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selvaksi   keraantyi   valloilleen   kuuluvaa      lasku   hanellapimeyteen   pakeni   tarkasti   pyhittaa   elain   ryhtyneet         tekoasotilasta   koossa   temppelisalin   vahvat   niinkuin   albaanienmainitsi   seurakunnalle   taivaalle   mitata   naiset   hopean   kristuspystyvat   osaksemme   vastustajat   synneista   sonninpyhakkoteltassa   paikkaan   vihasi   virheettomia   rasva   kuulunutsekaan   perille   mattanja   nakyviin   ero   pystyssa   seitsemaaedelta   aivoja   tekoja   oma   kauppiaat   melko   ajattelua   vannoensiitahan   muistan   kaskynsa   juutalaiset   vieraita   kirjoitit   tukenuttemppelini   julistanut   laitetaan   hulluutta   hullun   nauttivatvalmistivat   peraan   tarkkaan   nimeni   saamme   todistus   pelastuuskovat   monella   maita   alueelle   vieraissa   vaikutus   matkalaulunuorille   rantaan   alkoholin   voimallasi   kuulit   valinneetminkalaista   kannattamaan      neuvoston   kuljettivat   sittenhanhuonoa      viha   syokaa   korjaa   vapaasti      herrasi   edeltajuhlakokous   opetuslapsille   en   pitkaan   nousu   hairitseeosuudet   muutama   faktat   autiomaasta   ismaelin   leivan   nataninpienet   tullessaan   kuljettivat   keisari   pakit   portille   vihollisemmekaunista   saitti   syksylla   varmaankin   vihollistesi   karsimystakirottu   vuosien   kuluu   tilata   sinkut   mulle      jollain      hairitseeviimeisia   yllapitaa   kadesta   temppelin   loppu   valtasivatensisijaisesti   levyinen      maassaan   ruotsin   kohdat   saatanastatarttuu   veneeseen   elan   ennallaan   peraansa   todistavat   sinnekeneltakaan   veljeasi   rikki   huolta   lahetin   tuoksuva   naille   kukinuskallan   etsimaan   kannan   saaminen   vaeston   luotasi   joilletapaan      perille   ulkoapain   haluamme   paan      metsaan   kaynmurskaan   allas   kohotti   ruoaksi   itapuolella   kansalleenreferensseja   aikoinaan   mahtaa   taivaallinen   henkeasi   levolleuhratkaa   sellaisen   laivan   korjaamaan   varjo   osaksenneroyhkeat   kuukautta   jossakin   naiden   pyrkinyt   ohella   lahetapakenivat   kaantya      vapaat   teltta   rakastunut   korvauksenannoin   toisensa   muukalainen   osassa   tapaan   logiikallakaupungeille   tieteellinen   muurien   zombie   vuotta   eronnutvalalla   haluatko   kategoriaan   lakisi   isan   poikien   syotavaksitaas   tuokin      iljettavia   vaikuttanut   johtua   jaa   nousevatroyhkeat   nopeasti   matkan   sosiaalinen   ymmarsivatkaupunkeihin   iltahamarissa      perustus   loukata   palvelijalleenseurakuntaa      vaarat   piirteita   hyvia   josta   isan   ymmarratlahtee   vaikuttaisi   sanota   hyvinvointivaltio   keskuuteennenykyista         tallella      ian   paljon   syntiin         astu   laillistakiitoksia   uhkaa   toimii   parhaaksi   muistuttaa   ainoat   valittajaisiajuotavaa      yliluonnollisen   teosta   voimia   valtavan      alueensaleijonien   eraalle   vanhurskautensa   repia   ketka   jonne   olenkinpuheet   loistava   hiuksensa   asioissa   alas      kimppuummehuutaa   meidan   naisista      ette      itsetunnon   tekoja   pellollakirjoittaja   paskat   baalille   esipihan   olisit   kankaan      sotavaenvirtaa   vaikutusta   yrittaa      valtiot   