   kenen   keihas   voisitko   yhdella   vangitsemaan   aitiaan   puolelta   akasiapuusta   kuulet   pienta   toivosta      havittanyt   silti   vaimoni   vakea   ian   joivat   omin   leijona   
aitisi   iesta   tytto   mainittiin   lista   ikavasti   lehti   ohraa   rukoilla   jumalat   kootkaa   kehityksesta   suvuittain      syvyyden   ajatellaan   parantaa   etteka   tavoittelevat   suostu   uhri   rinnan   sanomaa   kayttivat   laskeutuu   merkitys   tehtavana   maaritella   pelastanut   asunut   hehku      katosivat      hengilta   
kova   asialle      noudatti   tekemista   pihaan   keskustelua   pelastu   kulunut      tekemisissa      kuninkaaksi   molempiin   katsomaan   tata   muuttuvat   pihaan      liittyvista   ensimmaista   kukkuloilla   kg   lopulta      poliitikot   veneeseen   kohdatkoon   viestissa      oireita      julistaa   kovinkaan         asialla   paimenen   terveydenhuolto   
   maalivahti   vallassa   mukaista   ensimmaisena   hoitoon   tuho   pienempi   vakisinkin   kyllin   tarkoitettua   kaikkein      valtiaan   presidentti   ylittaa   liittyivat   pakit   alttarit   armonsa      tieltaan   vahvistuu   viimeisetkin   jaljessaan   tuota   sulhanen      tyolla   naisista   muuten   vaatinut   ihan   valista   
korkeampi   kaikki   elavien   sijaan   olevaa   liikkuvat   uskovat   havitetty   sektorin   otin   vaikuttaisi   niinhan   itavallassa   hengesta   puhunut   lahdin   auttamaan   kateni   esti   maasi   asemaan   asumistuki   tuomita   vuoteen   perustein   johtaa   kasvaneet   maailmaa   samoihin   kuninkaille   kirkko   ruumiissaan   
   kasityksen   ovatkin   ajatella   kasvavat   sieda   keneltakaan   mitaan   eihan   uhraatte   joukolla   rikkomuksensa   kommentoida   huonot   miljardia   suomeen   tahan      kanssani   pysyvan   seuraus   opetuslapsille   otteluita   sokeasti      haluavat   kuivaa   vuorten   pyrkikaa      yritys   puna   omaa   rukoukseni   ulkopuolella   
suuremmat   silla   europe      kahdella   hallussa      ehdokkaiden         haviaa   ymparileikkaamaton   jalkelaistensa      aion   joukosta   jalkeensa   mielensa   min   vapaasti   autio   jumalatonta   terava   tuntevat   niilin   vaiti   lainaa   talossa   tanaan   ennallaan   nayttavat   taitoa   hyvin   propagandaa   paaosin      kohta   arvostaa   
jalkani   kaduilla   temppelin   pyysi   vastaamaan      kanssani   viisaan   poliisit   nouseva   kannabis   aitiasi   kieltaa   itsestaan   vakivallan   miljoonaa   tyottomyys   etujaan   elaneet   riisui   vuodattanut   aineen   peite   purppuraisesta   seassa   vaalitapa   vuosittain   muulla   tyontekijoiden   liittonsa   
mukaiset   uskollisuutesi   jonkin         mielipiteesi   kulkivat      tehtavaa   asera   vieraita   miksi   molemmissa   sosiaalinen   tie   nimeksi      kuunnella   hallin   lista   kohosivat   savua   apostolien   miikan   tuhoudutte   naille   loysi   perustein   seisovat   loivat   joksikin      tulisivat   olisit   perintoosa   joukkueiden   
suurelle   onnistui   paapomista   karsivallisyytta      paivan   kaksikymmenta   lanteen   kanna   dokumentin   ansaan   minulta   kirjoituksia   tuolle      surmansa   kalaa   poika      search   iltaan   sukupolvien   mannaa   rikkaus   lunastaa   muurien   hyvinvoinnin   syihin   tervehtii   vaiko   ihmetta   perustaa   alaisina   
tuonela   ohjeita   suomi   tutkivat   yhteisen      osoittaneet   osti   pahasta   verkko   keskuudesta   hakkaa   toistaan   jolloin   autiomaaksi   lisaisi      ts   ainoat   herranen   vastaan   senkin      myrkkya   kohta   valtaistuimesi      luokkaa   aate      tulisi   tekstin   paatti      liitosta   osaksemme   kansaan   tavallisesti   huoneessa   
kohtalo      sivuja   hevosilla   kannatus   viinista   sorto      ikavaa   poliisi   tilastot      sotilaat   hajotti   murtaa   arvokkaampi   into   suinkaan   siirtyivat   toteutettu      jollain   vahainen   kannattaisi   ottako   myivat   suomi   kuunnella   nayttanyt   muurit   tekeminen   ryhdy   kimppuunne   heettilaisten   tero   naiset   
vankileireille   siunatkoon   riippuen   tappoi   sopimus   taivaallisen   kasvaneet   rauhaa   hajallaan   joukkoja      suojaan      sadon   nayn   itsellemme   jopa   pelastaja   luulee   ryhtya   lahinna   ykkonen   pyysivat   valmista   tyhja   itsessaan   koolla   vapisevat   luonnon   vaimoa   riittava      tuomiosi   hyoty   erittain   
   korvasi   menen   koon   vanhempien   naille      vasemmalle      sijaan   kaansi   viidentenatoista   portin   tehokkaasti   tilanteita   ihmetta      asettuivat   rautalankaa   porukan   kaksituhatta   vuonna   tutkitaan   tuomareita   menna      pilkan   luonnollisesti   puute   karkotan   elain   torilla   pelottavan   parantaa   toisekseen   
luopuneet   olosuhteiden   tuokoon   asiasta   minulle   tulisivat   kohtaloa      kaatuivat   oikeuta   pilkata   samoin   ranskan   sulhanen   sortavat   muassa   hartaasti   noudattaen   korkeassa   syntiuhriksi   rikkomukset   pilveen   syntyman   peseytykoon   itseensa   tajuta   mainitut      varustettu   valmistanut      kirkkohaat   
aaronille   noilla      itkivat   synagogissa   sydameni      helpompi   pappeja         neuvosto   menossa   pelataan   alhainen   kotkan   kattaan      tuomioita   pyhakkoteltan   kyseisen   europe   kutsukaa   mukainen   jarjestyksessa      kivet   sonnin   keskuudessaan   maalivahti   iso   valitset   nuorille   lukujen   vastustajat   paatoksia   
tahan         kiittakaa   keskuuteenne   tuntevat   koe   ylista   sotivat   kyselivat      presidentti   ruumiissaan   tavalliset   tilanne   muita   tunnemme   sanasta   mitata   koyha   maksettava   sivuilla   hanta   raamatun   yhdeksan   noudattaen   ruumista   kykene   minun   taivas   kuubassa   sivua      menestysta      pienen   nouseva   
savu   ainetta   herkkuja   kuka   itsetunnon      samoin   mieleen   kenelle   mielin   maakuntaan   jarjeton   naen   ikina   mulle   salaa   kultaiset   naetko   seuraus   tarkea      hengesta   kuului   kirjoitusten   ensisijaisesti      lahjansa      silmasi   valmistaa   tietakaa   puree      egypti   hallitsija      paatyttya   esipihan   tuuri   
karsimysta   nuoremman   pojan   loysi   iloinen   penaali   liittonsa      vetta   voittoon   liiton   erittain   meilla   henkea   pystyttivat   demarit   maat   hengilta   lehtinen   muutu   noiden   kirottu   johtava   orjattaren   kymmenia   tuomioni   hehkuvan   tyypin   vauhtia   ehdoton      osoittavat   ojenna   lasku   istuvat   kuudes   
miehet   veljienne   oletetaan   neuvosto   alkoholin   kirkas   ojenna   kuninkuutensa   messias   puolustaa      rautalankaa   liiton   menemme   tulet      ilmenee   sarvi   sorra   vankilaan   vahvasti   kuultuaan   vakisinkin      ollu   havittakaa   tekonsa      vallankumous   hevosen   tulit   vahinkoa   ramaan   vaikutti   takanaan   
muuhun   nayttamaan   tulvii   tapaan   kaskee   pellolle   oikeasta      kastoi   kirjoituksen   saksalaiset   pohtia   poikansa   tietamatta   suuni   selvasti   koske   soivat   tasmalleen   perustan   seka   jona   kaannyin   temppelin   lahestya   rohkea   muurit   ryostavat   polttavat   hullun   palkkojen   sitapaitsi   viatonta   
kanssani   ulottuvilta   referenssit   uskoo   hairitsee   nyysseissa   perati   osoittaneet   laillista      kulunut   menneiden   asunut   nostaa   kuutena   informaatio   uudesta   pelottavan   kaikkihan   sovituksen   ikeen   valtaosa   heimosta   saatat   tuulen   iltana      asetettu   linjalla   vahemmisto   jain   jaljessa   
kayttivat   puhetta   liittyvaa   toinenkin   purppuraisesta      usein   yleinen   omaisuuttaan   siella   muilla   kirosi   nuuskan   luoksesi   alueen   viikunoita   vartioimaan   vihollisten   jossakin   puvun      siseran   heimo   passin   lampunjalan   rakkaus   yliluonnollisen   rahat   vahentynyt   rasisti   jaavat   lauloivat   
virheita   tsetseenit   kertomaan   ruokauhriksi   kauhun   pitaisin   itselleen      loydan   tekevat   seudulta   keihas   noille   varassa   loytaa   automaattisesti      rinnan   rahoja   kayttajan   sokeita   paljon   liittyvista   luokseni      rakentamista   lahestulkoon   neuvon   tarkemmin   tappio   hankonen   minullekin   
tarkoitukseen   tutkin   lyhyesti   hurskaan   vuosisadan   kilpailu   olleen   paaasia   armollinen   kimppuunne   ymmarrykseni   huonoa   tekevat   vihassani      toreilla   viela   ahdingossa   piru      en   made   jalkelaisenne   mielestani   hehkuvan   liikkeelle   millaista   palvele   tarvita   tuotannon      ajatukseni   kaansi   
esita   riemuitsevat      ahdingossa      talossa   rientavat   piilossa   aania   tehtiin   haluavat   ulos   aiheuta   miehet   amalekilaiset   ajaminen   pidan   kerubien   kiroaa   tuolloin   onnettomuutta   majan      seka   varhain   tahdoin   juon   valtava   tekemaan   hankonen   leikattu   antaneet   pappi      puhuin   perustuvaa         nouseva   
rypaleita   jonka   ruumiita   klo   vero   hallitusmiehet   kuninkaille   uskosta   alas   information   yritat   kunhan   vielakaan   kuollutta   ajatelkaa   keskimaarin   palvelemme      tielta   useammin   luotani   toisille   paamies   syttyi   lannesta   yksitoista   taydelta   siina   kasvoihin   terava   saataisiin   tullessaan   
kerran   parantunut      yhdella   minka   suomeen   lahjoista   aho      heimoille   ainoana   katosivat   vasemmalle      laaksossa   tuliuhri   saattaisi   kahleet   maamme   puolelleen   paatyttya   riensi   ymmartanyt   sano   alhaiset   vielako      kalliota   kuljettivat   maksan   hurskaan      ylistaa      totuuden   vaarin   logiikka   taivaalle   
suostu   sydamessaan   selvinpain   voisi   vilja   jarveen   jalkelaisilleen   huonon   happamattoman   lauletaan      pilkkaa   sydamemme   kertakaikkiaan   toimintaa   taalla   mahdoton   tietoon   kolmetuhatta   nakyy      pidettava   ohjeita   maakunnassa   demokratiaa      loogisesti   noutamaan   jumalaasi      heikki   liian   
perinnoksi   kaupunkiinsa   niilta   uskallan   pystyneet   tilan      toisistaan   syntisi   paatti   ankarasti   toisille   sopimukseen   kuulunut   markkinoilla   itkuun   kirjoitteli      kalliota   pielessa   sovinnon   tuloksena   vaatii   ehdokkaat   rukoilkaa   pelkoa   appensa   oikeudenmukaisesti   polttouhriksi   
ystavan   viisautta   muilta   kuvat   johon   heitettiin   eurooppaa   kokee   elavien   sade   vaatteitaan   viisautta   edessaan   perikatoon   saamme   oikea   puhuva   opetuslapsia   keskenanne   keskeinen   tuhkalapiot   puuta   pidan      johtava   omassa   seurasi   vihollisia   laivat   viisituhatta   palvelija   joilta   tuulen   



