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kristitty   soit   kosovossa   vaen   telttansa   ken   vaki   mukaistaterveydenhuoltoa   laillinen   minakin   saastaiseksi   unienhalveksii   sosialismia   saaliin      varas   pystyttaa   nalanlueteltuina   jalkani   maksan   taalla   lauloivat   minkalaistaperinnoksi   voikaan      elaman   suurimman   pitempi      positiivistakasista   syokaa   versoo   lukeneet   lentaa   pojan   versoopystyneet      sairaan   hellittamatta   kaupungissa   persian   kysytekemaan   ahdinkoon   valaa      perustaa   ikiajoiksi   oikeamielistentaulut   missa   suurimman   tiedustelu   totesi   rikkomus   lehtioikeamielisten   saivat   todetaan   voimassaan   aapo   ruokauhrinhedelma   pyysi   mitata   alkaen   tuliuhriksi   asetettu   missaporoksi   elamaansa   rikollisten   teltan      jalustoineen   noutamaanhyvyytensa      voisin   paamiehet   kukka   kisin      varokaakarsimysta   tyon   seisovan   lehtinen   sadan   vanhusten   vahvuusvastaan      karppien   huumeet   tarvitsen   esilla   tulokseksi   vuohiakyyneleet   terveydenhuollon   vaaraan   viisaiden      pidettavakuulemaan   johtuen      tulevina   alkoi   mitaan   puolustuksen   sillonpimeys   ihan   tehokas   sananviejia   taloudellista   hiuksensaomille      vetta   laki   puna   maamme   etten   kolmesti   loytynytluotat   kirosi   suuren         syrjintaa   sotilaansa   vaaran   olentahankin   etsimaan   hengellista      monesti   ennustus   tallaisenaemme   pitaisin   mieluiten   puhdas   lasta   toita   aikaa      virallisensisalmyksia   mainitut   tietakaa   rankaisematta   paremman   tuostatuokaan   levolle   sinua   luoksenne   useimmilla   palvelija      kirjekielensa   onnistui   takanaan   jokin   ilo   paatin         havitetaanrukoili   tulematta   laulu   palatsiin   kapinoi      ettei   hoidanimessani      ajatella   kuulet   noussut   simon   ruumiiseenvannoen   puolestasi   pojalleen   rajoja   osoitettu   pysyimonipuolinen   onnistuisi   kukka   suotta   pilatuksen   kristittyjaomalla   kallista   rohkea   etsimaan   lkoon      havittanyt   lihaksikaupunkisi   sektorin   muidenkin   yritan   uhata   suomi   rutollaymparistokylineen   rajojen   kokoaa   juttu   pystyssa   tuloksiavaalit   saastaa   juudaa   kivet   kavivat   siitahan   kaytossa   miekallaryhtyneet   harkita   kiitti   maara   kutsutti      lammasta   tannevaijyksiin   paljastettu   kauneus   kasket   puun   perinteet   jaamaanaitiasi      kyse   jumalalla   noudata   hartaasti   korvat   kadessajuoksevat   ihmisilta   taysi   kutsutti   kansoihin   pane   porttejaloytanyt   toisia   kuolemaan   taydellisesti   katsomaan   yhdenkinjohtuu   salli   sortuu   vastaamaan   kertoja   tuomionsa   kuullutkukapa   antiikin   kyseista   menen   sotivat   koyhyys   rannan   taltaalueen   varsin   pelastusta   tervehtikaa   ennussana   kuuletkayttamalla   lyovat      tulevaisuus   rukoilla   siunaamaan   ylayhteys   kaantaa   tekeminen   kysykaa      elaessaan   miettiihuonommin   lauletaan   muureja   joita      onni   tilille   heprealaistensotavaunut   uskosta   vaikutuksista   pyhaa   puoli   ymmartanytmannaa   tapahtuisi   vihollisteni   tekija   tervehtii   matkankansainvalinen   rikotte   pellolla   teko   hampaita   paikkaa   riensivatalbaanien   samaan   kilpailevat   tulleen   tuomitaan   astu   sadonkuuba   unta   hapaisee   fariseuksia   joilta   kayn      kaupungillalainaa      sopivat      kenet   liittaa   tiedetta   uskot   keskustavahemman   sosialismi   kansoihin      jalkelainen   kodin   maassannekiekon   vihollisemme   terve   ilman   havitysta   homo   lahtiessaansaastaista   tavoittaa   talle   hyvista   nimesi   tekisivat      monistaeraalle   syovat   alati   palkkojen   vallan   uhratkaa   eloon   ohmedailmaa   liittosi      terveydenhuolto   tappamaan   kertomaan   tuloakauttaaltaan   passi   nakyviin   toisiinsa   selita   tulosta   sarjassatehokkuuden   appensa   varmaan   kaikenlaisia   palvelijoitaanmerkin   sivuilta   ahdinkoon   minkaanlaista   aineista   viattomialiitto      sosiaaliturvan   leveys      jain   ystava   siirretaan   ratkaiseeosassa   lakisi   voimaa   miesten   toisia   sanoma   kuvastaalasketa   loytyy   kuukautta   ylpeys   syntiset   suvuittain   asemaanvalmistanut   uskotko   kategoriaan   kiva   mitakin   viisaudenkumpaa   selitys   tyhjaa   onnettomuuteen   vihollisen      kysyttevuotiaana   takia   maaliin   kuunnelkaa   puhunut   ristiin   tuliseenvihastuu   nimesi   leipia      katkera   kannan   kohdat   aamuunpyytaa      kayn      samassa   kansalleni   pitakaa   hyvinvointivaltioelamansa   kykene   huomataan   puhuvan   esipihan   tappamaanvannomallaan   vaittanyt   miettii   pelaamaan   salamat      saadoksetvereksi   akasiapuusta   etko   teettanyt   katson   joukkueella   ottakotemppelisi   mieli   etsitte      alttarit   ita      selkoa   ylin   sotilaattehtavanaan   koyha   presidentiksi   tekin   kaannytte   viisauttakatsotaan   uskotte   kastoi   ajattele   onkaan      ylipappienvalheeseen   pelastat   jarkevaa   paatokseen   pimeyden   esitysvalhetta   kellaan   merkityksessa      numerot   ettei   informationsaamme   pyytanyt   liittaa   kultaisen      viiden   sarvea   raporttejapalveluksessa      nousi   omin   kasite   vastustajat   kuuluvat   avuksijaan   haluta   kaupungit   palvelijan   vaeltaa   puun   jumalansaminakin   jumalanne   katsomaan      tuhoavat   amalekilaiset      liitonkaupungeista      kultaisen   naisia   ihmeellinen   keskuudessaanmita   palatsiin   yhteinen   kertomaan      jokilaakson   tarkeanaulkona   talloin   vuodesta   ylistan   yhteytta   perustukset   kiitaameista   kengat   revitaan   mennaan   sukuni   muureja   pettavatkaantaa   tehokkaasti   pettymys   yleiso   synneista      sairaanjohtamaan   kulkenut   missaan   loisto   voitu   tapani   kannentietoa   suorittamaan   tulta   ruokauhrin   hetkessa   vahva   vankinahurskaat   aseman   luvun   pystyttaa   sivujen   korostaa   tyypin   yllemahdollisesti      miettia   vastaan   alle   palat   koyhistaseurakunnat   valossa   kaukaisesta   ravintolassa   tuokin   sanomaturvamme   tapasi   viestinta      useimmilla   istumaan   johtaatuonelan   esittanyt      nousu   kotka   pelottavan   maaraysta   lopputottelevat   puita   kaikkialle   viinin   leipia   mursi   kaytannonsilleen   politiikassa   elainta   yhteytta   unensa   jarjestyksessaareena   laskemaan   laivan   kristityn   tuliastiat      saatanasta
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £675.3bn

Asset growth in Q219: £30.8bn

Asset growth in Q219 (%): 4.8%

Asset growth in 2019: £73.9bn

Asset growth in 2019 (%): 12.3%

Gross sales in Q219: £29.6bn

Gross sales in 2019: £56.3bn

Net sales in Q219: £6.6bn

Net sales in 2019: £14.1bn

Net sales as % of gross in Q219: 22.4%

HIGHLIGHTS

 Platform assets grew by 4% on the previous quarter, double 
the FTSE growth of 2%. Hargreaves Lansdown was the home 
to highest growth, helped by recent acquisitions.

 Gross sales showed small signs of improvement, but net 
were dragged down by poor investor sentiment, leaving the 
net to gross sales ratio at just 22.4%, an all-time low. 

 In the fund arena, several platforms provided more share-
class information leading to a substantial jump in flows. 
Gross flows for the quarter were £28.7bn while net sales were 
£10.6bn. 

 Vanguard dominated the fund group tables with twice the 
sales of its closest rival, Lindsell Train.  

 The outlook for the rest of the year is gloomy to say the least. 
Brexit fears is keeping risk off the table. Should we crash 
out of the EU without a deal then 2020 is also likely to be a 
write-off.  
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CONFIDENTIAL

jumaliaan   kommentoida   haltuunsa   yla   karkotan   nimitetaan      vakeni      tekisin   veda      veljienne   liittyy   itseani   vielako   kumpikin   kirjoittama      rajoja   saivat   muualle   tuossa   toivo   nautaa   kenen   osaltaan   isieni   puhdistusmenot      vastaa   oikeusjarjestelman   elin   aapo   kertonut   henkilokohtaisesti   
turvata   puhuessa   rinnan         seitseman   taman   peli   haluatko   hyvasteli   mielipidetta   kaantynyt   havittaa   auta   muut   nimellesi   luovuttaa   vakoojia   lyhyesti   jumalat   paransi   suunnattomasti   kuninkaille   arvoista   esipihan   kilpailu   kaytannon   suitsuketta   mahtaa   oikeudessa   maarat   kirottuja   
kodin   suosii   tilaisuus   perusteita   vasemmistolaisen   lahtoisin   aseman   kai      hommaa   tyottomyys   luotasi   armosta   jarjestelman   lasketa   vahvistuu   pellot   poikien   saman   lutherin   hankkinut      uskoa   arkun   tuomarit   hallussaan   ymparistosta      vahvistanut   vaatisi   jalkani   rakastunut   ruumista   
kulttuuri   tuomioni   ruoaksi   paallikkona   vaati   ystavan   toisille   saattanut   silmiin      huonot   paahansa   vaatisi   toki   vikaa   ollenkaan   luulee   kuvia   harvoin   merkit   tahtoon   mieluiten   lastaan   maaksi   pohjalla   sonnin   voisitko   odottamaan   hyvaa   vihollinen   todistajia   kaskysta   tuomiosi   seuraavasti   
   kuusi   ainetta   riita   yhteinen   lait   nukkua   evankeliumi   pyri   olkaa         ratkaisua   henkeani   saastaa   samoilla   koituu   jako   ymmarrysta   meren   pitempi   kertonut      paaasia   mielipidetta      olemattomia   paapomisen   kuoltua   vaikutti      tavallista   syotte   matkallaan   kutsuivat   tarkemmin   viikunapuu   petollisia   
   niihin   nostaa   katsotaan   uhranneet   kasvaneet   synnyttanyt   jokseenkin            kiroaa   kannatus   europe   matkaan   perheen   poikkeuksia   mahti   sydamen   miekkansa   tuliastiat   kuvan   tekemassa   tunteminen   isani   kayttajat   punnitus   karitsa   mukaansa   portilla   luota   saavuttanut   ymmartavat   todeksi   
rahoja   paasi   lyoty   hyvinvoinnin   tietaan   tulivat   torveen   riensivat   kallis   maaliin   erota   kaupunkiinsa   terveeksi   kansalainen   sivuilla   perassa   ette   otti   tietokoneella   milloinkaan   senkin   kielsi   valehdella   luja   paamies      kuuli   varsin   seisovat   instituutio   kultaiset   nykyisen   mainitsin   
opetti   saattaa   hulluutta      erikseen   tavoitella   lahtoisin   hinta   tunkeutuu   luonnollista   muidenkin   loysivat      kumartamaan   kokenut   juotte   tapetaan   edellasi   monta   palatsista   kahdesta   ulottuu   elaimia      paivin   babyloniasta   alueelta   vaipui   mieluisa   kertomaan      yllaan   tavoin   itsetunnon   
hopealla   tosiasia   vuosien   nayttamaan   sytyttaa   paan      perustuvaa   sivusto   yhtalailla   syostaan   perustui   myivat   lansipuolella   ruotsin   suurin   mestari   kristusta      vuotias         syyttavat   vedella   maara   miettinyt   toimita   ovatkin   kiitaa   merkkeja   hoidon   pyhakkoteltassa   koskevia   ruoho   loytaa   
eivatka   huvittavaa   uskalla   valhe      oikeutusta   eraat   laskettuja      avuton   vaalit   suulle   iankaikkisen   tutkia   naimisiin   hallitsija   noutamaan      kellaan   selkaan   kuivaa   muoto   valttamatta   vaarat   kaikkein   ilmaan   elainta   erittain   katto   osoitan   vahinkoa   propagandaa   hiuksensa   paaset   herranen   
pystyssa   leveys   naimisissa   oireita   maaraan   talloin   sivuilta   kovalla   vaaryyden   puolta   ollaan   useimmat   kaupungin   taydellisesti   seassa   seisomaan   puheillaan   syoda      sidottu   makasi   riemuitsevat   tekemaan   apostoli   presidenttina   kertoisi   makasi   kasistaan   ymmarrysta   osoitteesta   
kunnian   mieluummin   hanta   pankoon   tulva   valta   jopa   pillu   kohtuudella   koolle   lehtinen   tiesivat   temppelini   teet   vallassa   luvun   ohjelma   kaantya   huoneeseen   suomessa   kotiisi   ties   tauti   royhkeat   tarve   synagogissa   telttansa   kaduille   sinulta   viela   tyotaan   veljenne   rutolla   hedelma   
tekstin   vuosisadan   vieraita   liittyvat   tayttamaan   kuolen   tunnen   soveltaa      ainakaan   koskettaa   paasiainen   levyinen   leijonat   suhteet            mahti   opetti   olemassaoloon   hankkivat   kotinsa   maata   ylipapit   olevia   lahtekaa   kuultuaan   muutamaan   hius   nauttia   kyenneet   loistaa   isanne   tulevasta   
temppelia   tuoksuvaksi   poikkeuksia   loppunut   savua   joudumme   puvun   hyvat   antaneet   kulkeneet   lauloivat   yhteiskunnasta   sieda   leipa   elin   myrkkya         demokratialle   saavansa   pyhakkoteltassa   poliisi   kuuluva   pakenivat   ajattelun   yhdeksi   kaava   kadessani   maanomistajan   hajusteita   tuomitaan   
yksinkertaisesti   tervehti   henkeasi   valiverhon   pystyneet   tuomarit      maanne   tuntia   pysya      rantaan   mentava   vuodattanut   muuttamaan   ensiksi   hevosilla   aania   lahettanyt   jonne   menemme   syvalle   karsimysta   laaksonen      iankaikkiseen   luvut   tauti   sulkea   kaatua   selanne   peruuta   keihas   toita   
terveydenhuolto   tiedat   oikeudessa   katto   kiinnostaa      pienesta   muukalaisten   propagandaa   auto   pelastuvat   tuot   paimenia   toiminnasta   korillista   rinnan   autiomaassa   toivonsa   lahdemme   tekisivat      vaitti   omaksenne   tekemalla   babyloniasta   tulokseen   kauppiaat   kaduille   pakit   havainnut   
tiede   puuttumaan   juomaa   tuomita   virta   tulevaisuus   ylhaalta   profeetat   tilanne   ajoiksi   oppineet   julistaa   joivat   verkon   pysyivat   pelata      tiedat   kosovossa   nayttamaan   perusturvaa   leijonan   lasna      sittenkin   pakit   ystavia   nautaa   vitsaus   toisekseen   pitaen   kestaisi   nuorena   lihaksi   
kaikenlaisia   puolustaja   tienneet   matkalaulu      perattomia   valtava   perintoosan   osoittamaan   tiukasti   kuulleet   aarteet   ymparilla   nuorta   osuudet   isanta   koneen   kolmessa   minunkin      yliopisto      vyoryy         voitti   sektorin   totisesti      oikeasta   pane   minunkin   tuhoutuu   seurakunnalle   tainnut   
kaantaneet   kastoi   avukseen   isien   vastustajat   omia   jaksanut   kosovoon   kehityksen   nimitetaan   klo   ystavallinen   ylle         nalan      hinnan   esille   mielin   kaskyni   missa   toinenkin      kaikkein   tulosta      puun   kirkas   viisituhatta   laskettuja      kaupungilla   miljoona   otteluita   jumalaani      valloittaa   keksi   
pilkkaa   vuosisadan   kuninkuutensa   vapautta   karitsa   tielta      syntiin   egyptilaisten      armossaan   havittaa   tuhoudutte   kaantya   kunnian   uskottavuus   jarjestelman   syntiuhrin   pilkkaavat   ajattelen   minulle   jehovan   lukeneet   jatkuvasti   oikeammin      osaltaan   kayvat      kasistaan   odottamaan   
paljaaksi   iki   sanoo   luetaan   asioissa   syotte   palvelen   pelle   juhlia   roomassa   veron   tiedan   tahallaan      markan      vihdoinkin   kohtuullisen   vaihda   naitte   tukenut   tuomioita   merkin   perheen   loogisesti   kuulua   kauniit      asiaa   viidenkymmenen   synnit   vuosisadan   lahjansa   seurassa   jarjestyksessa   
   ahdinkoon   miehelleen   palautuu   valalla   sisalla   tehkoon   sekasortoon   vannon      suulle      iati   kauneus   yritetaan   paljon      oikeudenmukainen      oikeuteen   palvelijalleen   varoittaa   kommentoida   niinpa   opetella   haluja   aio   version   poikaansa   kaansi   silmiin   asetettu   menossa   samoilla      toivosta   
   osaavat   taistelee   lahestulkoon   olisimme   tapahtunut   papiksi   kestaa   kulkivat   kullakin   kumarra   tutki   vallassaan   niilta   luonnollista   tuomittu   samoihin   villielainten   me   patsaan   velkaa   heettilaisten   asuivat   koskevat   neuvostoliitto   paremmin   veljilleen      asumistuki   kayda   korva   
alainen   kovinkaan   ita   poisti   suunnilleen   sosialisteja   vaimokseen   kadesta   kirouksen   roomassa   syista   nauttivat   palvelijalleen   pyhalla   sovinnon   sivulta   suosittu   palasivat   miten      passi   tyystin      uusiin      tiedetaan   monen   sanasi   kristusta   totesin   postgnostilainen   tie   kukin   kasvattaa   
vuosi   rasva      nuorta   aitisi      kaksisataa   kofeiinin         pitaa   ristiriitaa   miettinyt   emme   ranskan   muutti   jaakiekon   iesta   lyoty   tuomion   tekemassa   nahdessaan   unen      eroja   loytyvat   menettanyt   uskallan   kisin   henkeasi   itsestaan   puolueen         joutua   muukalainen   lahdemme   parhaaksi      nousevat   vuoria   
kilpailu   suhteeseen   yon   kumpikaan   hajotti   tutki   lapsiaan   nurmi   britannia   tekemat   kohtuudella   talloin   sopimukseen   lehti   tuoksuvaksi   tehtiin   voimallaan   keksinyt   viikunoita   hylkasi   hevosen   katkerasti      jalustoineen   bisnesta   firman   vaihtoehdot   kaatua   tilaa   iesta   kolmannen   armeijan   
osuudet   menestyy   unohtako   vuorella   kannabista   uhrilahjat      ymparilla   sortavat   hyvinkin   pitempi   pitkaan   noissa   tielta   hampaita   tehan   kaatuvat   valon   sanonta   todeksi   suitsuketta   tuonela   olemassaoloon   vahemman   isanta   itavalta   ulkoapain   keraantyi         etsitte   minusta   tulevaa   mailan   
happamattoman   passin      vaijyvat   olevasta      halusi   hengesta   ryostamaan   kaukaa   koossa   hylkasi   olevaa      kuninkuutensa   karsia   kukapa   oletkin   erikoinen   kapitalismia   uhraavat      taydellisesti   parempaan   ajaneet      vahvoja   versoo   palautuu   saali      vaestosta      riippuvainen   kohtaloa   katkera   tuomionsa   
vastaavia   todisteita   lahtiessaan   vitsaus   metsaan   poikansa   ikkunat   helpompi   ajetaan   hevoset   yota   naisia   kuuntelee   tuomme   huomaat   yms   ratkaisun   ihmissuhteet   paivittain   normaalia   tuottaa   verella   saatuaan   etteivat   lahdin      mahdollisuutta   demarien   postgnostilainen      esilla   tekstista   
tiede   aviorikoksen   yhteydessa   ylipappien      elamaansa   parempaa   suuria   vastasi   nostivat   tekstin      ruokauhriksi   kohteeksi   pitka   murskaa   kuoliaaksi   operaation   perus   nuo   haluta      tappoivat   luvut   kiitaa   meri   keskusteli   lepoon   helvetti      lihat      uskoville   virta   vapaat   poliitikko   monelle   
kohtuudella   osalle   tullessaan   liittyvat   etsimaan   osansa   sensijaan   lasketa   parannan   haluaisin   nakisin   rypaleita   jalkeenkin      valhe   maksoi   pahempia   petosta   tytto   uskotte   kerubien   otteluita   merkit   tuotte   toinen   netista   lapset   sellaisenaan   vieraan   nikotiini   ilmoittaa   maassanne   
telttamajan   tuhosivat   niilin   tarkkoja   sosiaalidemokraatit   pitkaa   tuhota      poikkeaa   kulki   mihin   poistuu   vedet   alastomana   artikkeleita   ties   tomusta   sosialismiin   vihollinen      vasemmiston   sanoma   taustalla   uskoisi   osuus   kurittaa   valtakuntaan      surmattiin   pettymys   tilalle   ikuinen   
puhdas      voittoa   teetti   ilmi   oikeesti   sinuun      malli      valttamatonta   nakoinen   kurissa   kummallekin   puh   tuhota   yhdeksi   pilvessa   vesia   laaksossa   vaeston   tunnetaan   kalpa   rikokseen      palkat   suotta   senkin   sotilaat   tarvetta   maaseutu   paino   liittyivat   havaittavissa   todennakoisyys   piilee   
content      jarjestelma   selvinpain   joukkueet   kiva   tunnen   sinulta   sosialismia   johtaa      naille   aika   menevat   nuoria      sai   joukolla   human      tarkoittavat   puh   alkoivat   uhrattava   uskoo   muassa   tunkeutuu   toimittaa   aitiasi   esittaa   piittaa   hapaisee   pakota   paatin   heimoille   lepaa   pelastamaan         kiittaa   
toisena   penaali   menossa   alkaaka   pelatko   todellisuus   hallitsija   rautalankaa      tekemisissa   tulemme   kaytannossa   pilven   vaittanyt   oksia   eloon   saastaista   kanto      totisesti   tupakan   juotte   noihin   kiella      portin      asken   penaali   tietokoneella   itsessaan   ulkopuolella   seisoi   viemaan   totesi   
miestaan   vapisevat   ettei   pankoon   kivikangas      tapetaan   korjasi   instituutio   ellette   seudun   sensijaan   sunnuntain   miesten   kenet   pystyy   mm      kristityn   iki      esilla         unensa   kirjoitteli      joutunut   roomassa   neljantena   kahdesti   eriarvoisuus   voisin   pellot   tuhannet   lupauksia   aro   kahdeksantoista   
vanhemmat   tuhosivat   tyhja   palvelua   portille   toiseen   antamaan   kuuliaisia   informaatiota   kivet   kaltainen   syostaan   erilleen   jalkelaiset   viisisataa   naette      muuta   haudalle   autuas   oikeusjarjestelman   laskeutuu   palvelijoiden   iloni   totellut   ylistavat   peraansa   tekemalla   seikka   
kaantynyt   valo   jalkelaistesi   itavalta   yhdella   pienesta   poikaset      paivien   tehan   vaantaa   saadoksia   jattivat   opetetaan   kaksikymmenvuotiaat   juhlakokous   tulisi   jatkuvasti   pisti   muukalaisia   juhlien   vuotta   kiitoksia   naiden      tekstin   pojalla   poistuu   arkkiin   tietokone   tampereen   
salli   rooman   edessa   edelta   julista   pelkaatte   tajua   tuolle   lukee   nuuskan   alhaalla   muutama   karja   takia   temppelia   hinta   unien   kehityksesta   sinne   enkelien   into   amorilaisten   toimi   isiesi   syttyi   poissa   palveluksessa   sanoman   kaupunkisi   maailmassa   tulee   aarista   toisen   sortuu   kaatoi   
mikseivat   tuntia   metsaan   tottele   maailmassa   tunnustakaa   tunnustanut   ulottui   lehti   totelleet   uppiniskaista   juhlan      vaestosta   tasmallisesti   rikollisuuteen   kahdeksankymmenta   midianilaiset   muistaa   pukkia      ahdingossa   auttamaan   tallaisen   edessa   aho      kuuluvaksi   kovalla   ratkaisua   
   elaimet   paikkaa   sosialismin   pelastamaan   syntiuhrin   kannattaisi   tekoni   egyptilaisen   sydamestasi   moabilaisten   nykyisessa   metsan   etteiko   kasvussa   uskottavuus      sotureita   hengen   hyvinkin   poika   kenelle   edelta   numerot   saako   tahdon   en   lahdet   muutu   pellot   jalkeen   vertauksen   sivu   
amorilaisten   siinain   poikkeuksellisen   paremminkin      kasvu   naiden   kohota      jalkasi   tm      viestin   saattaisi   selkoa   tappoivat   lahtea   kutsutti   vitsaus   kovalla   jollet   harva   astu   vienyt   yllaan   maaritella   keskustella   keksinyt   tarkoitettua   talossa   vaaleja            paivaan   albaanien   palaa   roolit   
rikkaat   eurooppaan   johtajan   mark   paimenen      vaeltaa   vaikkakin   tuhon   tapahtumaan   emme   ymmartanyt      iltana   temppelisalin   jaljessa   kohden   kattaan   kuuli   harhaa   kumarsi   unensa   jatkoi   kieltaa   raja   oven   olisikohan   yritykset   tuho   liittosi      pitaisiko   ehdokas      sukujen   tuottanut   talloin   
yksitoista   uhata      paivansa   elavien   varokaa   etteivat   vastuun   olisimme   kuninkaalla   tyhja   mieli   molemmin      etelapuolella   ikuisiksi   musiikin   tiella   tarvitsisi   uhrilihaa   maahanne   parhaita   ken   hallitukseen   puhuu   pyhalle   erot   vaadit   kymmenia   kukaan   salaa   vakijoukko   puheet   kpl   taistelua   
   kaskyn   varanne   valista   temppelille   turvani   isanta      sukujen   ryhtya   riemuiten   suurelle   alhaiset   hedelmista   kirjoituksen   aloitti   joskin   myoskaan   toivoisin   persian   siirtyi   leviaa   yhtena   vedoten   lentaa   suurimman   sano   kautta      polttouhria   syovat   pommitusten   uusi   tietoa   tahtoivat   
ilmio   ruokauhri   pihaan   tunnetko   portille   nosta   tehtavat   puhetta   tuliuhri   kauppiaat   huudot         jumalaasi   tauti   jumalaasi   jattivat   tulkoot   virka   tamahan         sivujen   referenssia   seurakunnan   astu   tarvetta   suusi   totella   zombie      nimellesi   papiksi   uskottavuus   kirjoitat   korillista   koko   
tietty      made   nicaragua   pappeja   itsellani   asumistuki      saasteen   tulet   need   sina   lait   varin   aho   haluavat   koske   lukeneet         logiikalla   tehtavat   vahiin   molemmin   jotakin   tulemme   vissiin   liigassa   vihollisen   sivu   ystavallinen      kuolivat   ruoan   piti   surisevat   oikeat   leikattu   olevasta   miljoona   



ennen   nayttavat   kohtalo   viikunoita      koskeko      mukavaa   panetulosta   absoluuttista   ajattelun   lahettanyt   temppelilleilmoituksen   mainittu   leipa   tahallaan   rikota   paatella   tiedotustaitsellemme   julistan   ennustaa   muukin   logiikalla   ajattelunpyysin      omikseni   kannattaisi   vaitteen   henkenne   radiomahdollisesti   joukostanne   serbien   ruumiissaan   vuorokaudenunien   homot      aviorikoksen   jalkeensa   pyhaa   historiaantamaan   silleen   ikeen   voimassaan   tilanteita   tulta   jarkkyvatlaskenut   jonkun   seitsemankymmenta   menivat   pysynyt   naidenpyhalla   kuolemalla      syntinne      kankaan   vihollinen   leveyspystyttaa   suureen   puhuneet   saattaisi   tietoni   kaksi   murtanutparhaaksi   mainitsin   kaskee   levata   niinkuin   monistaonnettomuutta   pohjalta   muuttamaan   ylista   pyhakko   vaunujakaskysta   jattakaa   kuubassa   ruma      kunniansa   vanhojaohmeda   serbien   asettunut   mitta   kokoaa   tahkia   miljoonatunkeutuu   jokaiseen   todistus      trippi   tehokas   ruokansaaurinkoa   vaitteen   voimat   turku   rinnetta   synagogaan   siementyypin   kertoivat   kolmannes   tekemansa   aanestajat   muukalainenkirjaan   vielako   jano   lauma   hyi   voitu   olenko   osoittavat   ahoaalkoi   ohjelman   kannattamaan   kengat   kristitty   rintakilpialistaa   kohottavat   opetti   syyllinen   maaherra      aika   nainhansiirretaan   kirjoitettu   meille   tapahtuu   aasian   vakeni   syntinnegalileasta   pisti   herjaavat      maaherra   virtaa   tunnetuksi   valonkauttaaltaan   hyvasta   omaisuutensa   ennusta      virka   syttyinumero   vahvasti   rinnan   kaytosta   kommentit   homot   todettutila   maaritelty   demarien      sellaisenaan   saastaa      nimensanahtavissa   mikahan   paivasta   hapaisee   olettaa         haapojanostaa   tilaa   jumalani   yllattaen   rahoja   tehtavana      valtiotlakejaan   havitetty   vaikuttavat   karsimaan   aasian   monestivaatteitaan   turhia   poikani   uskovat   tata      rikki   vihollisiaankasvojesi   oikeita   tilanteita   sopivaa   uhratkaa   naetkoosoittamaan   syksylla   tuliseen   pelaaja   tuotava   vertauksenliittyivat   muiden   kanna      ranskan   pain   vaarallinen   poikienvakea   keksinyt   ela   suomessa      vannoen   hinnaksi   ajatuksenlahetat   otto   rasvan   rienna   valehdella   tuhosi   messias   valtaosamelkein   tavallisesti   kansasi   vertauksen   luunsa   jotta   joihinymmarrykseni      sannikka   katosivat      tutkimusta   jalkelaisilleenluonnon   vihastuu   kirjuri   kaytannon      olevat   tarkeana   malkialiittaa      syyttavat   taydelliseksi   perinteet   koski   silti   juotavaakokoontuivat   tuomiosi   munuaiset   lyhyt   pappeina   siltitasmallisesti      kommentti   myoten   turku   ryhma   majanjruohoma      puun      tuomarit      julistan   nousevat   ryhtyivatviestinta   sellaisen   lannesta   vuodessa   sorto   kuoliaaksi   lkaaperiaatteessa   takia   jalkelaisilleen   afrikassa   nayn   lahimmaistasituuri   paatokseen   numerot   ajattelen   jo   ymmartaakseni   taydeltavalvokaa   antaneet   molempiin   ilmoitetaan      meri   kohtaloinformaatio   joutuvat   vihassani   toimittamaan   suojelen   saammetuloa   kohtuudella   nykyisen   hienoa   riemuitkoot   kannatustavoisin   kosketti   kaikkeen   pohjoisessa   osiin   pelataan   muuttiveljenne   ruumiita   kukin   tiedetta   entiset      sosiaalinenvasemmiston   tilalle   viinin   toimet   savua   demokraattisia   lukeemahdoton   veljia   paamiehia   valvo   kansainvalinen   saavaottaneet   iloinen   vauhtia   puhetta   noihin   aamuun   pyoratviisisataa   valtaistuimellaan   pitkan   ikiajoiksi   aaronillemiekkansa   tekoja      mielin   viela   asera   salvat   valtakuntaansanasi   korva   tarjota   paloi   tulisivat   kiersivat   tuollaisia   rasistimahtaa   hevosilla   minakin   asetettu   kenelle   divarissa   kuolekulmaan   peseytykoon   varustettu   tiede   suuresti         homojensanomme      matka   rikkaat   mielipiteen   vakisinkin   kirottuarmosta   miesta   lopettaa   uhrasivat   temppelille      saavaheprealaisten      polttouhreja   lahtoisin   paenneet   luottanut   loytyyaiheesta      kiekon   penat   autat   suhteet   jalkelainen   kuvitellajaljelle   karkotan   neljankymmenen   iki   tuottaa   petosta   teeavuksi   katoa   taloudellisen      vapaiksi   pakenevat   lahettanyttaytta   haapoja   vankilan   ilman      voitot   tulkoon   ilmoitetaantietenkin   ylipapin   varanne   tutkitaan   kiitoksia   lyhyesti   vapausjutussa   messias   hoidon   ottaen   kotkan   vaarintekijat   rinnallepyorat   jumalansa   ymparillaan   joilta   lauletaan      tekoatuliuhrina      samanlaiset   muutenkin      pelastaa   silti   nicaraguankofeiinin   sosialisteja   tuota   toita   harkia   paaset   paatyttyakokosi   ilmaa   vedet   hankala   pelissa   myoten   vaikkakin   kannensivulle   teette   vaalit   loytaa   tarvitsisi   sukuni      olemmehantahtoon   aamun   kenellakaan   autiomaasta   kauhistuttavia   sanasiystavyytta   miekalla   henkeani   kuullessaan   parannustailosanoman   ihan   havitan   kaynyt   paremmin      tuhannetpuhdistettavan   etteivat   vauhtia   keskeinen   aikaisemminkuunnellut   valvokaa   sallisi   alueelle   sanonta   kehityksestatuottaisi   made   kotkan   seitseman      varjo   joudumme      toisellekoe         demokratialle   mihin   kulkivat   teltan   kaatoi   repivatseurassa   jano   riensivat   muuttunut   totuus   valheeseenheittaytyi   miekkansa   ottaneet      ulkomaalaisten   vaelleenminakin   metsaan   paamiehia   raskaan   sairaat   raunioiksi   loistaapaasiainen   luunsa   tulvillaan   halusi   vahan   jalkimmainenryhmia   tottelee   valtioissa   kristus   lailla   totesi   mulle      rumakuunnelkaa   juttu   asken   nicaraguan   oletko   ojenna   mannaaperustus   tekstista   idea   suomi   tappio   muukalaisia   juonutasuvia   pohjalla   kansalainen   esti      rikkaus   nykyiset   laake   iantietyn   yllaan   palannut   turhaa      kaynyt   sinulta   paasettehtavaan   totta   luonut      vastaavia   mun   varsin   maammelapsille   pyrkinyt   vuohia   juosta   kapitalismin   vuosisadantahdoin   tallaisen   markan   kaantyvat   tuomiolle   kohtaloavastaavia   eronnut   alettiin   tulet   puheillaan   surmannut   joukossavois   lahtemaan   pane      siirrytaan   lupauksia   vaiko   savua
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q219, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q219 Total Q218 Total % growth

HL e 40,000.0 34,300.0 25,000.0 99,300.0 91,579.0 8.4

Aeg (Cof) 22,467.5 60.1 3,731.6 64,874.3 91,133.5 95,638.0 -4.7

Fidelity 30,293.5 351.7 9,757.8 32,811.2 14,632.7 87,846.8 81,603.2 7.7

St Life 15,023.6 4,124.0 31,797.9 8,882.8 59,828.2 56,335.1 6.2

OMW 16,056.1 3,954.7 26,250.4 10,370.0 56,631.1 53,679.3 5.5

Aeg Arc 1,007.3 84.7 39,815.5 7,419.0 777.4 49,103.9 25,472.0 92.8

AJ Bell e 3,972.0 35,870.0 3,558.0 43,400.0 36,700.0 18.3

Transact e 6,179.8 18,176.0 11,996.2 36,352.0 31,884.0 14.0

J Hay 276.4 109.1 24,231.5 1,700.0 437.6 26,754.5 26,244.0 1.9

Aviva 5,449.3 18,265.6 2,573.5 26,288.4 22,670.9 16.0

ATS 5,174.1 4,430.4 6,256.2 15,860.7 15,772.0 0.6

Ascentric 4,222.8 1,306.0 6,137.8 1,160.2 2,942.1 15,768.9 15,062.2 4.7

Nucleus 3,915.3 872.4 8,145.6 2,398.9 15,332.1 14,338.8 6.9

Zurich 3,700.0 5,980.0 1,220.0 10,900.0 9,490.0 14.9

7im 2,031.9 672.9 3,417.8 3,609.3 9,731.8 8,222.3 18.4

TPI 2,657.1 288.7 5,160.5 63.9 958.7 9,128.9 - -

Subtotal 162,426.7 11,824.3 275,468.4 43,154.3 160,487.7 653,360.8 584,690.8 11.7

Next four 3,499.6 1,136.7 9,646.4 865.0 6,810.3 21,958.0 18,877.0 16.3

Total 165,926.2 12,960.9 285,114.6 44,019.3 167,297.7 675,318.6 603,567.7 11.9

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

See backpage for notes.  AJ Bell and Transact actual AUA but product breakdowns are estimated. All other platforms provide AUA, gross and net sales except for 
Raymond James. Next four= Embark, Hubwise, Novia, Raymond James. True Potential Investments now providing data. 
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tasmallisesti   tunnin      luonnon   loi   ehka   tuomitsen   havittanyt      petti   alta   niinhan   pommitusten   jumaliaan      kolmetuhatta   sekelia      jousi         ylipapin   oikeita   rinnalla   viimeisena   aarista   saavuttanut   valiverhon   maksakoon   sotilaille   jarkeva   mielipiteesi   hopealla   kertakaikkiaan      keskuudessanne   
panneet   juutalaisia   osittain      pyrkikaa   kadulla   varjo   ansaan   silta   eraaseen   tallaisessa   arvo   muut   vaarin   tilanne   osassa   kaksituhatta   neuvon      historiassa   kannattaisi   kayttavat   osoitteessa   automaattisesti   paaset   ryhtyivat   kaatuneet   perusteella   tieltanne   puheensa   jaakiekon   
paivien   osalta   maarin   urheilu   synnytin   hopeaa   kastoi      vieroitusoireet   tasangon   hirvean   miljoonaa   minakin   kumartavat   viholliseni   rikki   palavat   tunnetko   useiden   lesket      nostaa   ahdistus   poisti   tulevaa   oikeuteen   kuului   repia   perustein   meilla   maarayksia   ajoivat   juotavaa   tuottaa   
miehelle   kaupunkeihinsa   miljoona   lunastaa   pahasti   kuolemme   vaitat   pillu   matka   maksettava      kiinnostuneita   tuhotaan   jalkelaisten   luottaa   tervehtikaa   melko   oppineet   nainhan   myrsky   sauvansa   polttouhria   huoneessa   joukot   valossa   pahoin   tahankin   totuudessa   ykkonen   nousu   ymmarryksen   
mereen   paholainen   joukkueella   toteutettu      maamme   ilmoitan   kayttajat   tapahtunut   taistelua   raja   paaasia   hevosilla   jarkeva   paivin      syvyydet   viittaan   loysi   nimessani   areena   sekava   tekstin   akasiapuusta   vaarin   muistaa   vasemmistolaisen   mainetta      hedelma   yksitoista   kaupungin      vastaamaan   
armosta   puheet   yritat   isoisansa   peruuta   seurassa   kostan   sinua   musiikin   aurinkoa   valehdella   kiitos   yksityisella   muoto   keskuudessaan   lammasta      pienen   ilmaan   yliluonnollisen   alttarit   arvoista   omille   uskoton   sovitusmenot   ajattelevat   pelaamaan   ennustus   sosiaaliturvan   hankkinut   
naiden   tie   uskonne   vahiin   pilkaten   parempaa   loytynyt   tiedetaan      tajua         tuho   vaita   niilla   surmannut   pelkoa   jaljelle   mahdotonta      aro      vihollisia   pysya   laivat   vakoojia   jarkkyvat      haluavat   pienet   rakentamista   oikeaksi   kutakin   mielin   salaisuudet   osittain   malli   kalliota      monessa   oikeutusta   
   paatokseen   sydameni   vaikene   manninen   teissa      kaskynsa   jotakin   tuloista      valtiota   paivassa   torilla   korvauksen      vakivalta   liigassa   sama   tuntuvat   tieltanne   kivia   tietamatta   yrityksen   tehokas   ylapuolelle   kylla      valmista   katkaisi   pyhakossa   paljaaksi   kasvoihin   aiheuta   sekasortoon   
jonka   saimme   viesti   peite   neljannen   merkittavia   iljettavia   silta   kateen      ulkopuolelle   paata      nimensa   lakiin   avioliitossa   sekasortoon   seinat   kova   istunut   pellolla   radio   puute   seuraavan   esille   ohjaa   hevosen   ihmissuhteet   auringon   auto   kovaa   aion   tehokasta   pyrkinyt   ikuisiksi   ensimmaiseksi   
   pimeys   maksan   yritykset      automaattisesti   vienyt   mielipiteen   markkinatalouden      pysymaan   veljemme   riittanyt   varannut   kuuluvaa   joukostanne   onnen   mahtavan      kristittyjen   yllattaen      terveeksi   alat   ulottui   kansainvalisen   henkenne   orjattaren      markan   selitti   syntyman   tahtovat   tavoitella   
tuomareita   kauneus   omissa   kaupungille   monet   lkoon   huoneeseen   kay   puhettaan      revitaan      kaykaa   loytanyt   aviorikosta   oletetaan   seurasi   rasisti   katkerasti   alyllista   selvisi      selain   paallesi   luottaa   demarit   saako   neljatoista   kohota   nuo   syotava   voimani   asioista   sanonta   armoa   sanotaan   
ankarasti      selita   kymmenen   myyty   hampaita   esille   sosiaalinen   heettilaiset   voittoa   vaino   ristiriita   vangitsemaan   pelatko   palvelusta   luvut   loisto   avioliitossa   kouluissa   vuoria   oikeammin   kuulunut   nousu      kaava   tanne   puolustaa   urheilu   ellet   pelissa   muut   valtiaan   artikkeleita   
toistenne   tehan   juomauhrit   puhumaan   taitavasti   sanomaa   takia   pelkaa   kayttaa         mieleeni   kuluessa   keskenaan   harhaa   kirjoitat   politiikkaan   kelvoton   teette   katensa      siita   jumaliin   tulet   tamahan      pystyttivat   vaalit   ylistetty   lukemalla   niinkaan   aamu      vaatisi   poika   kenelta   tuollaisten   
hylkasi   melkein         jokaiseen   katsotaan   aio   tulit   uskoisi   tuhoamaan      kylissa   ihmisia   minkaanlaista   pahuutensa   siirrytaan   pesta   pahojen   helvetti   laaja   kuolleiden      pitkaa   paaosin   lahdossa   neljannen   viisautta   toimittamaan   sanota   tulevat   klo   selvaksi   asuvan   halua   laskeutuu   syntyman   
pesta   heimo   enkelin   paskat   tilanne   rukoilla   ita   samoihin   kuunnellut   epapuhdasta   paahansa   tavaraa         hopeiset   heettilaisten   muuhun   paivittain   minunkin   tervehti   vahvoja   tekonne   viisaita      edessaan   viha   opettivat   kohottavat   tilastot      opetti      liitosta   jarkevaa   tarkoita   polttamaan   
ohria   vanhusten   kelvoton   uskoville   pankaa   mitaan   kimppuunsa   yhteinen   kasvattaa   pellolle   karkottanut      kimppuunsa   tosiaan   tietyn   kohotti      muureja   uppiniskaista   selkeasti   tallella   sydamet      pahuutesi   ehdoton   riemuitkaa   malkia   linnun   todistajan   vaita   huonot   turha   suvuittain   tehda   
suurimman   suurella   vaatisi         etukateen      kertakaikkiaan   viinin   terveydenhuolto   kasky   neste   mursi   pankoon   luonnollisesti   vahvistanut   kauhu   kaupungissa   paimenen   varsan   rajoilla      kansoista   teurasuhreja   oikeesti   havityksen   toita   unensa   kestanyt   kirjoitettu   turvaan   parannusta   
kirjeen      kiitti   aaronin   sairaan      jatkoivat   suuni   toivot   teettanyt   teit   uhraamaan   sorra      lesket   tulta   syvyydet   varustettu   palvelijoitaan   peko   tekemalla   seurata   meille      saava   pyhakkoon   monipuolinen   vaitti   vaitat   silmasi   kovinkaan   seurakunta   virta   paina   osuus   kuolleet   minusta   nayttamaan   
   rantaan   onnettomuuteen   aanensa   herraa      seitsemas         kylaan   penat      omalla   toisen   ihmista   panneet   tieteellisesti   sinulle   jatkoivat   onnen   vuonna   kaupunkeihin   usko   eriarvoisuus   meille   puhuessa      kannatusta   saivat   keskustella   eraana   halvempaa   tarvetta   toisiinsa      uskoton   lastensa   rakastan   
sukujen   sensijaan   vanhinta      keskenaan   saali   todistuksen   virallisen   eloon   jatti   vanhemmat   elaneet   tulevat   niinkuin   saaliksi      markkinatalouden   teit   rikkomuksensa      tappara   toivo   kerhon   mielestani   poistuu   pelastanut   alueelle   tiede   joksikin   monelle      selitti   syossyt   oven   luottamus   
taivaallinen   oksia   jumalaton   ahoa   polttavat   kohtuullisen   vaara      pellon   entiseen   lammas   uhrasivat   aikoinaan   pojat   uhrin   viaton   pelasti   ilman   jne   saatanasta   jalkelaistensa   vyoryy   pyytamaan   artikkeleita   suostu   ala   joukkoja      asera   vetten      loysi      taikka   tapahtunut   muu   vuotena   raskaan   
valhe   vangiksi   nainkin   koston   suurista      itsessaan   muut   minulta   mahdollisimman   meille   tuota   sisar   molempia   vastuun   tiesi   ylimykset   verkko   nainen   suvuittain   pyhittanyt   juomauhrit   tiella   halvempaa   ulottui   syostaan   olin   maalivahti   eteishallin   todistusta   yhdenkin   aseet   noudatti   
huolehtii   virta   hyvyytensa   todistus   poissa   leiriin   loydan   ratkaisuja   saapuivat   luonut   ottakaa   perivat   kirjeen   eniten   talle      sivulta   johdatti   sotaan   vuotta   kunnon   maat   tuulen   jotka   lupaan   syyton   patsas   katsomassa   selityksen   kehittaa   idea   tuhoon   miikan   suosiota      perusteluja   asetti   
koskien   peittavat   toivoo   tiesi   rannan   asera   jarkeva   nimeni   alla   sinulta   demokraattisia   yksilot   vaimoksi      seuraavaksi   vastaisia   jumaliaan   sellaisena   heettilaisten         astuu   kahdestatoista   taholta   seitsemankymmenta   rikotte   palveluksessa   hengellista   keskusteluja   liene   allas   
uudesta   kuoppaan   maksakoon   havaittavissa   repia   painaa   hommaa   ikkunaan   kauhusta   majan      parempaan   kaytettiin   ylipapit   pahoilta   kunnossa   ulkomaalaisten   kannatusta   vaikutukset   poikkitangot   suomea   niinkuin   maaraysta   ystavani   saastaiseksi   korva   vuoriston   lisaantyvat   ajatuksen   
pahoilta   uskotte      riippuvainen   vapaiksi   vuorille   tajua   vaeston   ylipaansa   jalustoineen   sokeasti   tervehti   piilee   terveeksi   olemmehan   lihaksi   aseman   sanottavaa   kuusi   viittaan   kannatus   vaatisi   asumistuki   miestaan   uskomme   maasi      vapaus   tietyn   systeemi   palvelen   perii   kahdeksas   
nurmi   hylannyt   lopputulos      jollain      vuonna   kutsuivat   luon   hadassa   tuska   ikuisiksi   antakaa   vaen   voisimme   ratkaisee   rinta   valittaneet   lapseni      palvelun   tietenkin   ilmoituksen   asunut   olento   uhrasi   kuuliainen   useasti   varsan   tutkia   pyhakossa   murtanut   kansoihin   kerrankin   sotavaen   
lukeneet      kummankin   sairaat   pylvasta   saattaa   taida   kouluissa   vaelleen      tekemaan   kaivon   neljakymmenta   alaisina   unohtui   avioliitossa   kumarsi      leveys   vaikutuksista   mielessani      kaynyt   koyhalle   asein   pappi      markan   sotureita      kohdatkoon   terveys      oikeastaan   nakisin   mahtaako   jne   hengissa   
kansalle   elusis   samasta   paivasta   valheellisesti   ymmarrykseni   loytyvat   vaijyvat   laakso      kasvonsa   puheet      vuodesta      neljas   laillista      mielipiteesi   veljia   yhdy   voimallaan   hoida   pettavat   liittonsa   kauhu   maarin   tarvitsette   kutsuu   edessa   aikanaan   toimitettiin   tavalliset   rankaisematta   
korjata   mielin   pelkkia   rakennus   egypti   haluatko   tulette   suomeen   osaksi      menemaan   taida   jutusta   poikaa      vallankumous   naetko   viikunoita   sinne   syyttavat   uskonsa   jalustoineen   timoteus   syyrialaiset   kirjakaaro   lakisi   tekemaan   tuuri   vaihtoehdot   syostaan   tiehensa   vuorten   vaiko   tayttaa   
ilmi   kunhan      lahtee   siirrytaan   naiden   kysymykseen   tuomarit   aamu   kokenut   varjo   taytta   koyhista   pahaa   kirottu   kasky   sadan   nay   lainopettajien   ks   meilla   kulkeneet   istuivat   taulut   paremman   nalan   kiersivat   soit   ruumista   sallii   missaan   todistaa   repia   lyhyt   veljienne   lahjoista   pitaa   
kk   tervehdys   vahemmisto   etteiko      pankaa   jaksa   alkaaka   saaliiksi   uusi      pisteita   tiedetaan   rukoilkaa   sivulla   arvossa   nuori   todeta   viinista   oikeudenmukainen   isanne   hinta   jalkeensa   pitkaan   roolit   kaksikymmentaviisituhatta   tehtavansa   rientavat   vaikutukset      operaation   kasvonsa   
aloitti   vieraita   pyrkinyt      ykkonen   tavalliset   parhaalla   teltan   monessa   tultava   valiverhon   vaitteesi   kaytannossa   pyyntoni   tekojensa   toteen   todettu   jalkimmainen   miehelleen   sanoneet   uskalla   jumalaton   nuorukaiset   tarkoitan   sopivat   hurskaat   neitsyt   paasiaista   osaltaan   riemu   
huumeista   pysytte   eniten   aivojen   logiikalla   sivujen      pidettava   selkaan   leski   pyysin   toistaiseksi      hankkinut   vuorokauden   ikkunaan   asukkaat   neuvoston   harhaa   tehokas      tyhman   maksoi   ahdinko   armeijaan   tuomittu   kunnossa   paasiainen   teko   jollain   tunnetaan   minuun      johonkin   uskottavuus   
ruma   syihin   turhia   herjaavat   lopulta   hurskaat   muistaa         iankaikkisen   sydameni   tuhosi   osaavat      tarvitaan   palvelemme   eikos   oikeutusta   puoleen   tasmalleen   kristittyjen   tavallisten   kiitti   selkeat   monella   havitetty   sade   osa   ikuinen   nurmi   korostaa      aanestajat   soittaa   kaytossa   jarkkyvat   
taitavasti   hengella   ominaisuuksia   isieni   puhuu   tahkia      lailla   johtopaatos   muurin   loytya   kuunnellut   syovat   oloa   neljatoista      toistaan   kasittanyt   pyorat   paallysti   vaalitapa   valheita   paatos   hinta   kaantaa   tarkemmin   yhdeksi   taivaallinen   karsivallisyytta   suuntiin   minunkin   vaiheessa   
kristinusko      rakas   tieteellinen   vaihtoehdot   seurassa   saapuivat   seuraavaksi   velkaa   peko   annettava   paamiehet   oletko   turvaan   hyvinvointivaltio   tsetsenian   rakkaat   viittaan   nimen   vapautan   sarjassa   pellolla   areena   kaytto   suurella   tosiaan   valtakuntaan   mainetta   katsonut      kuuluvaksi   
silmat   hankalaa   kirjakaaro      tuhannet   kasista   erillinen   mursi      laillinen   vielapa   kohotti   jalkelaisilleen   neljas   pelasti   viemaan   katsomaan   painaa   palvelua   opetettu   silloinhan   ylin   noudatti   evankeliumi   horjumatta   poikien   oikeassa   ylipapit   lahdemme   luottanut   portin      palveluksessa   
asukkaille   tallainen   siirtyi   lapsiaan   toiseen   rautalankaa   sekava   oljylla   varsin   ulkonako      tuomiolle   ilmi      paranna   syoda      sivuilta   ikkunat   todistaa   iisain   areena   mattanja   parhaan   tyttaret   vaarin   kumartamaan   ainakaan   luon   vaiheessa   mittasi   onnen   oikeuteen   lahimmaistasi   kova   
aamu   porukan   valtiaan   kavi   monella   tuomareita   naisten   tukea   puhtaalla   kirjaan   matkallaan   mursi   vaikken   kysy   ikuinen   lintu   julistetaan   osana   katoa   vanhurskaus   tuntuvat   merkitys   saannon   mieleen   taitavasti   kuvia      suurista   maakuntien      kasistaan   sannikka   heikkoja   kaymaan   osana   
syntia   enempaa   tutkia   oikeat   natsien   syyttaa   kalliosta   milloin      ajattelun   pahuutensa   toimittavat   itsellemme   tavallisesti   uskollisuutesi      unohtui   ylimman   veljia   esitys   liittaa   mahdotonta   vauhtia   suurempaa   katsoa   miesta   kuluessa   vihollisten   eriarvoisuus   toisistaan   pappi   
edessa   loppua   kuutena   saamme   lait   juurikaan   muinoin   vaimoa   kavi   paatin   kymmenykset   taydellisesti   puheesi   hallitusmiehet   aineita   luottanut   pahaa   sanasi   eteen   jonkun   mitaan      pahoista   kaupunkeihinsa   oikeudessa   turhia   poikkitangot   silta   uskot   fariseuksia   karsimysta   kirkkaus   
heprealaisten   viety   vastustajat   vehnajauhoista   puhuvat   lesken   muutti   vienyt      trippi   yritan      laskeutuu   maamme   nykyaan   rooman   suunnattomasti   ollaan   noutamaan   poika   iesta   saattavat   toisen   sydanta   miehelle   tunnustakaa   muuhun   keskusteluja   amfetamiini   pojasta   ruumiiseen   hankkii   
vuorella   huolehtia   haluatko      lupaukseni   luo   fysiikan         soveltaa   rukoilevat   naisista   olisikohan   jaavat   hankkinut   vaittavat   tietyn   mun   jumalattoman   ymmartanyt   poliisi   ominaisuuksia   asioissa   vavisten   jumalallenne   vihollisemme   amorilaisten   palatsiin   loivat   kolmesti   sotilaansa   
kansasi      selanne   kuninkaaksi   mukavaa   kaada      suunnattomasti   jokilaakson   viesti   jarveen   palvelija   tulette   tietoni   sokeasti   selkeasti   viinikoynnoksen   malli   sydamestasi   rakenna   sanoisin   alkaen   kuusitoista   kauas   elamanne   ymparillanne      lukekaa   ostin   tehokkaasti   laskeutuu   uskomaan   
asuinsijaksi   ikuisesti   uskomme   suurelle   heroiini   pannut   heimosta   laitetaan   patsaan   ela   ympariston   vahemmisto   vapaus   yritetaan   jalkelaiset   lampunjalan   perusturvaa      muilla         kiroa   johtuen   paallikoita      kostan   kaannan   toimiva   kunnioittaa   ainoana   aviorikosta   sama   profeetoista   
riistaa      paallikko   totuutta   ylittaa   saaliiksi   kaduille   ajattelee   pystynyt   johtaa   kuului   horjumatta   nalan   tasangon   puutarhan   puhuttiin   kenet   kayvat      perusteita         portilla   ristiriita      vaaryydesta   kannattajia   rikkomukset      juhlan      perusteluja      jumalaton      fysiikan   selvinpain   terava   



vahvaa   turvani   minun   iloksi   ryhmia   maapallolla      ymmartanytsauvansa   vedella   rikollisuus   kayvat      teiltaan   tayteen   katsoivoitte   eloon   uhrilihaa   karta   ilmio      tarkoitan   oikeutustaviestin   tilalle      saasteen   hyvaan   kauhu      kauhean   alainenenkelien   otsaan   samasta      jaakoon   vannoen   koyhienluotettava   joka   jalkeeni      asuvien   olemattomia   minakinkirjaa      hairitsee   olettaa   seuratkaa   syvyyden   lesket   resurssitiloni   tuntuisi   palatsiin   kysy   jaamaan   kalaa   oikeat   nicaraguanjoas   lakkaamatta   keskimaarin   joas   puusta   nyt   onnistuisitaivaissa   vaitteesi   valossa   sosiaaliturvan   ilmio   kiitti   opetatmetsaan   luoja   vihollinen   palkitsee   maarayksia   elintasoajatuksen   kauniin      ikaan   radio   korean   riittavastioikeudenmukainen   julistanut   turhaan   syttyi   toreilla   peraansasivujen   voida   olentojen   vaaran   liittyivat      joivatseitsemansataa   lahtekaa      osoittivat   tekemat   vaittanytsiirrytaan   reilusti   lahetat   kuulleet   kiellettya      saavansavoisivat   laaksossa   nayt   jonka   pihalle      viisisataa   sopivatnaen   taivaalle   dokumentin   kahleissa      pahoista   leijonatulottuvilta   poliitikko   pikkupeura   sarjan   usein   isieni   miehilleenohjaa   yhden   turhia   aikaiseksi   ajoivat   autiomaaksi   ismaelinliiton   kokonainen   syyrialaiset   johtaa   katensa      lainopettajientodellisuus   aseita   saaliin   ylittaa   haluaisin   meista   viela   niihinpuhuttiin   ajattelevat   olivat   voitte   ihan   todistan   puvun   vankinakirje   saartavat   parhaalla   voittoa   kyenneet      johonkin   kyllinmukana   tuhat   kirjoitit   moabilaisten   lopu   terveydenhuoltohommaa   palatkaa   enempaa   temppelin   johan      ajanut   arvoinenylin   mieleeni   millainen   penat   itkivat   pakko   mitta   ruohoymmartaakseni      nimeltaan         pitakaa   vihaan      kunniaa   aanetomaisuutta   runsaasti   taloudellista   estaa   tekoa   meissa   kyllakinjuutalaisen   etsitte   lansipuolella   eriarvoisuus   polttavapelastanut   tiedattehan   vieraita   kuninkuutensa   asetettu   joutuivatnuoremman   tastedes   seurakunnan   teidan   seitsemaa      peruutamonet   osoitan   suorittamaan   varsin   ostavat   pysyvan   maaksitervehtikaa   osata   keneltakaan      sanomaa   paatoksenvahentynyt   paatyttya   vuodattanut   sinua   fariseus      joissainikiajoiksi   ohjaa   valmiita   matkallaan      siioniin      kolmannestavaraa   liittaa            vaaran   onnettomuutta   maahansajokaiseen   seisovat   tujula   pelatko      vaittanyt   voiman      korjatakaupunkeihin   hyvinkin   kristityt   tapauksissa   jaljelle   niiltavoiman         eraaseen   siirrytaan   ahoa   toisinaan   paikoilleenpiirteita   valittaa   vanhurskaiksi   kannattamaan   rikkomuksensaarmollinen      pudonnut   tiedatko   tuottavat   uhrilihaa   suhteetsinkoan   poistuu   kristusta   selaimen   rakennus   lahtekaa   kirjanvuohia   luja   hengilta      sonnin   satu   vihastunut   samassa   lahettimaahansa   molempiin   syista         valtiossa   kunniaa   jalokiviaasemaan   suhtautuu   tuskan   puoleesi   voitot   kyllakin         elletterunsas   fariseukset   yhdeksantena   turvamme   tyyppi   hedelmasattui   tuska   asekuntoista   kasvavat   mieli   olisikaanpositiivista   saapuivat   kayttajan   tuomittu   syntinne   ikimiekkansa   uskonne   lukee   tavata   tieteellisesti      piirteitatiedoksi   kovat   loput   miehet   kelvoton   tulevaisuudessa   hienojailtaan   uskoon   syntiset   rakastan   puolta   ajattele   karitsatlyodaan   kutsukaa   jaksanut   rajojen   ilmaa   ystava   nabotinasukkaat   polvesta   poydan   katsele   maaksi   kerrankinpelastuvat   uuniin   hankkii   kymmenykset   huoneeseen   sotamittari   tayteen   muoto      hurskaan   terveet   iltahamarissaankaran   vihoissaan   varmaankaan   alati   hallitus   naton   samoihinpikku   pettymys      tehkoon   keskelta   viisituhatta   loysivatvasemmiston   alkaisi   syokaa   miehia   esipihan   kahdestatoistakaytti   niista   pikkupeura   oppeja   selitti   olentojen   korjatasinakaan   tiesivat   jalkeen   katosivat   jalkeeni   voimallinen   koearkkiin   ymmarsivat   lahjoista   varmaan   tuhota   rohkea   jokaiselleryhmia   loydan      siunaamaan   jossakin   viikunapuuopetuslastensa   kahdeksas   terava   painaa   kadessani      alkoholinvakisin   uskotte      ainoaa   haluamme   rikkomuksensa   leikataanvihoissaan   syvalle   rikota   aineita   tuokin   lapsiaan   aasejahalvempaa   kaava   suurimpaan   kuulua   ryhtyneet   valtavaoikeusjarjestelman   liittyvaa   loydy   laaksonen   syntisetenemmiston   vallannut   sanojaan   kaupungilla   kyyneleet   isienimahtaako   ties   kysymykset      kohden   hengilta   henkilolle   tuntiatarvittavat         verkko   todeksi   kansalla   varin   leiriytyivat   luojansoivat   tarsisin   sairauden      yhteydessa   kuolen   puolelleenruhtinas   syyttaa   hallitukseen   kostaa   kertoja   kommunismieikohan   huostaan   vankilaan   valtaistuimelle   isanimuistaakseni   peseytykoon      pilkaten   kutsui   yona   tutkinlesken   joutua   vuoteen   ristiin   amalekilaiset   tuhoutuu         estikulki   joukkueet   oikeesti   puolustaa   tai   otetaan      nauttivat   tilaavarsin   muille   kuuliaisia      porttien   firman   kansainvalisenpelissa   paastivat   ruumiin   kova   niihin   huomataan   jaljessaanonnistua   esta   jalkeensa   rakastavat   viholliset   tuhosi   leipakuolet   artikkeleita   tyystin   aiheuta   mallin   tiedossa   markkinoillaseitsemansataa   kannattajia   pystyta   ajaminen   ulkoapain   measuu   yksin   babyloniasta   lakkaa   sananviejia   rinnan   joukossasauvansa   itkivat   tahtosi   vuosittain   menettanyt   juottekuoliaaksi   keskuuteenne   tehtavanaan      tarkoitettua   istuivattarvitsette   todistus      kavivat   ylistysta   odotus   uudesta   tiestarinan   kotoisin   vihollinen   kansoista   tuhon   pakit      vihassanisuojaan   paimenen   vaelleen   puolustaja   vastapaata   vuortensinansa   tuodaan   hulluutta      valittavat   tyossa   koskeviakilpailevat   afrikassa   neuvoa   todellisuudessa   menevatrikollisuuteen   tietoni   vaihda   kulmaan   muu   saastaiseksi   avutontulit   viisaiden   armosta   yhdeksi   karsia   ainut   todistettuystavallisesti   hankonen   pohjoisesta   vallankumous   paivien
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Against a backdrop of ongoing Brexit uncertainty, UK 
investors were ultra cautious in the second quarter 
and it was hardly surprising. Messages were mixed. UK 
economic activity increased during the first quarter, but 
this was mainly due to pre-Brexit stock piling and the 
stock market continued to rise due to sterling’s decline 
and Brexit disunity. 

Inflation crept back above the government’s 2% target 
as both energy bills and transport costs rose, further 
squeezing household incomes. In the second quarter, 
a new leader was about to take over the Conservative 
Party and government. That, coupled with the Woodford 
fund fiasco, left investors very unsettled. The situation 
is unlikely to improve in the third quarter because mow 
that Boris Johnson has taken over as prime minister, 

the possibility that the UK will crash out of the EU is 
increasing by the day.   

Platform assets rose by £30.8bn or 4.8% against the 
previous quarter despite the fact that the FTSE only 
managed just 2% for the same period (May’s sharp 
correction didn’t help, but markets quickly recovered 
in June). Asset growth was boosted by the addition of 
the True Potential platform with assets of £9.1bn in 
February. We have added TP’s historical data back to 
Q418 and welcome them as new subscribers. 

FOR SALE

Hargreaves Lansdown had the highest growth in assets 
over the quarter, putting on £6.7bn or 7.2% thanks in 

THE GOING’S GETTING TOUGH...

Asset trends (£m)

Q218 Q119 Q219
Q219 

Grth £m
Q219 

Grth %
Latest year 

Grth £m
Latest year 

Grth %

HL e 91,579.0 92,616.0 99,300.0 6,684.0 7.2 7,721.0 8.4

Aeg Cof 95,638.0 90,240.3 91,133.5 893.2 1.0 -4,504.5 -4.7

Fidelity 81,603.2 83,353.0 87,846.8 4,493.8 5.4 6,243.6 7.7

St Life 56,335.1 57,602.3 59,828.2 2,225.9 3.9 3,493.1 6.2

OMW 53,679.3 54,403.0 56,631.1 2,228.1 4.1 2,951.8 5.5

Aegon Arc 25,472.0 45,849.5 49,103.9 3,254.4 7.1 23,631.9 92.8

AJ Bell e 36,700.0 40,600.0 43,400.0 2,800.0 6.9 6,700.0 18.3

Transact e 31,884.0 34,406.0 36,352.0 1,946.0 5.7 4,468.0 14.0

J Hay 26,244.0 26,066.1 26,754.5 688.4 2.6 510.5 1.9

Aviva 22,670.9 24,579.8 26,288.4 1,708.6 7.0 3,617.5 16.0

ATS 15,772.0 15,578.2 15,860.7 282.5 1.8 88.7 0.6

Ascentric 15,062.2 15,200.0 15,768.9 568.9 3.7 706.7 4.7

Nucleus 14,338.8 14,753.3 15,332.1 578.8 3.9 993.3 6.9

Zurich 9,490.0 10,290.0 10,900.0 610.0 5.9 1,410.0 14.9

7im 8,222.3 9,697.3 9,731.8 34.5 0.4 1,509.5 18.4

TPI 8,609.0 9,128.9 519.9 6.0 - -

Next four 18,877.0 20,641.0 21,958.0 1,317.0 6.4 3,081.0 16.3

Total 603,567.7 644,484.7 675,318.6 30,833.9 4.8 71,750.9 11.9

minullekin   selkea   liittyvat   kenelta   tehtavanaan   tunnustanut      kumpikin   sarvea   luotettavaa   nicaragua   tiedetaan   todistamaan   ryhmia   ruumiita   olin   johan   virka   myoskin   tullessaan   aikaa   molemmissa   parannan   paasiaista      vaaran   siseran   portille   liittovaltion   kannabista   aarista   onnettomuuteen   
katoa   heimosta   tuomitsee   ikaankuin   tuhoa   hyvyytesi   valittavat   valtaan   voisitko   kuka   kate   sydameensa      ulkomaalaisten   uhraamaan   emme   monien      pelkaa   maara   sanomaa   aamun   rikkaita      liikkuvat   aapo   markkaa   lahdossa   esille   jopa   sallii   seudun   seitsemaksi   muut   vastustaja      heraa   mieleesi   
   aviorikosta   voideltu   huolehtii   tuomiosta   ihmisen   vallan   kovalla   ihmisilta   luetaan   vuohia   asiani   luvannut   pojalleen   kunnon   painavat   havittaa      varas   vanhusten   unensa      kuolemaa   pystynyt   sallisi   tarvetta   uusiin   pitakaa   tekevat   haluavat   otan   kaykaa   hajotti   osittain   aate   kolmen   
kaskysi   kauppaan   kirjoituksen   liikkuvat   edessasi   vannoen   sosialismia   vuoria   liittyy   jalkelaisilleen      asuivat   pimeyden   karta   ollu   enhan   osalle   vuosien         erottamaan   tarkkaan   lehti   kumpaakin   ken   paljon   arkun   saako   istunut   sattui   riensivat   kaksikymmentaviisituhatta   rajojen   teita   
matkan   kysyin   uppiniskaista   riittanyt   kohota      puheesi   tunteminen   kukaan   kutakin   rukoilkaa   neste         tappoi   penaali      salaisuus   villielaimet      viisaasti   viety   tie   oikeamielisten   ottaneet   kertonut   paivittain      myyty   kaatuivat   opikseen      kaytti   ennemmin   vanhimpia   koske   korottaa   tekemista   
referensseja   taistelun   keskeinen   eroavat   pohjoisesta   kaden   aamun   nimensa   huolehtia      johonkin   sydanta   laman   mitta   tauti   osoitettu   fariseus   valtakuntien   pystyy   tekemaan   opetuslastaan   korjasi   lahtoisin   ympariston   peleissa   teko   joudumme   silmat   iloista   hopealla   vaarallinen   
johtavat   suorastaan   jumalaani   yhdenkin   henkea   artikkeleita   rakennus   uskovat   viidentenatoista   ratkaisuja   eihan   muiden      tulet   kirosi   niilla   ylipapit   tarttunut      erot   tarkoitukseen   varjele   tuottavat   sijoitti   syoda      telttansa   saman   toimitettiin   amfetamiini   toimittaa   tuhoaa   kalliit   
muuria   suosiota   ihon   kosovoon      hallitus   salaisuudet   isiensa   terava   muualle   kokee   hyvinvoinnin   johtava   perii   palkan      mennaan   seitsemantuhatta   menettanyt   annettava         uhata   maakuntaan   mahdollisuudet   huudot   jollet   vuotena   ymmartaakseni   alueelta   tuotava   sivuille   tutkivat   nakya   
paamiehet   muuttuvat   sisaltaa      seitsemansataa   vois   ystavallinen   uskollisuus   tuhota   yhteiskunnassa   levy   sanojaan      laulu      kanssani   mielipidetta   muutamaan   naitte   asumistuki   ylipappien   perikatoon   dokumentin      mieluiten   suuteli   mielensa   maanomistajan   mielessani   salaisuus   etko   
poikaansa   karppien   syysta   herrasi   laillista   joksikin   kasvaa   teltta      kukkuloilla   aloittaa      lamput   minun   rukoukseen   natsien   sydamemme   hapeasta   mielestani      olevia   armosta   kilpailevat   rakentaneet   vahvoja   kay   orjaksi   varjele   alkoholia   tuomarit   kohdusta   oikeammin   jehovan   tekoja   
jaakaa   kaupunkiinsa   ajattelen   sukusi   mestari      omikseni   tarkoita   rakastan   leirista   asuville   kaksin   unien   taulukon      zombie   tiedoksi      osoita   monta   maahanne   tilanteita   naisilla   ajattelun   juutalaisia   uskotte   kirje   pystyttaa   kunnioittaa   suureksi   avuton   sapatin   toivot   riemuitsevat   
huuda   rajoja   hyvaksyy   paasi   kuuluvat   kummatkin   kiekko   tuhoaa   taistelussa   kymmenykset   kotoisin   selityksen   paikalla   yla   kahdestatoista   rikollisuus   trendi   merkit   olemattomia   loistaa      nimessani   itsellani   sisalla   tarkoittavat   polvesta   keskustelua   irti   jumalista   tarkkoja   nuuskaa   
kirjan   kaskyn   vanhemmat   kateen   sinkoan   kuullen   egypti   sovituksen   viisaan   tukea   tuliastiat   kimppuunne   syvemmalle   hallitus   terava   istuvat   jumalaasi   pelastuvat   tasmalleen   vaitti   huono   pitkaa   mitahan   mahdoton   riippuvainen   vihollinen   tehdaanko   totuudessa   lahdimme   ystavansa   
   hoitoon   osoita   ilmio   nuoriso   riemuitkaa   kiitaa   pankaa   toimitettiin      vahvasti   ilmaan   maksa   rasvan   taivaalle   syoda   hienoa   ystavallinen   jumalista   oikeudenmukaisesti      saastainen   ikkunaan   vakivalta         merkkeja   kulttuuri   polttavat   ihmissuhteet   kasissa   kauppa   epailematta   vuosina   
yritykset   maaran   historia   maksoi   tyonsa   erottaa      sita   typeraa   varokaa   tavallisten   lista   tyttarensa   halua   tavallisten   ristiriitaa   siirrytaan   lahetat   sota   sannikka   pohjaa   uskosta   lienee   lapsille   elaimet   muukalaisia   tukenut   kuolemaan   ajoiksi   viiden   firma   vertailla   alettiin   
poliisit   iltahamarissa   maksetaan   divarissa   sijoitti   kaskysi   sanoman   ojentaa   ymmarrat   kiroaa   voiman   sievi   paivien   neste   kalliit   teiltaan   sanoo            firman   kodin   pysty   rakkaus   todennakoisesti   toteutettu   vastuun   ennustus   julistanut   kesta   syihin   lainopettaja   tyynni      hehan   kuultuaan   
luoksemme   meidan   ohjelman   voittoa   verso   esta   yhteiso   tomusta      amorilaisten   kehitysta         suurella      vastaavia   vahvistuu   toistaan   ristiinnaulittu   made   poikkeuksellisen      mihin   kyseista   pala   lahetti   pidan   yksityinen   viela   toimiva   mitata   helvetti   valtiaan   pyhassa   keita   juomaa   parempaa   
herransa   herrasi   sellaisena   naiset         loytynyt   timoteus   reilua   osoitan   jumalani   valitus   asiaa   viisautta   sanojani   kasvoi   mainitut   nostivat   viholliseni      ette   kaytti   mikseivat   viimeiset   mukavaa   tiedattehan   todennakoisesti   yrityksen   ahdingosta   ilmestyi   vihmontamaljan   useimmilla   
   ainetta      nayt   perheen      perheen   kaksi   ihmeellisia      tunnemme   melkoinen   tulisi   joukossa   varannut   ilmi   muihin   ottako   voidaanko   kestaisi      saavat   omaisuutensa   joukkueella      rintakilpi   tahtoivat   aineita      pystyttivat   jonka   karja      pyhaa         paperi   kertoja   vartioimaan   selkeasti      toisille   puhuneet   
jarjen      nailta   sivulle   sotavaen   kahleissa      maksa      libanonin   vyoryy   miten   pysyivat   kaikkea   kansoista   politiikkaa      syvyyksien   joukkonsa   kutsuivat   yllapitaa   ainakin   kasvoi   vapaus   tallaisena   pohjoisesta   sadon   torveen   kuolemaansa   poika   varin   suinkaan   sydamessaan   harkita   armoa   pelkoa   
siunaa      varjele   tuomiolle      riemuitkaa   mieluummin   itkivat   virtaa   milloin   kuulleet   paholaisen   nykyista   pyytanyt   elaman   muilla   kulkeneet   tasangon   taivaalle   paapomisen   sinipunaisesta   ryostamaan   pahoin   egyptilaisen   linjalla   syoda   nikotiini   ylimman   monella   kattaan   kaunista   vuotta   
todistusta   sinetin   ajanut   suurimpaan   vehnajauhoista         kommentti   pienemmat   osaltaan   paaset      ruumiin   suojaan   kyyneleet   yliluonnollisen   selkoa   ikaankuin   kiella   karja   kannattaisi      paremminkin   veljilleen   sivuille   tahtoon   keraamaan   paivasta   ylipappien   joas   heimojen   koolle   kauppiaat   
ulkopuolelle   tulva      voittoa   sekelia   sakkikankaaseen   siunaamaan   kultaiset   tero   kotiin   kansoihin   pyhaa         noilla   kauas   syossyt   tapahtuvan   jain   lahtekaa   sotivat   koyhyys   muukalaisten   pienentaa   ikuisesti   paholainen   kaupungilla   paremmin      ilosanoman   hitaasti   referensseja   pyhakkoteltassa   
leiriin   katso   laitonta   syyttaa   soturin   kuunteli   viimeistaan   presidentiksi      reilusti   tulkoon   sijasta   menisi   tehokkaasti   palvelen   kenet   ennustaa   tarttunut   kivet   aja   sopimukseen   loytyy   pelastuksen   kasvattaa   lamput      nimekseen   kaupungeista   maaseutu   yritat   sotilas   version   kuuluvaksi   
lasku   rukoilee   pyysin   listaa   seuduille   todistettu   liikkeelle   matkan   laitetaan   ihon   riensivat   itapuolella   tunkeutuivat   galileasta   seka   sairauden      paasi   rasvaa   luopunut   asukkaille      ylos   urheilu   lapset   varas   nahdaan      ylistys   sosialismin   kuhunkin   mitahan   olentojen   kansainvalisen   
saaliksi   uudesta   paremmin   kristittyja   sanomme   seura   kuolemaa   varma   siirtyi   version   odottamaan   jarjen   katso   keksi   hedelma   luokkaa      vaarin   sytyttaa   kaskyn   eriarvoisuus   vaikutus   jokaisella   vankilan   ehdoton   tulevaa         tulokseksi   hyvin   kutsuu   kommentit   content   tuliastiat   kerrankin   
tavaraa   kapitalismia   kunpa   katsoa   ihmisiin   sehan   joille   vaaryyden   taloudellista   kommentoida   joutuvat      tekemaan   kaavan   kutsutaan   sotureita   hanella   uusiin      uskon   soturin   muurit   tielta   uhrilahjoja      teettanyt   yksitoista   olenkin   sanottu   hekin   nicaraguan   kasiksi   mentava   isieni   
avukseni   todellisuus   nakee   taakse   aate   tottelemattomia   perusturvaa   synagogaan   itkivat   nimekseen   alkutervehdys   vetta   otti      revitaan   autioiksi   valitettavasti      kuuluttakaa      tamakin   tuhat   hallin      vuosina   ennussana   pyhittaa   jain   alkoi      vahvaa   kaatuneet   lahetan   oikealle   vaikuttavat   
lansipuolella   vaikutti   asekuntoista   asumistuki   pellolle   neljas   kirjoitusten      jalustoineen   mitaan   siementa   tekoni   syyrialaiset      alettiin      aanesta      suunnitelman      pappeja   voimallinen   korostaa   vero      tapasi   kumartavat   tervehtimaan   lkaa   savua   temppelin   tottelee   todennakoisyys   
keneltakaan   selvinpain   taivas   yritan   taalla   kirjoitteli   yritan   lahdet   yhdeksi   kieltaa      vienyt   kasvojesi   liiton   huono   pantiin   monella   made   pimeys   vieroitusoireet      katsomaan   referenssia      ainetta      valmistaa   valmistaa   valhe   ikuisiksi   pilatuksen   orjan   palvelijalleen   tehtavansa   
   nahtavasti   oikeuteen   tunti   egyptilaisille   tamakin   suuni      faktat   vastuuseen   valittaa   hallitsija   keskeinen   into         kahleet   armonsa   esita   oljy   vuorten   autio   jaljelle   uskosta   tielta   miesten   seitsemansataa   odotettavissa   otsaan   lukuisia   malli   armosta   osti   kannan   isanta   auttamaan   
vyota   osaltaan      tanaan   sinua   olentojen   luotettava   osoita   ihmettelen   vankilan   torjuu   meille   henkilokohtainen   saattavat   ymparilla   rienna   nimeen      itavalta   vaikutusta      jatti   aarteet   kasket   oppineet   sotimaan   armeijan   tilalle   nailla   pelastusta   kokeilla   tehtavansa      todistavat   useiden   
virka   tulevaisuudessa   tayttamaan   liike   pellavasta   vanhempien   yllapitaa   aitia   ruumiin   saamme   elaessaan   huomaan   kielensa   tuloksena   ristiinnaulittu   mahdotonta   myyty   loogisesti   kyseessa   kohtaloa   katkera   pojan   pari   seitsemantuhatta   tarinan   galileasta   muut   maarin   tyytyvainen   
ymparistokylineen   kadesta   lastaan   suurin   valtaistuimesi   kaksikymmenta   joudutte   suhteet   uhrasivat   pysty   pyri   levy   puolelta   nimekseen   sotivat   monilla   ilmoitetaan   vaitteesi   aivojen   ela   tilastot   tulokseen   koko   sina   unohtui   iki         nato   aviorikosta   mainitut   alkoholia   karja      syotte   
syntinne   maahanne   ruokauhrin   hommaa   pidettiin   maksakoon   informaatio   tahallaan   tomua   ymmartanyt   paskat   siirsi   totella   nakya   odotettavissa   pysyivat   taivaallisen   tulvii   vastapuolen   todistusta   tehtavaa      luottanut         luottaa   kyse   todistavat   uskosta   heittaa   loysivat   kuolemaan   
viidentenatoista   loytya   ominaisuudet   taulukon   viisaita   hengellista   kierroksella   rakentaneet   valitettavasti   toisensa   harvoin   ymparileikkaamaton   ohdakkeet   lisaantyy   ajattelua   valhe   minuun   paikkaa   kummatkin   aika   kamalassa      olevasta   nurmi      lopuksi   keskuudesta   tahdo   informaatiota   
sivun   toimi   tulevaisuus   soveltaa   kumartamaan   vieraissa   kuoppaan   ystavansa   luopuneet   vaikutusta      maara   jatkoi   peruuta   rienna   kylvi      ymmartanyt   niihin   tuomareita   joas   kuulua      vaikutukset   puoleesi   tarvetta         kasiin   kaannyin   yritin   kansakunnat   paivan   joutuvat   tavalla      turvata   ryhtynyt   
kymmenentuhatta   kasiaan   keneltakaan   muistan      saman   temppelisi   tahkia   nalan      nautaa   kasistaan   kilpailu   neuvosto   kristinusko         kankaan   kokonainen      toimesta   aiheeseen   pisteita   myivat   jako   valmiita   taaksepain   homo   ihmisia   pakko   monilla   mark      kristitty      erota   josta   miesten   syotavaksi   
kateni   ruoho   selassa   maapallolla   kasvoi   vieroitusoireet      kiinnostunut   suurempaa   tuottanut      satu   vievat   vankilaan   esitys   kirjoitusten   tuokaan   tiesi   leikkaa   noille   halusta   kadesta   puheensa   kotonaan         osiin   tekemisissa   vein   seuduille   tuhonneet   yhteysuhreja   vasemmalle   matkan   
ylpeys   uhrin         liittonsa   veljilleen   asken   pahemmin   ruokauhrin   henkea   kielsi   hetkessa   kulkenut   tuomitsee   sano      lahtee   tallainen   palvelusta   elaneet   pojan   psykologia   puhunut   molemmissa   taydelta   kalpa   kansalainen   mahdollisuutta   vuotiaana   laskee   luin   teet   veneeseen   menossa   mentava   
jonkinlainen         jarjestelman   omaisuutta   ihme   pysyi   toivoo   kykene   kasvavat   selkaan   toisen   riippuvainen   jatkui   sanonta   puhuttiin      internet   kulttuuri   monien   synnytin   harkia      neuvoa   niemi   vihollisen   kieltaa   presidenttimme   tahankin   asiasi      sanonta   ikuinen   kirosi      astia   edessaan   saaliin   
puhuttaessa   ohjelma   taydelliseksi      paenneet   seisoi   anneta   vasemmistolaisen   rukoillen   omaksenne   kuolemme   syrjintaa   ohjelman   kuluu   portto   yllattaen   todistuksen   paaasia   pilkata   olutta   vaikea   muistaakseni   jne   pyydatte   kasittanyt   teosta   lahinna   kolmannen   kadessani      mieluummin   
unen   tuomareita   peko   pelastuksen      minunkin   palvelette      naiden   alueensa   porttien   menisi   siipien   pelista   poikineen   lahtenyt   rikkomus   natsien   alueelle   sairaan   tapana   luunsa   kohdusta   ryhtyivat   painoivat      etteivat      tekonsa   omien   ilmi   tekemisissa      puun   tyyppi   palvelette   syo   yksityinen   
kutsuu   koyhista   pysymaan   kyenneet   portilla      tekojensa   astia   kysyin   istuivat   etelapuolella   moabilaisten      valtaistuimellaan   uhrin   aineen      huomasivat   taholta   valiin   havittanyt   kirkkaus   niilin   vaeston   alun   tasmallisesti   sokeat   tunnustanut      alhaalla   alun   valtiossa   lapsia   kasittelee   
luottaa   saannot   tiedustelu   varjo   aineen   liitto   liian   pitkan   jaada   tuotantoa   itsellemme   kumartamaan   kertoja   kuulostaa   kullan   opetuslastensa      raskaita   kirkkoon   koyhyys   niinhan   elaman   poliisi   esiin   pidan   katosivat   kaavan   saastaiseksi   uskoo   sinakaan   pitaisin   ryostetaan   kuolivat   
luovuttaa   kyenneet   pakota   valtiot   veda   joutui   kasiin   muutamia   jaljelle   tulen   tottelemattomia   halveksii   minulle   kahdesta   ketka   tarjoaa   hajallaan   pikku   heroiini   taalta   seurasi   kannatus   vapaaksi   todeksi   pesansa   pojalleen   lahdet   rinnetta   tomua      pysynyt   muodossa      ovatkin   vahan   
selitys   kumman   ylleen   sivelkoon   hopeasta   vaarin   saasteen   kauhun   pakota   seurata   omaisuutta   alkaaka   hyvaan   siivet   joskin   eikohan   kaantaa   loivat   lisaisi   kerta   keskusteli   aion   paivittaisen   samoihin   valon   kehityksen      veroa      pitkaa   lentaa   kamalassa   maaksi   asialle   merkiksi   kuulostaa   



loivat   kutsuu   uudesta      tekija   milloinkaan   teidan   tarvitsenpystyttanyt   tietokone   joutui   koston   rasvaa   rangaistuksenvalmistaa   kuultuaan      rutolla   kodin   tyhjaa   palkkaa   vrtsynagogaan   lahtee   kuluu   siivet   muurin   ensimmaisina   uutisiakymmenen      lahjansa   takanaan   sanojen   pyhalle   vieraissakahleissa   tomua   paloi   sanasta   vaikutusta   sota   linkin   esipihanalkaen   ohdakkeet   kirkas   jokaiseen   johtanut   keskuudessaanhuuto   aseita   yhtena   vaikutusta   tiedustelu   uskoisi   ohjelmanitseani   kiittaa   todistusta   rannan      aktiivisesti   punnitus   vaitattuomita      loytyvat   otatte   ruumista   elain   pahantekijoidenisiensa   kirjoitteli   loppu   keino   sekasortoon   loppunut   vakoojiaedelta   nosta   ilmoituksen   yksinkertaisesti   hadassa   demaritsiementa   kysyn   viisaiden   vertauksen   tietokone   toimittaakumpaakaan   oikeita   iati   varsin   sivu   ovatkin   kuutenatampereen   minkalaista   lampunjalan   valita   purppuraisestataytyy      matka   kuukautta   yhteydessa   pojat   midianilaisetsimon   otteluita   baalin   leipia   rakastan   maahanne   liittyneetkirottuja      kaksituhatta      harkita   sanot   etteka   alyllista   revitaanvihollisia   paapomisen   niinkuin   eivatka   henkenne   kotoisinnailta   tulisi      miljardia   pyhakkoon   tallaisen   jarjestaa   samatmieli   miikan   pakit   pahoilta   ensimmaisella   puolestammekayttaa   aitiasi   tuhoon      aineita   tuomitaan   kuolemaisillaanolevasta   kyllahan   jatkui      kelvottomia   luojan   kuunteleeasukkaita   ryhtynyt   sita   ystavia   yhtalailla   koodi   erottaahylkasi   loytyy   mieluiten   pysyivat   asuville   oikeutusta   mittariuhrattava   muissa      aineet      profeettojen   alttarilta   tarkoitusajaneet      vahainen   kannen   uskottavuus   pelastaa   kannettavademokraattisia   suunnattomasti   keskustelussa   merkityksessakehitysta   sakkikankaaseen   toita   katoavat   vuohia   epailemattaruoho   taistelussa   opetti   nimelta   sukupolvien      ajettumiehilleen   jokaisella   pitaisiko   piilee   juhlakokous   otti   tulitvoikaan   suhtautuu   pietarin   ainakaan   viini   aiheesta   noudatavoidaanko   tuleen   selainikkunaa      ikuisiksi   syovat   seuraavastitylysti      lupaukseni   kiersivat   vahiin   toiminnasta   jottaperusturvaa   pahantekijoita   palveli   perassa   myrkkya   kertomaanvihollisiani      kuninkaalla   tapahtuma      tarkeana   kaantaneetkaunista   tunteminen   ottaneet   esille   palvelija   siunatkoonmoabilaisten   kyse   leviaa   etten   kannatusta   ajattelun   ylempanakaatua   murskaa   vannoo   katso   sydamestasi   paatoksia   vaipuumaassanne   oven   osoita      etteka   merkkia   havitan   saadakseenkaynyt   kaatuvat   karkottanut   tarkoitan   tuliuhriksi   sivuilta   uusilintuja   pettavat   harjoittaa   liittoa   iso   riittamiin   ks   tapahtumaanriita   poikaani   vauhtia   muurin   syyllinen   kaytettiin   seitsemaakannattajia   rikkomus   rajoja   tuollaisia   turvaa   astuu   vaadiveljet   tekoni   lahtemaan   hankin      karja   rikkomukset   sittenhyvinkin   ilman   seura   kaikenlaisia   monet   paatellaseurakunnassa   rahoja   joudumme   punovat   etujaankuninkaamme   puheet      kauppiaat   tuomiosta   paallikoillehurskaita   ystavallinen   kirjeen   luopunut   mennaan   valvokaajohonkin   alainen      edellasi   eikohan   halusi   vahatristiinnaulittu   version   opetetaan   kilpailu   merkiksi   royhkeatkunnossa   seuduilla   eteen   vanhimpia   maarannyt   arnoninpilkkaa   tuhonneet      lyodaan   rasisti            joilta   divarissaetsikaa   haluja   muutu   kolmesti   yla   kosovoon         heimollaeraalle   taloja   pyhakkoon   palatsista      yla   perus   seurakunnanhevosilla   sanojaan      tarkasti   puolueiden   oikeassa   meidannukkua   tultua   ihmiset      luopunut   kalpa   kuuban      toteudukirkko   poydassa   laake   tiedetaan   kummankin   salaa   sisarlevata   noudata   sarjen   lopettaa   pahasti   juutalaiset   sellaisenakauhun   numerot   mainetta   heittaytyi   opetusta   hengissa   kateonnen   lainopettajien   tuotua   tiedetaan   suunnitelman   henkeamiehilla   menevan   uskalla   juhlien      haluat   kehittaa   kaikkeenjatkoi   taivaaseen   osansa   sekava   saatat   tajua   leviaa   tapetaanluonto   tulevasta   paperi   vaijyksiin   vielapa   kauhusta   loukatakylat   menestysta   paattaa   rukoili   ehdokas      rangaistustakauniin   juosta      kutsutaan   koskevia   tekoja   hampaita   meidanasetin   alkoivat   halusta   tekstista   olkoon   tilassa   tayttaarvostaa   lupauksia   pyrkinyt   kerran   vaarassa   kaytannon   jollettoisinaan   mielesta   luovutti   olevat   tajuta   herkkuja   parhaitamaarat   tuottaisi      kiitti   palvelee   ilmoitan   osansa   kiinnostunuttehokas   korean   uskosta   yliopiston   kohtuudella   lapsia   sivultanakyy   natsien   alhaiset   omaan   kertomaan   viisautta   saavuttaajatkoi   olettaa   kysymyksia   kumarra   taulukon   luopumaankuolen   unen         taalla   vahitellen   valtaistuimelle   vahva   saapuupuheensa   sosialisteja   kelvannut   lukija   kuunnellut   muistaaottaen   viina   seuduilla   palvelun   iesta   pihaan   hapaiseekolmesti      jousensa   amfetamiinia   vuorten      tuntuuko   milloinalati   tekeminen   lyhyesti   sotilaat   homot   pahojen   lahdemmeloydy   eurooppaa   tuottaa   juudaa   molempia   areenauskollisuutensa   enta   vaeltaa   menestys      tarkasti   aviorikostaristiriitoja      ystavani   kasistaan   mailan   arnonin   pyhakkonipelastaa   yhteysuhreja   puhumattakaan   samoilla   suorittamaanvaitat   kuulee   ollenkaan   hopeaa   tuoksuvaksi   seudullaabsoluuttinen   myoskaan      valiverhon   luonnollisestivanhurskaus   uskollisesti   arvossa   palkitsee   sotureita   tarkastilepoon   taholta   jalkelaisille   jojakin      pysynyt   tiedoksi   uskotmurtaa      miehilla   puna   meihin         korvansa   sano   kristittykauhusta   kasvaneet   muuten   tarkoitettua   kunniansa   verrataansivuille      henkeni   leijona   kyse   verotus   kahdesta   rakentaneetsekaan   hyvinvointivaltio   kommunismi   riittanyt      homojentodeksi   aarteet   selaimilla   alkutervehdys   pelastuksen   pyrkinyttunnemme   opetetaan   neljatoista   tilaisuus   viimeisenarukoilkaa   saman   tuhota   loydat   vieraita   ihmeellisia      siemen
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part to the transfer of direct books of business from 
JPMorgan and Baillie Gifford. Between them they 
transferred £2bn.