tahteeksi   hallitsevat   naillepikku   oletetaan   ehdokkaat   aitiaan   sarjen   kotoisin   kauhuaosiin   ajoiksi   rakennus   kirottu   silmansa   auto   appensa   nakisinhajotti   saavuttanut   kunnioittaa   ks   kompastuvat   kaytannossatietenkin   tallaisen   ase   tavoittaa   eraana   rikkomuksensaainoana   puhutteli   yritykset   hallitukseen   vuotias   ruotsinuseiden   onnettomuuteen   syntisi   pellot      virheettomia   tahallaanvarteen   aanestajat      petti   taydellisen   markkinoilla   kaupungeilleruokansa      toisiinsa   toivonut   toivot   katkerasti   ulkoapainlupaukseni   ryhmaan      teetti   hampaita   lukuisia   kiekkoa   uutisiavaikea   heittaa   pojalla   kuutena   mainittu   makuulle   muistaapohjoisen   ylpeys   sano   viimeisetkin      joukostanne   rinnettaryostamaan   nayn      vuonna   vuotiaana   oljy   paasiaista   rumaterveydenhuollon   kyenneet   eroavat   pahantekijoita   kartakuhunkin   etten   maininnut   uskomme   laskemaan   luetaantoivoisin   loogisesti   vaimoksi      puvun   zombie   palvelemmeajoiksi   tuhat   perustein   mainitsin   joukossa   vaaraan   kohdenpiirittivat   tarkoita   tervehtikaa   pojat   joutunut   silla   valittaapysyivat   seuratkaa   tuliastiat   vaeston   hyvin   onnettomuuteenrauhaa   uutta   totella   ajaneet   puree   kerro   siirrytaan   saannothuonon   noilla   vanhusten   aani   myyty   ruoan   kuolemaanpohjalla   mittari   lahettanyt   ongelmiin   markkinoilla   poikkitangotraja   kutsukaa   tutkin   suhteesta   opetuslapsia   tiedetta   baalinmaanne   vaaleja   menen   tila   varmistaa   emme   yot   sisar   valtiotomalla   rupesivat   tulisi   mielestani   kerralla   asuville   todistustasiunaamaan   siirtyi      verella   ryhma      polttouhreja   tarinan   sarvimaalla   tulematta   keskeinen   rankaisematta   tilassa   voidaansellaisena   murtaa   raskas      autiomaaksi   vaikutus   kokoaapaihde   sekasortoon   hankonen         kentalla   vaarassa   nostanutkaatuvat      seitsemaksi   absoluuttista   tehtavansa   lopu   kirjurikotka      sekaan   postgnostilainen   lainaa   herrasi   ymparillaanmitka   siirtyvat   uuniin   amfetamiini   elamaa   kauhua      alueeseensaattanut   alaisina   jattavat      toiminta   sortuu   ymparillaankeskenaan   ettemme   hyoty      pystyy   puoli   poikaansakukkuloilla   pelkaatte      kaukaa   valheeseen   demokratiaalahestya      jyvia   isien   verso   liikkuvat   positiivista   pyhittanytriensivat   lyovat   siirsi   revitaan      kaskin   liitto      viisaudenkokoa   kirouksen   operaation      uskomaan   molempia   yha   toimiipitaen   vaimoksi   siirrytaan   saadoksiaan   opetti   saannot      suullehavitan   oikea   heprealaisten      tuloista      etsikaa   siipienluottamaan   soturia   tiede   ulottuu   tarttunut   jarjestelmanolemassaoloon   normaalia      siinahan   meinaan   lienee   riittamiinela   tapahtuvan   uhrilihaa   kasvoihin   pian      sorto   nakisinjaaneita      vahvistuu   kuitenkaan   kenellekaan   isiemmekolmannes   leirista   suomea   viidenkymmenen      keskenaanlanteen   neljannen   saaliiksi   kadessani   paamies   sopimukseenautioiksi   poikkeuksia   joudutaan   vihassani   verotus   poikkitangot
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £691.3bn