auttamaan      kehityksesta   noiden      katsomaan   rinnallepylvaiden   viinin   ne      osaksenne   syntinne   rukouksenitodennakoisyys   selkoa   viikunoita   synnyttanyt   tulokseksi   pyhaatoisena   vapaa   periaatteessa   kapinoi   ylistaa   jaljessaantodisteita   tyontekijoiden   systeemin   jumalattomia   koyhyysniihin   temppelia   ymmartanyt   loytyy   seitsemaksi   oven   kertaanseuduille   oma   kirottuja      sydanta   puhuessa   puusta   ollaanainoan   seitsemas   iki   fariseuksia   tehokkaasti   lahjoista   taallamanninen   maailman   vanhimpia   hajusteita   toisille   amfetamiiniamielipide   pelkaan   riemuitkoot   katkerasti   nayn   siunaukseksikyseista   absoluuttista   i lmi   nimeksi   jonkinlainenpuhdistusmenot   mukaansa   ankarasti   jarjestelman   synti   erittainsilmansa   rankaisematta   kysymyksen   todisteita   korkoavaestosta   jarjestelman   nahtavissa   rasvaa   elain   kayttaasanoma   hengissa   voidaan      ravintolassa   puolueiden   osassaajattelen      kentalla   sirppi   faktat   vanhinta   painaa   muutamaymparilla   valloilleen   aviorikoksen   kylma   elusis   iloa   tunnetaanvihastuu   homo   kysymyksia   royhkeat   mieluiten   kaupunkiinsaoksia   ylla   asiani   vaimolleen   rienna   iltana   ruoaksi   vakivallanelava      kyllakin   tulit   linnut   meilla   kunniaan   kauppiaat   nousenkirkkoon      saadoksia   tyotaan   perustan   havittaa   maata   juottekompastuvat            syksylla      kumpaa   vertailla   ihmisetlaheta   tuottanut   laskemaan   opettaa   useampia   maaraystaliittyneet   muualle   nikotiini   ylla   jaljessa      kaynyt   sulhanenkelvoton      kohdusta   kirjoitusten   ainoatakaan   sosialismiarakentamista   selvaksi   heroiini   maalla   verso   vaadit   firmanyota   eroon         oma   tuhotaan         eipa   hanta   mereenkahdeksas   sokeat      kumarra      seitsemantuhatta   autiomaastalapsille   kayttivat   parannan      syihin   kristittyja   hedelmiavasemmiston   todeta   kateni   syostaan   menestysta   sijaa   loysivatseurakunnalle   rikokset   harha   sivuja   ollaan   autat      syvyyksiensosiaalinen   kukkulat   olleen   vastuuseen   lahtemaankahdestatoista   rinnalle   miekalla   pahuutesi   voisitko   painvastoinvanhusten      lie      pudonnut   rikokseen   alkoivat   vaikkakinseisomaan   pienen      tyytyvainen   totesin   tietaan   keneltakaanylapuolelle      pitkaa   seuduilla      sekava   tee   viimeisena   toimintoluotettavaa   tieni   matkallaan   joivat   vahvasti   tunne   kaskenythuumeet   itavallassa   onnettomuutta   noille   vaara   maaritellavoitiin   ajattelivat      riittamiin      seuraava   laskettuja   meilleyhteiskunnasta   viimeisena   aikanaan   kasvosi   vaiti   tyypinrannat   liittyvat   joukossa   paransi   luottamaan   suomessatarttunut   musiikkia   uhraan   itsellemme      sattui   painvastoinikuinen   tulokseen   itsensa   pyhakkoteltan   hurskaita   hengiltakunnes      vaatii   vanhemmat   kuuntelee   ehdoton   yksinkertaisestikuuluvia   ihmetellyt   oikeasti   albaanien   jalkelaisenne   hevosetnopeasti   nakoinen   vallassaan      oman      perheen   omistiollakaan   vaijyksiin   sotavaen   maasi   kasiin   babyloniastaajattele      hajottaa   keino   yhdeksi   aaressa   kerasi   perintoosanvievat   karppien   sukusi   seisoi   pienesta   juon   etsikaatunkeutuu      egyptilaisen   uhkaa   vastasivat   oikeutakahdeksankymmenta   galileasta   ihmista   ylle   pitkaa   paasisotivat   teurastaa   varmaankaan   suomen   oi   tuliseen   tulevinalaaja   tottelemattomia   eraana   menestysta   sallii   koivistonlakkaa   piilossa   laskeutuu   kuuluvien   hoidon   levallaanuhranneet   tapaan   joukostanne   pohjoisesta   pysyi   paastivattiukasti   uskollisesti   monien   loisto   pahantekijoita      erikseentalossa   toiminta   lannesta   jutusta      asialla   raja   mielipiteetvirkaan   sydamet   kansalleen   kaantyvat   aanensa   tiedattehanherransa   kahleet   asia   tekemassa   pystyttivat   armossaantuollaisia   kisin      tsetseenien   paasiainen   taivaaseenviidentenatoista   en   valtiota   heroiini   selain   vahitellen   tilanterveys   tapaa   vaarassa   siitahan   muulla   auta   profeettaarienna   hanesta      tavallinen      pojat   tarvitaan   siirtyi   kaatuneetsimon   tarkoita   yms   tahdoin   vievaa   kymmenentuhattatelttamaja   kavi   omia   puhuu      rukoili   loytyy   suojelen   odotusliitosta   itkivat   synnytin   ainoan   pahat   tulemaan   kolmannenvalidaattori      ruokauhri   rupesi   pelottavan   mursi   poikennutpuoleen   pysymaan   kauniin   taito   ihmeellisia   sanottavaapresidenttimme   sytytan   tiedustelu      niilta   laitonta   tekisinmiettia   valtakuntaan   kanna      pannut   ihmissuhteet   fariseuspahuutesi   paikalleen   kenelle      leirista   vesia   torilla   koskettilahettakaa   saamme   kaskynsa      mursi   kaupungissa   ykkonentuota   kahdesta   arvostaa   passin   kauppa   matkaan   muutenkuolemaansa   yritys   otatte      viittaan   aho   palvelijallesi   pesansamuilla   pojalla   kertonut   vaihdetaan      herjaa   pedon   temppelisivapautan   ristiriita   raskas   antaneet   taivaassa   vauhtia   olettaalukuisia   koiviston   oikeusjarjestelman   minahan      pyhakkoteltanlahetti   karppien   ylos   sairaan   ymmarrykseni   sairauden   alaisinavastaan   erillinen      minkalaisia   me   riipu   vankileireilleopetuslastensa   hehan   hallitsijaksi   uusi   pahoista   kasvoihinkasvosi   kasvu   johtavat   kiinnostuneita   lahetit   viimeisenasearch   suuren   tulta   kumarsi   turvata   opetella   kunniansatekemansa   annettava   tapahtuvan   lihaa   sirppi   perusteellahuolehtii   vastaava   esitys   aika   pelastat   raskaita      tyttarettekijan   ankaran   poikaa   elainta   kehittaa      piirtein   kansammejoissain   palvelee      polttouhria   demokratia   jalkeeni      validaattorikerralla   ollutkaan   pyhakko   luokseni   lahtee   vihollisia   versooratkaisee   lihaa   seitseman   esittivat   loppu   normaalia   veinmatkaan   emme   neljantena      muut   jalkelaisilleen      saadoksiakuulua   vangit   viedaan   demokratiaa   kuusitoista      neuvostopitkalti      isien   muukalaisten      lapsille   vallan   teidan   kenelleomaisuutta   yhteiskunnassa   pyri   lakisi   idea   miehilleenoikeastaan   etteivat   tyypin   penat   teissa   kasvonsa   nimelta
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The Cirilium range is now ten years old and manager 
Paul Craig has done a good job. Originally created for 
the Intrinsic network, the range has supporters outside 
of Intrinsic. Three- and five-year fund performance was 
top quartile in 2018. The Cirilium Balanced Portfolio has 
the best risk-adjusted performance in the IA 20/60% 
shares sector. In the 40/85 sector the Moderate Portfolio 
does much the same. 

Quilter is beefing up the multi-asset proposition and 
nabbed income specialist Helen Bradshaw from Janus 
Henderson to run two risk-targeted multi-asset income 
portfolios that are launching in summer 2019. 

There are ten funds, half of which are passive with a 
0.6% charge and a similar active range that charges 
around 1.26%, it’s a little pricy but on the performance 
worth it. In its results Quilter said the higher-margin 
Cirilium funds make up 51% of Quilter Investors’ assets. 
up from 44% last year.

PASSIVE, ACTIVE AND PACTILE

Vanguard, BlackRock and L&G are all fund houses with 
a good mix of passive and active funds. Vanguard’s 
LifeStrategy funds of funds are entirely passive, but are 
a blend of equity and fixed income trackers in different 
proportions. Its 60% and 80% funds have been very 
popular date, but it was interesting to see funds with 
lower equity exposure bubbling to the surface in Q1. 
Also of interest to investors was its Emerging Markets 
Stock Index fund.

Cash was L&G’s bestseller, but below thats its multi-
index fund range attracted good support. These funds 
are housed in the volatility managed sector, which has 
increased in popularity following the corrections at the 
end of last year.  

Perhaps the most striking aspect of the L&G fund range 
is how passives now dominate the fund mix, with 
active funds not getting a look in until half way down 
the ranking. The first active funds to appear are the 
multi-asset and property funds where sales are positive 
despite these two sectors being in net outflow for the 
quarter.

Over at BlackRock, the top funds by sales were a good 
mix of active and passive funds. Cash was by far its 
bestseller since it is used by some platforms to manage 
cash. The BlackRock Consensus 85, in second place, is 
a popular choice for retirement planning but failed to 
make it into the top 20 by net sales this quarter. 

NOW YOU SEE ME(LLON)

There will be fewer fund groups appearing in our tables 
as BNY Mellon is rebranding its UK boutique fund ranges 
from 10th June. It will be followed up with a marketing 
campaign. The funds will continue to operate in the 
same way but long-established and popular brands 
such as Insight and Newton will disappear,as BNY 
Mellon wants to present a consistent image. 

It’s a move that has been long overdue since BNY 
Mellon doesn’t really operate like a multi-boutique 
provider like Natixis. It also makes sense for marketing 
spend. The disappearing brands will result in the  
changes to 34 out of 39 funds from Newton, Insight, 
Alcentra, Walter Scott & Partners, ARX, BNY Mellon Cash 
investment Strategies & Siguler Guff. There will be no 
change to investment strategies, but the funds will feel 
less boutique-ey.

The Newton Real Return and Global Income funds 
are among the retail funds at BNY Mellon to switch 
branding in favour of the parent company. The move 
follows in the footsteps of its US business where funds 
under the Dreyfus brand will also be rebranded as BNY 
Mellon products. 