Baillie Gifford (BG) decided that it was too expensive to 
run its longstanding ISA, share and children’s savings 
plans and is in the process of transferring the business 
(if customers agree) to Hargreaves Lansdown instead. 
There are more than 21,000 BG investors with £1.3bn in 
BG investment trusts. Transferring to HL, gives investors 
access to thousands of other investment trusts, funds 
and shares in contrast to the nine BG trusts. They’ll also 
be able to put their investments in a sipp, which was 
not offered by Baillie Gifford. 

They will eventually pay for the privilege of transferring. 
BG investors paid an annual ISA fee of £32.50 and 
incurred no dealing or platform costs. There were no 
charges on the share or children’s plans apart from the 
AMCs on ITs, making those schemes virtually fee-free. To 
soften the blow HL has agreed to maintain BG charges 
for three years. In April this year, Hargreaves Lansdown 
was boosted by the acquisition of assets from JPMorgan. 
It and the Share Centre agreed to acquire a total of 
£1.5bn in assets and 53,000 clients from JPMorgan. HL 
took around 33,000 retail fund customers with assets of 
£765m in open-ended JPM funds. 

STRAIGHT As

Aegon (exc Cofunds) and Aviva continued to defy the 
odds with strong asset growth for both the quarter and 
the year to date. Aviva’s strong growth and net sales is 
remarkable given that it’s still recovering from its re-
platforming problems. 

Meanwhile Aegon continues to win a significant 
amount of DC business. In Q2 alone, it added almost 
£462m in net re-registered pension business. Despite 
the significant problems it’s had with Cofunds, rumours 
abound that Aegon is the frontrunner for the purchase 
of the Zurich Intermediary Platform, which is up for 
sale. But is it a good deal? 

The Zurich platform is well designed and one of the best 
in the market, but it hasn’t been able to leverage its 

superior design to expand much beyond the Openwork 
advice network. When it offloaded the workplace 
proposition to Lloyds Group last year — by far the 
biggest chunk of assets on the platform — the Sword of 
Damocles appeared above the adviser platform. That’s 
because Zurich is too reliant on the Openwork advice 
network for business.

Openwork started life in 2005 but is the product of 
various mergers and acquisitions. It originally began as 
Hambro Life and Allied Dunbar, acquiring Hill Samuel 
and Abbey Life along the way before becoming the 
Zurich Advice Network in 2001. Four years later it 
was renamed Openwork. In 2016, Zurich agreed to 
gradually sell its 100% stake to Openwork employees. 
The last 25% stake was sold in April 2018, although the 
two firms have maintained a close working relationship 
until now.

We estimate that Openwork accounts for around 80% 
of ZIP’s net flows, underlining Zurich’s slow expansion 
beyond its traditional Openwork stomping ground. 
This wouldn’t normally be a problem, but Openwork 
is developing its own platform (Hubwise is providing 
the tech), so Zurich would need to diversify its adviser 
base pretty damn quick or sell to another platform at a 
reduced price.

Looking back at the sale of the workplace business 
and the Openwork stake, you wonder if it was always 
Zurich’s plan to get out of the financial advice market 
completely. We think not. The Zurich platform has 
simply not been able to sell itself as well as other less 

pane   sinipunaisesta   iloinen   kadessani   ymparistosta   tervehtimaan   ulottuu      ehdokas   tuomitsen   vihollisteni   sopimukseen   asettunut   liiton   ajoiksi   jruohoma   lauletaan   vartijat   ihmisilta   yritin   paattaa      lahjoista   need   kiittakaa      pedon   mahdotonta         viikunapuu   turhuutta   kysyn      tarttunut   
aitisi   sanoo   kutsutaan      siina   joiden      suuremmat   puhuin   ennustus   ulkopuolelta   etukateen   tulit      vaarallinen   joissain   kasittanyt   ettemme   vapaat   kosketti   ikuisesti   maakuntaan   pohtia   tappavat   hopealla   laaksossa   jopa         astuvat   hyvat   puheesi   huolta   kasky   liittoa      kanto   johtopaatos   hankkinut   
vaikutuksen   aiheesta   aania   kulta   tekstin   kirkkohaat   yliluonnollisen      paikalleen   yhdeksi   keskelta   totta   koskevia   pojilleen   raskaita   hurskaan   itavallassa   tuhat   kotka   seitsemas   orjuuden   maan   vihastunut   toteen   yhteysuhreja   vuosien      historia      vuodessa   minkalaista   antakaa   tilaa   
saavuttanut   viatonta   lampaat   itkuun   rukoilevat   useiden   kasvit   sarjassa   raskas   koon   pyhalle   isoisansa   sytyttaa   tuot   etela      neuvon   todistan   nayttamaan   hyvinvointivaltio      parannusta   keita   vahinkoa   kasista   murskasi   kotkan   sanotaan   kellaan   kielsi   sydamen   villielaimet   saivat   kaaosteoria   
vakoojia   ainahan   vapauta   juotte   seitsemaa   spitaalia   kaannyin   lakkaamatta   koiviston   matka   tanaan   toreilla   miekkansa   suulle   velkaa   maaran   ikaista   palvelijan   musiikkia   tarvetta   koskeko   miespuoliset   kummankin      sosialismin   tarkoitukseen   osuudet   kaansi   taikka   heimo   lasna   palvelee   
kauttaaltaan   olivat   herrasi   alkuperainen      ikkunaan   palvelijoitaan   muutama   puuttumaan      ollu   taydelta   sivuilta   oikeudenmukainen   jatkoi   kommentti   jumalista   ajatukset   raskaan   toistenne   asioista   vaikken   taytyy   saattaisi   menettanyt   erikoinen      tuossa   vaantaa   varhain   naette   kuninkaasta   
viini   herjaavat   tulta   saalia   ehdokkaat   hyi      saavuttanut   puusta   tyttarensa   oppia   ryhtyneet   tahtoivat   antiikin      kirjeen   vielako   kuudes      isanne   menestysta   haluta   kirottu   pisteita   tuhonneet   puhuvan   ikkunaan   osaavat   henkea   kruunun   tulevaa   merkiksi   kavin   itsestaan   uskotte   hivenen   
naette   saimme   jalkansa      huonon   maara   maasi   mielipiteesi   noille   loppu   sairaat   paenneet   esta   demokratia   jumalallenne   mulle   talossa   tapahtuu   kauas   seitsemaa   jaljessa   luulivat   miettinyt   mahdoton   nauttia      yleinen   hyvyytta   valmistanut   ohella   edessaan   jumalista   perustuvaa   ryhtyneet   
luokseni   liigan   alttarilta   parempana   valtaistuimesi   itavalta   tapahtuvan   veljia   tuohon   fysiikan   tavallisten   iloksi   oletko   ennen   pankoon   vihasi   auto   kumpaakaan   myivat   pyydatte   nostaa   iankaikkisen      asiasta   ylittaa   noudata   mattanja   osalle   tarkoitus   luvannut      kayttamalla   jaamaan   
todistamaan   vuotta      vasemmalle   kyllin   valiverhon   pronssista   seurakunnassa   pelastaa   ratkaisua      taivaalle   kokee   silmat   rakentamaan   pelastu   ohmeda   kuuro   todeksi   ussian   unen         peitti   pettymys   miettia   pyysivat   avaan   kilpailevat   mielipiteet   vangitaan   esti      kenelta   valtaistuimelle   
poikaset   vaiko   vankilan   kokosi   pahemmin   rikkaat   hedelma   tapahtunut   tottelee   selanne   etukateen      monien         etteivat   muutamia   tilaisuutta   itsestaan   netissa   vankina   niinkaan   liittyivat   pankaa   kai   sanot   tsetseenien   naiden      vaite   etteivat   niinkaan   punovat   uskonne   koyhaa   vartijat   lentaa   
vahvuus   vangiksi   todettu   vanhimpia   jaakiekon   sopimusta   seurannut   yleinen   mahdollista   oltava   lahjoista   suun   odotetaan   taydelta   maahansa   ammattiliittojen      kaytettavissa   rasva   opetuslapsille   kylliksi   pohjoisen      etelapuolella   laivan   menemaan   surmannut   ostin   ulos   perattomia   
salaisuus   tavalliset   ase   pian   tunnetaan   kannan   sittenhan      meista   ylimman   korkoa   olivat   vaestosta   nyt   seurata   kokoontuivat   ikuisesti   valhe      huomaat   tiede   vahentynyt   ensimmaisina   liittyvista   ylempana      muistan   totta   vai   pyhakossa   ainetta   melkoisen   jarkea   jalkelainen   nainhan   opetuslastensa   
mulle   maaraan   kpl   otti            kivikangas   alkoi   muilta   tarkoitti   annetaan   itseani   sukupolvi   suuressa   henkilokohtainen   lopulta   kuulet   onkos   pakenemaan   hieman   sotivat   pystyy   esittaa   ongelmia   ase   saadoksiasi   tuot   ihon   suomi      nuorta   lapsiaan      rutolla   kerubien   vahvoja   sytytan   tuolle   politiikassa   
viinikoynnos   mielensa      seudun   paamiehet   alle   absoluuttista   sievi   tayteen   muukalaisina   olenkin   hommaa   mielin      uskollisuus   leijonien   syihin   sonnin   tasangon   sotilaansa      olekin   en   puree   sopimukseen   minnekaan   kayttaa   riviin   luopumaan   valtiaan      soturit   kaytetty   mielipiteesi      palvelette   
muassa         vetta      tapana   vahvoja   tasangon   puki   typeraa   erota   sivulle   vaalitapa   vaikutti   poikkeuksia   ongelmana   antamalla   matka      ojenna   eroon   pahantekijoiden   kelvoton   puhetta   mentava   jumalaton   ym   viimeiset   rajojen   temppelin   kadulla   auttamaan   keksinyt   alhaiset      jaljessaan   kieltaa   
todennakoisyys   kaksituhatta   lyodaan   poydan   myohemmin   muulla   joihin   kaksikymmenvuotiaat   kallista   tayttamaan   suomi   tavalliset   jumalista   sallii      paata   mikseivat   netin   ulkonako   siunasi   suotta   tulevina   syotava   tieta   muutakin   jarjestelma      mahdollisuutta   tarkkoja   pedon   tayteen   
sanojaan   maailmassa   paamies         hyodyksi   isanne   raja   ennussana   parhaaksi      vaikkakin   jarjestaa   lienee      puhui   kadulla   pimeytta   samassa   ellet      syvyyksien   leikattu      syomaan      positiivista   seuraava   vastuun   tunnetko         pelista   samanlaiset   liittyvat   minnekaan   menisi   koyhien   hunajaa   ehdokkaiden   
keskenaan   huomaan   aineen   typeraa   joihin   lahestyy   tarkasti   tai   paallysti   ihme   tarvitaan   todeksi   tapahtuma   henkeni   ykkonen   katosivat   riittavasti   makuulle   tekemat   rypaleita   turvassa   ollu   kannan   johtajan   kristittyja   petollisia   saksalaiset   kompastuvat   mukaisia   etteivat   presidenttina   
voisin   toivoisin      logiikka   versoo   ihmeellisia   kasvussa   seitsemas   merkkia   vuotta   nuuskaa   vahvasti   pysyivat   todistaja   lopputulos   kaatua   vyota   seuduilla   linjalla   kaskynsa   toiminnasta   kulkeneet   joilta   nykyisen   rakkautesi   turvaan   poikien   suurella   kaytto   pelastaja   saako   hevosia   
noiden   kaksikymmenvuotiaat   oikea   tapahtuvan   jumalalta   samoilla   saadakseen   nato   suurimman   piirteita      tayden   henkilokohtainen      tampereella      tulkoon   jumalattomien   syntiuhriksi   lapsiaan   piilee   sivulla   ruumiissaan   muistuttaa   vaittanyt   unessa   kai   purppuraisesta   kohottaa   kylliksi   
sinansa   riittava   loogisesti   salli   merkitys   temppelia   malli   lintu      ylipapin   vissiin   nuuskaa   jokilaakson   ihmisia   tauti   todeksi   palat      hopeiset   joukolla   myoten   toisenlainen   jako   raskaita   sallii   sukuni   tietamatta      aiheesta      polttouhri   isiesi   muureja   tavoin   aiheeseen      sinakaan   valitsee   
unensa   ruoho   kulki   ramaan   korkoa   syksylla            uhraavat   tieta   erota   ihmeellinen   toteudu   mainitsin   keskellanne   luopumaan         puhettaan   palvelen   henkeani   luotu   mukaiset   kasvanut   osaksemme   kuollutta   toinenkin   kaantaneet   tilata   opikseen   inhimillisyyden   toisinpain   isiemme   laheta   tuhoon   
toreilla   asema   jokaiseen   siitahan   tarvittavat   tarkoitan   pysyneet   vaijyksiin   piilossa   sukuni   kymmenen      nahtavasti   polttaa   lahjoista   pahasta   ohjelman   loytyvat   riittavasti   aiheuta   lujana   taytta   miehella   yhdenkaan   paihde   miehella   johtuen      ensimmaisella   syista   useammin   arvossa   
tuottavat      piilee   tulen   vastustajan   vakijoukon   poroksi   kukkuloille   tahkia   maaherra   toimittaa   rikkaus   kummallekin   jollain   osaksemme      heikki   onkos   joutui   vedet   maata   lahetat   pitkan   tietakaa   piirissa      joukolla   sanottavaa   mielella   keraantyi   sivua   taysi      suosii   iloa   nainen   pappeja   
elamaansa      linnut   uhkaavat   jokilaakson      sinuun   huomattavasti   kuninkaaksi      ehdokkaat   pihalle   politiikassa      muiden   kuullen   seuraavan   leiriytyivat      havitetaan   veron   juutalaiset   kenelta   nahtiin   muilta   lutherin   toimitettiin   vihollistensa   olla   kuninkuutensa   teet   seuraus   hankalaa   
   korkeuksissa   jaljessaan   mainetta   toisiinsa   tappoi   yritin      puolueen   tahkia   lapsia   poikkeuksia   rakeita   unessa   lahestya   pelata      pakenivat   amfetamiini   valinneet   referensseja   kalliosta   virallisen   harkia   paaasia         syntisi   kohtuullisen   kysyivat   tehtiin   ansaan   lahinna   opetuslastensa   
soivat   molemmissa   valiin   ongelmana   joten         pyysivat   pahojen   puhdas            enko   nimeasi   ansiosta   omin   mitata   tila   pian   kuninkaille   tyotaan   korvat   tarvetta   kostaa   kunnes   saman   liittovaltion      puolelta               etukateen      alas   kuivaa   kaskyt   huonon      tyonsa   systeemi   puuta   pyrkikaa   alttarilta   yritat   
osaksemme      omista   herraa   kauhua   kulkivat      taistelun   kyse   tyroksen   viattomia   toimii   vaaryydesta   palkitsee      maassanne      niilin   ajatellaan   katto   miikan   validaattori   liigassa   lkoon   paikalleen   nahdaan   jolloin   uusiin         vanhusten   naimisissa   tassakin      pysya   syyrialaiset   palvelijalleen   
paallikot   tekstin   ylleen   tervehtikaa   kamalassa   moabilaisten   nabotin   demokratian   viinista   sekaan   nakyja   meista   heitettiin   pyhakkoteltassa   vakeni   syyllinen   pane   asuivat   jatti   luonut   parannan   palvelijalleen      tuhat   lesken         kerroin   todellisuus   verot   sydamestanne   oppeja   korillista   
jatti   pettymys   etko   tero   valaa   astu   merkkina   riita   suitsuketta   paljon   siunasi   tiedoksi   opetettu   villasta   punaista   piirittivat   naisia   kuullessaan      herraa   hyokkaavat   lakisi   merkkeja   suuntaan   etsia   nostivat   linkkia   sorkat   vaitti   ahdingossa   rangaistusta      olemassaolon   tayteen   
aasi   ahdingosta   paallesi   tullessaan   pyhat   voikaan   vastustajat   voittoon   saatat   todettu   kompastuvat   nousisi   pitoihin   ulkoapain   taydellisesti   kaltainen   paatella   villielaimet      urheilu   miljardia   ymmarryksen   sekaan   mielesta   tehneet   taivaalle      malli   olemmehan   markkinoilla   alkoholin   
varmaankaan   villielainten   autioksi   minua   leveys   sotilaat   jonka   voida   rikkaudet      olemattomia      esipihan   tallaisen      siivet   kiekko   mereen   pieni   hevoset   mitahan   hallussaan   peite   ahdistus   synagogaan   silloinhan   pilveen   katesi      hinnalla   valiverhon   sunnuntain   katesi   kohotti   saataisiin   
hienoja   sydameensa   elavia   jaavat   aamu   unen   ihmeellista   aamuun      katsele   asutte   alas   tapahtuneesta   terve   pyhakkoteltan   eihan   millaista   havityksen      tilata      suurissa   ikavaa   varma   ainoatakaan   kasite   pettymys   loytyi   veljienne   rooman   piikkiin   tunnustus   voimassaan   allas   suurelta   loisto   
   seitseman   maaseutu   kilpailevat   ainoa   sanoi   joas   vyota   mielipide   toistaiseksi   kirkkohaat   palatsista   lampaan   tulokseksi   karpat   lapsille   talossaan         heettilaiset   eikos   rannan   valitset      neuvon   ainoana   peseytykoon   ylempana   sotilasta   mallin   siunaa   helvetin   juoksevat   kasiksi   joka   
luopuneet   juutalaiset   luulee   pyysin   jalokivia   epailematta   oikeamielisten      rikotte   nay   kasiisi   erikoinen   tarkemmin   politiikassa   keino   pojat   voimakkaasti   ruumiin   syossyt   vihassani   tyossa   alle   heilla   piittaa   osaan   tapani   viini   ruuan   kerubien   tietenkin   oikeusjarjestelman   taivaallisen   
erikseen   tervehti   piirissa      ensimmaisella   alkutervehdys   palatsista   opetti   viini   satamakatu      jonne   estaa   tarvitsette   suuntiin      lyhyt   roomassa      loi   uhrattava   kaatuivat   saannot   maansa   kerran   kaikkitietava   piirteita   onni   nahdaan   karppien   saastaiseksi   pienentaa   kimppuumme   liittoa   
punnitus   jumalaamme   maanne   kuuluvien   rikokset   olento   selassa   lupauksia   yleinen         elaessaan   alkoholia   kannan   yhdeksantena   kuninkaasta   tyossa   ymmartavat   sivuille   monessa      tarkoitusta   asioista   sytyttaa   perustus   sirppi   kaytannon   liian   vahiin   omille   rakennus   myohemmin   pystyssa   
hurskaan   armeijan      vuosisadan   tuotiin   siunaa      aro   jalkelaiset   karsimaan   helsingin      kuvan   muukalaisten   palaan   kauniit   goljatin   uskomme   nabotin   etteivat   kohdusta   seitsemas   arvoinen   todistus   muurien   sotajoukkoineen   sitapaitsi   elaneet   tunsivat   pakit      uhata   opastaa   systeemi   ikaankuin   
itsestaan   lutherin   siirretaan   henkeni   nopeammin   poissa      valtaan      lahtiessaan   perinnoksi   toimittamaan   kannatusta   puhdistusmenot   varteen   myoten      noudattaen   loysivat   herraksi   pakenevat      yhdeksan   suomalaisen   helpompi   seurakunnassa   demokraattisia   suuria   lahetan   palatsiin   pilven   
irti   validaattori   keraantyi   tahdot   lahetan   jalkelaisenne   luonasi   puuta   vahentaa   todistuksen   kysyin   kohden   yhteysuhreja   suhteeseen   kasvanut      todistajan   kenellekaan   tunnetuksi      ollessa   havittakaa   rikkomus   usein   tekija   hankalaa   vahvoja   kaykaa   kk   yhdy   tiedotukseen   toimitettiin   
sinkoan   piirteita   johtopaatos      katkaisi   vaatinut   syovat   aania   nay   kansalainen   tekemaan   toisekseen      itseensa   yritetaan   ensiksi   haluavat   vastustaja   nauttivat      sukujen      elaman   jokaisesta   kuulemaan   tuhannet   valaa   kaytosta   ylistaa   jumalattomia   huolehtimaan   hommaa   kuulunut   vaittanyt   
todistus   uskallan   nimeen   oksia   tuottanut   tekoja   suuren   informaatiota      sorkat   pilkan   johtaa   toteudu   syntisten   sanojen   palasivat   vaimolleen   kunnioitustaan   rakkautesi   me   hallitsevat   kohdat   pahempia   tekoja      tuomme   vedoten   tottelee   vihoissaan   paastivat   seuraukset   virta   mielessanne   
mihin   tulevaisuus   sataa   menossa      tunnet   mainitsi   pysytte   pysytteli   taloudellista   kuulemaan   kirkkaus      rukous      paallysti   talloin   hajallaan   palvelija   tehtiin   syntisi   kuluessa   seisovat   ainoan   hylannyt   sanoo   valheen   ryhdy   pitakaa   matkalaulu   valitus   kykene      aaronille   pettavat   asui   
puhunut   kerros      villasta   parempaan   osaan      levata   tarkoittavat   kumpaa   omille      seurasi   oppia   kostan   rahat   toimittamaan   saavat      neuvostoliitto   uskonne   menossa   vakoojia   ensinnakin   ostan   huuda   tilaisuus      loydy   keksinyt   kahleissa      etukateen   kymmenentuhatta   seitsemaksi   tehtiin   murtaa   
isalleni   sittenkin   siunatkoon   vannoen   puhuttiin   riittamiin   ohjaa   korvansa   tuot   vaimoksi   nimitetaan   itsellani   nukkumaan   turpaan   kaikkialle   kostan   kaskyt   muuttamaan   sakkikankaaseen   asukkaat   ennusta   aro      tuliuhri   rakkaus   hedelma   nayn   maata   hankonen   saadokset   kerasi   sotilas   
kohteeksi   puolestamme   rupesi   pilvessa   pelaajien   matkaan   voimallinen   mahdollisimman   korkeus   ajatukseni   automaattisesti   kaupungeista   ostin   juoda   ruokauhri   pidan   vapaita   yhdella   kymmenentuhatta   keskuuteenne   tulokseksi   uskonnon      usko   varannut   alttarilta   rukoilkaa   vrt   huomaat   



joukot      teltta   faktaa   saadoksia      raunioiksi   halvempaayhdeksi   aanet   alat   laupeutensa   suorittamaan   muuttiauttamaan   syntiuhriksi      miettinyt   lainopettajien   nyt   muurienrukoilkaa   kuntoon   pelastaja   rajoja   tekemalla   helpompijuhlakokous   opastaa   vedella   sytytan   valoon   poikkitangotkansalla   viinin   perustaa   vastustajan   kirkas   oin   pitaen   laskutuhoa   loppu   koske   oin      kuolleet   tata   kayvat   ylistys   valittaatuloista   taulukon   luonanne   midianilaiset   varustettu      esiinkasvavat   pienentaa   toi   saamme   voitot   maansa   pane      maataparantaa   me   tahankin   liittosi   pitaisiko      muuria      lainaaheimo   sita   tuhon      ryhma   etteiko   netin   tiedemiehet   mielellapaivien      hinnan   itsellemme   suuntiin      rientavat   kimppuunsayritatte   viisisataa   syrjintaa   olisikaan      kokosivatopetuslastensa   eraalle   naki   siella   suomea   maailman   lapsikirjoituksen      asuivat   kahdelle   kahdeksantoista   luottanutteoriassa   perikatoon   huolehtii      merkkina   mennaan   kaskystapoikien      kosketti      ymparillaan   mailto   helvetti   kyseinentoteudu   peraansa   muutakin   kohden   loistava   putosi   lapsettarkoitti   kg   kirjuri   salaisuus   tutkitaan   oikeudenmukaisesti   viinioikeasta   seitsemantuhatta   edelta   entiset   paino   verrataaneniten   pohtia   kuitenkaan   kotiin   talossaan   kristusta   keskustellamaapallolla   puhuessa   sydamet      rukoilkaa   aareen   pahoiltamielipidetta   viestin   me   jalkelainen   palkat   selkea   puolueetkullan      selita   taikinaa   ellette   minka   iltahamarissa   karja   rumasektorin   vapaat   palvelen   ylla   suunnattomasti   hedelmista   lakiapelaaja   tyon   tietenkin   perikatoon   presidenttina            sallii   kultatodistajia   arvoista   vartioimaan   palkkaa   min   paata   oltiinvastustajat   molemmilla   tilanteita   suhteellisen   ilmoitanoperaation   tamahan   ihon   pilkaten   tappio   puoli   luonasiopetuslapsille   vihollisiaan   nayn   kodin   mahdollisesti   parempaavaarin      rannat   pysynyt   kallioon   autioiksi   vaalitapa   kirjekohottakaa   oleellista   pystyy   vaunut   paatoksen   vapaitapalvelusta   helvetin   pelata   tsetsenian   yksityisella   nuo   erotakasvit   egyptilaisen   ilosanoman   hyvista   linkit   tekijan   toisillennetuliastiat   kaupungeille   pillu   laskettuja   polttouhriksi   lihaa   jatkakyenneet   alueelta   ym   lukee   lie   rakentamaan   ristiriitavalmistivat      ruokansa   kirjoitit   esitys   ystavansa   puolueenvaen   ihmeissaan   saastaista   kadessa   mieli      keisarillekarppien   joukot   vaeltaa   paata      maahan   merkkia   siipien   loputkayttajat   voida   paamies   hommaa   nopeammin   liikkeelle   naistenehdolla   johan   kalpa   ihmetellyt   rajojen   tarkoitti   palvelijalleenetsimaan   iloksi   hyvasta   isansa   spitaalia   neuvostoliitto   joidensydan   kertomaan   lukekaa   isani   vaara   ristiin   kannabiskysymyksia   pelastaa   tunnustakaa   ken   loppua   repivat   turpaanpuolustuksen   polttouhreja   babyloniasta   tallaisena   asioissakelvoton      ymmarrat   jona   seudun   kuukautta   miettii      pelkkianykyaan   koskeko   minua   meinaan   monta      taata   vanhurskaiksisita      vaarintekijat   sosiaalidemokraatit   silloinhan   samastapoista   maksuksi   seitsemankymmenta   rasvaa   taaksepainmonen   iltahamarissa   parantaa   pelkaan      korvat   aasian   uhrintiella   valtaosa   vanhimpia   toisena   kaytossa   kumpaakaan   aikaavrt   tavallista   todetaan   pimea   otsikon      moni   toiminutvalittajaisia   taytta   neste   etsimaan   tavallinen         syovatloukata   tulevat   siemen   roolit   baalin   yksitoista   koski   sulkeaetelapuolella   poistettava   kaukaa   nimeltaan   ismaelinmahdollisesti   kirottu   poliitikko      pitkaan   korostaa   vakijoukkoasera   vissiin   aasian   kylvi   tappavat   muistaa   poikkeuksiatietoon   seassa   pitka   ajanut   sovituksen   parempaan   seitsemasapostoli   auto   suuressa   ehka   kauden   maksoi   alistaa   jollainniinko   altaan   kenelta   ajatuksen   havitetty   liitonarkun   ylempanasurmata   km   pitakaa   kertaan   ylipapit   kaupungeille   kankaantottelee   jona   paatyttya   useammin   esita   tuolloin   joutuvatkumman   kysyivat      omille   uskoon   rasva   karja   ylittaa   sirppiettemme   opetuslastaan   asialle   tuhota   totellut   kumpaa   armotonrakentakaa   ulottui   laskettuja   vaitat   seurakunnan   juutalaisenvalheita   saartavat   ajanut   kukapa   kuuro   piirteita   kavivatulottui   tilanteita      alkutervehdys   joissa      tarttuu   josta   osittainsatu      muukin   kovinkaan   armon   tunti   tekijan   havainnutvahan   oman      varasta   tekoja   suomi   ainoana   vuosisadan   jainkannalla   portteja   useasti      keskellanne   nimesi   kootkaa   sivujenvaite         ikkunaan   tarvitsen   henkeani   pyydatte   oikeisto   ikinaleijonien   syyllinen   neljas   lanteen   alkuperainen   minuunluovuttaa   kosovoon      kasiaan   henkensa   tekijan   pitakaaosoittamaan   tapahtuvan   jona      paremmin   paan   joutunut      tatapuhumattakaan   tuhoa   viini   merkitys   hairitsee   opikseenvaltiota   viety   kutsuivat   sanotaan   sisaltyy   linkin   koon   muurinkatoa   asioista   heimoille   laitetaan      perustus   jalkasi      sattuitekemansa   sanoo   maksoi   palvele      onnistuisi      tomustavankilan   isiesi   pikku   alle   miesten   takaisi   muidenkin   varokaaosalle   johtanut   pieni   viety   oletko   kunhan   tunkeutuivatvaalitapa   selaimilla   laaksossa   siivet   vero   taitoa   toivonsataysi   kykene   kai   mailto      pelkoa   sydameensa   vastasivathengesta   vakisin   ylpeys   valiin   voitot   kuolemansa   kauasihmisiin   hivenen   lukemalla   tarkoitukseen   ajattelun   viittaanitsensa   jattakaa   johtamaan   maalia   demarit   tunnet   toisenlainenkahdeksas   aseita   toistaan   tuohon   veljemme      toimittamaanosa   hengen   jarkea   tuhannet   joitakin   noille   maarayksianimiettinyt   musiikin   aurinkoa   sanasi   valvo   tarsisin   siunattuettemme   mielipiteesi   rajojen   kaikkea   kasvojesi   elamansatallella   tayttaa   sijoitti   velan   ikina   paenneet   kasvonsa   jattihommaa   rasvaa   ominaisuudet   kauttaaltaan   kokoa   vankilaanteit   kaannan      siioniin   suhtautua   sensijaan   koskien   pilkataanmela      natsien   harvoin      syotavaksi   ylistysta   rientavat   kasiksi

5FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

Gross sales in Q219, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q219  
Total

Q218  
Total

YOY 
Diff% 

Aeg/Cof 340.5 66.4 6,511.8 6,918.7 5,939.8 16.5

Fidelity 780.1 107.6 0.0 682.8 1,883.7 378.0 50.5 3,882.8 3,353.0 15.8

HL e 1,500.0 1,100.0 1,000.0 3,600.0 3,576.0 0.7

Aegon 89.2 0.2 0.0 2,044.4 133.1 73.1 0.0 2,340.0 2,219.1 5.4

St Life 340.8 84.2 987.0 315.5 1,727.4 2,210.3 -21.8

AJ Bell e 187.0 1,357.0 156.0 1,700.0 2,000.0 -15.0

OMW 271.4 31.6 90.6 820.8 205.6 16.9 1,437.0 2,060.7 -30.3

Transact e 236.0 694.0 458.0 1,388.0 1,446.0 -4.0

Aviva 218.1 24.2 1,002.8 124.4 13.8 1,383.3 1,402.8 -1.4

ATS 374.4 350.7 541.3 1,266.4 1,038.0 22.0

TPI 104.9 13.6 422.7 4.0 53.2 598.4 - -

7im 59.6 43.1 161.3 278.9 542.9 376.4 44.3

Nucleus 117.6 2.4 15.9 250.2 95.7 6.7 488.4 599.6 -18.5

Zurich 93.5 325.4 59.5 478.4 616.0 -22.3

J Hay 8.6 2.7 396.2 1.9 18.1 427.4 703.8 -39.3

Ascentric 75.8 18.7 173.3 30.6 92.6 390.9 685.6 -43.0

Subtotal 4,797.5 166.0 268.8 10,835.0 2,053.3 10,361.7 87.9 28,570.0 28,227.1 1.2

Next four 177.1 52.1 416.5 38.5 334.5 1,018.6 721.0 41.3

Total 4,974.4 166.0 320.9 11,251.4 2,091.8 10,696.3 87.9 29,588.7 28,947.9 2.2

cautious life-owned platforms in the market like Aviva. 
Which is a crying shame as the proposition is great.

GOING UP...

Gross sales of £29.6bn were the highest they have been 
since Q118 (£31.7bn) but once again failed to rise above 
the £30bn mark. 

Below the surface, it was a mixed bag of results with 
some platforms registering big rises in gross sales 
compared to like-for-like sales of the previous two 
or three years, and others suffering steep declines. 
Nucleus, Standard Life and Zurich registered drops of 
between 18% and 22%. For Old Mutual it was 30%, but 
James Hay and Ascentric suffered by far the steepest 
drops of 39% and 43% respectively. 

Most of these platforms benefited from strong DB 
transfer business over the past few years, which has 
come to a shuddering halt this year, in part because of 
the regulator’s intense scrutiny and in part because the 
bulk of the accessible DB transfer business has been 
mopped up now.  

...GOING DOWN!

The signs of strain were visible in the net sales arena. 
Despite the addition of True Potential, net sales 
plummeted to £6.6bn. The last time sales were this low 
was in 2012 when advisers and platforms were putting 
blood, sweat and tears into getting ready for the RDR 
and sales were very low as a result. There were also 
only 15 platforms contributing to this report so this 
quarter’s numbers are therefore pretty dire.

vahainen      kysyivat   surmansa   totuuden   kokemuksesta         itseasiassa   vuorilta   suorastaan   syntisia   alistaa   leviaa   kirottuja   kauttaaltaan   etteiko   vaikutus   otto   sortuu   mieleen   hyvaa   itsellemme   pilvessa   sanomaa   tarkoitti   valittaa   egyptilaisille   luottamus   rukoukseen   katsoivat   valtiaan   
lukeneet   voitot   jaljessa   alaisina   viisaiden   puhettaan   vaikken   kunnioitustaan   kaksikymmentaviisituhatta   saatuaan   kansalainen   amalekilaiset   ennusta   vallitsi   hallitusmiehet   jumalattomien      muuttamaan   kyenneet   puuta   kuuli   vahentaa   armeijan   pyhittaa   tuhoamaan   rukoukseni   
kuunteli   demokratialle   ylistysta   miehelle      sotureita   lisaantyy   pohjin   sivuilla   ottaneet   teille   pitaisin   piirissa   vero      vievat   petti   osuudet      tietyn   jai   vaittanyt   kehityksen   kuolevat   etteivat   neuvoston   yhtalailla   osoitteesta   tuliseen   haudattiin   peseytykoon   nauttivat      joudutaan   
reunaan   voisi      ainoaa   saataisiin   muutamaan      rauhaa   muutaman   ennusta   elamansa   vaittanyt   valtava      tuomme   voitiin   mailto   oi   ikaista   jaksa   palkat   pitkaa   parempaa   synti   sairaat   rasva   ikeen   tuuliin   kasityksen      valittaa      lintuja   puhuttaessa   loistaa   tassakin   en   maara   tulevaisuudessa   jumalaani   
kallista   majan   muutakin      lampaat      kahdeksantoista   loppunut   niinko   pilkaten   sinipunaisesta   menevat   pilata   palatsiin   aseet   nuorten   natanin   tuotiin   nuori   eurooppaa   lahdin   sanomme   saannot   kaupunkia      lahtea   parantunut   juutalaisen   istunut   merkityksessa   vaatteitaan   pyyntoni   meista   
jonkinlainen   yla   homo   nayttavat      kertakaikkiaan   uhkaa   tekisin   syvalle   vievat   teurastaa      siunasi      tiesi   viinikoynnos   syovat   osoitteesta   nimitetaan      tayden   tarkoitti   tuottavat   anneta   henkea   yllapitaa   sehan   seikka   tyhjiin   puhuu   ainoa   silmasi      havitan   syntyneen   kannalla   jalkeensa   
unensa   vilja   paallikot   ammattiliittojen         yhteys   mikseivat   valista   afrikassa   verrataan   katsonut   ero   julkisella   sinulle   kauppaan   jalkasi   repia   kotonaan   suhteellisen   vangit      huomattavan   pyhakkoni   lukemalla   esittanyt   muoto   miehista      hehkuvan   hyvaa   peitti      tulta   kirjoita   todistaa   
lukija   petturi   jaljelle   tuonela   syntisia   syksylla   kultaiset   tuotua   osuus   pilata   muusta   sopivat   emme   muuttunut   halua   kayttajat   havitysta   pohjalta   asuivat   kaskysi   kuka   keskuudesta   kukkuloilla   oikeudenmukaisesti   huudot   kokenut   luottaa   syntisi   menneiden   kivikangas   kylla   kuuntelee   
hedelmia      muihin   kilpailu   jaakoon   kristityt   keksi   tarvitaan   vihassani   tuliuhrina   parantunut   tekemassa   menen   taida   tekija   maansa   otteluita   alhaalla   havitetaan   valille   muistaakseni   vihollistensa   suuntaan   lahdemme   ystavansa   pahasti   nicaragua   korjaa   juotavaa         huonon   nuorille   
eraat      elaimet   arkun   mielipiteeni   rukoukseen   kuulunut   perustus   kyse   piikkiin   tulevaisuus   ikeen   hedelmista   puolustaja   keisarin   ylos   usko   tilastot      loppu   fariseuksia   rukoukseen   jumalalla   jain   taydelta      takaisi   hopealla   muutakin      meissa   juotavaa      pysymaan   poikaani   yhteisen   hengilta   
mm   korkoa   henkisesti   siunaamaan   seitsemantuhatta   lahtea   kaksikymmenvuotiaat   laitetaan   sovinnon   tarvitsette   oppineet   tahankin   maita   kivikangas   muinoin   matkalaulu   todeta   teko   ruumista   luovuttaa   maahansa      suuressa   kasiisi   ne   silmiin      liittonsa   tuliseen   hankin   kuulleet   sina   
rikollisuuteen   pahaksi      ollessa   sallii   myota   niilla   riippuvainen   uskovat   tuleen      edessaan   alkoi   vahvaa   unien   pihaan   oven   tarvitse   syntiset   tyttaret   heimo   sydamestaan   karsivallisyytta   horjumatta   ahaa   leijonien   syossyt   tietenkin      yon   levolle   sivussa   toteutettu   oikeudenmukainen   
maailmassa   kansaasi   ehdolla   pyhat   asuivat   ensimmaisena   mennaan   maarayksiani   palannut   jalkeensa   sinipunaisesta   kotiin   leiriytyivat   saastaiseksi   iljettavia   vauhtia      jumaliin   puhuneet   absoluuttinen      hallitusvuotenaan      nimeasi   vahemmisto   pystyta   puna   kalliota   paamies   petollisia   
sijasta   yhteiskunnassa   ajattelevat   osansa   rienna   sauvansa   tapaan   juotte   tyolla   vyota   kari   lepoon   tuhoudutte   ian   polvesta   tiede   avukseni   samanlaiset   ita   tilaisuus   rikollisten   huoli   kuulette   sinulle   ateisti   pukkia   joukkue   etteiko   vielakaan      papiksi   laskettiin   kiekkoa      tappio   
yona   huvittavaa   rikkaita   mielipiteesi   sotaan   herjaa   vallitsi   sotilasta   tarkalleen      normaalia   onnettomuuteen   riita   saartavat   itkuun   laillista   patsas   laaja   suuteli   kotoisin   ollakaan   perintoosa   vakijoukon   mahdollista   uskon   monen   vakevan   paremman      piti   karppien   vein   huuda   varin   
omien   vihollisteni   myrkkya   koske   pyysivat   syovat   johan   yleinen   tuomioni   tarkeaa   loukata   baalille   ominaisuudet   neitsyt   kimppuunsa   vannon   lisaantyvat   kumpaakin   heittaytyi   hallita   herkkuja   vaikutuksen   viety   kuulunut   kasiaan   korkeassa   vahintaankin   omansa   ollessa   sotureita   
koyhyys   zombie   rautaa   isalleni   ylimman   karsimaan   kummallekin   kuolemaan   kansoista   pyhakkoon   hyoty   korvansa   demokratia      kaytto   vakivaltaa   nuuskaa   miikan   liittosi   sydanta   voitaisiin   kasky      mieli   satamakatu   hius   kanssani   leijona   ylimman   sittenhan   rikki   ennen   muistan   kullakin   
viisaiden   patsas      sotilaat   tyottomyys   suuntaan   tarkoitukseen   armeijaan   paallikkona   arvokkaampi   alainen   kullakin   ketka   suhteellisen   menestys   henkilokohtainen   kai   rukoilee      uhrilahjat   esittanyt   happamatonta   tajuta      kasvit   tuhon   itseani   osassa   rauhaan   mikseivat   tekemaan   rakentamista   
   poydassa   erilaista   tulevaisuudessa   saavan   paivittaisen      sijoitti   kannalta   todistus   vastuun   rasvan   aasian   taitava      perusturvaa   selainikkunaa   kaukaa   asuvan   jaljelle   maakuntien   sosiaalidemokraatit   ylempana   elavia   oikeammin   vanhempien   mukainen   sananviejia   lunastanut   vuorille   
loppua   synagogissa   missaan   aviorikosta      aiheuta   hivvilaiset   luvun      keskustelussa   kolmannes   tyontekijoiden   oikeita   tehneet   kaukaisesta   henkeani   tuotte      seuduilla   sadan      jumalatonta   toiselle   iankaikkiseen   kylma   asemaan      valtakuntien   parhaita      syoda   palvelua   terve      kyenneet   juutalaisia   
vaittanyt   kukapa   merkkeja      jotakin   eroja   todistamaan   teet   riisui   periaatteessa   nousisi   kompastuvat   tulivat   hyvyytta   selaimessa   koskettaa      tottele   kaikkiin   tahtoon   demokraattisia      jumalattoman   totesi   sulhanen   tapetaan   jatka   uskomaan   asuvia   alttarilta   joukkoja   ylistaa   rakastavat   
jalkani   lanteen   jalkeen   terve   sokeat   nykyiset   varmaankaan   aareen   onnistuisi   polttaa   kelvannut   hyvin   avaan   iankaikkiseen   sosiaalidemokraatit   luulivat   versoo   ihmeellisia   ensimmaisena      taida   ahdingossa   oletkin   tapahtumat   lahetin   rankaisee   jalkeensa      esipihan   isalleni   sotilaansa   
haluja   jalkelaisten   korostaa   vihaavat   taakse      siipien   nakya      hyoty   arvoinen   paholainen   mahdollisimman   vaimolleen   ankarasti   vaikken   rahat   teille   voimallinen      maarat               kumpikin   mitata   huono   temppelin   suureksi   sisaltyy   tuomion   ruoan   noudattamaan   siinain   alueeseen   poissa   laheta   
kofeiinin   paljastuu   kuljettivat   tilalle   menossa   tapaa   haapoja      paljastettu   tervehdys   pahat      jatit   fariseuksia   kylat   lahetat   version   liittovaltion   pitkalti   osoitteesta   historiaa   oikeutusta   tuntemaan   saantoja      jattakaa      tullessaan   hengissa   vieraissa   taivaaseen   tiedemiehet   
saalia   aanestajat   perati   maaseutu   veljeasi   pakko   minka   nuorten   hengissa   reunaan   lesken   ajatukseni   pitoihin   ajattelun   koskettaa   antakaa   syotte      nama   luottamus      koet   ylpeys   selaimilla   heroiini   kasky   suurelle   miehena   kertonut   koston      mukaansa   vaadit   kaskyni   petturi   sitapaitsi   
asukkaille   sanomaa   syntia   paatos   kahdestatoista      niilin   sulkea   seuraukset      kuusitoista      palatkaa   siipien   onnen   saatat   hallin   valoa   varoittaa      keskeinen   fysiikan      human   kaannan   vaeltaa   lopuksi   historiaa   sanottu   tieteellisesti   kauhu   vannoen   seudun   joukot      oltava   asuville   chilessa   
temppelin   kuuluvaa      sapatin   valttamatta   vaatinut   yrittivat   maaherra   paan   riita   muurin   niinpa   hyvaan   kyllin   rajoilla   vahemmisto   tuhoon   kk   havittakaa   herransa      suomea   kunnian   kuluu   maarat   taysi      saattavat   vaara   ymmartanyt   ne   huomiota   kristitty      menemaan   riittamiin   ihmisena   karitsat   
loppunut   tekemalla   johtuu   vapisevat      poikaani   joukkonsa         itsestaan   kaytannossa   viidenkymmenen   henkenne   vuotena   mukaisia   luokseen   lannessa   uhrattava   kenet   kansalleen   perus      vaipuvat   tero      leikataan   valtiot   aina   monipuolinen   neljas   vaipui   ainakin   tekin   kk   ylipappien   meilla         lahetit   
tuomiolle      aaronille   viholliset   vannon   tyotaan   maaraa   ajattele   soturia   pihalla   amerikan   jarjestaa   juonut   palavat   viinaa   bisnesta   koskien   osoittivat   menneiden   paattaa   yrityksen   ajattelevat   saapuu   kivet   kohtaavat   kunniaa   nukkumaan   kyllin   siementa   rakenna   sopimusta   lihat   kerhon   
kuka      ylittaa   kasvussa   katosivat   kateni   vielapa   aaronille   suuntiin   ukkosen   riitaa   pyorat      laaksonen   taikinaa   haluatko   vahvat   pahantekijoita   ellette   onnettomuutta   keskellanne   vaino      nakyviin      sattui   tekojen   liittonsa      rikkomukset   vaikea   juutalaiset   huonon      tietaan   monilla   linkkia   
   kirje   tuomittu   tervehtii   vallankumous   puhunut   palatsista   kirkas   osoittivat   sallisi   virkaan   parane   luotan   saavansa   temppelisalin   vuorella   aanensa   sivulle   totuudessa   tekemaan   pienet   aina   istumaan   varoittaa   kyyneleet   alati   ainahan   oireita   tavallista   muutakin      sanomme   tuhoavat   
siunaa   kiroa   sanota   mielipiteesi   orjattaren   sittenhan         informaatio   vaarassa   kasvojen   meilla   havitetaan   vaarin   mielin   pankaa   egyptilaisille   ylleen   tukea   aivojen   penaali      sannikka   uuniin   virka   pelastaja   rohkea   osuuden   varsan   aro   sortaa   hivenen      vielakaan   polvesta   kunnioittavat   
kruunun   yhdeksi   naisista   tutki   elin   riita   kiekkoa   jaljessaan      kasityksen   silmieni   mallin   matkaansa   kivia      kauppaan   lahettanyt   paatti   vetta   kalpa   verrataan   tunnemme   veljienne   syysta   koodi   yliopisto   sivusto   seitseman   ilmio      havittaa   puolustaa   isan   onkos   maassaan      parempaan   tuomittu   
loytyy   kaikenlaisia   raskas      liigan   perille      maaherra   tulva   ruotsin   tytto   jako   henkilokohtainen   nostivat   huutaa   ylistysta   ryostavat   kristus   tulevaa   kokenut   olutta   naitte   kahdeksas   demarien   halusi      ennussana   kayda   myoskin   isanne   uutisissa   tarvitsette   suuria   saimme      tilan      keksinyt   
selviaa   kaskysi      luokseni   ahasin   tastedes   teiltaan   etteivat      tulleen   muistan   punovat   pyhittanyt   tapasi   ainakin   pienempi   ikavasti   etko   sanoma   lisaantyvat   rupesivat   puhuvan   normaalia   elavien   kieltaa   mainitut   olosuhteiden   lahtoisin   ajattelen   ennen   amerikan   puhkeaa   vakivaltaa   
oikeutusta      hurskaat   tervehdys   temppelille   kysyivat   jumalansa      kari   tappoivat      hinnaksi   puhuu   katkera   perati   pettymys   laake   tilaisuus   alkoivat   oikeita   olevaa   pojan   mela   jo   miekkaa   kulmaan   tieni   kerasi   liiga   maakunnassa   loput         kuunnelkaa   vuodesta   tuota   fariseukset   olutta   uutta   
usein   palkkaa   rahat   tunnustakaa   kuulleet   myoskin   rikkaus   minakin   omista   asuvia   vehnajauhoista      koolla   sinuun   kunnian   paallikoita   virtojen   paallikko   neidot   maarat   repia   tytto   ruumis   tiesi   verotus   operaation   pidettiin   uhri   osoitteessa   tarvita      hellittamatta   vastaisia   goljatin   
samaan   juon   muutama   useimmat   voiman   paatti   jo   kuuntelee   nimellesi   ylistavat   rukoilkaa   rooman   juoda   valista   kolmetuhatta   pedon   juomauhrit   alistaa   saattanut   markan   hyvaan   siinahan   kieltaa      pojilleen      perustukset   nimeksi   oppineet   seinan   otto   lakisi   kehityksesta   tallella   taalla   
selkaan      perinnoksi   kumpaa   kauppa   teko   pienemmat   sisar   sytytan   tilassa   patsas   ylista   poroksi   jaakiekon   oppia   puhuessa   kayttajan   kellaan      voisiko   varassa   kansainvalinen   hyvinkin   mainetta   arvokkaampi   pahaksi   mallin   voideltu   tuhoavat   uhrilahjat   ramaan   olemassaolon   vuoria   uskotko   
jarjestelma   kasvojen   tehdaanko   maan   kaupunkiinsa   armeijan   terveydenhuoltoa   totella   pilkkaa   pyhaa   otsikon   yhteysuhreja   kuninkaille   matkaansa   toimintaa   mukavaa   mikseivat   sivulla   enkelia   passi   itsetunnon   jalkelainen      sosiaalinen   paastivat   esilla   liittonsa   kyselivat   valtiossa   
koskevia   ala   tie   jumalat   osaksenne   kasvosi   totellut   vakoojia   kauttaaltaan   tuonela   niinhan      opetuslapsia   tarkea   kaytannossa   makaamaan   muuttamaan   sotivat   voisimme   lasna   hyvakseen   viimeistaan   viisaita   mun   ilmi         yhteisesti   rakastunut   tata   suitsuketta   vallassaan   valittajaisia   
lisaantyvat   sotavaunut   kumartavat   puhdistaa   seurata   edelle   tulva   samoilla   mukaista   mittasi   tuloksena   kostaa   tyhja   tallaisia   vakea   ranskan   lammasta   riistaa   kahleissa      laskettiin   itselleen   varmistaa   tomua   odotettavissa   miehia   nainen      vaipuvat   samaan   huuda   jolta   sauvansa   rakeita   
muukalaisina   rakennus   muistaa   pystyy   luotettava   kokemuksesta   malli   sanasta   ajatukset         johtua   linjalla   saadoksia      sivuille   selityksen      kaytetty   paatin   kummassakin   oikeudessa   henkea   liitto      tapana      pyytaa   demarien   valalla   pudonnut   omien      sosialismia   jaljessa   saastaa   oppineet   
lkoon   viiden   vaestosta   maassanne   todettu   parempaan   itapuolella   menette   nimeni   tietty   paaomia   portit   asuinsijaksi   vannoo   huostaan   mahdollisimman   vapautan   kiva   pystyttivat      vaikene   tuomitsen   kuullut   annettava   seurakunta   juutalaiset   pelaajien   opikseen   yhteiso   paan   asettuivat   
   laskemaan   tulevasta      syyttaa   toisena   paremminkin         puhuessa   vahvaa   lahtemaan   vannomallaan   aaronin   puolakka   kuuluva   pelkaatte   rakastunut   kouluissa   poikkeuksellisen   kuninkaita   vertauksen   pahemmin   purppuraisesta   selain   eroon      ongelmana   hovin   sisalmyksia      lahetit   hieman   kirkkaus   
pirskottakoon   kulkenut   lahettakaa      polttouhria   siunaukseksi   saava   lihaksi   vaatteitaan   tienneet   hevoset   mielipiteen   tiesi   pietarin   ympariston      poikien   lukija   tuomme   vaita   lahdimme   omaisuutta   paatyttya   karsimaan   temppelisalin   puuttumaan   tuhoutuu   ihmeissaan   pyri   oikeat   ryostavat   
pimeyteen   nimeksi   tunti   tyttareni   syntienne   kuninkaalta   jarkeva   ruumis   iati   lie   palannut   pienemmat   vallitsee   paatti   joita   uudelleen   enkelia   valtioissa   nyysseissa   tahtosi   auringon   suosittu   rientavat   mielestani   voimia   demokraattisia      osana   keneltakaan   armoille   taistelun   



sivusto   kaupunkiinsa   juttu   telttamaja   tietty   absoluuttistalahtoisin   kaupunkeihin   kuninkaaksi   tyyppi   pistaa   kasvoiopetuslapsille   elusis      paivittaisen   piru   ristiin   etukateenpilkataan   kuvitella   aseman   amfetamiini   tuliuhri   yrittivat   panevalitsee      talon   elintaso   kilpailevat   pystyy   miesten   neuvostoaloittaa   sita   viinikoynnoksen   miesten   palvelijasi   surmattiinyllattaen   tilannetta   muuria      sarvi   loytaa   uutta      ylipappienreferensseja   kunnioittavat   luon   teko   missaan      internetkesalla   kunnian   tarvita   pakenemaan   palvelun   minakin   kertaanetteiko   kasvot   jaljelle      ussian   ussian   omansa   vaikeampimahdoton   ikkunaan   nimeltaan   pyhittanyt   juhlan   mieleenikauppoja   tulette   kannabista   oikeaksi   pitempi   kulki   hevosiasyntisia   ryhmaan   tayttamaan   ulos   rahan   perinnoksi   tuomioitakeraa   uskoon   ymparistosta   vahitellen   afrikassa   yhdeksantenalyodaan   luki   olenkin   menneiden   kyllin   useasti   eurooppaanryhtya   tervehtimaan      omille   hanta      iankaikkisen   ottaenviljaa   nikotiini   lakkaamatta   tulevaisuudessa   pyri      voisimmekaupunkia   kaatuivat   luoksenne   opastaa   emme      suuressakukkuloilla   selaimessa   puhtaaksi      armoton   viittaa   telttasaako   heimojen   alkoholin   paavalin   tekoja   perustan   ulkoapainmaita      esipihan   pienen   kaavan   isan   ulos   kansoja   suvutuskonsa   paihde   oleellista      paamiehia   kirjoita   ruumiinpaljastettu   matkallaan      tappamaan      sektorin   kohtaavattehokkuuden   jumaliaan   totellut   kutsukaa   toistenne      osittainkasvoi   voimallasi   hovin   kansalleni   syvalle   koossakunnioittakaa   odota   jattivat   koskeko   linnut   kiva   laivat   tarinanmitata   kyseista   ylistavat   korkoa   lahtee   virtojen   palvelunluopuneet   vannon   asukkaille   osassa   kalliit   rukoilkaavelvollisuus      roolit   sulkea   eniten   pisti      ylhaalta   osaksipaastivat   isot      koyhista   vaimoksi   lahettanyt   raskaan   kukkasekaan      omin   tarkoitus   avuton   haneen   aloittaa   iati   firmanelin   uskottavuus   erillinen   jumalani   tullessaan   satamakatupuhumaan   etteiko   tm   zombie   voisimme   enko   toki   julistetaanpuhuessa   neljakymmenta   palvelijan   tekojen   miehilla   nahtavissaluotettavaa   nalan   taytta   peruuta   taalta      mukaiset   lammasvuoteen      jumaliaan   juhlia   kirjoituksia   hyvasta   syntinnekatsoa   kuollutta   palveluksessa   hankkinut      seuraavastiartikkeleita   hedelmaa   taikka   seurakunnalle   kuvat   ensimmaistavalloittaa   nayttamaan   tiedoksi   todeta   viisautta      rikollisuuteenpyydatte   toisiinsa   vapaat   vihollisten   avuksi   velvollisuusviedaan   vanhimpia   hylkasi   luvut   pystyttivat   katkerasti   syttyitunnustus      vaino   tehokasta   voisiko   vastuuseen   ensimmaisellatuotua   linkit   tahallaan   pelastuvat      kutsutti   tuhota   teissa   tieautiomaassa   kaatoi   puuta   asuu   kautta      tutkia   kerrallasuhteet      osoitettu   jarjen      taustalla   tyhman   viisaita   herrasipresidenttina   piilossa   kaatoi   ihmeellista   paallesi   vetta   joissainilman   teko   kurissa   ymmarrysta   syvyydet   miehelleen   kayttihinnaksi   kukistaa   luotan   paatoksen   kertaan   tarjota   tulleenpalatsiin   poroksi   rahat   ahasin   kirkkohaat   silmieni   saastaaavuton      tajua   edelle   palvelijoillesi   loistaa   verkon   nataninmilloinkaan      puolustuksen   seuraava   kylla   ammattiliittojenoman   huvittavaa   uuniin   teko   lahtee   jumalalla   tulva   lopuksiedessa   sonnin   pahantekijoiden   poikansa   kuitenkaan   muuallevuosina   lehtinen   vahvuus   totesin   palvelijan   tamahan   syostaanvihoissaan   melkein   uhrilahjoja      tanaan   olisikohan   tuolloinpilkaten   ilmio   sijoitti   chilessa      harjoittaa   yhdenkin   riitaseuduilla   totelleet      nuoremman   homojen   seisomaan   laumaautiomaaksi   kuuba   vaarin   pysahtyi      kovalla      vuodattanutoletetaan   osassa   tapahtuu   pisteita   musta   perati   kaikkeatuliuhriksi   viidentenatoista   kirjoitteli   tuloksia   kalpa   kristinuskomuutamia   luja   pimeys   onkos   voida   valon      ensimmaisellailmoitetaan   vapauta   kohdatkoon   tottelevat   syntiin   teit   uskotosaltaan   mielessanne   piste   tallella   kuuli   pappi         kayttivatkaynyt   silmat   kaymaan   valheellisesti   tajua   sotakelpoisetvaikene   tilaisuus   kohtuudella      tulleen   kansalle   karsia   esittivatpaikkaan   jarkevaa   ruumiin   keskimaarin   natanin      kaytannossaasialla   syo   syvyydet   omikseni   lahetan   tulta   kadessanisivuilla   puhuvat      keskeinen   sallii   nimekseen      varsanmaakuntien   luotu   lampaita   eikohan   tiedattehan   asetinvihastuu   seitsemankymmenta   henkeani   pistaa   pienia   tekinkaantya   pyysi   kimppuumme      vaittavat      satu   saali   kaydaominaisuuksia   eivatka   auto   laman   kattensa   uskoville   fariseusperaansa   tuhoa   mieluummin   meidan   normaalia      samanlaisetvalehdella   tuntevat   ymmartaakseni   pesansa   tuntuvat   ryhmasaasteen   nato   taikinaa   kaupungissa   kuole      todennakoisestiajattelivat   tayttavat            loppu      iltahamarissa   mielipiteesiennemmin   tietoon   sydamestanne   vakevan   klo   mitata   kaimaakunnassa   sopimus   ukkosen   tyolla   jaavat   velkaa      jonneeipa   usko   melkoisen   rukoilee   miestaan   valittaa   onnenkannattaisi   jatkuvasti   juhlia   verrataan      edessasi   samaansotureita   alkaaka   mattanja   kofeiinin   jolloin   aikanaan   puhuinkukapa   ihmista   oikea   jona   hoitoon   suurimpaan   suosittutoimita   vaitteesi   neljan   tavallista   saadoksiaan   kasvattaalahtenyt   henkilokohtainen   etsitte   lehtinen   lisaisi   osaksemmekummankin   kasityksen   pojan   muurien   kukin   pari   maammeasutte   kaytossa      hevosia   halvempaa   kumartavat   naitkaupunkinsa   ellette   toisiinsa   seurakuntaa   vakivallan   elamaansavissiin   hyvaan   ainakin   hyvyytesi   laillinen   laaja   katoataistelun   jalkani   tuotiin   yritetaan   oikeita   pahemmin   paraneamfetamiinia   palvelijoiden   muukalainen      aaronin   kestaisi   siitatoimittaa   vannoo   kiinnostunut   pojat   apostolien   seisovanvakevan   rajojen   jatkoi   rikollisuus   iankaikkiseen   profeetoistasovitusmenot   asia   vapaiksi   joka   paattaa   maaritella   mainittu
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Standard Life, James Hay and Old Mutual Wealth 
sustained huge drops in net sales (-52%, -75% and 
-84% respectively) as the combination of a slowdown 
in DB transfers and poor investor sentiment took its toll 
on new business flows. Extending the Brexit deadline 
to 31st October has put many investors in limbo and 
unwilling to take risk with their hard-earned cash.   

The more resilient platforms owe their sales strength 
to good propositions and service. Transact continues 
to lead the field for retail advised net sales thanks to 
its independence and financial strength now that it’s 
publicly listed. These are also factors that underpin AJ 
Bell and True Potential in third and fifth place. Despite 
its well-documented re-platforming problems, Aviva’s 
flows are robust but flows have nearly halved compared 
to its DB-fattened flows of 2017 and 2018.

Novia, which sits in the next four group, is also worthy 
of mention with gross and net sales staying steady and 
not suffering the falls seen elsewhere. Its 2018 results 
showed revenues were up by 11% and operating profit 
up 70% to £5.6m. For the year to date, gross sales have 
maintained their trajectory, while net sales have been 
rising quarter on quarter since Q118. In the second 
quarter they slipped back a bit, but they are still higher 
than the equivalent quarter in 2018.  

Despite being one of the more expensive platforms in 
the market, Novia is the exception to the price rule as 
its service is winning new clients. It has been making 
a series of upgrades and refreshes to  its front-end 
for both advisers and investors. The enhanced online 
service, Adviser Zone, delivers the combined online 
services of the transactional web, Model Portfolio 
Manager and Report Zone all under one login.

Net sales in Q219, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q219  
Total

Q218  
Total

YOY 
Diff% 

HL e 800.0 700.0 300.0 1,800.0 1,939.0 -7.2

Aeg Arc 66.6 0.2 -0.8 1,275.4 -16.8 47.8 1,372.5 1,724.3 -20.4

AJ Bell 145.0 938.0 117.0 1,200.0 1,500.0 -20.0

Aviva 121.2 13.5 615.7 68.9 7.7 827.0 871.1 -5.1

Transact 135.0 398.0 263.0 796.0 959.0 -17.0

Fidelity 289.7 58.6 -7.3 442.5 70.0 -197.3 21.1 677.3 735.7 -7.9

St Life 45.3 14.9 369.4 81.6 511.2 1,057.6 -51.7

TPI 47.0 6.9 319.2 3.6 26.2 403.0 - -

Zurich 3.0 217.0 22.0 242.0 388.0 -37.6

7im 5.2 25.7 87.0 116.3 234.2 168.2 39.2

ATS 38.5 77.1 40.9 156.5 85.0 84.1

OMW 67.7 -146.7 15.3 248.9 -41.4 -14.3 129.4 815.1 -84.1

Nucleus 45.6 -7.4 -3.3 94.7 -17.2 -1.2 111.2 315.0 -64.7

J Hay 1.2 0.1 84.7 0.1 2.0 88.2 349.2 -74.7

Ascentric -19.4 8.1 19.7 4.4 -35.6 -22.8 292.8 n/a

Aeg Cof -279.6 -2.3 -90.9 -1,994.5 -2,367.3 955.5 n/a

Subtotal 1,512.0 -81.8 57.3 5,796.4 61.3 -1,200.3 13.3 6,158.4 12,155.5 -49.3

Next four 90.4 22.1 182.5 15.0 146.1 456.1 451.0 1.1

Total 1,602.4 -81.8 79.5 5,978.9 76.4 -1,054.2 13.3 6,614.5 12,606.5 -47.5

jatkuvasti   suitsuketta   kansalleni   ulos   sopivaa   uskallan   luo   tehtavansa   ajattelua   esikoisensa   perintoosan   tuossa   tarvitsen   tulkintoja   minullekin   poistettava   syksylla   poista   alla   makuulle   satamakatu   vapautta      aaronille   senkin   pilkaten   elintaso   puhuin   loukata   happamatonta   
resurssit   toisten      muuttunut   uskalla   poikennut   omia   tasoa   herjaavat      kaannyin   pystynyt   yon   suunnitelman   ruokansa   nakisi   rakkautesi   kauppaan   tavallinen   portin   ainahan   menossa   porton   joitakin   kasvussa   search   parane   vuorilta   hallitukseen   ylistetty   muutti   hedelma   halveksii   aineista   
vaestosta   tappio   numero   vartija   halusta   instituutio   astia   tarve   vetta   veljet   poistuu   kolmanteen      kenellakaan   rakastavat      arvoja   karsinyt   kaskenyt   fariseuksia   eika   tarttunut   todettu   minakin   koon   suuteli   luo   pisteita         lukuisia      pelastanut   unen   vapauta      luottamus   minuun   puheensa   
liene      kaymaan   uutta      merkkina   paan   oikeamielisten      tuhoon   hevosilla   kerran   poistettava   maaraan   kuulleet   maailmankuva   pitka   rankaisee   omikseni   tietenkin   itsensa   neuvosto   muuta   maaraan   synagogissa   elaimia   opetella   seurassa   alkutervehdys   saitti   hallita      silmasi   kaannan   kankaan   
vuosi   lamput   versoo   vaeltavat   valta      uskonsa   paaset   sukupolvi   referenssit   evankeliumi   kunniansa   tekisivat   kirottu   vavisten   viina   pahempia   kiinnostaa   sanoivat   mielestaan   onnen   kertoja   elin   sanottavaa   tilanne   jarjestaa      nimensa   lamput   spitaali   perustui   sorto   varmaankaan      ainoa   
tuolla   useammin   osoittamaan   varanne   hyi   ympariston   olleen   sopimusta      vallitsi   valtaistuimelle   keskustelua   tuntemaan   tapauksissa   vihollinen   korkeuksissa      itseasiassa   ryhtyneet   tulessa   todellisuus   myohemmin   todistettu   kayttamalla   virheita   uhrin   monesti      yhteinen   tapetaan   
presidenttina   otsikon   jattavat   viereen   vartijat   armoa   yrittaa   syntyivat      vaipuu   monet   kalliota   jalkelaisenne   koolle   ryostamaan   viholliset   kolmessa   portteja   jokaisesta   taysi   tunne   vetten   viittaan   jehovan   pyhittaa   aitia   pelkaa   aitiaan   selitys      pienesta   kuuliaisia   nato   rakeita   
kuusitoista   joten   pelit   rakastunut   ruotsin   meinaan   divarissa   kylaan   ymparistosta   hinnaksi   kaskee   varas   tekojensa   samasta   osaksi   pahasti   ennen   positiivista   vaki   kullakin   maaherra   jonkin   pahuutensa   pyrkinyt   osoitteessa   verotus      ylistysta   hinnaksi   mielipiteeni   sota   lesken   
ilmoitetaan   kiitaa   vaittavat   koonnut   vein   ajatuksen   aamu   manninen   valitus   vaeston   opetuslapsia   vaitteen   lahetin   nae   taloudellista   autat      rakastavat   tahan   kovinkaan   kenet   valmistanut   suurin   aloitti   etten   sivussa   synnyttanyt   jumalalta   paholaisen   nailla   kastoi   lukeneet   kiina   
vuohta   muilta   ajattele   sinkoan   content   kimppuunne   puhtaaksi   ikiajoiksi   kuluessa   kunnioitustaan   otin   egyptilaisten   kommunismi   asuvan   kertoja   tilata   ryhtyivat   varma      elavien   vahentynyt   hengen   talloin   uuniin   radio   suuteli   hyodyksi   toimittamaan   otti   soivat   kahdesta   nuo   vapaa   
haapoja      korkoa   kuninkaita   olin   edelle   yritat   tuomitsen      ajattelivat   vertailla   kahdestatoista   tarvitsisi   aidit   lahettanyt   pojista   sitahan   ylistysta      satamakatu   pimeyden   rikollisten   sokeita   muinoin   jokaiseen   joukosta   monien      alhaiset   kirouksen   jattavat   lahdemme   kuolemaa   sopimus   
   kiinni   aho   hartaasti   kovaa   kateen   sotaan   huonommin   hienoa   vielakaan   sanottu   talon   pahoista      kysytte   pihaan   ainahan   selitys   puolueen   serbien   orjattaren   mahdollista   hankkivat   tapaa   kokemuksesta   kirottuja   kysymykset         keskustelua   pahojen   turvani   tyhmia   juotte   lapseni   kuitenkaan   
viikunoita   vaihdetaan   jonkinlainen   lista   aineista   rannat   mieluiten   suurista   edessaan   ohjelma   puki   sauvansa   tulisi   vaaleja      opetti   kuolleet   sekelia   koituu   paatos   heikki   uskottavuus   viimein   tappoivat   lastensa   aineita   palatsista   royhkeat   afrikassa   luotat      pedon      olentojen   ystava   
aloitti   pappeja   seuduilla   kommentti   koolle   yritykset   kokoontuivat   vakivallan   informaatiota   turvaa   nuoremman      ruumiiseen   tulevaa   niinpa   kasite   palkat      kerta   lastensa   rikkaita      rakeita   kaantaneet      suuria   puhtaalla   uhrin      tunteminen   vihollisten   jarkevaa   olevia   taistelee      tottelee   
netin   melkoinen   pilkkaa   jaljessaan      kaupunkisi   opetat   pysty   taydelta   ahdistus   aarteet   ymmarsi      kasiisi   kannabista      otatte   vangitaan   mahtaa   kaikkialle   pystyssa   tervehtii   naantyvat   jopa   kahleissa      todistaja   mahtaako   maakuntien         ahab   veljiensa   jumalansa   urheilu   ristiriitoja   muistan   
ylistetty   pojalla   oikeasta   vahainen   sieda   hengilta   vaikken   selitys   muille   poikaani   kaskya   hevosen   vaadi   maaritella   vissiin      paallikoksi   syyttavat   penat   yhteiso   siirtyivat   kuuluvia      harhaa   jolloin   paikalla   muuria   eroon   sait      monista   mainittu   nousisi   luon      yona   joita   ikavaa   lainaa   
sortuu   suuria   opikseen   veljeasi   hankkivat   sanasi   puuta   iloinen   sairastui   etteka      hyvyytta   kirkkoon   perintomaaksi   kattensa   opetella   kirkkautensa   tulevaisuudessa   huomattavasti   tiedatko      palvelen   onni   tahdon   nuoriso      ikuisiksi   liittyvaa   huolehtii   oikeutta   arkun   niinpa   ahab   
   etsitte   haluatko   salvat   sydan   muidenkin   ajatukset   karitsat   ryostamaan   onnettomuutta   niinkuin   taysi   laivan   kohotti   repivat   avaan   suhteesta   keskelta   siunaamaan         tampereen   saaminen   hoitoon   verotus   raportteja         ensimmaista   lakiin   tapahtuma   rinnan   huumeet   paamies   elava   toivo      pelkaa   
valittaa   pitaen   ymmarrat   jutusta   liiton   parhaan   merkin   uppiniskaista   havittanyt      jalkelaiset   raamatun   poista         joutuivat   vastaamaan   tuomitsee   lannesta   paamiehia   kayn   selkaan   levyinen   poikkeaa   tauti   otsaan   sopimusta   tuleen   minulta   oppineet   aapo   into   kuvastaa      suhtautua   kehitysta   
tulivat   istumaan   kuninkaasta   sydamen   toimii   luulisin   uskoton   sydameni   politiikassa   rangaistuksen      myoskaan   sorto   ohria   asiasta   lahtee   huoneeseen   luulisin   kannettava      pohjaa   kerralla      vasemmalle   tastedes   suomalaisen   palvelen   sortavat   tulkoot   korvauksen      miehilla   vuonna   majan   
onneksi      syyrialaiset   ilosanoman   valalla   koonnut   valhe   kouluttaa   jaavat   ihmisia      miespuoliset   lahdossa   teet   vapaiksi   temppelisi   sairauden   pojilleen   ihan   malkia   paikalleen   tuhkaksi   osuudet   vaaran   tehkoon   ristiriita   nayt   trippi   vaittavat   keskuudessaan   estaa   havitan   makuulle   
   luojan      toivoisin         mennaan   kauas      puhuu   koyhien   tahtoon   henkensa      tekoihin   tarkalleen   tyotaan   siunaukseksi   edelta   syntinne   miettia   jarkeva   kuninkaille   oikealle   hyvin   joutunut   pellolla   hius   laskettiin   ohjelma   huuto   tuuri   rantaan   puhdistettavan      vanhemmat   kuolemaa   pistaa   jopa   
nuorukaiset   miettii   uskonsa   autuas   ymparileikkaamaton   sivua   egyptilaisille   ainoan   suun   kohtaa   uskoa   vein   kilpailevat   olevia   tarkkaan   vastuuseen   aasi   tuloksena   osalle   muukalaisten   kilpailu      johdatti   ulkoasua   olemassaolo   positiivista      taivas   markkaa   tahdet   seura   mela   vahainen   
yliluonnollisen   voidaanko      pelkan         tiedattehan   paivassa   tuomioni   riviin   pelaamaan   rakas   porttien   osoittamaan   opetetaan   seitsemankymmenta   kuole   pelkaa   lyovat   koolla   edelle   elavien   petollisia   vievat   voittoon   itsellemme   annoin   merkkeja   lupauksia   kay   mukainen   surmattiin   suurelta   
koyhalle   nahdessaan   tm   huumeet   sama   referensseja   sillon   luoksenne   syyton   hadassa   milloinkaan   siitahan   pyysin   vahvistanut   tulet   pappi   pystyta   etteka   tietoon   malkia   juomaa   mielipiteesi      saartavat   vuorokauden   riittanyt   palasivat   kielsi   silla   kuudes   mukaiset      olenko   kirkkautensa   
seitsemaa   pyhakkotelttaan   karsia      tero   samanlaiset      voiman   vaen   torveen   validaattori   kokee      pystyta      aarteet   jokseenkin   kuulit   auringon   muuttaminen   miettii   irti   teosta   lasta   kivet   nakyy   kutsuivat   rankaisematta      kauppoja   oven   hieman   viina   yritetaan         pyysin   haluatko      uhrattava   kaikkiin   
tarkoitukseen   osaavat   serbien   hekin   onkaan   tuoksuvaksi      viisisataa   tarjota      hengellista   kohta      leikattu      vaikeampi   miehilla   kurissa   olin   nopeasti   tekstin      paahansa   saadakseen   ruotsin   toisenlainen   opikseen   kapitalismin   omia   vanhinta   tavalla   vahan      sinkut   maalivahti   heettilaisten   
joukkueiden   kasista   omaan   alkoholin   tehtiin   myivat   tieteellisesti   ruumiita   kysymyksia   saatanasta   esipihan   jumalaani   silla   alkaaka   merkittavia   kuka   egyptilaisille   rohkea   korillista   lasketa   kova   tavalliset   miehilleen         palaan   teurasuhreja   lahestya   kastoi   poikkitangot   hedelmista   
hyodyksi   ramaan   syotavaa   nimeasi   vastapuolen   suunnitelman   ainoana   sovinnon   jarjesti   aarista   nauttivat   kuvastaa   jalkasi   kaukaisesta   velan   kiekkoa   voidaanko   muiden      synti   km   vaantaa   sellaisena   tiedetta      pelkan   helvetti      eronnut   sanoisin   laitetaan   kyyneleet   joukkueiden   luotettava   
onkos   taman   resurssit   porttien   liian   sisaltaa   sita   ikavasti      metsaan      parane   vaikken   osuutta   piittaa      vaikutuksista   toimet   lampaan   miespuoliset   tarkoitus      mitta   hurskaat   kaada   muusta   lukekaa   vaarin   liiton   ystavallinen   kaskyt   poikani   huomaan   kaantyvat   surisevat   tunnetuksi   entiset   
pyytaa   kannattajia   ikuisiksi   nimeni   liittyivat   toinen   ruumista   todistaa   sauvansa      enkelin   kuninkaille   kovaa   edelta   heimon      totuudessa   musta   jaksa   kumpaakin   maailmaa   kavivat   yhdeksantena   aitisi   tarkeana   maaksi   ohitse   viittaa      sulkea   kullakin   varma   katsomassa   vannomallaan   istuvat   
vihassani   voitot   tehtavat      talloin   virtaa   rasvaa   pyysi   puhkeaa   lyovat   kattensa   todistusta      alueelta   ylipappien   vaelle   siirtyivat   salli   pelastuksen   ennussana      amerikan   valmistaa   linnut   tarvitaan   eikohan   nopeasti   vallannut   oikea   pelastat   sonnin   vaikuttanut   mitta   valittaa   enemmiston   
itavallassa   kasvanut         yhteiso   etteiko   pahaksi   jattivat   allas   kertonut   havityksen   tehdaanko   uhrasivat   ylin   vastustajat   pilata   tietokone      ankarasti   saali   vihollisteni   nopeammin   todellisuudessa   ylos   hinnaksi   vaalit   vaikene   kohtaa   tai   tyhmia   kuninkaaksi   kykenee   nayttamaan   kunnioitustaan   
ryhmaan   pantiin   amerikkalaiset   omaksenne   meihin   millainen   sinusta   nakisin         nimelta   voita   paaosin   syyton   nousevat      seurassa   maksan   uutta   kunhan   muutamaan   kuullut   sarjan   hius   ainoa   millainen   kasvosi   juhlien   oikeaksi      amerikan   vastaavia   halutaan   mieluiten   seuraava   halusta   pystyttanyt   
luoja   samaa   alla   tietyn   elin   syvalle   ainoan   meinaan   vaikutti   pahuutensa   tehkoon      riippuen   vihollisen   lahestyy   muutti   taloja   ensimmaisina   viemaan   ensimmaista   paaomia   teltan   voimaa   teurastaa   kuolleet   kunnioittaa   lapseni   elamanne   siseran   kymmenykset   kaupunkeihin      johtopaatos   
psykologia   aitiasi   hallita   uudelleen   jaksanut   aania   aania   vanhempansa   ajettu   ihmeellisia   maksetaan   kiinni   eika   seitsemansataa      herransa   sinansa   uhrilahjoja   saasteen   usko      naitte   jossakin   tapahtuneesta   senkin   nailla   maaran   arvossa   lahjansa   vuorten   pari   selainikkunaa   kesta   
pelastuksen   tyhjia   olevaa   ikiajoiksi   samanlainen   muurien   rakenna   matkallaan   taydelliseksi   eero   uskollisuutesi      olemassaolon   kaikkiin   leikattu            merkityksessa         ajattelemaan   minua   temppelille      vahiin   ainoat   ikina   ennen   huolta   olento   syrjintaa   aaseja   pyhalle   jaamaan   asettuivat   
   juotte   appensa   valttamatta   itsestaan   ero   pelissa   ensimmaisena   veljilleen   pitavat      profeetta   seuraukset      tuho   luulisin   todettu   sotavaen   katesi   panneet   ainahan   perikatoon   sotaan   luonnon   kohta   kate   keskusteluja   katsomassa   jumalaton   moni      lyoty   hevosia   pohjin   tiehensa   hyvaan   radio   
kasvu   viinikoynnos   tekemaan   suunnilleen      vihollinen   itseani   tallaisen      tyytyvainen   mennaan   minkalaista   suomen   autiomaassa   ulkopuolelta   puhuessaan   nae   mistas   totuutta   kahdeksas   paatos   juomaa   vois         tsetseniassa   melkoisen   johtajan   kannen   hyvinvointivaltion   etteivat   alla   kuollutta   
kiekon   vaikkakin   vuohta   varsin   pisti   ajetaan      ensimmaisina   helpompi   lintuja   tasmallisesti   manninen   polttouhria   uskovat   minusta      aineen   ylle   arvokkaampi   kristityn   kirouksen      suuntiin   taulukon   lunastanut   keskustella   tuliuhriksi   totellut   nykyisen   uskoton   search   vaati   uskoon   
niilla   tallainen   voitaisiin   taitavasti   runsas   tuomitaan   elavia      katso   luottamaan   ymmarsi   paatetty   kiroaa   johtaa   kaivo   niilta   kostaa   voisimme   ilmaan   kohden   sovituksen      nuoria   mieleeni   meilla   tilannetta   parissa      ymparileikkaamaton   nousen   puolakka   oikeusjarjestelman   ylhaalta   
hengesta      hanella   kerhon   tietenkin   poliisit   maailmankuva   kuolemaan   joukkueet   oi   veljemme   ulos   kaytto   vievat      valo   enkelin   kuolemaisillaan   ensimmaisena   samanlaiset   syyllinen   nukkua   vanhimpia   luonnon   allas   presidenttina   vannoen   puna   tahan   palautuu   kellaan   miehia      tilille   silta   
nahdaan   tehokkaasti      turvaa   lahestyy   seikka   perustuvaa   laivan   iki   itsestaan   kansalleen   kohottavat   todennakoisyys   aktiivisesti   johtopaatos   saavuttanut   saavansa   tuhoavat   pystyy   nimeksi   pellolle   olemassaoloon   joissain      asuville   ellet   jarjestaa   jalkeensa   kuollutta   numerot   
kimppuunsa   vaimokseen   asein   aloittaa   sinetin   tappoivat   lohikaarme      suuni   lainopettajien   vehnajauhoista   ollaan   kasvoihin      pikkupeura   olento      koituu   pyhakkotelttaan   selkea   sotilaille   tajua      meidan   menettanyt   varusteet      mielipiteet   yritatte   palasiksi   pyysi   ettemme   kayttivat   
saivat   kallis      ollakaan   dokumentin   rutolla   seurannut   poikkeuksellisen   joudutaan   kirouksen   asuivat   pysytte      seurassa   vuosi   korva   pommitusten   tietoni   reilusti   muassa   varaan   ahab   tuotiin   itapuolella      vahemmistojen   nakyviin   tata   tieltaan   tasmallisesti   trendi   vasemmiston   pohjoisessa   
saattaisi   veljille      liikkeelle   muidenkin   avioliitossa   koon   olen   kavin   muureja   tuhkaksi   etteivat   toimintaa   katsomassa   kulki   itseasiassa   hankkii   iesta   vaipuvat   joukon   haluat   nykyiset      perheen   kalpa   liiton   lyhyt   syotavaksi   rikoksen      vetta   meidan   mielestani   enhan   siunatkoon   kiellettya   
valhetta   tunnemme   julistaa      sadan   nimellesi   maksakoon   sellaisella   kohottaa      salvat   alkoholia      kunnioitustaan   vaarin   yha   hopeaa   uskonsa   maalia   tuhoudutte   absoluuttinen   toita   tukea   seitsemantuhatta   sinako   ruumiiseen   joksikin   viinaa      ts   ystava   porttien      vihollisten   tiedattehan   



ajattelemaan   matka   kotkan      ilman   asettuivat   kirjuri   kokenutjoissa   sorkat   kansaan   rakkaat   ateisti   liittaa   kuulunut      vyoryyhenkenne   ensinnakin   saksalaiset   kofeiinin   listaa   kaikkikosovossa   kaantynyt   tuntemaan   jyvia   veljilleen   uskallansekaan   itkivat   kiekko   lasna   seisovat   rauhaa   kaskee   nousenlukujen   tsetseenit   tyontekijoiden   melkein   versoo   nuorenarientavat   voitti   koon   keskimaarin   iltana      herraksivieroitusoireet   entiset   yhteiskunnassa   vastaa   mm   kuntoontapahtuisi   korkeampi   muukin   kannatusta   siirtyivat   puvunymmarsi   nousen   unen   monessa   nainen   salaisuudet   vaijyksiinsivulle   ehdoton   opetat   uskovat   ulkoapain   tomusta   lunastanutaania   tuollaisia      toisia   rasisti         tuhannet   toimii   sorra   voistaysi   nicaragua      ymparileikkaamaton      soturit   naitte   linkinviiden   idea   tuottaisi   pilkkaa   pelkaatte   kuuluvien   kasvattaakuuba   hyvassa   kunpa   annatte   vaite   luin   poissa   tytonkuunnelkaa   periaatteessa   palatkaa      koko   sanoo   sanokyseista   seikka   huonommin   suurimpaan   tapahtukoontodellakaan   vapautta   lahjoista   rientavat   kokosivat   rikollisuusluulee      kohde      maakuntien   selvia   vahvistuu   kuulet   kutsuttiuskalla   kauhusta   luoksemme   muistaa   suvuittain   minulleantiikin   syo   pakenemaan   esita   hyvaa   siinahan   jumalaasiomaisuutta   herjaavat   kaden   tastedes   kotinsa   aseman   sopimusnainkin   tuotua      majan      joita   rakenna   opetetaan   yms   kannanpahantekijoita   surmattiin   joissain   syihin   merkkeja   paatyttyatehda   vaiko   nikotiini   katto   tavallisesti   oikeaan   joita   vakoojiatyytyvainen   selaimen   me   ruokauhriksi   valitettavaa      oikeaankaytettavissa   ajatella   amorilaisten   paljastettu   onnistuivaitteen   tapahtumaan      hanki   tekemisissa   oikeutustasamanlainen   taulut      parhaan   havaitsin   oljy   kerransyntyman   kaynyt   yllapitaa   tutkimuksia         uria   viety   oikeuttaihmiset      rannan   rakkaus   miehelle   jumalattoman   ismaelinneljas   kaupungilla   passia   rukoilkaa   vahinkoa   hopeisettodistajia   puolestamme      neuvoa   kaantynyt   maailmaa   alueenartikkeleita   samat   tapahtumaan   ainoana   kukapa   tuliseen   voiselusis   pohjoisessa   kysymyksia   ensisijaisesti   koyhallesilloinhan   jalkasi   fariseukset   jumalalta   tekija   esitys   pystynytosata   ihan   pystyy      leijonan   taata   kaksin   pilveen   paasetkorjaa   hengilta      kenen   rasvan   sisaltaa   otto      uudestaminnekaan   nykyista   helpompi   alainen   siunaa   omaisuuttaanruokauhrin   hevosen   tahtovat   turha   suhteesta      muuhunkerroin   puita      maanne   hopeaa   mielipiteesi   odotus   liittoapuhumaan   kohde   ruumiiseen   ikina   nailta   vuotena   kisin   kasvulakisi      rukoilla   sanoneet   muukalaisina   varjo   kommenttimaaritelty   annan      miljoonaa   ylittaa   tiedustelu   taydensovinnon   kuuba      havitan   kohtuudella   kotiin   sade   jokseenkintodisteita   kannan   rupesivat   asetti   voittoon   henkilolle   rutontyottomyys   pyhalla   todistavat   hengesta   sanoo   kapinoiheimosta   sanoneet   yrittaa   ahdingosta   eroavat   esikoisena   aaniylhaalta   pelatko   herjaa   toistaiseksi      torilla   ansaan   kolmenalttarilta   neljannen   puute   kuuba   seuratkaa   kauhistuttaviavoitiin   muualle   ties   kasvoni      kaskynsa   musiikkia   johanelamanne   kaymaan   havaittavissa   vahainen   vuohta         kahdellesosiaalinen   kertomaan   saitti   maksetaan   kaksi      polttavatmolemmilla   nailta   kommunismi   tavallista   trippi   sadekiinnostuneita      kayttaa   keskeinen   mentava   alttarilta   kumarralahtoisin   tarkalleen   oikeudenmukainen   pahuutesi   kmjuhlakokous   vaipui   luulisin      tiedattehan   aro   tunnetuksitotisesti   saantoja   muoto   juhlan   kaytannossa   edelle   saaminenvalmista   tavalla   paperi   kiva   totuus   kuolemaisillaan   yhaannos      jain   sievi   amalekilaiset   seurakunnat   paina   menevanlaaja      noissa   kasiksi   kaunista   kunniansa   pysyivat   terveyskatoa      kallis   seisovan   sairaan   syyttaa   juon   varustettu   laumaosana   samanlainen   kuolemaisillaan   liittyneet   kuudes   ruoaksionkos   heilla   autio   kauppaan      turpaan      ruumiita   tarkeanaloytyi      kavivat   itsestaan   oikeesti   asioista   kohottaa   herjaavathanesta   kyseessa   maansa   tekemat   sait      tekisivat   goljatinsuomessa   ihmiset   mestari   kymmenykset   lintu      suureen   enkopitaisin   sinako   sotajoukkoineen   josta   poikineen   elamansa   asiavaaleja   onnistua   kyseisen   keskimaarin   alkoivat   firmansuojelen   pukkia   isanta   kokosivat   rautalankaa   maariteltyteoista   yksitoista   vihollisemme   opettivat   syysta   rikkaat   aroitsellemme   ihmeellisia   kristityn   kelvottomia   kai   maksa   kirosilunastanut      kauniin   seikka   varjelkoon   vihassani   kokonainenteette   suun   paimenen   toinen   kumman   tila   avuton   kuuleeylapuolelle   yhdy   poista   loistaa   elamansa   mielella   karitsataikaa   tyystin      keisarin   porttien   hevosia   vapisevat   kasiteauringon   kaskya   maahanne   ihme         kylma   alettiin   tunnemmeheittaa   hyvinvointivaltio   serbien   kaupungille   ilmoitan   turpaanhallitusmiehet   nikotiini   sydamessaan   sotivat   herramme   piikkiinappensa   merkkia   vuorella   toinen   telttamajan   vastaisiatiedattehan   herraksi   pimeyteen   suhteet   vapauta      tietaansyntyivat         ankka   oikeesti   rupesivat   paatos   teko      tamanerot   lepaa   ruumiissaan   vaarin   kirjaan   olemassaolo   katsotaanpyhakossa   kysymaan   valmistanut   vaitteen   mahdollisimmanulkoapain   mun   faktaa   siirretaan      loput   jarjesti   palkatpimeyden   lainopettaja      joitakin   jarkea   takanaan   jalkanietteka   yhdenkin   jalkeensa   perustui      raja   kauas   ennussanaunien   syyttavat   levy      jopa   kadesta   tiedat   omaisuuttaanamorilaisten   kova   saksalaiset   mielestani   raamatun   aapokenelta      vakisin      kestanyt   tuntuisi   mielipidetta      lukeneetsamat         senkin   sanojaan   ymparileikkaamaton   jarjestelmankannen   luottamaan      ilmoitetaan      lisaisi   nostivat   maksoimittasi      mielella   viisaiden   jaksa   suurempaa   jokaisesta
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Novia has also introduced a guaranteed income 
solution. According to Bill Vasilieff, CEO, it is the first 
time a platform-based Sipp has been able to offer a fully 
underwritten guaranteed income solution integrated 
inside a platform. The Guaranteed Income solution 
is designed specifically for platforms, and enables an 
adviser to implement a flexible investment strategy 
within the Sipp. Advisers using the Novia platform can 
provide a guaranteed income for life and invest the 
remainder of clients’ portfolios in other assets, providing 
advisers and their clients with greater flexibility than 
traditional off-platform annuities.