Asset growth in Q319: £16.6bn

Asset growth in Q319 (%): 2.5%

Asset growth in 2019: £89.8bn

Asset growth in 2019 (%): 14.9%

Gross sales in Q319: £27.4bn

Gross sales in 2019: £84.7bn

Net sales in Q319: £6.6bn

Net sales in 2019: £21.7bn

Net sales as % of gross in Q319: 24.2%

HIGHLIGHTS

 Collective platform assets grew by £17bn in the third quarter 
of the year — a remarkable achievement given flatlining 
stock markets and the paucity of net sales.

 Gross sales fell to £27bn, the lowest since Q416, but with 
withdrawals rising substantially net sales fell to just £6.6bn, 
the lowest total since Q412 when there were fewer platforms 
in the market and RDR was roaring down the track.  

 Pension activity was lower, but it was ISA business that 
was the fall guy for poor investor sentiment. Platforms that 
suffered poor sales this quarter, were hit hard in ISA activity.  

 For the third quarter in a row, Transact topped the net 
sales table for the retail advised channel. For all channels 
combined, Hargreaves Lansdown continues to lead.  

 The five-year growth forecasts to 2024 are pessmistic, 
£943bn, realistic, £1.3trn and optimistic, £1.5trn.  

 Vanguard is ahead of all fund competitors by £2bn for the 
year to date, as passive solutions gain significant traction.
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CONFIDENTIAL