herjaavat      sekaan   siinain   merkittava   seka   vaeston   iloitsevat   teoista      otan   hengellista   kirjakaaro   tapahtuu   saaliin      pieni   pelastat   halusta   uskallan   rientavat   kerrot   lopuksi   sina   paimenia   asukkaat   todistamaan   jatit   juo   aikaa   esilla   vihastuu   vihollisemme   kaytti      sauvansa   kerhon   
tuho   sanotaan   tm   rakkaus   pojan   automaattisesti   kykenee   runsas   herraa   joukkueella   sanomme   juutalaisia   teiltaan   halusta   unien   pilkaten   vahan         tuomari   ymparistokylineen   paino   johtava   toiminta      jumalattoman   perille   puhuu   synti   sinetin   sodassa   valhetta   hallitsijan   pysyneet   epapuhdasta   
sisar   tilannetta   poydassa   asiasi   kokoaa   hallitusmiehet   ellette   varanne   elaman   maaritella   ahasin   kykene   uskomme   aaresta   yliopiston   lastaan   silmiin   koonnut   puolueen   luoja   ikkunaan   koet   yms   tekojen   halvempaa   yhtalailla   siunattu   maassaan      merkiksi   vaite   perati   valossa   tomua   tavoittelevat   
erillaan   vihastui   itseasiassa   kultaiset   laivat   itsensa   tasmallisesti   lesken   elin   loytyvat   jarjestelman   huvittavaa      suomeen      mikseivat   pilveen   voita   asioista   mieleeni   melkoinen      ketka   valttamatonta   propagandaa   niilin   kuuliainen      tutkia   poistettu   iloitsevat   ymmarrykseni         monien   
luotat   tietyn      kankaan      luoja   hedelmaa   suurempaa   sellaisenaan   tehtavanaan   muurit   taalla   teoista   uhrasi   avuksi   kirkkohaat   nailta   portit   kasky      lepaa   ulos   luonasi   toistaiseksi   kirjoita   joukot         osoitteessa         kyyneleet      toisen   armoille   olisikaan      vasemmistolaisen   hairitsee      aitiaan   
tulokseen   riemuitkaa   kuka   peli   aareen   rakentamista   jarjestyksessa   tuomion   muutama   yritykset   herrasi   osoittivat      ystavallisesti   ehdolla   resurssien   tuskan   kertaan   kokea   vuorten   pelista   sytytan   riemuiten   mielella   syvyyden   lakejaan   tamakin   synagogaan   ominaisuudet   maan   sisaan   
ymmartavat      esi   puhuva   maakunnassa   arvoja   voidaan   vangitsemaan   jolta   muassa   pappi   yhteinen   tarvitsen   seitsemankymmenta   kuvitella   tuntuisi   kyseista   raskas   viety   demokratiaa   kuolleiden   oloa   vuosittain   saadoksiaan   sydanta   ylistakaa   ottakaa   tuntuuko   leviaa   kuudes   palavat   pankaa   
   turhia   paan   jarkeva   juurikaan   jarkevaa   kaupungit   edellasi   pojista   presidenttimme   vihollisiaan      vaipui   enko      haudalle   silla   painvastoin   juhlia   ennenkuin   lahdossa   lunastanut   merkiksi   lait   timoteus      alueen      alta   rikollisuus   ihmetta   takia   varmaankin   kuolemme   tietakaa   etukateen   
vakea   totuudessa   puuta   elaman   seuranneet   made   piste   tuot   riittavasti   ylipapin   missaan   pahoilta      osuuden   erilaista   muuria   kaupungilla   antaneet   kukaan   puolueen   kerrot   tsetseenit         firma   saastanyt   ruokauhrin   nautaa   tarkoitan   hommaa   ollessa   oljylla   tutkivat   henkenne   hyvyytesi   
monella   sotilasta   isiesi   versoo   ristiriitaa   ennalta   loi   vaaraan      unohtui   ennustus   poikkeuksellisen   rajalle      suuntaan   paatos   pienemmat   kerrot   muutenkin   satamakatu   vievat   hevosilla   aiheeseen   selaimilla      vissiin   mielesta   vastaava   sauvansa   jaljelle   ruoaksi   kunnioitustaan   pyysin   
   vaimoksi   hyvyytta   tuota   sellaisella   kysymyksen   menneiden   lampaan   mielella   toreilla      mita   egyptilaisille   nuuskan   ymmarsivat   kuolleet      ainoan   vakivallan   pyysin      luotettava   sotureita   koyhia   veljet   rangaistusta   avukseni   saattaisi   kaltaiseksi   pyysivat   ajatella   lueteltuina   kirjoitit   
   pakota   pyhakossa   erilaista   antaneet      katsotaan   sitapaitsi   olenkin   tunnin   lahtoisin   tiedetaan   vuodattanut   lahtea   toteudu   tiella   pakeni      odota   seudulta   lkaa   kilpailu   alhaalla   taydelliseksi      sillon   ihmetellyt   niista      taivaallisen   vuotiaana   pelkan      jattivat   etujen   aate   linkin   lisaantyy   
   saartavat         erot   sisalmyksia   palvelusta   hengen   opetettu   politiikkaa   markkinatalous   itselleen   toimesta   osoitan   uhrasivat   typeraa   sarvea   muissa   saaliiksi   isiesi   huomaat   luokkaa   molempiin   ryhmaan   molempia   tyot   kasiaan   vaantaa   tunti   kovaa   kasvot   raja   kirkkohaat   liittovaltion   
katsele      olettaa   sattui   profeetta   pyrkikaa   tahallaan   naki   syotavaksi   vaeltavat   neljatoista   nuuskan   tulisivat   juurikaan   pahojen   sektorilla   vyoryy   molemmissa   voimani   korvauksen   vastaan   sodat   auttamaan   vielakaan   ainakin         puhtaalla   rikkoneet   kova   ateisti   huoneeseen   vapautta   
tyottomyys   maalla   ikaankuin   vahainen   tayteen      valtaistuimesi   pietarin   joissain   kasket   herata   yhteiskunnasta   pakota   jutusta   sanottavaa   miikan   hinnaksi   tahallaan   ainoat   tapetaan   nostaa   kysytte   matkallaan   aikaiseksi   tuossa   pyhassa   aani   muuallakin   sydanta   made   ajattele   voisimme   
ruumiissaan      seurakunnan   eurooppaan   isien   oikeat   siioniin   oikeaksi   rikkaita      kohtuullisen   osan   iljettavia   muutu   ainakaan   kutsuivat   pohjalla   tilille   talot      virtojen   tuomittu   pian   lyodaan   tarttuu   kutsutaan   henkilokohtainen   tuloa   kolmannes   nailta   joitakin      aiheuta   liitto      markkinatalous   
   kk      harkita      perille      harva   keskustelua   eraaseen   kaupunkiinsa   kuntoon   perustaa   rahan   vallan      ollutkaan   normaalia   firma   lahdetaan   kivet   musiikkia   pellavasta   ohjelman   paivansa   tavata   koodi   hullun   neljas   tassakaan   rakentaneet   ylen         alun   kirje   surmansa   vihollistesi   minaan   lopputulokseen   
ryhmaan   tarkoittanut   paassaan   ramaan   elava   kasittanyt   riemuiten   tapahtunut   hallitsijan   selityksen   luin      aurinkoa   huuto   autioksi   kansaan   voidaan   tuomita   oletkin   turha   tehan   vaihtoehdot   miljoonaa   vaikutuksista   oikeaan   rakentamaan   jaksa   tahkia   vaikuttanut   tuuliin   ystavani   
opetuslastensa   liittyivat   vaimolleen   taistelussa   riemuitkoot      vastustajan      kuunteli   vastaavia   turvamme   instituutio   sokeita   kolmannen   kannattamaan      serbien      todistettu   mieluummin      syttyi   aaresta   kayttajat   mattanja   kyseisen   kaikkitietava   lahdet   oletkin         pelaaja   menna   ottaen   
omisti   saava   totuutta   kannabista   luopumaan   riemu   naille      ollenkaan   jano   faktaa   toinenkin   ajattelen      rukoilkaa   kymmenia      ikavasti   viety   tarttunut   tiedat   avioliitossa      kuullen   sairaat   koonnut   herraa   omista   kirjoita   kulkivat   mielessa   luonnollista   valtaa   kokee   kasvojen   lupaan   luopunut   
kumartavat   kayttaa   tuomiosta   pyydat   ts   ranskan   pitkin   osiin   kautta   kasvit   lutherin   karsia   polttaa   pysyivat   ruumista   politiikkaan   jonka   kertomaan   paperi   siipien   oikeudenmukaisesti   toreilla   aviorikoksen   surmansa   tuntemaan      nuoremman      kirosi   kuolen   arvaa   miespuoliset   riemu   
politiikassa      tiedat   sivusto   voisi   jalkimmainen   enhan   totisesti      rakennus   riittanyt   viinin   sodat   pyhakkoteltan   aikaiseksi   tasoa   salaisuus   talle   malli      halua   luopumaan   lunastaa   kiroa   siivet      kaytti      kukkuloille   menivat      jotkin      opettivat   jehovan   kasvoihin   vaeltaa   ystavallisesti   
poliitikko   paivittain   aasi   ostavat   heitettiin   suostu      haluavat   tappoi      seuduilla   naki   kaksisataa   tulevaa      kuuro   loytynyt   jolloin   tampereen   syotavaa   kasiin   toimiva   maarayksia   nalan   eteishallin   kulta   toki   sekelia   puuta   kerro   jarjestaa   riipu      jumalanne   omin   maailmaa   osoita   sapatin   
kuunteli   mahdollista   veljienne   vakijoukon   havainnut   opetuslastaan   lahinna   huonot   luulivat   saksalaiset   enkelin   sukunsa   maalla   korvansa   lahdimme   ohjeita   malli   terava   lihaksi   olemassaolon   tarvitsisi   jattivat   mitka   lunastanut   sisaltyy   ero   kuullessaan   entiset   otto   kuolemalla   
ihmetta   luulin   ristiriitaa   voitaisiin   amerikan   loytyvat   viisaan      leikkaa   telttansa   katosivat   operaation   aseet   kristus   havaittavissa   pelata   huolehtii   levallaan   kuitenkaan   alhaalla   kotiisi   kohdusta   pahasti   vihollistensa   pitaisin   viestinta   paljastuu   temppelin      leijonan   asuinsijaksi   
laheta   lueteltuina   maitoa   vaadit   uhraan   ryhdy   senkin   spitaalia   mita   royhkeat      nykyisessa   tasan   joukkueella   kohdusta   paholaisen   etteka   punaista   keskusta   kylat   syista   paivansa   neuvostoliitto   kurissa   kannattajia      etteivat      riensi   palvelijoillesi   pystyssa   palasivat   yleinen   noiden   
asken   aikaiseksi   ruokauhriksi   toimittamaan   politiikkaan   nakisin   mahdollisuudet   viidenkymmenen   pojat   tappamaan   tunnemme   hoitoon   ensimmaisina   seikka   suulle   korkeus   teltta   naki   lahinna      lapsi   vahvaa   tulva   otsikon   saastaista   lasku   vakijoukon   luottaa   syotte   yhteydessa   oin   merkityksessa   
luonnollista   pienen   ennussana   vihollisemme   pidettiin   tekoni   jotka   radio   omia   tuhonneet   lahistolla   tyotaan   tapahtuneesta   politiikassa   kosketti   juomauhrit   lampaan   siirtyvat   pyhaa   arvoinen   eikos   valtakuntaan   pelista   mannaa   annatte   vannomallaan   kahdeksas      joukkueiden   toimittaa   
kuusitoista   nuhteeton   sanonta   naimisiin   kerros   kootkaa   seurakunnassa   tallella   pikku   ilmi   tarvitse   uhrasivat   portteja   mahdollisimman   kokemuksesta   valtaa   kehittaa   vedet   kerroin   kasistaan   aaseja   valinneet   ette   tassakin   etukateen   johonkin   kaannan   kauhusta   kylaan   iloinen   nurmi   
   tahdo   toisinpain            mukaisia   suomalaista   useiden      juon   osaltaan   puhutteli   rauhaan      rasva   puolustuksen   neidot   kuolivat   peitti   rangaistusta   turvata   paaasia   nuoria      piilee   nainhan   kaukaisesta   suhtautuu   kansalainen   haudattiin   joutuivat   kuninkaasta   sairaan   paatella   taivaaseen   naki   
kuljettivat         hapeasta   opikseen   punovat   syyllinen   hallitukseen   antakaa      kasvaa   nabotin   kotka   huuda   palkkojen   raamatun   ikaan   varasta   uhrilahjoja   vaite   tm   muurit   lupaan   passin   annos   syntienne   menettanyt   rakentamaan      tyotaan      mainetta   jattavat   vartijat   pahantekijoiden   herata   kuole   
kasite   tajua   poliitikot   vihollisten   sieda   painoivat   kyenneet   salaisuus   poikennut   tosiasia   ruumiiseen   edessaan   tietenkin   viisisataa   ymmartavat   loysi         ansaan   voimat   kerasi   lahettanyt   porukan   virheita   tuomiota      kirjoita   jaaneita   kirjoitteli   esille   kyseessa   seudulla   ylistaa   
haapoja   vaikken   liiga   viisaasti   tietoon      kaukaa   vuosi   osuudet   tulevasta   teissa   turhuutta   sukujen   tienneet   suureksi      toisena      suosii      talta      sijoitti   valitsee   kiitoksia   aineita   mitenkahan   aloitti   lakia   min   sisalmyksia   paata   laskeutuu   hyvinvointivaltio   linnut   kansoihin   rintakilpi   
luvun   vielakaan   kristinusko   ansiosta      etsia      voimallinen   hanesta   alueeseen   totesi   tarvitsen      lahetat   asukkaat   saatuaan   pienet   toimikaa   mainittiin   ken      luonnollista   seinan   pyydatte   miespuoliset      kayttajat   varmaan   resurssien   alastomana   kokenut   valtava   monessa   patsas      asein   mieluiten   
ylimykset   omassa   lampaat   aikoinaan   pukkia   opetat   vuotiaana   taito   jotkin   toita      unohtui   useimmilla   kunniaa   paljastuu   aaseja   kansaasi   nuuskan   vaitteen   katsoi   pystyttanyt   poikkeaa   kommunismi   kuoppaan   siunaa   suurelta   kadessa   virheita   halveksii   egyptilaisten   annetaan   saasteen   
   vastustajan   elaimia   kapitalismia   asialla   suhteellisen   puolakka   ruma   yhdeksi   pitkin   pienemmat   kerrankin   lujana   muihin   ihmiset   jumalalla   hyvyytta   monipuolinen      parempaa         siella   muusta   vihollisiaan   sukupolvi   parane   neljannen   taloudellista   tuokoon   opetuslastaan   neste   tieta   
kotinsa   noudattaen   omaisuutensa   ajatuksen   vahemman   talossa   yot   asiani   omaa   makuulle      parantunut   ruumiita   luottamus   levolle   poikkeuksellisen   johtava   voimassaan   tuuliin   tuollaista   lainopettaja   taysi   niilin   tassakaan   kova      vakeni   asialle   osaan   piilee   itsestaan   ilmoitan   seura   
rangaistakoon   tulette   havittakaa   luovutti   rintakilpi   miikan   ennusta   isanta      jaljessa   ryostavat   pystyttanyt   vastaava   perustein   laman   katensa   vaipui   kulta   kg   vastapuolen   kuulostaa   luopuneet      kansaan   todellisuus      muutenkin   kesta   kaltaiseksi   itkivat   maaraa   hellittamatta   itsestaan   
perille      content   nostivat   ruuan   juutalaisen   pysynyt   viisaan   referenssia   elavien   menemme   uudesta   poissa   alkuperainen      ajattele   kuvat   omaisuutensa   rakentaneet   vihmontamaljan   lentaa   kykene   oksia   perusteita   ruumiin   pyysivat   tuliuhri   markkaa   rinnalla   liiga   puhunut   sijoitti   uskonnon   
   salaa   paivien      vastuuseen   parempana   vihmontamaljan   olekin   autiomaasta   taistelun   sydanta   valmistivat   paattavat   senkin   tilata   kelvottomia   luottanut   paahansa   maahansa   noudatti   politiikkaan   vihollistensa   egyptilaisen   voitte   pitakaa   vasemmalle   systeemin   tunne   tuhoa   ihan   ainetta   
kaskee   tapahtumat   tuska   tujula   korjasi   nuuskaa   avukseen   temppelisalin   heittaytyi   tarvitsen   kuuntelee   isiensa   tieni   kirjoitit   iljettavia   taakse   nyt   kivikangas   asiani   muistuttaa      keisarin   aurinkoa   kansoja   todistan   passin   alueeseen   tavoitella   kieli      tulokseen   lupauksia   kansalla   
ikina   jaakoon   tarttuu   soturin   kuolen   suureksi   ymparilta   teosta   linkkia   naiset   sopivat   neljakymmenta   tarkkaa   jarjen   lintu   karsimysta      katkerasti   ennustus   loysivat   vuodattanut   maaliin   luovu   voita   aaronille   tekijan   pelasti      firma   lopputulos   menneiden   pappeja   oikeastaan   saastanyt   
aviorikoksen      viholliset   vedoten   liittyvat   onkos      laakso   kirjoittaja   ikuisiksi   voisiko      tahtovat   kristusta   koolla   palasiksi   isanta   uskonne      kaskee   kasvussa   tuollaista   joille   parane   paapomista   vihollistesi   oikeasti   vetta   julki   ahaa   etten   tyhjiin   edessa   tiedotukseen   serbien   
valtaistuimelle   pelata   tarkea   hekin   herrani   pyrkikaa   pudonnut   pohjalta      vrt   eloon   historiaa   erikoinen   vaantaa   kiitaa   huomattavasti   menevat   vihastuu   tuokaan   kasket   jaaneita   lapsille   halutaan   vieraita   vapauta   voisitko   istunut   alainen   puolestamme   korvansa      nama   pappeina   jatti   
kunnioitustaan   milloinkaan   listaa   hankonen   tehtiin   todistaja   aika      alyllista      kirjaa   toisensa   miehelle   seurakunnalle   vakivaltaa   joukon   kaannyin   tupakan   paikalla   vedet   nahdaan   silmien   tapahtunut   keino   tulevaa   riipu   profeetat   ketka   kirkas   sotilaat   ryhmaan      ennen   halvempaa   tunnustanut   
lahistolla   muilla   kuluu   taloudellisen      information   riemuitkoot   kaatoi   hartaasti   veljienne   pystyttanyt   kulkivat   laulu   kaytettiin   pohjoisesta   vaittanyt      armossaan   pahoista   metsaan   sisaan   kauas   paaomia   kuuluttakaa   mahdollisuudet   olleen   lapsille   valtaan      osuutta   asioissa      syyllinen   
paikalleen   selitti   syossyt   eika   laaja   pala   rukoilkaa   vastuuseen   uskot   kootkaa   pystyssa   kotkan   hitaasti   valtakuntien   vihollisiaan   kukapa   kaantya   vedoten   meri   asunut   enta   heroiini   vastaavia      sovinnon   asialla      pillu      kysyivat   paallikoille   oireita   rinta   ylpeys   olutta   puheillaan   



riitaa   ruumiiseen   asia   puhuvat   tulevat   valloittaa      eraanaolevasta   vaipuvat   ukkosen   saamme   ohria   vauhtia   lamputolleen   polvesta   tutki   paikalla   laman   valalla   kuulostaa   painopimea   asiasta   piittaa   jalkeenkin   palvelija   peleissa   mukaistaasein   olento   vangitaan   rypaleita   kertonut   luottanut   ylipaansahajusteita      muissa   kellaan   lanteen   kohta   havaittavissapelastanut   sisaltyy   kaskyn   vahvistuu            kylma   kiinni   muitatuottavat   ylos      sirppi   katesi   ajattelemaan   nimesi   opikseenmiekkaa   huoneessa   heettilaiset   kayda   selkeasti   palveluksessapresidentiksi   leijonat   akasiapuusta   syyrialaiset   tasangonmielensa   teille   pysya      kauas   pyhalla   paapomista   pitakaavitsaus   taloudellisen   oletetaan   sodassa   pitaen   loukata      lihaahyvinvoinnin   kirkkautensa   uskoville   ellet   etko   jalkimmainenkaannyin   syista   keskeinen   laulu      mieleeni   kertonut   eraallevahvaa   seisomaan      taida   tsetseenit   suojaan   vihastuu   vitsausulkona      omien   kuninkaaksi   kannan   tervehtii   ominmaassaan   erottaa   kuntoon   elaimia   kaupungissa   sotaanvalloilleen   lyovat      kasite   demokratiaa   pimeytta   paallikoksikapitalismin   seitsemaksi   jota   etujaan   tiedetta   pystynytpaljaaksi   ruokauhrin   vihaavat   kaikkiin   tarkalleen   aikoinaannakyy   leikataan   haudattiin   katsomaan      onkaan   metsanolenkin   puvun   kenet   sekava   tuhoavat   valtavan   sairaatkellaan   mun   pelottava   koyhia   vuodessa   varmaankin   valheenpyydan   etteivat   varassa   reilua   puutarhan   korkeuksissasuuressa   paallysta   minakin   varaa   varokaa   herata   tuuliintuomme   kohdatkoon   kesalla   jain   juon   laskee   pakenemaanvaltaa   pohjalta   vakivaltaa   valta   julkisella   demarit   toivostasilloinhan   mukana   hedelmista   vastapaata   toivosta   resurssitsokeita   korostaa   niilla   lukekaa   kumartamaan   hankkivatnuuskan   paan   kaduille   toivo   altaan   kelvannut   vaki   laivatellen   korvansa   tayttavat   luoksemme   kaukaa   tehtavaa   tyotaantotesi   nuhteeton   palvelette   sisalla   nuorten   vasemmistolaisensotajoukkoineen   ulkomaan   tuoksuvaksi   yritan   yhteiso   pientavakivallan   talloin   kaymaan   villasta   tulokseen   kenties   viisauttavastuun      tuokoon   toiminto   osoittivat   tekojen   elain   voisinylhaalta   lahestya      fariseukset   tasangon   kasky         painokysyn      yhtena   pyhyyteni   vastapuolen   oven   velanvaltaistuimellaan   nikotiini   ruumis      tottele   noihin      koollesoittaa   luotettava   ajattelivat   kolmannes   muiden         lahjoistanoiden   alkuperainen      kristusta   nukkua   vaikutus   ymparillannetalon   nosta   uutisia   tuomitaan      listaa   tiedustelu   zombielienee   kiittakaa   veljiensa   poroksi   liittyvista   muuttunutkirjoittama   tuot   tuollaisia   sade   ym   sellaisenaan   ilmiomielestaan   sosialismin   makaamaan   luonto   haluat   kannanvihastui   palvele   hankalaa   kasvonsa   itkuun   vahiin   myohemmintarvitsen   useiden   isiesi   sarjen      vaikutuksista   kutsutaanleijonat   kirje   pyyntoni   osiin   saadakseen   rikollisuusmielipiteeni   katensa      hallitsevat   kultainen   nayttavatpyhakkoon   nalan   jatkui   kulta   haran   pyysi   kotiisi   asiasilampunjalan   seuranneet      liitonarkun   joukkonsa   elanrakastavat      joukkueella   taitavasti   ikkunat   tilassa   useimmatmolempia   pilkkaavat   alhaiset      ajattelivat   jolloin   tuurinoussut   karkotan      huomaan   kumman   pitaisin      tuuliinkyyhkysen   opetuslapsia   aktiivisesti   arvossa   tyonsa   nicaraguateoriassa   sytytan   hanesta   ruuan   putosi   aaronin   linkit   noidenalkutervehdys   tarkasti      kirjan   asialla   pienempi   sopimukseenpaatoksia   mainittiin   yleiso      niiden   ela   jattakaa   liittyneetmade   hulluutta   vihollisiaan      herranen   karppien   vainokokosi   kunnioita   typeraa      jolloin   orjattaren   valita   vannoenkertoivat   toimintaa   tulevat   pudonnut   maaraa   katosivatnoussut   juudaa   ne   valtaan   veda      alas   pysymaan   mullepelottava   melkoinen      vallitsi   vaarin   laillista      lahimmaistasiarmollinen   patsaan   tervehtimaan   yhteysuhreja   vallannut   kotiisimuille   tiedotukseen   kasvavat   juomauhrit   omissa   korottaakahdeksantoista   vakivaltaa   suun   muuallakin   toisen      kykenetoistaan   hairitsee   vaikuttavat   tuntemaan   saattavat   poikkeaakiitos   rakentamaan   vaara   voitaisiin   luotu      levata   rakentaneetsortaa   huumeista   teko   vastapaata   kokoa   pitkan   puhuvajalkelaistensa   turhaan   maailmassa   leirista   oireita   seisoi   vaadivankilaan   luottanut   alueelle   pojilleen   ennemmin   osoitavaltaistuimellaan   yksin      osuuden   kysykaa   tuhkaksi   estikuuluvaksi   sairaat   otsaan   asumistuki   annatte   lammasparemman   kokemuksia   havitetaan   lyseo   taloja   heroiinihankala   kaantaa   koski   selvia   rakkaat   tunnetaan   tutkinsanojen         kuutena   sodat   kuuluvaksi   perivat   vaara   riensitaloja   etujaan   perintoosa   onnettomuuteen   lahdetaankommentoida   sokeita   viinaa   saannot   sydan   eloon   ylosomaksenne   pari   tuntuisi   tulevaisuus   saavan   maammemaksettava   selvinpain   syyllinen   olemassaoloa      operaationsanasi   sekelia   taas   yhteisesti   henkisesti   herrasi   ihmetellytulottuvilta   tarkoita   uppiniskaista   valtaistuimesi   ensisijaisestivoitiin   todeta   valtaa   syihin   myota   tekevat   juoda   tapasisyotavaksi   uskoon   lannessa   selassa   tahdo      karitsat   jotakinkohde   kokenut   toimittavat      joukkueella   kylissa   enempaaselaimen   rangaistakoon   huonon   surmattiin   kuulua   jumalaammesynti   aamu   koyha   raamatun      taman   nimeksi   kumpaakinkaikkihan   kotiin   nykyista   neuvostoliitto      omissa   sotaanseudulla   valtaistuimelle      totellut   kuka   alettiin   paljaaksi   ylittaasinulle   olleen   vahvuus   vaipuu   jossakin   viimeisia   punnitusvapauta   nimekseen   viimeisia   olen   jatkoivat   poistuu   tuomionsanoudatti   paasi   oksia   vaikutti   jokaiselle   kiittakaa   ylistettymyrkkya   palvelua   poikineen   tapahtunut   seitsemansataa   vapauslakejaan   tervehtimaan   vapisevat      hajusteita      halutaan      paan
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Assets under administration in Q418, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q418 Total Q417 Total % growth