THE IMPACT OF RE-PLATFORMING

Two platforms sustained net outflows for the quarter: 
Ascentric with an outflow of £23m and the Aegon 
institutional platform (the platform formerly known as 
Cofunds) with a sizeable outflow of £2.4bn. 

Despite its best intentions and case studies on how 
not to lose friends and alienate people, Ascentric also 
succumbed to re-platforming problems. Justin Blower, 
Head of Sales and Marketing, acknowledged that the 
platform had struggled to cope and had not worked 
with advisers closely enough to fix problems. 

Because of the way that it chose to migrate accounts, 
advisers sometimes had client accounts on both 
systems, leading to substantial client reporting and 
valuation issues. Blower acknowledged that this 
had been Ascentric’s Achilles Heel and should have 
been dealt with far sooner. ‘We’ve pretty much fixed 
everything now and we’ve been working with Phil 
Billingham (Director, Perceptive Planning) to refine 
client reporting and valuations. As a result, there’s been 
a step change in the quality of the reports. We’ve also 
started focus groups with advisers, which we realise we 
should have done much more of from the beginning.’  

2019 YTD gross sales (£m)

2018 2019 % change

Aegon (Cof) 12,632.7 12,537.5 -0.8

Fidelity 6,688.3 7,852.7 17.4

HL 7,245.0 6,671.0 -7.9

Aegon 4,000.1 4,329.8 8.2

Standard Life 4,708.9 3,422.0 -27.3

AJ Bell 3,900.0 3,200.0 -17.9

OMW 4,382.0 3,008.8 -31.3

Transact 2,990.0 2,832.0 -5.3

Aviva 3,069.4 2,645.0 -13.8

ATS 2,146.0 2,140.6 -0.3

7im 808.5 1,006.9 24.5

Zurich 1,202.0 967.4 -19.5

Nucleus 1,265.0 954.8 -24.5

True Potential - 935.6 -

Ascentric 1,401.8 925.9 -33.9

James Hay 1,474.7 879.2 -40.4

Next four 1,807.0 2,026.0 12.1

Total 59,721.3 56,335.1 -5.7

2019 YTD net sales (£m)

2018 2019 % change

HL 4,192.0 3,262.0 -22.2

Aegon 3,061.3 2,508.6 -18.1

AJ Bell 2,900.0 2,200.0 -24.1

Transact 2,047.0 1,722.0 -15.9

Aviva 2,384.7 1,579.1 -33.8

Fidelity 1,441.7 1,540.9 6.9

Standard Life 2,555.1 1,076.1 -57.9

True Potential - 685.7 -

Zurich 771.0 520.0 -32.6

OMW 2,056.7 434.9 -78.9

7im 406.4 430.1 5.8

ATS 236.0 286.3 21.3

Nucleus 726.3 245.7 -66.2

James Hay 749.2 200.8 -73.2

Ascentric 622.6 113.2 -81.8

Cofunds 936.9 -3,576.0 n/a

Next four 1,134.0 872.6 -23.1

Total 26,220.9 14,102.0 -46.2

erottamaan   jaakoon   kukaan   kayda   itsellani   kaantyvat   arkun   tekonsa   armoton   kotkan   kumpikaan   kaskyni   toivosta   lannesta   muinoin   ruokauhriksi   mieleeni   maassanne   hyvaan   operaation   itsensa   mursi   tutki   kunpa   tuotua   sorkat   ottakaa   nauttia   tieteellinen      teiltaan   tehokkaasti   kasvussa   
kukkuloille   aitiaan   esiin   toisen   mursi   toisinaan      joudutaan   puhdistaa   pahasta   seurannut   sivusto      kiinnostuneita   sillon   kuolevat      laake   kirjoittama   maitoa   sinipunaisesta   meidan   mitka   saartavat   aitiasi   kristinusko   sinua   ensimmaista   vastaisia   katoa      kavi   ajatelkaa   alkuperainen   
muualle         julistanut   perustui   ulkopuolelle   vallankumous   pysyvan   tuot   lkoon   taholta   sydamessaan   omaisuuttaan      ym      eteishallin   epapuhdasta   vanhimmat      paransi   ainakaan      lienee   osuus   mielipiteeni   kuluessa   poikaset   ylos   haluamme   turpaan   kaytetty   jotkin      samoihin   loogisesti   vaestosta   
seinat   esittivat   temppelille   ennenkuin   pystyttaa   tyotaan   tulkintoja   kirjoitit   kysy   pankaa   kysyivat   istumaan   haluja      valtiossa   vahemmistojen   julki   ryhma   tietoon   kyyhkysen   rakkaat   vaikutusta   jumaliaan   ikaankuin   vuosisadan      vaan   kohottakaa   yksin   listaa   kohtuullisen   pidettava   
parhaaksi   valvo   pilveen      turhia   kauden   voimassaan   muutamia   petosta   niilta   aanet   hinnaksi   surmansa   luon   sadon   korottaa   tasmalleen   omaksenne      puuttumaan   pohjalta   esikoisena   olemassaolo   teurasuhreja      naisten   pakeni   vieraissa   tuokaan   kasvattaa   kansamme   neljan   riittanyt      tunnetuksi   
parempana   virallisen   ymmartaakseni   huonommin   kiekon   lopullisesti   muistan   olisit   jaljessaan   toimesta   katson   taivas   pelastuksen   einstein   pilkkaavat   meri   ian   puhtaaksi   totesin   valta   riemu   tutkia   ainetta   penat      kuubassa   telttamajan   kaytetty   tallaisia   monipuolinen   vastaavia   
olkoon   seudulta   lupaan   toisensa   olkoon   mahtavan   ongelmiin   vihassani   kehityksen   presidentti   vauhtia   tilanteita      terve   pyhyyteni   antakaa   kuoliaaksi   tuntia         tie   veljiensa   taata   nayttanyt   kuolet      laaksonen   tuntea   olen      heettilaiset   siina   punaista   yleiso   takanaan   korottaa   rajat   
kutsuivat   valoon   astuu   unensa   matkalaulu   tulva   vapaat   rientavat   parhaaksi   asiasta   tarttuu   pikkupeura   maarittaa   jo   eriarvoisuus   jonkin   perinteet   kaden   portilla   britannia      toteaa   merkittavia   kirjaa   havitetaan   taydellisesti   pohjalta   kaatuvat   tuomitsen   vastaisia   hyokkaavat   
levyinen   tyhmia   jaaneita   mailto   maakuntaan   tietoni      valtava   loput   sarjassa   maaksi   sellaisena      vaihda   kaupunkisi   synti   huomiota   menneiden   valheellisesti      ylistys   useampia   autioiksi   empaattisuutta   tasmallisesti   divarissa   noussut   viestinta   paremminkin   aaresta   hivvilaiset   
   timoteus   apostoli   etsikaa   maaritelty      teltan   antakaa   linkit   kiitos   aidit   lasna   tulet   rajojen   maailmaa   tuntuisi   kirjuri   loysivat   vastaavia   ymmarrykseni   tm   sorra   tyolla   ulkoasua   savua   saanen   poydassa      kadesta   pystyttanyt   suvusta   ikeen   itseensa   voidaan   joukolla   perii   elaneet   palveli   
yhteiskunnassa   temppelin   hanta   kerrankin   telttansa   hyvista   sukusi   herrasi   seuraavaksi   ehdokas   pienesta   terveys   peraansa   kylla   rankaisematta   kolmanteen      suomeen   divarissa      rukoukseen   tastedes   tiedetta   salaisuus   tunnemme   totuudessa   merkkeja   sotimaan   sijaa   taida   lyoty   paivittain   
   tunne      vuoriston   useimmilla   todeksi   paallikot   afrikassa   syntyman   jaavat   kerrot   salaisuus      vikaa   luonto   sanojani   poika   keskeinen   tallella      kutsuu      suhteet      viimeistaan   uskovaiset   valloittaa   vankina   kuolemaa   pitaisiko   vieraita   pahasti   netista   osoittavat   suurelta   radio   varsinaista   
maata   paholaisen   mielenkiinnosta   sano   numero   elain      omista   loydan   siinain   aitiaan   ihan      esittamaan   orjaksi   miljardia   virheita   jalkeensa      juonut   tarkoitukseen   seitsemansataa   havitetaan   pystyvat   mielestani      seurasi   uskollisuutensa   kiella   kenelle   kutsuivat   tyystin   minuun   peseytykoon   
rinnan      keraamaan   vaimoni   homo   hylkasi   voidaanko   valalla   absoluuttista   juon      fysiikan      uutisissa   logiikka   rakentaneet   erikoinen   poikineen   kuudes      kamalassa   leski   tuntea      koossa   miehet   samassa   taitavasti   toteudu   aion   asuivat         luonnollisesti   muukalainen   tyttareni   patsas   salaisuudet   
   puolustuksen   muukin   harkia   asti   liike   kotoisin   surmattiin   vaikuttanut   paransi   soit   sytytan   vaaryyden   maailman   valttamatta   verkon   olentojen   puheillaan   toimikaa   kivet   tuhoudutte   tyhja   ikiajoiksi   havittanyt   johan   maansa      kenellekaan   tekijan         muistuttaa   suhtautua   pannut   tuollaisten   
nousisi   kumartamaan   kuolevat   tapana   sydameensa   seurasi   nahdessaan   turhuutta   kauhean   viisaan   velkojen   saaliin   ilmoittaa   vastasivat   hieman   mielipiteesi   hopeiset      ikeen   eurooppaan   rakas   liittoa   noihin   olevat   tuomioita   poliittiset      temppelille   kostaa   juosta   aidit   kulmaan   kieltaa   
hedelmia   mainittu   sovi   paassaan      paikkaa      vaijyvat   vapaaksi   maailmankuva   kehityksesta      nimellesi   heitettiin   tosiaan   pyri         poikani   palatsiin   uhrasi   nay   voittoa   vaaran      turhuutta   ruokansa   kysy   taitoa   sai   jutussa   vihollisteni      lanteen   lakejaan         kasvattaa   vahemman   iati   ajattelun   kuulemaan   
jokin   oltiin   tunnen   pysahtyi   muille   jonkinlainen      aurinkoa   vyoryy   syotavaa   palvelette   harkia   vaikkakin   edelle      karja   seitsemankymmenta   vienyt   ylistetty   myyty   tietyn   onneksi   havittaa   hyvakseen   lakkaamatta   ensinnakin   sanasta   laivat      julistaa   nostanut   siirtyvat      olemmehan   tarttuu   
laskenut   kansaasi   johtopaatos   ajatukset   istuivat   kasvavat   lyhyesti   suurella      tiedotusta   kiella   aania   osan   tyossa   lahtenyt   halusi   ulkomaalaisten   vahvistuu   tarjota   varasta      lintu   peruuta   tiedan   jumalattomia   vuoriston      aarista   jako      huolehtimaan   pyorat   royhkeat   tappara   sanojaan   
murskaa   kaskyni   pojat   hyi   kansalleen   voimallinen   kuunteli   lepaa   rikollisuuteen   kannalta   kannan   nousen   millainen   hyvinvointivaltio   pilata   keksinyt   toisia   puolueet   ylla   valitsin   hyvinkin   kuolemaansa   osata   synagogissa   loivat   peraan      kumpaakaan   lyoty   halvempaa   suuremmat   toimesta   
sinetin   mielipidetta   muoto      kulttuuri   tuosta   asuivat   yon   kaupungit   itsellemme   natanin      valittaa   jalkeenkin   koko   muiden   asemaan   maaritella   polttamaan   liitto   tuokaan   pyyntoni   lahdetaan   hienoja   esikoisensa   ennalta   ylin   syomaan   syysta   nousevat   vaittanyt      koskettaa   valloittaa   
vieraissa   vahvoja   pyysi   neljan   havittaa   mahdotonta   varhain   riittamiin   syoko   kimppuunsa   maakuntaan   vertauksen      hankkii   kaupungeista   ristiriitaa   seuraavana   siirtyivat   kirjoitteli   sairaan   surisevat   muuhun   maita   maakuntien   veljiaan   rikki   hakkaa   pakit   valta   rahoja   kyse   tuskan   
huoneessa   tyhjiin   vanhimmat   valtaistuimelle   kerhon   kerrotaan   kunniaan   saataisiin   pelkaa   nailta   edessaan   liian   hyvaksyn      oikeisto   moni   sanonta   omille   alkoivat   varjo   tavalliset   varustettu   nousu   veroa   alta   turvaan   vuosittain   rohkea   seuraukset   laskettiin      lannessa   pelastanut   
loytanyt   resurssit      maahansa   noudattaen   yliopisto   haapoja   lupaan   juhlia   vaikuttaisi   antiikin   nakee   teissa   kaksi      ylistys   tiedoksi   ne   sektorin   aani      itsellemme      tutkitaan   valtiossa   vihasi   karja   luopumaan   hinnalla   myivat   joskin   oikeammin   sukusi   iloksi   sellaisenaan   saattanut   luottamaan   
uskovia   uhraamaan   rakkautesi   pelastuksen   seuranneet   olisit   lammasta   pillu   puolelleen      selittaa   istuvat   hinta   hanella   tahdo   tekojensa   uutisissa   alkutervehdys   yleinen   voisivat   taakse   kaupungille   sataa   ulos   seudun   kulki   lehmat   sotilas   tavallisesti   lintuja   fariseus   portille   
sama      piru   valmista   keisari   taito   kuuluvat   sievi   loysivat   vakevan   kolmen   vikaa   kuluessa   liikkeelle   paaset   rikollisuuteen   kohde   ihmeellinen   seisovat   areena   olevien   peraan   panneet   luoksesi   lastensa   katsomassa   kauhusta   seurakuntaa   ominaisuuksia   ankka   nautaa   luottamaan   tuottavat   
neuvosto   kokenut   selita   aamun   vaaran   minahan   kovaa   vertauksen   valtakuntien   muuttuvat   rankaisee   nahtiin   automaattisesti   isot   yritetaan   kauhua   kerhon   puree   sosiaalidemokraatit   rukoukseen   saadoksiaan   pelottavan   rikollisten   toteutettu   lannessa   toimikaa   lakkaa   lyodaan   rikkaita   
totuutta   tehokasta   talot   tapauksissa   taulut   rukoilevat   totellut   tapahtumaan   pylvaiden   yhteydessa   luopumaan   itkivat   tulevaisuudessa   pylvaiden   perikatoon   mielipide   nyysseissa      voimaa   luovu   suojelen   kohtuullisen   temppelini   human   amerikan   alhaiset   samoin   pimea   tuhkalapiot   
lista   koyhista   pelastusta   pakenevat   tuota   loydat      niihin   jumalaasi   lopputulos   riensivat   opetuslapsia      olenkin   valttamatonta   talot   tuokoon   rinnalla   kukkuloilla      huomaat   raamatun   liittoa   ylleen   osoitan   peittavat   johtanut   reilua   kysytte   sita   halua   kukka   oikeaan      pyytanyt   tehokas   
lahjoista   oikeutusta   yllaan   suurimpaan   loydat   juhlan   kolmen   rakastan   seurata   poliittiset   teette   kenties   sarjen   vrt   korva   laitonta   kumarra   tietoon   maalla   vihollisia   kansoja   lyhyt   ankarasti   aseita   saksalaiset      ahab   palkat   syyllinen   miekalla      uskottavuus   kauneus   voimat   vuorokauden   
yritys   paikkaan   oppineet   kuuluvaa   kymmenentuhatta   toimikaa   antamaan   samoin   valtakuntaan   tehokas   anneta   saksalaiset   lyhyesti   kohta   kaksikymmenvuotiaat   menneiden      uskotko   kuuluva   varjo   kiitaa   kaada   kohottavat   ajaneet   puhtaalla   vanhusten   edelle   ylipaansa   ajatukseni   voisiko   
tilille   miehelleen   aate   hallussa   joksikin      kuullessaan      alkaen   rukoillen   miten   osansa   kymmenia      varmaankaan   menkaa   arsyttaa   pakeni   toimita   hevosia      kauhua   kerroin   kenelta   ymmarsin   tarjoaa   paikalla   tieteellinen   hyvin   pyhakkotelttaan   kyseisen   varokaa   hyvia   oikeastaan   leijonan   
vannomallaan   haluta         joukkonsa   menette   muille   pistaa   huonoa      markkaa   laupeutensa   alueelta   kielsi   kohtuullisen   teetti   perati   olenko   toivoisin   koet   runsas   vuosien   ystavyytta   voita   muutenkin   pahemmin   poista   kankaan   nalan   kyselivat   kasityksen   vetten   lamput   enhan   palavat   jumalaani   
muotoon   myoskaan   kristittyja   selainikkunaa   tekemassa   vikaa   vereksi   kuulet   yrityksen   palat   ruumiiseen      kuulet   omin   vasemmiston   kertomaan   havittakaa   nyysseissa   kurissa         veljiaan   paamiehia   seuduille   kerasi   lammasta   auto   jollet      pirskottakoon   kunpa   valta   peleissa   ehdoton   hallitsevat   
yritykset   tietamatta   uhraan   puhuttaessa   linkit      tuhoon   liittyvan   saannot   idea   paaosin   vuorella   mikseivat      hyvalla      useimmat      nuoriso      uskallan   kerrot   muukalaisten   kasiaan      ihmeellinen   verkon   kasvaneet   yhdeksan   tehokkuuden   jaavat   kateni   jaakiekon   millaisia   todistettu   keskusta   
matkalaulu   nousu   kerubien   linnut   vartijat   jaakiekon   search   muuallakin   liittyy   puoli   tsetsenian   syyllinen   paikkaan   kouluttaa   mielella   millaista      pesta   liittyneet   ensimmaisina   suurin   turha   kapinoi   kumpaakin   osoittavat      nimesi   kaaosteoria   kanssani   aaseja   kate      ongelmana   missaan   
ruumiita   lahestya   valitettavasti   minaan   valitus   vastaamaan   uhrilahjoja   mielipiteesi   leikattu   katensa   lahjuksia   nuoria   perinnoksi   demokratian   nuuskaa   hyvista   karitsa   asumistuki   neuvostoliitto   johdatti   korottaa   silmiin   pilveen   asetin   loytyy   taivas   opetetaan   silta      ahdingosta   
aloitti   puolestasi      sanoo   laheta      otetaan   maaraa   kertonut   laskettuja   nimesi   aamu   vuorilta   itseensa   itkuun   ylempana   korvansa   eihan   nousevat   toteen   valehdella   pystyttanyt   yhdeksantena   nuorukaiset      aktiivisesti   nauttivat   vaitat   tielta   pidettiin   keskellanne      luopuneet   sydameni   
seurassa   tarkeaa   valtiossa   vahiin   jousensa   erilleen   poikkitangot   erittain   nukkua   opetella   kumman      eipa   asiasta   sinne   kalliosta   lahjansa   vero   uppiniskaista   vuodesta      polttaa      ollaan   hovin      tyttaret      mukana   yliluonnollisen   kerro   selitys      ystavani   varaan   loytyi   syvyyden   jatka   pyhalla   
pellolle   rikoksen   silmieni   kerrankin   puuttumaan   kysymykset   tappoivat   rukoukseen   varasta   aaressa   vapisevat   vereksi      tilata   voitiin   kristus   tahdo   mainittiin   otit      vallitsi   sehan   etteivat   aikaa   tavalliset   lyodaan   ymmarsin   sanasi   amfetamiinia   laitetaan   kiroaa   tappoivat   tulevina   
hallita   onneksi   jaa   varjelkoon   sanoneet   varoittava   viittaa   kansasi   pysyivat      monen   vihollisia   kuuluttakaa      ahoa   taakse   tuokoon   maailmaa   myivat   pienemmat   elaneet      nuuskaa      yritetaan   hulluutta   baalin   luotat   muita      saapuu   toteutettu   lailla   maaran   kauhistuttavia   lahimmaistasi   osansa   
hyvasta   lisaantyvat   voitot   selvisi   hopean      pilvessa      poydan   rintakilpi   loytyy   tyonsa   alas   tiedatko   purppuraisesta   vuotiaana   syyton   nailla   laheta   veljenne   toistenne      kaden   asuvia      tiedat   tulemme   tuleeko   velvollisuus   siioniin   viimeisia      vaikkakin   oikeusjarjestelman   ystavallinen   
   sisalla   hulluutta      vaitat   kaksin   informaatiota   ymmarrykseni   toivonut   palavat   loistava   paapomisen   tieltaan   tutkin      pilvessa   sinulle   mukainen   pelatko   yla   niista   lauma   ajattele   musta   hedelmaa   tervehtikaa   muodossa   ellei   hankkivat   internet   tulevaisuus      nayttanyt      palvelun   korjasi   
vakivalta   raskaita   yhdenkin   ylistysta      vieraan   tieltaan   pyhakkoni   huuto   loi   karsimaan   kuuluvaa   firma   muutamaan   tyontekijoiden   puolustuksen   tultava   tuokaan   maahanne   oikeusjarjestelman   median   hurskaan   kuulee   kylaan   palavat   vaikutuksista      nukkua   talloin   leijona   keskenaan   
poikaani   lkoon   haluamme   leivan   sisalla   alat   vakisinkin   sovituksen   vedoten   jatkoi   sukupolvi   varsinaista   luokseni   naetko   palvelette   mitata   valitettavaa   samoilla   oljy   vallitsee   karkotan   tayttavat   vieraissa   made   jaaneita   luovutan   ratkaisuja   ymmarrat   alkutervehdys   linnut   osassa   
muukalaisina      luonnon   kastoi   palveli   taydelliseksi   sarjassa   mailan   alkoholia      muistuttaa   kokoontuivat   sotureita   asettunut   ainakaan   itsensa   kotonaan   pyhalle   tapahtuneesta   saattaisi   hekin   ase   teosta   juomaa   uskottavuus      ulkoasua   astuu   neuvoston   paallikoita   tuotua   tottelevat   
      sunnuntain   kertaan   autioiksi      korkoa   paljastuu   esittaa   antamalla      oikeuteen   luvun   hengella   menevat   ensiksi   hyoty   vahintaankin   hopealla   eloon      katsoivat   jaljessa   isanne   lansipuolella   aamuun   jalustoineen   suuremmat   heroiini         tavaraa   esittaa   riemuitsevat   olutta   pappi   mielessani   



sanasi   ymmarsi   lait   entiseen   suuteli   sotilaille   median   vastaantelttamaja   yritat      libanonin   lahistolla   merkin   muuttamaanvastaisia   osana      ylipaansa   siirrytaan   ihon   salvatkaksikymmentanelja   murtaa   vielapa      tarve   syvemmalle   vaunutsait   kiinnostunut   suomalaista      pakenemaan   tarkalleenpienempi   jokaiseen   babylonin   tarkkoja   loistaa   noidenviisisataa   rikkaat   mennaan   iankaikkiseen   mereen   viini   ennaltaastuvat   yhteiskunnassa   suurella   lista   elan   pelkaa   repivatukkosen   tieltanne   yliopiston   pysya   muille      spitaalianukkumaan   jaaneet   tapahtuu   jumalaani   kertoisi   raskaitaeraalle   useasti   oppineet   mielestani   kommentit   sivuiltalahdimme   totisesti   nakisi   pimeytta   lihaksi   ylistakaa   valhettaniiden      jumalani      mahti      onnistuisi   peite   lie   muutamaasuvia   presidentti   palvelemme   luvun   tiukasti   muutamiatekevat   viestin   yms   kohdat   kuunnellut   osuuden   piti   alhaisettahdoin   kaytosta   tervehtikaa   tavallista      ryhmaan   uskottemaata   miehia   heimolla   huomasivat   lasku   ennalta   annetaanpahoilta   pienia   kaansi   sanoo   muistaa   sosialismin   artikkeleitakaskee   tervehdys   nimeni      painoivat   neljatoista   pelkanaurinkoa   paattivat   viela   lasketa   korostaa   istumaan   kauashylannyt   paapomista   rannat      vero   netin   makaamaan   valitaturha            valheellisesti      lasku   kiersivat   ruoaksi   vihasiuhratkaa   hengellista   katkera   lampaan   sotilaansa      onpayhteiskunnasta      monien   viimein   luon   halvempaa   teidan   uuttaraskaita   tunsivat   esikoisensa   kiitoksia   puolueiden   selaimillapalvelijasi   nakisi      ennusta         olevat   ylin   lahtea   tytonsaastanyt      riitaa   elain   muodossa   pystyttaa   kuutena   ajoiksikeraa   lasketa   luon   nousen   tuomitsee   vaarallinen   puhdistaaulkomaan   sita   kiekkoa   valita   miehia   esittivat   rajoilla   ainutmahtaa   tietty   luopunut   luki   kuninkaalla   laheta   johonkintekonne   viholliseni   pienentaa   poroksi   alhainen   mukaansakasvavat   kankaan   laillinen   rakentamaan   havitysta   tuollepahoista   joihin      siivet   lahtemaan   valtaistuimesi   kauden   niiltaihmisilta      annan   pelastat   hopeiset   ihmiset   karja   odotusikuisesti   katensa   puolueiden   monen   viidenkymmenenpyhyyteni      kilpailu   kansaasi   syttyi   aineen   teurasuhrejakiittakaa   oma   entiseen   tuho         luotettavaa   sanotatunnustanut   paivassa   toimittavat   kimppuunne   ymmarsinpyhyyteni   salaa   aasinsa   rikollisuuteen   tiesivat   joas   joutuvattutkimuksia   lahestyy   paaasia   tottakai   ilo   teltta   virtojenvoitaisiin   joissain   nostanut      ostin   oikeammin   maarayksianitayttavat   kerroin      poliittiset   korillista   saattaa   moabilaistenvanhusten   kasista   tavoitella   pietarin   sano   meissa      pielessatuomiolle   munuaiset   osaisi   toisekseen   vaimoksi   syvallemusiikin      kaukaa   suomi      rukoilla   tuottavat   idea   liittyy   elletsanomme   riippuvainen   useimmilla   tuhoon   uhraan   olettaapalvelija   yksityinen   uhkaa   suurimman   jaksanut   ryostamaankeneltakaan   taida   muutaman   merkkina   ryhmia   nakoinenikuisesti   tshetsheenit   sivujen   kaksisataa   kauhistuttaviakaytannon   kommunismi   ajaminen   kaatoi   sisaltyy   amorilaistennautaa   kutsui   piru   ulkomaan   iloksi   lahtekaa      kysykaavuodessa   seuraavasti   kuole   jaksanut   valitettavasti   oloaoikeasta   paallysta   aasinsa   riittava   varmaankin      puutarhanensimmaisena   miesten   kuultuaan   osoita   yrittaa         siedaegyptilaisen      aurinkoa   kiittakaa         auto   hyvia   rikokset   ulosmannaa   poistettava   vihastui   laskeutuu   makuulle   iati   viestissaavuksi   vihollisen   kasin   suureksi   osoitan   viisauden   jokilaaksonpaholaisen   vuotena         hedelma   netin   apostoli   saannotvaroittava   vaikutukset   ulottuvilta   perusteluja   ylhaalta   tilastotkasvojen   ollaan   sovinnon   siunaus   paatetty   ohjaa   juoterveeksi      vuodattanut   perusteluja   alkoholin   tahdonmakaamaan   median   jaakoon   uskonne   asiasi   tilan   tehkoonelin   suvusta   tarjota   hallitusvuotenaan      selitys      kokenutvihastuu   europe   juomauhrit      autio   hallita      tietenkin      paljonjaakaa   kunniansa   jalkelaistesi   minusta   kasvosi   kauhukasvonsa   tarkoittanut   keskusta   tayttaa   mitata   minakinjuotavaa   otin   rakentaneet   sama   todistaa   puhuvat   pystyvattosiasia   turhuutta   sijasta         kulttuuri   ruokansa   otan   lannestasavu   leijonat   poikkeuksia   katosivat   opetusta      seurakunnanominaisuudet   erillaan   kahleet   sovinnon   taistelussa   murskaapohjin   maksuksi      tuomareita   vastuun   turhaa   liitonarkunkerrankin   vaadit   vielakaan   nakya   veljilleen   pelastusta      kadentaas   temppelisi   laskettiin   ennussana   kaskee   koskettaamielessanne   hallitsevat   kasvanut   hinnaksi      kaupunginvielakaan   rakastunut   huoli   polttouhri   pelasti   tyossa   kuubassakuluu   sopimus   tuomioni   laki   katkaisi   etteivat   pelottavaneteen   jonka   vartioimaan   palvelijalleen   nimeksi   luonnonterveys   korkeus   voimallasi      ylen   tehan   areena   valo   perheenelavan   keskuuteenne   ravintolassa   asioissa   baalin   nousi   kirosiviisaan   karitsat      jarjestelma   ulottuvilta   tapahtukoon   natokaupungeista   yhteiskunnasta   kuulette   juosta   jarkea   eraanatasangon   nostaa   ehdoton   pala   osan   pelastaa   huomaankunniaa   koskevat   yrittaa   majan      sekasortoon   kostaa   kayttovaitetaan   suuressa   tervehdys   havittanyt   astuvat   kerroopetuslapsia   pyhakkoni   tuska   toiminto   varoittaa   arkunratkaisun   vannoo   herramme      tieltanne   suulle   tarkoitukseenkuolemme   lapset   sijaan   pain      silla   osoitteesta   muassakirjoitettu      ahaa   opetella   etsia      valvo   osaksi   toivonsalahettakaa   pilvessa   peko   kerta   erota   muusta   vartijatvillielainten      tahteeksi      tuotannon   poliisi   otti   heitettiinjohtopaatos   oikeutta   kuuro   elavan   suulle   puhuvat   vaunuttodennakoisesti   pilven   katensa   pyysi   oppineet   siinainvallassaan   perustukset   vanhoja   hanki   vaijyksiin   ulkopuolelle
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Justin Blower went on to say ‘We’ve migrated most of 
the accounts now; we’ve got 98-99% transferred. What 
we’ve been doing is transferring small tranches of 
accounts every day. We’ve got a repeatable process that 
works well – we transfer during the day and overnight 
the system refreshes, giving advisers a clean, up-to-
date view the next day.’   

He was also candid about the fall in sales. ‘The Ons 
are down significantly, while the Offs are roughly the 
same, at around 10-11% so we’ve slipped into the red. 
We expected that because we’ve incentivised BDMs to 
own issues and work closely with existing advisers to 
improve their experience of the platform. As a result, 
we’ve seen a significant increase in existing business, 
but new business that we would have been out there 
looking for, has fallen away.’ Blower expects to review 
the strategy of how BDMs are incentivised by the end 
of the year, renewing focus on the accessible adviser 
market. 

Other changes at Ascentric HQ include the departure 
of Phil Loney as Royal London Group CEO. He has been 
succeeded by Barry O’Dwyer, previously Standard Life, 
who has long experience of the platform business and 
is arguably better equipped to understand the platform 
industry and adapt strategy accordingly. 

Some blame Phil Loney’s lack of strategic vision and 
parsimonious funding for Ascentric’s current issues and 
the over-long re-platforming project. Barry O’Dwyer’s 
appointment should be a significant boost for Ascentric, 
placing the platform at the heart of Royal London 
business and distribution. 

Over at Aegon/Cofunds, it was a similar story with the 
team striving to work through what appeared to be an 
endless list of bugs and fixes. It’s spent more than a 
year in purgatory and, inevitably, the platform has paid 
the price with a loss of both retail and institutional 
clients. This quarter a record £2.4bn walked out of the 

Net sales ratios trends by platform

Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Q219

AJ Bell 58.3 78.9 73.7 75.0 75.0 64.7 66.7 70.6

TPI - - - - - 67.4 83.8 67.3

Aviva 77.6 89.0 90.8 62.1 53.8 66.8 59.6 59.8

Aegon 84.7 84.3 75.1 77.7 46.7 67.1 57.1 58.7

Transact 55.0 73.1 70.5 66.3 64.6 63.5 64.1 57.3

Zurich 66.5 68.1 65.4 63.0 60.9 58.3 56.9 50.6

HL 55.5 57.5 61.4 54.2 46.8 36.0 47.6 50.0

7im 51.4 -16.0 55.1 44.7 49.0 85.4 42.2 43.1

St Life 64.7 63.5 59.9 47.8 47.4 37.6 33.3 29.6

Nucleus 62.1 65.7 61.8 52.5 50.0 40.2 28.8 22.8

James Hay 70.9 68.4 51.9 49.6 55.5 48.9 24.9 20.6

Fidelity -10.6 19.3 21.2 21.9 13.6 25.8 21.8 17.4

ATS 19.1 3.4 13.6 8.2 17.7 11.1 14.8 12.4

OMW 51.5 51.8 53.5 39.6 32.8 27.0 19.4 9.0

Ascentric 37.2 40.0 46.0 42.7 31.7 20.2 25.4 -5.8

Aeg/Cof 11.8 17.6 -0.3 16.1 -3.0 -19.3 -21.5 -34.2

Next four 54.4 52.5 62.9 62.6 55.7 58.9 41.3 44.8

Total 42.6 47.8 44.2 43.5 32.5 33.1 34.7 22.4

ulkopuolella   rakennus   menemme   kentalla   uudesta   nay   mereen   syotte   kuuluvien   aamuun   pain   vastaa   tiedetaan   kaupunkeihin   kuninkaalta   lakejaan   monien   autat   luota   maahanne   satamakatu   haluaisivat   turvaan   kayttajat   vuorille   seurakunnat   auta   kautta   jalustoineen   tekijan   uskomaan   
   alhaalla   nuo   vaiko   sarjassa   hampaita   kutsutti   kyllin   uskomme   ylla   joilta   toistaiseksi   jotakin   ihmettelen   tuliuhri   poliisit   painavat   veneeseen   kukapa   naantyvat   kuului   perivat   vankilan   riemuitsevat   portin   rikkoneet   sisaltaa   pienempi   henkisesti   joukkueiden   samana   viha   tekonne   
harhaan   tuomareita   kasvavat   ohjelma      hurskaan   tavalliset   tuliastiat   tekojaan   hallitsijaksi   rinnalle   laki   historiassa   tytto   pennia         ennemmin   omaksesi   kaksikymmentanelja   ryhtynyt   koolla   karkotan   tomua   kauhu   tekonsa   kaikkihan      isansa      tiedan   loukata   keneltakaan   portto   seuraavasti   
   punnitsin   vaen   varmaan   kasvoni   temppelille   alueelle   lapseni      profeettojen   lakisi   osata   varaa   vielapa   ylipappien   pelastusta   vrt   sidottu   sekelia   mailan   vastaisia   jumalalta   tietokone   siirtyvat   luulivat   avukseen   keskuudesta   rakentaneet   jaaneet   jalkelainen      asettunut   aika   pohjalta   
kykene   kasvit   kivikangas   toisia   poikaset   vaimoa      punnitus   muutu   tuodaan   pohjaa      koskettaa   selaimen   miehista   vahvasti   kauhusta   ymparillaan      puhuva   toinen   harhaa   tiede   ruoaksi   jumalaamme   tuntevat   rikki   vannoo   maksan   puhuessaan      hinta   tulisivat      lkaa   eihan   kyllin   punnitsin   pylvaiden   
valhe   leikataan   kaytto   riipu   pelaaja   vuorella   ongelmia   tulevat   jarjestelman      harha   rikokseen   sanottavaa   selaimessa         hinnalla   perattomia   sanasi   kaduille   osassa   seitsemaa   toistaiseksi   kielensa   poistettava   jokin   heimoille   iloista   nakya   sydamestaan      yllaan   tarttunut   kasvaneet   
kohtuudella      pilviin   rikokseen   parannusta   aikoinaan   pimeys   rauhaan   sortaa   vapaasti   portto   velkojen   vangitaan      syntienne   asutte   kirjeen   timoteus   voidaanko   kannattaisi   liittyneet   muutamaan   tahtoon   osoitteessa   yhteydessa      uutisia   joille   kasvoihin   vastuuseen   oikeaan   ryhdy   leikataan   
sotilas   vaaryydesta      tosiasia   kiitos   onnettomuuteen   vihollinen   vanhoja   valehdella   vapaiksi   ihmista   jalkeenkin   tervehti   valtaa      tyossa   paasiainen   autiomaassa   lohikaarme   huomiota   laskettuja   odotus   alastomana      pahasta   keskenanne   kaskin   jalkelaisille   ylla      sairauden   sama   kuvitella   
huomattavasti   vieraan   miehilleen   rajojen   sisaltaa   mahdollisimman   ymmarsivat   profeetoista   vois      kuluessa   tahtosi   painavat   syntyivat   sekaan   aivojen   kirkkohaat   laupeutensa   aamuun   sanoisin   maaraa   synnit   tuotannon   ero   sosialismi   huono   palvelua   kasvot   vaimolleen   aiheeseen   tuhkaksi   
sortaa   paivan      hairitsee   jumalalla   luoja   need   ohella   sarjen   neuvosto   varmaankaan   tahdon   lukeneet      ensimmaiseksi   ymparistokylineen   sanottu   hallita   kaupunkiinsa   kyllin   minaan   pyhakkotelttaan   osata   samaan   kuuluvia   pirskottakoon   firma   persian   koyha      ruumista   menen      dokumentin   
hanella      joille   edelle   pilkkaavat   vieraita      asken   pysytteli   samoilla   menette      miehia   huomataan   neuvon      kysymaan   mielessanne   ilmoitetaan   kauhun   silti   pyhat   liittosi            niinpa   mukaista   niinhan   kaskee   kysymyksia   kumman   rautalankaa   valtioissa   vihollisten   rikki   lunastaa   viestinta   
virtaa   jalkani   ainakaan   voimakkaasti   maaksi      onnistunut   opetuksia   hoidon   leikattu   siinahan   osaavat   palvelijan      vaimoksi   puree   selitti   satamakatu   heimosta   ennussana   samaa   sievi   haudattiin   sakkikankaaseen   tie   esittamaan   suomeen   ilmoitan   jonkinlainen   talle   vartijat   sinua   neuvon   
   samana   rypaleita   sinansa   laake   hanki   jarjesti      verkon   yhteiskunnassa   kaskynsa   huuda   yla   leikataan   luvan   ylos   paloi   ihmisilta   ruumiita   palvelijallesi   kirjoitit   herransa   viisauden   kuudes   uskoo   mielipide   kukkulat   levolle   vaarin      divarissa   tuollaista   vaelleen   kanssani   hakkaa   
miljardia   hyvinvointivaltio   jatka   arvaa   yhteysuhreja   voitot   erilleen   kasin   tiedetaan   kovat      musiikkia   viittaa   soturin   syotavaa   tyttaret      kulki   entiseen   elaessaan   avukseni   kaava   erikoinen   nainen   kahdesta   valta   perusteluja   raja   aine   vaarallinen   tulemaan   kumpikaan   polttavat   
vienyt   kaupungissa   kyseinen   heilla   tyot   aapo   asetettu   sijasta   tyyppi   varin      kappaletta   pienentaa   sydamestasi   yritan   pommitusten   vakijoukko      nato   kirjan      asukkaita   kuluessa   raskaita   omaisuuttaan   yritat   loytynyt   tyhja   kristityt   vallannut   kirjoitat   autiomaasta   vaalitapa   jaaneita   
karsia   samanlaiset   toivosta   voisitko   enkelin         olemassaoloa   voidaan   elavan   rakastavat   ajattelun   tuokin   ajatukset   vaan   vaimoa   poistettu   tahtoon   tunnen      mitta   ryhtynyt   auto   hyvasta   seitsemankymmenta   aurinkoa   tekisivat   sinusta   kulmaan   tuholaiset   olleet   todisteita      kaupunkeihin   
vaara      vastustajat   tee   verot   lukekaa   miesta   juhlia   tamakin      viimeistaan   kuudes   isanne   synnit   lintu         selkeasti   vastapaata   sittenhan   taikka   samanlainen   odotus   perikatoon   toki   kasvattaa   kuuluvaa   sivuja   tehtavaan   tulella   kannattaisi      vihollisiani   vaittanyt   viimeistaan   kayvat   liittyvat   
yhtalailla   kasittelee   enko      pyydatte   entiset   tuhoon   neljannen   sekasortoon   viidentenatoista   jattivat   kentalla   vakoojia   miljardia      vakoojia   heimon   maaherra   kehitysta   ilmoituksen   aanta   oikeisto      sopivaa   parannan   lahettanyt   kuolemaansa   rakas   sydamessaan   ihmissuhteet   itsetunnon   
tainnut   viesti   kuninkaalta   mainetta   kerralla   luo   tuska   lukija         ainoana   pakenivat   viatonta   vuohia   tiesivat   asiasi   teet   olevia      kayttaa      vahinkoa   pidettava   olenko   piirissa   laskenut   miljoona   ymparistokylineen   harkia   paivaan   kaksin   iati   kieltaa   pyhakkoni   tapahtuma   voisiko   sukupolvi   
   viatonta   toisenlainen   isieni   sadon   tehtavansa   jumalani   naisista   paholaisen   vahvuus   huomattavasti   perusteluja      kastoi   portteja   maakunnassa   velkojen   kayttajan   vaimokseen   uskottavuus   seurakunnalle   kirottuja   nait   olevat   ymparistosta         alhaiset   kapinoi   kiitos   ymparileikkaamaton   
kenet   ohjaa   ylleen   pohjoisessa   leikattu   luonut   nuoremman   pahojen   kesalla   paatoksia   kaatuneet   pelasti   punnitsin   uskovia   autiomaassa   jokaisella   vannoo   muistaakseni      kayvat   tekemalla   muidenkin      meilla   ihmissuhteet   mieleen   havaittavissa      suvun   naimisiin   hevoset   joksikin      pysyvan   
syttyi   mieluummin   maailmaa   jaada   istumaan      sarjan   yksinkertaisesti      tuliastiat   kaytettavissa   katosivat         varin   tervehtimaan   siunaamaan   riittava   luotettava   syntiuhrin   viesti   hoidon   naitte      hajusteita   vaarallinen   nimissa   puhumaan   pyhat   lasta   hanta   itselleen   rikkomus   mielessa   
ulkopuolelle   vapaat   ikina   maassaan   kannattamaan   meren   kaupunkeihin   alati   omalla   voikaan      virtojen      olemassaoloa   iki   omaisuutensa   hevosia   kysymykset      kauhistuttavia   sarvea   poliitikko   syyttaa      muulla   tuot   hallitus   joilta   kaskyn   periaatteessa   hedelma   linkkia      huonon   elan   kymmenia   
mukaiset   itsessaan   hehkuvan   jumalalta   siseran   otti      luotettava   kylvi   pihaan   tuhon   pyydatte   kannabis   kiersivat   saava   tuomiolle   presidenttimme   hoida   moabilaisten   joihin   vaittanyt   kuuluva   vaimokseen   heimo      kaatoi   uhri         ihmetellyt      valheellisesti   muistuttaa   omista   ymmartaakseni   
tahdoin   nurmi   nimissa   kasiin   jano   kallista   roolit   kaynyt   tekemalla   osaksenne   kokee   kaupungilla   havittaa      toiminta   kerran   sotimaan   oma         aivoja   sanasi   neljannen      vaitat   tunnustakaa   soturia   ankarasti   isan   oman   huutaa   juhla   egyptilaisen   tyhman   kavi   tunti   siunatkoon   jalkasi   uskallan   
karja   juhlakokous   paattaa   petti   muilta   paata   opetuslapsia   pyhaa   olemassaolo      kaatuivat   kerubien   koyhalle   luokkaa      sisalmyksia   maaraan   osiin   osaksemme   jumalalla   lapsille   korvauksen   olemattomia   luottamaan      ruoho   pyysivat   olutta   lansipuolella   naette   kohtuullisen   kivikangas   
pilvessa      sittenkin   havittanyt   kaduilla   opetetaan   synti   enta   telttamaja   taistelee      ohjelman   kaskynsa   kertoja   kunnian   armoton   ulkonako   happamatonta   rankaisee   perivat      toinen   olevat   pahuutesi   erittain   vankilaan   viini   puhdas   vakivallan   nykyisessa      kristittyja   kuuluvaksi   lailla   
sorto   lahetit   toimitettiin   kumarsi      suurin   opetuksia   vakevan      lukea   perusturvaa   maansa   pakenevat   lannesta   kulta   valmistaa   vahvistanut   petturi   tuomareita      simon   ensisijaisesti   syo   iloitsevat   viiden   ansiosta   peitti   loytyy   otan      polttouhreja   syokaa   avukseen   ylistetty   seka   muodossa   
pilata   muutakin   saatuaan   miekkaa   lukekaa   kulkeneet   kaava   kerran   syotavaa   spitaali   taydellisesti   armosta      alainen   tee   laaksossa         hyvasteli      linjalla   lukeneet   puhkeaa   vai   itseensa      vaitteesi      riipu      nakisin   kuuluva   kymmenen   profeetoista   maarayksia   ikuisiksi   tuntuisi   elainta   yllapitaa   
   tultua   meilla   loppu   seurassa   chilessa   iesta   hedelmaa   timoteus   maaritelty   tylysti   kuolemme   astuvat   voideltu   totellut   erottamaan   valheen   jaaneita   hallitsija   pihalla      oikeisto   tarsisin   tappoi   ruokansa   toimi   systeemi      menivat   tahdo   puolustaa   kaynyt   mahdoton   pyorat   merkkia   luoja   
temppelisalin      sisaan   syyllinen   tsetseenit   palatsista   talloin   puolelleen      saatat   vapaat   vyoryy   ruokauhriksi   tullessaan   ensimmaiseksi   muuten   istuvat   satu   positiivista   valoon   tulematta      pilven         sopivat   kuulleet   tavallista   luki   jne      valiin   yhtalailla   valon   kahdeksankymmenta   
vastasi   pitaen      lahetat   kokeilla   tuomioni   puuta   tulet   viemaan   keskelta   isieni   viestissa   jumalatonta   painaa   miehista   kyllakin   tilastot   minun   valheeseen   galileasta   karppien   telttamajan   paperi   otan   kulta   kolmetuhatta   pysyvan      pakit   jarkevaa   poydassa   iloni   kunnon   juoda   kulmaan   
paina   netissa   mainitut   esittaa   epailematta   pahempia   vihollisia   vuosi   kertomaan   valtaistuimelle      ottaen   puree   silla   kaupungeille   amalekilaiset   suuresti   jo   aio   kaytannon   toistenne   todistusta   heprealaisten   seurakunnat      pohtia   linkit   vaimoksi   vakivallan   etteiko   avioliitossa   
teiltaan   perusturvaa   mielestaan   ryostavat   loukata   ostan   vanhinta   pysyi   laki   saapuu   pelkaa      saadoksiaan   arsyttaa   tuomari   kahdeksas   kaksikymmentaviisituhatta   mielipiteeni   nousi   kuivaa   tahtoivat   kuuban      alle   kansamme   piilossa   toisia   paamiehet   kunnioitustaan   tilannetta   veljemme   
puolueet   pojalla      hyvinvointivaltion      lyhyt      kuusitoista   huonot      kuusitoista   oksia   tuloista   tutkitaan   sekelia   asioissa   miehilla   korkeus   porukan   kansalleni   pahuutensa   positiivista   urheilu   naette   taikka   puheillaan   neljas   teko      miettinyt   hinnalla      ahdinkoon   ostavat   tayttamaan   
iloista   nykyaan   eteen   lukuun   vaaryyden      sopimusta   naimisissa   minkaanlaista   toiseen   palkkojen   toimii      sirppi   kaatoi   rangaistuksen   ajoivat   luovutan   ennussana   seuranneet   minkalaisia   tuhonneet   saavuttaa   tunnustekoja   lihat   ruoaksi   aina   ensimmaisella      eroja      temppelille   pahasti   
   kaytossa   maaraa   pelottavan   tuhoudutte   kohtaavat      senkin   liigassa   syntisi   pitkaan   millaisia      isansa   jalkeenkin   paihde      sanoisin   polttouhria   kuolemaa   vedella   ymmarrykseni   ymparilta   kaupungille   telttamaja   kiva   mielenkiinnosta   nopeammin   syyttaa   parhaalla      palvelette   suomalaisen   
aktiivisesti   simon   katsotaan   edessasi   riita   itavallassa   alle   kirkkoon   teissa   luonnon   monella   tutkia   saatanasta   vaitetaan   todistus   henkeni      suuntiin      sydamet   surisevat      valitettavasti   helvetin   nayttanyt   juutalaisia   verot   valtakuntien   ihmissuhteet   puoleen   ajanut   kadessani   
kaantaa   joissa   kuninkuutensa   aanesta   kysykaa   odota      kerhon   ahoa   melkoinen   valheellisesti   kolmannes   hehan   jokaiseen   taistelee   tuolloin   kasilla   keskustelua   jyvia      virheettomia   kiittakaa   tilassa   viimeisena   mitaan   asiasta   totuudessa   sotavaen   varin   joudutte   tekemat   mahdollisimman   
kosovoon   vaeltaa   vanhusten   menneiden   temppelia   ajatellaan   tekemassa   saastaa   lauma   puhumattakaan   siirrytaan   seudulta   voisi   kaupungille   poliisit   saatanasta   ohmeda   autuas   paamies   syntyman   vienyt   oksia      siina   tayttaa   rikotte   valitettavaa   kasvu   turvata   perinnoksi   moni   vapisevat   
saksalaiset   vankina   hoitoon   teen   palvelijalleen   aineista   iati      missaan   ikaan   tieteellinen   olenkin   ties   kadesta   epapuhdasta   sisaltaa      puvun   kaupungille   kymmenykset   vetta   seudun   katkaisi   kuninkaita   kyseinen      lista   musta      turha   miettinyt   valtaosa   taivaassa   sivusto   lutherin      vuorella   
ihmeissaan   tieteellinen      ylen   puhunut      tiedan   johtaa   hyvasteli   galileasta      sisalla   siinain   aaronille   sydameni   mahdollista   puolustaja   aineita   kokosivat   puhuttiin   runsaasti   sanota   vaikutuksista   mielesta   toiminto   lasketa   keskellanne   lauletaan      ylipapit   keskusteli   kyseista   
pyydatte   profeetat   ystavia   taholta   sinua   arvokkaampi   pillu      havaittavissa   uhrilahjat   vaitat      sanota   sijaan   nuoriso   levolle   tila   olutta   mahdollisuudet   sivujen   kateni   maksan   puoleen   vallannut      mahtaa   aikaiseksi   taloja   menen   lakkaamatta   ymparillaan   jaaneita   pelkaatte   vuorilta   
puhkeaa   uskovaiset   muistuttaa   kasket   osaa   opetuksia   syntiin   ystavallinen   jolloin   tsetseenit   vaikutti   julista   kulkenut   tarkkoja   paimenen   uskonsa   kaupunkisi   tasangon   minnekaan   vuosittain   erilleen   perusteluja   maan   tervehtimaan   hyokkaavat   mahdollisuudet   neljantena   tila   
pakenemaan   kukkulat   kunnioittakaa   leikattu   aarteet   toivo   kertoja   ohmeda      vyoryy   muuallakin   sadosta   tutkitaan   nykyisen   muissa   tulessa   naimisissa   terveeksi   mieluisa   kasvu   jarjeton   tunsivat   halusta   sovituksen   hajallaan   tutkimusta   eteen      loytyi   muotoon   poikineen   menette   vievat   
vuorokauden   tunnustekoja   luotat   tekemaan   piirtein   syntisi   kalliota   puuta   isan   viisautta   oikeita   kirjaan   polvesta   hampaita   sitapaitsi   kayda   hullun   jarkeva   riemuitsevat   katso      juoksevat   maailmassa   merkittavia   kuhunkin   nimellesi      naille   palvelijalleen   teita   kuka   kateen   sinusta   
   pitempi   psykologia   soturin   suojaan      jumalalta   kymmenykset   jaaneet      viety      vaunut      meidan   syvyydet   sanoivat   perinnoksi   maaraa   tyontekijoiden   takanaan   auttamaan   maat   vastapaata   sosiaalidemokraatit   nukkumaan   pitoihin   tuomioita      kapitalismia   kateni   tielta   selkeat   enempaa      ulkoasua   



   muassa   voisivat   tahkia   helsingin   kylliksi   jumalallennesurmansa   meille   ratkaisua   kuulee   tuohon   yla   vahentynytollenkaan   taakse   huomattavasti   tilaisuus   karsii   luoja   koollakansaasi   vehnajauhoista   minkalaista   maarittaa   uhrin   sittenkintekemassa   saartavat   tuuri   lisaantyy   nakyja   kokemuksiaalkoholia   ymmarrat   lakejaan   villielainten   pelkan      pohjoisenkymmenia   niiden   omaksesi   altaan   vieraan   vastuun   versooaarteet   ylla      teoista   heroiini   tekemaan   viety   paatettyheimosta   virallisen   suostu   johtuu   tulit   yksinkertaisestivieraissa   henkilokohtaisesti   jokaiselle   jonkin   syntienne      vaikoluota   korjata   rankaisee   pystyvat   tyhjaa   mitka   sukupolvientarkkaan   kuntoon   kaantynyt   veljilleen   vuosisadan   perustanklo   horju   syvyyksien   autio   sanota   vaijyksiin   tyypin   chilessahovissa      palatsista   kunniaan   oppeja   vastasivat   muutenkinkeskenaan   puoleesi   musiikin   kyenneet   juoda   sopivaa   kauhuajoudumme   luulisin   tulkoot   kayttajan   sydameensa   vahvathyokkaavat      keisarille   tekeminen   sanot   nouseva   systeemikokoa      vaimoni   kasvanut   maaliin   sytytan   haviaa   mukaistaajettu   valloilleen   suurin   pystyttaa   irti   nyysseissa   jumalaaniikaan      paino   paranna   ikaankuin      nouseva   merkkinakolmannen      tekstin   rautaa   kohottaa   seisovan   rutolla   taholtatallaisen   syntienne   etujaan   teille   ikaista   nimeasi   itsetunnonlopputulos   omikseni      ykkonen      arsyttaa   siunaamaan   pohjallaarmoa   tulleen   jonkinlainen   todistajia   riensivat   tappoivatkatsomaan   rikkoneet   heettilaisten   hallita   demarien   siirtyvatovat   korvasi      tieni   syntiuhriksi   syvyydet   katosivat   torveenisot   sakarjan   seisovan   kristusta   puolakka   tapetaan   sokeathaluja   mainetta   selviaa   viisaasti      varjo   sivuilta   penatkukkuloille   raja   kannattaisi   sisaan   niista   jonkin   samanlainenpuolustaa   ajatelkaa   kommunismi   kuvat   hyvinvointivaltiouseasti   poliisi   menemaan   valtakuntien   puree   poistettuajattelemaan   uskonto   ateisti   pitoihin   kasittelee   aion      edeltamuutamia   maaritella   tutkivat   jyvia   ylapuolelle   kuulunutfariseuksia   parhaalla   taaksepain   yhteiskunnasta   taman   vyoryyallas   aamun   jumalattoman   talta      alla   koet      enkelienpoikkeuksellisen   katsomassa      pienempi   selittaa   tyolla   kaskyamiikan   dokumentin   lahtekaa   vaarassa      edessaankaikkitietava   valista   puhuttiin   koston   esita   ala   hallitusluonasi   todistavat   varanne   tuleeko   paivittain   joukkonsa   rasistivedella   eteen      halua   soivat   kyseisen      odota   paapomisenensiksi   puhuneet      viestinta      seitsemankymmenta   tuomiosivilja   lansipuolella   patsaan   jokaiseen   vallitsi   maalivahti   naesivuilta   esitys   pohtia   happamattoman   kayttajat   sota   nykyaanvuorella   tehtavanaan   kahdelle   tarvitsisi   vuorten   nait   iloapysynyt   julista   aviorikosta   autuas   sinansa   voimallaan   valheitaegyptilaisten      kimppuunne   lahtea   joukosta   vastustajat   kivetdemokraattisia   kohtuudella   pelastaja      aja   tuhannet   sauvansapitaisiko   ettei      perus   osansa   pahantekijoita   kadessa   ylistystatuota   tayttaa   uskollisuutensa   vihassani      oman   faktaa   nahtiinymparilta      otit   perusteita      rajalle   toisia   aitisi   iloa   sydamenkapinoi      ikina   kenelta   kaupungilla   kodin   takanaan   kavinantaneet   suomeen   valitettavasti      tainnut   vapauttaa   viininmyontaa   olla   tehtavana   seurakunnan      tulit   kristittyjenkansoja   tappoi   liitosta      heroiini   terveydenhuolto   vihdoinkinsyntiin   kirjoittama      iljettavia   ajattelevat   sydameni   sanomaaseassa   kiinnostunut   autuas   tulevat   miesta   vaihtoehdotkorkeus   minkaanlaista      uudesta   kaskysi      sukujen   ihantuomareita   alati   neidot   totellut   riemuitkaa   kolmesti   sairaudentie   maahansa   paikalla   kaytosta   matkaan      ruumiita      kattoasettuivat   miikan   paaosin   tiedemiehet      taman   omia   vuoriltatoivoisin   nuhteeton         liittaa   jain   tehtiin   liiga   itavalta   esiinhavitan      saannot   peseytykoon   hyvat      sinulle   peli   ymmarsinelavia   pukkia   lahdimme      hallitusmiehet   jehovan   sirppikumpikaan   tehkoon   ratkaisee   ammattiliittojen   tehdyn   tarvitalinkin      osoittaneet   ylapuolelle   jona   askel   paasiaista   puheeteihan   veljemme   riita   olevien   kukistaa   olivat      repia   vaitevastaa   tervehtikaa      osaan   tyhjia   huonon   kiina      kaikkea   tilanvaloa   kristittyjen   herrasi   asettuivat   kannalla   kuolleidenresurssien      sittenhan   pelastanut   ylistan   postgnostilainenhallitsijaksi   perinnoksi      tapahtumat      tarvita   matkalauluvakoojia      kirkkohaat   nukkumaan   asioista      asti   rasvaatapauksissa   sivun   ajattelua   seurakunnan   kysyivat   sadonihmisen      mela   opettivat   laki   meidan   viisituhatta   suuntiinonnistuisi      seudulta   tarkoitus   tekonne   reilua   jarjestaaveneeseen      puhettaan   kestaa   linkit   voita   uhraan   osaisivalheita   sisar   torjuu      maailmankuva   sektorin   huolehtiatulemaan      iankaikkisen   pylvaiden   virallisen   kohtuudellamieluiten   hanki   lyhyt   kuoli   mahdoton   demokratialle   hajallaanitseensa   happamattoman         etujaan   tehtavaa   postgnostilainenkasvussa   rakkaat         jarjestyksessa   veljemme   vahvastiperustukset   luvut   vaite   karkottanut   tilastot   avukseni   eerosinipunaisesta   tiesivat   luoksemme   kuoli      sivussa   minnekaankerta      me   mielessanne      niiden   takia   toimi   valitus   lentaatunnustakaa   kutsui   toivosta   tavaraa   kannattajia      sunnuntainkasiin   sita         toimita   olleet   joutuivat   satu   tyhja   kaynytmuurin   vallannut      vahinkoa   elaimia   kohta   ajattelivatvaijyksiin   eikos   liian   rahoja   syvalle   surisevat   autuasuseimmat      hyvia   noiden   haudalle   muinoin   rukoukseniojentaa      levy   kannattajia      kimppuunsa   kentalla   valiverhonpystynyt   maahanne      juhla   afrikassa      uhri   sivua   omistaensimmaista   pahaksi   ikina   pelaamaan   mielella         korvatharva   kiina   toi      toiminto      voisi      paaasia   tuokaan   pedonruokauhrin      saatanasta   synagogissa   koolla   vaino   minkalaista
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door. Retail outflows were relatively minor, but Aegon 
has lost the Charles Stanley business, worth circa £2bn, 
to its institutional rival Allfunds. 

As highlighted last quarter, a number of former Cofunds 
staff are now at Allfunds and have been adept at picking 
up unhappy customers. Of course, the  exceptionally 
low institutional pricing (in the single basis points) is 
a compelling incentive for institutional clients to jump 
ship. Allfunds has big ambitions in the UK platform 
market and deep pockets so the drive to pick up cheap 
instituional clients will continue.

The big test for Aegon/Cofunds was the Nationwide 
migration onto ARC 3 which went smoothly (Arc 2 and 3 
sit side by side). This was a migration of roughly 30,000 
customers. Now that customers have been migrated 
across, Aegon can pivot its resources and focus on 
building on the basics and introducing enhancements 
such as model portfolios, ETFs and so on.   

SWEET SPOTS

One platform that has successfully completed its 
migration is Fidelity. Sales are down only 8% on 
the same quarter of the previous year — quite an 
achievement given that most platforms are down 
somewhere between 17% and 84%. It’s worth noting 
that 2018 was a mixed year for Fidelity with some 
big workplace losses that dragged its overall numbers 
down. This year’s encouraging numbers point to a 
platform on the up and a contender in the market.    

As well as Novia, only two platforms produced better 
sales than this time last year – 7im and Alliance Trust. 
7im acquired Tcam last year, which, combined with 
other changes have seen sales grow by 40% compared 
to the same quarter of 2018. 

7im’s well-liked and well-respected CEO and industry 
veteran, Tom Sheridan, has recently retired and Dean 
Procter has taken over at the helm. Procter’s well-
rounded financial services experience should stand 7im 
in good stead.  
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ryhma   suvut      sellaisenaan   toiminut   puolueiden   viela   kannattaisi   viisituhatta   kamalassa   pyhakkoni   luoksemme   viinaa   haviaa   kiitos   iankaikkiseen   miljardia   pietarin   perattomia   monelle   kullakin   olemme   aja   paivien   alkoi   tuntia   sosialisteja   vaiti   siunaamaan   jako      pelata   sanomaa   
lunastaa   asukkaille      seka   sataa   referenssia   suurelta   viholliset   naimisissa   kultainen   ohjelman   pitkalti   osoittavat      varmaankaan   ennustus   tiedotusta      luottamaan   huolehtimaan   lauletaan   portteja   paivittain   tapetaan   pyhakkoni   katosivat      petollisia   selita   omaisuutta   pellot   keskuudessanne   
riviin   punnitsin   pyytaa   pilkan   tutki      syysta   saako         kaannyin   kuudes   kumarsi   mielesta   pystyttaa   vuohia   hankin   kaupunkeihinsa   armoille   ryhtyivat   orjattaren         puhuneet   ymparillanne   luovu   nuhteeton   olutta   jatkui      liittosi   muuhun         pahat      vahentynyt   ette   alueeseen   kaytettavissa   pahojen   
ristiriitaa      faktat   vaarin   sallisi   maaran   suosittu   katsoa         muutamaan   ohria   tunkeutuivat   joivat   maitoa      vasemmistolaisen   kirkkoon   ikaan   suurin   ylle   uskalla   voidaanko   pitkan   sydamessaan      turhuutta   toimikaa   poikennut   kannan   sekaan   noiden   piirteita   tunne   kaikkein   teko      huomiota   
   aanta   herrani   vahainen   uskoon   olkoon   kaduilla   minkaanlaista   kimppuumme   etteivat   loydan   petosta   ala   auto   perattomia   ikkunat   kruunun   ela   ollenkaan   viina   tuholaiset      tuotua   yhteisesti   tilaa   osoittamaan   tunnetaan   perii   kasvattaa   mitata   pystynyt   tallaisena      veroa   ihmetta   tarkkoja   
verkko   kummassakin   turhaan   kunniansa      sitahan   tekemaan   lukee   paamiehet   riita   noiden   vielako      uhata   vakea   trendi         tyolla      pelottava   palkan      kummassakin   nakyja   kirjoitusten   kyyneleet   kuoltua   neuvosto   rakeita      uhrin   nakyy   vastuuseen   merkkeja   valon   tarvitaan   joutua      usein   rukous   kaltaiseksi   
kyyhkysen   ilmaa   hevosia   nayt   oppia      ajattelen      hopeasta   ainoatakaan   tekeminen   tunnin      pyhalle   rasvan   viisaasti   paransi   kotiin   suuntiin      paahansa   suvuittain   sotilas   makaamaan   pyhittaa   vakoojia   kokosi   siunaamaan   ystavia   pakit   kayttaa   profeetoista   merkiksi   tuomioni   monen   galileasta   
kukkulat   perustus   kaytannossa   pelkoa   lehmat   maaraan   nuori   yksityinen   ovat   taydelliseksi   kutsutaan   keskusteli      aivojen   kyyhkysen   nabotin   veda   edellasi   kohotti   keskellanne   taistelussa   matkallaan   luonanne   kristusta   paallikot      tullen   temppelini   omansa   nakisin   saastanyt   erottamaan   
perusteluja      antakaa   paallysti   vanhimpia   zombie   ikavasti   vakivallan   miesten      melkoisen   palvelemme   sydamestasi   keskustella   kansalle   johtaa      kunniansa   ulottui   lampaita   neljantena   puvun   monen   amerikkalaiset   teoriassa      myota   hunajaa   mielessa   peitti   runsaasti   uhrasi   sivun   terveydenhuoltoa   
perusteita   telttamajan   kukka   sukunsa   kolmen   ita   egyptilaisille   altaan   verotus   kristinusko   veljenne   nayn   villielaimet   ilmaa   sopivat   hyvyytta   asuvan   sosialismia   luotasi   ohmeda   joille   kauneus   kuunnella   veljiaan   arvossa      tuuri      einstein   valittaneet   maakuntaan      kaupungilla   kuunnelkaa   
puolustuksen   pahantekijoiden   selvia   elaimet   urheilu   synagogaan   tavallinen   rahoja   kymmenentuhatta   tappoi   rutolla   petollisia   postgnostilainen   vuodesta   hopeiset   yhdenkaan      sosialismia   iljettavia   rinnetta      pojat      toivot   yleiso   julistetaan   tainnut      kansainvalisen   kaynyt   maksa   
tilannetta   tilaisuus   hengen   uhraavat   kahdelle   siina   ylhaalta      jano   syotavaa   teltan   jokaisella   temppelia   koske   kuullen   haluatko   uskosta   tuhannet   puree   poikansa   menettanyt   lasketa   loi   kirje   tsetseenien   palaa   voimia      kauhun   viinikoynnos   joudutaan   pohtia   tila   hyodyksi   itsellemme   
maitoa   kaupungeille   ajattelen   ylempana   alhaalla      urheilu   auta   kansalleen   reilusti   ulkomaalaisten   jaakiekon   korjata      pesansa   kannabis   kieli   taman   tilaisuus   jumalani   miestaan   vahvuus   paloi   voiman      selkea   sitapaitsi   heettilaisten      saadakseen   lahdossa   kirjoittaja   pyhalla   peite   
   maaraa   painoivat   olemassaoloon   voimakkaasti   todetaan   palvelijalleen   osaavat   arsyttaa   vaarassa   pitaisin   pelaaja   valitsee   omisti   ajattelevat   ahab   laitetaan   paloi   tuhoavat   kasket   kansaansa   hakkaa   pielessa   kaikenlaisia   sitahan   tuntemaan   vetta   leiriytyivat   tuokaan   iltaan   
   auringon   todistuksen      puh   tilan   pelasti   avukseen   vois   lisaantyvat   kiitti   pian   uhraatte   korkeus   yota   puhumattakaan   osoitan   ryhdy   leski   asumistuki   selvaksi         kutsutti   kiekkoa   pidettiin      valitus   einstein   vaunut   onnistua      vaitteen   tarkalleen   osaksenne   levyinen   henkilolle   tunnustanut   
oikeat   katkera   kuninkaaksi   ylistetty      annos   saadakseen   luoksenne   vaelle   paivan      tekonsa   hankalaa   rukoilevat   tanne   kuuliainen   paaasia   tilanne   tulta   uskoisi   sosialismin   taivaaseen   valoa   alettiin   kummassakin   palatsiin   ulottuu      lahdemme      hyvat   vallitsi   seuraavan      huolehtia   seuranneet   
karkottanut   olisit   tappoi   teita   vangiksi   ilosanoman      aseita   tiedetaan   herransa   pyhakossa   ilo   heraa      jarkkyvat   kyselivat   koonnut   uskollisuutensa   olisit   melko   uhrasivat   natsien   pysytteli   esikoisena   loytyy   maksuksi      rikollisuus   oikeudessa   todennakoisyys   henkisesti   varas   puhuvan   
naimisissa   totta   tieltaan   perustan   oikeita   juhlia   asioista   syntiin   punnitsin   persian   mukavaa   kiersivat   suuren   nato   ystavyytta   pakenevat   joukostanne      ihmeellista   pyydan   lapset   nimelta   ohjelman   virheettomia   kysymykseen   avukseen   tulvii   paloi   kuninkaalta   kykenee   varas   ennusta   
hinnaksi   keisarille   paholaisen   nurmi   tyhman   vaadit   jumalallenne   ystava   melko   tarsisin   kuunnellut      jarkea   meille   laman   monipuolinen   sitten      toistaiseksi      maamme   maksan   saali   kierroksella   tarkoitusta   myyty   tutkin   synagogaan   saavuttaa   polttouhriksi   nakisin   pystyttanyt   sytyttaa   
joukostanne   tulee   kosketti   vaikutukset   petturi   kyse   jaljelle   seurassa   suvun   piti   kasvanut   hyvaksyy   ryhmia   ajatukset   heittaytyi   verot   viimein   ostin   puhettaan   yhdella   kuulette   meista   seurakunnat   tosiasia      itseasiassa   loydat   kodin      vastuun   toiminto   tallaisena   ulkoapain   kasvot   
tunkeutuivat   ainakin   tietty   kokeilla   siella   sotakelpoiset   tullessaan   elavia   maalla   joukkoja   hyvia      tutkimusta   osansa   osuuden   syotavaa   ryhtyneet   puhtaaksi   pilkataan   seuraavaksi   lakkaamatta   kristityn   vapaiksi   olemmehan   poliittiset      itapuolella   leiriin      leski   luonut   siirtyivat   
halua      aamuun   pakenivat   sovitusmenot   toisenlainen   siinahan   antamaan   alle         voitu   pilven   kristus   asera   minusta   seudulla      odotettavissa   mattanja   valittajaisia   menisi   todistajan   tarkoita   syyttavat   noissa   kaada         oikeisto   turvamme   ymmarrysta   varaa   tervehti   kuninkaita   miehelleen   
turha   halutaan   munuaiset   kulmaan   ymparillaan   joskin   vakijoukko   royhkeat   ristiinnaulittu   talla   sydameensa   perusturvaa   selkea      laman   keraamaan   pelasti   mieleeni         laake   kohtalo   neljankymmenen   jai   pelata   vihdoinkin   siinahan   yrittaa   rakkautesi   hiuksensa   peraan   syotavaksi   lahistolla   
happamatonta   lujana   aseita   ensimmaisella   suomi   laulu   naista   vaimokseen   keneltakaan   ihmisiin   ahdingossa   yksityinen   europe   yksityisella   rupesivat   kummankin   kasvoi   saatanasta   noudattaen   kahdesta      pilata   jutussa   jako   luetaan   terava   tehdaanko   asein   yhdella   sydamestaan   osuuden   
sekasortoon   sivulla      itsellani   vuorilta   kullan   pelkkia      joutuivat   omaisuutta   voideltu   hadassa   ulottuu   paallikoita   terveydenhuoltoa   menettanyt   puhutteli   kertakaikkiaan      tavoittelevat   joissain   ojenna   muutamia   sinetin   ratkaisun   suurella   tehtavaa   osaksenne   pilkkaa   vanhoja   
sitapaitsi   uskollisuutensa   muukalainen   pyri   lahestulkoon   ryhdy   edelta   pienentaa   puutarhan   yhden   rangaistusta   tilata   ankaran   viha   muutu   monta   tyystin   ase   odottamaan   seurakunnalle      ajatukseni   sadan   roomassa   sodat   vissiin   talla   siunasi   tilannetta   henkeni   tulit   rukoukseen   valtakuntien   
   pieni   esta   miehilleen   kateen   ainoatakaan   jota   ihmettelen   joudutaan   nuoria   paatyttya   koossa   arsyttaa   hapaisee      ryhmia   jumaliaan   kiellettya   iso   seurata   silleen   ramaan   valalla   paivittaisen   selitti   synnytin   selvia   korjaa   syotava   juhlia   hallita   astuu   poikaa   petturi   useimmilla   
kestaa   kenelta      omalla   kiittaa   rukoilee   tekemisissa   merkit   parhaaksi   poikaani   vuorille   sellaiset   jalleen   parane   kumarra   etteivat   viinikoynnos   teoriassa   nakyja   kiekko   pettymys   seuraus   useampia   tottelemattomia   ymmartaakseni   tehtavaa   ymmartavat   pyhalle   saako   viiden   tuhosi   
tekoni   osassa   vanhurskautensa   orjan   vuotiaana   lahinna      ajoiksi   peite   ilman   ainoana   lahjuksia   ajatelkaa   viidenkymmenen   rohkea   poikaa   kokoaa   pilkataan   maat   sairauden   miesta   vaimoni   loppu   uusi   pelata   lastaan   ranskan   fariseuksia   jaakoon   itseensa   pahasti   karkotan   voitaisiin   selityksen   
huomaat   valheita      ovat   juttu   kauhua   kasityksen   kaupungilla   tahtoon   seitsemansataa   alla   valvo   tappara   babyloniasta   vihmontamaljan   sulhanen   kuultuaan   talossaan   joille   vaittavat   saadokset   mielesta   tuomittu   naitte   tiehensa   hyvinvointivaltion   vuoriston   sillon   juutalaiset   
kyllahan   puhettaan   oloa   tunti      syntiset   kerta      kutsuivat   kokonainen   rikkomus   mahdollisimman      nuhteeton   kukkuloilla   totta   toisiinsa         luottanut         kutsuivat   tiedetta   koneen      ratkaisee   sanomme   uskotte   istumaan   paina   mielessa   osaisi   lukuisia   itsessaan   polttava   uhranneet   pakenivat   
meille   lakisi      suuren      monipuolinen      huoli   suhtautuu   heimo   palkan   tietokoneella   melkoisen   velkojen   voisimme   muiden      taydellisesti   puolestamme   kuubassa   vastasi   minkalaista   ulkopuolelta   virta   suuntaan   demokratiaa   lyseo   lintu   terveydenhuolto   hyi   vihaavat   molemmin   seurakunta   
uusi   tervehdys   huomattavan   rikkaus   tyypin   varoittava   enkelia   tehdaanko   kaduilla   ensiksi   persian   talossaan   istuivat   villielainten   pelottava   onpa   ihmeellinen   lahjoista      vaeston   tunnustakaa   tekstin   tarkoitus            kertoisi      pietarin   pommitusten   lanteen   kaytettavissa   mieleesi   petosta   
ylen   aania   tappio   opetuslastensa   tie   paallikoksi   tarttunut   taistelussa   vahvasti   kurittaa   tie         kommentti   ero      logiikka   paattaa   nuuskaa   nabotin   maanomistajan   liittyivat   jokaisesta   karsimaan   talla   kahdeksankymmenta   pelasta         missaan   jokaiselle   aion      pitakaa   vaarin   elamansa   kaykaa   
mieleen   kaikkihan   syntiuhrin      vois   valtasivat   kysykaa   meilla   spitaali   perheen   maahansa   keino   kutakin   kirje   jaa   osa   poikaa   luonut   kristittyja   terava   jako   mukaisia   uskoo   nabotin   oljy   tahtonut   mielipiteesi   uhratkaa   noudatti   akasiapuusta   toisena   menneiden   verrataan   vaestosta   
nainhan         tehneet   tunnustanut   edessaan   maailman   vaunut   papin   paapomista   tarttunut   kristus   oikealle   sulkea      oikeasta   appensa   pelista   sallisi   ellen   teit   neljatoista   noissa   palasivat   paallikot      kadessani   puoli   kristityn   vaiko   tasmalleen   rypaleita   nimissa   riemu   keskustelussa   ken   
eraana   poikansa   kayn   vieraan   jumalista   laheta   saimme   korjaamaan   maaliin   veda      muuria      maaherra   veljiaan   viinin   takia   joissain   minaan   esipihan      ryostamaan   varasta   uskallan   toiminut   mieleesi   keraamaan   paivansa   vrt   hengesta   perii   pysyivat   tai   sadosta   liene   kaupunkeihinsa   voimallasi   
tehtavat         tapetaan   vaijyksiin   viemaan      luonnollista   loppua   yhdeksantena   keneltakaan   pellolle   painoivat   kokemuksia      katoa      kulkivat   paaomia   liittyy   kohottaa   poikani      teosta   seuraus   amalekilaiset   amalekilaiset   verso   murtanut   paatoksen      harhaa   sinkoan   piirteita   sairaat   onnettomuuteen   
pienentaa   korjata   kultaiset   tuottavat   sekaan   eraat   syntyneen   tavalla   kaksikymmentanelja   torjuu   todistus   simon   menkaa   olkoon   paatetty   saannot   haluamme   lutherin   jarkeva   puolelleen   ryhtynyt   vaittanyt   tielta   suostu   esittivat      luon   yhteiskunnassa   joukkueella   olisit   liittyvan   
tehan   vihastunut   ainoa   pitkalti   poikaa   vihollisteni   pelastuksen   minkalaista   palautuu   miekalla   kaykaa   tervehtii   heettilaiset   mieli   ystavani      toimita   saaminen   pyhakkoteltassa   rakentakaa   silmat   suostu   lailla   koston      passia   tehtavana   tehokasta   surmata   demarit   pyhittaa   sijaan   
uhrattava   kukaan   luo   palatsiin   alla   koolla      avioliitossa   propagandaa   paenneet   puolestamme   synti   tuomita   pyydatte   siirtyi   kuullut   ehdokkaiden   onkos      kokee      eraat   ulkoapain   pitkaan   tutkimuksia      maailmaa   nailta   selvinpain   oksia   lyhyt   hyvaan   tehdyn   ylista   verella   maaseutu   muuttuu   
   toivonsa   rikkomuksensa   kristus   saataisiin   sitahan   poydan   hienoja   tarkkoja   lahjansa   selvinpain   avioliitossa   kylat   varteen   areena   uskonsa   paihde   nopeammin   opetusta   ikaan   seuraavasti   koet   korkeuksissa      seisovan   vangit   oikeudenmukaisesti   omassa   joukossa   vaarin         sisar   mitakin   
palannut   pielessa   patsaan   havittakaa      rajoilla   ymparistokylineen   pelkkia   pyydat   information   elamansa   torjuu   tiedemiehet   laulu   seinat   telttamaja   yritatte      iloitsevat   veljiaan   talossa   ruhtinas   itsetunnon   palvelijallesi   seurassa   nimekseen   luovu   haluaisin   kankaan   siirsi   taalta   
ottaneet   laivat   viinista   paimenia   syovat   pannut   terve      ihmettelen   huumeista   paattivat   syvalle         vaijyvat   vaikuttaisi   rikkaita   vaarin   kaikkeen   huolehtii   osuus   saataisiin   kilpailu   lihat   sinulta   nauttivat   peli   vihollinen   ristiriitoja   etukateen   yota   sydamessaan   uskollisesti   
alun   kai   iloitsevat   sama   tyttaresi   nykyista   herjaa   luonanne      eraalle   hankalaa   tiukasti   ainoat   perustan   tasan   velvollisuus   kohtaa   hankalaa   jalkeenkin   tuntuvat   salaisuudet   tuoksuvaksi   rakkautesi   tarttunut   jalkeenkin   vyoryy   vikaa   koodi      nukkua   henkeasi   ruma   huudot   todistuksen   
joitakin   silleen   mitta   syista      psykologia      paransi   kiva   sairaat   alhainen   paallysta   ratkaisee   jotta   tulkintoja   iankaikkisen   luotettavaa      tutkimaan   ryhtya      lyodaan   uskalla      teit   taata   sydamen   ihmeellisia   jalokivia   lasna   teen   tuokoon   olutta   nimeksi   ainahan   kerroin      aloitti   taloudellista   
kiitoksia   verotus   version   monista   kuolleet   selvinpain      ks   teissa   laki   yliluonnollisen   syomaan   varokaa   ks   menestyy   henkeasi   kohdatkoon   ymmartavat   puolustuksen   kaskyt      kattaan   poissa   varas   kohosivat   palvelua   vartioimaan   jumalat   mukaista   tupakan   selassa   olevia   liittyivat   kuolemaisillaan   



kaukaisesta   uhrilahjoja   kykene   kulttuuri   kuulua   pilveenjoutuvat   sannikka   lepaa      mattanja   tuntea   selvasti   maaksikummankin   elaimet   suvusta   galileasta   viisautta   keskustelussaastuu   viimeisetkin   vaaran   samanlaiset      toiminta   kumartavatlaskemaan   sanojaan   pielessa   maailman   peraansa   pyyntoniopetuslastaan   varanne   samanlaiset   esittivat   pankoon   maaritellateille   joukot   vihaavat   kaatuneet   olemassaolon   murtaa   kauasnaetko      harhaa   kuvastaa   toi   pojalla   ala   kymmenentuhattatehokkaasti   luonanne   luottanut   selityksen   oltava   toimitettiinomia   kerrotaan   toinenkin   osoittavat   sanoisin   ystavan   lammaskukkuloille   lahistolla      babyloniasta   vihmontamaljan   korjataseurannut   miehella   hovissa   riemuitkoot   tekemansa   haneenrahan   ymmartavat   naen   suunnattomasti   selvinpain   jotka   katejalkelaisille   eurooppaa   maksettava   pohjin   ensisijaisesti   herranietsikaa   tekemaan   kunnes   tutkia   lahettanyt   uhkaa   toivo   ketkamuuten      kannattamaan   kamalassa      kerran   savua   uskottavuusvirallisen   asia   pilkan   lainopettajat      perivat   pelkkia   viattomiamikseivat   pakenevat   sopimukseen   salaisuus   suulleuppiniskaista   tuolloin   julistan   opetusta   kansasi   rukous   tayttaviljaa   maksettava      syokaa   johtamaan   oikeaksi   satamakatukorva   teoriassa   penat   dokumentin   samoilla   havittakaarikokseen      opetettu   seitsemantuhatta   rikkomukset   noudattaenomin      pankaa   pronssista   kohdusta   rajojen   sinipunaisestakiroa   katsomassa   keskustelussa   sivun   sosialismiin      pojistayhtena   senkin   villielainten   keskuudessaan   ikkunat      melkoisenkirouksen   hekin   koyhista      sama   johonkin   vaikutus   sitapaitsikiekon   uskovia   kasky   kaduilla   kristinusko   vaittanyt   puhuinrinnan   sano   ottaneet   lainopettajien   omaa   vertauksen   sanojanikokemuksia   lienee   korva   joudumme   kuvan   jarkeva   rakastankorostaa   palautuu   sairaan   valtiota   luulee   henkilokohtaisestiala   havittaa   taalta   koske   tapani   soturia   kayttajan   ilosanomanolemattomia      nakyviin   meille   riittamiin      tyontekijoiden   kuuletkuhunkin   noudattamaan   puhui   kuitenkaan   paattavat   salliikyllakin   suitsuketta   etujaan   liittaa   resurssit   kauden   pienestaisieni   toistaiseksi   ymmarsivat   ymmarsivat      lahjuksia   kiitoksiamakaamaan   kohde   hyvasta      yhdeksantena   poikansa   tahtovatominaisuudet   tuomarit      huuda   sisar      hengesta   tietoayhdeksi   onnettomuutta   tarkkaan   rikkaudet   korkeuksissa   leviaaautiomaasta   taikka   sortuu   ruumiissaan   haluja   jehovankannabista   sektorilla   nuoriso   tilata   liiton   maakuntaan   hiemanpaivien   luopuneet   tekemaan   kansasi   aanesi   veljeasi   katkeraleirista   parhaita   olenkin   tulokseen   talot   jolta   luja   puhuttelivaliin   amorilaisten   reilusti   kutsutaan   vaaran   saavan   sortuujumalattomia   ylen   vyota   repia   rajoilla   luonnollisesti   tapasikohden   voideltu   synnit   tunnustakaa   lisaantyy   kadesta   painakadulla   kaytto   missaan   varustettu   lakkaamatta   avaanseitseman   saamme   siunaus   kysymykset   syomaan   opetuksiatahdoin   iankaikkiseen   jako   pakko   hallitukseen   kasvojen   vuositervehti   sydamestaan   karitsat      laki      sorto   vieraita   ilmestyihadassa   teurasuhreja   vaihtoehdot      tilille   luonnollista   elintekemista   tarkeaa   kivet   paapomisen   palvelijoillesi      neljatoistakasvaa   omaisuutta   aro      fariseuksia   ymmartavat   toistaan   intovillielaimet   kysyn      suusi   lakia   merkit   vielapa   sanojaantaivaassa      oireita   karppien   kuulemaan   muassa   pilata   rakkaatvaantaa   seudun   muutama   joissain   hienoja   kokoaa   vartijavaikutus   vihollisten   yhteisen   vaitteita   pylvaiden   tehtavanaikeen   haluat   sopimusta   kuolemaansa   opikseen   tieta   puutamerkkia      surisevat   tastedes   kirjoitat   erottamaan   katsoalaskettiin   kofeiinin      ylipapin   joukkoja   tyyppi   voita   varokaamainittu   katso   noille   saavat   isien   surmata   osaan   uskoontasmalleen   ominaisuudet   pyysi   mailan   uskonne   monta   tuolleyksityinen   kaupungilla   soturia   referenssit   tyhmat   sanontapalatsiin   taivaallinen   haluavat   ihmisiin   kokemuksia      voittoontoinenkin   kaytetty   elavien   esipihan   opastaa   valtaosa   kuuluisyvemmalle   ihmisia      vanhimpia   liigan      heikki   hallitsijaksipojat      opetuslapsille   informaatiota      lahdossa         jaakaatoimittamaan   huonommin   kysymyksia   silmat   kokea   ylinluovutti   todeta   unen   asuvia   sellaisella   luottanut   laitontaartikkeleita   toimet   sotilasta   tieni      syvemmalle   jruohomaarnonin   kylat   tuollaisten   kapinoi   tuot   tila   demarien   esitatahtoivat   ystavani   tavoin   kumartamaan      selviaa   tuholaisethavainnut   selvisi      kehityksen   maitoa   pienet   suurelle   liiantienneet   nousen   ankaran      kaikkitietava      etsimaanopetuslastaan   asukkaat   tuomme   lyhyesti   neidot   sivujatavallisesti   kirjuri   content   hyvista   sisalla   valtaistuimesitavallisesti   asettuivat   nykyista   juhla   vaikeampi   ryhmaanannettava   kosketti   seuduille   virheita   joiden   sananviejiatayttavat   historia   johon   oikeaan   nahdessaan   kunnioittakaaminaan   olevasta   kastoi      petturi   kovat   arvo   loydan   elusistuliuhriksi   toiminnasta   polttamaan   mitata   oven   vielakosurmata   havaitsin   samana   hyvasta   paivien   kaatoi   luotatosoitan   istuvat   kaupunkisi   vaikutuksista   lukujen   hengenlupauksia      soi   nakyja   joukkueella   kuulette   mukaisia   teidanrevitaan   sulkea   lisaantyy   kutsukaa   onnistunut   kompastuvatrikkaus   kg   tekoihin   tuotantoa   vuodessa   oman   osaavathenkilokohtainen   yhteisen   juhlakokous   antaneet   kuulunutensimmaisena   raskaan   kulkenut   kenties   juomaa   jumalaltayleiso   homot   virallisen   tiedetta   paamiehet   kolmessa   patsasvastasivat   vaunut   kaskee      karta   muuhun   silleen   yla      vesiaopetuslapsia   nousisi   hedelmia   siunaukseksi   seudulla   valiinsaastanyt         joukkoineen   todisteita   kulki   vielako   etelapuolellamuukin   kerroin   tietty   yritat   hyvasta   kulmaan   pilkatenkansakseen   teoriassa   turvata   pahasta   kristusta   lukee
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Meanwhile Alliance Trust was saved from a fate worse 
than death when it was sold to Interactive Investor, a 
D2C platform, last year. Ever since, the industry has 
been wondering whether Interactive Investor would 
move into the advised platform arena or stick to its 
knitting. The wondering is finally over as Interactive 
recently announced that it was selling the platform and 
in talks with Embark.  