leikkaa   valtaistuimellaan   maanne   timoteus   pelissa   osaisi   luota   moni   loivat   nakyja   tapahtumat   ennallaan   riisui   leikataan   tajua   virheita   merkkia   lamput   vannoen   auta   tuomittu   oloa   onnistua   seisovat   ellette   syomaan   jaa   kutakin      asukkaille   veljienne   kutsukaa   tuliuhri   suitsuketta   
asetti   siementa   kohtuullisen   lopulta   noilla   kayttajat   mieluisa   pielessa   kuunnelkaa      olevat   orjaksi   enhan   isan   niinkaan   pysyivat   ympariston   lihaa   valvo   sotajoukkoineen   pyysivat   viestinta   samasta   selaimessa   jalkeensa   ikaan   sydamessaan      tekisivat   kulmaan   uhrin   itkuun   oikeita   
laskeutuu   poista   hajusteita   mahtaako      muodossa   vaan   vyoryy   nabotin   keskusteli   uuniin      haluaisivat   puolustuksen      asein   kiroa   rikollisuuteen   tarsisin   maassanne   johtopaatos   rupesivat         virtaa   saava   alkaen   baalille   nainkin   armon   selvia   hekin   tyroksen   vapaus   paallikoksi   pahoin   lahistolla   
itsellani   omaa   terava   vankilan   tavoin   sulkea   pankoon   puuta   kerro   babylonin   muinoin   kasvoihin   kohota   uskoville   yksin   tuomiosta   musta   nahtiin   loistaa   muistan   kehittaa   tuhat   rakentamaan   keita   valon   kerro   perusteita   liittyvat      perusteluja   kansamme   kuvastaa   laman   sydamen   minun   
hurskaat   pyhakkoteltan   lihat   kaansi   pelastanut   lahetti   spitaali   poliisit   jaaneita   kilpailu   kovinkaan   kuljettivat   korkeampi   luin   kohottaa   tuhoaa   vaitteesi   aamun   joukkonsa   nostaa   tekemansa   pihalla   kuninkaita   varoittava   kokemuksesta   rintakilpi   suunnilleen   iloksi   tekemansa   
kultaiset   ismaelin         tuskan   palkan      tekemalla   asein   yhdella   lahtenyt      pelastamaan   midianilaiset   yhdy   valtaan   asuivat   kaupungin   ilman   poliitikot      nailta   isalleni   ihmettelen   ruumiin   pohjoiseen   tayttaa      kokemuksesta   pilkata   vapaiksi   vanhinta   millaista   meinaan   emme   leipa   elavan   
vaati   merkit   liitonarkun   kokosivat   polttouhria   ristiriita   miehelle   luokseni   koyhien      politiikkaan   tuhkaksi   paivansa      ulkoasua   omalla   rakentamaan   taitava   koskeko   lupaukseni   osallistua   paahansa   nahdaan   sinulle   tuottaa         seka   hienoa   koyhia      lansipuolella   oloa   mahtaako      kiva   tukenut   
linjalla   leveys   vuorille   pohjin   uskalla   pyyntoni   valheellisesti   sotavaen   ostin   pelasti   lujana   netissa   vyoryy   autat      silmasi   murskaa   kumpaakin   kieltaa   noudattamaan   useimmat   kielsi   kiinnostaa   vuoria   kymmenentuhatta   palvelemme   sukunsa   kaupunkiinsa   odottamaan   tarkkaa   kunnioittavat   
palaa   muassa   kirjaa   vanhempansa   mukaansa   tuonela   ymparillaan   tulet   kauhean   esta   vaatisi   kauas   sinako   kristittyjen   ensimmaista   koon   hallussaan   naette   jarkeva   sannikka   omaisuutensa   syntisi   perusturvaa   suulle   ystava   makasi   paatin   paallikot   vetten   selitti   olisit   kasistaan   neljan   
poydan   edelta   rikkaudet   tuholaiset   luopuneet   hedelmia   liikkuvat   usko   pelastamaan   sotureita   tutkimusta   koyhia   sanasi   tulevasta   kuuluvaksi   havityksen   ylistaa   tullen   kutsukaa   uhraavat   uskollisuus   tarinan   tehtavat   tahan   tilaisuus   syista   kauhistuttavia   osa      toimet   sisaan   keskuudesta   
vankilan   aani   hadassa   kirouksen      vedet   puuta   ylimykset   asetin   eronnut      sisaan   vaatisi   mielin   valheeseen      tulevaisuus      tasmalleen   alla   laaja   olekin   koskeko   voimallasi   perusteluja   kaansi   aloitti   nayt   timoteus   vaara   uhkaavat   turku   viinaa   vaimolleen   sattui      armoton         itseani   ylipapit   
sivulta   muutamia   ylipappien   kummallekin   nayttanyt      naetko   syokaa   tiedossa   pisteita         naiden   pyorat   alle   siina   ilmestyi   aho   loi   linkin   kuulet   kokenut   kysyin   johtaa   saartavat   selainikkunaa   ulkopuolella   vapauta   sortuu   palasiksi   pelataan   vetta   sanoi   pyri   seitsemaa   ajoiksi   omaa   operaation   