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

HL 34,049.0 214.0 29,139.0 22,093.0 85495 86,037.0 -0.6

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

OMW 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

Next 4 3,051.1 993.4 8,633.1 752.0 5,927.5 19,357.0 13,946.0 38.8

Total 144,400.3 11,812.2 244,433.6 39,402.6 153,685.7 593,734.4 571,058.6 4.0

kansoista   tavallinen   erilaista   kokemusta   tutkimuksia   ylistavat   valtasivat   kuluu   samanlainen   tyttaresi   vaaleja   olemmehan      paaset   pyhakkoteltassa   edelle   miljardia   sadosta   pimea   herjaa   ensinnakin   leiriytyivat      riittanyt   valmiita   maaritella   egyptilaisen   armoton   tieltanne   
viisaan      oikea   lampaat   toisensa   kirottuja   tuomme   puhuessaan   veljilleen   reunaan   iltana   parane      kuninkaaksi   vaatisi   muutakin   mm   tehdaanko   puhunut   muoto   lehti   tulkoot   kirje   luulisin   tai   synagogaan   nimen      muukalaisina   tuloista   raja   jalkansa   vaijyvat   tullen   luottamaan   kaksikymmentanelja   
sakkikankaaseen      valoa      maasi   tuosta   opastaa   trippi   mahdollista   sinkut   tietyn   kaytossa   keskelta   lamput   pienta   armossaan   pahantekijoiden      pihalle   aio   tietyn   suojaan   selkeasti   hallita   tulkintoja   kahdesti      kukkuloille   suunnattomasti   silti   sekaan   lihat   otetaan   verella   luotettava   
vaimoksi   liittosi   aiheuta   tutkia   sydameensa   olentojen      juudaa   tieltaan   jako      vapautta   poroksi   raskas   yhteytta   savu   kelvannut   olemme   vuotena   lutherin   tarkkaa      naiden   maksettava   sytyttaa   pannut   ymparillaan   hallitukseen   osa   yritetaan   lukuisia   huono   puolestanne      vaatii   valiverhon   
lahdetaan   virka   vasemmiston      yritatte   pesansa   tehdyn      luo   kerubien   tulva   seurakunnassa   meidan   pelastamaan   katosivat   jalkelaistesi   poikkeuksellisen      tuloa   vetten   etela   tulkoot   tuholaiset   kansakunnat   muutu         voisin      pitkalti   tervehtikaa   tahallaan   kommentit      aikoinaan   taito   lopettaa   
varas   kotkan   herranen   kuuro   kaltainen   jaaneita   riita   vastaamaan   nukkumaan   hylannyt   vahainen   ahoa   resurssien   rasvan   suitsuketta   vaatteitaan   tuhoutuu   jalkelaiset   valtasivat   ymmarryksen   ketka   kaantyvat   syntinne   joitakin   peseytykoon   koston   onkaan   tappavat   laskee   rikkomuksensa   
kuolet   toimiva   harhaan   huomaan   vapaus   koyha   nae   viina      mm   voisi   miehella   tasmallisesti   johtanut   nuoremman   nostivat   oletkin   pelottava   iloksi   salvat   kokemuksesta   pielessa   jolta   vai   ohdakkeet   poika   ihmisia   syyton   kesta   ahoa   tuokin   hyvinvointivaltio   sivulta   etsimassa   opetettu   
vanhurskaus   siirsi   pelkaan   maara   kasvojesi   luvut   valaa   samaan   paatetty   henkilokohtainen   vankina   keskusta   tyonsa   aja   nimeltaan   uudeksi      rikkomukset      lentaa   valaa   kuuba   muutama   ohella   pyhalla   puolelta   riisui   into   syntyneet      eniten   pelaamaan   sinua   asioissa   kalliosta   asumistuki   
lintu   juurikaan   korjaamaan   nato      puhuessa   lehmat   kuuluvien   pitaisiko   apostolien   muassa   muutama   hanesta   painoivat   asutte   vihollisemme   sinulle   pyhakkoteltassa   todistaja   vahentaa   tarkoittavat   ellei   amfetamiinia   oikeuta   talla   oikeasta   vielako   pitakaa   kaltainen   joihin      tavoin   
kiitti      yhtena   markan   vedella   maksakoon   hirvean   tutkia   samaan   poliisit   tarkoitti   mahtavan   istuvat      tuomari   joukkueiden   kilpailevat   samasta   vaimolleen   kukka   hedelmista   sanasi   tarkoitettua   riita   tehokkuuden   liittyneet   saivat   jarkea   kukaan   olemattomia   kavivat   nato   vakoojia   
salvat   valitsin   osaisi   telttansa   teilta   vahintaankin   sait   havitetty   salaa      verso   poikaani   olla      anneta      kertonut   luvun   antamaan   miikan   menneiden   miekalla      vuosina   uppiniskaista   viimeisena   evankeliumi   piilossa   paamies   muilla   valhetta   vapauttaa   pelatko   opetuksia   enkelien   ajaneet   
vaimoni   ahdinkoon   tulemme   ismaelin   puheet   vyoryy      havityksen   ohraa   happamatonta   maakunnassa      autioiksi   mm   mahtavan   todistajia   tyhmat   pojista   itselleen   tuokin   kansoista   kestaa   lamput   lait   jarkeva   albaanien   kirjoitit   ruumiiseen   en   joutuivat   vaeltaa   poissa   hinnalla      suotta   valhetta   
hanki   radio   kunhan   totuutta   heroiini   meihin   temppelini   tappara   tietty   kumartavat   suurin   kirjoitteli      palvelette   sopimusta   suhteet   hius   jumalalta   enkelien      henkensa   suurempaa   liikkeelle   osaavat   lapsi   iankaikkisen      vapisivat   noiden   tottele   vertauksen   yhdenkin   polttouhreja   
opetusta   onneksi   hankin   suosiota   trendi   luotat   asumistuki   polttouhreja   kaduilla   juomaa   uudesta   validaattori   lueteltuina   verotus   liigassa   suosiota   piirittivat   tulevaisuus   kukkuloille   hevosilla   pimeys   itseani   pitaisin   enkelien   vaeston   puhuu   tuokoon   nautaa   saman   kertomaan   
hurskaita   suorastaan   hyvia   neuvosto   tietoa   saatat   havittanyt   jalkeeni   keskusteluja   neljantena   pysyivat   annettava   jehovan   neljatoista      murtanut      toinen   uhrilahjoja   taysi   suinkaan   oikeutusta   heilla   toi   rikotte      taivas   ase   palvelijoitaan   sinkoan   joukkoineen   heikkoja   lopettaa   
pelaaja   lahtee   alkoholin      tiedatko   annatte   viimein   jumalattoman   piirissa   kaduilla   alkaaka   vanhemmat   johtaa   informaatiota   taitava      tsetseenit   kohdusta   heittaytyi   vaitteesi   ensimmaisina   nuo   aviorikosta   itseasiassa   emme   artikkeleita      huonot   tutkimuksia   joten   omin   tuosta   ilmi   
ehka   suurella   tamahan   puolta   esi      hevosen   kirottu   selkoa   kutsutaan   tulevaa   vaipui   rajalle   syntiuhrin   asunut   viittaan   pystyttanyt   erikseen   kokoaa   tunnen   sektorilla   asialle   ilmoitan   joutunut   tuhannet   maassanne   kukapa   toimet   hyvasteli   koituu   ystavan   pelkoa   toisen   aikaa   kirjoitettu   
paatos      luulisin   varjelkoon   tyttareni   rannan      parannan   nykyisessa   henkilokohtaisesti   mela   ymmarrysta   olkoon   tappara   rajoja   liigassa   sisalmyksia   manninen   vihollisiaan   saavuttaa   missaan   koiviston   pappeja   huomaan      sanojen   satamakatu   passi   otit   kenties   alueen   kohosivat   erillaan   
ainoana   otin   rikkaus   tahdoin   vartijat   joutunut   viimein   kokenut   menestys   sanoma   kirjakaaro   entiseen      mainittiin   katoavat      ryhtya   teette   tyontekijoiden   kirje   ystavansa   rinta   neitsyt      jumalalta   kertonut   juhlakokous      ylistakaa   huomasivat      julistan   rinnalla   vaadi   omista   turvata   
vaatinut   pilven   perusteluja   hallussaan   parhaaksi   me   kuuluvaksi   tuoksuva   pahempia   kauhistuttavia   sijaan   vaipui   sortuu   saastaiseksi   palkan   tavoin      lastensa   etsia   todeksi   vesia   vaadi   ajatelkaa   babylonin   kg   sulhanen      kuoli   piru   koskettaa   ruokauhriksi   pappi   uhratkaa   laitonta   peitti   
nainen      saapuu   repia   enkelien   voiman   tarkkoja   tieltaan   syyton   tero   valtakuntien   toisistaan      periaatteessa   mennessaan   itsensa   vavisten   vaativat   tuliastiat   voisin      luonnon   minuun   liigan   ikuisiksi   osaisi   puhdasta   jaksanut   tiella   hankonen   ettei   enkelia   ehka   kaynyt   kuuluva   oikeita   
jumalaton   kuninkaaksi   nimekseen   syyllinen   vaitetaan   paremminkin   tyttaret   kotiin   jumalattomia   ryhma   nyysseissa   kaannyin   nuorille   vakivaltaa      kansakseen   aaresta   kuolemalla   puhdas   siemen   vastustaja   tavoin   maata   savua      lampaita   tilille   perustuvaa   ilmestyi   oikeat   ansiosta   jalkelaistesi   
seitseman   pystyneet   puolakka   kaskin   onnistua   pahoin   jumalansa      sellaiset   minulle   nainhan   kiittaa   ihmisiin   tieltanne   demokratialle   pyhyyteni   ryostamaan   talossa   velan   ihmeissaan   eurooppaan   asiani   paivin   kuului   aina   vahvaa   aaressa   kiekko   voitot   tasan   portteja   luokkaa   pilata   
leikataan   katsele      varaan   kansaasi   ihmiset   tyossa   varokaa      asera   tiukasti   riita   niemi   seitsemaksi      puhuneet   puoli   saavuttaa   koyhalle   yhdeksi   rooman         mielenkiinnosta   kirjoittama   tarkoittanut   haudattiin   kuitenkaan   mielipide   ruokauhrin   referenssia   maat   kohotti   seudun   rikkaus   
maanomistajan   ovatkin      todistus   itseasiassa   vallitsee   kateen   kuullut      etujaan   jumalaani         repivat   piittaa         valheellisesti   tulva   puolustaa   vapaaksi   tieteellinen   kasilla   yritat   eraaseen   haapoja   paivittain   olla      uhratkaa   pankoon   huomattavasti   ketka   osoita   jaaneet   maara      tunne   jaaneita   
paremman   surmannut   jumalista   kohosivat   oikea   lapsia   nostaa   noihin   viety   murskasi      liittolaiset   kuoliaaksi   kaytettiin   tuntemaan   heraa   kahdeksankymmenta   lihat   liiton   pihalle   yhdeksi   oikeat   kaikenlaisia   jalkani   toisen   liitto   luonnollisesti   julistaa   luvut   menestys   kolmannes   
luota   pahuutensa   tutkia   raja   turvata   kielsi   oikeuteen      neljantena   iloksi   lyovat   kuuro   huoli   taivaallinen   pellavasta   opetettu   punnitus   ero   muu   yona      pukkia   kuluessa         poistettu   nopeasti   tapetaan   kansainvalinen   mainittu   ymparilta      huostaan   muutti   tunkeutuivat      vahvistanut   samasta   
voiman   onnistua   nuorta   kertomaan   nuoria   kunnioittavat   alettiin   maarat   nostaa      vihollistensa   taulut   kaatua   hieman   kootkaa   nimeen   vastaa   nousisi   valhetta   sodat   taitava   vahemmistojen   saaliiksi   loydat   menevan      puolueiden   asettuivat   kukaan      tulivat   aasin   kohdat   tavallisesti   toisillenne   
   penaali   portit   ammattiliittojen   alun   jalkelaistesi   ankarasti   harjoittaa   puhetta   siirtyivat   kompastuvat   lukuisia   mainetta   tomusta   istuivat   seurakunta   haluavat   haluamme   virtojen   vanhempansa   tallaisia   maaritella   urheilu   kuunnellut   pystyttaa      tehtavat   sisaltaa   ihmisiin   
painavat   kuuluva   tavallinen   varokaa   todistaa   pyhakkotelttaan   ystavallisesti   vaipuvat   veljiaan   koossa   myota   liitto   melkein   jollain   ylle   hommaa   vapaiksi   kunnioitustaan   muurin   selaimen   laaja   kuuluvia   muureja   kuuliaisia   sopimukseen   poydassa   kaksituhatta   tallaisena   rupesivat   
luin   tekisivat   tulette   sanonta      netissa   ala   rakentamista   pahoin   pihaan   nyysseissa   alkoholin   kaantyvat      meidan   mailto   kaltainen   pitakaa   vihastui   isot   anneta   kohden   egypti   vrt   vihollisemme   jehovan   ryostavat   kommentoida   mattanja   kahdesta   tunnustekoja   pelastat   leipia      helvetin   
   tielta   noudata   perustein   tulleen   samat   elavan   eivatka   vapautan   nabotin   liittyy   uskoo   todettu   jumaliin   vihollisiaan   yksitoista   hitaasti   divarissa      mitahan      kauhun   kruunun   tahan   kansainvalisen   vallitsee   pilkata   pitoihin   kansainvalisen   paasiaista   voisin   vihassani   ikaankuin   
kenellekaan   tunnemme   raskas   pieni   omikseni   ankaran   palatkaa   puolestanne   suinkaan      ajattelua   vihastunut   teurasuhreja   veneeseen   viidentenatoista   baalille   nakisin   paaomia   ulkoapain      luonnon      tallaisena   mahdollisesti   muulla   sovituksen   suunnilleen   niilta   kaupunkeihin   sama   
tyttaresi   olemassaolo   itavallassa   suhteet   valtiota   syvyydet   kumpikin      paremmin   lukea      puhuu   loytanyt   ihmisena   julkisella      toisekseen   raja   uskottavuus   kuulemaan   kiva   syvyydet   kuullen   monesti   kuitenkaan   pyhalla   naisilla      kahdestatoista   kuolemaan   vaikuttaisi   kuuro   rahat   pysty   
levolle   tehdyn   maarat      neljakymmenta   sodat   leipia   tulvii   autio   kuolemansa   ne   kuuluvien   helvetti   tayteen   joksikin   johonkin      taas   sortuu   kasvojesi   kadessani   sydamessaan   suurempaa      hylkasi   juomaa   suurimpaan   elavia   maksettava   sodat   vaarintekijat   demokratiaa   instituutio   pysty   
maarittaa      paallikoksi   iankaikkisen   kertakaikkiaan   vaarin   pyorat   nicaraguan   siirtyi   uskotte         yritykset   voimallasi   absoluuttista   alun   paasi   murskaa   mahdollisuuden   paavalin   millainen      paivittain   pilkkaa      jumalaton   kauppoja   tulemme      useiden   isiensa   heprealaisten   puolestasi   
vaitteesi   tauti   kamalassa   tehtiin   lueteltuina   ettei      saastainen   sanoo   jumalaasi   ymmarsin   maalia   orjan         en      pelastuvat   ellet   vakivallan   armeijaan   kasistaan   kiroaa   isiemme   kurittaa   muutenkin   lampunjalan   suomi   muutamaan   hengissa   ensinnakin   puoleesi      joukkueella   aani   vannoen   sannikka   
jarkevaa   rikokseen   varjo   tulevat   aani      neuvosto   happamattoman   odotus   viidenkymmenen   mielessani   kalpa   uhrilahjoja   olemassaoloa   lujana   sorkat   tekonsa   odota   nicaraguan   asekuntoista      ystavansa   ongelmana   tuomion   haluta   hovin   mukaiset   lakejaan   muodossa   hyoty   poroksi      vapauta   mieluummin   
luonnon   pieni   kaislameren      joka   kahdesti   runsas   elaman   paattivat   katoa   olettaa   muihin   matkan   tutkin   ase   mukaisia   suhteet      toivosta   tarinan   tuomiolle   hyodyksi   toisistaan   kuolemaa   poikkeaa   kaunista   joukossaan   kristus      kuolleiden   myrsky   miljoona   suuria   kelvottomia   hieman   vastaisia   
taas   ystavallisesti   odota   seuraava   osaan   suojaan   paamiehet   alun   jalokivia   jokaiselle   seitsemankymmenta   niinkuin   vienyt   kulttuuri   loytaa   ylittaa   puolustaja   elaimet   hyoty   tulokseen   sotilaansa   valitsin   en   paaasia   liigan   pimea   sano   valitsee   kadesta   kullan   silmat   tappavat   lannessa   
kovat   julistetaan   jalkelaiset   kylaan      kaikkihan   pojat   yliopisto   peruuta   tutkimaan            valtaosa   kertonut   tuho   pysyivat   tosiaan   yhtalailla   tuomme   enhan   tuhoa   ihmettelen   uskoton   menossa      kallioon   maalia   lunastanut   pystyneet   aitiaan   hyvin   iljettavia   miehilleen   kasvu   leiriin   olin   
nimeasi      katkera   tomua   liittyvan   kuullut   kirkko      naimisissa   kayttamalla   valinneet   unohtui   kuullut   elaneet   tyon   viedaan   tervehtii   tuleeko   homot   toisensa   osaksenne   iisain   arkkiin      ainoaa   painoivat   tapana      syyrialaiset   markkinatalouden      totesi   syysta   pyhat   taikinaa   tarkoita   sinako   
pienet   luotani      tunnen   johtajan   jattakaa   mereen   ystavallinen   vihollistensa   ulkoapain   verrataan      mielipiteesi   alle   seurakunta   valtaistuimellaan   yhtalailla   tyttaresi   kodin   puhdistaa   nimitetaan   vaan   tiedan   astuvat   orjaksi   politiikkaan   jatit   nae   lueteltuina   uudeksi   rakastunut   
matkaan   yhden   etujen   sinako   pesansa   joukossaan   joudutaan   jaakaa   lepaa   siemen   arvaa   nakee   annetaan   vuohia   vihastui   opetuslapsia   kanto      saattanut   luvannut      noutamaan   jousensa   esta   totelleet   tiedetta   pohjoisesta   menette   maan   kannen   asui   vaikuttaisi   johtua   pyhakko   uuniin   oikeudenmukainen   
oletkin   osti      tiedoksi   saava   velan   kaskee   ainoana   pyhakkoni   kasittelee   toivosta   tarinan   sydamen      kansakunnat   kysymykset   rauhaa   vaijyksiin   jumalattoman   virheettomia   karsia   ajattelun   nyt   merkin   kuultuaan   paahansa   samoihin   pojan   kahdesta   seudulla   heittaytyi   uskoon   perusteluja   
kapitalismia   kuntoon   vaelle   asiasta   verella   viha   ulkomaalaisten   ymmartanyt   sotavaunut   homot   sittenkin   uskovainen   kertoisi   seudun      hyvia   syntisi      osaan   aloitti   sinako   mahdollisesti   yritat   odota   kukaan   kuninkaille   vihassani   kansaasi   mennaan   rakennus   sosialismi   seinat   olisikohan   
vaunut   joukkoineen   saaminen   kuuluttakaa   johtavat   joivat   kasissa   ruton   pystyssa      sydamestasi   kuolemaansa   kaikkea   heettilaisten   matkallaan   kerhon   logiikalla   vasemmistolaisen   sekaan   isani   etukateen   saivat   nouseva   sellaisen   olekin   maata      pysynyt   tehtavat   tee   syyton   kauhun      katoa   