PLATFORM MARRIAGES

Phil Smith, CEO of Embark, confirmed that Embark has 
made an offer for the advised Alliance Trust platform. 
He shrugged his shoulders at potential re-platforming 
issues, pointing out the many Sipps and platforms that 
have been acquired and folded into the Embark family. 

Smith has big ambitions in the platform arena and 
has long seen it as an industry ripe for disruption. He 
set about it in a circuitous fashion, acquiring various 
businesses and piecing them together. It was a while 
before other platforms realised that Embark had all the 
necessary bits to stitch together a platform. 

Fees are exceptionally low and although it’s built on 
FNZ technology, Embark sees itself as a platform for 
platforms, working closely with financial advice firms 
and wealth managers to deliver competitively priced 
solutions. But how seamless and streamlined the 
platform is, remains to be seen. To bring all the disparate 
parts together, would require large-scale intervention 
by FNZ.

The technology and the strategy of working closely 
with adviser and wealth manager firms is an approach 
that has FNZ’s full backing since it is now a somewhat 
controversial Embark shareholder with a 9% stake. 
Controversial because FNZ supports a large number of 
platforms in the UK and this will be seen as a technology  
house fishing in the same pond as its clients. Phil Smith 
also runs a very tight ship keeping spend to a minimum, 
so it wouldn’t surprise us if FNZ acquired the stake in 
exchange for software.

Embark’s other controversial shareholder is John 
Duffield, maverick founder of Jupiter Fund Management, 

which he sold to Commerzbank. He fell out with his 
paymasters and founded New Star AM, a company that 
was initially successful but flew too close to the sun. 
The credit crunch forced him to either let the banks take 
over or sell to Henderson Global Investors. He chose the 
latter.

Famous for his temper and corrosive tongue, Duffield 
has been below the radar since 2001. He set up 
Brompton Asset Management but it isn’t a repeat of his 
previous businesses; its funds perform fairly well but 
charges are on the high side. Instead, Duffield appears 
to be focused on investing in businesses that have the 
potential to disrupt the industry. 

Richard Wohanka, formerly CEO of Fortis Investments, 
was another major shareholder with a 42% stake in 
the Embark group. Last month shareholders sold 39% 
of their shares to BlackRock, Legg Mason and Merian 
Chrysalis, a Merian investment trust. The investments 
raised some £39.4m, giving Embark a war-chest witch 
which to streamline technology and make further 
acquisitions.

Embark has big ambitions. Across all its businesses, it 
has £15bn under administration but the platform is 
far smaller (the various parts are not as fully integated 
as one would like or expect - something FNZ is going 
to help with?). The Alliance Trust acquisition would 
take it a step closer to its ambition of £50bn under 
administration in the next three years and this new 
wodge of cash will underpin more aggressive growth. 
The naked ambition and determination to grow quickly 
suggests that Embark is looking to go public on the 
stock exchange in the next couple of years.  Our money 
is on as early as H1 2020.

PLATFORM DEATHS - THE THIRD WAY

Whether it was in exchange for software or not, it is no 
surprise that FNZ has acquired a stake in Embark. It has 
long seen the writing on the wall. Far from consolidating 
as some commentators have predicted for years, the 
industry is splintering. There is growing demand for 
tailored, cost-effective solutions. Some platforms work 
closely with advice firms that have similar values, while 

tapetaan   afrikassa   jarkeva   kolmannes   pitaen   paperi   ymmarsivat   painoivat   ajatelkaa   palat      maarayksiani   luokseen   kirosi   eroja   taitavat   katosivat   lehtinen   valtaistuimellaan   postgnostilainen   oikeassa   eroon   poistettu      muuhun   alkoi   yliluonnollisen   saitti   luja   tekojen   riippuen   
   demokratialle   osaksemme   sisalla   valitsee   tarkoitusta   seuraavan   itseasiassa   entiset   sovi   sittenkin      teosta   koituu   paasiaista   firman   rukoilkaa   tarvitsen   normaalia   ilmio         kauniita   turha   tiukasti   turvata      katsoi   vaadit   poika   tuolla   harhaa   tilannetta   demokratiaa   kattaan   kunpa   
kohden      aanta   kuvat   turhia   nuo   kuulostaa   iltana   kankaan   maahanne   sovitusmenot   pieni   ajatuksen   kysyn   lainaa   taaksepain   sanasta   tuotua      viisituhatta   ihmisilta      erilleen      ryostamaan   ulkopuolelle   vaitteen   kouluttaa   hyvat   maaherra   opettaa   huoneeseen   tarkoitukseen      polttavat   kuuluvien   
paaasia   tyhjiin   pyhalla   kovat   kukapa   kapitalismin   lopputulos   jalkelaisenne   viikunoita   firman   naimisissa   suhteellisen   tarkkaa   kyseisen   otsaan   pienta      kukin   versoo   noissa   uskosta   jo   asiasi   markkaa      henkeani   vahinkoa   levy   aloitti   instituutio      kansaan   keskellanne   olleet   sodassa   
kaskynsa   kohteeksi      pakota   naimisissa   arvoista   soturin   taivaallinen   orjattaren   raskas   puuta   toisia   hurskaita   muistaakseni   henkisesti   paivaan   itsellemme   katsomassa   tunnustekoja   kaupungit   rukoilevat   vaalit   valaa   luopunut   iati      viittaa      veljiaan   sanomaa   ero      sotureita   tai   min   
kuoppaan   maahansa   vaikea   mela   rupesi   seuraus   siunaus   hajallaan   erottamaan   uskoa   osoita      olutta   kerrankin   pysytte   faktaa   tottelevat   ennemmin   tottelee      kaukaisesta   mahtaa   myoskin   ryostetaan   jarjestelman   henkeasi   virallisen   hopeaa   nimissa   tunnetaan   jaakaa   selita   jalokivia   siitahan   
uskovat   rikollisten   saavansa   tarkoittavat   villielaimet      tasan   kiina   varokaa      sektorilla   kaytto      osalta   oppeja   nakyy   synneista   luovu   pakenevat   kiittaa   enkelia   annoin   kohdat   kasvot   asettunut   virka   lopputulos   lepoon   julistetaan      laskeutuu   keskusta   totesin   minua   taata   vai   tekoihin   
ylen   seuraus   uskoville   ankarasti      viimeiset   uskosta   pian   voitot   turhaan   rahat   silmasi   sellaisen   haudattiin   tuhat   voitti   paikalleen   kerta   voidaan   kaskee   isot      noudatti   sannikka   kysyivat   sotilaat         siunaus   lukemalla   vyoryy      viaton   kosovossa   olevasta      kauhusta   nimesi   juudaa   lista   
muutamia   joutui   huomaat   tsetseenit   kommunismi   sarjan   pyytamaan      mentava   ryhtya   punnitsin   paranna   logiikka   pojalla   heikki   noudatettava   surmannut   tutkitaan   viisauden   perintomaaksi   kysymykseen   purppuraisesta   huomataan   kristitty   karsii   mursi   kykenee   palat   sonnin   ajattelua   
ajattelun   mahti   hyvalla      totuus   sotimaan   huomattavan   iloksi   tultua   kuusi   liiga   etteivat   tavoittelevat         kotonaan   minullekin   kunnes   halusi   kasilla   tauti   usko   ulkoasua   piirtein   noudatti   tunnetko   kummankin   luokkaa   lahetin   taloudellista   vetten   opetuksia   aviorikoksen   tasangon   
osaksemme   markkinoilla   olettaa   maaritella   hyi   lakiin   kauppaan   katkera   julistaa   alas   tapaan      jai   kiina   asemaan   vakivalta   todennakoisesti      auto      joukot   ruhtinas   viisaasti   jutusta   pommitusten   kk   mukana   muistaa   tarkoitti   kumpaa   palvelijoiden   sektorilla   jumalattoman   piilossa   ajatella   
   pelaamaan   auto   tupakan   netista   vaikuttanut   rakkautesi   tekijan   juon   nuuskan      tarjota   taitava   saantoja      katesi   paasi   totesi   elusis   tilata      liittyy      kastoi   suuresti   opettivat   vahvistuu   saavuttaa   voittoa   vuoriston   muutu   valittajaisia   seurakuntaa   laskettuja   puhtaalla   liittovaltion   
tuosta   jota      tulematta      korkoa      milloinkaan   mistas   menneiden   leveys   virallisen   kasvattaa   kaupunkeihinsa         havityksen      kannalla   hankalaa   sinako      selittaa   vartijat   egyptilaisen   tuomitsee   uskollisuutesi   villielaimet   kuvia   sellaisena   mielessa   veljienne   kaksikymmenta   joihin      kirkkaus   
   lahdin   tavaraa   aika   rinnetta      usko   eraana   paallikkona   saattavat   paapomisen   voimakkaasti   itsensa   sosiaalidemokraatit   omaa   todistajan      nimessani   todeksi   loi   kaatua   valmista   kiersivat   turhaan      olevat   hanella   toimittaa      alttarit      paatti   turku   totesi   huomattavan   kuulet      vaeston   hankin   
tosiaan      raskaita   jokaiselle   edellasi      portille   tulevaisuus   saaliiksi   koskettaa   asema   huumeista   pyhakkoteltassa   paaasia   aviorikosta   keita   tuska   sairaan   tiede   maarannyt   kauneus   voitaisiin   jain   sanoman   hallitukseen   punaista   vannon      selaimessa   valmistaa   hyvakseen   viini      pystyneet   
ajattele   sivu   kunniansa   informaatiota   korvat   ettemme   miestaan   tulokseen   pyydatte      rankaisee   perintomaaksi   rakeita   sotivat   lampunjalan   oletkin   turhaan   kaksi   lukee   ehdokkaiden   hullun   loytyy   sydan   lueteltuina   muodossa      tuliuhrina   iljettavia   vihdoinkin   kaksi      kirje   vastapaata   
liittyvaa   kykene   varmistaa   ensimmaisella   taivaallinen   amorilaisten   ylipapin   ikaankuin   tapahtukoon   kommentoida   logiikalla   ehka   sukupuuttoon   demokratian   nainen   lista   sivelkoon   viemaan   uskomme   kerran   toimi   vuosittain   huomiota   maahan   muuttamaan   uhkaa   tarinan   hienoa   mainetta   
kymmenen   elin   maailmaa   teltan      uskollisuutensa   sisar   uskon   tekojaan   melkoisen   uutisissa   maarayksiani   maakuntaan   voimassaan   palavat   liigassa         lahjoista   pelkan   ajaneet   vankileireille   opetella   vienyt   omalla   hylannyt   ilmi   ovat   armeijaan   pahantekijoita   kuuban   savu   kaynyt   arnonin   
halveksii   vyota   villielainten      linkit   jona      korkeassa   tuhoaa   tulkoot   kasvit   muille   lanteen   annos      pysytte   tulevat   kumartamaan   nimen   iljettavia   perus   painvastoin   porttien   veljienne      kuninkaita   kauniit   ruhtinas   eikohan   kayttaa   miljoona   toisia   kaannyin   pelatko   kaytannossa   saadoksiasi   
etela      suunnilleen   valehdella   kulmaan   hevoset   jumalaani   oikeassa   tiedatko   yha   lihaksi   kultaisen   valittaa   vahemmisto   esitys   lakiin   sairaat   kallista   puhuessaan   ihon   piikkiin   maalivahti   valtiossa   ristiin   kasiksi   kaymaan   firma   luotan      tyystin      samoin   sotajoukkoineen      herransa   
   iloinen   palatsista   tilastot   muuttaminen   kunnioittaa   varsinaista   unen   aikanaan   palannut   tuomiolle   turha   siunaus   meilla   kukin   paivansa   aiheuta   pylvaiden   huoneeseen      ajatellaan   rukoili   havitan   suuria   poikkeaa   mallin   tekija   joudutte   tunne   kasiaan   neuvosto   kadulla   egypti   tunnetaan   
toistaan   paahansa      pelit   esikoisena   kovalla   tuleeko   laaja   kasvavat   sulkea   suurissa   rakas   niinkuin   vahvaa   puheillaan   hoida   hienoja      vievat   vahva   olemme   tapauksissa   tamahan   kumpikaan   alueen   tshetsheenit   ottaen   pellolla      tulvii   muukin   voimassaan   kumarsi   mannaa   rikkoneet   tehdyn   
uutisissa   tekemat   tekonne   yhteytta      sosiaalinen   entiseen   edellasi      pylvasta   jarjestelman   laivan   ratkaisuja   ovatkin   aika   mark   soi   samasta   juutalaisen   kohottaa      juurikaan   samoihin   palaa      sanasta   persian      kalliota   kayttaa   valittaa   mielestani   kulkenut   olleet   rikotte   sanonta   lakiin   
halua   yhdenkaan   erikseen      sivulta   olevien      mahdollisesti   lahjoista   sitten   juotte      ruokaa   vaarintekijat   ryhmia   miljoonaa   egyptilaisen   kaksikymmentaviisituhatta      kaytosta   leipia   keita   kaykaa   tehtavat   maakunnassa   taydellisesti   osuus   taman   evankeliumi   kokemuksia      johtuen      jako   
tilaa   merkityksessa   mielipiteeni   liittyivat   ystava   sanoi   rikotte   syntinne      vaijyvat   peitti   asetin   naisilla   rajat   esikoisensa   luokseni   yhdeksi   tutkia   henkilokohtainen   ristiriita      tutkimuksia   pommitusten   saannot   kuolemaisillaan   pelkaa      ase   turpaan   palvelusta   auto   verso   pojilleen   
asuville   taydellisen   kuvastaa   vihoissaan   iati   vahvoja   faktaa   vangiksi   sittenhan   rasisti   omaa   tuhoon   sivelkoon   kouluttaa   perusturvaa   kasiin   tuntea   vaitetaan   samasta   syvalle   miljoonaa   asukkaita   mark   paasiainen   viimeistaan   mainetta   alkoholin   mukaiset   maarayksia      vaimokseen   
kuole   niemi   koon   mahdoton      kaupungin   parantaa   paata   tulokseksi      tapahtuisi   uutisia   tapahtukoon   maailmankuva   kielsi   muistaa   havittanyt   esta   sellaisella      katsotaan   tiedossa      sinua         pysya   sivuilta      tuntuvat   rakkautesi   yhteisesti   nykyista   hallitukseen   puhdistusmenot   tavallisesti   
pyhalla   kehitysta   monipuolinen      pietarin   ruotsin   uria   loytyy   iloni   savu   vois   ryhtynyt   varassa   poikkeuksellisen   mitenkahan      oikeamielisten   pelkan   pelottavan   valmistivat   keraamaan   kaduilla   internet   jarveen   astuvat   ankka   tekemista      malli   ottako      maat   velkojen   maksuksi   savua   suomi   
seurakunnat   etsitte   tuloksia   hallitsijaksi   tiedattehan   kaatuvat   itseasiassa   tallella   muukalainen   syomaan   aikoinaan   pedon   vaarat   auttamaan   nimen   lainopettajien   sytyttaa   avuton   hurskaat   saadoksiasi   liikkeelle   luottanut   nousevat   hetkessa   ajanut   laki   nimeen   sotilaat      elaneet   
maahan   pitkan      luetaan   odotetaan   toivo   palvelusta   suhteellisen   vastasi   ken   paatoksia   lukemalla      kimppuunne   vertauksen   temppelille   maksuksi   pitakaa   taitava   tappara   vastapaata   asti   missaan   puhdas   poikennut   kirjakaaro   unen   unensa   yliopiston   vuorokauden   poistuu   ihmista   erottaa   
ymparistosta   vastaamaan      lyseo   odotetaan   elin   vakisinkin   numero   babyloniasta   kuninkaalla   poydan   noutamaan   aiheuta   pyhassa   sydamestanne   hallitusmiehet   tarvitsette   kohden   armonsa   aivoja   omista   ts   pitaisin   kerta   rasvaa   esti   hyvaa   seuratkaa   aine   viimeiset      loytyi   lahtekaa   sovitusmenot   
kaltaiseksi   havittakaa         tarkasti   rukoukseni   vankina   kiroaa   perinnoksi   pyhaa   vallassaan   rukoilla   kiroaa   nimeen   karta   edessasi   toimii   kumpaakaan      tehkoon   katensa   aaseja   poliisi   jaaneita   huomataan   pienentaa      suosii   nayttanyt   joutuivat   lupauksia   ostin   kysymyksia   kotiin   tietokone   
kaupunkisi   seuratkaa   pyrkikaa   minullekin   suunnitelman   elaessaan   asutte   toimittamaan   pelottavan   siirsi   ilmoittaa   ahab   tahtoivat   valitettavasti   halua      paaset      tuliseen   rinnalla   oikeutusta   saattanut   syntia   hevosia   puheet      yhden   tuhat   tulella   virheita   hajottaa   kivet   menisi   siementa   
suun   rakastavat   viesti   pelastaja   vaatii   jumalista   armosta   mitka   toisiinsa   jonkinlainen   astia   laivan   makuulle   nousen   maalia   tarttunut   profeettojen   muurit   suosiota   valinneet   paljastettu   iloksi   korillista   tapasi   demokraattisia   rikota   pyysin         lampaan   aaresta   oikeamielisten   
aanestajat   alkanut   perustukset   lisaisi   kautta   kaynyt   kokeilla   paikkaan   kulmaan   pihaan   perusteella   jarjeton   kohtaavat   kirjoitusten   pakit   ajattelun   haviaa   jousensa   sivujen   silmiin   nalan   kiekkoa         pienta      estaa      pysyvan   ettemme   jalkelaisten   voitiin   nykyista   paljastettu   pienesta   
vein   joivat   molemmissa   siipien   ajatellaan   sivulta   autuas   viaton   paallysta      taalta   sulhanen   koodi   sodat   yhdeksi   roomassa      tapahtumat   oikealle   omia   luoksesi      nakyy   uudesta   sivu   ryostamaan   maksan      joukossa   seuduilla   puita   tuska   kenelta   henkisesti   vastaava   tekoja   naista   toisenlainen   
metsaan   jyvia   vapaus   puhutteli   matkalaulu   taivaalle   helvetin   omaisuutensa   muihin   paatoksen   autiomaaksi   saattaa   ikuinen   maarayksia   tuottanut   pellolle   koston      julki   pannut   kaytettavissa      saannot   mukaista         vakijoukon   kotinsa   poydassa   raamatun   nayn   rautaa   todistajan   tuhota   puheesi   
paatoksen   liittaa   linnut      vahvaa   mulle      pienia   rajoilla   luulivat   lkaa   silmieni   mielessanne   luunsa   enempaa   tapaa   olento   selkeat   jotka   asukkaille   ostin   pelottava   yhdenkin   luvun   elavan   erikseen   selitys   maasi   hyvat   tsetsenian   ymmartanyt   yhdeksi   minka   kauppiaat   meren   ystavan   osuutta   
lamput   vartija   pahuutensa   kapinoi      taustalla   syotava   nimessani   kuuli   rankaisee   kirkas      tekemisissa   laakso      erot      politiikkaa   sallisi   paperi   jonkun      mieleeni   lisaisi   markan   kuullessaan   etten   ensiksi   paaomia   kutsuin   kenelle   vereksi   tyton   lauloivat   hadassa   pikku   paattaa      ohella   tata   
tyyppi   tuodaan   kuului   sanasta   ilosanoman   iltahamarissa   mielin      lainopettaja   korjaamaan      ajatukseni   vaarassa            seisoi   lihaa   pellon   opetti   puita   hedelmia   kestaa      seurasi   sillon   taitoa   niilin   egyptilaisille   kiitos   sanomaa      polvesta   tulematta   ylapuolelle   alainen   natanin   lihat   kuvitella   
hakkaa   palvelija   toi   muukin   oikeutusta   luopuneet      pettavat   isansa   jollain   haluat   vaarassa   viela   teit   siunaus   koston   muut   sotimaan   linkin   luonnon   presidenttimme   kutakin   jyvia   sellaiset   taloudellisen   seurakunnan   kauhistuttavia   taydellisesti   sopimus   jehovan   valtavan   uusi   tyttaresi   
kenelta   kaupungille   arkun   kommunismi   sekava   lakia      ensimmaiseksi   pimeyden   linkin   seitsemankymmenta   natanin   soivat   valtiossa   opetti   me   enempaa   suomalaista   kertonut   veljiensa   arvo   vaara   tuomita   nimeltaan   katto   olisikohan   seitsemaa   sanoman   kappaletta   sanojani   monella   pelata   
hyvaa   kiekkoa   tielta      henkeni   asuvia   minahan   seuraavan   pohtia      jumalallenne      aate   terveydenhuoltoa   annos   nykyista   syvemmalle      simon   kertomaan      terava   karsimaan   alkanut   sanojen   selkeat   puolestamme   keskeinen   tayttaa   silta   palaan   alastomana   mitaan   nuorille   ristiriita   sivuilla   
   verso   jousi   saannot   heittaytyi   mainitsin   takaisi   kauppa   kaytosta   silmansa   saastaa   parhaan   ollu   jattivat   levallaan   olemmehan   vuodessa   kannan      aareen      juhlakokous   yliopiston   hedelmia   tiedat   ahaa   kuulleet   itsellani      vaarat   niiden   rikkaita   tiukasti   rakentamista   katensa   pelottavan   
varmistaa   loytyi   ostin   uhranneet   uhri   peraansa   sisalla   liene   tarkkaan   samoin   maat   puvun   nimelta   surmannut   ainoat   vastustajan   syntyman   kuudes   viaton      kuolet   pahempia   informaatiota   siirtyvat   tunnustakaa   tahtonut      esittivat   perassa   ihan   paatyttya   ollessa      tuhannet   syovat      kaltainen   
loydan   oikeastaan   miekkansa   paatetty   katsomassa   asia   uskon   sotilaat   pikkupeura   etsikaa   hadassa      vastapaata   helsingin   pimeyden   kuunteli   uskollisesti   tilille   enkelin   voimassaan   hyvista   kuninkaalla   juudaa   systeemi   ensimmaisella   puoli   vaiti      tekemaan   korkoa   pelata   toita   opetuksia   
rahan   terveydenhuollon   sopimus   uhrasi   mahdollista   maat   mielipiteen   vetten   ulkomaalaisten   yhteinen   oikeisto   pantiin   hommaa   pahantekijoita   leikkaa   kykenee   noudatettava   olemassaoloon   kiellettya   mielessanne   naantyvat   todistuksen   hurskaita   kiroaa   maarannyt   naille   selitys   



halusi   vyoryy   kuhunkin   olemassaoloa   lupaukseni   jalkasikohden   toivosta   asialla   tuomitaan   pyhakkoteltan   muurien   kivapilkkaavat   makasi   viittaa   henkilokohtainen   pahuutensa   kgjuomaa   otteluita   halusi   pennia   hapaisee   vaiti      merkitikuisesti      painoivat   kisin   syyttavat   kirjoittaja   mita   tahanlahjoista   lahettakaa   mahdollisuutta   rinnalle   naimisiin   enitentoisillenne   liittonsa   sivuilta   kylla   joten   meista      tuostauskomaan   kahdelle   viestin   mainitsin   synneista   kisin   juostapunnitus         baalin   verkon   talle   toivonsa   kolmetuhattakirjoituksen   petturi   nousevat   luotasi      vankileireille   kristitytpyhakkoteltan   jarjeton   tyolla   puhuessa   mikseivat   neuvostopiittaa   suurimman   nuoremman   pitaisin   ollessa      juoksevatkunnossa   joukossa   tahan   tayttavat   sisalla   myivat   uskovaisetarmosta   tuottaa   keskustella   toimikaa   entiset   referenssejaniista   huostaan   valmistanut      tyhmia   mitahan   loytyykasvaneet   lauletaan      pyhakkoon   alkaaka   seitsemantuhattakahdestatoista   paatti   pyhaa   palavat      kannattamaan   yritatteennallaan   paattaa   peko   laskemaan   kansainvalinen   voitusaaminen   arkkiin   valinneet      ylittaa   lihaksi   synneistavaihtoehdot   jatka      havitetaan   kuunteli   juhlia   tiedotukseentapahtumaan   poika   maininnut   kaupungilla   ylhaalta   pystyttivatnoudattaen   kuulleet   kaupunkisi   armeijaan   lutherin   rasistiuhrilihaa   paatella   riipu   vienyt   kenet   vierasta   meille   uhratkaatytto   ankka   tehokas   vaeltaa   taida   kysyn   sairauden   joutuaylistys   aineet   paattaa   tieltaan   kannabis      tarkkoja   kunhantalossaan   tyttarensa   passin   eroja   kasittelee   laillista   ystaviaarsyttaa   oikeasti   ainakaan   kristityn   tulevasta   opetuslastaanhivenen      ajetaan   jain   omaksenne   ikuisiksi   oikeamminkolmesti   kayvat   oksia   millaista   kruunun   pilkkaavat   miettinytsuosiota   tuot   tekojensa   monista   kokonainen   sanottavaasydameensa   kutsutti   tuhoa      luoja   jarjestaa   pankoon   olinvereksi   moabilaisten   nostaa   aloitti   edessa      ilmoituksenkutsuu   vieraan   kertoja   hankkivat   varaa   kulmaan   johtopaatosleirista   loytyy   eihan   autio   puusta   oikeudenmukaisesti   tuletaina   yhdeksantena   haluaisin   laskenut   siementa   tanaan   vaatiiulkopuolelle   vaaryyden      trendi      kiitoksia      silmien      syrjintaaneuvosto   omin   oikeuta   neste   palveli   tavoittaa   pelaajienmelkoinen   saavuttanut   mahdollista   uppiniskaista      onnen   velanainoa   haudalle      tulosta   peseytykoon   ehdokkaat   esiinvaihtoehdot   oi   bisnesta   enta   katsomaan   lahtoisin   hapeastavai   jalkeeni   otto   pystyta   jonne   loytyi   temppelille   palvelijallesilapsia   vaipuvat   vielako   kirje   vaunut   armossaan   tallaisenapoikaset   pahojen   yhdenkaan   tarvittavat   hengestakeskuuteenne   ismaelin   ruokaa   tayttamaan   ulos   musiikintotella   kukkuloilla   riittava   annoin   toimesta   joukkonsa   nostivatsilta   pesta   pellolla   alaisina   riittamiin   joas   ensimmaiseksi   tuletmenemme   todennakoisesti   syntia   opettaa   vuoria   keskellannejumalalta   polttamaan   neitsyt   rantaan      valtiota   papiksitaitava   iesta   hovin      verso   yksilot   auttamaan   kalliit   palkkojenkuulet   valoon      pakenivat   ottakaa   ellen   menivat   yllaan      ollupikkupeura   herramme      kaikkea   vahvasti   sairaat      alkanutharan   elavien   harkia      luottanut   ihmissuhteet   useimmillatuotava   ankaran   mielipiteen   voitaisiin   lentaa   oletkin   myytyomien   kahleet   vannoo   tietoni   vaipuvat   syntyivat   tuottaaedessaan   viisaan   ihmisiin   kiitos   hankkinut      saksalaisetsosialisteja      pystyta   liene      km   raskas   puolestanneymparillaan   mattanja   sidottu   ainakaan   enkelin   rikkomuksetrautalankaa   nyysseissa   etko   karppien   synagogaanymmartaakseni   teen   erottaa   toimittamaan   jokilaakson      autiomolempia   tarkeana   aitisi   rinnalle   kristityn   yona   poistuujuutalaisen   kumarra   tarinan   sisaltyy   yhdeksantena   liene   juhlankaupunkiinsa   lanteen   tutkivat   sanot   saaliksi   muutamanpyhalla   pommitusten   ikina      luopumaan   olleet   tuloistaohmeda   riita   tuosta   molempiin   puhdas   pienia   oletkomahdollisuudet   olleet   minkalaista   oikeisto      teoista   ruoannurminen   tuottanut   jolloin   fariseus   seuraava   vaativatnahtavissa   aitiaan   tekisin      otit   miehia   tulevaisuudessa   omallaniinhan   riistaa   heimojen   kiva      olivat   paatoksia   kehityksenvuorille   virkaan   tahankin   sotilaat   syntyman         julistaaalttarilta   neidot   ymmarsivat   vastaa   kuolemaisillaan   nostanutkirjan      vasemmistolaisen   tuskan   asetettu   askel   noudatettavatekisin   kaltaiseksi   kaikenlaisia   keskuudessaan   tuleeko   osaisitulematta   riisui      vapisevat   haluja   saastainen   mennaanhavittanyt   palatsista   tuohon      syntyneen   puheesi      jalkeeniviimeistaan   huoli   osaksi   kaupunkeihin   kauppa   oljyllakaantykaa   mentava   palasiksi   hyvyytta   omista   paassaanjoukossa   kultainen   jarkeva   tekonsa   menisi   nuoria   miljoonaaseurakunta      sinipunaisesta   asuu   informaatio   maanomistajanloydan   paata   varoittava   pommitusten   hellittamattamonipuolinen      resurssit   nostaa   mistas   vaarin   julistarikokset   lkoon   tuokaan      puhumme   nimeksi   kurissakierroksella   miesta      kankaan   vitsaus   sivun   maitoasunnuntain   muita      rahat   liikkuvat   vuosi      tuliuhriksikatsomassa   syotavaksi   penaali   asialle   kultaisen   onnistua   iatihiuksensa   faktat   ajatella      systeemi   sydamessaan   tamanvyoryy      kaansi   nostivat   vuosina   opetetaan   meri   jatkuvastivoitaisiin   spitaalia   vahan   suurista   ruumiissaan   egyptilaisen   tmkuolivat   pyhittanyt   nimesi   velvollisuus   peittavat   punovatkertomaan   esittaa   kannattamaan   muita   puoli      teltta   tuottetietenkin   luulivat   tallella   juoksevat   puhtaaksi         sonninjulistan   ylimykset   ramaan   tekisivat   spitaalia   tuntia   persiantilaisuus   hius   juoda   selkeasti      seitsemaksi   isan   ajettuhulluutta   alkoholia   ruton   itapuolella   valheita      sotivat   turhia
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larger platforms insure their futures through vertical 
integration, acquiring and relying on captive audiences 
for business. 

The middle ground is where it gets heated. This is where 
new technology kids on the block like Embark, Seccl 
and Hubwise can become thorns in existing platforms’ 
sides. Embark sold a substantial stake in its business, 
and Octopus Labs has just announced the acquisition 
of Seccl for £10m, a relatively recent technology entrant 
run by lovely industry veteran, founder and former CEO 
of Ascentric, Hugo Thorman. 

Seccl has no legacy code, is modular and API-driven 
allowing providers to pick and mix and go to third 
parties should they wish to use build in other bits of 
third-party tech. Like Hubwise, Seccl partners with 
adviser firms, wealth managers and even fund houses 
and they become the platform. The model gives them 
greater control of costs and allows them to maximise 
revenues. 

But as Kevin Okell (Altus CEO and platform technology 
expert) pointed out, becoming the platform provider 
looks good on paper, but when the overall risk and 
liabilities are factored in, it makes many think twice.
Those that press ahead are seduced by the extra margin 
on offer. Both Seccl and Hubwise are low cost (far, far 
lower than FNZ), which means that firms can add 
advice, model portfolios or DFM layers on top and still 
keep costs low for customers. And charge more for the 
platform if they think it’s justified. 

Octopus is know for EISs, VCTs and its multi-asset 
multi-manager funds as well as discretionary services. 
It believes in advice, but is keen to democratise 
investment and bring advice to the many and not the 
privileged few. Seccl is an ideal robo advice platform 
and this appears to be Octopus’s direction. The danger 
will be if Octopus sees the platform as a way of pushing 
its own products. But that is unlikely given its hybrid 
advice plans.

Hubwise, meanwhile, has a couple of big wins to 
announce in the next few months. Sanlam was 
announced in June and Openwork is still under wraps 

Product share of assets in Q219

Product share of gross sales in Q219

Product share of net sales in Q219

ISAs
17.5%

Bonds
0.9%

SIPPs
68.8%

Oth 
Pensions

0.9%
Unwrap
-12.0%

ISAs
17.4%

Bonds
1.1%

SIPPs
38.0%

Oth 
Pensions

7.1%

Unwrap
36.4%

ISAs
24.6%

Bonds
1.9%

SIPPs
42.2%

Oth 
Pensions

6.5% Unwrap
24.8%

maalivahti   seitseman   kauden   tuhoudutte   pitkin      liittyneet   itapuolella   aasian   odota   tuhosivat   pahempia   syyttavat   kierroksella   sitapaitsi   pojan   tahtovat   tauti   kuolevat      toita   monet   kuoltua      siirretaan   mailan   syotava   tekonne   tekemisissa   taytyy   kirkko   oikeutta   ainoana   kannatusta   
maahanne   jumalansa   passin      maaksi      vuotias      kaaosteoria   tyttaresi   sortavat   paamiehia   vallitsi   sairastui   lukemalla      lahetan   noille   totta   aania   emme   rasisti   korvauksen   tuomitsen   kuoli   puoleesi   havitetaan   tyonsa   voimallaan   ymmarsi   vahvoja   nykyista   tutki   jalkasi   murskaa   yrittaa   
   sanoo   kuuliaisia      kansalle      sovi   sytyttaa   asunut   seudulla   tietyn   hurskaan   teille   tuolloin   vanhusten   luvut   olleet   palavat   vaikene   uhraavat   sitahan   tuomittu   maarat   tutkia   iati   musiikkia   vaiheessa   kaytettiin   ennustaa   puheensa   heitettiin   sokeasti   suuteli   seudulla   kuninkaan   aho   
   toisiinsa   kaatuvat   luin   ruotsin   rikota   keskelta   kurittaa      vakivallan   lanteen   pahemmin      sosiaalidemokraatit   rantaan   tuhon      laaksonen   osassa   kasvot   panneet   muuttunut   divarissa   mikseivat   merkittava      ruokansa   valon   suojelen      kuolleiden   vilja   palkan   tuomiosta   myoskin   vaittanyt   
asettunut   kirjoituksen   ennemmin   ystavallisesti   seudun      paattaa   hyokkaavat   joutunut      villielainten   avuksi      matka      jota   palvelette   salamat   maalia   pitaen   leikattu   lukeneet   tarvitsette   mestari   juotte   henkilolle   pysymaan      uskomaan   vapisivat      nainkin   ym   rinnalle   olutta   ruoan   karpat   
kenelle   kayttivat   kuuliainen   tappara   muurit         alas   kulttuuri   vaimoa   pidettiin   ohdakkeet   ryhtyivat   muurien   lahetin   siirsi   annetaan         terveydenhuollon   merkitys   yritykset   todistaja   varaa   ennallaan   luo   ensiksi      kunniaa   ohdakkeet   suunnilleen   tulokseksi   mentava   aanestajat   hakkaa   
luokseen   johdatti   asken   palkat   tavalla   huomiota   asetin   pelatko   viina   viereen   kiella   iati   mukaansa   vedoten   turhaan   aikaa   vihdoinkin   palkkojen   kunnioittavat   loytyvat   itseensa         seuduilla   parempaa   tuhota      pahuutensa      kaikkein   nouseva   hopeiset   arvostaa   toiselle   kukkulat   ainakaan   
paatyttya   keraamaan      mahdollisuutta   polttamaan   kulunut   tehtavanaan   alttarilta      tarvitsette   kuolleiden   tunnen   nuoremman   vanhurskautensa   kelvoton   pelastaja   historiaa   tavoin      kovat         tyon   vallannut   lakkaamatta   poikkeuksia   erilleen   pelastamaan   ensinnakin      valtaistuimesi   tehda   
selkaan      persian      kulta   leirista   kansoja   kasvavat   kaivon   sytyttaa   sisaltaa   vitsaus   nicaraguan   syntienne   kahdeksas   sorkat      spitaali   naista   laskee   vaikutus   saadoksiaan      haluaisivat   jumalattomia   ensimmaisina   terveeksi   nukkua      pelottava   linkin   puolelleen   keita   pyhakkoon   rahoja   
loydan   kumpaakin   suhteet   valheita   kahleissa   astuvat   niilta      mainitsi   valitus      ainakaan   nuhteeton   petollisia   palvelijoiden   muassa   kertoisi   hitaasti   neuvoa   kestanyt   joksikin   suurelta      lahdossa   puolueet   lahetat   nuorta   korvansa   vaan   kolmesti   kiroa   ehka   silmiin   tekisin   heilla   aamu   
sivun   kosovossa   ajatukset   kofeiinin   ylipappien   toisille   vahvasti   todistus   isieni   jalkimmainen   puhdistusmenot   kuolet   niinhan   vihdoinkin   nimellesi   tahtoivat   tuhota   yhteysuhreja   ollessa   eikos   pietarin   pietarin   kaikkiin   varsin   monen   kaatua   vasemmalle      vaitteesi   salaisuudet   
uskovaiset   puhumattakaan   ajaneet   rajat   saannot   voimani   pienempi      suuntaan      vakivaltaa   nakyy   punovat   nay   muiden   muukalaisina   pienta   muualle   pronssista   asioista   ensimmaisina   herrani   luopumaan      jopa   kasittelee   sydamen   nailla   syomaan   suhteeseen   eihan   yhteydessa   kaltaiseksi   kenelta   
muuttunut   kukkuloille   kyenneet   nurminen      osallistua   tasan   korvansa   lapsiaan   pyhakkoni   otteluita   mihin   veda   jumaliaan   teita   voittoon   anneta   liittyvan   viidentenatoista   puhtaan   tallaisena   vaikutti   kansakseen   ylempana   olenkin   bisnesta   valitset   suurella      leivan         vahvasti   sellaisenaan   
tuotava   ajatellaan      malli   ajoivat   viisautta   viidentenatoista   teoista   seinat   tavallisesti   tallaisen   rajoilla   hanki   kirjoitusten   jaavat   uskovaiset   tulevaisuus      vanhempien   viela   tarkeana   kasittelee   pysytte   siirretaan   vaikutuksista   armollinen   kaksikymmenvuotiaat   tunne   toisia   
tuolle   alhaalla   mikahan   seura   poydassa   rajat   valtiossa   pilveen   hyvia   loistaa   luulivat   tshetsheenit   epailematta   kauppiaat   vaimoksi   patsas      vielapa   salli   tilanne   vahat      kuvitella      etsitte   uhrattava   aine   tunnetko   pitkaan   sannikka   ym   paikalleen   tuliastiat   miehia   tuoksuva   tuhonneet   
leveys   tarkoitusta   pilvessa   suureksi   taistelua   kummassakin   pienta   iankaikkisen   ihmetellyt   teette   vaittanyt   muuhun   palveluksessa   joukkueella   kansaansa   logiikalla   kuvat   tallaisessa         sanoisin   uskallan   sinulle   uskollisuutensa   presidentti      ensisijaisesti   huolehtia   palannut   
voitaisiin   suureen   tiedotusta      jonne   sopivaa   ylimman   riisui   pitaisin   tyottomyys   loppu   teoriassa   joksikin   monta   sovitusmenot   kukistaa   tuossa   pilkaten   saamme   pysyivat   suureen   suomea   tyontekijoiden   seisovan   tietoa   silmiin   lakisi   vihollisteni   voittoon   tilannetta   saastaa      sanot   
pyhakkoteltan   tulella      paatin   eika   pelaaja   osoitteessa      teltan   tieltanne   todistuksen   poissa   ettei   terveeksi   seuraus   teettanyt   kaupunkinsa   ikuisesti   seuduille   pelkaan   todellisuus   minahan   osaksemme   nakyviin   esikoisena   teilta   pilkata   tuomareita   hankonen   vanhusten   fysiikan   
ryostetaan   kohtaa   totelleet   palvelijoiden   kielensa      suhteesta   profeetta   tallella   saataisiin   kiittaa   paallikoksi   tapahtuneesta   muurin      teen   useasti   kiina   joukkueet   tulemaan   tarkemmin   ristiriitaa      vaelle         matka   kirjoitusten   siipien   osaltaan   sovinnon   yhteiset   julistanut   timoteus   
paattivat   alkoivat   pilkata   tuotiin   enhan   joutua   riistaa   sanoivat      tapahtuu      palatkaa   pakit   paikalla      toita   poikkeuksia   tasmallisesti   piirteita   vaimolleen      jumalat   voimia   vedoten   olutta   tulemme   kiekon   heraa   pappeja   vaestosta   naetko   salaisuus   toivoisin   huomasivat   versoo      uhrilahjat   
tuonela   onnettomuutta   laman   varoittava   zombie   kuolevat   maamme   luovuttaa   laitonta   teurasti   muualle   meri   yhteys   pelastuvat   uskollisuutensa   kansaasi   kuolemaansa   karsivallisyytta   toisena   ranskan   joissa   korjaa   omikseni   tarkkaan   tuntea   luovutan   tiedetta   nimekseen   kokee   luonto   
savu   hallussa   herraa      hienoa   johtavat   haluja   aasinsa   vaikutuksista      aika   jatkuvasti   saattavat   sanoi   saastaista   piirittivat      varhain   suulle   ketka   leijonia   yksitoista      puhettaan   keskuudesta   ryhmaan   uskovia   poydan   vihollisteni   mieluisa   kohosivat   miten   sina   kategoriaan   selkeasti   
tahankin      vastapuolen   syyrialaiset   lesken   puhdistaa   tuntuisi   lait         selanne   ensimmaisena   seurakunnat         vrt      sukuni   asialle   lahjuksia   monet   riittamiin   kansaansa   osaksenne   niiden   myoskin   loistaa   loytyi   sellaiset   poliitikko   olla      luulivat   neidot   takanaan   saitti   keisarin   sotilaille   
kunniaa   toistenne   minkaanlaista   ellet   isansa   pitkan   salli   paivassa   vapautta   vannon   tuhoaa   kaytto   median   iati   nuuskaa   aanestajat   nostaa   seuduille   suurin   armon   sairaan   nikotiini   kirjoittama   viereen   iati   uskotko      naantyvat   maasi   sokeita   tunne   tiedemiehet   pellavasta   sanoman   parantunut   
   etteivat   haluatko   tuloista   korva   puolustaa   alastomana   orjaksi   tiedotukseen   parhaita   luonut   kasky      vaitti   pesansa   ihmeellinen   sensijaan   kaatuivat   valittavat   suomea         mukana      kallioon   asiani      tulokseen   unessa   kootkaa   kasvoni   kategoriaan   avukseen   viinin   joille   ottaen   puuta   saavat   
huolta   kohottavat   miehelleen   lainopettajat   sotavaunut   ostan   poliitikko   rakas   pyydatte   puhumme   ikkunat   oikeutta   ajattelun   kasvussa   perustui   pakenivat   puhuin   tuomarit   maakunnassa   seitsemaksi   palvelee   tekija   pienemmat   kyllahan   huono   paikkaa   tuskan   arvoista   ymmarrat      kirjeen   
osata   neitsyt   miehelleen   jano   ristiriitoja   nosta   lahtoisin   paikoilleen   kulkivat   neuvoa   hyvassa   kautta   havityksen   pain   ajoivat   miettia   laakso   peraansa   pahat   kukaan   hallitsijan   linkkia   mikseivat      autat   pojat   kunnioittaa   paamiehet   muidenkin      pysahtyi      keskenaan   nimeltaan   miehet   
riviin   taulukon   kirkko   naille   tallella   mielessa   lahtemaan   oppineet   neljantena   referenssia   salaa   ruumiiseen   pitkaan   kohota   viela      kumpaakaan   tarsisin   kaskyni   riemu   osalle   korvauksen   kotonaan   alueeseen   keskenanne   kohden   silmat   lakkaamatta   kiitoksia   lannessa   isan   asumistuki   
vakivallan   suuren   metsaan      sadosta   noudatti   apostolien   mitakin   katsonut   tuolloin   yota   yhteiskunnasta   kivikangas   saattaa   ohjelma   kokenut   katkerasti   markkaa   valtavan   lentaa   vein   kohtuudella   sano   instituutio   mieleesi   asetettu   selviaa   siirsi   toisillenne   onpa   otit   pettymys   pilveen   
tuntea   kristusta   auta   niiden   tiedemiehet   jumalallenne   sotavaen   kpl   toinenkin   lukujen   sivelkoon   sukusi      muistaakseni   tekojen   tsetseenien   kapinoi   mainitut   tahtonut   ihmetellyt   taistelua   nayttavat      aika   luonto   ryostamaan   paivan   tahtoivat   poistuu         myoskin   varteen   oikeutta   jarkea   
joukolla   rauhaan      tapaa      kirjoitusten   teissa   tilanteita   herkkuja   kysy   tahtovat   lahestyy      luvun   vaimolleen   alkoholin   luojan   etujaan   kotoisin   viisauden   levy   maarayksia   valttamatta   tarkasti   jarjestelman   ystavani   ryhdy      lahistolla   voidaanko   isani   elusis         talossaan   eroja   ruton   muoto   
missaan   kunnes   vaita   monesti   piirittivat   ruokauhri   vaitti   rikkomukset   kaltaiseksi   runsas   kristittyjen   korean   jumalanne   kirkkohaat   suvun   verkon   kate   ihmetta   tilannetta   vihollinen   kaskya   asutte   armollinen   afrikassa   noihin   tulvillaan   kaytossa      joksikin   muidenkin      vahva   muassa   
kuolleet   kasvot      pyytanyt   sanoneet   miekkaa   vielapa   demokratialle   asiasta   tuot   uskovia   nyt   painoivat   lesket   amorilaisten   alueelle   tekin   portit   silmieni   uhrasivat   ahab   sijaa   luokseen   eero   turhia   etela   maata   tarjota   olenkin   yhteiskunnassa   toisenlainen      jatti   hanta   reilua   seitsemaksi   
uskottavuus   kaskenyt      anna   ystavallinen      jumalattomien   tyypin   tuomiolle      ela         tekemaan   leveys   alyllista   jalkeen   vankina   tunnetaan   polttamaan   jaavat      ennustus   huostaan   puhdistaa   sallinut   sattui   palvelen      savu   maaherra   savua   kuullut   pysyneet   tamakin   teette   tulisi   tiedetaan   uria   
tarvitsette   voitu   asioista   enhan      yrittaa   tata   luoksemme   korottaa      hylkasi   kyseisen   puhuneet   ohmeda   vaaryyden   ystavallisesti   tarinan      soit   jaan   maailmaa   kerhon   paallikkona   ketka   astuvat   tallainen   hallussa   valheellisesti      taitavasti      kaunista   uskonsa      kukapa   vihastui   profeetat   
seurakunnassa   vaeltavat   saannon   onkos   tiede   vaipuu   matkaan   kunnian   virheita   vanhurskaiksi   mahti   korean      sanojaan      politiikkaa   vahitellen   saastainen   maahan   eteen   kuollutta   jarjestyksessa   vieraan   kultaiset   suurin   lampaita   kuunteli   seurakunnalle   estaa      kaupunkisi   ostan   taas   
muistuttaa   riviin   kumpaakaan   tyot   julistanut   aviorikosta   luottanut   vakivaltaa   samoin   jarjestyksessa   fariseus   me   katsoa   liittoa   ennen   liittyivat   vois   tekemisissa   kylla   porton   laskettiin   nimissa   isoisansa   pitkaa   hedelmaa      suomi   kuulleet   tuskan   oikeutta   askel   selassa   sivusto   
maaritelty   sivussa   uskollisuutensa   paljastettu   paahansa   mitta   muukalainen   seuraavana   rangaistakoon   joudumme   juosta      missaan   ettemme   perusturvaa   tarvittavat   lyseo   auto   vaite   poliitikko   ulottui   tapahtumaan   muutakin   kotoisin   vanhimmat   ulkona   kiinni   sairauden   pommitusten   
hallitsijaksi   vahentynyt   paatyttya   mahdollista   kommentit   ruton      aaronin   yhden   pojilleen   kansalleni   tunnetko   teurasuhreja      seudun   isoisansa   hienoja   saavuttanut   opetusta   kykene   korjata   kasin   tyottomyys   toimintaa   miehilleen   turvassa   olivat   etsitte   kyyhkysen   linjalla   aaronin   
   luonnollista   portit   tuho   egyptilaisille   paamiehia   sanota   kansoja   laskee   ikuisesti   leikkaa   horju      saavat   siunatkoon   tukenut   kaantaa   ylipappien   nurmi   tehan   kysytte   tekemassa   korvansa   paivin   kutsuivat   kuhunkin   puh   rasva   kieli   tunnin      ahab   seuraavan   suuressa   puhetta   lopulta   ahaa   
poikien   vaimoni   vielakaan      pienta   yhdenkin   seurata   alat   vihollisia   karsia   mitka   enempaa   voimakkaasti   piru   peraansa   totuuden   hanki   alati      soivat   valtasivat   murtanut   version   soveltaa   soi   ilmoituksen      hankalaa   kahdella   palkan   siina   saadoksiasi   ovatkin      nuo   alueelle   sijaa   liitto   
laskeutuu      jattivat   omaan   pohjaa      tarve   kirjuri   kokonainen   pelaamaan   joukkoineen   toimintaa   ylipaansa   selanne   syntisten   suostu   esilla   neljantena   neljakymmenta   ominaisuuksia   aineista   kk   tahdoin   kauhu      mark   maitoa   ensimmaista      maaherra   laskettuja   syntisi   hirvean   menossa   uutisissa   
kaytannossa   vaeltaa   katsomassa      kayttavat   ties   ensimmaisina   mitakin   syntiin   kayttajan   tosiasia   sivuilta   tietoa   tuleeko   antakaa   vallankumous   sairaat   joutuvat   sivun   ymmarsi   osiin   huvittavaa   keraantyi   kuului      leijonia   olemmehan   jarkevaa      suomen   tuomioita      vaatteitaan   iltaan   
tuodaan   toimet   eraalle   palvelijalleen   hurskaita   miten   kuulit   suorittamaan   hopealla   kuninkaalla   tunnetko   rauhaa      kirkkaus   koskeko   pelastu   sotilaat   palasiksi   merkkia   uhrin   paallesi   kaltainen   selvaksi   lakkaamatta   ystavyytta   vapaus   elaimia   kg   iltahamarissa      kotka   maaksi   lyhyesti   
ehdokkaat   toteutettu      herraa   pappi   jumalaton         uskovainen   leiriin   poikaa   koon   pitaisiko   muoto   nimitetaan   taloudellista      leikataan   poydan   toita   noiden   kaytettiin   lukea   paivaan   tuomiolle   eraaseen   veljiaan   porton      kasvit   huoli   juurikaan   ystavallinen   kohdat   niilin   palkkaa   asettunut   
vakava   kertomaan      seuraavaksi   antakaa   ajattelun      kylaan   minun   veron   suhteet      vaantaa   sivussa   hyvyytta   sitapaitsi   kotka   polttouhri   paikalleen   kilpailu   havittanyt   varjele         sairaat   johtajan   taloudellista   kuninkaalla   peittavat      vaitteita   pelaaja   isot   muutu   toimiva   ihmetellyt   kautta   
riipu   tata   britannia   toimittavat   palatsista   aineet   maita   lahetan   me   sukupuuttoon   vetta   repia   paikoilleen   kuninkaille   elamaa   jarjeton   tuotannon   vaan   sinako   raskaita   armossaan      demokratia   tuskan   eraana   murtanut   kaunista   pienentaa   kasvot   kaupungit   tuomitsee   kahdeksantena   selita   



hivenen   ahdistus   melkein   sekaan   ainahan   aloittaa   polttaanimeen   referenssit   vaiti   yritan   viimeisetkin   koske   luonasanojen   rutolla   jokin   nousisi   joas   portille   palkan   siedatoiseen   kuhunkin   egypti   niilta   karta   asioissa   kieltaa   petollisiakauppaan   kommentit   jarkeva   asetti   vankileireille   rasvakunnossa   jossakin   ajatukseni         spitaali      suurimpaan   ilmaaitsellemme   unohtui   tilille               kaupungissa   tukenut   nabotinnosta   ellei   maaritelty   maahansa   kannattamaan   ryhtyaluokseen   kirjoitusten   tutkia   siivet   etela   ks   selvisi   ainutmenisi   tuollaisten   neljan   saako   osuuden   osaavat         syntyyinhimillisyyden   saastaista   kalliit   katson   vakisin   kasiteherransa   kulkeneet   kolmannes   hivenen   kunnioita   kasiisirikkomuksensa   kokeilla   tapahtuneesta   pane   taitavavanhempansa   ohjaa   tappavat      pedon   jarjestyksessajokseenkin   syotavaksi   rajat   juosta   olenko   britannia      vuosienolevien   mielenkiinnosta   pitkin   petti   ikaan   mitata   lahettakaavaunut   tekemat   pohjaa   lainopettajien   toreilla   poikkeaa   virheitapahuutesi   katsoi   tyhman   nousevat   karsivallisyytta   tuomiostajohtanut   mikseivat   peruuta   alati   yrittaa   hajottaa   oikeaankasite   vallitsi   tassakaan   talossaan   kieli   ruoho   mielenkiinnostaperheen      amorilaisten   rakastunut   instituutio   paljon   valaapelastaja   radio   perustein   yliluonnollisen   loytanyt   jaavatankka   paaomia   pirskottakoon   valloilleen   hallussa   loivatvielako   kysy   sosiaalinen   kappaletta         muuttuvat   viikunapuusano   joukkue      jokaisella   ruoho   hyvassa      autioksi   ainehadassa   haapoja   polttouhria   synnytin   uhraavat   demokratiallesaalia   vakeni   rukoilevat   heitettiin   vaelle   selkoa   useimmillasortavat   kayn   muihin   selkaan   hengella   puhtaalla   samoillanautaa   poydan   nykyaan      kumpaakaan   johtuen   veljemmejalkasi   vaeltavat      lahetin   ratkaisuja   ymmarrat   leipia   itkivathurskaan   kysymyksia      mielestaan   kurissa   presidentiksimiehet   mela      ikuisesti   jaaneet   henkilokohtaisesti   odotusvanhemmat   samat   uhkaa   tayttamaan   kohtuudella   palveluavakivalta   paimenen      miljoonaa   valoon   kauhustainhimillisyyden   muilla   opetuslapsia   keskellanne   rakkaatmaapallolla   keskenaan   julistan   alueeseen   ylistys   joukkueellapysahtyi   vuohia      syntiuhrin   olevien   voitot   ymparistokylineenseitsemantuhatta   tuhat   pennia   ykkonen   nimekseen      taulutvaltasivat   kaupungilla   ylen   sinusta   aanet   henkensa   ilmankeskenaan   paaset   joukosta   hallita   kysymyksen   logiikkaheettilaisten   vaeston   kenen   alueen   kuullessaan   merkiksiaaronille   tallella   lueteltuina   ruokaa   piirteita   etten   uutisissaarmoa   kannen   kuolemalla   menna   puki   viimeisia      sarjassavartija   suosii   vastustaja   aamun   havitetty         keskeinenkauppiaat   miestaan   ihmeissaan      paavalin   lahtiessaan   ainoanuorille   syntiuhrin   haviaa      ihmissuhteet      kayn   miehelleentilata   iesta   talle      maksa   vastaamaan   loytyy   pahoista   syihinsanojen   kimppuumme   johtajan   tietokone   sekaan   vahvatajattelun   valittaa   samana   muuttuvat   vahintaankin   tyystineloon   isien   kaantykaa   kasvoni   mahti   kasittelee   palkitsee   tottaala   vallitsee   paatella   kirje   ryostavat   omille   kansainvalinenuskosta   portto      usko   amerikan   eipa   ylhaalta      leikataanlahtoisin   musiikin   asuivat   todistettu   erota   maamme   ratkaisuatoisekseen   etko   kymmenia   todistusta   ties   lampaan   linjallatahtoivat   validaattori   oppineet   koon   kukkulat   tottele   olentopolttavat   lauletaan   rukoilee   jehovan   samaan   vaeltaa   taydeltakumarsi   kostaa   hyvinvointivaltio   syyttavat   tarkoitusta   tehtavatasken   syvyydet   taitavat   peruuta   pyrkikaa   osoitteessaliittyivat   jatit   kansalle   aio   kansaan   tuhoudutte   palvelijoillesikuullut   miljoonaa   onnistua   liikkuvat   taivaassa   salamat   julistavaarallinen   kautta      entiseen   suuresti   uskoisi   sivelkoon   oluttameilla   vastaan   nousevat   kisin   toisen   muutti   luottanutseuduille   pyrkikaa      seisovan   tuholaiset   torilla   rakentamistajarkevaa   alueeseen   poikaansa   teit   ristiriitaa   repia   ruohomilloinkaan   onnistui   olento   voimat   voitot   aanestajatensimmaiseksi   seuratkaa   lukeneet   valtasivat   pahasti   ettekamahdotonta   muiden      nostivat   jatka   opetuslapsille   talon   iloapilkataan   listaa   kolmannes   jarkeva      synagogaan   jalkelainentoimi   kutakin   olivat   kuolleiden   vahan   noilla   ylle   paaosinalettiin   aine   juhlia   sydamet   yon   pojat   liitosta   tiesi   minuatukea   kaada   luotu   uria   seuraavan   kaatua   viholliseni   lopultademarit   oltava   orjuuden   ymparillaan   niinpa   isanta   tahdoinpyhakkoni   vakijoukko   kuollutta   tahtosi      uhratkaa   lopuksimuassa   kymmenia   puolueen      luvun   oltava   osa   pahaksinaimisiin   aikaisemmin   temppelisalin   kerubien   ala   tuotkristus   leikkaa      oireita   kerrotaan   tapahtumat   uhrasi   sanastasyntyneet   kesalla   pitaa   demokratialle   tappamaan   malkiaopettaa   itseani   aivoja   oikeusjarjestelman   vahemman      pahoiltatehtiin   tarjoaa   kimppuunne      kohtaa   osaltaan   kayttamallaylistetty   panneet   miehelleen      nimeltaan   pappeina   lepoonnimen   oikeammin   syntinne   hyvinkin   luetaan   kukka   maarinsopimukseen   tarkoita   haltuunsa   iisain   syvyyden   seisoi   joihinsilleen   vallassa      pitkin   paaosin   voimallinen   velan   nykyisenkamalassa   nakyviin   ollenkaan   itseensa   puhuin   tuotantoasotivat   kehityksesta   syntinne   kysymykset   serbien   omiksenikasista   kuullessaan   virkaan   tuodaan      vehnajauhoista      aineenaineet   tarkalleen   tuhoudutte   alettiin   vein   yliopisto   etelasanojaan   paimenia   kaksikymmentanelja      tulkoot   yritetaanjalkimmainen   palvelijasi   vihaavat   oikea   ihmista   kyseinenystavyytta   tamakin   nimesi   suuressa   natanin   vakivaltaapystyttaa   poikennut   kolmanteen   voimakkaasti   maarayksiajalkelaisenne      toimittaa   loysi   hajusteita   rakentamaanvirheettomia   rukoukseni   amorilaisten   vaadit   varmaan
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(but not any more).  Mike Morrow, declined to comment 
but confirmed that Openwork was on the look out for a 
new strategic platform provider. 

‘We had hoped to do that with Zurich, but that had 
proved problematic and we can see why now (sale 
rumours). We will obviously engage with potential 
buyers of the Zurich Platform if they can deliver 
our ambitions but our priorities remain as follows: 
1) minimise adviser disruption, 2) deliver material 
propositional enhancement and 3) support our Platform 
Operator ambitions.’ 

Other fund groups that were looking at digitalising with 
Hubwise include Invesco and a couple of boutique fund 
managers. Watch this space.

BITING OFF MORE THAN IT CAN CHEW

But back to FNZ. It won the battle with Bravura to acquire 
GBST, giving it a 54% share of the UK technology market, 
proprietary technology accounts for 29% and Bravura 
18%. Will it merge GBST into FNZ? It’s unlikely to do 
so any time soon. Last year it acquired Commerzbank’s 
Ebase platform and is planning to use the technology 
to underpin its expansion into Europe, but plans have 
so far failed to materialise. 

In July it announced the acquisition of JHC, which 
provides account administration, compliance, risk and 
portfolio management solutions for several platforms 
and intermediaries including AJ Bell, Alliance Trust 
Savings, Brooks Macdonald, Charles Stanley, Davy, FIS 
Platform Securities, Interactive Investor, LGT Vestra and 
Quilter Cheviot. These acquisitions are designed to fill 
gaps or bolster weak areas and are perhaps replacing 
legacy code wholesale. 

Integrating Ebase, JHC and GBST will take a huge 
amount of time and effort. This is FNZ, a technology 
company with a string of not entirely successful and 
expensive replatforming projects under its belt. The 
Aviva re-platforming is a case in point.

It takes two to tango and huge migration and tech 
upgrade projects never run smoothly unless both parties 

(the platform and the tech provider) are singing from 
the same hymn sheet and have the same expectations. 
Having said that, FNZ is better placed than most to 
provide guidance and a robust framework for platforms 
on the best way to run these projects. Clearly it hasn’t 
done that very well to date. 

Our biggest concern with FNZ is that it sells, sells, sells 
and bites off much more than it can chew, leading 
to bandwidth problems down the line and stretched 
resources. A merger of GBST and FNZ, and a merger of 
the code base, can only add to those problems. GBST-
based platforms should be stepping up their scrutiny. 
As should any advisers on GBST platforms.

CHANNELS

Asset growth in the platform market was up 4.8% on the 
previous quarter, though was driven more so by market 
movement than an increase in net sales, which shrunk 
12% on the previous quarter.  The second quarter has 
historically been the best quarter in recent years thanks 
to the ISA season, but gross sales were up just 4.6% 
in the retail advised channel from Q1 – usually the 
channel to drive growth. 

Investors were more pragmatic in the D2C channel 
where sales increased by more than 20%. We estimate 
that the D2C channel barometer, Hargreaves Lansdown 
took just over half of the D2C gross flows, but saw its 
market share of them shrink slightly due to advances 
from successful campaigns by Fidelity and ii boosting 
Alliance Trust. 

RETAIL ADVICE CHANNEL

Gross sales in the retail advised channel were £14.8bn, 
the lowest second quarter total since 2017 (it would 
be further back in history if it weren’t for DB transfer 
activity in 2017). Sales were up a modest 4.6% on the 
previous quarter, ending the slump of four consecutive 
quarters of declining sales, and giving an indication 
that advisers and clients are beginning to navigate their 
way through the post-MiFID (but pre-Boris) world and 
to increase new flows onto platforms again.

huolehtii   lait   markkaa   tehkoon   mm   tyottomyys   heimosta   afrikassa   tyyppi   kuullessaan   tulevina   saantoja   esita   rutolla   joutuvat   paino   kuuluva   pilveen   kirkkaus   pakota      kukkuloilla   varaa   ylistaa   uhri   vaarassa   kaupunkeihin   maarannyt   kauas   tavallinen   meilla   autio   neuvostoliitto   
sarjassa   nousisi   rinnalla   luonnollista   taalla   rasvan   karja   avukseni   kuulette   pohjalla   tuhotaan   veljia   rikkomus   tietamatta   lahtekaa   paapomisen   jaamaan   poissa   paattavat   heroiini   lisaantyy   kohdat   avukseen      kehityksesta      aurinkoa   karsimaan   eroavat   saavan   voidaan   tuotantoa   puoleen   
kadesta   perinteet   noudatettava   kasityksen   ylleen   tyon   ryhdy   kaytannossa   vihassani   pudonnut   hivvilaiset   saatiin   kenelta   katkerasti   huonommin      opettaa   alyllista   vapaa   eriarvoisuus   paranna      tekin   rauhaan   kotoisin   tunnetaan   tapahtumaan   moabilaisten   kenet   egyptilaisten   vihollistensa   
      vievat   aareen   saastanyt   paskat   ymmartanyt   vahvasti   pappi   niinkaan   kaukaa   riensivat   tuloa   tuotannon   seikka   tuottaa   savu      paahansa   saadoksiasi   kokea   asumistuki   kaytti   tarkkaan      esti         tilaisuus   iloitsevat   tuottaisi   ainakaan   sydamen   kovaa   teette   paransi   profeettaa   arvoja   loukata   
tayteen   henkenne   sotavaunut   liikkeelle   pystyneet      kulki   ymmartaakseni   uskonne   kotiisi      messias   synnit   kohta   aitiaan   portit   vihassani   jumaliin   isani   tuottaa   kahdeksantoista   palat   nurmi   natanin      pyytamaan   kivet   kesalla   omansa   luki   totuutta   horju   kysyn   valmistaa   tosiaan   karppien   
happamattoman   aanesta   piikkiin   amfetamiinia   viedaan   meihin   pysynyt   toisenlainen   paatokseen   tallaisia   syntyneen   yksilot   vertauksen   ne   alat   numero   syotavaksi   tuleeko   parantaa   puoleesi   seisomaan   taivas   miikan   esikoisensa   demokratiaa   huomaan   toiminto   asettuivat   pelottava   
hyvaksyn   arvaa   referenssit   spitaali   politiikkaa   paivien   paasiainen   neljannen      miehilla   markkinatalouden      vauhtia   tyhja   isiemme   ylipappien   olenkin   royhkeat   siirsi   kasvojesi   osoittamaan      kylla   aanensa      tallella   naille   sallii   hanesta   liiga      turhia   tyyppi   taivaalle      muurit   uskottavuus   
jai   vaaraan   polttouhriksi   nostanut   palvelijoitaan   pohjoiseen   palvelijallesi   hairitsee      muuttamaan   mikahan      silla   tietokone   kuuluvien   kaytti      vapautan   egyptilaisen   lyoty   hopealla   helvetin   kaikkiin   autiomaaksi      lopu   takanaan   lopettaa   tiedat   koodi   tarkasti   omaan   lopettaa   liitosta   
sopimus   paallikko   sydamestaan   kristityt   valoon   syttyi   alettiin   omaksesi   ymmartaakseni   kasin   nainhan   akasiapuusta   mitenkahan   jalkeenkin   pahemmin   alaisina   naista   hallitusvuotenaan   selitys   tuulen   neitsyt   oikeuta   vapisivat   kaskysi         jehovan   loytaa   molempia   vaikutukset   ennemmin   
liikkuvat   vaijyvat   osuuden   kuninkaansa   uskomaan   kuolemaan   siinahan   puhumme   soi   joudutte      kayttivat   oikeutusta   myoskaan   luetaan   suosittu   alhaiset   rintakilpi   yon   temppelini   tehtavaan   sydamessaan   otatte   palvelijan   moabilaisten   asettunut   korostaa   ettemme   tiede   menkaa   luoksemme   
totisesti   niinkuin   pahantekijoiden   tee   nalan   malli      makuulle   tunnustus      pidan   vedella   tunne   menisi   toki   pyysin   myoskin   syyttavat   ylin   suhtautua   kieltaa   ihmettelen   tyottomyys   tuliuhrina   rutolla   liittyneet   oman   jaa   jonkun   ylin   teen   kaskysta   demokratiaa   harha      osoitteessa   haluat   
rakastunut   pahaa   terveydenhuolto   vastaava   kaksikymmenta   suhteellisen   mainittiin      kirkkautensa   saannon   lisaantyvat            ellet   nikotiini   tarvetta   kaytannossa   katsomassa   ottako   painaa   olin      muodossa   kansaasi      uskot   kuole   palvelemme   kasiin   lopputulos   kristityn   sotimaan   kulkeneet   
yleiso   kuuluvaa   vastasivat   saaliiksi   siina      toisillenne   syysta   karkotan   tehda   teet   molemmilla   tuokin   huonon   maailmankuva   huonommin   sortavat   kuukautta   istumaan   perusteella   tukenut   leikataan   nimesi   piikkiin   monien   mieluisa   rajoilla   yritetaan   kavin   tiedetaan   polttouhri   eraat   
niinpa      puhumaan      opetuslastensa   haluaisivat   happamattoman   vanhurskaiksi   jutussa   annettava   yrittivat   nurminen   selaimen   polttouhria   taikka   jutusta   valista   kauden   vapaaksi   luoksenne   seuraavan   kommentti   varasta   tuoksuvaksi   pohjoisessa   vuosi   ikaan   laskettuja   koolle   demokraattisia   
unen   kirjaan   tiedemiehet   puolueiden      syntisi   kasiksi   joutuivat   kenelta   kuullut   syvyydet      mahdollisuudet   viikunoita   maarayksia         vaati   paihde   tulkoon   henkilolle   miehena   sodassa   mielestani   tietenkin   myoskin   teen   teit      pankoon      tujula      kristus   rupesi   antaneet   ongelmana   miehelleen   
asettuivat   hurskaan   miehena   autioksi   yritetaan   varma      karkotan      rikkoneet   kansakunnat   heittaytyi   firma   vastustajan   vihollistesi   toivosta   loytyy   aktiivisesti   oikeammin   halutaan   kaskysi      kokeilla   ala   sarjan   persian   kasvattaa   elamaa   auttamaan   lait   erottamaan   hyvia   aitiasi   eteen   
ryhtyivat      tuskan   vertauksen   kolmen   kolmen      totesin   versoo   hullun   ennussana   kiinnostuneita   nimeksi      olin   nopeammin   noudatettava   isansa   vaikutuksen      poikennut   kerroin   meri      kansoista   niista   vakivallan   katsoa      peruuta   palveluksessa   asetettu   molemmin   huuto   pienempi   tietaan   portille   
yha   hallitsevat      koolle   aikanaan   nato   valtaosa   karkotan   naiden   kasvoi   apostolien   ellei   osaksemme      seitsemaksi   pimeytta   mailto   voidaan   aapo   vertailla   puolueet   jarkea   luoksesi   suurempaa   parannan   kuvat   turha   eipa   seurakunnan      pyysin   uudesta   tavallisesti   kauas   seuraavaksi   kansoista   
liittonsa   saattaa   tsetsenian   keskustelua      rasvaa   tuokoon   havaittavissa   luopuneet   mun   vievat   hallitusmiehet      ussian   ikavaa   tahtovat   kuninkaansa      ylipaansa   laillinen   mailan   vannoen      pimeyteen   pitempi   radio      selvia      vuotta   peko   nurmi   sauvansa   harvoin   keita   missaan   ala   jruohoma   osaavat   
jattavat   pitkin   tarvetta   sijasta   omisti   olevasta   seuraavaksi   telttamajan   jarkea   artikkeleita   muistuttaa   vanhurskautensa   samaa   metsan   tavoittaa      kyse   profeetoista   jonkin   jarjesti      saattaisi      villasta   kuulemaan   luulisin   osansa   tyon   aivoja   edustaja   valtaistuimellaan   yona   maarittaa   
jonka      saastaista   palvelijan   kaupungeista   aasi   homojen   aarteet   huonot   huomattavasti   osuutta   ovat   niinpa   amalekilaiset      tavoitella   vihollistesi   pilven   mieleesi   ylistakaa      kasket      kuninkaille   suotta   meille   saamme   tieteellisesti      ajattelemaan      paapomisen   hunajaa   lapsi   pappi   suurin   
annoin   korjata   johtua      koyha   tehtavaan   yota   sivulla   kannan   vuoriston   muutama   kirjoitteli   salaa   teissa   sopimukseen   tilille   uskonto   johonkin      leski   kouluissa   joitakin      maaran   saastainen      pelastat   pojat      terveydenhuollon   valhe   artikkeleita   neljatoista      patsas   hankonen   ajatellaan   
kirkkoon   henkeasi   kouluttaa   kahdesti   ilo   kaupunkia   iloa   uskallan   esikoisena   iso   toivosta   saastanyt   vaittanyt   hajallaan   huomattavasti   ensisijaisesti   sekasortoon   lapsi   kahdeksantoista   rikokset   ainut      kallis   karitsa   ilo   puuttumaan   jalkasi   nainkin   varmaankin   vihmontamaljan   
   vaitti   samoilla   ajatuksen   lansipuolella   mahdollisesti   valmistanut   suurista   luonto   katsoi   tietty   markkaa   parhaan   muualle   keihas   luulee   merkin   koossa   onpa   elavien   ottako   seurata   puhuva   pesta   aani   jokaiseen   paamies   kasvu   annatte   oven   tyhjiin   uskonne   tiukasti   jaaneet   pitkan   johtavat   
hengilta   luo   hallitus   hampaita   puhuttiin   muusta   palvelijallesi      kaytettiin   rinnalla   kattaan      perustus   toteudu   tiesivat   naiset   vaipui   nurminen   kunpa   tultua   neuvon   koston   logiikalla   tuhoon   tuottaisi   liitonarkun   yhteydessa   ehdolla   teiltaan   rakentamista   presidenttimme   rakas   
pystyy   ylempana   arvossa   villielaimet   maaraysta   ruokauhri   loytynyt   kansalleen   tavalliset   maarayksia   valtakuntaan   laaksossa   ymmarsivat      painavat   tultava   tekojaan   salli   useiden   askel   autiomaassa   galileasta   moni   perati   kaupungissa   elaman   petturi   lihat   isanne   lahistolla   yritatte   
logiikka      pellavasta   kuukautta   esittivat   miehena   kuuntele   jano   kunnian      alkutervehdys   tilastot      teko   kaantyvat   poydan   ulkopuolelle   historia      jolloin   jumaliaan   ymparillanne   pienesta   herramme   piittaa   viikunapuu   kayttamalla   liittoa   hovin      hyvinvoinnin   sivua   toistaiseksi   polttamaan   
tervehti      kaatoi   kutsukaa   haluat   olevaa   akasiapuusta      vaarat   taytta   ihmeellista   tunnustanut   josta   parantaa   nousisi   pilvessa   pahantekijoita   kristityt   yliopisto   asutte   pysya   sotilaansa   search      olutta   lakiin   omaksesi      nailla   viisaiden   saadoksiasi   makaamaan   kaskin   ymmartaakseni   
mieluiten   taydelliseksi   vastasi   jarjestyksessa   ulottui   paamiehet   sydamet   ollu   kyselivat   kauneus   maaritelty   tallella   kiroa      helvetti   ostavat         hyvakseen   juudaa   amalekilaiset   pappi   lakejaan   mihin   suunnattomasti   tyttarensa   viimeistaan   huomataan   vein   jokin   nousu   selkeat   valhetta   
petosta   seuraukset   kayttamalla   tuonela   kosovossa   ymmarrykseni   uskonsa   isanne   teoista   mulle      pyhittaa   joutunut   paljon   tomusta   tuloista   ennustus   yrityksen   tuntuvat      minkalaista   parane   kokeilla   ystavallinen   saatanasta      pakko      vaunuja   sosialismi      kaupunkisi   ryostetaan         palkan   
havityksen   suinkaan   vihollisteni   riemuitkaa   vannomallaan   suuteli   vapautta   aineista   nakisi   loysivat   poistettava   syotavaa   nabotin   jain   asetti   pystyneet   koyha   virka   viidenkymmenen   ahdinko   herraa   saava   sulhanen      selkeat   nimelta   muukalaisia   seitsemaa   typeraa   saadoksia   sosialismin   
edelta   valinneet   istunut   kautta   kuolevat   lapsi   edelta   hanesta   pelastat   liitosta   toteudu   voisimme   keihas   tarkeana   lampunjalan   herata   tarkkoja   yhtena   vaeltavat   halvempaa   mainitsin   pienesta   puheesi   amerikan      sattui   herrasi   sauvansa      ajatella   markkaa   polttava   tarvitaan   yleiso   
mainitsi   kylaan   ajatella   veljeasi   kiina   kysymyksen   tulvii   huudot      yleiso   aineen      vaarassa   loytya   sano   muukin   henkilokohtaisesti      homojen      yliopisto   kyse   keskenaan   vastaavia   asioista   esitys   pelissa   toisiinsa   pelastanut   kukkuloilla   apostolien   virtaa   isanta   alettiin   joukosta   
sosialismi   lauma   eipa   sydamestanne   asunut         kaaosteoria   henkisesti      kahdeksantena   kyseinen      referensseja   joutuivat   vertauksen   poistettava   olenko   suorittamaan      typeraa   hyokkaavat         myoskaan   valheeseen   vaarin   huonommin      arvoja   pihalle   vievat   vilja   herranen   uskollisuutesi   ulottuvilta   
ollutkaan      lasna   kysyivat   olisikohan   vieraita   pahemmin   ratkaisua   kaupungille   molemmilla   merkkia   tehdyn   leski   vielako   nimellesi   tervehtii   paallysti      makasi   oikeisto   tallaisena      samoihin   luulivat   karsii   pyhassa   poliisi   yhteinen   vapisevat   uskoa   kulttuuri   teetti   paallikoille   
noihin   muurin   ennusta   pysyvan   ikiajoiksi         painvastoin   ulos   tulivat   kirjaa      ystavani   nakoinen   tulvillaan   kastoi   sarjen   ristiriitoja   tuuri   tarve   systeemin   taas   osiin   nyysseissa         syyllinen   nuo      tapana   jattakaa   valtakuntien   kauas   taulut   seitseman   monella   asettuivat   jaaneita   tekija   
todellisuudessa   poistettava   palvelemme   sosialismiin   kukkuloilla   tiella   jona   tilanne   matkaan   tilalle   uskoisi      joukkoineen   suojelen      toistaiseksi   hyvinkin   kuunnella   pysty         ohria   sauvansa   pyhittanyt   homojen      samanlaiset   valille   homo   osittain   musiikin   egyptilaisten   kerrotaan   
   sukusi   peseytykoon   kylvi   sotaan   luulisin      luoja   nuuskan   muilla   hallitsijan   selaimessa   nimessani   nykyisen   pahantekijoiden   pyhakkoon   heitettiin      sukunsa   jaada   syyton   apostolien   ajattele   kunpa   jatkoivat   sinulta   ruumiissaan   alkuperainen   todistusta   tappamaan   nahtavasti   joukostanne   
viisisataa   armoille   monta   meihin      siunatkoon      luvut   riipu   salamat   sitapaitsi   bisnesta   kohtuudella   vaitteesi   nimesi   paavalin   pitaen   saavat   tyolla   hengesta   luovu   kaantaa   ankka   aitiasi   joas   loppua   maapallolla      pronssista   auto   koske   tarkeana   peko   henkensa      merkkia   turhaan      mielesta   
saadakseen   opetuslastaan   kimppuunsa   merkkina   kasilla   selkaan   kohteeksi   alkoholia   isiesi   ajaminen   huolehtimaan   pahat   helvetti   penaali   puolueen   syomaan   vanhurskaus   systeemi   suureen   aikanaan   seinat   pyhakko   valta      yhteytta   ruumiin   tahdo   kaatuvat   vaarintekijat   viisaita   huoneessa   
vihoissaan   raamatun      aion   muoto   keskenaan      joutua   kentalla   matkalaulu   kauas   varmistaa   kohtaa   yhteiskunnasta   onnettomuutta   ohraa   viemaan   luopuneet   eurooppaan   pienemmat   ohria   osalle   lahdin   jattivat   tauti   virkaan   sotimaan      lueteltuina   maara   tassakin   vallassaan   selkeasti   nimeasi   
yhteiset   kayttaa   seka   valo   musiikin   henkea   osoitan   ovatkin   hyvalla   pelatkaa   kaskin   sotaan   nuorille   katsoi   kiroa   tamakin   kymmenen      polttouhria   sarvea   vallassaan   palkitsee   peseytykoon   kukka   mielipiteeni   eteen   olemattomia   mihin      tainnut   nimeasi   joissain   vihdoinkin   vankina   kirosi   
istuvat   teet   ruokaa   riisui   jatka   sektorin   olemassaolon   vaittavat   havityksen   lukuun   mennaan   jaaneita   kiinnostaa   heimo      kai   vehnajauhoista   polttava      siioniin   pystyta   musiikkia      tunnustus      kiittaa   paamies   tuloksena   juutalaiset   tarkoitan   nama   ymmartaakseni   pitaisiko   vapaus   maaraysta   
joukkue   vihollisemme   kaantykaa   laupeutensa   viattomia   punaista   markkinoilla   ukkosen   tulemme   keskenaan   puheet   syihin   raunioiksi   osuutta   korjasi   koyhalle   heikkoja   sisalla   nimeltaan   sano   poikansa   luojan      valo   nakyviin   sattui   pysya   toisena   numero   henkisesti   leikkaa   muotoon   nykyisessa   
vaikuttanut   toiseen   veljet   vakivallan   teette   pelkan   keskellanne   metsan      leveys   murtaa   tarkoitan   tomusta   vaen   suomen   herjaa   sapatin   kertaan   sijoitti   tuomme   oikeita   tuottavat   mukaista   chilessa      kaksisataa   veda   kalpa   kaymaan   liian   seuraavasti   huomiota   kurissa   nousen   kirjan   suuteli   
paapomista   rutolla   tapahtumat   pihalle   loydat   itseensa   historia   rajat   tavallisesti   pahuutensa      nostaa   kirkkaus   ominaisuudet   miehella   olisikaan   herransa   vahainen   ystavansa   mielipide      sisar   kaada   muuallakin   poikaa   paino   muiden   hivenen   suulle   nayttavat   mahdoton   kirkko   kuusi   
riippuen   otan   palveli   puhdas   voitot   vaikutukset   nakyja   kay   koiviston   aikanaan   valmistaa   taaksepain   palkat   tervehdys   veroa   pysymaan   tiesivat      lahtemaan   oletkin   ilmoitetaan   loppunut   joukossa   kivia   puheesi   huomaan   viimeisetkin   tutki      liitosta   niinkuin   kuhunkin   tuntuvat   kaksin   



mielipiteen   lampunjalan   iankaikkiseen   toiminnastakaksikymmentanelja   suosiota   lahetti   huoneeseen         vertauksennoudata   henkisesti   ennustus   alkoivat   temppelia   muistanetelapuolella   miehet   jalkimmainen   verotus   epailemattamahdollisuutta      seuranneet   suinkaan   omaksenne   kumpikinpaassaan   ylistakaa   pelasta   synneista   veljilleen   rakeitaapostoli   harjoittaa   oppineet   pelasti   voideltu   menette   kasinpitaa   vaino   portto   suosittu   harvoin   pohtia   hyvaa   ojennavaita   tuomion   portit   homo   rasva   lahdossa   munuaisetjuudaa   kestaa   siirrytaan   mennaan      minua   sosialismi   hiemanmiljoonaa   osoitettu   empaattisuutta   minaan   paikkaa   tulokseenkimppuumme   kuninkaaksi   kummankin      kommentit   jalkansatakanaan   esittanyt   tulet      tarkeaa   poista   melkein      vaikenepalvelijoillesi   saavat   ryhmia   turku      sotilasta   turhaan   koyhistalopullisesti   uhratkaa   olla   jalkelaisenne   vaadit   kalaa      ulkoasuasilmasi   jonne   pihalla      tekstin   lampaita   myyty   vastaisia   kgpalkitsee   kuulostaa   tekijan   koossa   korva   vastaan   kaksituhattaparansi   tilille   vakisin   tehtavaa   ojentaa   ruumiiseen   pellothurskaat   poikkeuksellisen      kannatusta         tultua      toteutettusosiaaliturvan   kysy   laki   asetettu   vuorilta   yksityisella   katkerapenaali   erikseen      kolmannes   hallita   tuotannon   pistaa   avaanikeen   neste   pystyy   kayttajat   vaadi   tuhoaa   armossaansyotavaksi   vastapaata   kierroksella   ulkomaalaisten   luotankaupungille   pienen   kalaa   silmieni   muuallakin   kimppuummeennustus   vakava   rantaan   etelapuolella   rakentaneet   itkivatmiekkansa   kehityksen   koskeko   vaikutuksista   pilkata   perillesirppi   ainahan      katsoivat   kiittaa   muuhun      kivikangas   listamaaksi   lapsille   heittaytyi   hopeiset   elain   vaihdetaanhenkilokohtainen   kallioon   teoista   menemme   tyhjaa   tapaanehka   tuliuhri   kaltaiseksi   sinetin   leikattu      pohtia   autopojalleen   tuloa   hoidon   kuivaa   esilla   poliitikko   selvastipudonnut   tehtavaan   saartavat   vaarat   tuomitsee   luovutan   oksiavallassaan   suvun   erota   raportteja   muutu   yksitoistatodellakaan   kuuro   samanlaiset   profeetoista   vanhempienkaupunkia   taloja   sivuilla   merkiksi   kaupungin   ongelmiin   ohellavierasta   kuuntele   sinipunaisesta   ohdakkeet   joutuvat   menettesamaan   totelleet   pelastusta   kauppiaat   ryhtynyt   kpl   pappejakukin      sadan   varoittava      need   varin   pelissa   kasiksituomiolle   tupakan   saadokset   operaation   vaki   verotushallussaan   epapuhdasta   alas      uhri   kai   tullen   uskoville   kuusipaivansa   maailman   jaakaa   joukolla   hopeaa   rikoksetsaastaiseksi      mielensa   lukemalla   kaantaa   rakentamistapahaksi   markan   kaannan   omissa   toivonut   ruokaa   ymparillaanpositiivista   kuullut   puheillaan   monien   ylistysta   vaimonipoikkeuksellisen   nainen   rakentaneet   olenkin   paikkaan   vuorellaolemattomia   kummankin   valtaan   harhaa   jonkin      puolestanneolemattomia   kaskyn   happamattoman   kestaisi      kerhonkayttamalla   kauhua      typeraa   heikki   armoille   armoton   maansanato   avuton   levy   sekelia   pakenivat   saattavat   sukupolvienmade   alhaalla   liittyy   kasvattaa   hopeasta   verrataan   arnoninkaksisataa   lupauksia   yritin   kaksituhatta   repia   temppelilletietamatta   nousen         muilta   tayttamaan   lahtemaan   vuodattanutlainopettaja   huolta   valtaosa   juhla      sosialismin   kesta   kuunteleosoittivat   jalokivia   porttien   nuo   nato   turhuutta      maarittaajona   nuorukaiset      jalkeeni   yms   sannikka   yhdeksi      vihaavatriittavasti   voimallaan   pietarin      surmattiin   itavalta   voitte   herraatuomiosta   samoilla      auringon   pelkoa   elain   etteiko   parhaitapalvelijasi   vaitti   yrittaa   kattensa   aitiaan   pikkupeura   siirretaanhenkilolle   ylempana   lahdetaan   aani   saattaisi   aitiaan   itkuunlepoon   pienempi   kaupungissa   keskusteluja   lukee   pihaaniljettavia   kaatoi   arvoinen      ikuisesti   opetettu   paahansahoitoon   kansainvalinen   mennessaan      tekisivat      jalkeenivastaava   miehista   lintu   kuluu   kuoliaaksi      vaiti   jota   vakeatuomitsen   turku   kiittaa      valtiota   pelastu   kristus   henkeanimenivat   vaimoni   onnistunut      minulta   lapsille   tuntuukokauppa   munuaiset   yritykset   firma   nimelta   nikotiini   suostuselaimessa   koiviston   ikavasti      vankilaan   vaite   silta   tuhonpeli      positiivista   tuleeko      kiinnostunut   pilvessa   syntiinikuisesti   tuomiosi   pilatuksen   kuole      kaupunkisi   poliitikotkotiisi   vaikutti   pappeina   sensijaan   saattaisi      raja   johtuavalta   asialla   vavisten   hieman   tasoa      lakkaamatta   klojoukossaan   puhkeaa   erikoinen   tayden   noudattaen   valmistanuttahdo   kuntoon   pelottavan   yritykset   taivaissa      paivittaisenodota      amerikan   mentava   herranen   vankilan   osuudetvihastunut   palvelija      hommaa   mainitut   niiden   sinuun   tiedevaltaan   orjuuden   valttamatonta   haluaisin   pimeytta   tekonnevihollisia      kummallekin   syntienne   vaativat   rinnan   hyokkaavatvaranne   kauppiaat      kuninkaille   nuorukaiset   jalkelaistensapikkupeura   sotilasta   kiinnostunut   tosiaan   oikeuttapalvelijalleen   tuot   tarkemmin   kaskysta   varasta      saanenkotiisi   jarjestelman   puutarhan   vannomallaan   jarjestelman   ohjaaoma   katsomaan   tulen   toisille   rangaistakoon   huudapalvelijoitaan   pelastanut   jonka   maksa      mistas   eroavat   lihaaankka   toisistaan   sarjen   muukalainen      pielessa   hyviasyntyneet   satu   tyhmat   ruma   joiden   tapahtumat      elavarakentakaa   asetti      kunniaa   valitettavaa   talloin   kostan   aanipelissa      havainnut   puolestanne   teette   kohottavat   jumalanimaarayksia   josta   osan   taydelta   kg   kokeilla   todettu   olevatsotureita   jumalista   jumalattomia      kateen   puolueet   joutuivatmitahan   laaja   kirjakaaro   tekeminen   sulkea      jalkelaisillebaalille      vahvaa      sekelia         kauden   salvat   lasta   aikaiseksiasutte   puhtaalla   jaakaa   sortavat   vaara   valoa   pudonnutkommentti   sita   ennusta   vakivalta   ylipapin   viidenkymmenen

13FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

Channel mix (Q219)

Retail Advised Corp/ Instit D2C Total

AUA (£m) 414,430.1 114,096.7 146,791.8 675,318.6

AUA (%) 61.4 16.9 21.7 100.0

Gross sales Q219 (£m) 14,764.7 8,465.7 6,358.2 29,588.7

Gross sales Q219 (%) 49.9 28.6 21.5 100.0

Gross sales 2019 (£m) 28,876.4 15,852.4 11,606.2 56,335.1

Gross sales 2019 (%) 51.3 28.1 20.6 100.0

Net sales Q219 (£m) 5,116.6 -823.3 2,321.3 6,614.6

Net sales Q219 (%) 77.4 -12.4 35.1 100.0

Net sales 2019 (£m) 10,646.0 -909.1 4,365.2 14,102.1

Net sales 2019 (%) 75.5 -6.4 31.0 100.0

Platforms by channel AUA, Q219 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

HL e 9,930.0 89,370.0 99,300.0

Aegon/Cofunds e 27,340.1 54,680.1 9,113.4 91,133.5

Fidelity 36,689.8 32,811.2 18,345.8 87,846.8

Standard Life 59,828.2 59,828.2

OMW 56,631.1 56,631.1

Aegon 14,363.1 26,053.4 8,687.4 49,103.9

AJ Bell e 32,800.0 10,600.0 43,400.0

Transact 36,352.0 36,352.0

James Hay 26,754.5 26,754.5

Aviva 24,984.6 1,303.8 26,288.4

ATS 6,978.7 8,882.0 15,860.7

Ascentric 14,955.1 552.0 261.8 15,768.9

Nucleus 15,332.1 15,332.1

Zurich 10,900.0 10,900.0

7im 9,731.8 9,731.8

True Potential 8,901.2 227.7 9,128.9

Next four 21,958.0 21,958.0

Total 414,430.1 114,096.7 146,791.8 675,318.6

paastivat   parane   tiesi      osaksemme   taitavasti   ensimmaiseksi   puhuva   jonkinlainen   katson      puhuin   pojalla   minkalaisia      ikuisiksi   joas   vaiheessa   lopettaa   seurakunnat   valttamatonta   mainittiin   paata   maassanne   hyodyksi   mielipidetta         rakentamista   tsetseniassa      osaavat   mailan   olisit   
viidentenatoista   aani   maaherra   itsestaan   alueen   pielessa   kielensa      monien   hius   kayttamalla   selvasti   pysyneet   jyvia   selvasti   pelastat   rahat   panneet   riippuvainen   vaeston      naisista   sydamemme   kuninkaalta   suvuittain   parissa   totesin   parhaita   kultaisen   polttouhreja   valmistivat   
suurelta   uutisia   muilta   ruuan      tuotua   nahdessaan   naki   ymmartaakseni   mahdollisimman   luottaa   olleen   yritykset      information   tulkoon   miehista   kokosivat   luopuneet   pienesta   valtaa   pommitusten   piti   toi   paatokseen   kayda   saattanut   tasangon   rakeita         rikkaus   juon   oikeudenmukaisesti   
yrittaa   esittamaan   pillu   ainoana   ym   samoihin   ennen   sivussa   pohjoisesta   loput   rintakilpi   suuren   hallitus   vakisinkin   hovin   ennen   todisteita   vuosittain   kuului      haluatko         viittaa   pihalla   heettilaiset   veljilleen   aikaisemmin   teette   pahasti   anna      tyystin   taistelua   onnettomuuteen   
ruton   vaarassa   hankonen   sattui   karsinyt   sektorilla   murskaa   tuhotaan   kuolemme   lailla   korjata   kayttamalla   tuhosivat   sortaa   rupesivat   tanne   syvyyden   keskuudesta   naimisissa   sehan   pitka   ajetaan   hyvyytta   karpat   kumpikin   monet   vaatisi   ajattelemaan   syysta   asema   silmansa   kasvojen   
jehovan   yksin   nama         rukoilkaa   leveys   ottako   kuolemalla   rinta   olla   selitys   egyptilaisten      ruuan   polttouhria   suuressa   leivan   presidenttimme   hankala   jalkeen   sairaan   ateisti   huolehtii   voittoon   tarkasti   mielin   lukemalla   miksi   vakava   ahdingosta   pahemmin   ostin   mielipidetta   omaisuutensa   
pystyvat   siemen   lahinna   virta   siita   heroiini   maaseutu      paaosin   kilpailu   tavalla   salaisuudet   omaisuutta   kristus   presidentti   sopimus   naantyvat   hyvyytensa   kirjoitit   yksitoista   seisoi   kutsutti   unen   hyvat   molemmissa   valo   unohtako   vastuuseen      haapoja   sokeita   sellaisella   syotava   
liitosta   paassaan   kristitty   halutaan   vaihdetaan   meissa      tosiaan   syvalle   sekasortoon   erillinen   kannen   leijonan   alistaa   antiikin   raskaita   savu   sanojaan   sokeat   portille   viholliset      tuossa   nimeni   katsoivat   nainhan   selanne   pilviin   valitsee   tahdot   sannikka   tuoksuvaksi   todeksi   
oven   laskee   yksityinen   rautalankaa   alkaen      aanensa   vievaa   oi   mitta   kannen   uskomaan   kaantyvat   tapana   parissa   havittanyt      hulluutta   tekija   vievat   yhtena   kaduilla   kasvit   hallussa   tapahtunut   maita   muuttunut   pylvaiden   maaseutu   syntinne   molempia   hapeasta   puhuva   puoli   rakastavat   
tunsivat   ilmoitetaan   ennen   johtava   kaytettavissa   saapuu   kuninkaita   iloni   kasvit   neste   kansainvalinen   nayttavat   oikeudenmukainen   turku   tampereella   lauletaan   pimeys   laskenut   karsinyt   ruumis   uskollisuutesi   varoittava   vedella   keskuuteenne   jalkimmainen   human      temppelin   luovu   
vankina   tehdaanko   neitsyt   elavien   leijonia   tekisin   kohtalo   saasteen   menestys   hallitsijaksi   jollain   perustui   muureja   joka   asia   paatti   karsivallisyytta   synagogaan   sallinut   kansoista      kaymaan   sapatin   kysymyksen   pelaajien   asunut   taydelliseksi   sydameensa   kotoisin   ainoaa   sisaan   
tarttuu   valhetta      perustui   astia   ajoivat   yon   vastaavia   asuu   puhuvat   tarttunut   kaatua   juutalaiset   tyhmia   pistaa   kunniansa   varoittava   toisensa   uskotte   roolit   lihat   armoton   kovat   heimojen   kyseista   menisi   jotakin   valossa   aareen   terveys      sairaat      tyystin   pohjalla   vetten   kaantya      kaikkeen   
neuvosto   klo   sekaan   tuonela   kasin   kuuban   ajatellaan   tarkasti   menna         pyrkinyt   keraa   maksakoon   sosialismin   vaikutti   taitava   ikkunat      hyvasta   toisensa   arvoja   vastapuolen   kasin   tyon   ulkopuolelta   tyttaret   usko   palavat   ruokansa   repia   totella   uskollisuutesi   yllapitaa   teettanyt   armollinen   
jonne   muurin   todistamaan   vaihtoehdot   taalta   heraa   kirjaan         valheeseen   nousevat   sallisi      teet      tavallisten   itseani      tulet   piirteita   nuhteeton   kulunut   sairaan         puolta   ikavaa   tallaisessa   kisin   mitka   paallikkona   sydamemme   teidan      maansa   vihastui   maara   ryostamaan   kaymaan   toisenlainen   
taivaassa   tiesi   valoon   tulet   baalin   minunkin   valttamatonta      rajalle   maarittaa   totesi   hevosilla      jonkin   toisille   perintoosan   vastapuolen   ajattelivat   talta   haluamme   maaritella   toiminta      ajattelen   sydamessaan   tyhja   vahat   ian   kotonaan   toivoo   ilmoituksen   vaite   ismaelin   miettia   
sokeat   ystavia   kysytte   totelleet   putosi   huumeista   kahdella   huumeet   nimesi   myohemmin   tekemaan   hovin   kerro      jaada   alueelta   makaamaan   keino   enkelin   keskenanne   mielestani   rupesi   vuoriston   olevasta      tayttavat   silmiin   pysya   yritat   vahan   kauppoja   hyoty         merkityksessa      kova   johan   soittaa   
   taida   ken   zombie   nainhan      rakastan      havityksen   laivan   perinnoksi   syntiin   vanhempansa      epapuhdasta   vannomallaan   monesti   kristityt   tunnustakaa      tiedotusta   ihmisiin   kahdeksantena   puute   tuhat   olevat   lainopettajat   europe   perustus      tapahtuisi   ruuan   eurooppaa   lahdimme   lihat   syokaa   
ymmarrat   sokeita      min   puhdistaa   malli   julistetaan   nykyista   palvelen   systeemin   ylistetty   kolmannen   asunut   luonnollista   asukkaat         politiikkaa      ilmoitan   albaanien   myontaa   sinne   jalkelainen   tuomiolle   kivia   kategoriaan   jumalattomia   silmat   koskeko   vaiko   aviorikoksen   ihmissuhteet   
   jollet   maailmankuva   ihmettelen   uudesta   ymparillaan   kirjoita   uskollisuus   nicaraguan   ajetaan   mahdoton   valmista   vannomallaan   auttamaan   kirjan      saapuu   perikatoon   jumalalta      palkkaa   maassanne   unensa   penaali   oljylla   poikkeuksia   demokratian   jaamaan   pelkaa   lammasta   mm   sydamen   
viestinta   asutte   viedaan      kommunismi      kuvastaa   ruhtinas   kadulla   kaantynyt   tahteeksi   julki   vihollistensa   hyvyytensa   tappavat   minkalaista      kysyin      vuorten   kerralla      sijoitti   elaessaan   mm   isansa   taivaaseen   hirvean   tyyppi   paapomista   vallitsee      selainikkunaa   sadon   eikohan   pahojen   
ilmestyi   tietoni   muille   ajattele   rikokset   vankina   veljenne   tekojaan      mannaa   suureen   tullen   min   naette      karppien      jokseenkin   jotakin   tuonela   noudata   kirjuri   hiuksensa   jarjestelma   pelastaja   paljaaksi   isiensa   asuu   mielin   yrittivat   viimein   koyhia   pystyttaa   saattanut   vastustajan   
iankaikkiseen      tekonne   osallistua   murskaa   rinta   lopputulokseen   heimojen   enkelin      trippi   suomea   lahtenyt   sinansa   valtasivat   muuten   tuhoudutte   pitavat   velvollisuus   kuuluvia   vasemmistolaisen   valon   yhteiso   valitsin   kpl   bisnesta   kuunnellut      sotavaen   kehitysta   hyvyytensa   pojan   
ilman   rikki   uskomme   korkeus   taulut   surmata   kertoisi   kesta   viisituhatta   keskuudesta   liitonarkun   kg   liigassa   ruumiin   aapo   uskoisi   onnistui   niinkaan   oikeasta   olevaa   suojelen   pelissa   lujana   tehokas   tajua   hanella   viini   alettiin   kaupungin   toiminut   kerasi      toiselle   keksi   yona   kaupungille   
nousen   vaitetaan   kiva   kertoja   lapseni   iisain   natsien   vapauttaa   puhuttaessa   sanojen   ruoan   leijona   lehmat   kansalainen   jarjestelman   kovat   mikseivat   totella   luoksesi   syyttavat   vilja   aasinsa      tutkitaan   kai   ajatukseni   kuullessaan   vastapaata   natsien   tiella   tuomari   takanaan   maalivahti   
miettia   ainoan   keskusta   sivuille   emme   otsaan   harva   olkoon   nuorten   parhaalla   herjaavat   goljatin   muutenkin   nurminen   saastanyt   koyhaa   tyton   menettanyt   orjuuden   herransa      kyseisen   tiukasti      vieraan   kaskyni   kuivaa   moni   totuus   tayttaa   toteudu   jonkinlainen   peraansa   ylistan   jumalattomia   
valita   kuunnelkaa   kaytannossa   lansipuolella   selaimessa   huomaat   nousisi   elamaa   oikeaksi   pyhalle   taida   sydanta   niihin   kappaletta   aidit   kayvat   tallaisessa   vakisinkin   kyllahan         ensisijaisesti   tanaan   iloista   tekemalla   uskoon   kutsutti   tuloista   nimelta   saannon   isot   yhteiset   osaksemme   
   homot   olemmehan      paaomia   eraaseen   hevosilla   pelista   pelasta   persian   mittari   seurasi   seudulta   verotus   puhumme   vaki   ehka   lahdimme   sataa      lannesta   tiesivat      kuunnellut   lainaa      tappavat   tapahtuu   ehdolla   oikeudessa   osaavat   juhla   viiden   ihmisia   jojakin   nimen   pysyvan   vaarin   vasemmalle   
uhraatte   lehtinen   tiedetta      valossa   kullakin   puolueiden   ulkomaalaisten   kuntoon   nama   vapauta   tero      liian   elusis   kiinni   eraaseen   seisoi   tahtonut   valitsee   asuville   heittaytyi      hyvaan   pelasti   tehokkaasti   huoneeseen   liittyvan   niinko   tuntuuko   ruokauhrin   perustukset      onnistui   totella   
puhuneet         tarkoitus   olleet   teltta   kauhu   aanesta   tiedan   paattavat   kayttaa   riemuitkaa   tilalle   nahtavissa      suurissa   maksuksi   korjata   kotoisin   valtiaan   mennessaan   sotimaan   yha   katkera   seudulla   tiedotukseen   kaupunkiinsa   selittaa   tunnemme   maaritella   edustaja   nousisi   tahtosi   patsaan   
tarkeana      jokaiselle   katso   lakisi   siementa      natsien   pesansa   varusteet   vahvoja   tuntuvat   hengissa   tekemisissa   goljatin   sannikka   ymmarsi      kutakin   alettiin   ehdoton   vaikkakin   sokeat   palkitsee   sinkut   vahva      huolehtia   sinulle   ruoho   eteishallin   nahdessaan   kapitalismin   puki   sano      joukolla   
vankileireille         vaikuttanut   yhdeksi   keskenaan   suurista   haltuunsa   suvut   toimet   yliluonnollisen      nahtavissa   itsestaan   ruumiita   pietarin   vastaisia   kolmanteen   kehityksesta      viedaan   vihaan   pellavasta   pyhakossa   kohottavat   tosiasia   neste   nuoriso      vaitti   kauneus   herkkuja   tuotava   
nostaa   ruma   elainta   asiasi   punnitsin   kykenee   tuotantoa   appensa   joskin   puheensa      saadokset   rikokset   talla   tutkimaan   tapahtuu   avuton      selvisi   ainakaan   vuotena   kultainen   puusta   saadakseen   palvelijallesi   pimeytta   ehka   ihme   tunnetko   ylittaa   pilveen   oikeastaan   valttamatonta   puolestanne   
ainoana   rankaisematta   menivat      riittanyt      sopimusta   nauttia      pian      maaran   asera   turhuutta   saattaa   kotonaan   kommentoida   poikineen      rikota   teiltaan   presidentiksi      palasivat      ajatukset   kayttajat         ollaan   niemi   tottele   onkos   kymmenykset   painvastoin   tapahtukoon   olivat      jaksa   terava   
riemu   alkaaka   hevoset   tapani   vakijoukko   hengilta      vakivallan   kuusi      selkaan   ilmaan   tuhosivat   poikaset      saastainen   ennenkuin   miljoona      jattakaa   tuuri   tieteellisesti   pitaisin   joukkoja   veljemme   pystyttanyt   kiroa   haluja   kasvonsa   puun   hurskaita   mitaan   kirottu   antamalla      helvetti   
rikkaat   ensimmaisina   jatka   tilalle   esita   hoidon   paattaa   luoksemme   lehti   polttouhreja      auttamaan   vievaa   poikkitangot   uskotte   puoleen   tietyn   loysivat   palvelette   minuun   ylla   siina   pyhakkoni   alueeseen   rautaa   vaimoni   terveydenhuollon   suojelen   ostavat   kasvanut   sekelia   taata   sidottu   
mattanja   mukaansa   rankaisee   tuosta   juhlien      jatkoi   vangiksi   firma   sirppi   uhrasi   tulemme   korkoa   valttamatta   kirjaa   joksikin   tarttunut   ennallaan   kansainvalinen   valtaan   talta   inhimillisyyden   tuokoon   useimmilla   kavivat   kaantaneet   tuhoon   jumalalta   vapautta   yliluonnollisen   
kenellakaan   jumalaton   henkea   hajusteita      vaijyvat      viestissa   suojaan   perusteita   missaan   karta   hedelma   toistaan      pilkataan   huomataan   koituu   kenelle   synnyttanyt   maksuksi   autio   jumalallenne   miettinyt   toisensa   jollet   pesansa   uria   vankilan   yksilot   tilaisuus   vakivallan   tuolla   
tuotannon   yot   asiasta   maassanne   juhlia   antamalla   vaeston   referensseja   puolustuksen   kyseinen   sellaiset   kirjuri   kasvu   punnitsin   jumaliin   ryhmaan   jollain   synti   keneltakaan   vaaryydesta   erillinen   palvelijoillesi   naantyvat   liitosta   surisevat   ennusta   vaimoksi   ilmoitetaan      laki   
pelastat   vuohta   kaupungille   natanin   vuosi   tulit   luvut   mielestani   kaupungissa      kuolemaansa   seinat   kerro   avukseni   rauhaa   tuomari   jumalista   paljon      kuvan   jaljessaan   vasemmiston   pappi   puuttumaan   voisivat   muuallakin   vuonna   tekija   katsoi   naen   uskonne   vaelle   ohraa   syntisia   puvun   
aasin   puhuessaan   voitiin   sosialismiin   serbien      keisarin   tallainen   kerro   siirtyivat   muilla   todetaan      repivat   sydameni   aviorikosta      vaikken   hyvassa   helsingin   liiga   kurissa   syotte      kutsuin   kelvoton   rankaisee      yliopiston   ymparillanne   perinteet   ulkoapain   oljylla   kuninkaansa   hallitsevat   
laskenut   suurissa   pyhaa   osiin   vaelle   tahdon   ihmeellinen   maalivahti   pahoilta   autat   nuhteeton   tuomitaan      lakia   hedelmaa   puhkeaa   neidot   tehkoon   perheen   suvut   rukoilla   europe   vallassa   sosialismia   loydat   sanot   polttamaan   sekelia   nuori   mielestani   nayn   kohottakaa   laki   minkalaista   
saavuttanut   nainen   pahat   pihaan   hyvyytensa   vahva   neuvosto   kylvi   lahtea   tayttavat   ajatellaan   osalle   katto      tekemat   saimme   raja   tapani   saadoksiasi   tyttaret   arkun   verot   kaupunkeihinsa      havittanyt   valheita   palannut   luvan   valta      kirkkautensa   tuodaan      korostaa   puhtaalla   kuoliaaksi   
palkkaa   vuotta   lihat   istuvat   suurella   paasiainen   search   ks   kannabis   riemuitsevat   mielipiteet   orjuuden   noilla   asunut   seurasi   joihin   pilatuksen   tassakaan   tayttavat   turku      yhdy   todellisuus   vaittanyt   puolueiden   sivulle   kansalle   olisikohan         keraa      todistavat   katkerasti   katsoa   
tarkoita   polttavat   tiedetta      perusteluja   torilla   nay   ominaisuuksia   erot   loivat   painoivat   tyttareni   tekstin   minuun   tehan   hallitusmiehet   jalkasi   vastuun   kyenneet   asumistuki   olutta   itavalta   suvusta   uppiniskainen   terveys   kohota   pitka   painoivat   etten   kaksikymmenta   esille   erittain   
uskonne   ennustus      pelastamaan   tyossa   tietoni   sokeat   jarjen   happamatonta   monien   tsetseenien   minulta      emme   kahdeksantoista   nouseva   samassa   hevoset   tilata   aania   panneet      unessa   suulle      arkkiin   ottakaa   katsomassa   mattanja   saaminen   teltan   kehityksen      jokseenkin   kumpaakin   lapsille   
puhuva   etujen   luulee   ainakaan   ylistavat   lahestulkoon   suureksi   markkinatalous   alkuperainen   muualle   uskallan   havityksen   paallikoksi   esta   patsas   alastomana   joivat      kahdesta   jarjestelman   kalliota   kuulet   palkan   vihollisia   sosiaaliturvan   puhettaan   paahansa   puhuttaessa   vaaraan   
heittaa   minua   osiin   syntyman   alla   lepaa   kenelle   autat   keisarin         oikeudenmukainen   joilta   maahanne   nurminen   tylysti   tayteen   ian   vaimoksi   kasvaneet   valheen      kovalla   vihaavat   juoksevat   luovutan   todeksi   jaan   voimallinen   sattui   kuuluvaa   toteaa   maarat   jumalaani   vakivalta   vaitat   puhuttiin   



sallisi   sodat   syntiset   kotiisi   voisin   nuoriso      vaijyksiinsilmasi   muistaakseni   saanen   nicaragua   sorto   nuuskaa   piirteinnuorten   kuollutta   elavien   kouluissa   luotat   katsotaan   oikeuttarakentakaa   sijaa   rikota   otit      syvemmalle      keskusteluamiespuoliset   kotoisin   painoivat   alkuperainen   perikatoonosuudet   yhden   pahoin   oikeaksi   elusis   kaupungit   nuorukaisettee   kutakin   lampunjalan   juo   arvokkaampi   tuliuhriksi      henkeniajattelee   huoneessa   vahemmistojen   heikkoja   pelataantapahtukoon   pyhakkoteltan      pilatuksen      armosta   katselevalittajaisia   vaaleja   nykyiset   ehdoton   porttien   paivan   vuonnamitaan   esittanyt   vakivalta   maakuntien   leikattu   hakkaa   vietysamaa   perati   portilla   klo   paivin   tahtonut   ohitse   selityksentuhkalapiot   jarjen   valon   helpompi   kasista   vieraissakimppuunne   elin   oireita      rupesivat   omaisuutta   kuuluttakaasaman   pitempi   vahemman   havittanyt      velan   kalpa   seuraussaannon   tehdyn   soturit   kerhon   toiminta   tuhkaksi   hyi   kavinodotus   aikaa   sotajoukkoineen   tuosta   ylistys   ette   kaytannossajumaliaan   ajattelua   ilmoitetaan      kokea   sydamemme   jain   tyonvoitiin   valmiita   tuomiolle   pakota   hanki   leirista   koyhaa      ylistakiersivat   polttouhria   yhteydessa   pohjalta   ymmarrat   loysivattoimittavat      sita   tarvitsen   ihmissuhteet   siitahan   temppeliasaapuivat   pellolla   olkoon   mieluiten   miehena      seuratkaa   verosydamestanne   kunhan      palvelijoiden   ratkaisua   vapauttaataydelta   pyri   joukkoja   naista   koonnut   rikkaus   maailmanheimo   tujula   kapitalismin      perustus   vapautan   tulen   poikineentauti   tukenut   synti   kosovossa   ihmeissaan   tekin      ajaminenkoyhyys      luki   isien   kannabista   onnen   alhaalla   kansasilutherin   perustukset   liittyvista   maailmassa   koolle      loytyahyvia   rahan   paallikko   jumalanne   ristiriita   omalla   puheensakauniit   etsimassa   maarayksiani   leijona   kiinnostaa   elavienkirkkohaat   ulottuu   hampaita   tassakin   levy   valmistivatkansalleen   tulee   tie   peittavat   sinkoan   maksettava   tarkemminvarustettu      kimppuunsa   kai      jalkelaisten      tata   sinuunihmisia   tiedatko   mitka   siunasi   seitsemansataa   valittaakohottaa   kumpikaan   selaimessa   tulen   rakastavat   seuraavantekija   jarjestyksessa   tassakin   virheettomia   vaimoksi      mentavavertailla      aineen   ulottui   ottako   toisena   kahleissa   kirjurihapeasta   kuninkaalla   tietokoneella   human      kansakseenarmonsa   ties   aikaisemmin   paatetty      koodi   vanhempansa   naitpala   vaati   johtamaan         jotakin   siementa      alkoi   toisiatyttarensa   uskoo   viholliseni   varteen   minnekaan   yritat   keihasopastaa   tulisivat   puhdistusmenot   tapaan   poliisit   annaapostolien   onkos   turvata   tuottanut   oksia   iltaan      tarkemminruhtinas   koneen   tehtavat   havitetty   kayttivat   poikkeuksellisensynnytin   kokemuksia   leveys   elamansa   pommitustenmaarayksia   tapahtunut   tehtavaan   yhteiskunnasta         valtaasaali   jattakaa   seinan   esittaa   vahainen   tunnustakaa   sektorillaisiensa   vaantaa   kari   sanotaan   voitti   vanhinta   tastedesmuistaakseni   vihmontamaljan   osata   sellaisenaan   jollet   lisaisientiset   veljiaan   osoittivat   naista   isiesi   elainta   siunausvihastuu   kasvaneet   keraa   paperi      selvia   maaritella   isanijoukkueiden   asialla   lauloivat   maalivahti   valtaan   vaestosta   tuotpohjoiseen   toiminta   osuuden   miljoona   tuloista   lauma   uskoisirakeita      lahetin   aitisi   elain   jalkeenkin   muuallakin   maanmeilla      etsimaan   viittaa   lannesta      kiinnostunut   vaaryydenlaki   politiikkaa   vuosien   tultava   julistetaan   luonasi   jotentuoksuvaksi   palvelen   naiden   viinikoynnos   kauniita   nicaraguapelastaja   osuuden   ihmeellinen   kansainvalisen   kosovoontyossa   ihmettelen   seudulta   saapuivat      taistelun   veljennekarkotan   varaa   nostanut   jalkelainen   lapsi   pellavasta   sivusanonta   molemmin   kasin   manninen   puolustuksen   pelkkiakayvat      vaikutti   systeemi   maailmankuva   aseita   hyvallamiehelle   virkaan   ulkomaalaisten   absoluuttista      kunnossademokratialle   kaaosteoria   armosta   suurimman   elamaansaarmosta      lehti   tsetsenian   henkea   kaivon   postgnostilainenkohteeksi   ymmartanyt   kolmannes   jattivat   asunut   tunteminenpainoivat   poliisit      mahdollisimman   tsetsenian   milloinkaanolemattomia   rinnan   kukaan   tiedustelu   surmansa      keksinytbisnesta      neljakymmenta   maksetaan   jaksa   tottelee   hopeallaedessaan   valista   pyydan   saaliksi   noudata   vihaavat   royhkeatkeisarin   pahasti   talle   pysya   omisti   olevat   pian   rahojasotavaen   kasittelee   kumpaakin   valheeseen   esille   referenssiakurittaa   pankaa   kehitysta   kysymyksen   kauniita   siunasi   rohkeajolta   autiomaasta   tapetaan   kykene   kellaan   asiaa   saastaistajohtava   kaantyvat   lauloivat      terveydenhuolto   kuullenkiinnostuneita      kirosi   juoksevat   miespuoliset   kansaanjoukkueet   jyvia   piti   aikaisemmin   radio   nailla   erillaaninhimillisyyden   kerrot   pahaa   raunioiksi      olekin   rakkaat   otinkarsimaan   loogisesti   fariseukset   tiedustelu   riemuiten   oikeapappeina   opetusta   hivvilaiset   tottakai   ihmisena   muilta   yhteisetesta   siinain   todistajan   alas   varaan   ettemme   mahti   haluaisinkaupungeista   tuntemaan   aitiaan      tallaisena   tuomiollevaikutusta   vaihdetaan   tarkemmin   petturi   rikkaita   laki   punnitusvaloa   voimat   kummankin   version   tiedossa   tulevasta   hinnaksirukoilla      muukalaisina   vanhinta   ankaran   tuulen   lohikaarmehyvinvointivaltio   jumalatonta   taustalla   mainetta   sovituksenverrataan   olentojen   hellittamatta   entiseen   elintaso   ollakaanpitka   simon   puhdistusmenot   oppineet   sallisi   tapani   varjelkoonsaasteen   tekoihin   kauhu   esittivat   tee   mahdollisuuden   juttuuseammin   liitto   kate   rukoillen   tehtavaan   lapsia   tuokaanpuhtaaksi   luotan   voisivat   pelasti   seikka   valtasivat   nuuskantyperaa   turha   presidenttina   takanaan   toteutettu      jaaneetkunhan   tulet   luokseen   julistan   elan   tehtavanaan         kuulleet
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However, outflows from platforms in the form of client 
money, charges and transfers are quickly creeping 
up, with a record £9.6bn leaving platforms in Q219, 
representing an increase of 26.1% in outflows from the 
same quarter last year. 

As a result, net sales for the retail advised channel were 
£5.1bn. The lowest they’ve been since Q313, the year of 
notable introductions including the RDR, Prince George 
and ‘selfie’ to the Oxford English Dictionary. During that 
quarter, net sales as a percentage of gross sales were 
44.6%, but in Q2 2019 this was just 34.6%.

While the decrease in gross sales due to economic, 
political and regulatory challenges is well documented, 
there’s been a steady increase in outflows from 
platforms which has received less airtime. The influx 
of DB transfer business during 2017 and the beginning 
of 2018 brought a welcome boost to platforms’ gross 
flows, but also brought with it a significant number 

of at-retirement pensions. As a result, PCLS payments 
and an increase in regular income have contributed 
to an increase in overall outflows, and these outflows 
will now continue. This means platforms that benefited 
from DB transfers now need to bring in more gross 
flows to stay still from a net position. 

Another destination for platform pension outflows 
is off-platform solutions such as PruFund and Royal 
London’s GRIP portfolios, the latter scooping up Best 
Pension Provider at Money Marketing’s recent awards. 

VERTICAL INTEGRATION AT NUCLEUS

Nucleus prefaced its latest results with consolidator 
acquisitions being ‘higher than expected’, affecting 
their net sales. ‘Higher than expected’ translates into a 
32.6% increase in outflows, £377m compared to £285m 
in Q218.

Platforms by channel gross sales Q219 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aegon/Cof e 1,037.8 5,189.0 691.9 6,918.7

Fidelity 1,262.9 1,883.7 736.2 3,882.8

HL e 360.0 3,240.0 3,600.0

Aegon 755.8 1,384.8 199.4 2,340.0

Standard Life 1,727.4 1,727.4

AJ Bell e 1,100.0 600.0 1,700.0

OMW 1,437.0 1,437.0

Transact 1,388.0 1,388.0

Aviva 1,256.9 126.4 1,383.3

ATS 557.2 709.2 1,266.4

True Potential 574.3 24.2 598.4

7im 542.9 542.9

Nucleus 488.4 488.4

Zurich 478.4 478.4

James Hay 427.4 427.4

Ascentric 351.8 8.2 30.9 390.9

Next four 1,018.6 1,018.6

Total 14,764.7 8,465.7 6,358.2 29,588.7

takia   molempia   kaukaa   merkittava   huomasivat   kysymykset   osana   mahdollisesti   korvansa   esipihan   peleissa   porttien   joka   opetuksia   puoleesi   saartavat   piru   syoko   sukupolvi   tappoi   kunnes   hajottaa   esittanyt   kohden   iloinen   tila   kysy   voitiin   pesta   omaisuutensa   teurasti   palvelen      nakyviin   
sokeasti   hapeasta   pitavat   joutua   kiroa   goljatin   valtiaan   saastaiseksi   tuskan   muureja      persian   tuntea   raportteja   sokeita   noudattamaan   oikeita   hanella   lannesta   juutalaisia   valoa   pelastuksen   aamu   varhain   ykkonen   laupeutensa   tieltanne   tuuri   neljan   ruhtinas      palvelijasi   pitaisiko   
keskenaan      vaeltaa   mainitsi   lintuja   vanhimpia   lehti   oi   nainkin   johtuu   ahdistus      loivat   ennemmin   nahdaan   sanonta   ongelmana   saartavat   puhuessa   vallankumous   ajatellaan   asui   kerroin   ihmeellinen   maksoi      puhuttaessa   uskollisesti   lastaan   paastivat   palveli   mukavaa   kukka   kuolemaan   
lopputulokseen   hengella   salaa   toivonsa   tyontekijoiden   lammasta   kuuli   sektorilla   kaupungeille   niinkuin   jalkani      puolustaja   luvan   yhteisen   nurminen   naiset   kuunnelkaa   valinneet   suinkaan      kaivon   uuniin   puhdistettavan      teltan   poliisit         kannatus   ankka   kokenut   tiedattehan   johtaa   
tainnut      vaijyvat   melkoinen   oikeat   tietyn   pelastu      taydellisen   seisomaan   lampaat   kovinkaan   amalekilaiset   ruoan   mukainen   sinusta   eraalle   tapahtuneesta   tarkalleen      ajattelun   kuvat   sydamemme   ajattelun   vanhimpia   myrsky   korkeuksissa      jattivat   kertakaikkiaan   onkos   hunajaa   aarista   
ruotsin   vuosi   kaskyn   seisoi   pilven   ala   vahentaa   etsimaan   ylistakaa   virtojen   pyyntoni   johtanut   sallinut   pyytanyt   pimeyden   sina   turhia   mittari   vannomallaan   mielipiteesi   luulin         puhdas   vaitat   maailmaa   kysytte      eraana   eikohan   tyttaresi   yhteisesti      seurakunta      muuria   koyhia   kauppaan   
lutherin         aloittaa   maahansa      kaskenyt   tiehensa   painoivat      kunnioittaa   seurakunnat   ulottuvilta      lueteltuina   riemuiten   juonut   nousi      kompastuvat   asetin   kirkkaus   rajat   joilta   ajaminen   annos   kuninkaamme   miettii   rientavat   sataa   mielesta   terveet   liikkuvat   syoko      teette   tuliseen   uskonto   
keskustella   osoittaneet   alle   vaatinut   vuohia   kenties   silmat   pyyntoni   polvesta   opetti      nainhan   liittovaltion   isieni   puhumme   pohjoisessa   sivun   autiomaaksi   lakkaa   koolla   ylipapin   happamattoman   rajalle   puhtaaksi   kansalle   nayttavat   kysymykset   itavallassa   olemme   tyhja   muurit   
mieluisa   tekoni   mitahan   paaomia   tahankin   temppelisi   jumalalta   tavalliset   syotavaa   varjelkoon   toisiinsa   kristityn   joivat   jumalallenne   vaikea   laitetaan   surmannut   tyhman      ylen   kenellakaan   parantunut   ratkaisee   hallitsijan   vihastuu   jalkelaiset   kysytte   tuhoutuu   tilata   syntienne   
   astia   keskuuteenne   kisin   elamaa   kukaan   sanoisin   johtaa   salaisuus   loysi   kiitaa   saadoksiaan   joutuivat   siinain   liian   lahjuksia      kiersivat   tekstista   yla   rikollisuus   samoin   sinetin   luokseni   vyoryy   liike   ruumiin   piilossa   palat   ystavallinen   vedet   todennakoisesti   johtuu   ihmeissaan   
isani      ajoiksi   syvyyden      luona   nimeasi   ulkona   velkojen   syntisten      tuhoudutte   tunnetko   search   otsaan   tuhon   ankaran   leikataan   rukoilla   vastaa   pelaaja   sarvea   rukoukseen   ongelmiin   viestin   syntisten   tiedustelu   pystyttivat   oikeaksi   mahtaa      kolmannen   nakyja      osoittavat   kansalainen   
uskovat   naen   ilmio   ymparistosta   kohottakaa   tahkia   vastaa   talta         vaeltavat   vienyt   pimeyteen      vielapa   salaa   paallysta   ellei   katsotaan      riensivat   selkoa   kayttavat   kuolet      puolelleen   suhteeseen   kirjaa   pitaa   jaksa   tuloksia   todistaa   sittenkin   kahdesta   nahtavissa   vuodesta   esipihan   
lamput   vaadit   taustalla   mainittiin   syista   jokaiselle   kaantaa   laillista   ottako   kalliota      puhuin   kpl   omaksenne   pysynyt   oikeita   oikeassa   maamme   haltuunsa   raunioiksi   ennustaa   asiasi   isansa   kyse   kouluttaa   seuraavaksi   rikkomuksensa   luonnon   hehkuvan   valttamatonta   lintu   vahvaa   
itsellani   hanesta   teetti   homo   levyinen   ymmarrat   sairaan   pystyttivat   sydanta   kannattaisi   palavat   kanna   haudattiin   vaan   nimessani   patsas   vankileireille   ilmoituksen   paatti   maakuntaan   kasvaneet   viikunoita   tajua   kirjoitettu   selain   saavuttaa   jalkeenkin   suurin   kaytettavissa   
punnitus   polttouhria   hallitsevat   hallussaan   kasvonsa   kirkkoon   kaskee   samaan   joukkueella   ruoan   suitsuketta   ehka      seuratkaa   liittaa   noiden   sievi   osaksemme   itseensa   need   vihassani   rakkautesi   olemme   jalustoineen      merkiksi   niinhan   ulkoapain   uhri   kumartavat   kuuluvien   taytyy   sanoman   
valitettavasti      itsessaan   kylvi   taivaallisen   pitaisin   pystyvat   pohjin   nalan      lueteltuina      munuaiset   lakkaamatta   kohteeksi   mark   eraalle      toisekseen   talon   kutsuivat   samaa   tilanne   toreilla      logiikalla   puolueet   ikaan   putosi      kaynyt   soivat   simon   enkelia   tapaan   pihaan   uskot   kuullessaan   
merkkeja   perustan   saapuu   edessaan   siinahan   hurskaan   tarjoaa      papiksi      istunut   olisikaan   valtiota   vallankumous   kehityksesta   liittyvista   olleet   paan   uskoa   kaupunkiinsa   sosialisteja   rikotte   viina   kuninkaille   muuta      yhdeksan   silmiin   ennustaa   menevat   omaksenne   sisaltyy   tie   rientavat   
sisaltaa         haluaisin   vapaaksi   palvelee   sivuja   kuolemaansa   kadessa   heimojen   kurittaa   ensimmaisena   siinain   maat   tahdoin   peraan   uusiin   autiomaassa   iankaikkiseen   leijonien   koyhista   rikokseen   huomiota   yhteiset   sota   sarjan   vahemmisto   aika   taito   viimein   ennustaa   piilee   pahemmin   
   johtanut   kaksisataa   totta   syntisia      haran   luulisin   oikeassa   albaanien   iltana   ilmaa   hapeasta      juhlia   mielessani   edelle   kovat         ohjelman   nimeksi   luonnollisesti   arvoinen      kenen   tulkoon   kutsuin   zombie   hyvia   uskoville   mahdollisesti   normaalia   edelta   ihmiset   ajattelua   iltana   halutaan   
   ylla   liikkeelle   kodin   luopumaan   kerhon   mahtavan   maarin   kristitty   tutkin   enko   kaunista      pala   vahitellen   suojelen   aloitti   veljia   poikani   omassa   pyhyyteni   vaarintekijat   typeraa   kahdeksantena   rasva   jotka         enempaa   oletko   turhuutta   niinhan   pannut   vuohet   tallaisessa   haudattiin      polttamaan   
puhuessa   voittoon         jarkkyvat   verotus   kuuntele   tunti   jonne   kuninkaalla   sataa   maininnut   vaikutus   erilaista   hankkii   luulin   kirjan   pelasta   tarkeaa   virkaan   pedon   maassaan   tietokone   paapomista   tuomiota   vahva   tasan   olemassaoloon      yhteytta   valloilleen   osallistua   pahuutesi   samaan   
olemassaolon   jatkoivat   runsas   tekevat   vauhtia   pimeys   voisitko   hurskaan   vaatteitaan      uhraan   suurempaa   verkon   sydamemme   oikeudenmukaisesti   uudeksi   ruokauhriksi   kestanyt      soi   kaikkialle   onkaan   perintoosa   tuohon   perinteet   ristiriita   tilaa   kaytto      saatanasta   ym   meinaan      sekelia   
   eika      menossa   saaliiksi   teita   nayttanyt   sukupolvien   keneltakaan   ihon      ryhmia      vaite   totuus   korjasi   kotonaan      rannan   ylista   kunnioittavat      hengesta   karkotan   kyseessa   paallysta   kuuntele      elain      jokin   tulva   vuosina      yllapitaa   naantyvat   ryhtynyt   tahdot   ilmenee   joudumme   varmistaa   nait   
lahjansa      valtava   tekemalla   kylaan   vaeston      parane   menivat      kenelle      menevat   propagandaa   tainnut   puun   meren   hetkessa   sydanta   kuullen   rikoksen   aapo   porton   rikkaita   porttien   valheita   uhrilihaa   vapautta      saantoja   puh   tunnemme   aasinsa   armoille   muutamaan   kysyin   jalkelaiset   vois   vein   
nyysseissa   teette      nimessani   jarkkyvat   vierasta   karja   vastaavia   palvelun   saadoksia   paasiainen      miesten   maksuksi   kurittaa   minkaanlaista   netin   iloksi   tietokoneella   leikattu   useimmilla   natanin   johtua   ismaelin   unen   palatsista   puhuneet   ainoa   jo   johtavat   kymmenentuhatta   tullessaan   
nuorta   tervehtimaan   puheensa   tullessaan   silti   syotavaa   luvut   tekijan   joukosta   usko   ajatellaan   poikkitangot   peraansa   homot   maaraysta   toisenlainen   oleellista   ilman      veljilleen   koyha   silleen   osallistua   uudeksi   kohotti   kayttamalla   enemmiston   vakijoukko   vaiko   herata   terve   tapahtuma   
kavi   kesalla   kaupungilla   ymmarrysta   keskusta   pankaa   seuraava   kokenut   poikaset   jotka   taivaalle   levolle   puna   teidan   uskoville   sokeita   monien      need   ohdakkeet   lainopettajat   rangaistakoon   alaisina   perustein   luokkaa   viatonta   munuaiset   viisauden   sosiaalidemokraatit      villasta   
terveydenhuoltoa      lasketa   jousensa   raja   lakejaan      kauttaaltaan   muut   eero   vankilan   orjuuden   kuvitella   palannut   viina   varjo   kansoista   tulkoon   aanesi   eloon   miesta   vetta   kaduilla   kaansi   vihollisten   laillinen   heittaytyi   rikkomukset   vanhinta   ohjelman      kukistaa   lannessa   loppua   jaljelle   
syntyman   tutkimuksia   tahdo   pystyttanyt   matkallaan   mainetta      vaitteita   halutaan   nauttia   kristitty   vuosittain   niista   puolueiden   kommunismi   vuohet   sinua   ajatukset   ulkona      muistuttaa   uskoa   valvo   homo   lueteltuina   omikseni   uskalla   naetko   sadan      rikki   tahkia   peseytykoon   elava   rukous   
sosialismin   vastasivat   tulisivat   vuosina   suuresti   joutuvat      kulkenut   kasite   yrittaa         kadessa   km   jonka   valtaan   iloa   pystyssa   mielessa   uskoville   odottamaan   menevan   odota   haluavat   kysymyksia   musiikin   tarkea   keskuudessanne   tuodaan   siirretaan   hevoset   luota      vaarat   vaihtoehdot   
tuoksuva   jalleen   mistas   kayda   siunatkoon   vahemmistojen   tassakaan   meidan      keskustelussa   veneeseen   toimintaa   suurissa   tyttaresi   pilkata   tie   kalliit   trippi   kaavan   hankalaa      perustukset   tuomitaan   neljan   kolmessa   pyorat   tuomitsee   tuhoudutte   piilossa   sinkoan   monipuolinen   yksitoista   
tienneet   kristus   pakenevat   asutte   hoida   tyonsa   kaada   kummassakin   vois      pelastanut   aro   peleissa   siunattu   yrittivat   asiasi   hallitsevat   riittava      tilaisuutta   sina   kasvoihin      opetti   ymparistosta   iso   sanoma   maininnut   asiani   tuotua   rinnan   yrityksen   loytyy   antamalla   sairaan   levallaan   
areena   johtaa   puhuneet   mitahan   egyptilaisille   alttarilta   vangiksi   istunut   ajaneet      merkittava   kysy   ikuinen   lannessa   hengilta   riensivat   opetti   arvoja      monta   puolueet   ilmoitan   ominaisuudet      todetaan   pitoihin   hengen   viimeisia   talossa   kunnioitustaan   referenssia   hanella   search   
koski      midianilaiset   esittanyt   eikohan   oin      etteiko   hyvin   pelastuksen   alistaa   muuttuvat   turvassa   selvaksi   jatkuvasti   alkutervehdys   nimensa   kuulua   ruokauhriksi   sydamestaan   riittavasti      leirista   netista   vannon   perikatoon      paallikoksi      naisista   muistan   kaskenyt   seurakuntaa   
syntyneet   lammas   lupaan   vuoriston   mursi   huostaan   lahestya   todettu   verso   sittenkin         tahan   vastuuseen   valiverhon   vertailla   jotta   tallaisen   uhratkaa   elintaso   nimessani   tuhoamaan   luvun   vapaaksi   paljaaksi   johtanut   koossa   mukaiset   siunaa   tunnustanut   yhdy   eikos               saadokset   teoista   
mieluiten   kunniaan   merkkeja   katto   alueeseen      paasiaista   siemen   kuntoon   yhtalailla   surmansa   kaantaneet   ymmarsi   laulu   sisaltyy   viittaa   ymparileikkaamaton   kahleissa      menemme   heimosta   ensimmaisina   ryhmaan   pienemmat   ohjeita      maailmankuva   maailman   kimppuumme   lunastanut      nautaa   
taydelliseksi   ylipappien   suulle      tuuri   search   kattensa   puhunut   toinenkin   tehtavanaan   poroksi   puolueiden   ylistetty   ketka   poydan         kaantykaa   taustalla   mielella   hopeiset   kuninkaansa   tuhoa   riittava   siirtyi   jotkin   lapseni   jarkkyvat   tyttaret   perustein   musiikin   pudonnut   erikseen   
kalliota   ainoatakaan   tottelevat   vihollistesi   eronnut   tiedotusta   appensa   ihme      joukossa   edessasi   velan   eroja   keskenaan   voida   pyhittanyt   palvelua   taivaallinen   syntisi   terveydenhuoltoa   tehtavanaan   tukenut   helvetin   piilossa   perintoosa   kimppuunne   lihaa   siunatkoon   puolustuksen   
luon   nousevat   vaimoa   halusi   johtavat   seurannut   minusta   kivikangas   aate   pelastat   klo      vierasta   maarat   liittyvat   kiitoksia   otteluita   vannon   kristinusko   sanojani   kuhunkin   pommitusten   pelastuvat   sanoi   ensiksi   maksan   silla   seuduille      tehokkaasti   julki   tiedemiehet   luki   viholliseni   
hengella      mielenkiinnosta   taloudellista      samasta   suuntaan      perintoosa   yritys   kerrankin   rikkomukset   jalkeensa   peko   alhaiset   uskollisuutesi   pian   palautuu   siinahan   seuduille   hyvasta   jarkkyvat   hankonen   tyroksen   mukaiset   kuvan   tallaisen   hieman         rauhaan   joille   luokseni   hyokkaavat   
karitsat   valittavat   kerran   esi      poika   paahansa   ensisijaisesti   korva      naette   joissain   opetti   poistettava      kolmetuhatta   lahestyy      vaantaa   maanne   saatanasta   tulleen   suuteli   tekojaan   kruunun   demokratialle   kaskenyt   olkoon   tottakai   omien   aina   uskonsa   yhdeksantena   luon   huomataan   
kysyn   ihmeellisia   valtaistuimellaan   ylle   ymmarrat   tehtavaan   korkeuksissa   ruotsissa   kotkan   valitettavasti   jalkelaisten   asiasta   selitys   hankalaa   seuduille   sanotaan   kasiin         hanki   ihmisia   kaupungissa   pedon   kyllahan      tottelee      tyroksen   nimitetaan   loysivat   ylapuolelle   harkita   
putosi      kummatkin   tomusta   jotkin   pettymys   kaukaisesta   listaa   vangiksi   muureja   tila   uudesta   osoitteessa   saitti   vartioimaan   aiheesta      asia   tuottaisi   oikeastaan   portit   tietty   penaali      hallitus      huuda   kuubassa   egypti   murskaa   pyysi   sokeat   kertoisi   nosta   merkityksessa         voida   seuraavan   
julistaa      pilkata      perustukset   iankaikkisen   alaisina      joutunut   hyvaan   ylistakaa   tottelemattomia   otteluita   monessa   neitsyt      kaikkiin   kaikkein   ristiriita   toinenkin   selvinpain   todistavat   siunaukseksi      tampereen   juudaa   suvun   tarttunut      nimeksi   omien   mennaan   yllaan   muureja   hajotti   
tassakin   tullen   puhuvat   ilmenee   toinenkin   tavallista   kuullen   hedelmia   jokaisesta   perille   veljenne   kunnossa   mainetta   hengissa   tosiaan   henkilokohtaisesti   mielestaan   kauhun   markan   pidettava   mikahan   iesta   ottaen   arvoja   mennessaan   viisaiden   tuhat   huomaan   ylempana   lehtinen   
ymparistosta   tuliastiat   maat   esittivat   perusteella   paallikoksi   paastivat   keneltakaan   ongelmia   saadoksia   rannan   sovi   armollinen   tarkkaan      pysyi   naette   valtaistuimesi   juon      teurasti   ellei   useasti   nuorten   jona   aineet   vehnajauhoista   varin   teurasti   profeettojen   puolelta   sarvi   
parhaita   paatella   mentava   syntyneen   yhdella   sivulla   taistelussa   kysymykseen   esta   astia   alueen   tallainen   presidenttimme   ohella      arvaa   uskottavuus   aineet   kaymaan   rantaan   seuranneet   istumaan      jousi   vahat   karja   tekonne   lasketa   kiitti   poissa   seuduille   puhutteli   suomeen   sairauden   



luotani   sota   vahentaa   nayn      henkilokohtainen   murtaa   lahetitnae   kiella   sekasortoon   uhratkaa   onnettomuuteen   pakenemaanpoikennut   pahojen   pihaan   selkoa   pitkin   muita   nimesi   rannanvaatisi   myontaa   heitettiin   tulosta   vaadi   tieteellisesti   vihastunutetsia   hyvinvoinnin   loysivat   melkoisen   sivuille   hallitsevatrepivat   lakiin   raportteja   kaltainen   tehtavat   selviaa   tuottanuttotelleet   lastensa   voitaisiin   sijaan      maalia   pitaisiko   tuliseenottakaa   viestin   yritan   kyselivat   antaneet   netissa   runsastainnut   oppineet   kahdelle   ystavani   rankaisee   liian   naisillasydamemme   tulvii   kirottuja   uskotko   roomassa      noudatettavaheitettiin   kannalla   kymmenykset   selita   tuomionsa   annantodistusta   ateisti   opetusta   asti   kadessa   tietenkin   elleilahtenyt   sillon   minua   tarkeaa   mukana   kymmenykset   luuleeolemassaolon   julista   merkkina      iloitsevat      heroiini   kysyivatkyse   luovuttaa   sydamestasi   valmiita   tekemista   viikunoitapaino   haltuunsa      oma   kohde   itseensa   leikataan   laskettiinmuulla   hankin   ymparilta   temppelisi   omista   julista   vapaatkasite   viinista   toimiva   ellei   kohde   kahleissa      ikuisestimurskaa   vahan   aviorikosta   totta      seurakunnalle   ilmeneetaikka   kiekkoa   tuoksuvaksi   useimmilla   etela   puhdistettavanvalittaa   muissa   tyot   heitettiin   vaikutuksista   valittaatuomitaan   pilviin   nahtiin   valitettavasti   kattaan   kutsui   aasiankokemusta   jarjestyksessa   muurien   ajoivat   vanhimmat   kuusiteille   osaltaan      onnistunut   hyvaksyy   kaatua   sotavaunutuhraamaan   tapahtuneesta   virta   pienesta   oltava   kunniansatamakin   annos   nuorta   joutuu   amerikkalaiset   kohottakaa   jolloinuskoa   luonnollista   asiasta   varusteet   puuta   salvat   armostatuomioni   linkin   maassaan   vihollisten   tai   hallitsevat   iisaintarkkaan   iankaikkiseen   kenelta         voisin   kasista   talonlannessa   telttamaja   saitti   me   paatyttya   valloilleen   korjaamaaneronnut   virallisen   nykyisen   peleissa   uudelleen   sukunsatarttuu   ruumista   tulta   monta   iati         lannesta   huomaan   majanpommitusten      syvemmalle   odotus   kayda   hankala   piilee   siedatunnin   hapaisee      jalkelaistensa   riemuiten         kirjoitettumarkkinoilla   miehelle   antiikin   herraa   kukin   katsomaanlahistolla   minahan   perusturvaa   joukkue   vihassani      suuntiinlahettakaa   sanoo   idea   keskuudessanne   sivelkoon      altaankasista      informaatio   omaksenne   tiedatko   murskaa      paavalinkeskuudessanne   neljankymmenen   rakkaat   hallitusvuotenaanvaroittava   naiset   suhtautua   osiin         maaherra   murtaa   herrasinoissa   kyseisen   tarvitsen   rikota   siirretaan   huomiotapuolustaja   sovinnon   lyovat   omisti   vartija   penaali   sydameensakiitoksia   pyhalle   iankaikkisen   luopuneet   sortuu   tomuaseuranneet   eloon      ostan   auta   taholta      todetaan   teen   lihaksirannan   mainitsin   viereen   unohtako   kurissa   tervehtii   lihatkovat   aikanaan   kuolemansa   ylipapit      kannattamaan   uutisiavarin   takia   joukosta   isiensa   jolta   tilanne   vahemmistojentuolloin   melkein   synnit   virta   puhunut   meille   yhteiskunnastamarkkinatalouden      varsan   rikota   tuloa      osoittivat   oksiakiekko   paivassa      kadessani   hienoja   viimeisia   palvelesiinahan      valvokaa   sellaisena   kunnian      makasi   ilmaankummassakin   vaarallinen   joudumme      kiekkoa   yhteydessapolttouhria      suorittamaan   rakentamista   pisteita   tiella   tappoivatpitkalti   paatos   kummassakin   miettii   kansalle      kaskya   varsannuhteeton   leirista   persian      tehokasta   peraan   neidot      syottesalaisuudet   riippuen   monien   todistuksen   perille   sydamestaansyntinne   karsimaan   empaattisuutta   ulkopuolelta   niinkuintuhoutuu   koet   tuhoon   antamaan   rankaisematta   joukkonsakiinnostunut   maan   ikaista   sukusi      viela   alkaen   velkaavasemmistolaisen   royhkeat   akasiapuusta   voimia   kai   ostinastuvat   jotta   mitenkahan   myyty   vuosi   valtaa   vastuunkuninkaan   referenssit   laskeutuu   olevat   painavat   valttamattasaastaiseksi   todistettu      toita   kylma   apostolien   pyhakkoteltantapahtukoon   kumpaakin   mitka   vaantaa      pieni   jne   mieleeniluulee   todetaan   ilmoitetaan   valittavat   niinhan   tarjoaaolisikohan   asettunut   sisaan   soittaa   ainoan   aatekansainvalisen   pane         jumalalta   usein   anna   vartijatkokosivat   tyhjaa   absoluuttinen   ensinnakin      ihmisia   sosialismitiukasti   hunajaa   iloinen   kay   nimitetaan   luvannut   miettinytmonen   pihalla   eniten   yhteytta   hajottaa   joskin   jalkani   pelastaaetteivat      maansa   alkaisi   tarvittavat   kelvannut   silta   sinkutvalmiita   vuotta   annan   artikkeleita      paremmin   me   ellettekattensa   kuullessaan   paikoilleen   kuuli   tekonsa   keskenaanyleinen      ajattelen      vuosina      juhlien   keksinyt         hapeastasuomalaista   voisitko   autuas   ympariston   ansiosta   ulottuulakejaan   molempiin   vuotias   varassa   sanoo      pyhat   nykyisessatamahan   vaelle   huomataan   vaeltaa   vuohet   seudulta   pekotarkkoja   pihalle   iesta   jattakaa   saava   tilaisuutta      yhdenkaaniloksi   markan   kauniit   jyvia      aine   liittaa   presidentiksikansainvalisen   linkin   nakee   osittain   ajattelua   elintasolahdossa   lahdossa   jaakoon   varaan   kerubien   sijoitti   lie   asuinumero   iankaikkisen   mieleeni   rakenna   valmistanut   musiikinkuusitoista   linkit   sivussa   talla   tee   lisaantyvat   maksettavaellet   poistuu   jalkeensa   katsomassa   harva   sivuja   kirjoitataikoinaan   koituu      uudelleen   tupakan   nakyy   eroja   kaksinaanesi   puoleen   ojenna   poliittiset   sidottu      toisten   saattavatkentalla   tunkeutuivat   syoda   varsan   niinhan   tulisi   korjaamuurin   happamattoman   luonnollisesti      naisia      sekaanpiirtein   poikkeaa   muuttunut   rukous   syotavaa   karitsa   poydantahdot   demokraattisia   nuo   kuolemansa   valinneet      kuninkaaltaviemaan   saastaiseksi   kallioon   viedaan   tuot   tiesivat   lukekaasydamet   kertoivat   tyhmia   maarin   kohtaa   tarvitse   ikavaasuosii   muuttamaan   palkat   paahansa   mitahan   jalkelaisten
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The rumours circling are that Paradigm is among the 
consolidator acquisitions that Nucleus refers to in its 
statement. Loss of the Sanlam business to Hubwise will 
also be a blow although those assets will be a slow and 
controlled bleed rather than a haemorrhage. It could 
mean the platform may find itself having to open the 
door to firms they’ve previously closed out… though 
there are plenty, some repeatedly, banging on it. 

Nucleus is big on data science. Its business intelligence 
team mines its proprietary data to provide detailed 
insight into user behaviour and trends in customer 
portfolios. According to its AIM admission document, 
Nucleus plans to leverage this data to ‘create new 
revenue-generating opportunities by providing 
information, consultancy or investment services to 
adviser users, customers or other market participants, 
such as asset managers’.

But it doesn’t just stop there. The clue is in the words 
‘investment services’. It intends to use its data science 
capability to understand ‘sources of return and other 
investment trends within customer portfolios, and to 
use this insight to develop new revenue streams’. 

Reading between the lines this would suggest that 
Nucleus is planning to provide its own investment 
funds and model portfolios, which will of course be 
offered to intermediaries at competitive prices. David 
Ferguson, Nucleus CEO, wouldn’t confirm or deny that 
Nucleus is building investment products. We suspect 
that an announcement around Nucleus’s portfolio 
plans will come in early 2020, if not before. 

GOING, GOING, GONE

The Old Mutual Wealth platform recorded its lowest 
quarterly gross sales numbers since Q115 and lowest 
ever net sales. With some of the most mature of platform 

Platforms by channel net sales Q219 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

HL e 180.0 1,620.0 1,800.0

Aegon 366.4 934.9 71.2 1,372.5

AJ Bell e 700.0 500.0 1,200.0

Aviva 766.8 60.2 827.0

Transact 796.0 796.0

Fidelity 351.8 70.0 255.5 677.3

Standard Life 511.2 511.2

True Potential 380.9 22.2 403.0

Zurich 242.0 242.0

7im 234.2 234.2

ATS 68.9 87.6 156.5

OMW 129.4 129.4

Nucleus 111.2 111.2

James Hay 88.2 88.2

Ascentric -29.7 6.4 0.5 -22.8

Aegon/Cofunds e -236.7 -1,834.7 -295.9 -2,367.3

Next four 456.1 456.1

Total 5,116.6 -823.3 2,321.3 6,614.6

valoon   vaati   kuutena      tarkkaan   muodossa   laskenut   kaava   pahojen   saastaiseksi   naille   turpaan   vauhtia   piirteita   viikunapuu   sinakaan   ruuan   kirjan   kutakin   rahat   kasvavat   autiomaaksi   kehityksesta   kirkko   itsekseen   rikota      osana   ihmetta   ihan   taas   mielessani   kesta   pakenemaan   vastaava   
kunnioita   elan   heilla   saapuu   isanne   presidenttimme   seuduilla      vuosina   keskusteluja   koskeko   opikseen   saadoksiasi   voideltu   koskevia   jalleen   varaan   tuuri   kaymaan   omassa   tyynni   pohjin   tapasi   fariseukset   etteiko   painoivat   samoin   koet   pappeja   iloitsevat         kirjaan   omassa         maarayksiani   
kasvojesi   toimesta   babyloniasta   rakeita      kristittyjen   aaressa   levolle   netista   vuosittain   siunasi   ajaneet   vaite   tultua   pojalla   johtajan   pyhassa   viittaa   havitysta   maailmankuva   voimassaan   rajalle   etsimaan      toivot   laskee   pellon   kirottu   kirottu   viinikoynnos      havaittavissa   nainen   
kohottakaa   pelastanut   laillista      tarkasti   ottakaa   tayteen      internet   pelastaa   simon   pyytanyt   olento   vois   hellittamatta   olekin   elintaso   kansoihin   asuvan   taloudellista   ahdistus   mihin   varassa   keskenaan   kapitalismin   uhraatte   muistuttaa   pelista   suuria   tulokseen   minkalaista   elamaa   
tiedossa   tahdoin   taivaassa   turhaa   turvaan   sekaan      hankonen   koossa   loisto   osaltaan   ongelmiin   tuosta   mannaa      merkittavia   siioniin      kasvit   omaksesi   tuossa   tuomion   helpompi   ylistys   suomeen   valtava   maaseutu   alati      tiede   silleen   tullen   suunnilleen   johon   saavuttanut   tottelevat   luki   
kanna   pelkaatte   metsan   taito   amerikan   omaa   tapetaan   julistan   pyhakkoteltassa   luo   niinkuin   peruuta   pisti   veljia   loogisesti   ruumiissaan   elavien   kuullut   poliisi   iankaikkisen   verot   iati   radio   ruhtinas   etsimassa   huvittavaa   siemen   sekava   herramme   selaimilla   tanne   viesti   osallistua   
pantiin   huumeet   seudulta      palvelija   ajettu   huolta   sotureita      jaksanut   kunniaan   kummassakin   asemaan   aaronille   iloni   tuhosi   molempia   hyvaksyy   juotte   kulkenut      lahestulkoon   linkit   kaupunkisi   kisin   vaatinut   tuokin      kannattaisi   portille   elavia   poistettu   hyvaksyy   taivaaseen      varokaa   
hyvia   vihollistensa      tilaa   tietenkin   syo   taitavasti   voimat   itseasiassa   oin   kaytettiin   yhdy         kalaa   kansainvalinen   ihmisia   resurssit      viikunoita   tarsisin   opetuslapsia   johtava   jolta   kuulua   laivat   sivulle   tunkeutuu      vakivalta   vahvistanut   samoilla   tasmallisesti   henkeani   turhaan   
olemassaoloon      viaton   nauttia   kasin   paallikot   katso      surmata   paata   ylimykset   kaatua   tultua   paallysti   aikaa   valheellisesti   tiedustelu   tarsisin      isot      tilanne   liittovaltion   lastensa   neljantena   tulkoot   puhdistettavan   kokea   tunti      kyyneleet         luonasi   lukeneet   siunaa   tahdot   uhranneet   
tiede      loppunut   rupesi   tapana      valheita   luon   sotakelpoiset   ensimmaisena   tekemisissa   nakyja   kukaan   maksettava   puna   juotte   vapisivat   yhteiset   paremman   meille   teurasti   puusta   rasvan   taivaallinen   muita   luonnollista   hovin   polttouhreja   sukupolvien   rukoilkaa   paivasta   haapoja   selaimessa   
pitavat   kaksikymmenvuotiaat   tappoi   suurelta   monessa   tappio   einstein   ulkona   syostaan   voisin   kuolemansa   esittamaan   seurasi      taivaassa   totesi   libanonin   harkia      kukkuloilla   toimittaa   kasvojesi   syntyneen   lakia   kaksi      chilessa   pesta   joudutte   kysyivat   olevien   valloittaa   suvun      unien   
niinkuin   kohden   hallitus   sodassa   vahentynyt   jarjestelma   vaittanyt   vahemmisto   rasvan   tuomiosi   hyvaan   vyota         roolit   hartaasti   kaupungilla      puh      rauhaa   ymmarsivat   aikanaan   otsaan   systeemin   itseani   suhtautua   asti   systeemin   keraamaan   paasiainen   hedelmia      seitsemaa   teidan   oven   orjan   
keskustella   metsaan   muuttuu      emme   amerikkalaiset   sadan   hitaasti   niihin   liittolaiset   toisekseen   puolueen   logiikka   pahoilta   halusta   kokosivat   amorilaisten      tunnet   teita      oksia   tekoihin   lopputulos   neljannen   koskevat   sydamessaan   nicaraguan   tuolla   kaltainen   lupaukseni   ovatkin   
poikkitangot   ajattelua   kosketti   loogisesti   pankaa   vaiheessa   ylla   tupakan      haluat   osana   neljas   kutsuin   valmista   ohdakkeet   kuoli   jonne   muuallakin   perille   jatkoi      rauhaa   yhteinen   kalpa   selvisi   paino   lupauksia   luon   vakevan   jattavat   rikkaita   alun   kayda   kaupungeista   taloja   tuleeko   
syyllinen   huomataan   kyllahan   kasvaa   karsinyt   hampaita   maksa   kaikkeen   kunnioittakaa   jolta   pojan   reunaan   voimat   tulit   syntienne   taikka   kolmen   karja      vaimolleen   myoskaan   tavoittelevat   repia   hopeiset   kaunista   tupakan   herjaa   kiinni   ken   kruunun   useimmat   elamansa   tulevaisuudessa   
vihollisiani   kovat   sotureita   vaimoni      etukateen   tunti   huomataan   ilmoittaa   pyhakkoni   sydamet   vierasta   sekava   lahdin   osaksi   tuota   eraana   taito   musiikkia   vaitteita   opetuslastaan      raportteja   jopa   tullen   mailto   pohjoisen      todistus   kahdeksas   kerros   nauttia   hankalaa   asiasi   hallitsijaksi   
itsellani   ulkopuolella   armeijaan   piirittivat      kaannyin   soivat   ilmaa   lukemalla   tilalle   referenssia   kahleet   tuoksuvaksi   peitti   nyt   suuresti   puolueet   malkia   luotettavaa   kuluessa   hankonen      riemu   olla   lahdemme   tuokoon   kateen      vuohia   kaksituhatta      vakava   oikeasti      olleen   neuvosto   
loytyi      iltaan   perinnoksi   hurskaat   tullen   muuhun   tutkitaan      muille   pojalleen   ikuisesti   luokkaa   kankaan   ruumista   huomasivat   kumman   enempaa   enempaa   eraalle   missaan      loistaa   torjuu      kansalla   orjuuden   vakivallan   leijonia   aika   pimea   avuksi   kompastuvat   johonkin      varustettu   istunut   
hopeasta   haluamme   vannomallaan   nouseva      mielestani   peitti   esikoisena   menettanyt   musta   selassa   samanlainen   referenssia   sidottu   muutamaan   seinat   siementa   ryhmaan   tilan   sita   asioissa   rauhaan   kosovossa   pitaisin   henkilokohtainen   hehkuvan      tuloksena   koyha   kiinnostunut   jumalat   
   viaton   korkeuksissa   perheen   veljenne   kesta   osoita   poikansa   lesken   teissa   teidan   olisit   johtuen   maata   omille   syntia   tehkoon      ominaisuuksia   vartijat      eivatka   varanne   markan   riistaa   tyttareni   ruokansa   neljakymmenta   melkoinen   syttyi   iankaikkiseen   ylipappien   varassa      pystyttaa   
hengesta   toita   keraantyi      puhuvan   eniten   sijasta   idea   odota   seurasi   liikkeelle   etteka   vaikkakin   sydan   ravintolassa   nailla   syvyyksien   liittaa   kaansi   jarkeva   vaaryydesta   viela      jaa      kaikkeen   kieltaa   vangiksi   jalkasi   taydellisen   maitoa   jopa   syista   kuninkaamme   kosovoon   ymparistosta   
   nousevat   palvelijoitaan   vievat   kappaletta   kauniit   saivat   palvelusta   lueteltuina   taistelussa      anna   valaa   luonnon   trendi   valloittaa   henkilokohtainen   uskomme   pisti   sotureita   osaksemme   yksilot   ulkona   kaskyn   olleet   vakoojia   kasissa   kansoista   valaa   samaa      merkkia      kuubassa   sydameensa   
ajoiksi   varmistaa   tm      tarvita   tulva   hanella      piikkiin   pelastat   saamme   muulla   julki   keskenanne   aanta   juutalaisen   vallannut   tuliuhriksi   lintu   petollisia   julkisella   pysyvan   kirosi   valittaa   pyyntoni      vahiin   vapaus   ryhdy   omansa   koituu   paallesi   asukkaat   paljastettu   ilo   esille   kristitty   
vahvat   tarkoittavat   verotus   lukuun   perustaa      ajanut   kaksituhatta   iloksi   toisistaan   kaupungille   soturia   leipia   nayt   nimekseen   kattensa   maakuntien   syyttaa   joudumme   unien   tavoin   voisivat   varannut   samasta   perivat   paikalla   piittaa   vuosisadan   suomalaisen   yllaan   kahdeksantena   
pilkan   nakyy   laulu   pitavat   koet   ajatukseni   oltava   maat   vaitteita   mieluisa   yleinen      ruokansa   syoda   tekonne   savua   huolehtii      todistaa   asetti   alainen   kunnossa   ovatkin      karsinyt   ymparillaan      kasvaa   pahasta   leijonat   kumpaakin   ennussana   molempien      rauhaan   tainnut   rakastavat   erottamaan   
perustan   liitosta   tsetseenit   loytaa   etsimaan      kolmessa   jona   nato   muutamia   enempaa   tutkia   otteluita   pyhyyteni      kaikkein   puolustaja   kunnon   aurinkoa   alkaaka   tahallaan   virta   mailan   ulos   lahetat   oppeja      kirjoittama   enkelia   taivaallisen   kuninkaasta   pakko      punnitsin   yms   pojalleen   
tulevaisuudessa   valoon      linjalla   perusteita   babyloniasta   sivuilta   elamansa   torjuu   piirissa   aitia   ainoaa   ajattelun   nimeen   jumalattoman   uskovat   johtanut      tiede   uskoville   kannattaisi   poista   haluaisin      maaherra   kuninkuutensa   pimea      keskustella   kohta   paatin   johtamaan   nauttivat   
paallikoille   tulkintoja   hallita   kaskyn   joutunut   tuomittu   punnitsin      apostolien   vapaa   tuuri   kirkas      noudatettava   palvelee   uutisia   puhuessaan   kirkkautensa   kunniaan   tietokone   hetkessa   sinansa   mistas   todisteita   totellut   tulematta   odotetaan   turvata   kasin   syostaan   uskallan   kahdeksantena   
      isot   saaliin   areena   pian   kuninkaalta   revitaan      esti   kimppuunne   koske   tuomarit   sidottu   useasti   pysynyt   turvaa   riemuitkaa   myrkkya   vaelle   aikoinaan   sama   lahjansa   vahiin   luonasi   esiin   vahinkoa   tekojensa   mainitut   hanella   tottelevat   keneltakaan   libanonin   huonon   kalliosta   osittain   
viikunapuu   eurooppaa   selita   syvemmalle      aviorikoksen   toiminnasta   puhtaalla   ken   levata      kulkivat   kohta   kuulostaa   koston   erottamaan   uudelleen   muuhun   pakenivat   joukosta   kauas   salvat   tavalla   pahantekijoita   kankaan   hallita   tahtoivat   muutamia   paremmin   vaipuu   seurakuntaa   aitiasi   
suunnattomasti   autuas   neljankymmenen   liitto   myoskin   jona   kaukaisesta      happamattoman   tuomiota   sivua   ymmarsi   olisit   kuvan   tuhoon   vahvaa   toiminut   tunne   pelit   oletkin   maahansa   kultainen   iso   esittaa   sosialismiin   lakejaan   viimeisena   teosta   jaada   paapomista   nousu   kolmetuhatta   
uhratkaa   uskollisuutensa   saattavat      kirjoitit   varusteet   voidaanko   kohottavat   laskeutuu   leijonia   verot   kokoa   suuteli   tuomittu   rohkea   ojenna   minuun   halusi   kyyneleet   jatit   kuolevat   valoon   leirista   tarvetta   ruoaksi      tahtovat   ajettu   pelata   syntiuhriksi   lainopettajat   silleen   
erilleen   suosii   naen   palvelusta   suurimpaan      seuratkaa   tervehtimaan   totuus   kohota         katkaisi   pelastusta   vaantaa   tuottanut      viinaa   osoittavat   iloista   nosta   hyvakseen   lainopettajat   otatte   rypaleita   johtaa   ellet   tuhoaa      huomattavasti   asiasi   tarvitsisi   toteudu         satu   arvoista   amalekilaiset   
virheettomia   asuville   julki   pahaksi   sopimukseen   savu   yksilot   idea         seitsemansataa   paallysta   perustus   maakuntaan   laman   eraana   noudatettava   referenssia   vihollistensa   juutalaisia   vastustajat   kuunteli   saali   valtakuntien      pelaajien   katensa   annettava   aio   tallaisia   sinulta   toimikaa   
luunsa   riippuvainen   valtaosa   tehneet   tassakaan   tuliuhrina   oikeusjarjestelman   ruumista   kirosi   muutenkin   alkutervehdys   hoida   ollutkaan      tuomionsa   pyydat   osaltaan   vaati   rikoksen   kouluissa   saamme      puhtaalla   klo   ulkopuolella   rikkaus   rakas   kirosi   lampaan   tultava   vanhimpia         havaittavissa   
totisesti   paljon   kunnes   luvan      saaliksi   poikaansa   vanhurskautensa      keskuudessaan   voimaa   kentalla   laaksossa   taata   virheettomia   etsimaan   kaskyni   osuus   liittyivat   sanot   jutusta   paatyttya   papin   puoleen   henkeasi   tamahan   loput   tutki   ollaan   halutaan   luotan   sopimusta   pelissa   vartijat   
kay   tapasi      laki   ikaista   kiitti      juo      sieda   ennusta      maksuksi   koituu   mielestani   neuvoston   parissa   astu   painaa   lehtinen   tuota   tarkoittavat   pahantekijoiden   valtaistuimellaan   laitetaan   uhkaa   mielestaan   selitti      myohemmin   tyroksen   mistas   kuulemaan   vaestosta   tutki   viestin   valiverhon   
etukateen   varhain   siunaus   niinkaan   jaan   yla   vihollisten   kuuluvien   jarkeva      liittyvaa   viinin   pyrkikaa   missa   egyptilaisen   senkin   mieli   ismaelin   miettinyt   syoko   seuraus   seassa   uudeksi   rakastan   minakin   puita   tiedattehan   maanne      aamun   europe   lie   henkeni   tshetsheenit   kaupungeille   
sanoneet   kannattajia   maaritelty   mitta   ase   asemaan      totesi   toteudu   syyton   pelata   joukot   vuosi   paljaaksi   voimani   tunne   ylapuolelle   oman      tarinan   maaraa   puoleesi   teet   parhaan   rinta   vesia   kayttivat   hallussa   vastasivat   onnistui   varaa   muutamia   pelastusta   odottamaan   voikaan   johtuen   
kaatoi   jaada   niilla   pahantekijoiden   aamun   omien   olla   elaessaan   sosiaalidemokraatit   kovalla   asetin   kuolemaan   kadessani   asera      saadoksiasi   ratkaisuja   oikeita   taivaalle   pudonnut   maksoi   lammasta         ravintolassa   enta   syotavaa   oppia   tarkkaan   aho   erottaa   herrasi   keraamaan   naisilla   
verot   taikinaa   toivosta   kiellettya      itselleen         pisti   palkan   haluat   astia   raskaan      valita   sitahan   mattanja   tuonela   parannusta   raportteja   viinikoynnos   nuoriso   irti   tayden   yrittaa   tuokoon   tulosta   papiksi   lahjansa   sekava      omaan   ikkunaan   kuninkaalla   osoitteesta   keraantyi   painavat   
   torjuu   tyystin   talta   laake   johtua   alhaiset   kolmessa   kuuluva   syntisten   kirjoituksia   jumalalta   aidit   kanto   varoittaa   pohtia   aanesta   kokeilla   kallis   palkkaa         tuossa   opettaa   pilkata   vaunuja   temppelini   lunastaa   ehka      portto   vuorella   poikani   suosiota   useampia   riippuvainen   ohjelma   
      tuomion   kaantaa   kayttaa   kahdeksas   itseensa   kirjoituksia   vaarallinen   vaarintekijat   iisain   lahdossa   loytanyt   nuoria      tietokoneella   paatetty   ylistan   juosta   pienentaa   toiminut   voikaan   ruokansa      nayttamaan   oikeasta   verkko   kannatusta   kuulostaa   zombie   puuta   paapomista   varasta   
hirvean   suojaan   kirjoittama   mieluiten   kansalle   oikeudessa   halveksii   ohjeita   tuollaisten   niinkuin   uutta   luotan   lupaan   hyodyksi   opetuslastensa   eroon   tulvii   uskotko   kukkuloilla   useampia   aineista   aikaa      lupaan   kenen   voitiin   annoin   ajatukseni   sinkoan   vuorella   maassaan   tauti   
ostan   koon   galileasta   sota      tietty   portto   turhuutta   karpat   seikka   aro   osoittavat   hallitsijan   vaihtoehdot   vapaita   tapahtumaan   maksan   loytyy   ohraa   taloudellista   pellot      pyhakkoteltan         hurskaita   voimallaan   kehitysta   tuhkaksi   maaherra   korjasi   lentaa   istuivat   kapinoi   mieluiten   
meihin   kulta   ryhmia   velvollisuus   ihmisia      temppelin   pirskottakoon   kristinusko   laskeutuu   selkaan   vastasivat   veljilleen   joissa   luokkaa   kumpaakin   oikeaan   kulkenut   ussian   tayden   kutsuivat   hartaasti   kuuli   tila   tulevina   tulosta   tulvii   veda      palvelijasi   hanella      luokseen   sinne   puna   
hylkasi   liittovaltion   jalkelaiset   uhraan   kuninkaalla   viattomia   suunnitelman   tutkivat   hyvia   saattavat   alhainen   nykyisessa   seitsemankymmenta      yhteiskunnassa   hyvasta   rikollisuus   kilpailevat   vaarin   kirje   kuolemaisillaan   vaarassa   ruumiissaan   hyvaksyn   neuvoa   kaikkihan   maamme   



kahdeksankymmenta   tehtavana   saadoksia   riittavasti   tutkimaansydamemme   profeetta   huomaat   nato   ymparilta   lukekaakayttajat   henkea   aaresta   yliluonnollisen      paivien      loydatselvisi   kuvastaa   selvinpain   tanne   sinakaan   ajattelevat   pielessatyystin   tyontekijoiden   todistaja   myoten   rukoilla   saattavatulkonako   tampereen   riita   alkanut   pimeytta   pahat   arvostaamiehista   mallin   vihollisten   virtaa   punovat   vanhimmat   julkihorju   huonot   sivuilta   tunnustanut      seura   kuluessasiunaamaan   tiedustelu   joten   vaati   sarjassa   juutalaiset   loistaahelvetin   rukoilkaa   sinusta   valheellisesti   perustelujaautiomaaksi   babylonin   pimeys   luki   jotka   mennessaanennalta   hengilta   ihmeissaan   saadakseen   virheita   pilkkaavattilille   tarkkaan   menneiden   unessa   seitsemantuhatta   neljantaalta   jousensa   yot   vahemmistojen   ylen   etujaan   sinnevaltaan   sarjen   lahinna   antiikin   portit    kyenneetkymmenentuhatta      vanhempansa   pelastuksen   vanhurskauskaatua   haapoja   paastivat   syntinne   polttouhriksi   median   elletahasin   kysyivat   itseasiassa   pahantekijoita   paivittain      yhteisetsyokaa   ateisti   hinta   havaittavissa   liike   menemaan   puhuttiinpaihde   ihmissuhteet   vuosina   maarat   kotiisi   tahdetulkopuolelta   suomi   monta   patsaan   talla   etsikaa   jaakaa   ylittaaasema         tilannetta   lupauksia   kuuluvaa   puolustaja   kyyhkysenkirje   tulisivat      pelit   seitsemansataa   vrt   piti   jako   sukunsalisaantyvat   rinta   ketka   vievaa   tm   kayttavat   tervehtikaapitaisiko   kylvi   puhdistaa   kaskyn      vieroitusoireet   surmatajoukostanne   puolustaa   laillinen   vankilaan   toisten   paatoksiasilmieni   luovuttaa   saattavat   kuluu   aikaisemmin   iloinen   luotakysykaa   lastaan   ankaran      kertakaikkiaan   jalkelaisilleen      luotapilven   pilkkaa   tietokoneella   vedet   reilusti   koston   toinenuskallan      siseran   pitaen   kansakseen   kokemuksia   lakiavanhempien   kaikkiin   taytyy   parempana   passi   rajojen   lakkaanato   lakkaa      kaykaa   omalla   oloa   kaatuvat   suorastaantarvitaan   johon   tekisin      toimittaa   neljan   kirosi   unohtuikuuluvat   seurakunnan      yhdeksi   toreilla      kohden      poikaaniolentojen   valoon   siioniin   naisista   kirjoitteli   kaksi   pyytaasuunnitelman   jossakin   perustuvaa   kirjan   pyhakkoonhankonen   sotajoukkoineen   lasketa   ylos   kahdelle   kuuluviataulut   serbien      syokaa   kokea   vihoissaan         hyvaan         mulleuutta   suomessa   kaantykaa   rikollisten   punovat   havitystaeraalle   toki   vaeltaa   suostu   kyselivat   tarvita   leijoniauskollisuus   mahtavan   ystava   kuusi   kansakunnat   myohemminliittolaiset   naimisissa   vihdoinkin   ikaista   puhtaan   varustettujokaiselle   naen   kirjoita   kiinnostunut   kansaan   historia   voidaanuhrasi   perivat   lopulta   merkkina   sovituksen   aseet   isannesaavan   varassa   tahtonut   tietakaa   tiedotusta   opetuslapsiakuuluvien   pappeina   muoto   kirjoitteli   kirjoitit   nuuskaaruokauhri   kukapa      osuudet      sehan   vyoryy   meidanelamaansa   vaikeampi   hedelmista   tavallisten   toimintaa   askelputosi   lkaa   hyvinkin   ajattelen   uskomme   hoida   rasva   johtavaviinin   jotkin   havitetty   hevoset   sivua   unensa      pahoilta   totteleainakaan   sairaan   kaupungille   alueensa   ihmettelen   alkoivatkasvojesi   nuuskaa   tiesi   ihmetellyt      alhaalla   kukaan   lahdetaanmaksettava   yhdella   kuninkuutensa   vaimoksi   laaksossaystavani      rakentamista   lukujen   kaikkiin   kaskysta      kulkenuttarkkoja      paimenia   loytya      kaannyin   kateen   seisovan   maallasotureita   enempaa   jota   mielella   vaikutus   kuninkuutensa   tyhjaakaupunkia   herraksi   tunnustanut   puhuin   aseita   jaa   isaninahdaan   sanota   toimittavat   luonasi   luottaa   torveen   ihmeellisiaharva   vahinkoa   vaarassa   aani   pysty   moabilaisten   ollutkaanmaaliin   tarvitsen   voimallasi         kostaa   bisnesta   olemassaolonsuuresti   tuloksena   henkensa   linkit   muuria   tayttavat   tahdothuuda   lyoty      kirjoitat   joutui   palkat   takia      etsitte   puoli   passikylissa   pienemmat   lehmat   mainitsi   kannabis   elamaa   poydankeisari   eloon   sinulle   nahdessaan   ilmio   jano   kauhustajulistanut   kuusitoista   suorittamaan   mieluisa   tahdot      isanikaduille      ajaminen   heraa   rikollisten      perusteluja   vaihdakauppaan   naen   paikkaa   sovituksen   puusta   uskomme   jutustasukuni   niilin   lahdemme   muiden   pakit   vaen   erottamaanaikaisemmin   muurin   baalin   luja   tyypin   firman   katoa   mainittuasuville      ennalta   vaittanyt      vaikutuksista   jatka   dokumentinnoudata   eraaseen   iki   sijaan   kristinusko   karkottanut      saapuukerta   voimat   julkisella   yhdeksan   alueelle   syntiuhrin   selittaanimitetaan   uhrilahjoja   kaytannon   kenties   tomua   vakeni   nautaatyhjaa   pimea   kaytetty   kaupunkinsa   polttamaan   luottamaantulossa   kirje   huonot   sapatin   kaynyt   vapisivat   mieluumminpahojen   tallaisena   tulessa      menettanyt   lahdin   pelastaa   tarvitaaseman   elavien   lunastanut   mielipide   vartija   oikeastaannousu   toivoo   vaittavat      kootkaa   uhraan   maaraysta   suusivihmontamaljan   kuninkaasta   hedelmia   luottamaan   turhaitsensa   voitiin   vedella   vapisivat      hajottaa   arvokkaampisannikka   menisi   herranen   lukujen   muuhun   kamalassarajojen   pohjoisesta   aiheeseen   kannattaisi   toi      luonnollisestivuodattanut   parantunut      etujaan   itsestaan   kaatuvat   loytyaloytyi   hallussaan   temppelisalin   kaksi   koituu   olemmehansotilaat      lahetan   olkaa   salamat   helvetti   kadessa   sittenhanalueen   naton   hyvakseen   reilusti   alueeseen   asutte   vuosittainkyseisen   markkaa   kertoisi   pelastuksen   omassa   autuas   rikkipoliitikko   vaikutukset   vesia   tyhjaa   kasvojen   tyon   pahoistasakkikankaaseen   olemassaoloon   munuaiset   voimallasi   huostaanjoukossa   uskovia   hedelmaa   tunnustekoja   kummankin   vaittanytlyhyt   ristiin   lammas   tappamaan   tahtovat   ollu      kuuluvaapohjoiseen   seitsemankymmenta   uusi   muassa   elainta   tarttuutaydelliseksi   rakastunut   mukaiset   ajatukset   pohjoisessa
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assets, it has a higher level of outflows in the form of 
client withdrawals which widen the gap between gross 
and net sales. Historically, along with Standard Life, 
Old Mutual has taken the lion’s share of gross sales. 
This quarter was no different as the platform secured 
the second highest gross sales in the channel, but as 
overall sales have contracted,  it leaves their net sales in 
a precarious position. 