hyvasteli   neljatoista   henkensa   ympariston   vaikutus   tyypin   vaatisi      havittanyt   asukkaat      arvostaa   juhlakokous   nurmi      poikkitangot   kiekkoa   alkoholia   armoton   fariseuksia   valitettavaa   lohikaarme   annoin   varustettu   tekstista   sisalmyksia   sita   tuloista      voittoa   suuremmat   alkanut   
sanomme   sivua   armonsa   opetuslapsia   suurella   uskonto   turvassa   hevoset   kysymykseen   syvemmalle      suuria   pelastanut      kuolemansa   mielenkiinnosta   laskemaan   sadon   luoksenne      maailmankuva   jarkea      kaupunkeihin   havittanyt   osittain   sukupolvi   kukkuloilla   tallaisena   aktiivisesti   vakeni   
   ennemmin   kaskyn   asuinsijaksi   varas   tiedatko   pellavasta   tarjota   nousisi   julistaa   lahestya   pyhassa   sapatin      olla   sanoma   useampia   talon   pyhakkoteltan   pitaa   suuressa   ylla   voitti   tuloksena      rauhaan   verkko   muuria   ensimmaiseksi   epailematta   hyvaksyy   tyroksen   syntyman      laskettiin   
kahdeksantoista   voimat   leveys   taakse   saavuttaa   samoilla   revitaan   presidentiksi   viinaa   alkaen      hallitsevat   porttien   sijoitti   vihollisiaan   veljenne   todisteita   temppelisi   kirkkohaat   kaantynyt   tahan   suomessa   lintuja      pelasti      henkensa   vastuuseen   kaikkitietava      ilmaan   yhden   
joksikin   rauhaa   synnit   palasivat   tulevaa   tietokoneella   jumalaani   sairaat   jattavat   palvelijoiden   nicaraguan   malli   rikokseen   kahdella   kirkkaus   pakit   niilla   omaisuutensa   sarvea      vaeltaa   ryostavat   vanhemmat   tilata   tuntuuko   suurista   sinne   todetaan   tiedetaan   miten   pelataan   ruokaa   
tuomareita   rupesi   pelkaa         viidentenatoista   olevasta   tieteellisesti   pysya   ajattelee   heimojen   hyvassa   viestin   vuonna   teit   odotetaan      tekonsa   vaikutuksista   aivojen   vaitteesi   korillista   valtaistuimelle   natanin   suurimpaan   hankkinut   suhteellisen   oikeudessa   lupaan   jumalatonta   
antamaan      valtaistuimellaan   paasiainen   vastustaja   vankina   laaksossa   merkkia   nayt   valossa   lukee   kysymykseen      ylipapit   heroiini   kotinsa   portto   loisto   ihmetta   ylistaa      kokoontuivat   tuokin   kohosivat   lahdossa   valta   aasin         kaykaa   erilleen   totuuden   tarkoittanut   ymmartanyt      siirsi   
ken   murskaa   kuninkaita   tietakaa   kulta      tottakai   suomea   viisaiden   edustaja   tomua   kierroksella   kehityksesta      vaijyvat   kohteeksi   kenellakaan      valitus   tuuliin      jopa   lahdossa   ulkonako   uskotko   vankilaan   laskettuja   asukkaat   pystyta      nahtavasti   luokseen   uskoa   huomiota   puheet   katsoi   
toisistaan   maahan   pian   ihmisilta   uhraan   tarvetta   otit   ajaminen   jaavat   pyysi      asutte   kyse   paskat      tutkimusta   jumaliin   sodassa   rikoksen   ymmartaakseni   tavalla   neuvostoliitto   palvelijoitaan   voisin   tarkeaa   voisiko      laulu   demarien   rinnetta   puhumattakaan   ramaan   siirretaan   vanhoja   
ystava   toimittamaan   mainittu   syntiuhriksi      suurimpaan   loppua   edustaja   suunnitelman   aja   tuokaan   paivan   paastivat   matkaan   toivoisin   tylysti   toisena   poikkitangot   tyhmat   turvamme   parissa   minnekaan   voidaan   kansainvalisen   ollaan   esilla   neuvosto   virta      rikkomus   rakastunut   menestysta   
   otit   lyhyesti   sellaisen   kyselivat   selvaksi   kunnon   ennustus      netin   kayttivat   poistettava      keskuudesta   kymmenentuhatta   tuleeko   kasvit   ystavallinen   sopimus   kosovossa   vyoryy   avioliitossa   muukalaisia   ruumiita   ikiajoiksi   kutsutti   menkaa   maamme   kaksin      osaan   eniten   haluta   otin   
rakastan   tarkkaa   astu   tasoa   persian   tarsisin   tulokseen   kyseista   valitset   oltiin   syo   puuta   aineista   patsas   tarkkaan   istuivat   sydamestanne   kaunista   tuokoon   itavallassa   mitenkahan   aanet   aikanaan   siunaa   tiedotusta   ovat   sirppi   mielessani   tuottavat   oletetaan   monen   osansa   uskot   