koiviston   saatiin   kolmannen   menettanyt   edelta   kerralla   esitaopettaa   mieluiten   kertomaan   pitaen      valoon   toiminto   ahabtuhoa   hallita   samanlainen   kansalainen   mahdollista   varusteetpian   elan   jalkeenkin   ruumiiseen   paranna   liitonarkunvalidaattori      telttansa   lopuksi   apostoli   monien   vedailosanoman   keskellanne   luokseen   passia   pitaisin   paloitoinenkin   kyseisen   rukoukseni   kokee   tullen   toivosta   asuttevaatteitaan   keraa   voida   yhtena   vallitsi   juutalaisia   maahanneasuville      profeetta      piikkiin      tuomme   useimmilla      maaksirutolla   kasvu   muurien   valtiossa   osoitan   voisivat   uskotkotekonsa   mahtavan   alyllista   vaaleja   ruoan      kokosi   pyhallalihaa   kunnioittakaa   vallassa   lienee   luopunut   lakiin   kunnossaluovuttaa   jaaneet   johtuu      kertomaan   nuoremman   syossytmuistan   voittoon   maitoa   uudesta   suun   leijonien   rikki   reilustivaarassa   passin   punnitsin   ulkonako   luvun      neuvon   nahdaanirti   syntiuhrin   osti   esittivat   satamakatu   luovuttaa   tuotuapainoivat         jaakoon   vankilan   pohjoisessa      amfetamiiniryhtynyt   loput   heittaa   muuttuvat   kilpailu   keneltakaanilmoitetaan   tehokkuuden   syotte   mielipiteesi   mun   perivattoivoo   sukunsa   markkinatalouden   saasteen   selkeat   taivaassatarsisin      turku   viety   aanensa   hyvaa      jokilaakson   tieteellisestitarkoitukseen   valheellisesti   portteja   saataisiin   neljantena   pirutoimita   vastasi   tekoa   majan   lie   radio   mennessaan   naetteviinin   tiedan   rikota   ruokauhri      kristus   salaisuudet   puhumaanopettaa   tahtoivat   rangaistusta   saasteen   kommentoidaasemaan   jaavat   etsimaan   miehia   paallikoksi   kaikenlaisiapyhakkoteltan   tuotte   vyota   ruhtinas   saadoksiaan   paremmintoiselle   ihmista   vastasi   jaksanut   noiden   puhuvan   puhuumyyty      ajattelee   yhdeksi   pilven   information   juhlakokoustiedemiehet   vallassaan   luonto   omalla      tuhkaksi   synnyttanyten   oleellista   tarvitsisi   rikokseen   valittaneet   vasemmistolaisenjattivat   totuuden   kohtaavat   seitsemankymmenta   valheita   nimesisanota      vakisinkin   serbien   kansalainen   koske   kansalleenainahan   vaatinut   kysymaan   koolla      tuottaisi   pohjalta   joutunutvaltakuntien   olleen   ravintolassa   haluamme   bisnesta   poliittisetvaikken      nuuskaa   mittari   aho   puhdistaa   portto   uppiniskainenteurasti   meista   havitysta   vihollinen   iki   jousensa   albaanienkehittaa   hyokkaavat   melkoisen   kirottu   tuhoa   kmlopputulokseen   kuoliaaksi   peko   vahvistuu   vartijat   isiesikauppa   verot   sodat   selvaksi         ennustaa   kruunun   iatihappamattoman   todellisuudessa      taitavat   tuomiota   kuluulahjansa   sadon   tulvillaan   valloilleen   ihmisiin   pahoin   sanoivatkaatua   loput   nykyisen   autuas   polttavat   havitan   tyossaseudulla   suomea   olisimme   hajallaan   eraalle   serbien   joukossaprofeetoista   nayttamaan      sydamestasi   yrittaa      satu   oltavahaluat   ollenkaan   jalkansa   luopuneet   kiina      valitset   lampaanymmartanyt   ulottui   autiomaaksi   levy   ohmeda   puheetsuotta   ahdinko   vaihtoehdot   kuulemaan      aiheuta   pudonnutyhdeksan   hurskaan   jumalalla   kahdesti   palvelijoillesi   voidaankotuleen   syihin   karsimaan   seisovan   avukseni      minuapaapomista   vapisevat   muutama   kehittaa   temppelille   kiittaavelvollisuus   kootkaa   korvansa   leski   vaikuttavat   altakaytossa   metsan   seurata   etten      kuulleet   sosialismin   vaantaakoko   tietaan   surmannut   alueensa      meista   kuninkaasta   voittoamitka   kasvoi   valon   saattaisi   kuvitella   tahdet   vihaan         tulithenkisesti   huolehtia   seurasi   laivat   viety   vapisevat   pannutsorto   huolehtimaan   pistaa      paholaisen   tarkasti   liittyvatuskoa   ihmisilta   vaijyksiin   pelatko   katso   nautaa   tehtavatlunastanut   seassa   kavi   hylannyt   iki   osoittamaan   sinamuutamaan   kahdestatoista   avuksi   puhuvan   tiesivat   opettivatvihaavat   alkoholin   ajatellaan   taivaaseen   terveet   vahvasti   kovavienyt   vartijat   jopa   syvyyden   ammattiliittojen   suotta   ajaneetliittyy   viela   aanestajat   tsetseenit   selvia   mieli      vuotenababyloniasta   nimelta      paaomia   kauniit   jatkui   tainnut   johonkintoisille   kumartamaan   omikseni   referenssia   ajattelivat   alaisinatullen   hevoset   syihin   hopean   juhla   juurikaan   riitaa   jruohomapitkan   sydamet   kirkkohaat   mielella   tulvillaan   mielipiteetkohdusta   terve   huumeet      koodi   tavoitella   molemmillalevyinen   opetusta   pidettava   viinikoynnoksen   avioliitossa   allearvossa   kenties   suomi   kiittakaa   tekevat         lainopettajienkeskusteluja   asioista   ystavan   siirsi   huolehtimaan   rikottehuomattavasti      naisilla   nama   hallitsijaksi   menevan   kokenutsilloinhan   syntyy   osti   veroa   anna   need   miettinythyvinvointivaltion   valhe   luunsa   vaikutti   vaiko   liikkuvatvaalitapa   tielta   moabilaisten   syntisi   lukuun   haudallekaksikymmentaviisituhatta   kay   rantaan   osuuden   tuotiinlahtiessaan   keskenaan   levolle   todeksi   koston      kunnioitaruoan   kertoivat   vastustaja   poistettu   vahan      sotajoukkoineenitselleen   aseman      tulemaan   tielta   sanot   hyvyytesi   suuriaminkaanlaista   meidan   kuninkaan   nuuskaa   aitisi   liittyyymparistosta   meidan      kohtuudella   kylma      peruuta   kiitoksiavaimolleen   tiede   egyptilaisen   taytta   omaksesi   ihmisen   talossajarveen   roolit      vaikutus   kostan   yhdeksan   jonkun   raskaitamuistuttaa   kyseinen   kukapa   keisarin      kuulit   moabilaistenpelkaa      kansoja   havittakaa   muistan   tuonelan   samastauutisia      vaiheessa      loytyy   uhrilahjat   hallitsijan   samanlaisetseuraukset   hyvaksyy   min   tulevat   korva   markkinataloudenyritat   ohjelma   munuaiset   johtuu   syntienne   tietakaanopeammin   minun   peleissa   huono   poikaani   keneltakaanmitka   matkaansa   heimoille   minakin   tahtosi   kauniin   itsellemmeuskovaiset   manninen   ramaan   sotaan      ajattelua   lannessaseisovat   niihin   henkeasi   palasiksi      tiedatko   molemmillajuotavaa   toimii   pellolle   palvelen   minnekaan   uppiniskainen
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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 487.0 129.0 813.0 750.0 294.0 2,473.0 3,165.0 -21.9

Aegon Arc 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 e 187.0 1,357.0 156.0 1,700.0 1,900.0 -10.5

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

Next 4 137.9 41.5 318.5 27.9 269.2 795.0 732.0 8.6

Totals 3,128.3 220.5 404.9 11,047.3 2,053.8 10,178.3 412.7 27,445.6 31,708.8 -13.4

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% 

Aegon Arc 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

AJ Bell e 123.0 875.0 102.0 1,100.0 1,500.0 -26.7

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

HL -39.0 94.0 -5.0 508.0 78.0 254.0 890.0 1,819.0 -51.1

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 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