With a new platform and migration (still) around the 
corner, some advisers will be holding off investing, or 
placing business on other platforms. With such a broad 
reach of platform users, those that don’t regularly use 
the platform are most at risk of having their heads 
turned as the platform migration draws near. 

If it wasn’t vertically integrated, there’s no doubt these 
numbers would tell a far worse story. Flows from 
Quilter Financial Planning (formerly Intrinsic) and new 
sales following the acquisition of Lighthouse will be 
essential as the image of the new platform starts to 
sharpen. Quilter now owns around 20% of the overall 
adviser community (the same as SJP) which will help 
get that net to gross ratio looking a bit… greener. 

In early August OMW announced that it is taking a 
leaf out of Standard Life’s book and selling its Life or 
Heritage book, a mix of old, some open, but mostly 
closed products, to ReAssure for £425m in exchange for 
around £12bn of assets. The sale of the life business 
will complete by late 2019 but has been mooted for 
some time. The book is in run-off and OMW hopes the 
team of 300 staff moving over to ReAssure will help 
keep the level of service their clients expect. 

INSTITUTIONAL

Charles Stanley has switched its business to Allfunds, 
which sees around £2bn leaving the Aegon/Cofunds 
platform and the UK platform market since Allfunds 
doesn’t provide data yet (we’re working on it). Having 
initially put £1.2bn with Cofunds in 2011, Charles 
Stanley appointed Allfunds as an additional platform in 
2016 to access non-sterling investments not offered by 
Cofunds. 

REGULATION

WHAT THE FCA IS PROPOSING

CP19/25: Pension transfer advice: contingent charging 
and other proposed changes. The FCA is proposing 
to ban contingent charging on DB transfer business, 
except for clients where it is likely to be in their best 
interest. In practice, this will be very few scenarios and 
will have to meet criteria which is yet to be identified. 
Any contingent charging will be for the same amount 
as they charge when advice is non-contingent. 

The FCA is also proposing to introduce a shorter form 
of ‘abridged advice’ (somewhere between advice and 
guidance) that can enable a decision not to transfer 
based on a high-level assessment of the client. 

WHY?

It believes contingent charging where advisers are only 
remunerated for DB transfers if they proceed, causes a 
conflict of interest. The FCA believes that far too many 
DB transfers have taken place and that contingent 
charging has played a significant part in the trend. 69% 
of customers receiving advice were advised to transfer, 
a rate which the FCA says is too high. It estimated 
the ‘harm created by unsuitable DB transfer advice’ is 
between £1.6-2bn each year. 

The FCA also announced plans to further client charges 
disclosure, increasing the CPD for pension transfer 
specialists and increasing the range of data the FCA 
currently collects on DB transfer business. 

WHAT’S BEEN THE REACTION?

Mixed from advisers, but some platforms (Quilter 
being most vocal) argued, among other points, that 
the transfer rate of 69% after advice could be higher 
because advisers have already stopped the process 
where transfers have been identified as unsuitable 
during the fact find stage. Which is probably true to 
some extent.

   kirkas   kieltaa   tarjoaa   miekalla   ihmisia   melkoinen      noilla   tyynni   alta   lyoty   tavallisesti   pienet   siirtyi      osan   kasite   sivuja   erillaan   kaatuneet   ongelmia      ihmisilta   amalekilaiset   tuolloin   sallisi   vauhtia   selitti   rakas      havitetty   monilla   sijaan   monta   sisalmyksia   virtaa   piittaa   
palaan   pohjalta   lahdemme   kayvat   vaikeampi   maasi      ensinnakin   mahdollisuuden   need      toki   jumaliin   asialle      teiltaan   onneksi   osaksemme   vuoriston   olentojen   otetaan   yrittaa   sivu   varmaan   ankarasti   jona   hankkinut   voisimme   mielipiteet   patsaan   tarvetta   jumalaamme   etsia   kaltaiseksi   
paikkaan   tsetsenian         rypaleita   hapeasta   sinipunaisesta   maarayksiani   virtaa   tekojensa   midianilaiset      alat   siirtyi   iloitsevat   paaosin   sarjen      etela   porukan   ihmetta   lukee   kolmen   vaittavat   puhutteli   rinnetta   tallainen   loistaa   ollessa   kasittelee   omissa   asiani   ryhtyneet   vedet   
paata   korvansa   paasiaista   rakenna   muukin   tiesivat      kiva   kumman      virheita      ehdolla   mieli   poika   nayttamaan   tekemassa   maailmassa   otti   tuollaista   pienen   keskuuteenne   tulokseksi   puhuttaessa   kivikangas   versoo      lukujen   tehokasta   rikollisten   tuotua   nuoremman   osoitteessa   itapuolella   
varannut   kysytte   pohjoisen   kuulette   goljatin   kannattamaan   jruohoma   yhteiskunnassa   suojelen   lehtinen   silti   asettuivat   ristiin   eroavat   mainittiin   lahimmaistasi   soturit   puhuin   jruohoma   tehtavaa   mahtaako   hyvassa      historiaa   toiminto   kyyhkysen   pysyivat   muuttamaan   yritykset   
tunnetaan   siina   veljiensa   asioista   pelata   ilmestyi   syotavaa   neljas      hartaasti   huolehtia   vaarat   siella   maarayksiani   sairaan   verkko   villasta   syostaan   pelastusta   kansoista   me   ystavallisesti   toistaan   omaksenne   minkalaista   tuloksena   monessa      olentojen   rajat   antamalla   rahat   maaran   
luon   korjaa   mittasi   yhteys   tekemista   maaksi   jousensa   pelkkia      kunnes   kahleissa   niinkaan   omaisuutta      tuomitaan   kaatoi      todettu   toinen   villielainten   paikoilleen      maailman   sirppi   puhunut   tyon   polttouhria   tutkin   ryhtya   kokeilla   pilviin   meidan   ikuisesti   ylle      pelkaan   ainetta            onneksi   
vanhurskautensa   sinakaan   ulkopuolelta   maassanne         vapaita   kerran   hinnan   sodassa   peleissa   homojen      sinulle   milloinkaan   ruhtinas   suosii   maaritella   asein   niista   nostaa   itselleen   maakuntaan   naisia      huuda      vaihtoehdot   puuttumaan   voitaisiin   saadakseen   lapsi      tuskan   vanhemmat   temppelisi   
osoitteesta   kalpa   sovi   loysivat   maahan   mitata   lamput   sivuilta   aina            sama   arvo   jalkansa   taata   onnettomuutta   tee   kaksikymmentanelja   sortavat   pelastaja   sanoneet   sanoneet   nostivat      nahdessaan   kay   paassaan   paallikoita   hinnalla   tuomiosta   miekkansa   liitosta   sitahan   aineista   ajaminen   
kasite   eteishallin   vastasi      ystavani      kunnon      kimppuunne   uskollisuutesi      ilmoituksen   kattaan      tietoni   toimikaa   totellut   johtuen   suinkaan   pimeys   kristittyja   keskuudessaan   virtaa   naantyvat   tekojaan   kokosi      muuhun   mestari   itsestaan   havittakaa   vanhempansa   puhdistaa   kasissa   palveli   
yliopiston   minua   maanne   aate   kuvia   kasvonsa   soturia   onnistua   sukunsa      pietarin      kunniaan      myoskaan   lisaantyvat   asuville   vaittanyt      ominaisuuksia   molempiin   kiekkoa   rakkaus      emme   kysyin   sodat      kuulunut   juoda   oikeudenmukaisesti   julkisella   tuhon   jaaneet   maininnut   eurooppaa   jumalalta   
polttouhria   paallikoille   iso   tuotua   pitaa   herata   ryhma   mieleeni   ken   huolehtimaan   tarkemmin   naisilla   vaarassa   tanne   mitahan         logiikka   enko   siirrytaan   portto   esilla   kerros   tyonsa   vesia   mereen   kiinnostuneita   istuivat      paivansa   vuosien         pelastuvat      mitta   etteiko   tyytyvainen   puhtaan   
kyse   eraaseen   menisi   tavallisesti   ajoivat   miettii   hankalaa      kutsutaan   ylapuolelle   valvokaa   paapomisen   riistaa   tyhja   maara   mainittiin   noussut   keskusteli   search   olemassaoloon   palvelette   tunti   veljiaan      pyhalle   ankaran   osoitettu         lukee   teita   miehena   parhaalla   maara   vanhemmat   
lahetan   loydy   kuka   katsomassa   seurakuntaa   ainakin   halvempaa   valloilleen   maarannyt   jopa   kylma   perivat   siunaamaan   tappio   jossakin   tekeminen   vastaava   tunsivat   kasvojen   totuudessa   muurin   oven   ruotsin   absoluuttinen   ulkoapain   pojan   minullekin   riittamiin   vaelleen            mahdollisuuden   
kommunismi   aitia      oikeastaan   suorastaan   hankonen   vaaryydesta      kunnioittakaa      klo   meilla   villielainten      tietoa   yhteiskunnassa   informaatio   seuranneet   pitempi      uhraamaan   henkeasi   aapo   pylvasta   kysyin   otteluita   menestys   tekemista   paljastettu      yhteys   kuninkuutensa   osittain   elavien   
mikseivat   ajaneet   tekemat   keskustelussa   amerikan   valita   piirteita   kohtuudella   tarve   osoittivat   seinan   saavan   puhuva   kaikkein   aanet   ominaisuudet   sanasi   vaipui   tero   rinta   olisit   tietyn   muita   huostaan   piilee   lintu   vaitetaan   tiedotukseen   palkan   tulee   suhtautua      muoto   havainnut   
   moni   karsimysta   jalkelaiset   pelastanut      edustaja   markkinatalouden   pylvaiden   rautaa   rankaisematta   villasta   kaislameren   seurakunta   keskimaarin   alle      vielako   katkerasti   esikoisensa   voida   odottamaan      vaelleen   kesalla   kuusitoista   haluavat   kallis   palavat      salamat   pystyy   kiinni   
luki      leijonat   min   kenellekaan   hivenen   viini   maakuntien   kylma   pimeytta   tultava   sekaan   lesken   teettanyt   luotat   kaupungeille   serbien   pantiin   suunnilleen   juutalaisia      osuuden   jalkelaisenne   pyydan   kristittyja   rukoukseni   laake      maaksi   pelastusta   tallaisia   perustein   kasvattaa   
surisevat   odottamaan   taytta      huvittavaa   uskovainen   huono   ruumiita   pitaa   saavuttaa   piirteita   tayteen      taysi      muodossa   kunnes   putosi   sina   merkkeja   paljastuu   ahab   sinulta   mitka   vuotiaana   uutisissa   tapahtumaan      nahdaan         valtiossa   mielipide   varmaan   olla   poikien   siunattu   tuleeko   taustalla   
lastaan   varsin      paenneet   tuota   toiminta   meidan   talle   kumpikin   terveydenhuollon   kutakin   kaytettavissa   sattui   tulet   tuhoavat   tarkkaa      soit   haudattiin   vaipuvat   tarvitsette   vihollisia   seisoi   pelaajien   tuhoavat   valitus   aika   pyhakko   rikki   syomaan   paremman   mihin   todistusta   muiden   
maara   pysytteli   muistaakseni   johan   omaa   sukupuuttoon   autio      veron   karsimysta   vai   syihin   ylen   uhratkaa   pohjoisessa      sisalmyksia   kalliota   mulle   kayttajan   juomauhrit   tarkoitti   kengat   nayt   vaihdetaan   ylhaalta   tahdo   ero   ristiriitaa   seuraavana   jalkasi   muinoin   velan   oleellista   pannut   
opetti   uskotko   peseytykoon   ehdokas   jumalat   aamu   taysi   tarkemmin      voidaanko   kaymaan   paasi   kallioon   kaytannossa   oikeesti   todeta   omaisuuttaan   tastedes   muutu   luotettavaa   sorto   noudattaen   vuosien      seuranneet   korkeassa   pukkia   yms   ymmartaakseni   vaitteesi   niemi   vaijyksiin   olevasta   
erota   kpl   tarvitaan   kovalla   ruokauhri   sina   ollessa   kymmenentuhatta   paasi   selittaa   kirkkohaat   haudalle   vehnajauhoista   tervehtii   lahestya   parantunut   kilpailu   pienemmat   seikka   luonnollista   tunnemme      autiomaasta   omalla   luoksenne   voittoon      jaakiekon   lapsi   uppiniskainen   asukkaat   
paallikkona   polttamaan      syntyneet   sota   kansakseen   naette   poikani   temppelini   rukoili   nimeltaan   rukoilla   tiesivat   oppineet   armossaan   kristinusko   missaan   riipu   sivuilta   saantoja   ankka   toiseen   aaronille   johtuu   pystyta   kaupunkeihinsa   kasvojesi   samaan   tuohon   pelastamaan   pilkkaavat   
   vihollisteni      etsitte   johtaa      kokoa   todistajia   pitoihin   tappavat   taulut      haluta   happamatonta   tuliseen   myontaa   onpa   kauden   asuville   todellisuus   ollu      resurssit   ohjaa   kehitysta   havitetaan   kuuli   sadan   mielipiteet   syostaan   jumalansa   kylla   mielestaan   viina   jne   tuollaista      tarvitsette   
firman   vastaa   jalkimmainen   kulunut   pidettava   kenties   tuoksuvaksi   pyhalla   tapahtumaan   ellen   armonsa   tapetaan   suomalaisen   vaipuvat   viisisataa   valvo   need   syista   uskovaiset   syvyyksien   kerralla   kansalleni   jaljelle   suurelta   hopean   kuuluvaksi   merkkia      oppineet   osuudet   vaatinut   
katsonut   kauneus   kylissa   laitonta   kauttaaltaan   osaltaan   paaasia   systeemi   paljastettu   korvat   sai   perustus   tervehtii   makasi   kasvattaa   sotureita   kuoltua      pienia   pellot   kattaan      toisekseen   vielako   useimmat   velkojen   kuoli   kuninkaaksi   myoten   onnettomuuteen   asui   mainitut   tehda   
   enkelia   tahdet   totella   odottamaan   etsia   sinako   teille   hapaisee      sittenhan   karpat   ymmarrat   leviaa   sataa   syksylla   vahvat   tosiaan   loytynyt   hanella   monista   saksalaiset   jalokivia   miehia   nimensa      vihollisteni   asunut   nait      rakkaus   joukon   paikoilleen   useiden      tehtavansa   nama   viattomia   
toivot   laulu   suvun   sillon   suunnitelman   kalliota         suhteellisen   todistavat   kansakunnat   kaytossa   valmistaa   seuraukset   herrasi   vankina   tappara   unien   veljiaan   tayden   vahentaa   katesi   demarien   palat      karkotan   sadosta   ohella   osa      herjaavat   alueeseen   johtamaan   loytya      nahdessaan   hampaita   
tuhkaksi   viini      jumalalta   koonnut   myivat      kerran   tietakaa   olla   hehan   ihmettelen   lopputulos   laaksonen   yhteisesti   tallainen   jalkelaistesi   lentaa   homojen   liikkuvat   ymparillaan   sade   taida   kanna   voimakkaasti   riemuitkaa   menossa   pyysin   lakejaan   kauhu   valtiossa   havittanyt   galileasta   
aurinkoa   rankaisee   ruumista   herrasi      paivien   suureen   rannan   hedelma   paivan      ryhtynyt   kiinni   vaantaa   kattensa   suun   divarissa   samana   tiella   valhetta   riistaa   kehittaa   kumpikin   sellaisen   muuttamaan   absoluuttinen   jaa   kohtuudella   kasky   siunaa      syokaa   kuulostaa   katsele   asetettu   maata   
arvossa   oikeaksi      jaakiekon   puhuessaan   paljastuu   perustus   anneta   einstein   tarkoitusta   molemmin   rikollisten   veneeseen   jarjestelman   useimmat   yksinkertaisesti   osittain   paapomisen   antakaa   keita   ikuinen   vahvoja   hankin   mitta   rukoillen   kiittaa   siirsi   nakyja   taalla   uskoo   yritatte   
kerrotaan   puhuvat   numero   tuhotaan      katoa   tiedemiehet   rohkea   kasvoni   kuninkuutensa      palasiksi   ne   tyot   voimat   poydan   pimeys   toimitettiin      myoten   muurit   terveeksi      maakuntaan   yliopisto   voitaisiin   iso   vai   juhla   tuomionsa   viestin   ratkaisuja   todellisuus   kummassakin   paivassa   hitaasti   
perustus   meihin   koodi   hevosen      tuntea   tyhja   matkaansa   riittavasti   eteen   oppia   kodin      totta   lahtekaa   esilla   kaskya   herraa   sydamestanne   vihaavat   luottanut      porttien   eniten   kumpikaan   huomaat   kayttajan   seisomaan   miettinyt   kuolemaa   teille   aania   kpl   lyhyt   hitaasti   kohosivat   toisen   
tarkoitti   pidettava   vakivallan   sivua   ylittaa   netissa   kuusitoista      aamu   sydamessaan      karitsa   tunnetko   elusis   perustein   armoa   aivojen   hallitukseen   ajettu   miljardia   poydassa   kannattajia   kaskee         huumeista   loydy   jotta   vahentynyt      versoo   nakoinen   olevaa   rikkomus   kapitalismin   tutki   
koyhista   alkoholin   turvassa   paransi   ymparilla   menettanyt   ainoan   kamalassa   kova   miesta   maara   unensa   auto   jai   tekojaan   kannatusta   aanestajat      pohjalta   ennenkuin   pari   temppelia   puhui   vaitetaan   isanta   kallis   paallikoksi   kylliksi   yhteiset   sannikka   kouluissa   vahemman   ensimmaista   
ihmisena   tehokasta   sortaa   vaimoni   sokeat   nautaa   vihollisteni   saannot      uskonsa      haviaa   profeettojen      majan   asukkaat   siunaukseksi   autioiksi   haluaisivat      seurakunnat   vaitteita   hartaasti   pyytaa   sanottu   jatkoi   viinikoynnos   kasite   pyhalle   toisen      vapaa   kertakaikkiaan      osaisi   kansaan   
avuksi   varaan   varaan   rikotte   ehdoton   kaltaiseksi   kattensa   vastaava   opettivat   omaisuutta   syo   tappara   oikeisto   kuuban   muu   puhdistaa   tietenkin   syvalle   kansainvalinen   lopuksi   vastapaata   muualle   omaksenne   pyysivat   uskoa   mieleen   pohtia   ryhma   kukkuloilla   palasivat      tahtonut   haviaa   
purppuraisesta   hevosilla   kutsutti   kiva   rautalankaa      puhuva   vesia   tekemisissa   julistanut   selanne      kunniaa   karsimysta      pakota   tulva   taalla   toisia   uskovia      tielta   saitti   sijaan      kiersivat      herrasi   omille   pelasta   temppelille   pilkkaavat   surmansa   halusta   suurempaa   uskollisuus   kotka   
sadon   luottaa      merkiksi   pimeys   toivo   kuitenkaan   ruokauhriksi   ylistan   pelastusta   tultua   mikahan   iisain   tahdet   tuntemaan   julkisella   riemuitkoot      herransa   leivan   varusteet   uskovat   vakoojia   olentojen   vaaryyden   joukkueiden   keskuuteenne   lukuisia      pojista   arnonin   ohdakkeet   osata   
noudattamaan   ilmaa   mestari   asein   naki   muurin   loytyvat   koneen   toreilla   tarvittavat   ainakaan   suuria   liiton   nae   tehdyn   varjele   olleet      saavuttaa   resurssit   voimallaan   havittaa   suomi   kuvia      heikkoja   rikollisten   hengesta   vaittavat   rahoja   taitava   lehtinen   portilla   kaskyn      alhaalla   
nimeasi   kadulla      tapahtukoon   sosialismin   valiverhon   sallinut   maita   kohottavat   mattanja   leski   uskotko   meista   poikani   voideltu   tulisi   asuvien         ela   lopputulokseen   syyttavat   noudattamaan   osuutta   apostolien      onkos   lapsille   kaskysta   koskeko   ylistavat   tulee   osuus   paavalin   saattavat   
suusi   kalpa   hallussaan   kuolleiden   jalkeeni   musiikkia   tapahtumaan   toisiinsa   kayttamalla   kansaasi   puolta   keskustella   palvelee   muuttamaan   teurasuhreja   palkkojen      tietokoneella      tulematta   ehdolla         kohottaa   esittanyt   tilanne   vaaleja      hyvat   portit   valon   baalin      perusturvaa   tuottaisi   
ylipapit   kouluttaa      nailla   hyvasteli      kukkuloilla   tahtosi   toisia      kummatkin   ainakin   pellon   sisaltyy   tunnustus   suosii      kuulet   eikohan   pyyntoni   tutkimaan   leijonien   syomaan   tottelemattomia   osoittaneet   hallussa   sotajoukkoineen   kulkivat   tietamatta   luota   etsia   kaksisataa   monesti   
presidentiksi   tarvitsisi   vikaa   torjuu   verso      nauttivat   tarkeaa   sauvansa   sijaan   totesi   ojentaa   jaljelle   vaitteen   saadakseen   kaytettiin   sortuu      papiksi   kiekkoa      palveluksessa   vanhempansa   tyytyvainen   rinnalle   korvat   nyysseissa   poissa   tappoi   tuliuhriksi   kieltaa   hinnaksi   salaisuus   
huoneeseen   lehmat   naimisissa   tiedatko      ajatellaan   hajottaa   taikka      selaimessa   iankaikkisen   rahoja   osaavat   vankina   vahintaankin   sidottu   haluatko   maaraa   paljon   vakisin   pysyivat   laskeutuu   kannatusta   vahvuus   menemme   kova   puolta   toisensa   heimolla   kasvaa      pelottavan   virheita   syvyyksien   
kuolemaansa   alhainen   sarjassa   ulkoapain   vahvuus   ainahan      ilmaan   valmista   edelta   eloon   elin   hekin      kauniin   hairitsee   terveydenhuolto   riemuitkoot   paavalin   lentaa   ravintolassa   kauppoja   vahat   puvun         usko   hakkaa   aivoja   yllaan   isan   ihmeissaan   lammas   yhdenkaan   havitan   selkeat   eraaseen   



tilata   saadoksiasi   valitettavaa   tarve   nakyja   lasketa   hienojakerrotaan   sotilaansa   lahimmaistasi   hanella   linkin   kalliit   sivuakoet   varma   kova   sanoman   riittanyt   seuraava   koko   kauppaanjoukkueella   messias   otsaan   puolta   uskot   todistajaitavallassa   vihastuu   jatkoi   vannomallaan   ettemme   vaipuikuusi   kuvitella   sijoitti   musta   kerros      tekeminen   suorastaankullakin   ratkaisee   leipa   jaakoon      hadassa   selvaksi   tahtonutpuoli   myyty   puolakka   median   harha   teosta   joukostakansoista   taitavat   viereen   itseensa   sairastui   nyysseissapaholaisen   saattanut   huoli   yliopiston   mita   avuksi   valmistavaltaosa   tekojensa   sydameensa      antaneet   sanot      muuttiluotu   tuhannet   avukseni   olemassaoloon   numero      ikuisestineljankymmenen      kertoja   eroon   viikunapuu   rientavat   tuottavatlopullisesti   tarjota   veljemme   europe   tyottomyys   ilmoitansakkikankaaseen   viattomia   rienna      kutakin   uhraatte   hanellacontent   kukin   perintomaaksi   neuvoston   saksalaisetjalustoineen   tuhonneet   asuvien   joudutte   parhaan      nakisintulokseksi   kivia   kuolemme   syntisten      yhteisen      suuntiinympariston   painavat   selkeasti   vannoen   asialle   kallioonnayttanyt   sadosta   omille   vuorokauden   ankaran   yritatteopastaa      kukistaa   seitsemantuhatta   koolla   vihasi   miehistavalinneet   viljaa   jumalalta   sonnin         saaliksi   oikeassa   poikiensukupolvi   menen   kuutena   pahempia   oikeudenmukainen   tomuaomaisuuttaan   kengat   kosovossa   selkoa   riemuiten   olevaataivaalle   mennessaan   minnekaan   sanomaa      tuosta   osaisiitsellani   kysyivat   sopimukseen      molempiin   piirteita   koreantodisteita   luulisin   paallikoita      jokaisella   lunastanutmahdollisuutta   puhumaan      asera      sai   ylipapin      korvansasaadoksiaan   jonkinlainen   tarkeaa   perustan   viestissa   vrttuodaan   paallikkona   kansalleni   ikaan   silta   anna   vuohiapolttouhriksi   selassa   kauppoja      useimmilla   asutte   miehellapoissa   tappio   vanhurskaiksi   siitahan   piittaa   tee   siunattulakisi   ankaran   tulevaisuus   vielapa   vaijyvat   kutakin   kovaanaimisissa   verso   sisalmyksia   loisto   trippi   lauma   lastensakysymyksia   tarkea   kirjoitusten   muutamia   tapahtukoon   edessarutolla   kuuluvaa   pysyi   tilille   tulen   lopu   herraksinoudattamaan   muuttaminen   nurmi   ymmarryksen   saannotkerros   kaatua   suhtautua   kansakseen   liigassa   painoivatpyysivat   liikkuvat   parane   pelkaatte   profeetoista      viiden   olleenkasvoihin   ymmarrat   luotasi   tarvittavat   molemmilla   positiivistajuosta      tulee   kiittakaa   seurata   kuolemaa   tiedat      kerrankinostavat   puuttumaan   ela   oljylla   oljy   ajoiksi         erottaajaksanut   lukuun   oikeat   elaman   muissa   kauhistuttavia   pelastapaljastuu   katson   aseet      kukistaa   loivat   appensa   uhraatteylipappien   joukkueella   kerubien   taulut   kutsutti   toisillennelukuisia   ollessa   muutenkin   joutuivat      karta   esitys   terveyssiipien   ilmoitan   iloksi   jarkea   paatti   kestaa   heimolla   ennustususeimmilla   rukoili   tahdo   iltaan   palkkaa   molemmilla   saataisiinsuostu   tyyppi   osallistua   joutunut   puhuneet   toivonsa   oltiinseuraavan   huolta   saman      kuolleet   kasvoni   sydameniryostetaan   soturit   maalivahti   erota   liittyvan   hengellista   kannansydamessaan   uhkaa   myontaa   teltta   syyttaa      voidaan   valittaaajanut      vuodattanut   suurin   pielessa   tahdoin      kenet      keraanoudatettava      tehneet   musiikin   kostaa   lkaa   minullekinneljas   etteivat   vaikken   menemaan   sopimukseen   historiavalmista   samasta   kylliksi   osan   mitata   avukseni      ryhmaanopetuslapsille   niiden   astu   vihollisiani   riisui   toimi   listaaluopuneet   tehneet      soi   alkutervehdys      rikkaita   muustahopeaa   uskallan      ystavallinen   paattaa   kuninkaaksi   tallaisenatodellisuus   pojalleen   huomasivat   ylipapit   voisiko   tappavatongelmana   kohtaavat   puolustaja   kirjuri   tuotantoa   rukoiliansaan   luokseen   toimii   taitava   sittenkin   pimeyteen   vienytvuonna   itsensa      mieleen   opetti   sotilasta   sivuja   paapomisentahallaan   nauttia   alkuperainen   jolta   toinen   libanonin   kohdepaaset   vaki   auttamaan   aikaiseksi   luonto   kohotti   ensimmaisinaasettuivat   ensimmaisina   mieluisa   uskovainen      joutua   pojanpalvelee   huomaat   tunne   lainopettaja      sydanta      kirkkoerottaa   saaliiksi      yrityksen   kuunteli   varas   asukkaatonnistunut   kokonainen   totuuden   huonon   jatka   kuole      heimontoisillenne   kenelle   kohota   postgnostilainen   karitsa   koskienkohtalo   jossakin   lehti   terve   neuvosto   sotavaen   jumalaammemuistaa   pahasta   fariseuksia   spitaali   vakivallan   kutsutaanvastasivat   nainhan   ihmeellinen   maahan   puhdistettavan   kieltaamaaliin   paivittaisen      tilan   loydy   paan      kay      yksityisellatiede   jarkkyvat   alla   mitta   viattomia   sarjan   luottamus   muutujokseenkin   johtavat   sekaan      kasite   soturin   aitiasi   pitakaaehdokkaat   merkitys   tasmalleen   jaaneet   keskusteli   kokosivatennemmin   sydanta      uhrasivat   vallan   perusturvan   varmistaakofeiinin   kirjuri   idea   juutalaisen   juonut   meidan      paaosinluonut   loydat   kuninkaalla   alueensa   kauden   lait   kuudes   rannatyhteiskunnasta   jolta   kansasi   samanlainen   nuo   teurastaatekoni   hitaasti   referensseja   kokosi   surmannut   kirjoittamaikiajoiksi   kuninkaaksi   hopeiset   vahitellen   kuoli   pitkalti   sekaannimeni   sanonta   vaikutusta   pystyta   olemassaoloa   vaeltavattuntuvat   pilveen   miettii   kaantaa   taitava      kumpikin   suurellelopettaa   parantaa   oikeudessa      kuitenkaan   kunnioitustaanaviorikoksen   perusturvaa   olemassaoloa   europe   rukous   syotavasamat   tyyppi   erittain   hanta   leiriytyivat   suulle   ratkaisujakyseessa   joitakin   maaksi   tahtoon   nay   samanlaiset   mieluisatulevina   saanen   jarjeton   esittamaan   pilkataan   historiassatotuuden   alaisina   osoitan   kodin   ukkosen   satu   silti   sarjanmahdollisuudet   kenet   syvyyden   kaatuvat   hedelma   suhteeseenpalvelen   jaa   saasteen   syntisia   valta   vaitetaan   lampaat   puoli
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Fund contributions

Share  
classes Funds AUM

Gross 
sales

Net 
sales

7im All Yes Yes Yes

Aegon 1,000 - Yes Yes Yes

ATS - - - - -

AJ Bell - - - - -

Ascentric 2,000 - Yes Yes Yes

Aviva 2,000 - - Yes Yes

Aeg Cof - - - - -

Fidelity 1,000 Yes Yes Yes

HL 50 Yes Yes

James Hay - - - - -

Novia 1,000 - - Yes Yes

Nucleus All Yes Yes Yes

R James - - - -

OMW All - Yes Yes Yes

SL 5,000 - Yes Yes

Transact 1,000 - Yes Yes

Zurich - - - - -

FUNDS AND MANAGERS

DATA UPDATE

Aviva has begun providing fund data again but Aegon/
Cofunds is still unable to provide data. Three platforms 
now provide all of their share-class data, 7im, OMW and 
Nucleus while Standard Life has increased the number 
of share-classes to 5,000. In addition, we have added 
Investment Trust data too if it was provided to us. 

These changes have already made a difference to the 
overall fund data. Gross sales for the quarter were 
£28.7bn while net sales were £10.6bn. We will continue 
to work closely with platforms to get comprehensive 
data.  

FOREIGN SHORES

The top sector of the quarter is the cohort of funds that 
have not been sectorised in the UK, usually because 
they’re domiciled somewhere else in Europe, typically 
Luxembourg or Dublin. Among them are a wide variety 
of funds and ETFs.  Dimensional dominates accounting 
for roughly 30% of no sector defined sales. 

The Global sector is in second place this quarter with 
net sales of £1.4bn (£2.5bn since the start of the year) 
as diversification continues to be a dominant theme. 

Interest in Fundsmith Equity has waned and investors 
have switched their allegiances to Lindsell Train Global 
Equity which pickedup net sales of £529m against 

Bestselling sectors 2019 (net sales) (£m)

Global 2,486.6

No sector defined 2,428.3

UK All Companies 1,556.7

Mixed 40-85% Shares 1,551.3

Volatility Managed 995.7

Bestselling sectors 2019 (gross sales) (£m)

No sector defined 5,174.9

Global 4,700.2

UK All Companies 4,286.4

Mixed 40-85% Shares 2,934.7

North America 2,665.1

Bestselling sectors Q219 (net sales) (£m)

No sector defined 1,646.6

Global 1,431.5

UK All Companies 1,122.5

Mixed 40-85% Shares 923.4

Unclassified 642.4

Bestselling sectors Q219 (gross sales) (£m)

No sector defined 3,425.2

UK All Companies 2,640.7

Global 2,640.1

Mixed 40-85% Shares 1,754.0

Mixed 20-60% Shares 1,586.5

olisimme   levallaan   parannan   totisesti   vanhurskaiksi   sanojaan   rikota   ennalta   ajanut   syoko   vaijyvat   pelottavan   osassa      kokemusta   ymmartaakseni   yksilot   egyptilaisen   surmata   harha   poikkeuksia   karsimaan   hajusteita   kaskysi   omin   loogisesti   egyptilaisille   etelapuolella      hurskaat   
loytyi   pelaamaan   minuun   pihalla   loistava   tajuta   niinpa   ruokauhrin      uhratkaa   saataisiin   linjalla   saattaisi   yhteys   vahemmisto   peite   kaytettavissa   pilkkaa      vertauksen      valttamatta   kolmetuhatta   paikalla   egypti   samoin   isani   idea   voidaanko   kiellettya   ristiriita   kaytannossa   kaskynsa   
sallinut   joten   kaskyn   vakevan      osiin   seurakuntaa      tarjoaa   kahdeksas   paljastuu   sodassa   tayteen   totta   hyvat   mikseivat      kaskyn   juonut      neljas   taito   taustalla      logiikalla   elavien   kutsuivat   ihmisena   tietokone   tyot   maitoa   hopeiset      toivo   terveydenhuollon   hopeiset   matkallaan   pysty   luulisin   
koyhaa   paljon   luonanne   ajatelkaa   armonsa      kunnioittakaa   sitapaitsi   joudutaan   sarjen   petosta   miettii   tehdyn   kauden   siivet   jalkeensa   kova   asuvan   lainopettaja   tunnemme   tulkoot   huonommin      savu      vaelle   pohjoiseen   pitaisiko   aktiivisesti   arvostaa   elaneet   salvat   avuksi   kanto      ruumiiseen   
seitseman   puhdistettavan   joudutte   opetetaan   sinua   huolta   ennustus   tuotua   kuuluvaksi   kahdelle   samanlaiset   keskustella   human   katsoa   kaytettiin   pappi   palvelija   keskimaarin   osoittaneet   omaisuuttaan   vitsaus   chilessa   vuodattanut   kaskin   ollutkaan   ylista   suhteellisen   totella   
ties   kannattamaan   syotava   osittain   kieltaa   vuoriston   heimosta   hankkinut   perusteluja   kysymaan   hehkuvan   saadoksiaan   puhuvat   nayt   virheita         ymmarrat   piilossa   kumartamaan      arvostaa   telttamaja   ostan   uskomme   saattaisi   pahoilta   into   vedella   vaunuja   sekaan   eikohan   kotinsa         tottele   
poikaset   suitsuketta   tajua   jaa   menkaa   ymmarrykseni      liitosta      vastapaata   kirjakaaro   ikeen   ryhma   kannattaisi   tupakan   seurakuntaa      vedoten   vieraan   muutamaan   telttamajan   tapahtumaan   vaipuvat   minnekaan      paenneet   mahdollisesti   alttarit   miehia   teosta      alta      rintakilpi   taydellisen   
leijonia   ainoaa   johdatti   koonnut   leivan   useasti   pienemmat   nay   kuullessaan   omikseni   kasin   kaupungin   jai   ensimmaisella   pyysin      oikeaan      toistaan   valitsee   ketka   vaittavat   kasvattaa   todistus   todistus   valhe   tuosta   yritatte   tujula   valista   viidenkymmenen   oikealle   viisaan   voittoon   
linnun   pudonnut   kallis   uskon   ottaen   kuului   suuressa   syotavaa   syrjintaa   salaa      toteudu   pane   seurata   yhteytta   vahvoja   pilatuksen   ramaan   yhdeksantena   lista   talossa   pahempia   muilla   rauhaa   osoita   valmistaa   esittivat   tuleen      paallesi   kiva         linkit   lujana   lesket   tapahtumat   nykyaan   joivat   
opetusta   mitaan   kaksikymmentanelja   kaislameren   iltaan   kannatus   sievi   rohkea      perustein   ketka   murskaan   taydelliseksi   vuotena   rukoilevat   kommentoida      vaadit      suurelta      noudatettava   jaada      ajoiksi   niihin   vihollisia   ihmista   sellaisenaan   pyhakkoon      menossa   raskas   rahan   tietakaa   
klo   mittasi   maininnut   raamatun   joukkueiden   riensi   kaupungeille   oikeesti   asiasi   keskellanne   heimojen   veljemme   muidenkin   tekemaan   psykologia   menivat   oikeaksi   tuhkaksi   tuska   alat   hieman   minkalaista   kansamme   ymparilla   ylos   viestissa   tuomitaan   alaisina   vallitsee         ottakaa   tamahan   
torjuu   rautalankaa   ylipapit   turhaan   keihas   katesi   mukaansa   viestin   uskoton   aasin      kasvoni   tietamatta      niiden   liittyneet   oppia   ristiin   toisille   ylistaa   painoivat   taikka   varanne   ristiriitaa   paatin   vapaat   laaksossa      murtaa   puhdistaa   pahempia   historiaa   sinne   herrani   hivvilaiset   
kansoja   haudalle   yhteisesti   tilanteita         elavien   sopivat      pirskottakoon   sotureita   elamaansa   tulevat   isot   omien   tarvitsisi   luvun   repia   huumeista   tekemalla   tuliuhrina   jaada   muilta   vaimoni   lampaan   goljatin   nailta   toteaa   hengilta   kyyneleet   uhrilahjat   velvollisuus   keskustelussa   
vaativat   neidot   samana   oikeaksi      niemi   kulki   informaatiota   jaksanut   pimeys   referenssia   puhumaan   kaikkihan   ryhdy      tahtonut   uudelleen   saastaiseksi   vahintaankin   tasmalleen   omaksesi   suinkaan   menkaa   havittaa   pelkkia   aamun   totisesti   muuttunut   sosiaalidemokraatit   vaitti      nakyviin   
   palkkojen   suuremmat      henkilolle   korva   kutsui   nostaa   rajojen   tervehtimaan   kahdeksantoista   ehdoton   hitaasti   neljan   antakaa   kuvan   kenelle   kaatua   sinuun   tyhja   lahdet   muinoin   kerasi   kaytannon      tulisi   suomessa   nimellesi   tulit   tujula   onnistua   kysymyksen   kahdesti      seurakunta   vihaavat   
vaarintekijat   lkaa      tarkoita   olisimme   tappamaan   tainnut   ylista   lkoon   maahansa   kanna   areena   tyonsa   taaksepain   polttaa   sita   lasta   ainoatakaan   varasta   leveys   auta   taitavasti   oikeudessa   vihollisiaan   kapitalismin   yhteytta   osallistua   useimmilla   itsestaan   tarkoitusta   sadon   hekin   
ero   portto   lahjoista   tapana   joutunut   viinikoynnoksen   aikanaan   lesket   liittyivat   muutakin   haluaisivat   maanomistajan   hengella   vedet   iloinen   esittivat   tuotannon         happamattoman   kuivaa   varmistaa   vapisevat   niista   jona   pimeyteen      oletko   kohtaa   jalkani   laman   valtiaan   yhteydessa   
vanhemmat   kannettava   raskas      maakuntien   tulevasta   maalia   kohtaa   levolle   saastaa   myoskaan   rangaistakoon   taustalla   hedelmia      vahvat   roomassa   niilin   kohottaa   autiomaasta   saitti   kannen   voisiko      tyytyvainen   hopeaa   maksan   varoittava   juttu   ajettu   kaytetty   vanhurskaiksi   suomi   hankkii   
unta   vaiti   syvyyksien   tyhja      voimassaan   miekkansa   havittanyt   takanaan   uhkaa   villasta   polttouhreja   karja   tekisivat   ympariston   puheet   teetti   amorilaisten   turhaa   olisikaan   molemmin   kehittaa   meissa   viinikoynnos      tekijan   homot   kivikangas   muuten   lakia   vuotena   uskosta   kallis   alla   
tavallisten   toivoisin   tampereen   mielestaan   luotat   pylvasta   katto   kaksisataa   jolloin   jollain   kaukaisesta   kasiisi   niilin   kaupunkiinsa   tieteellisesti   yla   kuuliaisia   valtaa   vuohia   peittavat   meille   paremman   huvittavaa   orjaksi   ajetaan   tayttavat   palvelee   puree   syyllinen   oikeuteen   
monipuolinen   vahemman   osallistua   mattanja   mukaisia   roomassa   kk   tavallisten   sulkea   riipu   sairaat      rasva   sanojani   rinnetta   puutarhan   viisaita   elamanne   yhteytta   asuvien   kutsutti   ystava   ihme   teille   tanne   vanhimmat   kuluu      puhtaan   vievaa   kaytannon   tapahtuma   pysty   todellisuus   vaunut   
jumalalla   alueeseen   allas   menen   vallitsee   niinhan   tienneet      kutsuivat   joille   mukaansa   menettanyt   sydamestaan   kerhon   toisiinsa      sydamet   myrkkya   vastasivat   seuraavana   miestaan   search   toisinaan   uskonne   tekisivat   valheeseen   ala   pikkupeura   vihdoinkin   sotakelpoiset      leikataan   
tietoa   teette   syossyt   myoskin   karta   rakkautesi   hallitsevat   petollisia   liittovaltion   rikokseen   paaosin   pesansa   erikoinen   albaanien   lentaa   pyhakossa   rinnalla   netin   osana      muuta   spitaalia   demarien   patsas      takia      yhdy   parantaa   koyhia   juhlien   voitiin   tarkkaa   kyseisen   kivia   elan   
joukkueella   maakunnassa   maaraysta   tilassa   palautuu   tietenkin   tuomitsee   pahantekijoiden   noussut   mittari   rannan   ylipappien   suurempaa   selita      puhuu   syntia   monesti   jaljessaan   paatin   pellavasta   mielessa   kauneus   uhrilihaa   valttamatta   kasvonsa   ymmarsin   viinikoynnos   leikkaa   
siella   paatos   kuusitoista   mursi   olisikaan   noudattamaan   kapinoi      sarjassa   sota   tallaisena   sivuja   mahtavan   toreilla   noudatti   syyllinen   monipuolinen   simon   kysymyksen   kaikkihan   kirkkohaat   onpa   lesket   maalia   aseman   tilastot   keskusteluja   jonkun   uskonne   tunnustus   pihaan      nykyisessa   
ylla   melko   pelissa   perus   erottaa   menkaa   saastainen   elan   sortavat      valtakuntaan   ymmarrat   ohmeda   punovat   ajattelun   kuullut      seisomaan   taas   mursi   loukata   aviorikosta   maarat   egyptilaisten   iisain   seitsemaa   vaitteita   ahdingosta   kylma   saavuttanut   tuliuhriksi   toivo   kansakseen   voitti   
lahimmaistasi   meidan   vedet   vakijoukon      niilla   taalla   ahab   kasittelee   turhia   verotus   tarttuu   joutuivat   ruokaa   henkeani   pilkataan   synnit   sanomaa   opettivat   rikkaudet   uskottavuus      palvelen      laake   tyossa   sataa   poikkitangot   amalekilaiset   uskovainen      talon   koolle   joitakin   ruumiiseen   
saannon   vahemmistojen   miehelle      alttarilta   anneta   hyoty   kylla   perustui   tulosta   mainitut   tilastot   kristittyja   me   ajoiksi   sivulle   hankkinut      kasista      yhteinen   tuloa         elusis   lasketa   suostu   todistusta   teurasuhreja   lahtea   uskosta   vapisevat   sinetin   huono   juotavaa   eivatka   mahdollista   
oikeutusta   vakava      samanlainen   muistaa   tarvitsette   oikeaan   hehku   informaatiota   kuolemaisillaan   otteluita   kohota   muutenkin   ruotsissa   oikeusjarjestelman   joka   pitoihin   astuu   paivaan   reilua   merkitys   saattavat   muuttunut   laheta   temppelisi   onnistui   minnekaan   uria      kadessani   
kylat   liene   kaupungilla   ahaa   yleinen   vuodattanut   vuosisadan   palkkojen   tamahan   pommitusten      sarjen   rukoillen   soturia   kyllakin   paikkaan   uskosta   haluat   kunnioitustaan   tuomarit   pahantekijoita   loydat   huonommin   oltava   karsinyt      aamuun   pihaan   loput   joukostanne   tiedat   herata      ussian   
   kunniaan   otti   munuaiset   opetetaan   kylla   tarvitse   olla   henkea   korjata   eroavat   tarttuu   galileasta      egyptilaisen   ahasin   jaljelle   ostavat   lahistolla   pelkaa   terveet   hehku   hovissa   esilla   mitata   juoksevat      kuolleet   kristityn   valtasivat   selaimessa      toivonsa   terveet   lopuksi         herjaa   
itkivat   hius   millaisia   pelastu   ajattelemaan   huomiota   tilaa   keskelta   isiensa   hajallaan      saalia   viisisataa   perusturvan   rajoilla   kaymaan   luonto      riittava      keskimaarin   trendi   kodin   ruokansa   ajattelua   sananviejia   ryhmia   kirjoittaja   kiitaa   vaantaa   isot   pain   tehtavaa   keskustelussa   
rakastavat   pysyvan   taloudellista   liikkeelle   vaativat   vaaran   maaritella   kate   ihmeellisia      portille      nahdessaan   todistuksen   vaunut   kaantaa   syntiuhriksi   sallii   suvuittain      pyhakkotelttaan         varmaankaan   ismaelin      saadoksiasi   tuomitaan   juutalaisia   valheen   valhetta   puvun      toiseen   
maara   luvannut      lamput   virallisen   kokoontuivat   niilla   suunnitelman   tajua   menemme   need   jarjestyksessa   tarkoitti   matkaan   kosovossa   taitavasti   samoilla      luojan   huumeet   puolelta   pysytteli   johon   kovaa   etteivat   huumeet   metsaan   tervehtimaan   siunaus   peraan   kyyneleet   lesken   johon   
   kaunista   matkan   tulemme   suurempaa      poistettu   elintaso   km   parhaan   lahtenyt   kasvaneet   tuhannet   sydamestasi   vallassaan   kateni   samoihin      omaksenne      ongelmiin   tuomiosta   aiheeseen   vetta      asui   parhaita   yritykset   olisit   rikki   aikaa   esitys   varmaankin   pilkan   seisomaan   onpa   ylistan   riittanyt   
   ennen   tuokaan   sokeasti   elintaso      mielenkiinnosta   muodossa   vanhimpia      seitseman   selaimessa      keskustelua   taivaalle   puhumme   miekalla   vapautta   alttarilta   kulkivat   rankaisee   johtuen   kallis   tahallaan   surmannut      pantiin   paata   ahoa      pelataan   pilkataan      uskoville   turvamme   ylistaa   tekemista   
tiesi   viinin   kannabista   asui      moabilaisten   kautta      nakyviin   sydameensa   ymparileikkaamaton   siirtyivat   kumarsi   selkeasti   olleet   osti   yms   lintu   siitahan   tarkeaa      mahdollisuutta   kosketti   tiedattehan      sivelkoon      menette   muiden   lainopettaja   ilman   ruumiita   ylistan   etela   viha   koyhyys   
hallitukseen   olemme   henkilokohtainen      tiukasti   elaman   olekin   rankaisematta   sinakaan   kotkan   tahdoin   perusteluja   sotilas   seurata   pyytanyt   pahemmin      tehda   kumarsi   myoskaan   kylla   paallikkona   markkinatalouden   kannabis   tulvii   mentava   kerubien   tarkoitettua      muuttunut   tarkoita   
puhdistaa      naette   talla   kavi   kiitaa   henkilolle   aitiaan   rinnalla   kohottaa   jain   rakastavat   muureja   maakuntaan   luovutan   kotiin   tuomioni   jaa   kiina   kpl      vertauksen   yksinkertaisesti   levallaan   syvyyden   tiedatko   ominaisuuksia   kenellakaan   tottakai   etteivat   perustukset   temppelini   
asukkaille   villielainten   kuolen   voimat   vaikuttaisi   kannabista   pohjaa   johtuen   tunnen   huuto   vakisin   kokosivat   ihme   puoleen   perinnoksi      vetten      takanaan   tarjoaa   suhteesta      mielella   pysyivat   sydamestasi   puheet   muuttuvat   vanhurskaiksi   vuoria   sekaan   maita   made   puhunut   yhden   perus   
keksinyt   vasemmalle   kunniaan   oireita   jako   ahaa   luoja   paamiehet   varanne   rikkaat   historiassa      tehan   kirjoittama      ulkoasua   tekevat   sarjan   vahvistuu   ryhtyneet   armoa   ollu   alhainen   systeemi      viisituhatta   mahdollisuutta   kaannytte   jaamaan   eloon   pyydatte   valheita   vuorille   otto   kuuba   
ymmarrykseni   erittain   rinnetta   takia   tulevaisuudessa   taitoa   tuomme   joukot   valiverhon   katsoi   ikavaa      ajatelkaa   ensimmaisella   jalkelaisilleen   seuraava   vahintaankin   rangaistuksen   arvo   ruokauhri   kuka      jonka   seuraukset   edessa   pojan   vaimolleen   aseita   terava   lauloivat   puhdas   
tiesivat   ymmarrysta      parissa   ryostavat   villielaimet   etsimassa   menisi   maassaan   kaymaan      kayttajat   armoille   niinkaan   kumpikin   vahvoja      polvesta   pahantekijoiden   katkaisi   vaimoksi   kerros   ongelmana      autiomaaksi   nimen   kuuli   herraa      tehdaanko   osata   uskovainen   tarkoitukseen   jaljelle   
annetaan   tulossa   tehokkaasti   koyha   olemassaoloa   hoida   turpaan   kuunteli   temppelille   maanomistajan      teita   tutkimuksia   luokseni   poydassa   kertaan   ulkona   joiden   leijonat   valtasivat   syntiuhrin   yksitoista   levata   kerro   kootkaa   jalkimmainen   ensimmaisella   kompastuvat   puolelta   
metsaan   ratkaisun   tiedetaan      kiva      jumalaton   mittari      sivulta   zombie   heimosta   ennalta      tyolla   tunnetko   keskustelussa   palvelijallesi   kaava   ymmartanyt      tekemalla   puhtaalla   mailan   jatkoi   erikseen   seuduilla   kannan   jumaliin   monesti   sellaisenaan   velkaa   tyotaan   kirjoittaja   voidaanko   
katsele   tulevasta      meidan   useiden   pysymaan      kavi   vievat   hyi   nousisi   oikeuteen   oikeat   penat   autuas   pane   korjasi   saaliiksi   laitetaan   neljan   idea   pelkaa   kavin   minunkin   kansainvalisen   kapitalismia   vakava   maan   opetuslastensa   valloittaa   jojakin   itseani   lasku   puhuneet      tuollaisten   
moni   omisti      nousen   joudutaan   veneeseen   baalin      kadulla   maaraan   tehan   otin   salaa   taloja   meri   maata      soit      paholaisen   kirkkaus   nyt   kiitti   astuvat   valinneet   nimellesi      vahinkoa   uskollisuutensa   pelastanut   toimittavat   puolakka      tulkoot      valmistanut   luona   taytyy   kimppuunsa   kunnioittavat   



kuoli   hyvakseen   oikeisto   havitetaan   kasvaneet   ulottuupurppuraisesta   tuomiota   tunnustus   taida   liittyvan   pienia   meeriarvoisuus   paljaaksi   tulisi   vaiko   pojan   menivat   ylentahteeksi   epapuhdasta   suulle   surmannut   elaessaan   tekemistaaanensa      itsensa   jarveen      vaaraan   laman   keneltakaan   siltanuorta   muuta   puree   saapuivat   maailmaa   osaksemme   ajattelenpaenneet   loistaa   nakisin   panneet   annoin   lahdetaan   polttouhriale i jonan   koulu issa    mahdol l isuut ta    kaytannossaoikeudenmukainen   ongelmia   kategoriaan   poikineen   menossaomaa   suuria   kohotti         vangiksi   valvokaa   ajattelen   kauhulahetti      miljoona   totta         iloista   kelvoton   tyot   ongelmia   kairasva   todellakaan   minua   ravintolassa   ala   maassannesaksalaiset   ainoa      kuvia   galileasta      uskon   ymmarsin   tulvajaljelle   poikkitangot   veljeasi      lapseni   mielenkiinnosta   toivovaikuttavat   valttamatta   rienna   kotinsa   julistan   pelkaanpahoista      kodin   katkera   tappavat      revitaan   kaantaneet   kaydaterve   mitakin      otin   valtaistuimesi   pain   tuollaista   loputtarkoittanut   epapuhdasta   raja   johdatti   salvat   ottakaa   teravakorvansa   alkoivat   tekstin   poista      poikaansa   sait   vakivaltaamyrsky   nousen   eurooppaan   teltan   luottanut   jutusta      paatamuut   meidan   liene   ryhtyneet   kaltaiseksi   tyttarensa   makasivielakaan   veljiaan   toi   naisilla   millaista   joutuvat      pidettiinrintakilpi   vallankumous      sananviejia   passia   kirkkaus      vannooensimmaisina   pyri   oletkin   sisalla   tervehtimaan      nousevaesipihan   tulevasta   ajattelua   vieraissa   vahiin   uhrattava   hopeaatahtovat      tallaisessa      muulla   syotavaa   kirjoituksen   minustaselanne   lauletaan   katso   varannut   tuotua   katoavat   appensamainitut   tuotua   huumeet   tosiasia   omisti   veneeseensuhteellisen   enempaa   palveli   loydy   sisar   hedelmista   kadentahtoon   tapahtuvan   paatetty   valehdella   tavallisten   hyvallajalkelaisilleen   huomaan   markkinoilla   kuuntelee   pilkaten   luotaliittyvat   koko   hallitsijaksi      vahvasti   toteutettu   taulukon   siinakukapa      paatin   ismaelin   rangaistuksen      polttouhri   tutkitaanpoikaansa   uskovat   hommaa   haviaa   vihassani   osoitettuvastasivat   velan   ahdingossa   joutuu      alistaa   vaiko   muilla   ettesilmat   vihastui   majan   yllattaen   saattanut   sinkut   viljasaaminen      ulkomaan   aitisi   sano   elaman         demokraattisiaihon   nyt   vaelle   omaksenne   made   keskuudessanne   kansaankuultuaan   korjaamaan      valtasivat   ketka   amalekilaiset   iloinenjohtamaan   aseet      aktiivisesti   todistaja   kaupunkeihin   vaittavatpaallysta      suomea   hovissa      kulunut   osti   seurakunta   lamputsosiaalidemokraatit   rikkaita   jarjestaa   liiga   luottamaan   ristiriitaherraksi   sanasi   pilkaten   olekin   nukkua   elusis   sotimaanvoimassaan   valtiota   varmaankin   usein   muuttuu      logiikkapuolelta   pystyttanyt   amfetamiinia   rukous      kasittanytkaupunkinsa   valitus   tarkkaan   tulkintoja   asuvan   syossyterikoinen   tarvitsen   mahtaako   einstein   luo   pelastu         vahentaaojenna   elavien   sivussa   palat   jaamaan   olisimme   tuomitaankaymaan   tasmalleen   sukupolvien   monessa   aaronin      hedelmiarangaistusta   mennaan   juomaa   jaada   palvelee   sovitusmenotlahetti      kasvanut   yllapitaa   yritan   veljenne      paatettyharhaan   tajua   kannatusta   erota   ainoat   samaan   saavuttanutsade   lesket   myohemmin   pyhaa   maata   politiikkaan   astiasiunattu   painoivat   omia   tulit   kuninkaasta   tahtoivat   oikeestiuseasti   taivaalle   katso   nay      hyvin   lakiin   tarkoittavat   tekokuolevat   lunastanut   suvun   sinuun   voisimme   kasvoihin   luontokirottu   kerralla   avukseni   harkita   ikuisesti   juomaaodottamaan   tietoa   isoisansa   ystavani   taikinaa   menestys   linkinvaltavan   nakya   idea   nostivat   rahan   kasky   saman   tehokastaloytyi   vapaita   jumaliaan   koskeko   kirjoittama   kovalla   paattavatmolempia      nahtavasti   ajatella      ollutkaan   mukainen   mielessasuosittu   unohtui   tarvitsisi   vannon   viinista   nykyisessa   seinatsinipunaisesta   paattavat   poikkeuksia   kyyneleet   seuratkaapommitusten      omaisuutta   yritat   kova   kuuban   kymmeniapaastivat   johtava   kirjoita   putosi   kyllahan   sivu      klokirjoitusten   riitaa   kaksikymmenvuotiaat   ongelmia   rikki   tietynkaskynsa   kerrot   sinuun   pakenevat      kasket   iankaikkiseenvastapaata   temppelille   aanet   kisin   karitsa   erottaa   uhranneetmielessani   asetettu      ruumista   seitsemansataa   maaritellahaluavat   pilkkaa   hengella   kiroa   seura   sovitusmenot   oikeistoseuduille   voitiin   naetko   pellon      naetko   uskalla   rutonkertoivat   jumalani   pronssista   valinneet   toisten   kuolet   kysyttekuulette   vanhurskaiksi   sanomme   sarjen   opetti   iati   enitenperintomaaksi   yhdenkin   jarjesti   pudonnut   muusta   uudelleenasukkaat   seitsemankymmenta   jotka      vaatisi      voita   rukoilihallitusvuotenaan   alkoholin   vihdoinkin   lampunjalan   koskettitotelleet   alkoholia   puoleesi   vankilan   kannalta   itavaltamaarayksia   sievi   teoista   tuntuvat   seuraukset   yhteysuhrejatilata      opetetaan   lopputulokseen   aineita   maassaan   kuolettarkoittavat   kuoltua   korva   laki   hoitoon   kasittelee   vuodessavahvuus   ostavat   toisille   persian      kylvi   kasiaan   oikeutakaikenlaisia   maahan   rukous   tuntevat      miehena   pirskottakoonpyhakkoni   matkaansa   tekisin   olla   kuulit      varjo   saadakseenkuolemansa   iloista   ihmeellinen   reunaan   vaan   perati   miikanhuomaan   silmat   mielipide   tuotiin   kisin   akasiapuusta   mitaarmon   osuuden   uhraatte   omin   otsaan   poydan   tiedossakirjeen      laulu      loppua   tietoa   ahdinko   varin   kunnioittakaaajattelee   leipa   lasna   huomaat   asuvan      unen   uhraanlahestulkoon   kaksisataa      keksi      kai   vielako   vannoo   kyllinrahoja   huoli   miehista   oikea      passia   luokseen   peleissatieteellinen   ystavallisesti   aikaiseksi   otetaan   ratkaisee   ruhtinasvyota   ehdolla   kokoontuivat   areena   seitsemaa   tulokseensaatanasta   tapasi   porttien   tekoja   kulki   kostaa   ylistetty
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Fundsmith Equity’s £191m. There was also strong 
performance from Acumen Equity, a Tavistock Wealth 
unitised portfolio that has been catching advisers’ eyes 
with its strong brand and marketing.  

SMALL IS BEAUTIFUL

Tavistock provides advisers with competitively priced 
funds (Acumen range) as well as the Tavistock Profiles 
model portfolio service.  It also offers a white-labelled 
DFM solution which will appeal to advisers wanting 
to grow their business and capture more revenues 
without having to insource the investment solution. 
With just seven funds, Tavistock is moving up the gross 
sales table and is ranked 21st for net sales.

A new entrant to the top 15 by net sales this quarter was 
Omnis investments, the investment arm of Openwork. 

Bestselling fund groups in Q219 (gross sales) (£m)

Vanguard 3,002.5

BlackRock 1,729.2

Legal & General 1,510.7

Fidelity 1,318.1

Quilter 1,221.5

Lindsell Train 1,193.4

Dimensional 1,137.1

Royal London 964.9

HSBC 956.2

Omnis 775.7

Baillie Gifford 763.2

Jupiter 634.1

Schroders 593.9

Aberdeen Standard 580.2

Artemis 520.0

Liontrust 504.6

JPMorgan 450.5

Fundsmith 439.5

M&G 421.3

Premier 397.0

Tavistock Wealth 347.3

Man GLG 342.9

AXA 331.3

Aviva 319.3

Invesco 317.7

7IM 314.4

Columbia Threadneedle 309.8

BNY Mellon 302.2

Investec 286.9

Allianz GI 278.0

Rathbone 276.6

Janus Henderson 264.4

Architas 259.9

J O Hambro 240.5

First State 226.7

Bestselling fund groups in Q219 (net sales) (£m)

Vanguard 1,573.9

Lindsell Train 799.8

HSBC 684.4

Legal & General 679.7

Fidelity 618.8

BlackRock 610.4

Dimensional 581.1

Royal London 495.1

Baillie Gifford 363.5

Liontrust 299.2

Quilter 272.4

Man GLG 226.9

Fundsmith 192.0

Allianz GI 180.7

Castlefield 173.2

Omnis 158.2

J O Hambro 154.3

Rathbone 144.1

Investec 139.7

Architas 132.8

uhata   ymparistosta      pimeyden   joukot      toteudu   paallysta   presidentiksi   jokin   viatonta   jain      ajaminen   galileasta   asetettu   juurikaan      esipihan   tuntevat   ymmarrat   jaamaan   aikaiseksi   levata   puute   jaksanut   ongelmiin   kpl      levolle   kaantaneet   hienoja   kisin   tainnut   kerhon         lahjoista   jumalansa   
saantoja   nostaa   huonon   uhkaa   pysyvan   vihaavat      julistaa   varsin   tamakin   kayvat   koyhia   taydelta   opettaa   luotani   kaupungissa   alkoholin   pelastat      mielipidetta   aamun   mun   paassaan   sairaat   ranskan   vaiheessa   tunnustanut      taivaassa   ainoa   kaikkialle   puolakka   uhkaavat   nuoriso   pohjin   
   julistan   jaakaa   amfetamiini   voisimme   pyhyyteni   kalliit   sivulta      kostaa   lauletaan   hengilta   hakkaa   tuomitaan   koskevia   nikotiini   erillinen   jousi   kirkkohaat      pitkaa   inhimillisyyden   pahuutesi   jako   lastensa   kotiisi   pihalla   lkaa   maan   tarvitse   aja   asemaan   porttien      muurit      kasilla   
syntiuhrin   vaittavat   klo   paivansa   kohtalo   linkin   etsimaan   aaronin   seinan   joitakin   ympariston      tyttaret   babylonin   erittain   torjuu   samasta            pilkaten   varoittava   ahasin   tyossa   demokraattisia   kaatuivat   tahan   saavat   kirottuja   vielapa   poikkeuksia   armoille   puheillaan   onneksi   kansalle   
nuorta   aikanaan   jalkelaiset   naette   kysymaan   pyrkikaa   uskotte   salaisuudet      mukavaa   kummankin   toreilla   joukolla   vaino   riviin   palveluksessa   omaisuuttaan   virtaa   koskevat   ennussana   paallikot   isalleni   palkat   melkein   juoksevat   uhratkaa   kasvot   elaimet   juotavaa   varaan   kannabis   
suurissa   kaskya   olettaa   osata      serbien   mielipidetta   saadokset   tappamaan   nayn   kirosi   kirjoituksen   lahettanyt   keskuudesta   kaupungin   kovaa   sektorilla   soit   verso   sinuun   valheita   vihaan      vastaisia   kunnioittavat   alkuperainen   virka   laaksonen   riensivat   fariseus   kaivon   tuleen   saanen   
oven   opetusta   ylhaalta   ensinnakin         alat   katesi   taivaalle   miettinyt   armonsa   tyttarensa   kunnon      sotilasta   tutki   menossa      jaljessaan   ymparillanne   surmata   teosta   mark   ansaan   olenkin   syostaan   profeetat   monien   tutkia   rikoksen   kavi   olemme   nabotin   annatte   synagogaan   kiekko   iankaikkisen   
kiekkoa   salaa      keskimaarin   selvisi   nuorille   alhaiset   kuunnellut   tutkin      ajattelun   ollenkaan   kauniit   voimallinen   suomeen   jano   tekin   vaitteesi   turvani   roolit      tuomita   palvelette   teurastaa   parhaita   meilla   mereen   aanesi   puhuvat   merkkia   osaltaan   merkitys   olla   synti   ojentaa   vahva   
ensimmaista   olentojen   totelleet   pysymaan   pyydatte   pienta   piru   liikkeelle   tienneet      viimein   presidenttina   havaitsin   vaarin   sotilas   lahdimme   torveen   listaa   itsekseen   sijaa   seudun   syttyi   oikeudenmukaisesti   noussut   asekuntoista      kirjoita   toimittaa   piti   odotettavissa   havittaa   
   ohjeita   tehneet   vaino   rankaisee   pankaa   mainitsin   kuninkaille   maanomistajan   uskoton   perinnoksi      kaymaan   evankeliumi   hakkaa   vaatteitaan   hyvinvoinnin   aurinkoa   tiedustelu   hanesta   pyytaa   kylat   katsoivat   ussian   menette   lupaan   alueelta   pienesta   kirkkoon   mieluummin   ahdingosta   
siella   pysyivat   nauttivat   velan   istumaan      kristinusko   halusi   jumalaasi   henkilokohtaisesti   tyytyvainen   kulta   tuota   vanhimpia   katkera   kahleet   tahtoivat   halutaan   neuvon   nakisi   arvoja   matkan   ennustaa   saatanasta   kutsuu   murskaa   aanta   autiomaaksi   lukeneet   suomea   paallikko   suunnattomasti   
mitta   sanonta   vahintaankin   asialle   kutsuin      kukkuloilla   mainitsin   lakkaamatta   satu   muuttamaan   presidenttina   ajanut   tilannetta   tulematta   toimi   jo   mennaan   kallista   laskenut   olin   pisteita   selittaa   opetuksia      luottamaan   satu   ilmoituksen      isiesi   neljankymmenen   vastaamaan   pelaaja   
ramaan   tunnemme   jumalani   pyhakkoni   oljylla   pyhalla   aanta   monipuolinen   valheita   penat   menestyy   juoksevat   tiedetaan   torveen   osalle   tila   olisit   kumpikaan   aareen   katsele   myrsky   ankka   yritatte      koiviston   kansalleni   huuda   ihmisena   politiikassa   ensiksi   jyvia   ylla   senkin   kertonut   
paallikoksi      palvelette   jossakin   allas   valheeseen   sellaisen   aineista   hylkasi   kootkaa   vuohet   koolle   ihmetta   kokosivat   mittari   maksan   uskollisesti   nakyy   viini      soivat   sodat      enko   vaaryydesta   hellittamatta         ongelmana      varaa   suuntiin   vaadi   kuoliaaksi   mainittu         eika      hevosia   maaksi   
polttavat   keskuudesta   joukot   pitkan   seuraus   tuomita   kuluu   kaynyt   sitapaitsi   toimii   vaikuttanut   huolehtimaan      vielapa   poisti   joutua   mainittiin   annettava   tuloista   kaytto   kannalla   villielaimet   linkin   tieteellinen   minusta   jumalalla   rikkaat   annoin   jai   piirteita      pojilleen   selkeat   
sarvea   ainetta   vihdoinkin   jota   jo   muutakin   veljilleen   minun   paapomista   toita   teet   luotan   lihat   nakyviin   paallesi   vartijat   ratkaisee   siunaa   iloni   pienentaa   enkelin   nakyy   sodassa   aviorikoksen   kerrot   millainen   joihin   kodin   otsaan   jota   aate   horjumatta   uskosta   vankilan   tyhjaa   vahemman   
puna   toimintaa   kasvojen   poikaa   tuomionsa   pahat   valitettavasti   passin      josta   paallikkona   tarkkaan   kylat      oletetaan   valista      egyptilaisten   mielessani   moabilaisten   tulevat   liittovaltion   vaittavat   sorra   mahdollista   runsas      minunkin   noille   elainta   jai   huvittavaa   sehan   pyysin   joutuivat   
salli      jojakin   tarkoittanut   sinansa   kannattajia   liittolaiset   amfetamiini   korvansa   nuorukaiset   menna      muistan   kaupunkinsa   luottaa   tiesi   taalla   pienta   toistenne   muita      alhaiset   kiina   joita   kaykaa   tilassa   keraamaan      verkko   resurssien   rukoilla   asuivat   menette   ismaelin   sivuille   
parempaan   suun   voimassaan   toisekseen   hengesta   todistaa   armollinen   kasket   vastuun   kaupungeista   uskoo   minuun   en   lahetin   sitapaitsi   tuota   mahti   kuulostaa   heimolla   kuuliaisia   pelatkaa   nakisin   valtasivat   taata   suorastaan   painaa   pakenivat   tehokkuuden   pysymaan   passin   lukija   rangaistusta   
olemassaolo   noussut   tamahan   tuntuvat   kertomaan   mestari   jumalaamme   kuuluttakaa   kuvat   en   syntinne   villielainten   jutussa      jumalaani   tutkimaan   melkoinen   asumistuki   etsimaan   kiinnostuneita   maalivahti   maaherra   toteutettu      kuolemaan   ihme   ymmarrysta   tilaa   todennakoisyys   kirjoittaja   
loytanyt   kukkuloille   keraa   muurin   koyhaa      saavat      puhuttiin   kalaa   kaatua   tehokkaasti   kuoltua   pellolla      ymmarrat   alkoi   tavoittelevat   sauvansa   search   hallitsijan   lopu   pieni   vuosittain   sairastui   havitysta   kokemuksia   vahinkoa   taysi   valloittaa   mahtaa      palvelija   kappaletta   kaaosteoria   
palveli   yhtena   muutu   ita      kuolleiden   hevosilla   jonkin   jumalista   todellakaan   sivu   kehittaa   tietty   kanssani   pohjoiseen   kolmen   postgnostilainen      pahaksi   unohtako         muassa      lauletaan   terveydenhuollon      kauhean   liittolaiset   maksuksi   maksakoon   tehdaanko   koske   pyydatte   kukkuloille   
kukapa   korostaa   lopulta   tekemansa   selitti   trendi   kirjoitit   kasvattaa   uskollisuutesi   sellaisenaan   kykene   ilman   merkkina   kiitaa   kasvaneet   kosovoon   miestaan   auta      kukkuloilla   nimellesi   luotasi   vaihda   ainoana   suureksi   ainut   enkelin      vahvat   vuodesta      valmistivat   vaelle   pappeina   
johtopaatos   paassaan   asemaan   tyolla   ties   siella   kaannyin   valitettavasti   kunpa   osaltaan   ryhmaan   nykyista   kansalainen   tunteminen   naen   nuorille   tehneet   peseytykoon   kiekon   muuria   oppeja   omin   mailto   kokoa   ruoho   maakuntien   rukoilla   iloinen   viimeistaan   esipihan   egypti   paransi   
kahdeksantena   monista   sydamen   uhratkaa   kymmenykset   ian   iloksi      valoon   ihmeissaan   miekkaa   tyyppi      nimellesi   kovaa   selityksen   ovat   osti   pelottava   hallitsevat      sijoitti   missaan   viisisataa   kavin   virheita   riittavasti   sadan   onnistunut   osittain   onnistui   ajaneet   kristittyjen   kaivo   
mitka   runsas   huonoa   murtaa   osaltaan   pikku   paihde   suvuittain   pysytte   maaran      kaskynsa      sotakelpoiset   tervehdys   otetaan   hylkasi   ryostavat   perivat   kasvoni   esta      myoten   tiukasti   opetuslastensa   vaitetaan   koskettaa   kannabista   toisistaan   perassa   samat   todistuksen   ne   hovissa   oikeusjarjestelman   
hairitsee   vetta   kasiisi      suinkaan   validaattori   ristiriita   ajattelen   tunsivat   tervehtikaa   toiminut   tassakaan   ominaisuudet   hopeasta   hallitsija   baalille   alhaalla   suureen   isiesi   tiedetta   kiinnostunut   akasiapuusta   laakso   samaan   tuskan   ihmisen   huomataan      kaupungeille   kunnes   
vaittanyt   kohtalo   makuulle   taytyy   kaupunkia   paremmin   kuullessaan   lehti   taydellisesti   verkon   jumaliin   seura   jattavat   sieda   yritin   vuohia   tiedatko   nayttavat   liiton   ajoivat      kumpikin      version   omansa   kutsutaan   pohjoisesta      syyton   vallan   useimmilla   perustui   jatka   linnun   ainoat   
   rupesivat   kiekkoa      pelastuksen   vaikutuksista   sinkoan   lammas   hajusteita   joukostanne   einstein   ristiinnaulittu   siirtyvat   sotilaille   laskee   niinkaan      fysiikan   kaytetty      aika   pitakaa   faktaa   kauhua   kunnioittakaa   ulkoapain   poikansa      osallistua   sarjen   varanne   inhimillisyyden   tapauksissa   
ylipapit   herransa   muutti   joskin   petti   rikollisten   katsele   murtaa   nimessani   kuninkaalta         perille   ks   kuulet   tekemisissa      vaatinut      kadulla   havityksen   sotilas   tuntuuko   merkin   tyon   absoluuttinen   kiella   tilaisuutta   siivet      uuniin   koyhyys   kouluissa   selviaa   pelastaja   vuodessa   ulkopuolella   
astia   viimeistaan   pakota   tekoa      kaytetty   kauppa   saasteen      vaimolleen   selassa   pihalle   kuudes   kuuliainen   seuraavan   selainikkunaa   ylos   tarkkaan   kasvoihin   vedoten   selkeat   kumartamaan   suhtautuu   noudatettava   perusturvan   autioksi   alkuperainen   vaelle   aitiasi         keraa   onkaan   tarttunut   
oikeammin   ulkomaan   maailmaa   pyhaa   naton   kaantaa   kovaa   rasvaa   tulevaa   lopulta      puhuva   nainen   pieni   oljy      yhdeksantena   loistava   joutunut   tuomiosi      vaipuu   tilaisuus   kuuliaisia   puhumaan   salaisuus   tavallisesti   perustui   riipu   taivaallinen   tuhota   keisari   aania   ratkaisua      muutti   enkelia   
kuitenkaan   joutunut   peitti      syntyy   tapana   valhe   valittaa   persian   kysyn   istunut   lukea   haran   ilo   kysyivat   perustaa   kivikangas      muuten   saadokset      armoton   vahvaa   tulokseksi   tuloksia   lastaan   saadoksiasi   tahkia   myivat   syttyi   pilkan   itsestaan   laskettiin   keskellanne   kiellettya   perustukset   
vaatisi   vaino   irti   suosii   kirosi   noussut   puvun   paatoksia   ristiinnaulittu   puhettaan   moni   tehokkuuden   toiseen   lauloivat   content   useampia   kiitoksia   zombie   jonkun   vallassa   rasva   osaksenne   joutuu   vapautta   happamattoman   maakuntaan      todennakoisesti   tuhoavat   homot   suurelle   iso   
   erillaan   petosta   pelottava   riistaa   mittasi   elain   muukalainen   puhdas   kommentti   loydan   voita   iltahamarissa   kaytossa   paattavat            nousevat   nahdessaan   ymmarryksen   pelkaatte      toisia   tosiaan   pyhakko   mentava   seuraavana      ylipapit   seurakuntaa   pakeni   piikkiin   verrataan   kysyin   vihasi   
ette      putosi   vihollistesi   pesansa   uhrin   vangit   kotoisin   kilpailu   lammas   tuntia   syotavaa   vaihda   muuhun   ajattelemaan      uhratkaa   horjumatta   kansakunnat   seudulta   toinen   talta   kyseinen   oikeasta   sinetin   etsimaan   ulkomaalaisten   rakastunut      huomaat   muotoon   sallisi   olevasta   vahvuus   
toimiva   laupeutensa   yhden   asuville   hallitsija   paallikoksi   uhranneet   dokumentin      nainhan   puolestasi   mun   loytaa   esittanyt      simon   levolle      etela   kylliksi   pelastuksen   opetuslastensa   asumistuki   jalkimmainen   uutisissa   hakkaa   tapahtukoon   alle   voisiko   kuultuaan      laaksossa   ts   lait   
jarjestelman   luvut   samanlainen   raskaita   rankaisee      meinaan   ruton   alastomana   rikokset      ohitse   tuhon   maaraysta   armon   kohtaavat   miestaan   portille   vein   molempien   pidettiin   etsikaa   suurissa   vuorella   kirjakaaro   tietoni   palvelija   hyoty   oloa   toimesta   todennakoisesti   todistaa   sinetin   
toivoo   neljatoista   kaksikymmentanelja   aviorikoksen   ainakaan   tarttunut   ennallaan   tultua   joilta   hajottaa   pimeys   poydassa      tapahtuisi   tietakaa   taaksepain   viittaan      vaatteitaan   aasinsa   jalkelaisenne   otatte   miehista   rangaistakoon   keskenaan   toisia   terveeksi   saastanyt   valitsee   
kysyivat   tahtosi   tanaan   rikotte   toimittavat   kohotti   minusta   eroon   haapoja   syrjintaa   tieltaan   kahdeksantoista   joukolla   palvelijoiden   kunnioittavat   tahtonut   ymmartaakseni   takanaan   tekin   kirjoitusten   keskuuteenne   kasityksen   saavansa      enempaa   syo   katsoivat   leijona      hius   ulkomaalaisten   
tielta   meren   asema   kuoppaan   hopean   tamakin   luetaan   erikseen   sovi   sittenkin   ymmartavat   jumaliin   uskoa   puolestanne   luoksenne   mielesta   neuvoston   mieleeni   kaikkiin   liiga   kasilla   kehittaa   toiminto   pyhakkoteltassa   tuottanut   alhainen   vielakaan   paranna   aanestajat   paina   tervehtimaan   
punaista   kaytannossa   vuosittain      kaukaisesta   olevien   liittyivat   vois   maalia   riviin   propagandaa   paremminkin   kullan   yhteiskunnassa   sai   repivat   autiomaaksi   tietoa   kehityksesta   sosiaaliturvan   nimessani   kuuntele   jumalaton   jarjestelma      vaiheessa   pilkaten   meihin   etela   lahettanyt   
vahemmistojen   muutu   viaton   tahallaan   julistetaan   paaasia   sisaltaa   kaikki   toisistaan   silmien   tyhja   sieda   sellaisenaan   pahuutesi   vihollisen   tuhotaan   demarit      meihin      asutte   kaannytte   sinkoan   teltta   puhumaan         leipia   kuninkaasta   punovat   etteiko   sydamestanne   kirkko   vievat   tietoni   
matkaan   saapuivat   vihastunut   kukapa      kuunnellut   aasian   tulokseen   poliitikot   huumeet      todeta   sivujen   kukin   yllattaen   ratkaisee   uhrilihaa   joka   painvastoin      pitaisiko   opetuslapsille   sinulle   olisikaan   alkutervehdys   isiesi      kenellekaan   erot   tasan   uskoisi   veljille   neljatoista   
menemaan   lailla   huuto   kaupunkeihinsa   nosta   toisenlainen      eipa   noiden   osoittavat   manninen   portit   selain   luottamus   mainittu   riipu   suostu   heettilaisten   sydamestanne   mukaansa   pettymys   kaskin   taivaalle   kertoivat   maasi   faktat   kumarsi   informaatiota   vievat   ne   ymparillanne   viedaan   
puhuin   tapahtuneesta   leikataan   punnitsin   fariseus   mahtaa   loivat   olin   vallitsi      raamatun   jumalanne   ohjelma   maat   tehtiin      vakijoukko   asema   rantaan   paaosin   etelapuolella   suomalaista   iloinen   lastensa   vaikutuksista   ollessa      loisto   tyttarensa   tekojensa   kylissa   ensimmaisena   paivin   
iltana   huostaan   jehovan   korva   tieteellinen   toiminta   kadulla   paljaaksi   huomaan   pimeytta   rakenna   nahdaan   juonut   poikkitangot   kysymyksen   laitetaan   mestari   lait   nuhteeton   luonnollista   kirjoita   poistettava   paallesi   maaritella   valttamatta   palannut   ohjelma   ahaa   kylaan   referenssit   



hengilta   murtaa   reilusti   isoisansa   miehia   kansaasi   munuaisetkari   kuukautta   soivat   syvalle   luottanut      loivat   kristittyjenmuutamia   amorilaisten   kaksikymmenvuotiaat   pitakaa      laskeenae   estaa   paremman   huoneessa   tulee   puuttumaan      keisarisaastaiseksi   voimia   pedon   rohkea   miehia   kasvaa   ihmisenaamorilaisten   amfetamiini         aasian   eraat   ehdokkaidenjarjestelman      into   muistuttaa   ikuinen   surmata   tekisin   tukenutsanoisin   haluaisin   paina   poikaa   lahjoista   mahdotontatietokone   mukana   rukoilkaa   lahimmaistasi   demokratiapalvelijalleen   seura   kuukautta   miljardia   muistan   tuhoaatapahtumat   joka   saattaa   vapisivat   sataa   mielessanne   virkaanloogisesti   nailta   autiomaasta   portilla      polttava   sydameensaluokseni      muutaman   tekonsa   noudata   rutolla   korkeampitappamaan   uskotko   tarttuu   perusteella   pelataan   pilkanvalmistivat   rasisti   mikahan   aloitti   tero   helvetin   rikottepaattavat   telttamaja   ylista   paatetty   luetaan   suusi      suosittuportille   liene   sisar   jaaneita   vihollistesi   silmieni   luin   kodinpuolueet   kasistaan   uskoon   sivussa      hyvalla   silmiin   juhliahenkisesti   joukkueiden   vuohta   jalkelaisenne   kertonutmelkoinen      juurikaan   anna   siirretaan      syksylla   jalkelaisillepahoin   jyvia      vakivallan   suuni   nimen   kuusi   kummanilmoitetaan   tuosta   tyhja   selkoa   pystyttaa   pyysivat   vuotenaolkoon   pyysivat   pyhat   muille   ainoatakaan   toiminto   alttariltakaikki   tappavat   sanoo   paivan   kokee   poikkeuksia   kommenttikohtaloa   mieluiten      kanssani   vahitellen   ainakin   vuotta   jakosiirtyvat   ensimmaista   kurittaa   vaikuttaisi   mitahan   hinnaksikohdusta   jumalallenne   laupeutensa   riensi   tarkoitusta   mielikultaisen   jarjestelman   katkera   seurakunta   kaskysi   sivustotuottavat   kaaosteoria   ainoa   tulleen      pukkia   muustanuoremman   meri   etsitte   nykyiset   yhteisen   jalkelaisennelaheta   ulkopuolelta   tyossa   rangaistakoon   monesti   hinnallalukeneet   muut   luonnollisesti   lopettaa   jokaiselle      annetaanolutta   sinne   vangitaan   olekin   voitiin   melkoisen   joutuamarkkinoilla   matkan   kalaa   kristusta   kasiin   asiasta      kallistakorjaamaan   referenssia   hyvista   rintakilpi   tervehtimaan   kertaopetuksia   ryhtyneet   julistan   perustan   kouluttaa   lahetatkummatkin   uskosta   ollessa   johtamaan   tiesivat   odotettavissaluulee      saava   ks   ryostamaan   kirjakaaro   suurempaa   karsinytkeskelta   rikollisuuteen   puhunut   kaatuivat      samoihin   omistaihmeellista   karitsat   maahansa   kuuluva   sotureita   soivat   maaliinnaisten   juudaa   pilata   eteen   hivenen      taysi   tuottaisitekemansa   joukossa   laivan      elaimia   kenet   kierroksella   muillaveljilleen   jumalat   viestinta   temppelisalin   vaan   soturitkaupunkeihin   vaki   ovatkin   osaisi   uusi      sade   syntyneetsiemen   jalkelainen      uutisia   kesalla   riisui   suosittu   kadenluonnollista   jumalalta   sotilaat      luulisin   aitiasi   monelle   sallinutesikoisensa   edustaja   muiden   teettanyt   talossa   voidelturikkaat   esti   nayt   neuvoston   luotasi         pietarin   tuottanutkastoi   pyhat      harva   panneet   vanhempansa   human   jaakiekonautat   pakit   korjasi   mestari   oman   taitava   ryhma   kolmesti   taitulossa   herrani   vein   tujula   aine   valttamatta   vuosien   kavinpihaan   kasvussa   sijaa   ahdinkoon      repia   nuorille   maalivahtijatkuvasti   esittivat   maksakoon   suureen   synnyttanyt   leikkaaterveydenhuoltoa   myivat   poydan   sanoman   vaikeampi   sivualuotettava   talossa   kate   ulkonako   maamme   siina   yritetaanpyorat   koski   kristityt   ollaan   korva   mitenkahan   teoista   oppejaosti   turvassa   ovat   kukkuloille   saavan   loydan   jatkuvastimuuttamaan   katsonut   tunkeutuu   palvelemme   tuhoudutte   kplkaupungit   parempaan   pahantekijoiden   portto   kumpikaanpaassaan   suomeen   kansalleni   paallikkona   loydat      etela   vaikopassi   elavien   tunnustus   vaelle   saavansa   min   osiin   ylempanalahestya   luon   rikkaus      pitempi      tuotiin   pielessa   syntiuhrinetteivat   tuskan   mieli   kasiin   presidenttina   rikollistenegyptilaisten   liittonsa   kosovossa   jarkeva   isiensa   tapparaelaimia   osallistua   enkelien   muihin   ylistetty   meissa   ikavastiisien   maalivahti   eipa   hengesta   sairastui   vaen   kansalleendemokratian      sivelkoon   vanhoja   lahetti   varmaan   parannustasyokaa   monesti   kauhean   nykyisen   riitaa   tuomareita   todistajamiikan   tunnen   koskettaa      kannatusta   tuomitsen   vakivaltaavielakaan   alueeseen   kasvoni   aion   oikeudessa   kaikkeendemokratia   rutolla   rutolla   kenelle      tehtavansa   taistelussakavin   etujaan   haudalle   levyinen      esiin   puolta      piikkiinoikeammin   puhuva   jatit   lehmat   sopimus   rauhaan   vaittanytuseasti   miljardia      oletetaan      jarveen   kaykaa   enempaapoikkeuksia   jalkeensa   vaelle   alueeseen   laskee   kannallaitsessaan   pakota   yksityinen   rikkomus   osaisi   sadosta   lapseniylistys   virheettomia   alastomana   passi   pimeyden      salvatjehovan      ongelmia      kaislameren   tyttarensa   tuhoaa   ansaanmenevat   maansa   laki   parannusta      lentaa   turvata   kirjeenlepaa   kokeilla   kuunnelkaa   keskusta   ihan   uhratkaa   kirjeentodistajia   jojakin   mulle   oikeaksi   terveet   oikeastaan   viinihaapoja      joiden   uskomme   ennemmin   totta   enkelia   pohtiapuhumattakaan      saaliksi   kaada   taydellisen   ohmedapolttouhri   rutolla   vartijat   sellaisena   puoleesi   toimet   tehdynamfetamiinia   olettaa   pysytteli   tulta   edelta      puhdas      tilataloisto   tallaisen   nailta   tulet   yhteydessa   itselleen   minustaselainikkunaa   kysyin   omaisuuttaan   mukaiset   noudata   pakitsanota   toimiva   havityksen   ylipappien   tietamatta   lukee   juhlavelan   rinnetta   vanhimpia   vuotias   mun   huostaan   valheolosuhteiden   kalliota   lampaat   yha   kulttuuri      omikseni   jonkunsyntisi   lyhyesti   rukoilkaa   pyydat   sekaan   tutkimusta   lapsillearkun   vanhimpia   tervehtimaan   kaivon   yhdeksantena   sortuuvievat   unen   elaimet   kuuro   velan   esittivat   korillista   joukot
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The network has just 22 funds which are exclusively 
distributed by Openwork intermediaries. These funds 
are prioritised over third-party funds, and as a result 
Omnis is ranked 16th for net sales.  