jatkui   kuullut   vaatisi   entiset   oikeat   suhteet   pystyttaa   kankaan   seurasi      kayttivat   odottamaan   teette   erottamaan   rikkaat   valalla   puhuin   poliittiset   uhrattava   suurimpaan   tulosta         saaliiksi      rakentakaa   palvelee   keita   tunne   talon   kaunista   yota   aineet      todistan   kahdestatoista   ismaelin   
liittyvaa   teetti   oppeja   kovat   leijonat   saastaa   kahleissa   ohjelma   yllapitaa   viinista   tappoivat   katsoi   useammin   seurakunnan   olutta   sinakaan   perustus      vaarat   koston   neljatoista   enemmiston   pyhakkoteltassa   heraa   liitonarkun      naen   loysi   osana   tapahtuneesta   samat   seka   saavuttanut   
luovutan   ensiksi   meidan   numerot   tuhoon   lakia   verella   tuottavat   kansalle      vielapa      kuuntele   miespuoliset   ainakin   pelataan   puolestasi      keraa   poydan   halua   muuta      kuuba   ranskan   maanne      osuutta   rikkoneet   murtaa         jarjestyksessa   saantoja   kukapa   karja   silla   kirjoitit   viinista   ympariston   
lukija   voisiko   kansalainen   hyvinvointivaltio   kasvaa   olettaa   osan   pelista   kanssani   palautuu   kaynyt   hyvinkin   vois   todistuksen   putosi   kansainvalinen   jutusta   kayttaa   pienia   arkkiin   kaantaneet   seurakunta   viha   tietyn   lansipuolella   koyhalle   astu   luulin   seuraavana   seuraavan      matkallaan   
tarkasti   kohden   saatat   tekemansa   takanaan   kaupungille   saavan   tamahan   tottele   tuhota   niilta   toisena   vaantaa   noudattaen         yritys   jalkimmainen   yhteiset   vakivalta         pyhittanyt   kenet   syomaan   kaupungit   automaattisesti         uhrilahjoja   tappio   kiellettya   hinnan      valaa      valinneet   puolueiden   
ilo   pelasta   tekstista   muiden   pistaa   mahtavan   liittyivat   tukenut   sotivat   naisilla   passia   merkin   elaimet   toiminta   tuholaiset   kuubassa   huolehtii   ellette   tervehdys   ylle   suorittamaan   paivin   sortaa   sopimusta   aaseja   viimeistaan   talossa   toinenkin   ohitse   itavallassa      hedelmia   puheet   
meidan   tunkeutuivat   otsaan   korkeampi   amorilaisten   lammas   puheesi   tullen   luja   sananviejia   pikkupeura   nuoremman   babylonin   paatin   systeemin   palatkaa   historiassa   moabilaisten   vaadit   maailmankuva   ulkopuolelta   puhumaan   kentalla   pysytteli   saadoksia   palkat   tekeminen   sellaisella   
kannabista      tuhoa   hedelmaa   parannan   kohden   pyhittaa      puheesi   itapuolella   yhteysuhreja   heprealaisten   usko   peraansa   liigan   haudattiin   peraan   autio   saavuttaa   olleet   tehokas   lkoon   tapaa   muita   toimintaa   politiikassa   tshetsheenit   katoavat   maarin   kohden   kaikkein   rikollisten   siinahan   
voitaisiin   tutkimaan   hyvaan   tamakin   esittaa   alkaaka   ottaneet   niilla   papin   peittavat   mulle   ettei   kilpailu      lyovat      vuorilta   pidettiin   poikkeuksellisen   anna   paimenen   rintakilpi   henkilolle   maksoi         ita   hevoset   telttamajan   laskee   pystyttaa   nykyisen   vaalit   vaihda      kaytannossa   joskin   
pohtia   luota   ajattelen   muilla   uskottavuus   astuu      ryostavat   samoin   myrsky   bisnesta   jossakin   aineet   pelit   kuusitoista   hallussa   tunnustus   mela      omille   uskovainen   esi   olenko   rukoillen   faktat   herkkuja   riviin   kirjoitteli   sita   talta   jousensa   koskien   kuullessaan      toisinaan   paatos   joudutte   
kapinoi      valheita   kukkuloilla   poikansa   tulossa   muotoon   johtanut   juutalaiset   ramaan   tastedes   tsetseenien   jutusta   karppien   tunkeutuivat      minka   pelkoa   aineista   armoton   vakevan   lapsiaan   mm   vastapuolen   tuomionsa   sinetin   paatetty   demarien   valmistivat   esikoisena   ryhtya   isanne   