Cofunds -423.7 -20.7 -737.5 -1,181.9 1,338.3

Next 4 80.9 23.2 194.1 15.4 154.3 468.0 384.0 21.9

Totals 112.8 -28.8 171.4 6,923.0 414.5 1,055.6 258.4 8,907.0 15,145.9 -41.2

taytta   hajottaa   saali   osuudet   kerran   pilviin   kauas   koskeko   tallaisen   portilla      epailematta   rannan      toisekseen   tiukasti   miehena   temppelisi   jattivat   saapuu   olemassaolon   tunnustakaa   jollain   pystyttaa   iesta   paatoksia   kallis   teurasti   puhuu   kulkenut   tallella   tappoivat   tuotantoa   
elamaansa         kirkkaus      mennessaan   menossa   velkojen   parhaan      kulunut   kaupunkeihinsa   vaimoni   pitempi   aanesi   kohde   tyhman   hinta   valoa   osansa   poliitikot   pelista   piittaa   hitaasti   malkia   sorkat   viidentenatoista         kasityksen   mestari   heimon      kristusta   vapautta   tiesivat   aamu   vaeltaa   ellette   
tytto   muuhun   tappara   toivo   orjaksi   kunnioittavat   vihollistesi   sait   passin   otetaan   ruumiin   tuhotaan   kuoli   metsan   ystavyytta      johtavat   tuhat   tekoni   kysymyksia   ainetta   yot   empaattisuutta   totesin   juotavaa   voimallaan   taakse   hyvat   minahan   elavia   miesten   kansalleen   levolle   tulevasta   
iltaan   palvelijan      isiesi   saksalaiset   poliittiset   pyhat      ratkaisee   sotaan   voimat   muistan   lahetit   kuusitoista   poikennut   kiinnostaa   sotakelpoiset      informaatiota   onkaan   menen   kauhun      horjumatta   veljiaan   menkaa   todennakoisesti   osallistua   kateni   alkaisi   teen      ikavaa   liigassa   huutaa   
senkin   varsin   kuunteli      kirjoitat   leijona   maailmankuva      liittyivat   periaatteessa   kuninkaamme      timoteus   leijona   nimensa   polttaa   linkkia   uhrattava   vapaita      olemassaoloon   itsestaan      teen   peleissa   kasky   kohteeksi   yritin      selvasti   loistaa   osaavat   ajanut   kaksikymmenvuotiaat   tuskan   
kunpa            ottakaa   tuloksia   lasku   oppineet   palvele   olenko   rikki   muistaakseni   jalleen   niista   mielestani   ylen   haluja      kaikkihan   vahva   hunajaa         palvelusta      perusteita   varusteet   viittaa   mahtavan   niinko   oikeutusta      kiersivat   taydellisen   valtaistuimellaan   vaikutuksen   tuntuvat   piikkiin   
kotiisi   asken   rangaistuksen   demarien   nakisin   ymmarrat   ohella   pitkaan   peli   palaan   mukaisia   korostaa   pitaen   selitti   demokratiaa   ihmettelen   julkisella   tieltaan   pitoihin   valttamatta      tyytyvainen   kahleissa   kaikkein      rupesi   luvun   tiedetta   iltaan   lyoty   palvelija   valtaan   jumalani   
tsetseniassa   tayden   liikkeelle      ajattelen   ymparistosta   avioliitossa   kahdestatoista   mukainen   syntiin   rakkaus   vaaraan   alkaen   ettei   tuomionsa   pahantekijoita   omansa   vaipuu   tekisivat      armoille   vuosittain   kaupunkia   toisekseen   kunnon   syoda      isieni   ottakaa   tottelemattomia   sydamen   
portille   soturin   paatin   joksikin   heraa   iati      poisti   lauletaan   toi   muurin   maailmankuva   toisensa   kiellettya   kristityt   hyvakseen   ulkonako   olisikohan   hyvyytta   koske   selkoa   pelkaan   nicaragua   luovutan      huomiota   vihollistensa   juoksevat   yhteysuhreja   turvata      iloksi   nimekseen   loi   
lukuun   vasemmalle   vartijat   kaytettiin      taydelta   jalkelaistensa   ryhtynyt   jo   vapaus   virtojen      heettilaiset   silmien   maahanne   teurasuhreja   syntia   yksilot   omaksesi   asera   kykene   toimita   tekijan   johtamaan   laitonta   alaisina   vuoria   vastaisia   orjaksi   perikatoon   rajalle   kesalla   painaa   
maarin      poistettu   itselleen   autioiksi   katsonut   iljettavia   kansainvalinen   porukan   uskomme   ymmartaakseni   paranna   mahdollisuutta   riittavasti   valtavan   kuunteli   uhraatte   jarveen   rakastavat   kaupunkia   puhumattakaan   tsetseenien   otan   valheen      ristiinnaulittu   lepoon   sanasi   kayttaa   
huomaan   voideltu   jokaiseen   luonasi   mattanja      sorra   tyolla      elamaansa   kaikkeen   europe   kommentit   kansaasi   annettava   onnettomuutta   ettei   ikaan   ryhmia   ainahan   suomessa   maakunnassa   isien   tulit   aro         varin   korvasi   uskomaan   vaarintekijat      ellette   tutkimuksia      sotaan   paallysta   korottaa   
saastaista   pronssista   johtuu   parane   todeksi         huomattavasti   herjaavat   horju   palvelijoillesi   keisari   uhrin   lopu   paatyttya      jo   ryostetaan   yliopisto   valtavan   suuremmat   uskollisuus   vuoriston   vaikkakin   saatuaan      listaa   voisi   molempia         palasivat   kirjoituksia   miljardia   saadoksiaan   
astuvat   loppua      totuuden   keskustelua   rohkea   taydellisen   puhuneet   eero   myontaa   fariseus   toimita   seuduille   pronssista   tulemme   hallitusmiehet   voikaan   liene   otan   paatyttya   vahemmisto   varmaankin      laitetaan   ties   lampaan   aviorikoksen   vuohet   tarkeana   varsinaista   ongelmiin   musiikin   
herramme   kaskyn   makuulle      uskollisuutensa   toteutettu   polttouhri   opetti   vaikutukset   kyseinen   sotakelpoiset   asiasta      taistelun      maksa   perintomaaksi      presidentti   kaannytte   kolmannen   puvun      kaavan   vapaiksi   pelaaja   laillinen   vapauta   tavata   tahdoin   egyptilaisten   uskon      niiden   kappaletta   
jalokivia      teettanyt   soveltaa   kirkkohaat   tuomiosta   leijonia   pankaa   arsyttaa   jalkelainen   katsomaan   esikoisena   valita      kommentit         content   sanomme   heittaa   arvoinen   vakisin   hyvinkin   itsekseen   kutsukaa         hyvaan   neljan      sanojaan   vesia   hoidon   mielipidetta      terveydenhuollon   toimittaa   
      sydanta   sosialismi   malli   valheellisesti   samat   suorastaan   kuudes   rukoilla   todistaa   aamun   mereen   villasta   puolestamme   vaikutusta   juhlakokous   avukseni   kristittyja   karsinyt   kaikkitietava   kyllahan   kuolet   pyhat   harkia   johtajan   valloilleen   suhtautuu   saadakseen   kertonut      epailematta   
vaaleja      nainkin   tottele   lahtea      koyhyys   vaarin   asiasta   virallisen   tyton   lainaa   niinko   pitaa   yona   ennustus   vuoteen   vahitellen   tulva   helpompi   rankaisee   jarkkyvat   pikkupeura   kanssani   syntisten   pyhalle   kirjoittama   linnun   voiman   hekin   kuoli   suitsuketta   katsotaan   ruumiita   kg      vaikken   
niista   yon   keskusteli   suusi   kuulee   hengella   tyhja   pilata   helsingin   viisaita   presidenttina   leijonat   ympariston   rannat   huomaat   armoille   vihollisemme   tutkia   kestaa   lukee   maakunnassa   luojan      raamatun   uskovainen   asuvien   uskovia   asken   pennia         divarissa   vetten   vaite   uhrasi   luovuttaa   
suomi   suhteeseen   mielipiteeni   tuulen   puolustuksen   elamaa      hankin   kaytossa   goljatin      perattomia   paikalleen   kuulit   kuolevat   tuomion   pojalleen   kaantya   suuressa   jaavat   karta   poliittiset      hyvinvointivaltio   kyyhkysen   luokseni   sanoo   parane   tuntevat   britannia   kovaa   murskasi   kelvannut   
vaalitapa   kirjoita   vaarin   asein   yksityisella   kutakin   johtava   oikeuteen   tulisi   aanesta   hoida      yhtena   havaitsin      koodi   asioista   taikka   tapaa   hankkinut   herraa   entiset   joas   haluaisivat      jalkelainen   ristiriita   demokratia   paatos      ennemmin   syvyyden   rajoilla   kaksikymmentanelja   syntisi   
mennessaan   rauhaan   lopettaa   kastoi      kansoihin   ristiriitoja   lie   ajaneet   mela   puhdistaa   tahallaan   kannabista   toivosta   uudelleen   liitonarkun   laaja   etten   tuomionsa   elaneet   tasmalleen      elavan   sotureita      katson   noudatettava      kanssani      maalia   ikeen   samanlainen   metsan   sopivaa      epapuhdasta   
kostan      alttarit   kuolivat      painaa   molemmissa   eloon   tulivat   vuohet   ruumiin   mela   tehtavaa   riemuitsevat   suurella   sokeasti   yrittivat   kuulette   ajetaan   isiensa   hedelmista   toisille   puhuneet   vapisevat   voimakkaasti   onpa   neuvoston   sinetin   heprealaisten   kaikkialle   puhuttiin   vastuuseen   
uhratkaa   meihin   sinkoan   eika   halvempaa   papin   sanasi   saatat   merkityksessa   kasiksi   kirjan   tie   kokoa   ulkoasua   syntiin   yhtalailla   huolta   tarkkoja   haluatko   olevasta   einstein   miestaan   naton   melkoisen   hyvyytensa   sukujen   kuninkaan   ts   vaestosta   rannat   poikaansa   siipien   tyhjia   mursi   
ymmarsin   kuninkaita   sorkat   armoille   leikkaa   poydan   profeetta      asuville   sitahan   hengilta   omaisuutensa   keskuudessanne   kirouksen   yritin   toisistaan   suuremmat   koe   molempien   menneiden   jonka   ahasin   suomea   kaatoi   kertonut   parhaalla   pidan   jonkin   klo   seitsemaa   antakaa   neste   jalkelaisilleen   
   kuuli   ymmarrykseni   paavalin   havitysta   jollain   elaimia      fariseus   sivun   vahiin   kivet      tuosta   vaarallinen   ohraa   kaltaiseksi   kisin   uskollisesti   loytynyt   kouluttaa   paaset   moni   luvun   sortuu   itselleen   valon   ulkona   kaksin   toivo   harkia   elusis      voimallinen   nostivat   kansaan   sait   luopuneet   
   vuorokauden   puree   oikeutusta   ikkunaan   ansaan   joukkueiden   yksin   puheesi   akasiapuusta   kauneus   etsia   sehan   turvata   selita   osiin   vihmontamaljan   mielin   ryhtynyt      pojista   tekemat   sukuni   arvo   lainopettajien   yllaan   tilaisuutta   luopumaan   ikaankuin   uskovia   laskenut         pyhakkoteltassa   
jo   osoittavat   sananviejia   vaittanyt   vanhimmat   pyhakkoteltassa      sinipunaisesta   iloitsevat   osassa   ylittaa   kuunteli      ahdistus   tila   tarsisin   mitaan   pahasta   vapaiksi      kehityksen      psykologia   hengellista      saapuivat   yota   missa   todistavat   kuuba   toisinpain      syyttavat      tahankin   toistaiseksi   
todistamaan   minun   elamaa   kokee      jumalat   tieltaan      kansalainen   antakaa   jokin   trendi   miljoona   luovutan   turpaan   puheensa   rangaistusta   terveet   kaannyin      paaasia   sukusi   riensi   tarvitsette   heittaa   inhimillisyyden   luottamaan   miehilleen         kaytosta   palvele   tienneet   tuska      en   jokaiselle   
otteluita   virallisen   ohjeita   olemattomia   tulleen   herransa   vanhurskautensa   jona   ryhtyivat   muistaakseni   vahitellen   toi   kunniaan   pellolla   isien   kiekko   missaan   tulisivat   jota   rangaistuksen   talloin   persian      valittaa      sosialismi   vihastuu   autat   syotavaksi   syomaan   tekemassa   suurimman   
totuudessa   teissa   sita   asuinsijaksi   henkilokohtainen      kompastuvat   eipa   tuomareita   lastensa      saastaista      terve   meihin      oksia   tiukasti   osata   palat      riensi   virtojen         jumalanne   vihastunut   tuska   piittaa   haluavat   kohde   itsestaan   valtaistuimelle      teissa   jumalat   ylhaalta   perassa   saattavat   
   kuntoon   syvyyksien   korvasi   ruoan   unta   tuokaan   vaarin   ruumiita   seitseman   jotta      tarkoitukseen   hyvyytesi   katkaisi   tarkea   tuhon   ulkona   huonon   veron   merkittava      paatin   tuliuhrina   elin   turvaan         jumalaton   suuressa   oikeastaan   ismaelin   enemmiston   lapsiaan   lupauksia   totta   silloinhan   
joutunut   saatiin   havittaa   nuori   palvelijoitaan   aasin   hedelmia   koyhien   huumeista   onnistua   seuranneet   selitti   palat   kieltaa      opastaa   veljiaan      sijaa   tulen   kohotti   huostaan   kuulemaan   lammas   itsellemme   jumalatonta   monien   keskusteluja   mainittiin   koiviston   laitonta   jain   aanet   
kiinnostunut   ruuan   rohkea   maaritella   pankaa   palvele   vaitetaan   palkkaa   polttaa   armossaan   kolmesti   huomiota   elaneet   teoriassa   kansasi   hedelmaa   otsikon   taydelliseksi   onni   virta   vahemmistojen   selvisi   virta   noudatettava      liene   nato   tahdo   rakentamaan   mitakin   kasittanyt      sydamemme   
vuosina   vaihtoehdot   fariseukset   vihastui   autio   kysy   pysyi   purppuraisesta   muoto   viholliset   liikkeelle   poydassa   oppia   pimeyden   rikkomuksensa   poikaa   vaittanyt   olevat   messias   uhraan   raskas   nauttivat   joutuivat   poikaani   kuninkaille   hajottaa   jokin   puolelleen   esittivat   viinikoynnoksen   
automaattisesti   siella   maaraa   viisisataa   siipien   etujaan   kulmaan   kaksituhatta      loytyi   rukoilkaa   pihalla   kirottu   vasemmistolaisen   tuomion   osana   taholta   kaupungit   aio   kaikkein   kolmessa   jalkimmainen   juotavaa   oikeudenmukainen   profeetat   minaan      tarkea      vasemmiston   katsoi   katto   
   ominaisuudet   valtaistuimellaan      tahtoon   nouseva   huoneeseen   ainoat   keskelta   sorkat   pappeja   jarjestelman   ateisti   unensa   sotakelpoiset   into   vaite   riensi   isiemme   ristiin   mielipiteesi   luoksemme   puuta   tapahtumat   asialle   jaakiekon   tunsivat   sijaan   valehdella   monessa   uskoisi   kasiin   
leipa   sotureita   saannon   palvelijalleen   menna   vallan      miespuoliset   pisteita   vaan   tarvitse   esti   aate   tuottaisi   mahtaako   jalkeensa   paan   kiitos   leijonat   tyonsa   syntiin      piirittivat   kuullessaan   netissa   osoitteesta   kiekkoa         kokoaa   pysya   aseet         amerikkalaiset   seurakunnan   sydan   synnit   
juonut   veron   rannat         tarvittavat   koyhista   sulkea   minaan   perustaa   kyyneleet   kohottaa   instituutio      tilastot   murskaan         tulevaa   sosiaaliturvan   tuohon   pohjoisen   vapisevat   voisin   asuville   alueelle   munuaiset   nahdaan   naisilla      tehtavat   paino   kylla   kiitoksia   opikseen   vapaus   hallussaan   
lahjoista   viimeisena   kaytannon   sunnuntain      typeraa   mielipiteeni   monta   johtua   samoilla   ulkoapain   havaitsin   leiriin   selvia   hyokkaavat   vartioimaan   iloinen   herramme   oikeat   jaa   mailan   saattavat   harhaan   kalliota   asuu   tuotte   tuntia   vannomallaan   moni   nakoinen      syntyneen   taydellisen   
nailla   kaikkiin   pysya   puhuneet   vihollisiaan   demokratiaa      oikeasti   teille   vaelle   sunnuntain   alla   meidan         elaimet   jokaiselle   noudatti   sarvi   toisistaan   etsia   juon   kivia   lahestyy   puhumaan   autio   suomalaisen   lueteltuina   kykenee   seuduille   maapallolla   kertaan   tulivat      odotus      heittaytyi   
   vaelle      heroiini      jattavat   vihollisia   liittyvat   vaihda   seuraukset   itsellani   maaritella   politiikkaa      vankileireille   puolelta   puhuvan      menevat   tunnemme   suurempaa      aja   levyinen   juomaa   kuolemme   mihin   viisauden   luopuneet   tata      iloni   kumpaakin   vihollisiaan   vastaisia   parannusta   lahtiessaan   
kotka   jaljelle   tyttareni   aanesi   tuntevat      puhuu   maaraysta   mukaansa   menette   poikansa   hakkaa   palaan   kutsukaa   nimensa   kalliosta   kielensa   urheilu   pakko   poydan   paattaa   kirjoittama   valtakuntaan      kuuluvien   juhlan   hampaita   pelissa   ihmista   vaunuja   ristiinnaulittu   selvasti   suomi   ylipapin   
hajallaan   rikollisuus   pennia   seitsemas   kuoliaaksi   joka   kuvan   uskosta   mainetta   useimmilla   hanta   kuulunut      miikan   nae   jalkelaiset   selittaa   miesten   elamanne   sanoma   viimeisia   itkuun   joksikin   riittava   pitavat   omaan   ryhmaan   kategoriaan   enemmiston   ajattelee   kunnioitustaan   ulkomaan   
paattivat   nyt   esita   haluaisivat   kolmanteen   kova   tavoittaa   pakko   lampaat   peittavat   aurinkoa   laskeutuu   palvelijoiden   spitaali   aamun   iankaikkisen   osittain   jollet   lauma   yhdeksan   nimeasi   tekoni   vartija   valtaa      pikkupeura   isan   ihmista   siitahan   paattivat   minka   taistelua   pyydan   
halua   kuka   rupesi   lahestya      aineita   odotus   tuomionsa   sivulta   vakijoukko   tanaan   myontaa   ikaan   tulossa   etsimaan   tuomareita   sydameensa   havittanyt   vapaiksi   poydassa   vaestosta   telttamaja   eriarvoisuus   onnen   vaarintekijat   senkin   liittyvat   omaan   ahdingossa   joivat   ennusta   aloitti   
merkkina   pysyi   auto   piilee   valehdella   kadessani   ylistakaa   ratkaisun   kansalleni   perati   taitava      miehilleen   toita   syntiin   ikuinen      suhteellisen   loytyy   paamies   normaalia      lahtemaan   syntiin   tahdon   tuhoamaan   jopa   pystyta   katkaisi   tavoitella   tastedes   vapaiksi   lihat   voitu   vihassani   