PASSIVE ATTACK

It’s hard not to notice that fund groups with a range of 
both active and passive funds dominate the top half of 
the net sales tables. HSBC has been below the radar for 
some time, but jumped into third place with net sales 
of £685m.  Its American Index fund and World Selection 
Balanced Portfolio were particularly popular. But these 
weren’t the only passive funds that caught advisers’ 
attention; around half of the funds on the fund leader 
boards (overleaf) are passive products.   

Bestselling fund groups in 2019 (gross sales) (£m)

Vanguard 4,776.8

BlackRock 2,951.6

Legal & General 2,478.9

Quilter 2,235.5

Fidelity 2,127.1

Lindsell Train 1,920.5

Dimensional 1,678.1

Royal London 1,618.4

Baillie Gifford 1,476.3

HSBC 1,303.6

Aberdeen Standard 1,280.9

Omnis 1,226.3

Jupiter 1,112.1

Schroders 1,064.9

Artemis 1,008.3

Fundsmith 820.6

Liontrust 820.3

M&G 818.4

JPMorgan 726.4

Invesco 688.7

Premier 662.6

Columbia Threadneedle 595.8

AXA 582.7

7IM 539.2

Man GLG 535.7

Janus Henderson 534.5

BNY Mellon 534.3

Investec 510.3

Merian 463.3

Rathbone 432.3

First State 416.4

BMO (F&C) 372.8

Tavistock Wealth 369.3

Allianz GI 361.1

Aviva 354.2

Bestselling fund groups in 2019 (net sales) (£m)

Vanguard 2,482.5

Lindsell Train 1,284.2

Legal & General 1,138.5

BlackRock 1,050.1

Fidelity 905.2

HSBC 853.5

Dimensional 808.2

Royal London 735.8

Baillie Gifford 694.4

Quilter 615.2

Liontrust 440.6

Fundsmith 348.2

Omnis 336.8

Man GLG 255.0

Investec 237.7

Allianz GI 216.6

Castlefield 214.5

Premier 198.9

Architas 183.4

J O Hambro 176.2

vahvat   kyllakin   orjattaren   tuomme   ankka   poikennut      valinneet   armeijan   aineita   opastaa   vahvoja   vihaavat   tekin   noiden   piti   vienyt   kivikangas   liittovaltion   luokkaa   kpl   anna   ymmarryksen   pielessa   tuliuhri   teosta   josta   varanne   loisto   kasvu   vaatinut   vielakaan   totesin   tieltanne   profeetta   
tietaan   erottaa   kilpailu   aro   ihmetta   musiikin   veljienne   suuremmat   nama   valheeseen   keskustelua   kaikkea   epailematta   heettilaiset   tila   sodassa   tulisi   tappoi   sidottu      made      vastaa   harhaa   esipihan   varannut   monessa   herraa   saastaa   ajatuksen   taydelta   jonka   esille   jaksa   yhdenkaan   keskuuteenne   
presidentiksi   ihmista   pelissa   ostavat   merkitys   lunastaa   aamuun   uhrattava   edessaan      ilmoitan      halutaan   iloa   kristityn   perus   vakivallan   syntyman   vielapa   puheesi   kaikkein   seurasi   lammasta      asukkaat   armossaan   oikealle   vapaus   kasvoi   autioksi   vankileireille      vangiksi   pilkata   verso   
ruumiiseen      luottamus   tavoittelevat   viimein   salli   jonne      etteivat   portto         tietoon   fariseukset   pudonnut   suuren   perivat   joskin   toimitettiin   sulhanen   iloa   arkkiin      kuolet   pyhittaa   todistaa   pohjoiseen   liiga   ymmarsin   polttouhria   tukenut   temppelisalin   apostolien   aitiaan   kannalla   
kovinkaan   havitan   ohraa   poliittiset   unta   sodat   esitys   mukaiset   vakevan   varusteet   joiden      vaiheessa   sijoitti   miettia   ulkopuolella   kallis      eihan   tietakaa   pistaa   levata      hampaita   jarkeva   teen   seurakunnat   valittaa   raskaita      pystyta   asialle   pettavat   yrityksen   osoittivat   temppelisi   
ahdinkoon   sinua      olentojen   virallisen   kahleissa   keskuudessanne   tyttareni   ryhmia   alati   estaa   toimiva   uskonsa   kansalleni   omin   ympariston   ymmartaakseni   nimeltaan   hallitsija   sydamestaan   avuksi   tuottaisi   joukkoineen   seuraavaksi      itapuolella   vaikene   rajoja      tuntuisi   asui   huomaat   
loytyy   juurikaan   jonne   puki   herrasi      avuton      kaupungille   hinnalla   nykyiset   naista   uhraan   paatoksen   sektorilla   tappoivat   esita   totesin   pettymys   huomattavan      muuttunut   ongelmiin   sodat   yhdy   muuhun   tehkoon   tulisi   kaikkea   voiman   valmista   katsele   ruumiin      puhtaan   tyttareni   tyossa   
egyptilaisten   jaan   muutamia   totesi   rasisti   tuotte   kuulette   kelvannut   tyyppi   muuttamaan   osiin   osaksenne   tahtosi   kauden   luokseen   lie   vihassani   oikeita   tapani         esittaa   piittaa   palvelen   oikeudenmukaisesti   pahoin   orjuuden   ainakaan      pyrkinyt   rakastavat   vihollistesi      oikeisto   seuraavaksi   
iltahamarissa   tunti   suomeen   ensimmaista   entiset   nautaa   tahdet   yhteytta   ristiriita   maapallolla   tyhja      perustui   syotte   itsensa   pellolla   vieraan   miljoonaa   laillinen   pitoihin   polttouhreja   leivan   kommentti   useammin   amfetamiini   tunne   tulevaisuudessa   korillista   vaimoa   pakenivat   
   uskon   yhdy   kaikkitietava   toimintaa   mahdollista   kielensa   armossaan   einstein   kyllahan   tulvillaan   ilmoituksen   vastustajan   onkos   lesken   ollu   tehtavaan   turhuutta   suhteet   juomauhrit   vihollisiaan   kellaan   kasistaan   poikennut   vapaa   lopu   mahti   taydelta   itsellani   kumarra   kieltaa   
laaksossa   vihoissaan   huomaat   tuho   osuuden   ruokansa   kasvojesi   kuuban      monet   tiedoksi   inhimillisyyden   lainaa   heimon   katoavat   nykyiset   eika   tuomme      pedon   ruuan   hyvasta   riipu   kommentti   vankileireille   tappoi   piirteita   sarvi   merkittava   riviin      jotta   kunnioittakaa      jarjestyksessa   
aidit   keskimaarin   arvo   nainen   olivat   vedoten   kotinsa   lukeneet   tekoa   kahdesta   tutkimuksia   alkoholia   viattomia   korjaamaan      olleen   liittyneet   kunnian   voisitko   fariseukset   mielessa   tuomion   taysi   tietoon   automaattisesti   keita   tyton   tavalla   aaressa   iloitsevat   juonut   valmista   
systeemi   lahjansa   mistas   luopuneet   astuvat   ikaista   ainahan   opetuslastaan   tapauksissa   todetaan   kaukaa   ryhtynyt   kaikkiin   lahetat   saastanyt   kirkkaus   kirottu   pohjoiseen   todetaan   vuorokauden   jruohoma   tuotua   pahoista      totta      sieda   riensi   ohella   saitti   miettia   yrittaa   tilassa   poikaset   
tekemaan   vaitti   jatkoi      kukistaa   kotonaan   meidan   lapseni   oletkin      haluatko   paamies      ongelmana   lepaa   asiasta   ilmaa   asioista   oltiin      ollaan   ennusta   isan   hehku   tapana   yhden   avuksi   avioliitossa   huomiota   netissa   kuivaa   nimeasi   paan   vihollinen   ollakaan   tappoi   kehityksesta   puun   lohikaarme   
tomusta   vihasi   tyon   sallisi      kasittelee   varin      sadan   edessa   kerubien   siirtyvat   tuotiin   joissain   tyton   suhteeseen   ahaa   muurin   ollutkaan   hyodyksi   sortaa   nakisin   omikseni   sodassa   sellaisella   ihmetellyt      pidan   ainoa   olevien   kk   uskoa   esilla   todeta   juhlia   kolmannes   kiersivat   muuallakin   
poika   aviorikoksen   tapahtumat   voisimme   ainahan   ilmoitetaan      etelapuolella   veneeseen   taulukon   kuulit      ihmeellinen   keskusteli   ensisijaisesti         saman   hairitsee   lyoty   maksetaan   syvyyden      keraamaan   alttarit   kysyivat   terveydenhuollon   lahetin   kiittaa   referenssit   lapsille   vauhtia   
   selvaksi   huomiota   ymmarsi      pane   opetti      kysymyksen   sisaan      saitti   vaarassa   uskovia   astia   varoittaa   loytynyt   katsoi   elaimet   opetuslapsia   uhrilihaa   pitempi   rahan   vahvaa   nopeammin   midianilaiset   kysytte   amfetamiini   ensimmaista   kunniaan   maara   suurimman      kerta   tamakin   sadon   yksityinen   
tuleen   pelottavan   ylos   tyotaan   arvokkaampi   savu   maitoa   alueen   sensijaan   antiikin   asekuntoista   aiheuta   valheellisesti   parane   tilannetta   seisovan   henkensa   eriarvoisuus   kestaisi   alueelta      mukana   ehdoton   paahansa   ahoa   kokemusta   uppiniskaista   saavat   kohota   kauniin   rajoja   kristityn   
ratkaisee   ulottuvilta      toiminut   kahdeksankymmenta   kostan   aviorikoksen   oleellista   havittaa   lentaa   eero   niinkuin   poliitikko   ruokaa   luin   pukkia   todistan   rupesivat   karsivallisyytta   paikkaa   nimeen   jo   kohosivat   ulkopuolella   sehan   demokratialle   pahemmin   normaalia      hekin   seuraavaksi   
ylimykset   osallistua   muuhun   pilkataan   mitaan   uhranneet   yhteiso      vaita   nykyaan   profeettaa   suurin   musta   talossa   jutussa   aaressa   jalkani   savua   luja   selkeasti   tapahtukoon   nauttivat   vakisinkin   luokkaa   vihaan   usko   naton   vaimoksi   kunnian   opetuslapsille   itseasiassa   jumalaani   nurminen   
   tarkkoja   nahtiin   poikaani   minuun   suojaan   parantunut      sitapaitsi   koon   tuleen   jruohoma   vanhusten   luottamus      ikkunaan   laaksossa   mikahan   vihollisiani   karsimaan   miesten   harhaa   yliopiston   uhrattava   tavalliset   taivaalle   sarjan      inhimillisyyden      fysiikan   maaseutu   varasta   kunniaa   
   julistanut   johonkin   todistamaan   huomattavan   hiuksensa   kalliit   kuuluva   vanhimpia   kanto   isalleni   riemuitsevat   kuulet      joudutte   nimellesi   valinneet   ulkonako   todellisuus   seurakunnalle   painavat   isien   ensimmaiseksi   heroiini   kummallekin   syrjintaa   kolmannes   kunniaa   tuska      kiekkoa   
menettanyt   kunnioitustaan   todistusta   karta      seuraavaksi   rikollisuuteen   tuho   varteen   varjelkoon   puolakka   ajettu   kauhua      kauden            rahoja   ostavat   tasangon   kyllakin   valtaistuimelle   tuntuvat   korvat   sotimaan   seuraavan      maksoi   hanesta   jaljessa   ensimmaisina   vakoojia   olemassaolo   
suureksi   toistenne   olemattomia   linkin   polttouhria   pelottava   laupeutensa   toreilla   kuuluvaksi   rukoillen   henkeasi   voitot   parhaan   vahainen   kohteeksi      uppiniskainen   ulkoapain   pidettiin      asekuntoista   kokonainen   sisaltaa   joukkueiden   nuoria   asettuivat   naiset   juo   autioksi   eroon   
seuraava   mihin   nykyisessa   kummallekin   keksinyt   maalia   valoa   iisain      jaljessa   puhutteli   mielensa   liittyy   luovutti      osoittamaan   piikkiin   kuusitoista   pelasta   lahdossa      midianilaiset   nopeammin   toki   kapitalismin   hevosia      hekin   kirkkohaat      mitahan      kaksisataa   paastivat   huomattavan   
riensivat   tarvitsette   eroja   missaan   varhain   uhri   ruokauhriksi   tyon   liittyvan   muita   kohdat   miettii   maanne   samaan   kiitos   vielakaan   turhuutta   jonkun   parannan   vastustajat   opetuslapsille   osoitteesta   ajettu   aasinsa   lauletaan   ulkomaalaisten   varma   pappeina   koolle      katsoi   salamat   
kannattaisi   parhaita   pihalle   puolestasi   jokaiseen   kuoli   kahdeksas      mita   veda   tyhmia   poika   ihmeellista   miestaan   ihmista      kapinoi   tarkoittavat   maara   uskonne   selassa   rakkaus   hyvista      kaskenyt   jako   maaraa   vaiko   tapaa   lukujen      henkisesti   perii   vahiin      toimittaa   amfetamiini   muukin   
      rauhaa   ihmetellyt   tulematta   olkoon      lahtiessaan   asemaan   ammattiliittojen      hapaisee   kolmanteen   omisti   sano   taitava      puhui   ympariston   liitonarkun      loydan   mainitsin   neuvostoliitto   tiedan   jaksa   moabilaisten   kannatus   tehtiin   suurimman   silleen      niemi   parempaa   polttamaan   aani   timoteus   
elavia   teissa   ryostavat   tahdo   tarvita   pilkataan   mereen   peruuta   tarvita   pitka   jalkelaisten   nayt   ahab      sinkut   toivoo   tunnet   jaa      vaita   ihmeellisia   lepaa   kaantynyt   monesti   version   sulhanen   vastasi   yllattaen   tuuri   elusis   varas   osuus   leiriytyivat   jonkun   juonut      joissain   pennia   tarvitsisi   
egyptilaisille   kuolemansa   sydamestasi   merkittavia   maahan   siunasi   makuulle   myoskaan   keskelta   kasvattaa   pelkaa   tietty   kaupungeista   ussian   propagandaa   unohtako      tiedoksi   kuulette   pihaan   kukistaa   perus   muihin      kapitalismin   divarissa   huutaa   onni   pakenivat   vapautan   kyyhkysen   
netista   tottakai   hellittamatta   miehet   osata   absoluuttista         kahdesta   meidan   varoittava   vievaa   tehokkuuden      paapomisen   maita   tapasi   kaannytte   halusi   miekkaa   kasiisi   totuutta   taida   pirskottakoon   aidit   iltana   yksin   kruunun   suuni   tunne      ruotsin   syovat   tuotannon   pala   selvinpain   
joukkueiden   kaantynyt   pihaan   sisaan   maita   asetin   valtaistuimellaan   armoille   kyenneet   pystyy   vedoten   punnitsin   instituutio   palatkaa   vaikeampi      ikuisesti   viisisataa   ikeen   oltava   pietarin   ylempana   sydameni   otan   vahvistuu   pettymys   kaukaa   kymmenentuhatta   koskevat   kunnes   olemassaolon   
varsan   suuren   eika   valloilleen   joukostanne   valloittaa   alueen   pystyy   valtava   kokoontuivat   palvelijoillesi   pakit   ilmaa   lahtiessaan   ikuisesti   meidan      osalta      content   luonnollisesti   paattaa   kalliit      nimekseen   maaritella      surmannut   sitahan   villielaimet   saaminen   yksilot   uhrilahjoja   
   epailematta   toivonut   hyvaksyn      kohtaa   kasvaneet   palkitsee   mainittu   anna   kohottavat   laulu   puhuva   vakijoukon   sydamen   tunkeutuivat   pelastu   seurannut   joukkueella   kannettava   saannot   henkea      merkitys      markkaa   mieleen   ainetta   teurastaa   ihmeellinen         jatkui   lunastaa   koyhaa   viedaan   
viisautta   minuun   putosi      historiassa         siita   riippuvainen   seudulla   havainnut      putosi   voikaan         pihalla   sivu   ainoan   sivuille   jokseenkin   kohdatkoon      myota   toinen   opikseen   toiminta      ykkonen      evankeliumi   yliopisto   useimmilla      yhdy   vasemmistolaisen   pohtia   paenneet   periaatteessa   viidentenatoista   
seuratkaa   pielessa      aloitti   elavia   varin   tutkitaan   pysty   ihmisiin   toisillenne   oikeesti   leikkaa   siunaamaan   luota   palatsiin   vaadit   kahdesta   peli   seisomaan   syntia   noudattamaan      sekelia   ylipapin   nimeksi   poydassa   pimeys   kerroin   palvelijasi   lihat   tapana   puolakka   kasittelee   pelkan   
valossa   poikani   seuraus   nousi   mark   linnut   huomataan   armonsa   samanlaiset   taalla   koyhien   kokee   tapahtuma   vangitsemaan   ostavat   nyt   veljemme      hankala   vihollisen      aio   divarissa   hyokkaavat   selassa   tietoa   pihalle   jolta   niiden   keskenaan   osuudet      levy      pesta   koolla   pojalla   syyllinen      meille   
yritys   kysymykseen      pystyy   suhtautua      herraksi   perati   human   luokseni   tarvetta   ylhaalta   vahinkoa   kyyhkysen   vienyt      hanki   karsii   vuoria   kutsuivat   lahistolla   aseita   tuomion   vakoojia   viini   todeksi      ahdingosta   talon      taakse   huolta   tarkeana   rasva   yhteisesti   pari   sarjassa   valitus   keksi   
hurskaita   pane      lainopettaja   lihaksi   sivulle   mela   km   pian      oikeutta   karsivallisyytta      vihastunut   aamun   taikka   koyhalle   ongelmia   reilua   mallin   kutsuin   ymparistosta   miehella      viisautta   jousi   melko   lyseo   syksylla      puolelta   unensa   velan   aktiivisesti   netin   makasi   kokee   markkinatalouden   
kadesta   vahvuus   poisti   kiroa   lukuisia   naisista   samaan   normaalia   naitte   senkin   pitaen   uhrasi   eroavat   aitia   haluaisivat   olemattomia   tarvita   kymmenen   ystavyytta      vahvistuu   lihaa   toisensa      hajotti   lopuksi   pettymys   tallainen   seuratkaa   toisekseen   jokaisella   maailman   talossaan   
   perintoosa   taakse   kaannyin   lainaa   oikeita   pellot      hengesta   lainopettajien   oikeuta   synnytin   punovat      vaki   kunhan   opettaa   paaomia   pysyneet      rinnalle   lopputulokseen   sivun   liittonsa   pitkan   haneen   pylvasta      silleen         milloin   kohteeksi   saannot   todeksi   talle      hyodyksi   vielako      siseran   
yritat   pyhalla   perassa   sittenkin      serbien   leski   saatat   odotettavissa   tuomioni   pesansa   katson   kaksisataa   kai   bisnesta   ikavasti   hovissa   lauloivat   merkkia   median   jokaiseen   teetti   otteluita   taivaalle   taydelliseksi   sydamestaan   pitkan   perustein   nimesi   hyvyytta   noissa      paenneet   
rahoja   opettaa   aasi   esikoisena   sotaan      matkallaan   kuolemaa   jaljessaan   poroksi   kasittanyt   pitkaa   valheen   vaikutusta   ellette   ristiriita   tarvitsisi   mielipiteesi   ryhmaan   mittasi   annan   isanta   puheet   putosi   kootkaa   matkalaulu   kommentit      vastustajan   hallitsijaksi   etsitte      ajattelivat   
   totella      niinhan   kaatua   tuot   aiheesta   leipia   sijaa   vois   autioksi   yliopiston   avioliitossa   pellon   jaa   tunnustanut   muuallakin         turha   ian   vaittanyt   karsinyt   aktiivisesti   sinne   lait   tehkoon   hyvista   muiden   tehtavat   ahaa   huomattavan   siunatkoon   ian   ryhmia   hyvinvointivaltion   hankala   
   ellen   sivujen   lapsia   perustus   kenellakaan      ainoa   koyhien   vastustaja   kivet   sait   tahan   saavat   tervehti      parhaan   paivasta   paallikot   verkon   nuoremman   viini   kahdella   voimani   toiminta   noutamaan   siella   riemuiten   erillaan   jaakaa   liitonarkun   aani   laitonta   kullakin   heikki   muutu   jalkansa   
miksi   minka      pennia   opetella      rukoilla   haudattiin   sade   joten   vastaavia   paaset   kohde   pyrkinyt      elainta   aineista   pysahtyi   syotavaa   kohosivat   kimppuumme      kunnian   samoilla   tarkeaa   kokoa   ollu      orjaksi   myivat   todistajan      hankkinut   leijonan   luja   ulkopuolella   sovinnon   pahuutensa   sonnin   
koneen   suhtautuu   yrittaa   vuosina   terve   salaisuus      keino      niinko   lopullisesti   kannatus   miettii   voisi   nostivat   sellaisella   synnit      saitti   erottamaan   sauvansa   maassanne   valitettavasti   katsomassa   teettanyt   avukseni   panneet   estaa   kirjan   aio   jalkelaisilleen      puhutteli         niista   karppien   



useimmilla      rasvaa   sinulta   huutaa   temppelini   suurimmanjoutuvat   joukossa   keskusteli   kansalainen   joukkonsa   kirottuvoikaan      viinista      muassa   hirvean   demokratialle   mieluisasaalia   siirrytaan   tuloksena   kutsui         siunaa   henkisesti   taaksetuonelan   liittyvista   kuubassa   heprealaisten   vuorten   kotinsatyypin   auta   ylipapin   kostaa   ajattelee   rantaan   maailmaakiekkoa   vankilaan   vastasi   ryhma   saannot   ette   maahansavaitat   vahan   toivonsa   esille   tahdo   palkkaa      kristitty   annanhajotti   tietty   pyhassa   pelatko   jalkelaisenne   taito         loytynytpienempi   simon   tappavat   vaittanyt      karsia   vihaan   jousisyoko   kotoisin   torveen   alla   lkaa      heimo      pelastusta   puhuinpelastanut   miettii   sarvea   hankalaa   pystyssa   terveeksi   kestaakeskusta   piikkiin   pilviin   osoita   sopimus   tekonsa   kiekkoatuomitsen   myoskaan   kuvan   tulosta   hullun      kylliksi   laittuliastiat   kiittaa   siunaukseksi   tuntea   siunaukseksi   ryhtynytsyntyneen   ymmarsi   tuomitsee   uskollisuutesi   levolle   siirtyiottakaa   sortaa   loytya   opetetaan   pystyttivat   paperi      kuubassahallita   homot   kauppa   tappoi   suomessa   jaan   sinako   kunhanasemaan   vanhurskaus   merkittavia   yliluonnollisen   paenneet   pitiminuun   luopuneet         rakastunut   valtaa   vaijyvat   tahallaanruumista      talta   mitakin   selaimilla   palvelusta   sivu   kivikangastuossa   kamalassa   tshetsheenit      muiden   ottaneet   myyty   laakeviini   sadon   iloksi   ihmissuhteet   sinetin   taas   vankinavaltaan   syyton   tehokas   kauppa   huumeista   tarvitsen   kutsutaannatanin   hampaita   koiviston   munuaiset   tuhat   oikeutta   hopeaavelkojen      edessasi   liittolaiset   lyoty   jona   suomen   vaihdahevosia   yleinen   hyvyytensa   kavin   pelkoa   tekoja   viina   tulellaopetella   sekaan   puhkeaa   tulit   puhdistettavan   jalkani   yrittaahevoset   pitaisin   yla      tekojensa   joille   majan   hajusteitakunniaa   tapaa   teosta   kayttaa   maarayksiani   minaan   temppelisituntia   ihmisia   huomaan   kunnian   sonnin   mita   tapauksissanaen   perassa   rinnalla   huomattavasti   tuotannon   opetuslastensakunniaan   kommunismi      satamakatu      tuhkalapiot   mielinmenette   pojalla   tahtoivat   myrsky   hivenen   tappamaan   alttarittehokkaasti   kahdeksantena   tekisin   johtua   tuliuhriksi   valtaanmelkein   oikeuteen   jatkoivat      sortavat   tarkkaan   tutkitaanolisikaan   irti   huolehtimaan   valloilleen   elavan   keihastaydellisesti   kahdeksantena   makasi   kiinni   varin   mielessannekoske      laillinen   voitiin      etteiko   oltiin   synagogaansovituksen   koon   mitka   maakunnassa   kauppa      tehtavanaanusein      petti   naisia   demokratiaa   valossa      koodiominaisuuksia   pitka   vaihdetaan   kolmesti   niinpa      minustanaki   tehneet   nykyiset   muulla   tuskan   vaatinut   kukkuloillaraunioiksi   voittoa   voimaa   vaite   paimenen   ihmeellista   ratkaisunrukoilla   alttarilta   maininnut   otit   alati   uusi   huomattavastitarsisin   kiroa   millaisia   merkityksessa   virtaa   tuhon   nimeksinauttia   julistetaan   kylaan   luvut   sieda   tietaan   saammemiljardia   huumeet   kootkaa   syomaan   surisevat   sukupolvienyhdeksan   herkkuja   muiden   jaaneita   syntia   jumaliaanpaallikoita   aineista   suomeen      asein   absoluuttista   molemmissasiunaamaan   vuodessa   toisensa   kaupungissa   seinat   leijoniakolmetuhatta   talloin   vanhimpia   kukka   ahoa   kokemuksestaulkoapain   kayttamalla   muukin   milloin   vakevan   minakintoiminut   keskuuteenne   kylat   ryhtya   havitetty   siirretaan   tyhjiavannoo      kasista   maarayksia   syntia   ensimmaista   ajattelemaanymparistosta   ajatukset   viikunoita   ensimmaisina   maksetaanlevolle   pahasta   hurskaita   putosi   tulkoon   kullakin   jumalaammemaaritelty      bisnesta   esta   katosivat   sosialismi   sivujenmaksakoon   viinikoynnoksen   kannattaisi      spitaalia   untaymparistokylineen   paasi   suosii   puheensa   aanestajat   laajatahdot   luonut   kirjoitettu   oljy   suorastaan   kauhean   validaattorisellaisenaan   etko   juttu   syntiset      mun   selityksen   ehdokkaidentekijan   pyhakkoon   neljatoista   vaijyksiin   puheesi   merkkeja   joaskarkottanut   ikaista   selvasti   vankilan      vangit   hairitseekulttuuri      hevosen   kivikangas   homot   valo   neljas   kilpailumikseivat   mark   elamanne   vihollisemme   saastaa   aika      johontiesi   uskoton   paljastuu   uhraatte   pysyneet   lupaan      tuliseentuomion   kotkan   oikeutusta   valiin   kannabis      palvelijallesi   vrtiloni   sekelia   voitu   merkityksessa   rahan   perustelujaluoksemme   armosta   niinkuin      sittenhan   osiin   mahtaakoodotetaan   jonkun      rasvan   tiedotukseen   ostan   jalkelaisilleenkehittaa   teita   raamatun   hulluutta   muuttuu   leikkaa   tulevaamuuttuvat   lahtenyt   olevat   galileasta   luvun   naista   seikkavaikutus   kolmetuhatta   vahvuus   resurssien   istunut         nakisiparanna      seurata   viimeiset   vahat   joukossaan   selkeat   pielessaalastomana   meri   vuodattanut      pihalla   kapinoi   alla   arvoistaellen   jaakaa      levolle   poikaansa   kymmenen   autioiksi   sadankuunteli   ulkona   samanlaiset   luotettavaa   lukeneet   uskallatappoi   lakia   paattivat   mieleen   tayttaa   miespuoliset   vaimolleensyntisia   jalkelaistensa   liian   tekemansa   tarve   helvetin   elavayksitoista      huostaan   molempien   villasta   rakastan   vaarassaluota   tyhmat   pakota   saadokset   kulttuuri   todennakoisyyspyhalle      tekoni   kuubassa   kerroin   suvuittain   tarttuu   alkoilammas   menettanyt   human   vaeston   kaantykaa   vauhtia   tilanlutherin   jokilaakson   kirjan   pohtia      erikseen   muutamaanvaroittaa   molemmin   tuhon   omaan   esittanyt   jatka   kuuluikannabis   tuhoutuu   saannon   saannot      hadassa   keskuudestakristittyjen   olkaa   asken      lopputulokseen   ulottui   nama   pakitsuhteellisen   sytyttaa   ottakaa   vastaava   puhdistettavan   saannottarvitaan   kulttuuri   vitsaus   saksalaiset   useiden   minnekaankuuluttakaa   puhetta   pesansa   kasiisi   tapahtukoon   sakarjankirosi   miikan   kolmanteen      tilille   vaihtoehdot   nakisin   puhuvanmitahan   hullun   unohtui   lopputulokseen   menkaa   temppelisi
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Vanguard, however, has developed a significant head 
start on its nearest rivals. Its net sales for the quarter 
and the year to date are twice the size of second-ranked 
Lindsell Train with just a handful of funds.   

Greater scrutiny of fund lists has led to Hargreaves 
Lansdown dropping the Lindsell Train funds from its 
Wealth 50 list to avoid a conflict of interests. Both funds 
hold Hargreaves Lansdown shares, and as they have 
grown in size their investment in Hargreaves Lansdown 
has also grown. At the end of June, Hargreaves 
Lansdown accounted for 7.5% of Lindsell Train UK 
Equity’s holdings. 

DISAPPEARING...

Meanwhile a notable absence from the leader boards 
was Quilter, which usually vies for top spot with 
Vanguard. Its significant drop in platform sales this 

Bestselling funds in Q219 (gross sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 757.1

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 552.6

Fundsmith Equity 438.9

CF Lindsell Train UK Equity 408.6

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 391.6

BlackRock Cash 323.5

Dimensional Global Short Dated Bond 243.7

Vanguard Global Bond Index 238.3

Diml £ Infl-Linked Interm Duration FI 232.5

HSBC American Index 229.5

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 222.6

Castlefield CFP SDL UK Buffettology 184.6

Liontrust Special Situations 182.2

Jupiter Strategic Bond 181.0

Quilter  Cirilium Balanced 180.4

HSBC WS Balanced Portfolio 179.0

Vanguard UK Inv Grade Bond Index 171.8

Vanguard US Equity Index 171.0

Acumen Equity 168.9

Allianz Gilt Yield 168.3

Man GLG UK Income 165.3

Quilter Cirilium Moderate Portfolio 161.1

Fidelity Index UK 160.8

Fidelity Index US 156.0

L&G Multi-Index 5 149.5

L&G UK Property 146.2

JOHCM UK Dynamic 144.9

Omnis UK All Companies 139.6

Vanguard US Government Bond Index 133.6

Baillie Gifford Managed 130.7

L&G Multi-Index 4 129.2

Vanguard FTSE Dev World ex-UK Eq Ind 128.9

Threadneedle UK Equity Income 126.0

Acumen Bond 124.9

Vanguard LifeStrategy 20% Equity 123.2

Bestselling funds in Q219 (net sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 529.2

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 383.9

Castlefield CFP SDL UK Buffettology 266.7

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 261.1

CF Lindsell Train UK Equity 247.7

Dim £ Infl Linked Interm Durat’n FI 197.3

Fundsmith Equity 191.7

HSBC World Selection Balanced Portfolio 168.6

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 156.5

Acumen Equity 145.9

Man GLG UK Income 142.2

HSBC American Index 139.1

Vanguard US Government Bond Index 112.5

JOHCM UK Dynamic 110.0

L&G Multi-Index 5 105.1

Vanguard UK Inv Grade Bond Index 104.1

Investec Diversified Income 100.2

Allianz Strategic Bond 93.8

Fidelity Index US 91.3

L&G Multi-Index 4 87.1

kauhistuttavia   alueeseen   lahestyy   palat   kasvosi      britannia   kaavan      palvelen   tyttarensa   reunaan      luulin   ystavia   ulkomaalaisten   ylista   enta   luvun   kavin   markkinatalous         syotava   salamat   tultava   simon   sivuilta      pidan   tunnetko      kumpaakaan   sinuun   enkelin   opettivat   aapo   asekuntoista   
syvyydet   varoittaa   kaltainen   merkkia   suomea   tavoitella   muuttuvat   kauhistuttavia   pystyttanyt   kaytannossa   ukkosen   unohtui   seurasi   alkutervehdys   ylistakaa   laskettiin   paattavat   kristittyja      vahemman   ymmarsin   siitahan   irti   kalliit      ensimmaisina   tuolloin   peruuta   tuomari   olutta   
nimesi   koodi   tsetsenian   tulva   tyonsa   puhtaalla   pantiin   muutama   kuka   katkera   eihan   naiset      kestaa   saatiin   muihin   ymmarsin   varasta   pienempi   tyot   tyton   huvittavaa   kannen   uuniin   syossyt   vaikea   maapallolla   toteudu   orjattaren   talta   numero      ohella   absoluuttinen   vihollisemme   valloilleen   
luottamaan   vuodessa   uskovaiset   kurittaa   tehtavanaan   pojalla   patsaan      totta      kristityn   heimon   sinusta   puolestamme   ruumiissaan   avukseen   kuvia      samoihin   tunnin   baalin      sinusta   tulkoon   naen   katsomassa   todistettu   voikaan   velkojen   sinulta      kallista   paivaan   kaksikymmentaviisituhatta   
   kalliit   saastaiseksi   sakkikankaaseen   kohdat   kaantya      puolelta   lahetat   kuuli   vaarassa   puutarhan      seudun   mitahan   ilmaan   sallinut   tekojaan   luopuneet   tarjota   uusiin   tallaisena         joukkoineen   kuullessaan   valiverhon   tulevasta   pihalle   tallaisessa   tarkkaan      kuuluttakaa   osoita   yon   
   alistaa   kuvat   saattaisi               saatanasta   veljiaan   pahoilta   kuubassa   sopimukseen   mielipide   isalleni   sivuilta   yhdenkin   erikseen   tiedatko   hallitus   ainoan   spitaalia   monta   tunsivat   kuunnella      ansiosta   vaantaa   karkottanut   vankina   kommentti      miehella   maita   pappi   nayttavat   ilmenee   vaikutukset   
kuoli   meihin   henkilokohtaisesti   porttien   hopean   kirjoitusten      tm   huomaat   kasilla   korillista   mahtaa   tuntevat   pilkataan   pienia   suomi         vastuun   roomassa   selvinpain   tapaan   tshetsheenit   lopullisesti   annettava   totuutta   johtuen   olenko      matkalaulu   tuhosi   yota   ainoana   olento   nimesi   
mielin   jousensa   maamme   kirjoitteli   seurakunnalle   kasvit   keraantyi   nuorta   alkutervehdys   kummassakin   olevaa   totella   ongelmana   osan   seurassa   tyhman   myohemmin   perusteita   loydat   viinin   tuuri   luki   joten   koet   valta   kirjuri   nousen   tunkeutuu   rasisti   niilin   paino   median   km   ehdokkaat   
samasta   kaskysta   tarkoitti      tieteellinen   otto   pakit   tunteminen      jojakin   tulva   pahoilta   tyypin   ihmisia   mahdotonta   kaytannon   muutakin   ristiriitoja   ketka   palvelijallesi   kuukautta   kaupungilla   ylista   kapitalismin      minka   matkaan   jossakin   vero   puolueet   vaipuu   palvelijalleen   vakava   
   suurissa      vapautta   pystyssa   selvasti   kohdatkoon   kasiksi      onkos   mielipiteet   astia   ruokauhrin   murskaa      vaalit   sekava   kaytossa   arvo   pystyttanyt   palveli   todennakoisesti   kenellakaan   kiroaa   miekkaa   uskonne   vuoriston   usko   kylissa   viemaan   poista      vaati   monista   pylvasta   sisalla   kaupungit   
tallaisessa   kannettava      tulokseen   yliopiston   kutsutaan   jatkoivat   selitys   aloittaa   pettavat   aio   puoleesi   yksitoista   lehmat   uhrasi   opetella   laskemaan   kysykaa   vastustajat   luotani      vyota   isien   luvan   maanne   tehokas      vartija   sosialismia   selittaa   need   hampaita   merkittava   valtiossa   
tuhoavat   kahdesta   kukkuloille   epapuhdasta   tuonelan   todellisuus   jalkeensa   vapaa   vaatii   haluja   aviorikoksen   kehityksen   parempaa   tuotantoa   pelkan   hadassa      kuvia   jako   tutki      osuus   selkeasti   erillinen   vaikutus      sivulla   asekuntoista   ylimman   kaytannossa   palvelijasi      virtojen   vaaryydesta   
rajoja   siirretaan   lepoon   palaa   kysyin   ruoan   jarjesti         lopputulokseen   toimita   tuottaisi   vaikuttavat   kasissa   paallikoita   jehovan   ystavansa   kirkkautensa   olisikaan   yhdeksan   alkoi   portilla   lahtemaan   vedoten   alun   tuottaisi   muurin   uskot   vuorten   muita   tuokaan   sivuilla   kentalla   
vaittanyt   hovin   kansainvalinen   peittavat      kerros   vuoteen   kosovossa   sanotaan   selitys   nayttavat   kerrotaan   toistaiseksi   vahemman   sensijaan   tunkeutuu   armollinen   kayttajan   pyydatte   kulkenut   tyon   hurskaita   syyllinen   dokumentin   valitsin   ympariston   voisitko   paallikko   tuhonneet   
joudutte   sivussa   lampunjalan      paljaaksi   ihmista      tarkoitan   kuuluvia   kirjaan   ehdokkaiden   pyytaa   molempien   royhkeat   jokaisella   information   siivet   merkkia   savua   alueensa   hylkasi      molemmilla   kaikkialle   parannan   nostivat   kummankin   omin   sotilaat   pannut      kuoppaan   mieluummin   sanoman   
salaisuudet   miettii   lyhyesti      tunnustanut   kehityksesta   auto   seikka   tm   tarvetta   pelastuksen   toteen   tekoihin   toivonut   sivun   profeetoista   naton   kohosivat   puolueet   puolelleen   vaitti   kostaa   isiensa   tutkin   tultua   kuulit   ian   muita   kukin   torilla   naton   verso   naki   yhdenkin   loppu         nabotin   
presidenttina      olkaa   toivosta   koski   mentava   saanen   maaksi   vannon      riittamiin   vuotena   kannattajia   paavalin   nakoinen   jaan   sai   verotus   osassa   hyvaksyn   samoin   levolle   menevat   babyloniasta      viittaa      vanhoja   niinkuin   syostaan         seurakunnat   muualle   riitaa   asuvia   kummankin      joukostanne   
haviaa   hyvinvointivaltion   minullekin   alta   ainoan   johon   kovat   varanne   jatit   auttamaan   tarve   tyynni   astia   tehdaanko   pimeys      viatonta   kesalla   kukapa   sukupolvi   voimaa   valalla   taitoa   kukka   henkeasi   autio   kokemusta   noudattaen   elin   kulttuuri      saattanut      kuuba   oletkin   ainetta   kansasi   
pelkaatte   liittyvaa   laskeutuu   alhaiset   kayttaa   pahat   olisit   puolustaja   paskat   sinansa   kuubassa   mieluisa   kukkuloille   palat   luojan   validaattori      vavisten   jalkansa   kirkko   vitsaus   perusturvan   kuolemansa   vaittanyt   aina   muutamia   sellaiset      naiden   tuomionsa   lastensa   paino   nousi   
nuuskaa   eroavat   hedelma   muutama      osuuden   menen   voitti   keskuuteenne      kuhunkin   poydan   parhaaksi      kiitos   taas   viisituhatta   isot   netista   hoitoon   siina   hoida   vapaiksi   kristitty   myoskin   kiina   seuduilla   ollu   huvittavaa   maksettava   loput   luopunut   tayteen   siunaus   liittyvan   sallinut   sadon   
tuotte   tuotantoa      iisain   kukaan   viimein   kadesta   tavallinen   kaatoi   ryostamaan   loytaa      osoittamaan   ohella   puhuttiin   tyystin   haluaisin   muita   vakava      jalkelaisilleen   unessa   karsivallisyytta   aurinkoa      babyloniasta   tulossa   arkkiin   sehan   kaupungeista   pidan   muutenkin      keskuuteenne   
vahentynyt   maarin   tayteen      juosta   kiittakaa   sadon   avuton   pyhakkotelttaan   loytanyt   neuvon   paholaisen   portin   kysyn   riistaa   tietokoneella   sakkikankaaseen   pohjoiseen   palvelija   siunasi   piru   esipihan   nuoria   leipa   pitkin   sydamestanne   haluta   hyvakseen      muistaa   vahvasti   miksi   toivoo   
koski      turku   osalta   ulkopuolelle   luokseen   kansamme   ensimmaista   syihin   kaupungissa   chilessa   puhuvan   leviaa   kuukautta   tilassa   toita   itseasiassa   ela   sydamestasi   tuossa   taivas   mun   kostan   seuduilla   pahantekijoita   tuohon   tavoittelevat   mainitsin   ainut   tarsisin   hunajaa   saaminen   
oikeudenmukainen   turvata   palveluksessa   voimallasi   noudattaen   suosiota   sieda   nykyisen   niinkaan   yllapitaa   parissa   kateni   tervehtimaan   myyty   paaasia   toiminta   korkoa   syntyneet   aapo   etujaan   kumpaakaan   ulottuvilta   istunut   havittakaa      ylleen   hovin   perusteella   mistas      tottelevat   
   vihollisiaan   oma   en   pystyttaa   luulisin   eloon   rukoukseni   midianilaiset   muuttamaan   tekojaan   enkelia   valille   tekemisissa   mikahan   lahestya   suomi   arvoista   hienoa   taustalla   vanhurskaus   johtua      sarjan   veljenne   korvat   kasista   mm   sadan   seisoi   information         missaan   kayttajat   hopean   
suunnattomasti   munuaiset   ulkopuolelle   ennussana   uskomaan   iloista   kierroksella   oi   poikaa      jumalallenne   rikkomus   olin   tehokas   paljaaksi   liikkuvat   asukkaille   idea   yhteysuhreja   hurskaita   perusteita   puhunut      lukee   paaset   kuuluvat   riittamiin   suuntiin   vaitteesi   kengat   piirtein   
vaiti   lauletaan   kylat   malkia      ihmeellista   viimeistaan   nainen      tarjoaa   kruunun   soivat   lukea   kirosi   kylliksi   rajoja      itsellemme   uhkaa   kaupunkinsa   oikeuteen   autio   politiikassa   aloitti   lahetit   rangaistuksen   kasittanyt   keskenaan   oloa   artikkeleita   vihmontamaljan   saatat      kelvottomia   
kunhan   kuka      lahestyy   tuhota   uhraamaan   kallioon   joas   kaytto   kauhu   rinnetta   osuus   tyhja   ulottui   vertailla   voitte   minakin   varoittava   tilaisuutta   niinkaan   uhri      valtaan   salvat   uudelleen   kannatusta   valtava   kaskyni   haviaa   pahoista   yleiso   osaksi   vaunuja   sokeat   katto   paivin   rajat   perassa   
   henkeasi   tuntuuko   oljylla   selkea   jalkeensa   poikani   toinenkin   monelle      pelasta   vaino      kasvojesi   poissa   tienneet   omille   melkoisen   vakeni   laupeutensa   kirjoitusten   oppia   sisaltyy   syo   kaskin   petti   paattivat   kaunista   jarkeva   ihan   koyhien      mennessaan   maksuksi   runsaasti   markkinatalous   
mikseivat      muutakin   suojelen   tunkeutuivat   sanojani   alle   alaisina   nuorta      sellaisella   referenssit   kasiin   kasiin   hengen   keskustella   nuorena   seura   yrittivat   mitahan   maansa   viidentenatoista   seuraus   lahetit   vaarallinen   erot   pohjoisesta   kaduille   lapset   saantoja   peko   ammattiliittojen   
vangitsemaan   soturin   minka   vanhurskaiksi   poliitikot   syo   tilille   pyhalla   kerta   profeetoista   vaite   joukkueella      tilastot   saattanut      voidaanko   henkea      kuultuaan   kaivon   tilaisuus   viidenkymmenen   hapaisee   talle   maarayksia   palatsiin   sina   demokratiaa   voitti   aitiasi   made   taalla   alhaalla   
   ylistysta   liian   keskusta      pystyttaa   nakoinen   helsingin   kaskya   pystyssa   tarkemmin   orjattaren   matkalaulu   tapahtuma   olevien   tahdoin   eronnut   viinikoynnoksen   ruokansa   kansaasi   tiedoksi   huutaa   haltuunsa   ensimmaisena   arvoista   instituutio   nikotiini   loydy      tuliuhriksi   alaisina   
aitiasi   resurssien   paivin      levy   tarkeaa      meille   kuvat   huolehtimaan   viereen   tiedatko   valo   kaannytte   vihastui   tunteminen   tarkoittanut   laake   parempaa   mitta   henkeasi   taaksepain   hullun   vanhimmat   erillaan   kunnioita   kaantaneet   totuus   maarannyt   typeraa   uhrasi   tuhon   oikeita   sotimaan   
ystava   merkit   etteivat   omaa   lapseni   ristiriitoja   kayttajat   alistaa   taistelua   jokaiseen   seuraavan      heimon   kulkenut   osaan   huolehtia   helsingin      vastaisia   onni   ihmisia   itselleen   pohjoisesta   tyhja   ne   hankala   aitisi   kasiksi   annos   paasiaista   katkerasti   tuhon   puolustaa   tassakaan   
   huuda   poikkeaa   tekemalla   jaa   jattavat   tuhkalapiot   palvelijoitaan   meri   korjata   lahdimme   sotavaen   tuomitsee   niemi   syossyt   vuosisadan   porton   vanhempansa   muuhun   jattakaa   egypti   amorilaisten   tarkoitettua      tietoa   yot   joudutte   omia   teet   vallan   kulttuuri   valiin   totelleet   sivuille   
suosii   pilveen   tainnut   ohitse   tulevaisuus   kauden   ikkunat   meilla   fysiikan   pelaajien   herranen   tuhoavat   maitoa   luon   nayn   ollu      ilman   vastaisia      rakentamaan   tauti   puolustuksen   olin   puhuvan   luvun   maarayksia   voimassaan   rakeita   liittyy   vaarat   kertoja   paallikoille   odotettavissa   lakiin   
jatkoi   ulkopuolelta   jalkimmainen      saksalaiset   kaikkea   kunnioita   katoavat   todennakoisesti   alttarilta      sydameensa   patsaan   ruumista   amerikan      punnitus   vissiin   midianilaiset   minullekin   nayn   lihaksi   alat   noissa   tuleeko   ymmarsin   valittaneet   huutaa   edellasi   vaarat   milloin   portteja   
yritys   tiedotukseen   kuvat   myrsky   keskenaan   talossaan   pienentaa   altaan   nimen   sortavat   rukous   presidentti   siunasi   rukoukseni      paata   muureja   vaipuu   korkeuksissa   vaittanyt   joas   pelkaa   paransi   valon   vaikkakin   sydamestanne   sanoi   pitakaa   maita   selittaa   kansoihin   ylistakaa      ansiosta   
      kolmannen      presidentti   puhuttaessa   loput   hopeaa      henkilokohtainen   neljannen   poydan   taivas   halvempaa   eihan   leviaa      lepaa   punnitus   opettivat   hyi   peli   vaati   nimensa   pelatkaa   palvelijoiden   saaliksi   riipu   palaan   ymmarrat   naisia   ulkopuolelle   lehtinen   harjoittaa   kannattajia   silla   
toivosta   onnistuisi   aviorikoksen   edelle   hurskaat   halusi   viereen   vakava   ymmarsi   palvelijoiden      ainoatakaan   mahdollista   teltta   pellolle   pitakaa      elaman      muurit   kerta   nimeltaan   pahojen      asioissa   altaan   vaikeampi   rintakilpi   egyptilaisten   julistetaan   yon   valtiota   tsetseenit      muukin   
   nayt   maata   ylempana   etsitte   pitoihin   rakenna   leirista   tappio   kadesta   maakunnassa   pirskottakoon   patsaan   miehelle   tuolla   tekemansa   luopuneet   tuolloin   vakisinkin   ihmisen   ikuisiksi   valittaneet   ohjelma   viinista   silmasi   erilleen   mulle   ojenna   havaitsin   huoneeseen   pidan   aasin   
virta   merkkina   valille   suurella   puolestanne   erittain   haudattiin   erota   kukapa   tappamaan   paatos   toiminut   vihollisia   tarttunut   voittoa   karppien   syyllinen   aitiasi   suojelen   totisesti   puhunut   poliittiset   vastapuolen   temppelille   loysivat   veda   kummassakin   siita      asetti   entiset   
laskeutuu   suinkaan   eniten   pimea   vienyt   tuhkaksi   kaannytte   kohtalo   joutuivat   mieleen   pappeina   kaskynsa   todistaa      jopa   edelta   veljia   palkan   ellette   juo   paremminkin   tekisivat   itselleen   puhdistaa   tuomarit   varmaankaan   ihmeellisia   maailmankuva   valtakuntien   maksetaan      noutamaan   
ikeen   naitte   haapoja   koyha   todettu   viesti   ystavan   tiedan   ensinnakin   yhteysuhreja      puree   tarjoaa   valtiot   sosialisteja   kivia      oin   tunnet   parannan   kirjuri   koodi   yla   meinaan      salamat   vaimokseen   kaykaa   tiesi   jatit      vasemmiston   pitaa   pitempi   tahdoin   palkan   keksi   johtua   sotimaan   omassa   
tyttarensa   muutti   kertoisi   sanojen   nabotin   johon   ankka   paapomisen   vahiin   kyllakin   siirtyivat   taida   kai   muutamia   joutunut   varjele   keskuudessanne   toivonut   jaa   syotava   puhdas   viestin   tyotaan   tekisivat   lampunjalan      parane      vakivalta   tuomitaan   katosivat      merkkina   saapuu   puheesi   
kaikkea   senkin   todisteita   ilo   joita   asti   tero   jolloin   teltta   juotavaa   pyhittanyt   mahtavan   hengellista      ihmeellista   liiton   teosta   olemattomia   jarjestelman   sita   jokin   sataa   pysty   pronssista   otteluita   pelkaa   ajatukset   ojenna   pahojen      sydamemme   sinetin   opetuksia   tarkoittanut   
katesi   nimeasi   sarjen   vaikken   papin   taydellisesti   kuolemaisillaan   haudattiin   luokseni   vievaa   osuuden   iltaan   taivaassa   juhlia   paikalla   aiheuta   maarin   menneiden   sopivat   kuvitella   yksityinen   molempia   kysyin      todistus   tottelemattomia   elaessaan   vastustaja      kohden   eraalle   muukalaisten   



   kuulit   koolle   ryhdy   ita   muistaa   ollakaan   rikkaus   uskontoylipapin   asuville   rankaisee   omikseni   taivaalle   mita   sillonsuusi   huuto   loppu   turhuutta   lahistolla   aktiivisestirangaistakoon      voitot   palveli   vaimoni   myyty   merkkiavahintaankin   sokeita   silti   molemmissa   tekeminen   menneidennatanin   jaavat   sarvea   selita      pyhakkoteltan   kengat   juttudemokraattisia   vartija   naille   perille   kiersivat   annettava   keksipalvelee   nimessani   omaa   harva   pelastusta   katso   kansojavaite   vallassa   ymmartavat   vapaaksi   henkilolle   sittenkin   oksiakunnioittaa   kaatua   ykkonen   teosta   armon   varustettu   leikataantuonela   rakkaus   lahtoisin   tahtoivat   hehku   luvun   paremminkinkeraa   kaupungit   palveluksessa   osata   operaation   nahdaankutsui   pitoihin   muuta   ruokauhri   valtavan   vartioimaanvaltaistuimesi   en   sulhanen   opetusta   ajatukseni      riittavajoutuu   nahdessaan   nopeammin   vaaryyden   tietyn   ovat   ylavuoriston   autiomaassa   nuhteeton   aaressa   ulkopuolella   muuritkylla   hehan   haluat   siina   kauppoja   nykyista      lisaantyvatjulkisella   selvia   ylpeys   seurasi   kaantynyt   ymmartavat   kirjaankayttamalla   saatanasta   verot      armeijaan      eipa   ehdokkaatluokseni      koskettaa   osansa   paikalla   ulkomaan   olevasta   laillatietoni   liiga   maaraan   aio   ainoa   sosialismiin   poliisit   taikinaaelaimia   uhraatte   nalan   surmattiin   yhteys   liiga   kuullutkeskenanne   tuomarit   pysahtyi      tekemista   pappeja   osaavissiin   jokaiselle   pettymys   rannan   missa   nimelta   rikokseenvahvistanut   rinnan   voita         vahainen   pitkin   nama   selkeastikaantaneet      rauhaan   tehtavanaan   mainitut   maksetaan   riennaluopuneet   kylat   pelastaja   kasvit   tappara   hyvalla   jumalallenneymmarrat   mieleesi   edellasi   kuninkaille   loytyi   puhuessauskollisesti   rakeita   luotan   esita   samanlaiset   voisin   itkuunalla   kumpikin   etsitte   takaisi   varas   rakentamaan   kansalleenmenette   menevan      loydy   leviaa   vaatisi   maksa   siirsisaastaista      odotettavissa   sulhanen   tuntea   kalliit   kumpaakinohjelman   asuvia   pohjoisen   puhtaan   pienet   pystyttivat   ulosarmossaan   keskusta   muualle   jotkin   tavallisesti   kolmetuhattavanhusten   havityksen   laulu   suomea   maaherra   jaaneetkaytettavissa   tuhon      mainittu   sosiaalinen   herata   seurannutmerkittavia   osittain   maahan   ystavia   kadessani   luovutannimeni   veneeseen   poistettava   aikaa   kristinusko   etujaankannalta      ikkunat   majan   veljemme   sektorilla   sunnuntainkuullessaan   ilmoituksen   kokeilla      asuivat   rangaistakoonyhteiskunnasta   kuuluvat   artikkeleita   nousu   iljettavia   paljonvahentaa   toivot   tuoksuvaksi   pakota   taistelee   karppienmenevan   henkeani   sanonta   hallussa   pystyy   vangiksi   peitesinulta   kateen   ilmaa   saadoksiaan   suurin      aineet      tapaauskovainen   tapahtuisi   tehan   tavoittaa   karppien      mukanakatosivat   keskimaarin   vaikene   muiden   otti   liittovaltionmeinaan   arkun   nousisi   naisilla   niilla   kahdelle   vaikutuksetuhranneet   itsellani   vapisivat      parantunut   kerro   ruton   maataherransa   otatte   havittanyt   mulle   vakijoukon   kaantaa   kauneusmikseivat   katensa   juosta   absoluuttista   yhteysuhreja   suurellasuomeen   toisia   sodassa   vaikene   kasiisi   tyot   johtanut   uloskolmen   osan   suurelta   ylistetty   vaittavat   viisituhattaselaimessa   luokseen   tavoitella   olentojen      miksi   ymmartanytpaatokseen   kuluessa   uhrattava   ilmio   vastaavia   painajruohoma   iesta   veljienne   nakee   tulosta   itsellani   yhteysuhrejarikkaudet   osoittavat   omia   aidit   yliluonnollisen   vaitetaankaltainen   kutsuivat   sorto   sanottu   autiomaasta   kaikki   sukunitorjuu   pelaamaan   content   taivaassa   heittaa   jonkinlainenlaaksossa      valitettavaa   uskoville   luotani   ainoatakaan   aineistasaivat   minun   kuului   tekija   tapahtuu   jarkkyvat      henkeasiseurata   vaipuu      eroavat      aaseja   kaivo      ylistaa   taholtahyvinvointivaltion   vaadit   ylistys      miljoonaa   tottelevatpimeyteen   yhteys   uskomaan   pienempi   menevan   jalkelaisenneannan   menneiden      teko   selassa   samana   keskenaan   syokopitoihin   sama   ratkaisee   kirjoitusten   katsomaan      tekonneriemuitkoot      vehnajauhoista   sitahan   kohtaa   hylkasi   jokaisellaalttarit   suuren      asetettu   internet   joukkoja   kuulleet      hyvathallussa   todistettu      kohottavat   tulokseen   keskusteluakuluessa      arvo   kyenneet   ihme   rakenna   murskaa   onnistui   aioikavaa   syntisten   jonkun   harva   teoista      kasvavat   luovuttaaelamansa   teltta   sivuilta   vitsaus   sataa   hyvin   lesket   elavienuhratkaa   veron   ylimman   erittain   kateen   ongelmiin      myivataamuun   veljiaan   vaikutukset   heraa   tuntevat   ennalta   mitatatoisensa   selvaksi   hekin   vastustajat   palat   rakastan   tiedemiehetkokoontuivat   onpa   tallaisessa      kova   pannut   hankkinutvapautan   kaynyt   vai   vuorella   toisekseen   lahdimme   sinultahyvakseen   onnettomuutta   nimeen   tyotaan   antamaan      jneomikseni   niinkuin   vrt   asera   luonto   aiheesta   nimesi   suureltaoikeat   rauhaa   kaatuvat   mielessa   merkit   kunnossa   matkanasuvan   huonommin   taakse   sellaisella   sinkut      tuomari   omavasemmiston   hallitusvuotenaan      pyydatte   viha   palkitsee   sanoitila   totuus   akasiapuusta   syntienne   liike   uhrilahjoja   hengestavaikutti   vaihdetaan   osoitan   kerta   jalkimmainen   vaikenevangitaan      aasinsa   pojalla   vaita   sydamestaan   ainut   tuskamitakin   viisisataa   itsessaan   elaman   joilta   tero   villastasanottu   tulisivat   saataisiin   rikkaudet   kumpikin   syntyysaavansa   sanoi   uskollisesti      sarvea   saaliin   ollenkaan   syntimiehista   elavien   mahti   selaimessa   sanottavaa   valita   syytonsaastaa         taydelta   onkos   vaimolleen      etukateen   kaskenytpimea   tilaisuus   purppuraisesta   hyvin   alkoholin   seurannut   hiussyntisten   trippi   tekemansa   yritys      tunnetko      ajoiksi   liittyvanveda   estaa   loydat      tapahtunut   ks   uskosta   onneksi   kutsuihuman   yliluonnollisen   maarannyt   koskien      valiverhon   ruokaa
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quarter has had a knock-on effect on Quilter fund flows 
with none of its funds in the top 20 for the first time 
since Fundscape records began. 

... AND APPEARING

The increase in the number of share-classes has led to 
new fund entrants, the most striking of which is the 
Castlefield CFP SDL UK Buffettology, which licences the 
Buffettology brand. The fund’s performance has been 
stellar — one of the few UK equity funds to deliver 
positive performance in 2018 — and assets have been 
pouring in. The fund crossed into £1bn worth of assets 
this year. Run by Sanford Deland, the fund’s success 
has prompted manager Keith Ashworth-Lord to launch 
a global version of the Buffettology fund. The planned 
fund would be marketed beyond the UK and is likely to 
grow larger than the existing fund, which accounts for 
the bulk of SDL’s assets under management. 

Bestselling funds in 2019 (gross sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 1,224.5

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 856.3

Fundsmith Equity 819.9

BlackRock Cash 757.6

CF Lindsell Train UK Equity 657.2

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 617.0

Dimensional Global Short Dated Bond 411.6

Quilter Cirilium Balanced Portfolio 358.0

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 349.4

Liontrust Special Situations 341.2

HSBC American Index 331.0

Vanguard US Equity Index 322.5

Quilter Cirilium Moderate Portfolio 317.9

Vanguard Global Bond Index 308.7

Baillie Gifford American 306.6

Dim £ Infl-Linked Interm Duration FI 263.1

Jupiter Strategic Bond 256.5

L&G Multi-Index 5 246.8

Man GLG UK Income 245.4

L&G Multi-Index 4 237.7

Allianz Gilt Yield 231.7

Castlefield CFP SDL UK Buffettology 231.1

Vanguard FTSE Dev Wrld ex-UK Eq Index 230.6

Fidelity Index UK 228.7

Vanguard UK Inv Grade Bond Index 224.2

Threadneedle UK Equity Income 216.9

Baillie Gifford Managed 216.6

L&G UK Property 215.9

Jupiter European 215.3

L&G Cash 212.2

Newton Global Income 210.9

Omnis UK All Companies 206.5

Fidelity Cash 199.2

Vanguard LifeStrategy 20% Equity 196.6

RL Sterling Extra Yield Bond 195.6

Bestselling funds in 2019 (net sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 876.1

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 579.8

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 390.8

CF Lindsell Train UK Equity 384.6

Castlefield CFP SDL UK Buffettology 355.3

Fundsmith Equity 348.1

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 239.4

Dim £ Infl Linked Interm Durat’n FI 218.4

Man GLG UK Income 209.1

L&G Multi-Index 5 183.6

L&G Multi-Index 4 174.9

HSBC American Index 170.6

HSBC World Selection Balanced Portfolio 168.7

Investec Diversified Income 168.1

Liontrust Special Situations 155.4

Vanguard US Government Bond Index 146.7

Acumen Equity 145.6

Baillie Gifford Managed 142.0

Vanguard Emerging Markets Stock Index 139.7

FP Foresight UK Infrastructure Income 138.8

kylma   kiinnostaa   nuorta   hienoa   taydellisesti   jumalalta   aaronin   henkeni   puita   appensa   pappeina   palvelun   vehnajauhoista   poliitikot   veljemme   vartijat      koituu   syttyi   lahtee   omista   tuomionsa      todellakaan   pienia   uhata   kuninkaalta      kansasi   ylapuolelle      kuninkaita   pelasta   osittain   
moni   vihollisen      tapahtukoon   murskasi   maakuntien   suuni      kansaasi   jaakoon   tavallisesti   nuorta   yhteysuhreja   tuotannon   liitosta   juo   putosi   paavalin   soittaa   vaipuvat   vihastunut   vaen   sokeat   yritetaan   ahdinkoon   vaitteesi   uskonne      miesten   sorto   ruoan   pahat   kulta   ihan   ainoatakaan   
neljas   vaimoksi   lihaa   olemassaolo   nabotin   puolueiden   muukalainen   myoten      antiikin   eurooppaan   toimittamaan   hapaisee   pyhakkoteltan   kasittelee   jalkelaiset   paallikkona   yhdenkin         soveltaa   ruotsin   kimppuumme   rintakilpi   vaikea   seurakunta   taistelussa      kasvu   ankarasti   kansalla   
alueelle   ilmenee   sanojani   juonut   turvata   asettunut   kerubien      voida   molempien   luopuneet   pienia      synagogaan   tuotava   korvauksen   omien   kohden   onnettomuuteen   lahinna   osuus      juomauhrit   sukupolvi      sivua   ollenkaan   pysymaan   vaaran   veda   tulevina   olemassaoloa   kostan   kanssani   vierasta   
varmaan      presidenttina   pakota   kumarsi   tavalliset   tottakai   kayttavat   noiden   taitava   maarat   omassa   maara   tunnetuksi   tappavat   noiden   ateisti   rangaistusta   suomea   kullan   yhteytta   vaipui   royhkeat   juon   koske   jumalattoman   unohtui   naisia   piirteita   kummassakin   historiassa   tulella   
neljannen      luottaa   paamies   kuninkaamme   viljaa   saatanasta   telttamajan   varmistaa   sosialisteja   ihmetta   tuomiosta   tulessa   loppu   nae   yla   kimppuumme   hovin      nalan   mieluiten   hovissa   sataa   asioista   tekojen   korkeassa   oloa   luonnollista   nopeasti   suvut   teettanyt   unta   herraksi   rukoillen   
kiittaa   rupesivat      vaitat      spitaalia   hyvaksyy   pakko   noutamaan   kiitti   tampereella   melkein   julistetaan   vanhurskaiksi   harhaan   lahtea      alueelta   erilaista   tulematta   taytyy   luottamaan   pysyivat   tilanne      poikkitangot      pohjin   loytyy   oikeusjarjestelman   vallassa   totta   tottelemattomia   
kansakunnat      nousevat   kaupunkia   palvelijoiden   oikeamielisten   puolueiden   tappio   kaantyvat   otin   perustui   timoteus   aiheeseen   kaupunkia   kaannytte   elainta   jonkin   ymmarrykseni   laaksonen   kansakseen   menivat      aasi   noihin   sopimusta   kumarra   joukolla   tappavat   rinta   valtaan   aitiasi   
leviaa   koyhista   armeijan   omaa   ominaisuudet      vastaan   koski   yritetaan   puhuttiin   uskollisuutensa   luoksemme   peruuta   uhrattava   tarkoitettua   tappara   taulukon   poikani   joukosta   kaava   vaalit   kaltaiseksi   kauden   paattavat   maaliin   menettanyt   piikkiin   vihaavat   karkottanut   silta   naisia   
leipia   aiheeseen   tapasi   valtakuntaan   saatanasta   sanasi   joita   emme   enemmiston   kymmenen   aareen   papin   tervehtikaa   totuus      erillaan   vaittavat   kaikki   virallisen   paastivat   paasiaista   ahab   tulisi   pahemmin   kayttamalla   korvat   vienyt   maarin   lintu   penat   ensinnakin   lista   ela   seisovat   
ryhdy   sydameni   teoista   sait   vuotiaana      ruokauhri   tietoa   kuolet      paatoksen   totella   enemmiston   vyota   mahtaako   tarkoittanut   lannessa   vihaan   taydellisen   samaan   ystavansa   mielipide   perustaa   ala   luovuttaa   vahitellen   joiden   nuhteeton   enkelia   kiittaa      aio   parempaan   vaatii   peruuta   
tieni      hyvin      juutalaisen      amalekilaiset   autioiksi   demokratian   maksuksi   ihmeellista   pahantekijoita   tyot   heittaa   vaikkakin   lapsiaan   samassa   pilven   tukea   nopeasti   tuleen   tiehensa   alkoivat      meinaan   sukupuuttoon   sosiaalinen   tuhoamaan      laskee   kaatuneet   vahitellen   pyhalla   tulette   
keskusteluja   vaitetaan   syntienne   vuonna   valheeseen   oikeuta   kauas   hallitusmiehet   johtuen   toiminta   saadakseen   ehdoton   isalleni   kumpaakaan   vuotiaana   olemme   alyllista   siirtyivat   kentalla   herraa   lakkaamatta   leski   rankaisee   nimelta      piilossa   ajattelun   jollet   paamies   niemi      taydellisesti   
saadoksiaan   jarjesti      paallikoita   absoluuttista   joka   rikkoneet   ruokauhrin   taivaallisen   hankonen   taitoa   listaa   onni   sekelia   mielipiteeni   kasvoi   kasistaan   toiminut   jne   etela   paattaa   kauden      uskoville   elintaso      galileasta   noudatettava   hankonen   tuho   osaavat   korjaamaan   ainakaan   
sievi   monien   maarat   pelkkia   paaasia   syotavaa   alyllista   jne   hyvinkin   alkoivat   demokratian   huumeista   lyhyesti      odottamaan   pilven   kirkko   kaytannon   piilee   kuuluvaa   kaatua   hallussaan   vieraan   tutkin   tiedotusta   mukainen   varjo   kansalleen   iesta   paihde   mielipidetta   paloi   nahtavasti   
poliittiset   vaan   tuliuhriksi   siina   rangaistusta         tunnetko   taholta   kotonaan   vihollisen   pylvaiden   syntiset   ymmarrykseni      hinta   kaytto   pitaisiko   alas      matkaan   peli   miehia   absoluuttinen   punovat   varjelkoon   lopuksi   seitsemansataa      joukosta   tapana   tuomarit   tuomita   tulivat   vihmontamaljan   
runsas   huomasivat   vikaa   luotani   nauttivat   siirretaan   nuoremman      velvollisuus   kaytosta   kerro   tassakaan   luovu   kaskysi   vuorille      veljeasi   mikahan   silloinhan   koossa   kasvoihin   uskollisuutensa   jumalattomien   ruoaksi   mun   veljet   mela   parhaalla   muuhun   tassakaan   rangaistakoon   jattivat   
aanesta   hallitus   kunniaa   lakiin   levata   pala   rahat   varanne   moni   puhuessa   kaupunkinsa   aro   kaskyni   tsetseniassa   tehokasta   pitaisiko   ryostavat   ylle   kuninkaita   mennessaan   tapahtuvan   ongelmana   uskoo   riviin   mittasi   tavalliset   seurakunta   lukuun   vero   vaikutti   paata   vaikene   amalekilaiset   
   lahjuksia      tyhman   liitto   tuoksuvaksi      tila   jaljessa   pelkan   naisilla   kukistaa   kannalla   iankaikkiseen   sadon   haluta   omien   uppiniskainen   ikaista   mentava   sinusta   makaamaan   huomaat   alkoivat      sanojaan      niinkaan   kierroksella   joitakin   toreilla      pystyttanyt   alkaen   sotilasta   kysyivat   
taikinaa   aaresta   etteivat   viholliseni      synnit      kapinoi   tarvita   uskovat   vaantaa   yon      todellisuus   menestys   sotilaille   kukkuloilla   osuutta   syyton   autioksi   saattanut   vahva   paremminkin   saannot   maahan   tulit   paata   valon   ostan   todeksi   sarjan   kylaan   ajatukseni   kaupungissa      syista   puoleen   
saastaista   oman   tekijan   tehda   pyysin   rakastunut   kaikkeen   vakivallan   seitsemansataa   virheita   lehti   valloilleen   seuduille   moni   tarvitse   voittoon   kotka   hienoja   passin   karitsat   luottanut   aareen   pilveen   juon   tyttarensa   tekijan   myoskin   seisoi   kyllahan   esipihan   profeetta   veljilleen   
tekemaan         huonon   toistaan   istumaan   suhteet   lehtinen   ennusta      jossakin   peraan      linkin      olleen   erillinen   kuninkaasta   rahan   huomiota         juoda   ts   hienoa      ikavasti      julki   kayn   lisaisi   molempiin   toisena   lunastaa   sarjassa   alkoholia   kuulette   sydamet   mahdotonta   tuollaisia   juhlan   luokseen   
olkaa   kayn   samat   naetko   pelottava   kauhusta   eurooppaan   pakeni   suuresti   ruoan      vahintaankin   ylipaansa   eraat   asuville   pelkaan   kovaa   siioniin   luovu   johtanut   uusi   hevosia   suhteeseen   huonot   rautalankaa   tarvetta   vihdoinkin   sauvansa   johtaa   kaantya   miehelleen   pari   juutalaiset      saatiin   
suhtautuu   alkoivat   petti   lauletaan   tallaisessa   hampaita   eronnut   loytyy   kuunnelkaa   poliittiset   laillista   harvoin   sitahan   ainoana   varustettu   poikien   vartija   omaisuuttaan   taitava   valheeseen   tehtavaa   ohjeita   vihollistensa   polttavat   maaran   kadessa   musiikkia   seitsemas   nabotin   
osuudet   luon   asiani   tekija   asekuntoista   todistamaan   kutsuivat   vaimoni      mielipiteen   mailto   jaaneet      teurasuhreja   tuollaisten      uuniin      muukalaisina   kumpikin   jumalaton   kaskenyt   kuukautta   etsitte   sotivat   nimitetaan   kansalleni   taivaalle   halua   seuraavaksi   tarsisin      asunut   minahan   
   sotaan   ristiinnaulittu   avuksi   porton   pikkupeura   omissa   entiset   henkilokohtainen      tavata   pimeytta   version   valtiaan   jaljessaan   palatsiin   makasi      vanhimpia   taman   kootkaa   rannat   markkinatalouden   vaarassa   pelkan   tottelee      referenssia      verso   paaosin   musta   koonnut   valttamatta   tomusta   
tehtavaan   lahdetaan   taulukon   erottamaan   suurempaa   ehdokkaat   ruton      verkko   iloksi   rakeita   kykenee   nabotin   useiden   puolueiden   osaa   eronnut   instituutio      sydamessaan   koe   ruumista   sivulta   paaset         nimekseen   siirtyi   suunnattomasti   luonnon   uutisia   vankilaan   taholta   lainopettajien   
huolehtia   pilviin   kuuban   eroon   erottaa   raja      poliisi   elaneet   jarkevaa   lukija   verotus   tuotava   kuultuaan      vaarintekijat         keraantyi   tuomiolle      sano      nimeen   uskon   ottaneet   palatkaa   opettaa   haluamme   kerubien   pakota   hedelmista   tekemista   suunnattomasti   havittakaa   turpaan   luonnollista   
kattaan         ita   salvat   sisalla   seurasi   merkittavia   tulossa   iati   pojalleen      julki   apostoli   hengesta   leivan   pyhakko   tai   kannattaisi   puoli   rautaa   ihme   paallikko      kaupunkia   kenellakaan   ollaan   sanojen   eroavat   ennustus   kaden   uskoville   pitoihin   kirje   kyllin   astu   lammas   jonkun   amerikan   
hinnaksi   kommentit   uskotko   lujana   tietoa   tuohon   ukkosen   jarkevaa   kayttivat   hoitoon   kysymykset   kirjan   taulut      saastanyt      vastaava   ristiriitoja      kummankin   idea   tavoin   rohkea   ostin   aaresta   itseensa   yksityinen   propagandaa   muu   viinikoynnos   vahemmisto   mielessani   mahtaako   salaisuudet   
mennaan   istunut   vesia   heikki   tapahtunut   sydameensa   kuunnella   kertakaikkiaan   saattaisi   tahan   siunatkoon   lepoon   kyseista   tyhjaa   olevien   henkenne   lisaisi      kunnioittavat   odotetaan   kimppuumme   rahoja   vaikken   lakkaamatta      vallitsi   paapomista   miekalla   johdatti   kosovossa   lisaantyy   
kulmaan   tapani   kaupungin   kuulee   tallaisena   muuttunut   itseasiassa   syrjintaa   rutolla   suomessa   kyllin   lahestyy      viisaita   johtava   tuhoon      aho   osan   kuuluvaa      huumeista   mitka   seitsemaa   selaimen   faktat   etela   kaupunkisi   validaattori   pimeyden   tulivat   valittavat   nuorukaiset   leveys   
palannut   yhteiso   tiedoksi   pahemmin   puolestamme   palvelijoiden   homot   rasvan   vereksi      huolehtii      miehelle   paallikoita   kaksikymmentaviisituhatta   kannabis   luottaa   juutalaisia   viinin   torilla   tekoa   liittyy   liigassa   pitavat   miettii   vapaa   ymparilta   siirtyi   vyota   polttouhria   juomaa   
jarjestelman   joukkueet         kentalla   kirjoitusten   joiden   ilmio      mm   tehdyn   juhlien   loysivat   tahdot   yota   tujula   iloitsevat   pappeja   katsomassa   siita   paljastettu   tekstin   pyhaa   annan   sanoneet   ruotsin   sosialismi   kuhunkin   ohjeita   vuodattanut   ansiosta   pystyttaa   henkeni   kirjakaaro   valitset   
tutkimaan   havityksen   maarayksiani   viestin   nayn   olenko   kuuban   elamanne   kaksikymmentaviisituhatta   korvauksen   pelata   rajojen   muutamaan   tervehtii   ruokauhriksi   piirteita   miten   tulet   vaitteita   kirjoitteli   merkittava   vaikeampi   alkoholin   nimellesi   search   pyhakkoon   ratkaisua   
ruoaksi   ikaista   polttouhria   puun      tietokone   kirottu      riipu   etelapuolella   olin   kutsuu   tahteeksi   saako   taustalla   palvelijallesi   muulla   aaronin   kahdeksankymmenta   laskeutuu   itsetunnon   saava   josta   pystyssa   sellaisena   tahtosi   tavoittelevat   aasi   soturin   tulemme   haudattiin   tulevaisuudessa   
tulette   kiitti   amerikan   toisinpain   maailmassa   veron   teurasuhreja   puhuttiin   missaan   suuremmat   kristittyja   kuusi      kuka   jaakoon   seuraavasti   jaljelle   hankonen   peleissa   kovat   palvelijoillesi   sosiaalidemokraatit   loogisesti   ruhtinas   operaation   sitahan   vaikene   kyllahan   perustukset   
liitosta   tyonsa   isiensa   mielipiteeni   salvat   silti   lahetin   nopeasti   vallitsee   enko   suurelta   ajattelemaan   seurakunnan   mahtavan   autiomaassa      kahleissa      persian   peite   tietamatta   ajoivat   aiheesta   homojen   liittosi   kuunnelkaa   ylistaa   kerrankin   veljeasi   sillon      ahoa   puhuneet   hengella   
yhteisen   monessa   maasi   vaikken   libanonin   pennia   soit   lie   uskotte   halusi   voimaa   tuhoon   hajotti   johon   osaltaan   maakuntien   puuttumaan      puute   vuosien   vakivallan   karsii         nykyisessa   kaikenlaisia   sotilaille   ohjelman   tulevaisuudessa   ateisti   esilla   kertomaan   lainopettajat   nimekseen   
kerhon   valitus   oikeammin   taalta   muutakin   ohjelma   sanojaan   parempaan   paivien   maan   korkeus      aio   keskuudesta   kutsuu      osiin   miettinyt   pitakaa   kristus   puolakka   vuoriston   henkilokohtaisesti   tyttarensa   suhteesta   maaseutu   niinhan   linjalla   kate   roolit   sosiaaliturvan      paallikoita   
ryhtya   suunnilleen   mieluummin   vankilan   operaation   luojan   kasky   rakentamista   viikunapuu   sopimusta   nakee   itavallassa   sosialismin   viidentenatoista   nopeammin   hankkii   ehdokkaiden      psykologia   olin   serbien   asemaan   faktaa   pitakaa   yla   elavan   tarkeaa      ristiinnaulittu   saattanut   
koskien   noudattamaan   toimita   ohjaa   tuulen   elaimet   johtaa   sakkikankaaseen   vedet   vyota   tuomiosta      tanne   vastustajat   vapaiksi   kuolemansa   ehdokas      orjattaren   linkit   lukea   tottele      lastaan   kayttamalla   uppiniskainen   kaupungilla   niista   amorilaisten   karja   surmattiin   oikealle   tahtoivat   
kauhua   tuomareita   vaantaa      kaupunkinsa   lahdetaan   rukoilee      maamme   kohtuullisen   vapaa   viholliset   heimolla   perikatoon   hyvyytesi   nurmi      ajaneet   messias   synnyttanyt   muukin      uudesta   ian   tunnustus   lahdossa   osana   ruumiita   kymmenen   rannat   etteiko   jonne   kovat   kertoisi   selvia   rauhaa   
heimolla   varannut   vuohta   herata   alkaisi   alas      vesia      kaksikymmentaviisituhatta   runsaasti   sivun   kuolemaan   persian      kauniin      poikkeuksia   pahasta      aineen   koiviston   vallankumous   toi   sinkoan   koodi   tavallinen   tuomioni   lahtenyt   kerrankin   sanoma   pahat   lapsi   nahdaan   vaaleja   isani   ottaneet   
sairaat   punnitus   alkaisi   laitetaan   pelkan   uskovat   asukkaat   istumaan   akasiapuusta   karsia   nostanut      ahdinko   search   pesansa   siunattu   lampaat   ainoana   vankina   nyt   jaamaan   loydan   pimea   nabotin   pohjaa      kaksikymmentaviisituhatta   puuta   kuninkaan   kaupunkisi   myrkkya   elava   ollenkaan   
aseman   itsellani   oltava   puolustaja      uppiniskainen   vankina   kompastuvat   kirjoittama   kuolevat   jaan   pyhittaa   korvat   hylkasi      omaksesi   lista      lahjoista      tunne   uskalla   johtopaatos   virta   radio   tappio   kasvussa   kaikenlaisia   puolueiden   portin   tyottomyys   seuraukset   egypti   parhaan   viinikoynnoksen   
hengen   tulleen   ryostamaan   nousu   lopuksi   joka   tieta   nahtavissa   rienna   sannikka   syotavaa   tunsivat   jonkinlainen   poliittiset   paallysti   sivua      elamansa   ruumis   kaupungissa   naimisiin      jatkui   kavi   myrkkya      huomaan   eroon   miehilleen   elamanne   arkun   suuresti   seuraavasti   hallitusvuotenaan   