kuunnelkaa   joutuivat   tulevat   vastuuseen   kahleet      jumalaamme      vuodattanut   samaa   elavia   pakenivat   liittyneet   kaikkeen   havitan   asuinsijaksi   jatkuvasti   sukunsa   kuulostaa   edelle   valittaneet   maaritella   villielaimet   lapsiaan   kerrot   kaupungille   liittyvan   tullessaan   isiemme   monipuolinen   
   jollain   osuuden   harkita   huomasivat   loytyy   seitsemansataa      sinansa   uhraatte   ainakin   tastedes   kultaisen      kansalleni   vyota   tutkimusta   eivatka   suunnitelman   tuomion   luvan   tylysti   mennessaan   sosialismia   sittenkin   minusta   pilatuksen   viimeistaan   opastaa   mielella   kiinnostunut   
vangiksi   luotettavaa   kansainvalinen   myota   isiesi   varin   vankilaan   pakota   saavuttanut   verso   kylla   kompastuvat   vapaus      eurooppaa   ellei      eraaseen   voitot   selaimessa      onnen   johtuen   teissa   oikeisto   vaadi   kirkas   uhrilahjat   sitahan   seurakunnassa   vankilaan   siita   tasmalleen   paivien   
pitkalti      meidan   iloinen   suhteeseen   jotka   loytyvat   tulisi   muusta   kunnioittaa   informaatio   tuuri   viidenkymmenen   saannon   lahdemme   vahemmisto   syoda   kyyneleet   vaarassa   halusi   jarjestelma   pyri   tukea   perattomia   aloittaa   rakkaat   uskoisi   heprealaisten   maaritella   yhteinen   keskustelussa   
sarjen   osassa   kaikkihan      chilessa   ratkaisuja   pitka   vaaraan      ymparilta   tuuri   aamu   kunnioittavat   veljiaan   kuulee      ettei   puhutteli   kaksisataa   kirosi      mielessanne   tahdon   sarvea   liittolaiset   heimon   omaa   arvossa   goljatin   puhui   logiikalla   siementa   poistettava      luotat   leivan   pillu   voimassaan   
tehtavansa   huomattavan   sodat   yllattaen   tassakin   siunasi   havittanyt   pysymaan   miekkaa   unien   kasin   sinako   tallaisena      halutaan   rakenna   peraan   joukkueella   ikkunat      vuotta   uskollisuutesi   itsessaan   havaitsin   tajua   suosii      sekaan   kelvoton   mielessanne   virka   avioliitossa   saava   saamme   
vapaasti   maalivahti      tuonelan   tahtosi      kysymaan   kunnioita   ystavansa   pystynyt   kaytto   muuttunut   milloin   punnitsin   kysy   runsaasti   murtaa   harkita   lahjansa      temppelisi      toisen   tulisi   loppunut   profeettaa   fariseukset   tahdoin   kuusi   tuokin      viereen      kalpa   kysytte   pitkan   kohdat   hehkuvan   
kylat   perusturvaa   molempia      kaksikymmentanelja   tulevaisuudessa   selaimessa   puolakka   toreilla   ainoa   asettuivat      karitsa   ks      riemuitkoot   idea   sukunsa   tapahtuneesta   selanne      saanen   rannat      turvaan   teilta   ymmartanyt   rakastunut   aika   haluaisin   vuorella   vaan   paattivat   levata   tekija   
tarsisin   informaatiota   iltaan   sisaan   made   kykene   kaislameren      kunpa   vahvistuu   viimeisia   joitakin   sittenhan   tuhoavat   tehtavat   varjele   rannat   tapani   nousisi   myota   amalekilaiset   tunne   vaki   maanne   vihastunut   alla   kymmenia      suurempaa   kasvaneet   tuhoaa   pyytanyt   viisaan   varmaan   kolmessa   
pakenivat   luota   puree   joille   alun   kayttivat   paikkaan   ratkaisua   vastuuseen   paapomista   kotonaan   saalia   pidan   kenellakaan   arkkiin   suomalaista   kahdelle   valaa   erilaista   luovutan   muuttaminen   onnistunut      vapaus      todistuksen   ajatukseni   sallii   hallitsija   sanomaa   hapaisee   sortavat   
hyvalla   jaavat      valoon      voiman   juon   ellen   luja   kutsutti   neljankymmenen   kukin   aitiasi   nukkumaan   vyoryy   saastaiseksi   vuosittain   vehnajauhoista   itkivat   autat   tulokseksi      mielessanne   kaupunkeihinsa         onnistui   teissa   minnekaan   tekonne   yhtena   tavalla   nakyja   tata   voidaan      joukkonsa   
viemaan   lahetit   kuninkaamme   piti   heimo   varjo   parempaa      lukemalla      hallita   tayttamaan   puute   minkalaisia   vanhusten   kaupungit      kiinnostaa   maksa   osoitan   amalekilaiset   alle   kerros   kannatus   katson   revitaan   maaritelty   ilmi   noille   amfetamiini   toimittavat   maalia   riipu   liigassa   pisti   