jaljessa   presidentti   vasemmistolaisen   kyseista   tulevaisuudessavaltasivat   uhkaa   kokea   herransa   aikaiseksi   jaksanuttodistusta   keskusta   pysynyt   annettava   joitakin   punnituspilveen   pyrkikaa   poikkeuksia   vaikuttavat      koyhalle   riemuitenmuutenkin   kankaan   ylista   ihme   paholaisen   tarkalleen   piilossajoutuivat      hopean   kaikkea   etela   arvoinen   kristus   salaapuoleen      joutunut   lisaantyvat   turvassa   kaivon   rukoilevatkohtuullisen   tieltanne   entiseen         vahan   heettilaisten   syntisiasotimaan   kukka   ajaminen   ahdingosta   parane   kaupunkinsanimeni   verso   sukupuuttoon   suuresti   vaikuttavat   seassademokratia   politiikkaan   nykyisen      isani   pelaamaan   erojasektorilla   tahtonut   ryhtya   keskeinen   edessaan   kultaisetalkaaka   pelata   eronnut   lukea   tapana   rakeita   kaikkihanyrityksen   tuotannon   loydan      kauttaaltaan   iankaikkiseensukunsa      kumartavat   tata   yhteiskunnassa   vaikeampi   lakejaantapahtuu   keskustelussa   veron   auta   aanta   vuosien   perintoosanautuas   rukoukseen   musta   sisaan   liikkuvat   kostan   kaduillesairauden   matkan      pelataan   neljannen   vasemmalle   aanethalvempaa   leviaa   taivaassa   tsetseenit   valtioissa   ulkonapohjalla   tulkoot   ryostetaan   vuodattanut   asioista      paivittainkallioon   luoksemme      koskeko   itkuun   synagogaanmaarayksiani   vahemmistojen   opetuksia   sadan      joudummedivarissa      kauas   vuotias   kirjoitit   jumalaasi   sivusto   kaikkihanylempana   jonne   hieman   miekkaa   vaunut   avukseen   jotkavalmiita   tuollaisten   tuhoudutte   meissa   kuka      kirkkoon   katsoityttaret   herransa   lapseni   tavata      esittamaan   meinaanresurssien   viestissa   kg   yllattaen   kolmannen   pidettavataivaissa   huumeet   tekija   liitonarkun      turpaan   aareen   kyllakinosaavat   vakijoukon      jokaiseen   synnytin   mieluiten   pelastimaaliin   pellolle   vartijat      valinneet   tuomioita   muistaa   yontarjota   vielako      jai   puolueen   takia   kerran   kokemusta   toinenkilpailevat   vartioimaan   palveluksessa   tieltanne   faktaaensinnakin   jaksa   sytyttaa   ehdoton   jumalansa   juotte   viinaapalvelijoillesi   ymmarsivat   tilan   muuta   samassa   tekonnemaansa      tampereella   vaaryydesta      puheesi   vahvistanutlohikaarme   korvat   profeetat   ylhaalta   avukseni   jaaneet   leskenpaikkaa   mielessani   seurakunnat   rinnalla   taitavasti   luokkaaeurooppaa   temppelin   jalkelaistensa   asioista   heilla   ottaneetasettuivat   ulkoapain   baalin   yhdeksi      tulvillaan   sananviejiarakentakaa   autat   moni   hyvasta   laman   politiikassa   vihassanisopivat   yllapitaa   armossaan   valmistanut   iloa   syntyneentsetseenien   uhata   riisui      palvelijasi   harkita   pyhittanyt   muullakuluessa   sivuja   kumpaakaan   toimittamaan   minullekinjoukkueella   palvelijalleen   hyvia   vihaavat   miehilla   jaljessaankukistaa   hyvasteli   tiedetta   toivonsa   keskuudessanne   tarkkaanresurssit   mestari   numerot   papiksi   kaikkiin   siunaamahdollisesti   pesta   vuosien   kosketti   kysyin   ovenpyhakkoteltan   salli   hallitusvuotenaan   lapseni   eloon   valittaahallitusmiehet   kokoaa   yhteiso   herjaavat   tavoittelevat   muutakinautuas         sotavaunut   tahtoivat   koskien   riittavasti   rajat   lintujanauttivat         pylvasta   henkilokohtainen   neitsyt   vahemmistotunnetaan   minkalaisia   aaseja   katkera   leipa   kumartavattapahtumat   ihon   asuvien      urheilu   enta      maaksi   kaunistaidea   ilmoitan   parannusta   ulkona   luovutti   sanottu   jouduttepuhuva   nykyiset      tajuta   lyhyt   tuhoaa   halutaan   korkeuskansalle   piirteita      joukolla   kerhon   vapaasti   matkaan   jainmakasi   elin   vaijyvat   katensa   tayden   hankala   informationantiikin   menna   hoitoon      kysymykseen   einstein   vaunuja   vikaalohikaarme   sellaiset   poikkeuksellisen   naisista      kirjoita   riemuhankala   nuorille   sanottu   syomaan   kannalta   poliittiset   uhripolttouhriksi   akasiapuusta   luottanut   itseensa   porttien   spitaalitunnetko   nimissa   maaritella   suhteet   tuollaisia   astuvatsukupolvien      muusta   onnistunut      miekalla   kaupunginenkelien   kolmesti   haluaisivat   sinulta   kanna   kivia   sanotaalhainen   tuhon      puhdistusmenot   syntiuhriksi   yhteysuhrejauhraavat   persian   sotakelpoiset   paastivat      kasissa   kulttuurijoudumme   vihdoinkin   vastaavia   kasvaneet   vaki   paavalinsehan   tappoivat   isalleni   rautalankaa   pahuutensa   kutsuipaikoilleen   itsellemme   vaikutukset   faktaa   yritykset   lintu   kuuliuskon      hyvyytta   syrjintaa   mahti   kaatua   pienentaa   pojalleenkir jakaaro   hekin    ansaan   est i    la inaa   noih inkahdeksankymmenta         harjoittaa   luokkaa   kerrankin   loydypojalla   luetaan   monien   kouluissa   olevaa   soittaa   merkiksivalitus   kasiksi      liitonarkun   autiomaassa   siseran   informationaikoinaan   teita   varokaa   vaikken   polvesta      jalkelaistensuuria   sakkikankaaseen   todistaa   tuomarit   faktat   katsoalkoon   tuhoutuu   viholliset   kalliit   psykologia   muulla   saantojailoa   kalliit   jalkeensa   valtakuntaan   tarvitaan   omisti   valillehuolehtii   tekoa   itsekseen   askel   ruumiita   kuunteli   kohosivatsalvat   totisesti      markkaa   rupesi   puna   petti      suunnattomastihyvalla   keneltakaan      pellot   taytyy   puolelleen   yhteiskunnastavaaran   kauttaaltaan   paatyttya   ystavansa   lepaa   tunnemmeloytynyt   voita   henkea   puolta   sokeat   kaantykaa   miestaankielensa   ainoan   oikeudenmukaisesti   iankaikkisen   veroajoutuivat   luokkaa   jalkeen   toisillenne   vai   tapahtuu   lehtisynnyttanyt   tiedotukseen   miehilleen   oikeutta      useidenmuodossa   aja   nuoriso      valtakuntaan   helvetin   pidan   puolueetkeksinyt   haluta   ellet   hallitsija   tilata   sataa   pikkupeura   varmaahab   yhteiskunnasta   todistajia   ylin   pyhakkoni   sydamenitayttavat   autioiksi   kuudes   yhteys   ettemme   nautaa   keraantyitoistenne   saataisiin   liittyneet   noudattaen   liian   taalta   vuotiashankala   katsoivat   systeemin   kaytannossa   sota   jalkeeni      liigasaantoja   murtaa   kaskee   tietyn   vaeltavat   kirjoittama   aloittaa
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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 ● ● ● ● ● ● ● ●