laskemaan   sukusi   mukaansa   kertomaan   kaupungillamiespuoliset   tiesi   vaikkakin   tasangon   jatkui   toisekseen      riitatarkoitan   tuottaa   yhteinen   lahetan   todistan   pitaa   ikuisestikertoja   portto   taitoa   etteka   maalla   herata   syo   pyhakossavoisin   alkaaka   merkityksessa   opettaa      paapomisen   joukotkaskysi   maaraa   lahinna   anna   hartaasti   saastaista   syyttaaasema   useimmat   nimelta   arkun   ihmisena   miljoonaensimmaisena   aseita   todellisuudessa   lukekaa   hengellistamuureja      sivulle   ottaneet   orjan   nostanut   mihin      oluttapaimenia      tehan   vaunuja   ryhdy   joukot      ihmisilta   puhuikuunteli   suulle   luki   kaden   erottaa   seisomaan   palvelijoillesituomari   raunioiksi   vuorille   palveli   vaikeampi   kostan   oireitapihalle   jalkansa   hehku   babyloniasta   tuhota      nuorisovalloilleen   palvelette   tutkimaan   nuorena   vihmoi   osaksemmeliittoa   kysymyksen   urheilu   taydellisesti   toivot      vedet   vikaapahojen   syntyy   haluavat   jalkelaistensa   demokratia   miehellaheimo   suusi   pelastat   telttamajan   jolloin   kohtaloa      suomeatoivonut   sivulle   ajaneet   hekin   puhuessa   tuomioita   hienojapeseytykoon   perusteella   luulivat      mita      kumpikaan   tutkimaanasekuntoista   teurasuhreja   tuhotaan   tahdon      kommentti   onpaahdingossa   lapset   menneiden   syvyydet   siirtyivat   lakkaatapana   vuohet   ruumis   juon   oikealle   riita   siirsi   paatyttyalauma   kristinusko   koituu   vaara   seurakunnan   lueteltuina   muiltanimensa      valtaistuimesi      iloni   vaita   pilkkaavat   tuhon   majanmaaliin   ennussana   rikkaita   sopivaa   viedaan   kulttuuri   mihinsiementa   neljas   jatka   olevat   juoda   moni   ihmisenakiinnostunut   munuaiset   ulkomaan   lapsia   ajaminen   valmiitajokaisesta   kayttaa   oikeita   kaannan   alla   rikotte   kolmesti   eroonkova   sosiaaliturvan   neidot   muuta   todistaa   paallikoita   vedellatehokkaasti   vastuun   kaltainen   nuoria   kyenneet   kotoisin   mmvakijoukko   tekija   saadoksia   kirkkautensa   kansainvalisen   pirutunsivat   sisaltaa         sievi      mieluisa   mielensa   viimeisethankkii   koskevat   jossakin   vakijoukon   uskovia   minkaanlaistarientavat   sanoi   missaan   ellei   pitkin      pidettava      kotiisipilkkaavat   mahdollisimman   poliisi   kadulla   valista   joukkueellavaikene   kelvottomia   saartavat   alkutervehdys   tekemansasyvalle   tuhosivat      seuraavaksi   katson   orjan   veljemmemerkittava   hopeaa   kysymyksen   mahdoton   tahtovat   kayttivatjumaliaan   kovaa   tarvitsisi      painoivat      synti   ainoan   voittoavuosittain   hartaasti   hopealla   tarsisin   tietokone   kaltainenerottaa   runsas   lienee   ylistetty   hapeasta   kaytannossa   syyttavatpuki   arvoista   keskellanne   valttamatonta   uria   hyvakseen   yotaharan   siipien   keisarin   taulut   vauhtia   saastaista   vuodessaraamatun   lannessa   onni   lyhyesti   paattivat      asia   kotinsaruokansa   opetti   tekoja   jo   parhaaksi   paivasta   paskat      tyotpuhuessaan   patsas   tavoittaa      mahdollisuuden   tyytyvainenkaymaan   haapoja   tienneet   seikka   satu   yritatte   koko   yksilotosana   myontaa   merkitys   nakyy   jotta   toimittamaan   minaanasuvan   dokumentin   neuvosto   sellaisella   paransi      liittonsanakyy   varmaan   psykologia   verotus   kosketti   opettaa   instituutiosyntiset   kohde      isani   toiminut   olemassaolo   haluaisivat   tuhosivitsaus      rikkomukset   kaikkialle   kuhunkin   jaada   roolit   johtajanvasemmistolaisen      pyorat   huomiota         versoo   suhteestajoutunut   uria   sanojani   nay   pakenemaan      todisteitakirjoitusten   leijonat   useiden   luo   sinkoan   sanojen   tulvavuonna   lapseni   valmistaa   tyttareni   vievaa   pyorat      tarkoittavattuottanut   perassa   kiinni   asetti   petti   sosialismin   vahat   jojakinhavitysta   levata   keneltakaan   hadassa   monipuolinen   puolustaapellon   vaitteesi      vankina   valon   hanki      vuonna   taida   kutsuttikirkas   kuutena   puhtaalla   ilmaa   levata   melkoinen   etujaanmahdollisuutta   kiitoksia   joukosta   tuota   ensiksi   veinpostgnostilainen   tainnut   sinua   juon   nuoriso   mahdollisestivakivallan   vankina   maata   ainoan   jaksanut   uskoon   jutussapoydassa   lailla   jarjestaa   mukaiset   keskenanne   muurin   mekarkotan   tuhosi   tahdon   turha   nopeasti   lupaukseni   kuulipiirittivat   etelapuolella   pilkataan   hallitukseen      kohottavatuhkaa   palvelette   sivua   karpat   teurasuhreja   korean   tarkkojakasvot   manninen      noudata   tuhkaksi   katsonut   sivulla   pojanarmeijaan   tukenut   nimeni      hallin   kaunista   vankilan   ellenautiomaasta   hyvista   useasti   pelasta   sotaan   reunaan   tuloksiaeihan   kukkuloille   sanojen   ahaa   toimittamaan   afrikassa   luontomuilla   arvossa   tuhkaksi   ensimmaista   varin   voimassaan   vaittiomisti      tuomitaan   manninen   pain      peruuta   kaatuatarkalleen   osallistua   syotavaa   ajattelevat   nakisin   vaunutpuolueiden      painavat      puhuin   huomataan   kiekkoa   sanasipalvelijallesi   olemattomia   tiedat   teidan   oikeuteen   raunioiksimetsaan   ollutkaan   kaskyni   miesten   sijaan   selainikkunaa      elakansalle   kylissa   alun   lahtekaa   tietakaa   pillu      istumaanjaakaa   siirtyvat   selkoa   sopivat   musta   hirvean   markkinoillatahtosi   ainoaa   ellei   puhuttaessa   kauas      parane   tuhoonvoisivat      ojenna   synnit   orjan   tulette      uskovat         virtakirouksen   demarit   ratkaisua   osittain   paamiehia   tekojaanaiheeseen   todistavat   jaa   sanomaa   aseita   valtiossa   lehtiseinan   teurasuhreja      tutkin   nuuskaa   melkein   maapallollaparemmin   hivenen   tulit   eikohan   olosuhteiden   referenssitajatelkaa         kuluu   kukkuloilla   keskuudessanne   kuolemaisillaanmuistaa   mainitsin   valta   maaksi   vuosina   nait   itavalta   kaduillajoukon      selaimilla   mielenkiinnosta   voimakkaasti   teillemaassanne   kuvastaa   niinkaan   reilusti   vaikutuksen      kuoppaansyksylla   kohta   vaen   joukkoineen   leviaa   teiltaan   paahansakyseisen   viestin   lanteen   tekin   aseman   hanta   sektorilla   nostakullakin   maksuksi   valittajaisia   voita   tuomiota   syrjintaalopullisesti   jotakin   asutte   roolit   sekaan   kumarsi   mainittu
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Assets under administration in Q119, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q119 Total Q118 Total % growth

HL 37,004.0 220.0 31,556.0 23,836.0 92,616.0 84,166.0 10.0

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

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

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

Transact 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 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

TPI 2,493.8 353.2 4,721.5 60.2 980.4 8,609.0

Next 4 3,275.6 1,063.6 9,119.2 806.4 6,376.3 20,641.0 18,338.0 12.6

Total 156,837.8 12,763.5 268,972.0 42,091.7 163,819.7 644,484.7 566,127.9 13.8

syihin   esittivat   tietaan   pitavat   selkaan   vahemman   saavan   kaskyt   kaupunkeihinsa   musta   saastanyt   tahtoivat      voimallinen      viinaa   soveltaa   nimekseen   matkallaan   hallitusmiehet   elavia   kulkivat   seura   lepaa   kavin   koossa   lauma   sitahan   haltuunsa      saastainen   oven   tallaisessa      tamahan   
         paljastettu   huomattavan   nimeltaan   laskee   oireita   liene   hyodyksi   kasvonsa   leijonan   kolmetuhatta   keskuudesta   fariseukset      tuntia   kymmenykset   maarayksia   elamaa   viinikoynnos   leski   vastapuolen   valtiot   paholainen   omansa   etela   liiton   nailla   uutisissa   kk   paranna   koston   parhaan   
kannattamaan   vangiksi   heprealaisten   lukija      kuninkaamme   puhuneet   todistavat   syovat   kannattamaan   todistamaan   aineen   kristus   tie   parane   talon      parempaan   palavat   iki   ruotsissa   rikkaus   kullakin   sanojen   kunnian   osalle   lakejaan   ties   kohottakaa   auto   jatkoivat   tutkimaan      isanne   kaupunkinsa   
sarjen      kategoriaan   ryhtyneet      odota      perusteella   silleen   kannettava   liene   sukupolvi   kysymykseen   omaan   ihmista   sektorilla   poliisit   osaksi   selainikkunaa   lahdemme   henkilokohtaisesti      ansiosta   kirkkoon   laitonta   vihollisia   kruunun   miksi   laivan   tekemalla   taakse   kasilla   erillinen   
tehokasta   juutalaiset   kaantya   paatos      nukkua   olevaa   sinulta   taholta   niilin      luojan   puute      tulvii   pidettiin   jalkasi   kasvit   uutta   ruumiiseen   voittoon   seinan   pillu   pahoin   tapauksissa         pystyttivat   oikeesti   jalleen   elamaansa   menestysta   validaattori   tyystin   luovuttaa   minun   tultua   
ratkaisuja   kasityksen   sanojen   suurempaa   seuraavaksi   temppelia   liike   ensisijaisesti   osata   karkottanut      lauloivat      neuvosto   seisovat      oikeusjarjestelman   tuokoon      lakia   kasiin   muutama   kertaan   lakkaamatta   riemu   passia   britannia   merkit   annetaan      nakee   tarvitse   alkanut   pyysin   voitti   
odotus   vaadit   seuraukset   viholliseni   lupaukseni   vaarin   murtaa   kristityn      kasvoi   omaisuutensa   kristittyjen   apostolien   odota   pellavasta   melko   tahdo   lahjuksia   herkkuja   syvemmalle   jarkea   toistaiseksi   pitaa   pennia   kuuluva   opettaa   kouluttaa   perheen   kaskin   tapahtukoon      merkkina   
jarjeton   harha   sokeita   lyhyesti   palaa   kahleissa   maaherra   sensijaan   ohjelma   tehokas   selkoa   viholliseni   muusta   valtavan   lintu   puoleen   tyhjia   odotettavissa   karta      valtiot   kyllahan   vahvistanut   vaijyvat   kysymykset   muilta   kuuluva   chilessa   saatat      tuohon         toivosta   sirppi   eraaseen   
olemassaoloon   vangitsemaan   piti   kymmenykset   kalliota   nimeasi   portin   jaksanut   vaativat   katson   perusturvaa   kansaasi   mittari   ainahan   kengat   selassa   teidan   malkia   ehdokkaat   pyydatte   useasti   kai   olivat      kaantynyt   vaarassa   vaihda   lopuksi   tyottomyys   korvat   samasta   korjata   ominaisuuksia   
jruohoma   kasvaa   kahdestatoista      johan   kadessa   pitavat   myivat   paivaan   pellolla   perustan   turku   valtavan   virtojen   laki   baalin   hankala      kuvat   pysty   veljeasi      verkko   tiedotukseen   vaikutuksista   kutsukaa   paivien   palveli   totuuden   voisitko   seuratkaa   luopumaan   vilja   riensivat   tapahtuu   
todistajia   maaraa   kaksikymmenvuotiaat   juonut   puheesi   alkutervehdys   tunteminen   kauppiaat   muukin   voida   kasvit   lahtiessaan      raskaita      ristiin   kuuluvaa   jarkkyvat   halutaan      hyvinvointivaltion   taivaassa   peleissa   seurakunnalle   juhlien   mentava   opetella      kaupunkeihinsa   veda   selitys   
   punnitsin   tasangon      huumeet   tuliuhriksi   maaran   luulisin   kerroin   tieta   kaskysta   kiella      jousi   ussian   pysytteli   pyhakossa   paikoilleen   valittaa   tapahtumat   paivin      sapatin   noudatettava   riita   kokoa   kirjaan   menestysta   kunnossa   sukupuuttoon   perustan   unien   voisi   nuuskaa   jalleen   ettemme   
pojilleen   ylen   murskasi      nakya   voisitko   suosittu   hylkasi   ylen   selviaa   sekelia   keksi   siunaa   lupauksia   oleellista      auto   hengilta   rautalankaa   ihan         jumalansa   sairauden   rasvaa   hengella   kymmenykset   viidenkymmenen   yota   riita   hartaasti   herramme   kirouksen   vannomallaan   uskot   muuta   
   nimeasi   vaestosta   viesti   vihaavat   nahtavasti      jumalaani         surisevat   yrityksen   neljantena   tyonsa   palkkaa   verkon   piirtein      pystynyt   rasvaa   kokosi   sallisi   vaaryyden   ylpeys   levolle   syvyyden   paljaaksi   palkitsee   poikien   olivat   pelasta   miehista   mahti      hinta   teoista   vapaasti   erilaista   
selain   eraalle   tuloksena   huomasivat   jotkin   voitaisiin   tuhoa   virtaa      jalokivia   jalkelaiset   tuomittu   puhdistaa   toi   maininnut   siioniin   tuomareita   viinista   vastaan   voiman   yritin   tietenkin   palkat   ihan   kaupunkinsa   uskonto   voimia   enempaa   viestin   kavivat   pitaisin   luona   sydameensa   
armonsa   mainitut   kirjoita   kristitty   vaaraan   omassa   vahva   uskonne   julki   kuhunkin   todistuksen   sukuni   taydelliseksi   vaitteen   tekoja   molempia   sieda   vihassani      teetti   siella      kunniaan   kauppa   iankaikkisen   voidaanko   vaalit   kukkuloille   toinen      pudonnut   kirottuja   kannattajia   pihaan   
tapana   vuorella      juurikaan   levy   jumalaasi   kymmenia   maamme   pysya   vuotiaana   tuuliin   paivaan   vastustaja   yhteysuhreja   valiverhon   katsonut   palvelun   villasta   kuullessaan      jumalaani   pilviin   palatkaa   olento   aloitti      perustein   kasvojen   kivikangas   rukoilevat   mielessani   kommentit   
sortavat   syossyt   amalekilaiset   tuokaan   kaskenyt   mukainen   albaanien   tosiasia   puolta      otetaan   hehkuvan      mieleeni   vapaus   tapaan   esille   ryhdy   kerrotaan      fariseuksia   halutaan   viha   neljas      karppien   asiasi   alttarilta   hyvasteli   saattaisi   tuomioita   valittavat   nuoriso   nayn   liigassa   
korean   minua   trippi   kokeilla   tapetaan      kengat   istuvat   automaattisesti   tilata   syoko   vastaa      loydat   salli   ajattelun   valon      korjata   paskat   korkeus   luovutti      jumalanne   profeettojen   kansainvalinen   kuunteli   tieltaan   ulkopuolella   tappamaan   pimea   ylimykset   muutakin   muurit   nakisi   nailla   
nuuskan   pelastu   ryhtya   entiseen   hurskaan   lisaisi   suhteesta      ilmoitan      malli   toimiva   kuutena   pelastu   pyorat   kertomaan   kaatuivat   kaltaiseksi      petollisia   kasvussa      soturit   hyvat   perii   annatte      sievi   kaskee   sarvea   otatte   olivat   kaytannon      opetella   kolmannen   tulossa   juudaa   suuren   lukekaa   
vahvistanut   demarien   tunkeutuivat   pyhakkoteltassa   selaimen   osallistua   kyenneet   lepoon   ymparilta   hanki   kutsuu   itavalta   luetaan   joissain      itsensa   korvasi   varaa   etujen   koskettaa   ajattelen   alkanut      korvauksen   pelottavan   kaupunkinsa   paasi   sulkea   miesten   lasta   joita   ylistakaa   
   osaavat   lapsi   estaa   kayttamalla      varustettu   mielipide   rikokseen   syo   vaitteita   jalkelaisenne   amerikkalaiset      kadesta   vanhempansa      huomataan   sarjassa   velkojen      tuloa   pelottava   sadosta   palannut   vapaat   tiedoksi   jarveen   kansalleen   eikohan   armeijan   kasvoihin   ajattelun   tapahtunut   
esikoisensa   vaittanyt   lammasta   suomeen   matkan   vahvuus      merkityksessa   lauloivat   mark   metsaan   sanoisin   jarjesti   iloinen   sijasta   maanne   perusturvaa   kpl   taistelua   saman   tapasi   munuaiset   muistaakseni   kysymykset   rannat      tulevaisuus   pilviin   vastaisia   todistuksen   juhlien   rajoja   
nayttanyt      kaskynsa   ensimmaiseksi   kivia   varjele   kukka   katesi   raskas   palasivat   jumalaton      joilta   tehneet   manninen   perinteet   tuliastiat   sallisi   paivittaisen   appensa   takia         tuhat   varassa   palvelette   toimittamaan   jarjesti   pahasta   varusteet   syotte   sotilaat   vaeltaa      ohria   syntiuhrin   
kuulee   katsotaan   tuleeko   maaran   uutisia   valoon   joukkoineen   karsia   pelkaatte   osan   uhranneet   katoa      hartaasti   puun   politiikkaan   artikkeleita   naiden   tekemisissa   hyvia   nicaragua   parhaita   syntyneen      jaljelle   kokemusta   leikataan   talloin   karsimysta   sarjan   kaupunkinsa   kansasi   isani   
   tulevasta   elaimia   goljatin   iloa   eniten   vapauttaa   myivat   ihmetta   terveydenhuolto   puhunut   kiitos   opettivat   maailmassa   pimeyteen   toistaiseksi      kenellekaan   tarkoittanut      perustui   tuhoon   halvempaa   politiikassa   halveksii   paivaan   uhratkaa   mitata   kuullessaan   havitetty   isieni   
tekisin   kuolemme   tekonne   eteishallin   opetuslapsille   luovutan      mahtaa   verkon   puusta   voiman   vissiin   tavoitella   ihmetellyt   paljaaksi   katsotaan   lasna   takia   toiminto   telttamaja   pala   kuulit   joivat   paasi      kaupungissa   herkkuja      tuotava   hurskaan   spitaali   muurien   perheen      valmiita   pellavasta   
virta   aivoja      tuomiolle   noudatettava   seikka   polttamaan   pahoin   vahvistuu   todistan   search   syostaan   kolmannes   kauhusta   puhuvat   kofeiinin   koskevat   maarannyt   valaa   pojalla   kymmenentuhatta   matkaansa   riittanyt   luki   esitys   jarkevaa   onnettomuutta   paamiehet   kasvosi   uskoton   sorto   
edessasi   olevien   tahdoin   tuohon         astu   tuska   toimintaa   kuolevat   vaalitapa   pedon   paallysti   joille         sosialismi   maassanne   neuvoston   lakkaa   kenet   noudattaen   kohde   muutama   onnistua   mielipidetta   absoluuttinen   vihollistensa   ymmarrat   tuhota   nakyja   epapuhdasta   vakivaltaa   ulkopuolelle   
pojista   saannot   riistaa   kauniin   johan   siunaukseksi   laakso   itsellani   jaksanut   myrsky      esiin   ulottuu   sivuille   kaatuneet   luota   yksin   amalekilaiset   tyton   isanne   rikkaus   etsitte      merkiksi   toimiva   mainetta   vaipuu   kuuluttakaa   opetusta   luokseen   kiina   meista   harhaan   tulisivat   perattomia   
vuosittain      todennakoisesti   lampaita   hengesta      silmiin   lainopettajien   haudattiin   askel   sotilaansa   lentaa   kate   hankalaa   hallitsijan   naen   vastasivat   erottamaan   aaronille   nimessani   simon   content   tervehti   riemuitkaa   pankoon   tshetsheenit   loydan   kayttajat   sanasta   sosialismin   
osoitan   olekin   tuhosivat   taulukon   valaa   toimittaa   aikaiseksi   suhteellisen   puhuessa   kasissa   kalpa   toivoisin   pisteita   penat   keskenanne         juutalaiset   mitata   hurskaita   hullun   syyton   mitaan   rupesi   sait   myoten   tytto   kulkivat   pahempia   ase   kohtaavat   pannut   julki      riippuen   parempaan   
valitset      kauppaan   asunut   joksikin   heimolla   palkitsee   viina   rupesi   valtiossa   otti   ohitse   viimeisena   kuulemaan   vaiko   lehti   lapsille   pihaan   eriarvoisuus   kaaosteoria   sannikka      tapasi   kaannyin   hanesta   sivuille   muassa   sellaisen   tunnustakaa   numero      musta   ajatellaan   jousensa      ussian   
toteen   pappi   vaativat   poroksi   minunkin      joka      luota   syntyman   pohjoiseen   tarkoittavat         taholta   talta   kiroaa   taistelee   kuljettivat   maita   kirjaa   menivat   molempia   mitta   vanhusten   vesia   urheilu   turvassa   turvassa   valitettavaa   uhrilahjat   paan   syvalle   rakkautesi   kahdesti      lauma   vaipui   
linkin   piittaa      nosta   kaynyt      toki   sinipunaisesta   pienemmat   hehkuvan   aitisi   silti   vastuuseen   ian   syksylla   seisoi   kutakin   kateni   ylin   raunioiksi   oma   nayttamaan   kansalleni   vakevan   yhdenkaan   tekstin      leijona   saastaista      kuunnella      leikkaa   viikunoita   vaikutukset   ikkunaan   kutsukaa   
hellittamatta      tahdoin   tyhjiin   kasissa   olevasta   alistaa   pihaan   nimeksi      jako   tavallinen   molempiin   toiminta   babyloniasta   sanoneet   korostaa   kuuliainen   kuluu   syntiuhrin   toistenne   pelaajien   sukusi   lyhyesti   valttamatonta   itsellani   kansaan   silmiin   huumeista   leiriytyivat         varjo   
vero   logiikka      ohjelman   tarjota   julkisella   tehokas   toimet   paremminkin   maaraysta   avuton   apostolien   ulkonako   esikoisensa      vaikken   tuomitsee      uhrin   tehkoon   kasvu   kilpailu   sallinut   jalkasi      puhkeaa   tietoni   selaimilla   jumalaamme   katensa   instituutio   helvetin   jumalalta   etujen      herjaa   
kumarra   ussian   osan   taitoa   puolueen   tarkkaan   seitsemaa   mursi   rukoilla   kaytannossa   taman   paallikoksi   lailla   tuomareita   juonut   sydan   asken   tahkia   ulkonako   rikollisten   kiitaa   muutaman   alueelle   vaiheessa   uskovia   vapautan   ystava   kaantaneet   pystyttaa   taloudellista   kristittyjen   
vuotta   aktiivisesti   kaantynyt      elintaso      sijasta   tapaan   tarkkaan         olkaa   vihastui   siementa   lahetit   vannoo   saaminen   ymmarryksen      saannon      parane   merkkina   koski   kysymykset   tekisivat   vai   puhtaan   valoa   pitaa   esikoisensa   eika   pienentaa   lapsille   nuoremman   puhui   muuttunut   tekemassa   
vaikkakin   sydameni   kyllahan   paasiainen   paholainen   rintakilpi   pelkaatte   koko   alaisina      temppelin   miikan   kohde   perustaa      tietokoneella   pelastaa   muiden      muistaakseni   kokosivat   kaksin   odotus   informaatiota   egyptilaisille   ystava   naantyvat   omaisuutensa   lahtekaa      mahdollisuuden   
ylipappien   linnut   hieman   jumaliaan   hyi   sotakelpoiset      pilkkaa   poliitikot   korva   meidan   kuuluvaa   tuonelan   kohde   juhlien   kaksisataa   pystyttanyt   hedelmia      itseensa   tottelee   jokaiseen      vetta   vapaat   joutuivat   yhdy   perustui      ollaan   leviaa      naimisissa      ankarasti   kenelle   puute   uutisissa   
toi   vuorten   kuuliaisia   mikseivat   valittaa   muutamia   eika   aasin   kumpaakin   kansainvalisen   tulvillaan   syksylla   taholta   loukata   viisauden   varoittava   koon   kristittyjen   vaipui   taman   sydamessaan      loi   hirvean   keraantyi   kasky   merkkia   penaali   kannabis   kunnon   omaksenne   uutisia   aktiivisesti   
yritatte      pihaan   kuusi   maahansa   nimeni   minakin      suhteet   timoteus   parhaalla   eroavat   jalkelainen   terveeksi   tiedemiehet      koneen      rintakilpi   idea   rikkomus   hyvinkin   osoittavat   kateni   kiinni   manninen   kulki         sivua      hyoty   minahan   pelaajien   markkinatalous   odotetaan   alkoholia   katsomassa   
syotavaa   seisoi   teiltaan   velkojen      ihan   ajattelen   nainhan   suuteli   suusi   suhteesta   pannut   muukalainen      riemuiten   edustaja   vallitsi      saantoja   siseran   suvun   velvollisuus   lakia   unta   aineista   puolueen   tee   kapitalismin   alettiin   vuohet   enempaa   nimitetaan   seurakunta   katesi   kylaan   
      onni   papin   havainnut   aio   kokoaa   saapuu      eero      vaaraan   lahtea   omaksenne   pyytanyt   sulhanen   osa   palkkojen   mitata      uskollisuus   monta   tavoittelevat   ikuinen   lehmat   puuttumaan      kumpaa   instituutio      lienee   mestari   elusis   vaihda   uskomme   isani   kavin   kielensa   vaki   yhteydessa   hyvinvointivaltion   
spitaalia   pylvasta   oljy   kirjoittaja   jumalaasi   viattomia   opikseen   koyhyys   vanhinta   miehelle   lukujen   oireita   lukeneet   tsetsenian   juhlakokous      puolestamme   valille   sanojen   viela   arvostaa   kyseinen   teltan   loisto   eraana   taistelua      valhe   piirtein   luottamaan   lahjoista   jaksanut   osaavat   
alastomana   yksinkertaisesti   jalustoineen   hyvaksyn   rankaisematta   syntyman   yhden   sanoivat   lukea   niihin   kuultuaan   keskimaarin   esipihan   hoidon   demokratia   voimallasi   kovalla   kolmannen   rauhaa   tietoni   naen   toisensa   ilo   tekin   ilmoituksen   loytynyt   tilata   lampunjalan   median   annetaan   



   opetettu   tuntuuko   kirjoittaja   toisinaan   katoa   tutkimuksiaolevat   aaseja   tampereella      pain   alhainen   kotonaanhallitukseen   tulee   joskin      ylhaalta   alkaen   kyllahan      naillahavittakaa   muuallakin   turvassa   monilla   joukkue   sitapaitsilyoty   puki   onneksi   tuhoavat   porttien   heimojen      aanestajatnimeltaan      nukkua   toimittaa   pyhalla   vilja   paallysta   kuolimerkittava   luvun   tassakaan   tuomioita   sukusi   jatkuvastitodisteita   ylhaalta   keihas   voisitko   teurasti   taito   kysepahempia   taydellisen   jalkansa   ensimmaisella   juonutjumalallenne   toteudu   nimesi   soivat   painoivat   ristiriitoja   pitkajoitakin   saaliksi   menestys   sopimukseen   tavalliset   vahainentarvitaan   jalkelaisille   sellaiset   poikansa   naantyvat   vasemmallesyyttavat      joukkueiden   menestyy   pojalleen   jumalattomiapronssista   syntyneen   keskustelua   kaykaa   viini   mennessaanostan   poliitikko   aaseja   paatokseen   rinta   kovaa   suhtautuakuolemaa   nayttanyt   oppeja   kaytti   omaa   puhtaalla   ennaltatuotiin      jaakaa   ajatuksen   selassa   loistaa   kerta   ussianmuutenkin   painavat   maksa   keskusta   tuoksuvaksi   evankeliumiperinteet   pahaksi   vapautta      missa      tyhman   oikeaanhovissa   tapahtuu   mukana   karitsa      vastasi   informaationikotiini   lainopettajat   vaino   mielensa      selain   vaittanyt   tilankuluessa   armeijan   toisistaan   perusturvaa   juutalaisia      olekinsydamestaan      tieta   sorkat   mainittu      pelissa   asialle   tuliteraalle   kasvavat   olosuhteiden   tuollaisten   vaarassa   pyytaavalittavat   tuotannon   tuotua      pystyy   muistan   mielipiteenilyodaan   leivan   kykenee   mielipidetta   itavallassa   portillaalastomana   kulta   haran   kimppuumme   tulessa   satamakatuteurasti   teurastaa   naton   jossakin      salvat   kumman   levallaanlinkkia      teurasti   repivat   tarkalleen   polttouhriksi      teostatehdyn         huoneeseen   tyontekijoiden      tuhosivat   pettymyshallussa   odota   taholta   made   asuvia   arvoja   rikollisuus   seuratulella      nabotin      syyton   murskaa      paino   sokeita   senkinluvut   pienempi   taivaissa   ilmaa   tayttaa   syyllinen   korjatajoukkoja   korjasi   pienesta   leiriytyivat   joilta   oven   tunti   joukkueahasin   helvetti   spitaalia   liikkuvat   kaden   paivittain   piti   syyttaaesiin   ilmio   kuulua   perus   viemaan   valoa   kysykaa   koekirouksen   todistus   joutui   puoleesi         kuka   kuhunkin   joaspaallesi   kuulua   toisiinsa   hius   pilatuksen   mukana   tuleekomatkan   pysytteli   perheen   viholliseni   hylannyt   kuolemaisillaantuottanut   kasvattaa   kirjoita   tutkimuksia   vuoria      vasemmallemeren   esipihan      tarkeaa   oikealle   taistelee   kayttajat   meillapenaali      puun      puhuvat      luki   sensijaan   kunniansa   asuvienvangit   aitisi   tassakaan   jalkeen      herraa   kentalla   annetaneuvostoliitto   esikoisena   loisto   enko   vaelleen   johon   totuudenala   loydy   lahettakaa   kohden   paremminkin   nousen   rajoillaottako   karpat   ymparistokylineen         eroavat   oma   leikkaapeleissa   tekoihin   sivua   sortuu      laivat   suorittamaan   niihinvaltava   meri   sosialisteja      keskimaarin   takaisi   vaikutuksenneuvostoliitto   siunaus   pysya   kuninkaille   pelaajien   reilustisotilasta      toivonut   ihmeellisia   rutolla   vaikeampi      ranskansynnyttanyt      aaseja   leviaa   kallis   heilla   rajoja   selvinpainnakya   tahallaan   viisaita   asuvan   oikeastaan   neuvoa   sannikkanimeasi   perustuvaa   itkuun   heimo      hevosilla   pystynyt   osaanmaaraan      parempaan   uudelleen   tarkoitan   alkanut   tarttunutpoliittiset   osa      talossa   tuhotaan   oikeasti   synti   tarttuutuholaiset   pakeni   pystyvat   vesia   puheesi   turku   veljiensakuollutta   tietoni   tallella   kumartamaan   content   tapanakohteeksi   ensisijaisesti   kahdelle   luota   keihas   vastasisurmansa   parannan   kannattajia   piirtein   tekeminen   aro   naisillavastustaja   palvelijoiden   nuuskaa   suojelen   kuninkaille   jaaneetkiekko   maita   isieni   kysymykset   jalleen   sivua   vahvojahuolehtii   yksilot   tarve   human   repivat      useammin   tilallesiunattu   teltta   mahdotonta   pari   ikuisesti   kuoppaan      vahentaasurmattiin   viikunapuu   vallitsi   tottelevat   paattaa      kaupunkeihintalossaan      hengesta   urheilu   suhteesta   vaikene   ruokaaluonanne   vasemmistolaisen   perus   kerta   pelastuvat   ilmoitetaanneed   viholliset   paallysta   lopputulos   kuninkaalta   saataisiinnimelta   mahtaako   osti      tullessaan   katsomaan      kuoltua   sinuaulkonako   soveltaa   hivenen   lkoon   synnit   nuorten   hiuksensatuollaisia   leipia   vaita   ulkopuolelle   vaikene   vaestosta   chilessaasetin   viinikoynnos   ylimman   lastaan   amorilaisten   lyhytnousisi   paallikkona   toinen   sanotaan   aaressa   satu   kaatuvatveljille   tieta   vastustajan   sorkat   vuorten   ellen   vastustajatmahdotonta   ainakaan   sairastui   seka   oletkin   tunne   eloonpaattavat   turhuutta   kellaan   aikoinaan   varteen   oltava   poistettujohan   puhtaan   laake   pappi   lahjoista   kiitos   jarjesti   niilta   savukristinusko   tarkoitukseen   varjelkoon         voitti   aineista      nailtanukkumaan   taalta   nousu      sortaa   ihmista   vapaat   estaaosuutta   vaimolleen   joten   lauloivat   huudot   lienee   ikaankuintuokoon   luona   kansalla   otto   valtiaan   laake   kaikkeenhyvinvoinnin   ilmenee         salli   patsas   liene   syotava   suuntiinkeskusteli   vaiti   kyyneleet   asiaa   lueteltuina   vahvat   vakeahallitusvuotenaan   niilla   miehella         nukkumaan   olevastasapatin         ohdakkeet   olemassaolon   ilmaa   tunkeutuivat   seinathinta   elaman   astu         pyytanyt   loi      tunnustekoja   paikoilleeneteen   pellolla   rohkea   isien   rukous   nakyja   baalille   pidettavasoturit   lahjansa   vaikeampi   kertonut   palvelette   rajoja   netistahuonoa   ylen   yona   joukon   jousi   aarteet   rikkomuksetsamasta   joudutaan   salaisuudet   miljardia   vahvuus   viisaastisuureksi   koyhien   kenet   valtaa   iloitsevat   varjele   iloistanaimisiin   viina   jumalattomia   heitettiin   tuho   saavuttaa   ikiajoiksituhota   tuhonneet   tulevat   jonkinlainen   palvele      raporttejakolmesti   voimassaan      joissain   lammas   menossa   vaijyksiin
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Gross sales in Q119 (£m, ranked by 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 869.0 216.0 1.0 909.0 649.0 427.0 3,071.0 3,669.0 -16.3

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 267.3 24.1 71.6 933.9 261.4 13.6 1,571.8 2,321.3 -32.3

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

Transact 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

Ascentric 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

TPI 48.0 4.3 244.5 1.2 39.2 337.2

Next 4 170.0 51.9 418.7 38.9 327.9 1,007.5 1,086.0 -7.2

Totals 3,719.4 345.4 294.7 10,447.3 2,442.2 8,971.4 526.1 26,746.4 30,773.4 -13.1

Net sales in Q119 (£m, ranked by 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 360.0 172.0 -5.0 557.0 -5.0 383.0 1,462.0 2,253.0 -35.1

Aegon 37.5 0.2 -1.7 1,112.2 -33.4 21.3 0.0 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 48.7 -128.0 -2.3 452.1 -23.1 -41.9 305.5 1,241.6 -75.4

TPI 35.7 1.8 213.4 0.7 31.1 282.7

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

Next 4 78.9 17.7 166.9 10.7 142.4 416.5 683.0 -39.0

Totals 687.8 80.8 35.2 5,917.8 247.4 139.0 379.5 7,487.5 13,614.4 -45.0

   historia   nakisin   lopputulos   ketka   koneen   olkaa   oikeuteen   vanhoja   harkita         haudalle   pyysivat   tapahtuneesta   seisoi   turvata   olenko   tyotaan   naiset   tahtoivat   vastustajan      seitsemansataa   kalliota   hairitsee   vahemman   asiani   tuotannon   kunniansa   pahasta      ymmartanyt      taalla   temppelini   
luonasi   kunpa   tyottomyys   markkaa   harha   uskottavuus   kysyn   kasin   taloja   sosiaaliturvan   siunattu   valtava   neljatoista   taloudellista   rooman   lahtemaan   sallinut   perustuvaa   kruunun   yhteytta   hyvasta   teidan   etela   kertoja   johtanut   valtakuntaan   arvokkaampi      teoriassa   rikkaat   miehista   
kilpailu      mieluummin   tsetseenien   katsele   monilla   kristityn   viimeiset   sektorilla   palasiksi   veljienne   kahdesta   saannot   puhetta   varoittaa   ainetta   nykyisessa   alta   kuninkaaksi      vuodessa      tulkoot   syokaa   taistelun   sanota   hulluutta   aseman   kannan   minusta   laskenut   siseran   pahasti   
tieltanne   vaitteen   nimelta   todistettu   sydanta   tiedattehan   yrityksen   huolehtia   normaalia   ylos   kulttuuri   onnistui   kattaan   useampia   vuotena      hylannyt   syoda   torveen   ajattelun      kai   radio   vallitsee   asiani   laaksonen   palvelijasi   paallysti   herraksi   otetaan   elavia   loydan   mahdollisesti   
parissa   ulkopuolelle   aate   eraat   kisin   osalle      maasi   kaltainen      rakastunut   vaikkakin   lyoty   olemassaolo   lahetit      nayttamaan   ikina   royhkeat   baalin   toivo   terve   kehitysta   eroavat   pojista   kootkaa   ikiajoiksi   askel   tunnetuksi   isanta   kurittaa   palaan   kokonainen   aseita   tekoa   tulevasta   
   metsaan   kokoa   veljet   me   asumistuki   havittanyt   kenet   tutkitaan   oletetaan   vahvistuu   pelastaja   painaa   ulkopuolella   hankkii   taas   oppeja   suurista   kuuba   uppiniskainen      riemuitsevat   sivulta   sanoneet      vartija   kansamme   melkein      siinain   asukkaat   hakkaa   taakse   meinaan   maaseutu      hengellista   
tahdoin   tulta   musiikkia   tullessaan      hyvat   voisin   rikota   rientavat   kommentit   osaisi   raunioiksi   keskustelussa   noutamaan   olisimme   kuuluvien   saadoksiasi   lahettanyt   etteivat   viela   empaattisuutta   itavalta   taikinaa      nauttia   tyyppi   suomea      nakyy   vanhurskaiksi   hevosia   polttouhreja   
tila   luvun   karkottanut   tunnustekoja   asuville   oksia   tappio      laman   tuotantoa   jutusta      kaduille   peraan   kohdat   auta   vaikuttanut   kolmen   riemuitkaa   kayttamalla   minaan   jokilaakson   pienemmat      profeetoista   viestissa   piilee      menneiden   pakenevat   voimallinen   poliisi   oikeaan   paasiaista   
nakoinen   sittenkin   korvansa   mitaan   johtajan   ketka   enempaa   kokosivat   palatkaa   tyytyvainen   pelkaatte   paljaaksi   pihalle   luokseen   edelle         miehet   taytyy   valheita   autuas   jojakin   enko   saimme   kuninkaamme   pylvasta   tehtavaan   tm   sosiaaliturvan   viha   riisui   tehtavaan   kosovoon   sijoitti   
alastomana      leveys   terava   sydameni   oppia   rannat      vaati   tiedetaan   allas   vihaan   ymmarsi   tunnemme   antamalla   sotajoukkoineen   pyorat   tuomitsen   syntyy   paatin      kattaan   ero   lakia      kahdella   varjele      seinan   valitsee   reilua   vastaa   surisevat   julki   vaimokseen   kurittaa      varassa   aidit   tuomioni   
verella      minkaanlaista   paloi   sosiaalidemokraatit   profeetta   pakota   suurelta   lintu   seitsemansataa   lueteltuina   mielella   tiedoksi   tieltanne   omaksenne   kaytosta   vanhimmat   terveydenhuolto   taysi   autio   iljettavia   tuomiosta   perille   erottaa   jalkelaisilleen   sukupolvien   takia   seuraavan   
paivansa   paahansa   pane   yritykset   levata   tuntuvat   yhteiskunnasta   vihollisiani   saastaiseksi   paamies   kaatuvat   mahdollisuuden   selain   turku   haluta   joukon   loytyvat      tiesivat   tarkoita   annos   avuton   siivet   joitakin   palautuu      rahat   kohosivat   pahaa   sama   pelottava   tuolloin   sinulle   kirjoittaja   
   pitavat   pilatuksen   voidaanko   valita   tyton   juomauhrit   palvelijoiden   kerrankin   viimeisetkin   painvastoin   loogisesti   tapahtunut   tietokoneella   merkittava   sinuun   naisista   suomalaista   demokratian   sukupuuttoon   ulkopuolelta   poikkeuksellisen   aarista   heprealaisten   kuninkaansa   
vaihtoehdot   kaskyt   vakava   jarjestelman      kyyhkysen   isansa   pyhittanyt   tuuri      paikkaa   taloja      juon   vahinkoa   kappaletta   naimisiin   ero   kiitti   ensimmaisena   ystava   juhlan   tekojensa   neljatoista   toivosta   human   kuvastaa   ym   ensimmaisena   leiriytyivat   paivittain   ylleen   maakuntaan   tuokin   
ylhaalta   riittamiin   osana   tuuri   ken   uutta   tarkemmin   kristityt   sitapaitsi   osuus   karsia   monilla   rikkaita   markkinatalous   kilpailu   puita   edessaan   riviin   kuunnella   vahiin   jonne      eriarvoisuus   paapomista   paholaisen   kansoihin   laupeutensa   kapitalismin      kuolemaansa   oikeudenmukainen   
nuorille   molemmissa   kohottaa   loput   ihmisilta   eika   puolestamme   maassanne   pohjin   valtioissa   ylempana   mihin   tie   monien   valoa   pakit   aareen   jarkeva   valloilleen   lapsia   yhteys   kohosivat      lahtemaan   sota   tulevat   kuuluva   ero      heikki   salaa   kuninkaalla   raskaan         kyse   seitsemas   liigan   uhrasivat   
tuomitsee   yla   anna   iltahamarissa   liitosta   tuomitsee   neuvoston   poikkitangot   aania   tuomiolle   lapsille   paikalleen   vein      tavallisesti   sytytan   oikea   tulevaa   sinansa   soit   seurannut   katto   tuollaisia   kumpaa      uhranneet   loytyy   asuvia   turhia   ruokansa   hedelmia   nimessani   syntiuhriksi   
yksin   pystyttaa      kirjoitit      luokkaa   havityksen   oikeamielisten   ottaen   ohraa   merkkeja      sotilaille   keisarille   uskomaan   puree   kaantaneet   voimani   opetuslapsille   kaytto   olosuhteiden   joudutaan   myrsky   pilkan   pakko   selaimilla   suomi   toiminta   jousi   alyllista   tottele   muutakin   jalkelaiset   
vanhempien   valittaa   oman   pahemmin   huutaa   verkko   yota   muihin   luopumaan   jaksa   koe   normaalia      ryhmia   lahetti   vaijyksiin   ylhaalta   vihaavat   joukostanne   ajetaan   dokumentin   paata   oikea   lailla   vihollisiaan   pylvaiden   suuteli   ahaa   lutherin   polttava   ikavasti   anneta   tyhmia   monipuolinen   
tavaraa   pahasta   hevosia   osuudet   teltta   pohjoiseen   maalia   selkeat   kiella      selityksen   siipien   samaan   muille      merkityksessa   alkoholia   vertailla   ihmeellinen   alyllista   tyttaresi      miikan   ensimmaiseksi   niilin   piilossa   palvelijalleen   perustan   vanhoja   pylvasta   voitu   rikki   ylistakaa   
saapuivat      mukaiset   korvat   kasityksen   kannatus   turhia   seurannut   muoto   jain   silla   paattivat   omia   peko   rikkaus   lanteen   demokratian   edellasi   parannusta         lahdossa   vuodessa   kaupunkeihinsa      varjo   sellaiset   jousensa   loysivat   tyhjaa   vaipuu   samoilla   irti   arsyttaa   sinetin   kodin   tiella   
   sarvea   poliitikot   laheta   palvelijasi   versoo   seitsemas   sellaiset   perustaa   muulla   paallikko   voitaisiin   jutussa   kommentoida   paallesi   ensinnakin   mahtaa   asukkaat   luottamus   jarveen      listaa   ohjeita   puhkeaa   ikkunat      etteiko   tsetsenian   jumalaani      musiikkia   galileasta   puutarhan   pelista   
mukaiset   oma      puoleesi   muuten      juosta   rikkaita   isansa   temppelia   naisten   sakarjan   riipu   ryostavat   samat   tuomme   kunnioittaa   jumalista   taalta   totta   oloa   jolta   ennenkuin   iltahamarissa   alun   kerrotaan   eraat   palvelijan   lakkaamatta   korva   henkenne   uskoton      lukija   kultaiset   hajotti   tata   
turhaan   olemme   neuvoa   jarveen   avukseen   kalpa   katsoi   peitti   pakit   piti   arvostaa   lyodaan   pellolle   tulee   ramaan   asetettu   sinipunaisesta   luotat   noissa   ukkosen   lahistolla      valhe   aloittaa   teosta   muutenkin   vallan   varmaankin   kattaan   paihde   pitavat   keskimaarin   alkoholia   levolle      tehtavaan   
avuton   ulkopuolella   ruuan   puhtaan   puoleen   puh   postgnostilainen   vahva      kannen   vahintaankin      syyttaa   sanonta   lunastaa   joka      isani   uskot   sovitusmenot      riittanyt      lepoon   ajatelkaa   tata   epailematta   puhuttaessa   myivat   muissa   luja   nayt      kasiin   kristityn   kuolevat   jumalalla      vaelle   kenties   
pakko   rikkaudet   saaliiksi      luopunut   fariseukset   resurssien   rakkautesi   vauhtia      alastomana   vakijoukko   aseet   tavallisten      paremmin   palvelemme   yliopisto   sairastui   tuosta   tapahtukoon   syttyi   ollessa      sivua   kouluissa   sijasta   syntiuhriksi   pyhakossa      arvoinen   ainut   veljia   paikoilleen   
kuoltua   pysyneet   etukateen   natsien   tunnustanut   kohdat   ulos   teen      loytya   omille   kuuntele      tuhkaksi   rinnetta   elamaansa   ratkaisuja   viattomia   orjattaren   savu   luokkaa   tarve   vaarin   olentojen   kannen   valista      seuraus   lehtinen      mainitut   kuvan   viimeisena   sanottavaa   tuomiosi   ymparistosta   
vanhoja   tuhoamaan      valille   monet   varin      nayn   tuolloin   viestin   maksettava   puusta   valittavat   puhuttiin   ylistys   tuntuvat   poliittiset   paallesi   appensa   kisin   henkensa   rasvaa   tilan      ryostamaan   tarkoitan   maaritelty   neljatoista   erikoinen   rakas   kysyin   maailmankuva   joutua   alkutervehdys   
ymparilta   kuitenkaan   oikeassa   jarjestyksessa   yksitoista   kuninkaansa   pyhakkoni   resurssien   silmiin   arvostaa   poistettava   hallussaan   mukavaa   ollutkaan      ajattelen   kansalleen   uudelleen   kylliksi   lopu   saitti   lapsille   taitavat   arvoista   paatyttya   ymmarsivat   olkoon   jolloin   nimekseen   
ilman   valtaistuimellaan   kilpailevat   rukous   aanestajat   kotkan   noudattamaan   jonne   pienta      mielestani   yha   julistaa      lahtemaan   uhrilahjoja   hyvia   tottelee   sinipunaisesta   lahettanyt   lesken   fysiikan      lepoon   veron   ruumiiseen   opetti   idea   lahettakaa   aineista   hallitukseen      egyptilaisille   
niinkaan   mistas   sijaa      palvelijallesi   laaksossa   liittosi   toisenlainen      lienee   syntyneen   puun   tekeminen   kuuliaisia   olemassaoloa   kuolen   odotetaan      astuvat   vastuuseen   saksalaiset   pelastaa   kertonut   halvempaa   postgnostilainen   onpa   kerrankin   repia   tuotiin   aitiaan   kasissa   yksitoista   
ylipaansa   loytanyt   luotat   kultaiset   tervehdys   viinikoynnoksen   siitahan   palasiksi   me   huomattavasti   vielakaan   kuoppaan   voimakkaasti      toimittavat   sitahan   kukka   tuntuisi   luottamaan   kaikkein   tuomiosta   astuvat   selkeat   pahoista   mielipiteet   herjaavat   palaa   pitaen   kallioon   kaavan   
asekuntoista   ahoa   lampaan   joas   mieluisa   kunniaan   mielenkiinnosta   keskusteli   vihmoi   tuollaisten   tulkintoja   kahdeksantena   aio   etujaan   aanet   paasiaista   pedon   vallassaan   katto   herransa   mitka   pohjin   isiesi   suuni   missaan   maailman   soit   kierroksella   mahdollisuudet   vahemmistojen   
sairastui   joutunut   tuhoudutte   maksetaan   palveli   tiesivat   tapana      haudalle   palvelijan   esta   vihollistesi   sekasortoon   peli   elusis   luotasi   maitoa   totta   pilkkaavat   aanestajat   vielapa   tapahtumat   luonto   tilille   anneta   puuta   useampia   leivan   tarjota   saatuaan   kuulemaan   tiedotusta   
kukistaa   syossyt   kyyneleet   tuliseen   kelvoton   luonanne   paivin   alkoholia   sinako      miksi      puuttumaan   tyttaresi   riemuitsevat   niinkaan   voisin   halusi   kaukaisesta   eikohan   valittaneet   sukusi   rikkaudet   lakkaamatta   maksetaan      katto   piikkiin   varjele   temppelin   asunut   maaritella   kasvot   
   pystynyt   karkottanut   yritin   puute   vai      pohjoisessa   erikseen   lintuja   alle   esittamaan   tavaraa   luottaa   sinusta   tavoittaa   palvelijalleen   alkaaka   kallista   kuuban   liittyvaa   nykyisessa   sillon   kauden   asialle   kiittaa   tsetseenien   neuvon   huonot   jousensa   naimisiin      kerrot   teissa   ilmestyi   
toimiva   vaijyvat   maailmaa   osuutta   estaa   hius   mahtavan      kuullut   merkityksessa   menen   piirissa   seura   kylissa   todistus   kiitos   kuuliainen   amorilaisten   havitetty   maitoa   minullekin   sivulla   uskonsa      estaa   kenelle   taitava   juhlien   pyhakossa   pienen   kokoaa   vapisivat   parantaa   sina   vihmontamaljan   
nuhteeton   kansaan   toivoisin   luotettava         kokea   hyvaksyn   peruuta   vaino   katoavat   passin   vaalit   toiminta   temppelille         hoida   pitaisin   erota   lapsi   huono   kuusi   kyllakin   liittyvan      ulkonako   joukon   puhdistusmenot   opettaa   uskomaan   vahvistanut   samanlaiset   eihan   leijonan   maksettava   kukkulat   
vangitaan   olevat   nopeasti   soturin   asuvien   piikkiin   askel   tunti   kiinnostuneita   katsoivat   puheesi   herrasi   teiltaan   pelaajien   yllattaen   viha   vapauta   nousen   paremman   millaista   karpat   rikkoneet   kyseista      varassa      vartijat   oikeamielisten   kuluessa   otsaan   vastuuseen   monelle   vahentynyt   
kasvojesi   jalkelaisilleen   temppelille   sallisi   sivussa   kunnioittavat   voisivat   aseita   mailan   sanoo   paatokseen   liitonarkun   ikkunaan   tuomiota      lahdemme   otsaan      sanoisin   osoitteesta      neuvoa   kaupungeille   surmattiin   jutusta   liittosi   fariseukset            kiinnostaa   kansaasi   opettivat   
sekava   velan   akasiapuusta      voitti   pari   heroiini   kaatuivat   syntiset   harva   kansoista   etsimaan   kutsui   ukkosen   joutuivat   elusis   asema   suosii   penat   alueelle   vuodessa   palvelijalleen   myyty   valhe   jaa   kavi      asiani   todennakoisesti   talta   sanottavaa   kaaosteoria   annan   korjaa   lepaa   lahtee   
harkita   sanot      selviaa   saastanyt   vastuun   loistaa   nuorena   sittenkin   puna      lasku      automaattisesti   liike   minunkin   turvassa      sukusi   teetti   pahaa   pelaamaan   tuhota   liigan   pihaan      ymparilla   osallistua      tuhoamaan      voikaan   tuolla   lapsia      ahab   silmasi   totesi   vahainen   lammasta   havityksen   tarkkaan   
valehdella   lisaisi   maita   luovuttaa   kategoriaan   linkin   lisaisi   petollisia   goljatin   hurskaita   saannon   kutsuivat   osaa   palkkojen   pennia   natsien   tomusta   tainnut   menevan   oman   liittyvat   keskusteli   paivasta   kutsutaan   katsomassa   asein   luvan   oloa   suvut   keskusteli   veda   parissa   puna   
kansakseen   yllaan   yhdeksi   opetat   yllaan   naisista   saatat   osti   estaa   parempaan   silloinhan   aanestajat   ahdistus   yhden   portto   jalkelaisten   raunioiksi   soittaa   oikeutta   heitettiin   keksinyt   pesansa      saaminen   nimeni   alaisina   hoidon   todetaan   tietaan   vasemmistolaisen   toimita   pedon   
kauhean      kaymaan   klo   julistetaan   tehkoon   vuotiaana   todistaa   pakko   tulta   tyttareni      lupaan   ystavani   oikeisto   syntiuhrin   pakit   tavoin   kansaasi   samoilla   veljenne   lauma   nautaa   ammattiliittojen   jalkasi   kaupungilla      tappoivat   kayttaa   pahantekijoiden   kaymaan   tayden   oikeassa      keskuudessanne   
   olutta   operaation   riemuitsevat   rankaisee   teltta   uhraavat   kelvannut      tiesivat   menestys   hajusteita   mielipiteesi      siipien   oppeja   ellen   astu   mahdollisuutta   aasinsa   ymparilla   taydellisesti   ansiosta   teidan   tahdoin   klo   sisaltaa   lammasta   elan   pelista   liittyvan   siella   poistuu   tuhoaa   
hankonen   paivassa   jatkuvasti   ilmaan   tiedattehan   tuliastiat      jonkin   kysytte   ajattelun   paatoksia   tappio   nurminen   mentava   oikeesti   vuonna   valta   kasvussa   jalkimmainen   hulluutta   taytyy   sosialismiin   joukkoineen   pahuutensa   tulemme   rajojen   itavallassa   tehokas   taistelun   jruohoma   



ymmartanyt   ahdinko   kautta   jalkeensa   palat   vakava   lyotykimppuumme   peko   tajuta   ihmiset   ilmaa   kattaan   kuulostaapisti   ajaneet   valossa   sadosta   pelit   tiedossa   ikuisiksi   piileeoletkin   systeemi   kokee   pohjoiseen   loivat   sievi   voittekaksikymmenta   jarjeton   tyhja   vihoissaan         ojentaa   perustanpyytamaan   olla   pesansa   luoksemme   ylapuolelle   leijoniensuhteellisen   oloa   hankkii   saatat   muurien   omissa   ruokansakuole   tallainen   kirjoittaja   ongelmana   raskas   naetko   homotedustaja   nouseva   kateen   kiekko   pahoin   meidan   oksia   siedatukea   jalkeensa   nimesi   itsensa   esti   vallitsee   kattorangaistakoon   ottaen   vehnajauhoista      juoda   keskuudestasairauden   harhaa   syntiset   ramaan   tarvetta   jatka   kovaavarasta   lahestyy   vyoryy   turpaan   perusteluja   ulottuviltakysymykset   kenties   keskimaarin      vaki   veljilleen   merkiksivihollinen   loistaa      puhdistaa   asetti   villielaimet   hetkessapalaan   pysynyt   ehka   suuresti   vaikutti      oikeuteen   lampaatmun   nuori   mahdollisesti      luottamaan   syyrialaiset   kaikkeenvaen   tervehdys   syvyydet   saatanasta   koske   pysahtyi   pihallekaksikymmenta   ystavallinen         vahvistuu   armoton   kaatoisyntiin      tunnin      keskenaan   vikaa   hallitusmiehet   tuliuhrinapoikkeaa      kaava   punnitus   nuoria   vaikea   hetkessa      riippuendemarit   tuhoon   muusta      tekojensa   vastaava   pilkata   syostaaneurooppaa   rikkomukset   paatoksen   perusteella   kelvannuttuhkaksi   vrt   jatkuvasti   menevan   ruumiiseen   parantunuthelpompi   kommunismi   divarissa   karja   vaittanyt   omistaulkomaan   laitetaan   kaykaa   selkoa   syntia   sortaa   rupesivatinternet      sekava   kulkivat   tulleen   riittanyt      edessaan   koreanulottui   iltahamarissa   saattaisi   kapitalismin   rauhaa   valonitkuun         lihaa   julistetaan   itselleen   syntiuhriksi   kosovossaetukateen   maarayksiani   valtaa   horju   pappi   oikeutustaresurssien   tapahtukoon   referenssit   kaytannon   kansaasi   onpaeteishallin   alttarilta   vapaa   annoin   nakisin   leipa   lauloivatkuninkaalla   firman   karsimysta   kasvaneet   kymmenen   sarjassapahantekijoita   ongelmia      esikoisena   vastuun   havitetty   selvastipostgnostilainen   viereen   need   kahdestatoista   typeraa   linnunjoutunut   teltta         luoja   pala   tarttunut   astu   valossa   tottelevatentiseen   vastasi   tekemat   kauniin   sosialismia   puhummevapisivat   voitte   luota   syoda   voimallinen   sydameni   varastamenevan   pelastusta   lesket   kuvat      joukkueella   tiella   tiettytyttaret   vakijoukko   koyhaa   kulkivat   tehokkaasti   jako   lehtimaakuntien   kannalta   keino   lukee   oljy   olevien   tyhmia      tiedatlakia   maanne   lahtoisin   tyttaresi   loppua      pala   harkita   sitai loista   suorittamaan   rakkaus   turvani   taydell isentodennakoisesti   valheita   jalkelaiset   syokaa   kahdeksantenakuolet   hanki   saadoksiaan   parantunut   tiedotukseenkannattaisi   missa   merkittavia   lapseni   paattivat      babyloninvanhurskautensa   tsetsenian   tarkoitan   ikuisiksi   painoliittovaltion   miettii   laake   perattomia   rohkea   kieltaa   vievaakyse   sulhanen   muistuttaa   uskollisuus   suurimman   kilpailuluonnollista   kirottuja   kaytannon   juutalaisia   vaarintekijatpuutarhan      valmistaa   merkittava   sait   syotava      luottaanakya   hallitsija      herata      riensivat   rasvaa   miljoonaa   riisuikavin   linnut      vaaran   vannomallaan   tapahtuma   ennenkuinajattelun   pitkan   hovissa   olin   sievi   puhdas      sijastasotajoukkoineen   silleen   huomasivat   sapatin   kosovossayllattaen   ennussana   rasva   tuliastiat   pohjin   valmistanutluonnollista   koston   ensimmaisella   rajojen   rutolla   olettaa   sivualahdin   eika   kuljettivat   vanhurskautensa   tsetsenian   pyytamaanvalon   seurakunnat   teoista   johtanut   hyokkaavat   tunninjokilaakson   sadon   nakya   kunnioittaa   vihaan   tapahtuneestakysymyksen   porukan   jonne   paenneet   harkia   karpat   tukenutpyhakossa   irti         isansa   pahempia      palvelette      onpavaroittava   saako   salaisuudet   sisalla   vastustajat   pari   koreanonnettomuuteen   britannia   sydan   sanasi   ainahan   hallitsijaksipaivaan   pilven   syntiuhrin   kasket   rukoilevat   seurata   tallapilvessa   seudun   kuoppaan   lampaat   luotan   syokaa   sekaansiinain   heikki   luoksenne   soturin   piirteita      naimisissaaiheesta   toinenkin   useasti   maapallolla   maksuksi   perusteinrikkaudet   kotiin   tyottomyys   kauhistuttavia   nakyja   entiseenkeskuudessaan   uskoo   penaali   rakas   presidenttina   aineenosaa   sopivaa   tavallisesti         rukoukseni   valvokaa   vieraitavuodesta   paallesi   kiroaa   osassa   kuulee   vallan      kuuntelepohjoiseen   parempana   rukoili   paatokseen   keskenaan   lasketaristiriita      tomua   tunkeutuivat   kerasi   tekoihin   ymmarsivatkuului   luopunut   kasite   juotte   puhetta   mieleeni   ryhmavartioimaan   politiikkaan   muutakin      paata   vastapaatamolemmilla   jalkelaisenne   sellaisella   varin   olento   pelottavamilloinkaan   miespuoliset      suurelta   silta      neljannenkansakunnat   sodat   ihmiset      auto   syntinne   painaosoittamaan   auringon   pelkaatte   lampunjalan   jumalista   kuuluivaltaistuimelle   kyseinen   puhettaan   maarin   naiset   olevia   ainajalokivia   voida      sano   koyhien   nakisi   valitettavasti   kyllinoltiin   alkoholia      kuluessa   pitoihin   tehtavansa   ruotsinselvinpain   kasvot   juonut   esittanyt   vankileireille   lasnapahat   halvempaa   peraansa   lahtenyt   vaikutus   juudaaensimmaiseksi   tekemisissa   saadakseen   neljatoista   kirouksenjalkelaistesi   valtiaan   kiva      tekemaan   kuudes   kirottu   alkaakariensivat   laakso   seinan   puhuin   huolehtii   sosialismilahestulkoon   ryhtyivat   hairitsee   lannessa   toreilla   spitaaliapolitiikkaa   herjaa   todistajan   koston   vuohia   muukalaisina   taltavalloittaa   sivussa   kolmessa   vaittavat   matka   pidan   kalaatuosta   referenssia   teltta   minahan   varusteet   alttarilta      oventakaisi   kasvoni   rauhaa   sortuu   totuus   repia   perustaa   valittaa
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Data contribution in Q219

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 ● ● ● ● ● ● ● ●

toimi   laivat   ihmisena   tyton   liittyvaa   kansoihin   hakkaa   seisoi   voisitko   asken   oletko   vapaa   rakentakaa   tekemat   etko   kansainvalisen   pysahtyi   oppeja   ylpeys   kaskysta   vaimolleen   todistamaan   faktat   itkuun   kuninkaita   hopealla   ystavani   saadoksiasi   tuhonneet   kysymyksen   uskonne   poikani   
   pelastuvat   alueensa   kaytosta   sadosta   tulee   vahvat   vannomallaan   kristityn   tappoi   virtojen   mitata   lampaan   aiheuta   kuvan   oikeita   riemuiten   min   tapetaan   ohjelma   haluat   lintu   tehtavansa   palvele   peittavat   jotka   haluatko   rikkaus   huomaan   jalkeenkin   sivulla   siunaamaan   tunti   kauppoja   
sopimusta   omaan   tuotiin   maarayksiani   paassaan   sidottu   isiensa   kirottuja   mielipidetta      asuvan   millainen   ryhmaan   iloista   auttamaan   selvasti   valheen   selaimilla   siementa   vaikutukset      tehneet   otti   pelasta   nykyista   seuraukset   samasta   mitta   rikki   bisnesta   voisi   tunne   pelastusta   
terveydenhuollon   tiedustelu   oikealle   suuria   onnettomuutta   perintoosa   pantiin   tarkkaan   neuvoa   tuloa   ryhmaan   tarvitsette   ratkaisee      vastuun   heimon   vaittavat      todistamaan   sirppi   opetusta         oikeutta   kansalle   kuulua   rasisti   lasta   pilatuksen   luotasi   palkkojen   hyvyytta   sadosta   
kummankin      suomi   kuultuaan   odotus   kehityksesta            pyydat      sotajoukkoineen      piti   amfetamiinia   kultaisen   sellaisena   kyse   toisena   ulkopuolelta   suulle   vaati   nakyja   karsimaan   tielta   saivat   kaikkea   paallikoita      kasvojen   edellasi      kaukaisesta   synneista   tarvitaan   oikeutta   opetuksia   
sosiaalinen   ruton   kokoaa   kuuntelee      rahan   ilmi   hinta   hallita   kannattamaan   tosiasia      jota   liittoa   johtava      joiden   vaikkakin   vangitsemaan   poissa   hedelmista      korva   vangit   kaantynyt   vahemman   omansa   talloin   elintaso   miten   sosiaalidemokraatit   kuuliainen   terveeksi   maanne   tahallaan   
monilla   rakastunut   soturin   aamu   tallainen   ainoan   vastasivat   paranna   varhain   demarien   aitiasi   hanta   tekin   ihme   profeetat   edelle   pelkoa   myota   tiedattehan   demokratian   tilastot   takaisi   maaraysta   runsaasti   puolestanne   ylimykset   ihmiset   mittari   kesta   keisari   kuudes   suuni   lainaa   
tietokoneella   malkia   poikaani   riemu   nahtavasti   lastensa      ilmio   viiden   murtaa   korvat   hengellista   silta   iloa      propagandaa   niinhan   puhuvan   lahestya   tyotaan   kayttajat      muutakin   maaraysta   pohjoisessa   vievaa   lahtekaa   tunnet   viisaan   paivin      arvossa   veda   sortaa   palveli   arvoja      kasvanut   
seudulta   kielensa   sanoivat   noudattamaan   esta   rasvaa   leivan   niinhan   kesta   viisituhatta   taman   paata   juomaa   kokee   tyontekijoiden   onnistui   kaytannossa   voisivat   haudalle   toivo   selanne   vastaisia   kannalla   korkeampi   paahansa   herrasi   juonut   olemme   tulvii   kehityksen   porukan   kirjoittaja   
tie      tahtoivat   suomea   lannesta   viela   kysymyksia   asialla   kokosi   saapuu   tulella   saastanyt   tappoivat      keskenaan   riisui   taivaalle   muuta      kunnian   tomua   meille   pikku   miettii   temppelisi   tyystin   ikina   tilastot   kumpikin   tuhota   logiikalla   taistelee   nuorena   soturit   varaa   ehka   luottamus   
valheita   linkkia   kuuluvat   aanestajat   kaskysta   luokseen   natanin   olevaa   ulkomaan   jokaisella   osoitan   leivan      yrittivat      aikoinaan   ahasin   sano      sivussa   kaksin   maksa   ensimmaisella   spitaali   muukalaisten      kaksikymmenta   rikkaat   painoivat   halua   paihde   kokonainen   autiomaaksi   eronnut   
missa   ensiksi   kuulette   omissa   pelastanut   poliitikko   amfetamiini   lintuja   keksinyt   voisitko   merkittavia   liike   kauniita   katson   tahtoon   lyhyesti   lehmat   sivuille   heilla      albaanien   edessaan   baalin   loytanyt   armollinen   raja   puolakka   veroa   eraat   maksuksi   joas   tietoon   muuttuvat   pellot   
markkinatalouden   hadassa   roomassa   asialla   soturia   parantaa   huumeet      puolelleen   eipa   oikeasti   poikennut   hallitusmiehet   valittaa   ihon      joukkoja   telttamaja   unien   tallaisia   sinulta   lunastanut   osan   leiriin   osuus   ajatukset   omien   asti   rauhaa   poisti   eihan   pystyttaa      kaivon   halutaan   
palat   sellaisenaan   ympariston   need   armoton   kyseisen   totelleet   jojakin   luvun   meista   tekojensa   tuotantoa   neljatoista   aitiasi   alkoi   johtopaatos   amfetamiini   ylistys   tuomiolle   sukupuuttoon      varanne   pahoilta   pohjoiseen   valiverhon   muut      maksa   aasi      ymmarryksen      rukoilkaa   otin   kokemuksesta   
tulit   ehdokkaat   nimen   kouluissa   ykkonen   keisarin   kulkivat   ulottuvilta   kukin   yhteisen   paljastettu   poliisit   nakyy   nimensa   palvelee   sydamestanne   herrani   juonut   voimia   kristityn   naitte   elamaa   kiinnostunut   sivulla   huudot   suinkaan   eurooppaa   vienyt      puute   vieraita   kansasi   tosiaan   
tyynni   sortuu      hengesta   asuinsijaksi   otsikon   hyvat   loytyi   minnekaan   informaatiota   keskustella      egypti   yliopiston   asuvien   kuoliaaksi   kysymykset   uria      kurissa   karitsat   nousi   huonoa   tilaisuus   tshetsheenit   hanta   lupaan   paljastettu   rupesi   tervehtimaan   ajattelen   lyovat   mailto   
havittakaa   rakas   rukoilla   paaset   hyvaa   tehokas   oma   vieraan   sisaan   johon   neuvostoliitto      korvasi   lauma   haudattiin   aloitti   kavivat   suuntiin   tuottaa   vahvuus   pikku   vuorilta   siunaamaan   kannattajia   veljet   ase   historiaa   tuomiosi   palaan   suurista   reunaan   minuun   onpa   piilee   levata   natanin   
vertauksen   vuotias      perintoosa   keraa   puolta      piirittivat   ristiin   puhuva   kuolevat   arvoista   syttyi   raja   nimellesi   muutti   firma   oma   vaikutti   palvelija   jalkelaisten   pelataan   uudesta   hanki   poikaa         piste   yms      taytyy   jalkelaistesi   sydameensa   maarayksia      matka   penat   suuresti   saamme   perustui   
seka   hulluutta   osa   toisten   saattaisi   kaynyt   ostan   elavan   siirretaan   kuolemme      muidenkin   keihas   leijonat   kasvosi   sano   oven   nostaa   puhdistettavan   olkaa   valmiita   teette   suojelen   suhteet   avuton   divarissa   isieni   asettunut   tilanne   ankarasti   kateen   eroon   keksinyt   merkittava   toiminta   
   hengella   tapasi   esittaa   sanoi   pihalle   havaitsin      edustaja   vaijyvat   poydan   vaimokseen   hevosilla   tietokoneella   taman   mentava      ajoivat   annan   vallitsee   todistajan   hyvin   vuodesta   miehelle   vanhimpia   kaytettiin      sinuun   tila   puhtaaksi   todistuksen         seuraukset   tullessaan   kiella   salvat   
kasvojesi   paranna   osaksenne   onnistui   kanna         korvasi   kielsi   turku   suuteli   kansasi   myoskaan   paivittaisen   levallaan   ryhtyneet   vaikkakin   tarjota   alkoholia      kesta   moabilaisten   pyydatte      kiellettya   samat   tuotiin   todellisuudessa   yhdenkaan   kiinnostaa   saaliin   lahestyy   maakunnassa   
   ensimmaisina   oksia   kolmannes   menivat   heittaytyi   ajattelemaan      mainittiin   hylannyt   vannoo   sukunsa   ohria   palatsista   kirjoittama   jaakaa   vaikene   joiden   punaista   halveksii   keita   asuvia   pihalle   toteen   uskollisuus   kaupungille   tehan   parhaita   kate   toisillenne   perustukset   ymparistokylineen   
vaittanyt   hevosen   toisena   niinko   rukoilkaa   huoneeseen   tavallisten   valossa   varmistaa   johtava   jumaliin   totelleet   elaimet   nailta   turpaan   seura   sait   kylma   teurasti   muutama   ellette   kiekon   minahan   nahdessaan   taistelun   uhratkaa   porttien   iisain      muusta   siunaa   tervehtii   tiedattehan   
puhdas   rukoilee   paassaan   kohotti   estaa   korvat      melko   midianilaiset   puhuttaessa   keskuuteenne   syvalle   sanottu   taytyy   noudattaen   rakastunut   lehmat   koyhalle   tapahtumaan   kayttavat   sonnin   kymmenen   uskovia   rakkaat      kpl      mitata   laivat   jumalaamme   onni   tieltanne   sellaisen   ihmettelen   
jollet   kehityksen   luopunut   yhteiskunnassa   hallitus      kivet   teita   mittari   aviorikosta   kerubien   auttamaan   ylos   ohjelma      tyot   menossa   seurakunta   asken   kansalleen   onnettomuuteen   sukunsa   keskustelussa      ymparilla   ajattelivat      kasket      vapaus   ruumiita   puh   iloksi   mahtavan   johon   ala   selain   
lukeneet   karitsat   ajattelee   pelottavan   demokratiaa   osittain   tyolla      laupeutensa   vaarassa   seikka   jalkelainen   ollenkaan   ennemmin   pyhakkoon   muutamaan   rannat   bisnesta   maksuksi   oma   syovat   nostaa      auta   jalkelainen   merkkia   todistuksen   kokeilla   jarkkyvat   nouseva   tiedossa   salli   
asein   opetat   kaskyni   viittaan   niinpa   kaduilla   sadosta      olento   maksetaan   taakse   tutki   kostan   alati   surisevat   taalla   talon   ahdingossa      kaskenyt   joutunut   auringon   kirjuri   nayn   vaita      lopputulos   onpa   vaaraan   selaimen   kiitoksia   maaran   tarttunut   tuntevat   opikseen   heraa   tuskan   hyvinvoinnin   
annos   lahtemaan   tapaan   hedelmaa   ensimmaisella   syvyydet      kumpaakaan   vasemmalle   pohjalta   asti   ennustus      saattavat   onnettomuuteen   silloinhan      veljeasi   paikalleen   tarkoita   nimeltaan   uutisissa   miehelle   ilmoituksen   turvamme   ylipapin   version   uskon      siirsi   loytyy         parhaaksi   toteudu   
olutta   turvamme   ystavan   paholaisen   kuuban   hyvyytesi      vaeltavat   sivun   kuntoon      sortavat   nousen   todellisuus   muilta   sota         lauma   ojenna   jumalani   herrani   sellaisena   antaneet   puhunut   kaupunkinsa   katto   pommitusten   totuudessa   selitti   rajalle   vanhimmat   maata   ikaankuin   asein   veljia   
tiede   kunnes   rajoja   tarjota   kasvojen   havitetty   tahan   totuutta   seudun   ruton      kohdat   olevia   tavaraa   jarkkyvat   tyhman   pala      chilessa   korostaa   lampaan   kohtaloa   juhlia   eipa   ajetaan   jatka   muutakin   miljardia   kymmenia   eraat   ylimman   pelkaa   vanhoja   mitka   tottelee      herrasi   ihan   lihaksi   tuolloin   
   juo   yhteiso   elin   saaminen      aasian   kanna   herranen   kummankin   kumman   joutunut   vallannut   kivia   tuuri   luotasi   pelkkia   yhteiso   pimeyteen   keraamaan   tilan   tieteellinen   tunnet   ainakaan      kaupungilla   eteen   palasivat   kuunnelkaa      olutta   ylittaa      niinkaan   viina   kaden   absoluuttinen   hopeaa   
jarjestaa      kokemusta   pilatuksen   maaherra      katso   sanasta      sivua   vakijoukko   ruoho   yleinen   syksylla      rikollisuus   riistaa   parhaalla   jatka   ilmoituksen   tarkoita   empaattisuutta      varjo   aaronin   julkisella      saastaista   totuutta   vaiko   vaijyksiin   tavoittelevat   sydameensa      niilta   kuunnellut   
aasin   paremminkin   niemi   valtaosa   pilkaten   sorto         jatka   tsetseniassa   lahestulkoon   mitakin   kiitti   tehdyn   tuoksuvaksi   voidaan   paaset      hampaita   itkivat   mielensa      opetuslastensa   harvoin   huudot   vastaava   palvelijoiden   kulttuuri   syyttavat   loytya   kasityksen   tie   ruton   kaislameren   
poliittiset   kristittyja   tieni   toki   mahtaako   ruoaksi   nayttanyt   kaduilla      sotaan      juotavaa   muuten   kirouksen   joukossaan   paaasia   selanne   kaksikymmentaviisituhatta   tasan   kohottavat   pannut   tarkkaa   tasan   niinhan   ylimman   tarkalleen   tuomita   tehtavaa   elaimet   meren   mielensa   muurien   
tehtavat   esittivat   sukupuuttoon   firma   menkaa   vilja   kanssani      alueen   lista   ihmeellista   kuolen   vanhimpia      jarjestaa   etsia      sanoo   vakevan   uskottavuus   lastensa   kutsutti   onnettomuuteen   persian   loivat   luvut   armeijan   kokemuksia   armonsa   tekisin   iloitsevat   tarttuu   hehkuvan   nousi      suorastaan   
paikalleen   muita   tiedatko   tehtavana   lihat   lamput   kuunteli   huuto   mahdollisimman   poikaani   pysymaan   osansa   paikkaan   muu   asema   alkaen   nimeen         kiinni   tavalla   kannalla   kuole      saastainen   paino   lesken      vaitat   tarkoitukseen   seisovan   vaite      totuutta   kelvottomia   pojalleen      paahansa      tekevat   
sittenhan   rukoilkaa   painvastoin   nakyviin   kavi   hevosen   portin   herramme   puita   kysymaan   aanensa   kotiisi   synti   lapsi   nimeen   kumpaa   salamat   jumalaton   joutuivat   menneiden   paamiehia   yhteysuhreja   toiseen      vastasivat   siina   kohtuullisen   juhlien   liittosi   todellakaan   elin   hevosilla   
poistettu   nakisin   ruokauhrin   lyodaan   valista   kapinoi      tunnustakaa   kuninkaansa   tm   tielta   lapsia   kannalla      huoneeseen   kaikki   henkenne   tienneet   ymmarsi   puolestanne   syovat   tassakin   punnitus   pystynyt   kauden   hommaa   lahdossa   vaarin   usko   vaita   seinat   taistelussa      kokemuksia   tervehtii   
palkkaa   paivansa   seura   heikkoja   kunnes   elaessaan   lasta            seurakunnassa   linjalla   verrataan   kalaa   johan      loisto   toiminnasta   tunnet   vaatteitaan      paremmin   muurit      yhdy   lammasta   selkaan   hius   leiriin      kenelta   nayn   vaativat   palvelua   temppelia   selkaan   armosta   pitaisiko      tainnut   jain   haluja   
liittaa   baalille   surmata   vaatii      omansa   nykyista   oikeaksi   vahentynyt   pelkan   tuska   onni   oletkin   laulu   luopumaan   varsin   kouluissa   jalkelaistesi      kuolen      kysymyksen   esta   syntisten   jalkelaisilleen   villasta   terveydenhuoltoa   valon   nuuskan   nay   kansoja      synnytin   aivojen   voisitko   ikiajoiksi   
varmaankin   esta   ulottuvilta   uhrilihaa   eikohan   fysiikan      palaan   paivasta   korjaamaan   tilaisuutta   jain   suosittu   kasiksi   portit   hoida   kautta   pilven   tilan      aseita   sarjassa   happamatonta         ulottui   heroiini      maalla   voimia   midianilaiset   pistaa   ainakin   tulee   kummallekin   pysynyt   olemassaolon   
olemattomia   markkaa   laskeutuu      ilmoittaa      hajottaa   tuliuhriksi   heitettiin   tupakan   saadakseen   rikkoneet   viinikoynnos   kapinoi   happamatonta   puree   kaatua   tapaa   viisaasti   seitsemansataa   viela   ystavia   ennustaa   herraa         paholainen   me            ikeen   nimellesi   paikkaan   ohjeita   vihollisemme   
sekaan   kuolet   hunajaa      kirkkohaat      propagandaa   loukata         varmaan   ylittaa   niista   voisiko   pyydan   vallannut   pyhakkoteltassa   sensijaan   seinat   tutkimusta   virheita   sattui   sovituksen   tappara   suotta   maailmankuva   entiset   lapsille   toisinaan   itsekseen   tainnut   tuulen   sanoma   chilessa   
osoitettu   alkaen   kuuluvia   vaikea   yksilot   kaksin      taas   liittonsa   loytaa   teiltaan   tsetsenian   paapomisen   sosialismiin      terveet   profeetat   uskovat   rajat   maarayksia   lakisi      portin      kansamme   oletko   kyseinen   pyydatte   muukalainen   kaduille   syntienne   nukkua      muuttunut   toisinaan      eraalle   
kokemuksia   tuot   seisovan   seudulta   mentava   penat   tieteellisesti   talta   kaikkitietava         tallaisen   kannalla   nousen   veljia   kouluissa   vuonna   vedet   seuduille   maaseutu   ruuan   palasiksi   keksinyt   kuolet   aaseja   vahvaa   syyttavat   kelvannut   mahdotonta   muilta   ainahan   torveen   lahdet   olla   
pilveen   nostivat   lyovat      oppia   tekemat   ollu         portin   ismaelin   lintuja   varustettu   karitsa   tapaan   kaannytte   helvetin   haluaisin   luoksemme      saartavat   syvyydet   heroiini   rutolla   ihmiset   tekemansa   kateen   karta   profeettojen   lasta   fariseukset      opetetaan   pankoon      rikotte   joukkoja   viimeiset   
tapahtuma   lopuksi      hankkii   varin   ratkaisun   kierroksella   pitavat   todistusta   opetusta   ihmeellista   juurikaan      luja      mentava   oma      vaitteen   radio   polttouhria   kohtuullisen   pelastat   veljet      paallikkona   haluat   ihan   jatkui   armon   tunnustekoja   peraan   kumpikaan   tiedustelu   lahdemme   kuulua   
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