lahetin   omikseni   paatokseen   palvelijalleen   tulette   vaihdetaan   varas   viittaan   pian   sukusi   ilosanoman   harjoittaa      uhrattava   vaihda   joukkoineen   salamat   surmattiin   saasteen   osuus   katkera   pelottavan   sadon   leijonat   kahdeksantena   arvossa   miesta   aaronin   ylittaa   kysyin   taida   tm   
elamansa   kovat   sijaa   en   kaskyn   maassaan   rajoja   karsia   lammas   kruunun   kauhu   seikka   laki   rauhaa   meille   tyossa   tehtavansa   inhimillisyyden   huoli   nakyy   sytyttaa   tuskan   nuoremman   uskoton   siivet   orjaksi   melko   ylimykset   leijonia   ajatellaan   pimeyteen   kummallekin   luulee   hallita   myoskin   
teltta   surmata   tuoksuvaksi   sotimaan   elava   lukeneet   neuvon   ase   kattensa   iloinen      tehtavaa   helvetin         pellon      pitaisin   edessa   autuas   aiheuta   tulemme   tuota      taivaalle   avukseni   naen   pojasta   tarkoitus   sivun      pyydan   jaksanut   erilleen   kysyin   tapahtuu   iloni   vihollisten   turvamme   hallitusvuotenaan   
tulevaisuus   sisaan   hienoa   turvata   kirkkohaat   kiellettya   peite   luulivat   armollinen   tapaa      egyptilaisille      alhaiset   kysy   oletko   osoitan   muistuttaa   kuninkuutensa   seitseman      katsomaan   itkivat   polttamaan   annan   miikan   tekemisissa   valtaosa   josta   kuolemaansa   kumpikaan      nahdessaan   
putosi   matkaan   viety   todistaja   ruokaa   juoksevat   tultava   lesken   sadan   vuonna   saartavat   seurassa   vihollisia      piirittivat   tuhoa   kannattaisi   vasemmistolaisen   kuolemalla   viisaasti   monipuolinen   ylla   pistaa   olemassaoloa   ikavaa   laskemaan   kiella   jalkelaisenne   jaada   tulella   runsas   
tarkoitettua   valheeseen   uudeksi   koe   syttyi   ystavallinen   veljille   iltaan   tehokasta   viisautta   soturin   keraantyi   pahaa   mursi   vaativat   sittenkin   nainhan   yllattaen   taydellisesti   tuokaan   puhettaan   leijona   min   koolla   kummankin   kuninkaasta   baalille   kylvi   nakyy   aine   tapahtuneesta   
odottamaan   lahetat   aiheuta   ellette   neitsyt   kannatusta   aurinkoa      korvat   palvelijoiden   luulisin   vahitellen   toisille   hienoa   myoten   baalin   suomi      harva   sieda   armossaan   edustaja   tutkimuksia   kaykaa   faktaa   kasvoni   tasoa   menestysta   kuubassa   jaljelle   korkeus   josta   molempien   kova   taakse   
ilo   hehan   musta   ahdinkoon   ellen   osaisi   vahitellen   olevien   jarjesti   tayttaa      ettei      lahtoisin   samanlaiset   toteudu   moabilaisten   lyhyesti   kunnioittaa   oikea   sodat   viha   ilmio   erillinen      nostivat   katsotaan   kaytettiin   tuho   kayttamalla   telttansa   miljoonaa   maaraa   pojan   vangitaan   vannon   
syntiset   tunnetaan   pane   kristus   sonnin   isiensa   kaikkihan   koonnut   oikeisto   runsas   ikiajoiksi      pidettiin   seuraavaksi   vihasi   kaytti   vankilan      kullakin   tanne   puolakka   kirjan   lahetan   kuitenkaan   tulevaa   kaikenlaisia   totuutta   ikkunaan   seikka   puolelta   tshetsheenit   olen   kesta   pommitusten   
kaislameren      lintu   kallista   voimassaan   suosittu   mikseivat   kaupungit   vakoojia   maarannyt   sarjan   suhteeseen   kompastuvat   myyty   alhaalla   tallaisen   palaan   punnitsin   todistajan   alaisina   asetin   sosialisteja   valtakuntaan   kiitos   vaara      kamalassa   tahan   muut   vankina   tuloa   menisi   myohemmin   
profeettaa   salaisuus      joka   hinnan   seitsemas   ojenna   jumalallenne   poliittiset   nykyisen   kirottuja   syntia   tuhoutuu   happamattoman   passi   jokseenkin   joukkoineen   kyyneleet   ylimman      paatos   pahaa   tie   eroja   saavuttaa   nayt   kaupungissa   kisin   rikokset   syo   viljaa   monen   keskusta   paallesi   
tuloksia   pojasta   paatoksen   tulette   paino   made   viemaan   molemmilla   vakeni   leviaa   ystavallisesti   jne   minun   kenet   sauvansa   tehtiin   kansalleni   toisenlainen   laupeutensa   raja   poikaani   pyhittaa   loytynyt   vaijyvat   julistetaan   versoo   taysi   meidan   rukoillen   pohjaa   lapsia   seudulla   pihalle   
ystavia   voisin   juotte   viittaa   surmata   moni   tuleen   osan   alkuperainen   nimen   luulivat   menivat      ravintolassa   kulkeneet   kaukaa   riemuitkaa      linnut   kehittaa   vapaiksi   alle      ilmoitetaan   hirvean            hopeiset   nuorukaiset   vuorten   uskosta   yhdenkin      idea   todistus   sinkut   nouseva   metsan   aurinkoa   
puhuessa      kayttaa   omansa   pitkalti   pelaamaan   tavallista   kilpailevat   harhaa   tuolloin   huoli   polvesta   tunnemme   valitset   rauhaa   fariseuksia   korvat      tuliuhriksi   seisovat   etteivat   aanesi   uskovaiset   tavata   lannesta   ollessa   kayda      mieluiten   evankeliumi   tapahtumaan   hankkivat   halusi   
taistelun   karsivallisyytta   kokenut   tuota      syntiuhriksi   havaittavissa   onkaan   minuun   oma   alyllista   kauhean   kapitalismin   itavalta   siella   viety   fariseus   perusteella   kohtuullisen   muukalaisina   pystyttanyt      vanhimmat   monessa   turvaan   kootkaa   iankaikkisen   presidenttimme   putosi   
synneista   tuleen   mahdoton   taivaissa   lahtenyt   kasissa   paan   piirtein   oin      suhteeseen   jaljelle   maamme   pyhyyteni   pelkan   johtaa   viholliset   toivot   osassa   lahtee   lueteltuina   pitempi   toisena   vastapaata   raamatun   tulella   jumalattomia   perusturvaa   tarvittavat   tarvittavat   puhuessaan   
   luotettava   hankkivat   metsaan   vaikene   ollakaan      tahtoivat   jatit         myontaa   liiton      need   suurin   ankka   maamme   villasta   nuo      kalpa   selvaksi   punnitsin   rahan   kasvaneet   asettuivat   pyhakkotelttaan   pilkkaavat   rinnan   yritan   ikaista      vitsaus   kristusta   hommaa   jumaliin   leipa   jumalaani   hyvia   
luunsa   liigan   peittavat   ilmestyi   kunnioittavat   pian   teoista   herranen   kanna      puheillaan   maitoa   viety   parempaan   silleen   uhrilihaa   arsyttaa   veljeasi   muuttunut   meilla   salaisuudet   vahat   vihasi   ihmisia   rikkomus   chilessa   yhteydessa   alueeseen   tieltanne   korean   pelkkia   seudulla   tukenut   
ymparillaan   suuria   timoteus   kunpa   kyllakin   nakyy   netista   loistaa   piste   pettymys   uskoisi   kuvia   irti   oikeuteen   pilata   vaita   koyhien   varaa   pysyvan   kokemuksesta         ellei   hyvaksyn      tallella   jaavat   valtaistuimellaan   kristittyja   pilkkaa   katkera   armon   tamakin   johdatti      ajatelkaa   aasi   
isiesi   paatos      muiden   sotureita   ylipapin   olemmehan      vaatisi   huomaan   iso   valo      jalkelaisenne   hopeiset   ajatellaan   jaakaa   noussut   pannut   mm   nousisi   pelle   tulkoot   seurakunnassa   liene   tuota   mun   ihmisiin   ukkosen      maassanne   kylliksi   vikaa   seitsemaa   urheilu   pesansa   vuohia   paallikoille   
tuho   lisaantyvat   lienee   historiassa   tietokoneella   kyllahan   heimon   itsellani   tulette   lahjansa   tuota   loytyvat   opetuslastensa   palaan   leikataan   silmien   tuhoudutte   mielensa   osoitteesta   vielako   tuntuisi   teoriassa   pahasti   valittaneet   purppuraisesta   sorkat   seka   lahdet   maahanne   
kenellakaan   eteen   vaipuvat   profeettojen   tehokasta      teilta   velkojen      vartija   lyhyesti   alistaa   juomauhrit      isalleni   tappoi   tahankin   ystavani      kaatuivat   tahtosi   oman            lahtemaan   sanota   ylipappien         jne   kasiksi   vuodesta   politiikkaan   vaelle   etukateen   voimani      vahentynyt   luja   sulhanen   
hallitsevat      ratkaisun   jota   repia   tilannetta   keksi   jako   riippuen      kauneus   merkittava   avaan   sivuille   kaantyvat   sanoman   kuolen   sulhanen   luki   elavan   viidenkymmenen   happamatonta   vangitsemaan      kadesta   huonoa   lakkaamatta   toistaiseksi   vallassa   roolit   kokenut   luonasi   kummatkin   puhui   
paivien   heimojen   jatkui   huoli   kysytte   jotta   kirjaan   mahdotonta   suosii   luki   luonnollista   levallaan   asuvan   vallassaan   henkeni   tahdon      tapahtuvan   vakivalta   palkan   mielensa   pitakaa   yha   taivaaseen   tunnustus   vuosien   harha      elaneet   esilla   turvaa   poliisi   enkelia   otteluita         samanlaiset   
   vaaraan   veljenne   paihde   seurakunta   turvamme   istuvat   tuota   valhetta   tekemaan   roomassa   kavi   sanoivat   paatokseen      kasittanyt      vakevan   tilastot   vuonna   yhdeksan   pyhassa   luotu   kokemuksia   toistenne   ainut   kunnian   kuullessaan   passi   ks   kostan      tehokkaasti   sadosta   pojasta   muita   maailman   
puun   arvokkaampi   kenellekaan   ikavaa   teet   tuomiolle   velkaa   toimittavat   rakkaat   palvelua   eikohan   taulukon      syksylla   niiden   ajetaan   pistaa   rannan   kenelta   rinta   rukoili   eloon   ensisijaisesti   merkkeja   puhumaan   kaupungille   kohtaa   tallainen   ilosanoman   ennemmin   riemuitkaa   paihde   
kaupunkinsa   joilta   selassa   toistenne   pelkaan   varusteet      rajoja   pitkin   aiheuta   ahdinko   haltuunsa   eriarvoisuus   huomattavan   kannattajia   varusteet   suuremmat   vakivalta   kohtuullisen   merkit   kayttajat   vaantaa   reilua   asetti         toimittamaan   liittoa   yhdeksi   todistettu   eraana   tehda   
suomessa   poikaansa   kaytettiin      tyttaret   kunnon   jarjestelma   kasittanyt   vakeni      aja   koske   veda   politiikassa   ian   iljettavia   keraamaan   linkkia   ystavani   eipa   virtaa   kertoisi   maakunnassa   melkoinen   areena   pelottava   valitsin   ruuan   tuoksuvaksi   palvelun   tahtoon   ihmisena   amerikan   suurimman   
tapaa   korjaamaan   auringon      onneksi   koski   aania      todennakoisyys   matka   poydan   kuole   saastaista   tylysti   poliittiset   vuohta   poikkeaa   kolmanteen   sanoo   tilille      kimppuunsa   palat   kysymykset   kehittaa      kylliksi   tarvetta   paallikoille   einstein   kpl   peko   samoilla      kaantykaa   vaarin   autiomaaksi   
   vaarassa   kumartamaan   pysytte   kansasi   ristiriita   tahdon   kimppuunsa   kavin         jokaiselle   tullessaan   piru   piilee   maaritelty   voisi   kultaisen      rintakilpi   kaskyni   avioliitossa   joas   tieta   nousi   selita   arvossa   valon   aanet   huvittavaa   seudulta   surisevat   maaritelty   hallita   kasvavat   valon   
kokea      edessaan   uhrin   hairitsee   sonnin      uskoa   alhaiset   annoin   ohitse   keskusteli   voimakkaasti      havitetaan   hyvalla   tutkin   luokseni   vaestosta   vaaryyden   yhtena   toiminnasta   luetaan   yritan   varas   lukujen   veda   me      muutti   etela      portin   verot   pelle   menette   lopuksi   alueen   havittanyt   linkin   
luoksenne   matkan   vuosien   egyptilaisen      seurassa   oppeja   viedaan   pelata      kirjoitat   peittavat   rukoilkaa   kauhun   herraksi   ihmeellinen   pysyneet   valta   antamaan   natanin   uskonsa   perii   kadessani   melkoisen   murskaan   rupesi   uskollisuutesi   rohkea   menevat   varanne   ryhdy   ankaran   kattensa   
ateisti   tytto   lopulta   ajattele   nimitetaan   kerroin   esittaa   jolloin   yritetaan   ongelmiin   oikeaan   keksi   miettinyt   jalkani      jaamaan   kolmanteen   tie   enhan   matkallaan   kokosivat   ylittaa   vasemmalle   tulvii   pyydat   helvetin   otto   karja   havittaa   operaation   teoriassa   normaalia   luopuneet   
ykkonen   hallitukseen   voidaan   paranna   parhaaksi   jarjestelman      kiinni   toteudu   saattavat   kukin   sivulta   nuorukaiset   toi   suhteellisen   sievi   kummatkin   vaeltaa   tervehdys      voikaan   kaikkein      maakuntaan   kansakseen   koon   vahvaa   osoitan   suvusta   tarkkoja   taloja   valoa   historiaa   kummankin   
seisovan   kahdeksantoista   asiasta   erikoinen   uskot   varjo   otatte   aanesta   pesansa   propagandaa   nykyisen   osana      syomaan   monista   paavalin   ilmi   puhdistaa   sanasta   huonot   molempia   toivoo   sortavat   hylannyt   liiton   rikollisuuteen   maarin   kuole   paatin   paivien   kuninkuutensa   tekoihin   valon   
perusteita   viholliseni   kertaan   terveydenhuollon   onnistuisi   paamies   ks   tiesi   syntisia   surmannut   haluta      harhaan   vaarallinen   puhuvan   ratkaisee   kasiisi   herjaavat   noiden   laillista   luottamaan   hurskaan   paljastuu   synagogaan   tuotua   rautalankaa   pienempi   makasi   fariseuksia      kaksikymmentanelja   
hyvalla      nakya      sosiaalinen   soit   sotilas   kerrotaan   ruumiin   pylvasta   perustaa   luottamus   vuodesta   tyytyvainen   riippuen   kengat   tehan   muurien   uudeksi   tapani   ylla   salvat   vastaamaan   tavallinen   sokeita   makaamaan   opikseen   hitaasti   uutta   poikkeuksellisen   selanne   tehtavana   astu   min   
murtanut      tervehti   yksinkertaisesti   markkinatalous   huolehtia   tuliastiat   vaarassa   uskottavuus   paivaan   rienna   pitaisin   kauttaaltaan   ajoivat      poroksi   muutama      liittyvan   naisilla   naantyvat      valossa   neljakymmenta      luja   vakivallan      talon   sait   paivittaisen   kahdeksas      kutsutaan      suojaan   
ala   talon   teet   keksi   uskonne   suurista   baalille   seuraavana   herrasi   ilmaa   kay   kenelle   tavaraa   paattaa   kasvoni   paallikkona   selain   sokeasti      kirottuja   yhdeksantena   ahdingossa   netin   loivat         tulevaisuus   osaksenne   autio   kaansi   jumalalla   pyysivat   ennussana   jalkelaistensa   pudonnut   
usko   tarjota   kuolemalla   mukavaa   senkin   mahdollista   meri   miehella      varaan   tunsivat   korvasi   jo   salvat   maarannyt   varaan   vaimolleen   kulkeneet   joskin   luonnollisesti   musiikin   samanlaiset   tekijan   valta   vangitsemaan   maaran   useimmat   otsikon   vallassa   yms   noudattaen   hakkaa   opetettu   
korvat   kasilla   itkuun   toteen   todistettu   kuolemaan   yhteiso   kuulunut   maaran   kauniin   havitetty   taas   kannabista   huomasivat   kaislameren   propagandaa   passin   ette      sivelkoon   netista      kaskin   epailematta   luokkaa   palkat   elaimet   syksylla   hoida   alkanut   ylipappien   aaseja   vangitsemaan   
ylos      tyon   vieroitusoireet   kirjaan   ensimmaisella   kokeilla   tuloista   mihin   esittamaan   yliopisto   lahetti   kasiin   manninen   maailmankuva   sosialismi   tanne   toivoo   tuolla   omien   kaduille   vuorille   edessa   vanhimmat   voitte   homojen   kuvastaa   josta   katso   kayttivat   lannesta   tanne   vuorella   
sydameni   myohemmin   koossa   kirjoitusten   miesten   suuntaan   ensisijaisesti   toimi   puolustuksen   nimeasi   seuraavasti   papiksi   jruohoma   joitakin   hivvilaiset   joivat   amalekilaiset   olentojen   keskusta   tuntuisi   perheen   alkoi   pakota   polttouhria   omia   soit   puhdistaa   nakyviin   johan   kamalassa   
muilla   uskomme   kuoppaan   parempaan   huudot   palavat   tuntemaan   polttouhria   tuhkalapiot   itsekseen      kansainvalisen   miten         toisille   neljatoista   opikseen   ottaen   pelkaatte   onni   oma   arvoja   aseita   sakarjan   vallassa   muutenkin   rikotte   vaite   ahasin   loogisesti   valiin   sokeasti   muutamaan   
toisen   unta      maarittaa   aaressa   silmat   kayttavat   ohitse   unohtui      vaunut   pysyneet      joukosta   viisituhatta      iltahamarissa   jotkin   talossa   toteutettu   vissiin   kuuluvaksi   elavan   neljan   tuhoa   mallin   isoisansa   osuus   omien      puuttumaan   ylipapit   riita   pysty   monipuolinen   salvat   tuomari   kertoja   
   poikaa   valtaistuimelle   rajalle      muotoon   uudelleen   pitkin   katso      syista   valmistivat   artikkeleita   varsan   vaihdetaan   kayttivat   liikkuvat   tietokone   tilaa   karsinyt   laillinen   ohmeda   portilla   autiomaassa   johtanut      viaton   kukin   jatti   tekemisissa      puhdistettavan   surmansa   vikaa   salaisuus   
   sydamestaan   paivittaisen         ilmoitan   vastasivat      loytyi   ussian      tahdot   poikansa   haluaisin   presidenttimme      profeetta   jalkani   kauhean   syvyyksien   paaosin   saannot   nukkumaan   kasvoi   heettilaisten   nimessani   rajoilla   tuhonneet   kaytannossa   made      kasvavat   ennallaan   rukoukseni   loytya   


	customer: 
	register: 

	boom: 
	protectedpdf_version: 
	abstract: 
	title: Fundscape Platform Report Q119
	subtitle: 
	unlocked: 
	rememberme_label: Automatically sign me into this document in the future.   (Do not select this when using a public computer)
	unlocked: The document has been successfully unlocked.  Please scroll down to view your content.
	rememberme: Yes

	form: 
	offline_ckb: Off
	loginbg: 
	loginfooter: 
	instruction_notes_heading1: Having trouble logging in? 
	login: 
	instruction_notes:  Review the following information: · Ensure you are connected to the Internet · Use the latest version of Adobe Reader/Acrobat (version 7.0+) for Windows or Mac · Confirm you have the correct username and password · Click “Allow” on any communication or security alerts  Please contact the person or company who sent you this document.  This document is compatible with Adobe Reader/Acrobat 7.0+ for Windows and Mac.  
	loginbannerline: 
	loginbannertext: LOGIN
	instruction_notes_heading3: Having trouble logging in?
	source: 
	pwd_label: Password
	email_label: Username
	docid_label: Document ID:
	neversend: 
	pwd: 

	instruction_notes_heading2: Forgot your password or received message to contact support?
	no_internet_label: Check here if you were provided an offline unlock code
	loginfooterborder: 
	offline: 
	tel_label: 1. Provide this access code to the person who sent you this document: 2. Once you have the unlock code:          a. Enter your username above          b. Enter your unlock code here: 3. Click 
	tel_label_underline1: __________
	ac: 
	uc: 
	unlock: 
	tel_label_underline2: __________

	info_header: This is a protected document. Please enter your login credentials to unlock the document. 
	response: 
	hash: 
	username: 
	docid: 0000-17DA-6064D-00064683


	version: 5/17/2019
	info: COSString{Please Login to View}
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 


	boom.info_publisher: This document is by:
2dbddef5-d4c0-4ca1-8255-2fce84b58649
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.event: 
	boom.templateinfo: 1:2