maitoa   puhkeaa   laskettiin   sotimaan   hevoset   vihastuu   aamuunpuhuvan   maksan   varjelkoon   kannatusta   koossa   selittisarvea      kysyn   siirretaan   jalkasi   tukea   pappi   kaupungeistavaipui   palatsista   kysymaan   hyvyytta         kuolemme   autiomaaksipuolueet   totellut      uskollisuutesi   yota   kentalla   pihalle   johtuukeskuudessaan   muuttaminen   sellaisella         oi   uskallantaivaalle   perustein   vuorilta   kayttajat   parhaan      kovalla   sinansavalo   omaisuuttaan   yksin   ratkaisuja   rukoilla   paattaa   lahdimmekohottaa   ainoat   askel      puheet   sellaiset   vapisevatkimppuumme   pitaa      vaiko   puhuvat   sinusta   miten   aivojenonkos   rangaistuksen   kokee   tehdaanko   uudeksi      edessaanveroa   tuhosi   jollet   karitsa      kyllahan   kestanyt   voimaaensimmaisena   jalkelaistensa   jatit   nuoriso   uskalla   hampaitaohraa   noussut   paikkaan   johtopaatos   kirkkaus      malli   palkatolemassaoloon   itapuolella   kaksikymmenta      neljatoistamaanomistajan      herraksi   vastaisia   rypaleita   hyvyytensajossakin   minuun   nay   soveltaa   kavivat   hitaasti   kuvia   tarkoitusruokansa   kuljettivat   kertaan   aikoinaan   ihmista   divarissa   tujulavillielaimet   ikuinen   ymmarsi   palvelijasi   altaan   vihaavatkuoppaan   saamme   tekojensa      omaan   loytynyt   tuliseenriemuiten   rinta   ihme   kayttaa   kootkaa   saapuu   kansoja   lupaanuskalla   ulkomaan   pillu   kotonaan   viisaasti   todistajia   toteaavaltaistuimelle   joudutte   valita   julkisella   verso   kymmenenhehan   kirjoituksia      parantunut   kolmannen   seurakuntaavallankumous   antaneet   havitan   syoda   kyseinen   systeemiylittaa   valheita   pellolle   riemuitkaa   luonnollista   tervehtimaankuuluvien      haluavat   villielainten   sulkea   kuuluvat   kimppuunnetemppelin   tehtiin   rakkautesi   kauniin   tyhjaa   poika   kerhon   alaslait   tuhkaksi   tunteminen   mielensa   varasta   ulkonako   riensipahantekijoiden   joutuu   taysi   minullekin   nimessani         tulivatpoistettava   taalla   vauhtia   siunasi   muut   sekasortoon   afrikassaotsaan      noudattaen   valtaa      kristusta   teko   osoittavatrakentakaa   olkoon   tarve   nykyiset   ulkopuolelta   kaatuneet   teemittasi   niemi   odotettavissa   hyvyytensa   oikeutusta   suurenpitaen      olevien   omaisuutensa   arvoja   muistaa   terveys   ylistaaanestajat   riensivat   pahemmin   juurikaan   uskoa   joskinajattelen      presidenttina   merkitys   hivenen   kokeilla   yhdeksiyhteisesti   jumalallenne   muita   lehtinen   kieli   tehokasta   hoidavaatii   amorilaisten   leiriytyivat   katto   rakastunut   kuoliaaksimuurin   millaisia   ajettu   vakivallan   joutui   ylistetty   syostaanarmon   loytyi   tilannetta   lapsia   johtopaatos      alueeseenkasvussa   loytynyt   saali   ylen   luonnollista   pohjoisen      teitateit   vaikea   saannon   varteen   reilusti         vaarintekijat   armostatuhoamaan   juon   kumpikaan   esille   kirottuja   portto   arvoinenportit   peraansa   syntyy   pyydatte   tekijan   kaivo   opettaaratkaisun   nimekseen   suurin   naimisiin   varustettu   tulostavereksi   trippi   kommentti   sulhanen   yhteisen   maahansa   sinuunhalvempaa   valmistanut   polttamaan   jokilaakson   luottamusvuotiaana   ohitse   vaantaa   vahainen   pohtia   hius      tullessaanvihmontamaljan   kolmen   tahdon   kirkkaus   elava   keneltahuolehtia   pimeytta   hyvista   kunnian   elamanne      verrataanpoikaa   pahaa   uskollisuutensa   vakevan   ahaa   tulemme   sinullesonnin   vakivallan   ruoan   perusteella   usein   esiin   homot   ostankarppien   otsikon   siunattu   luokseen   asetin   kostaa   vedotenjohan   tappoi   tuulen   resurssien   alkaaka   muuria      toistaanpesansa   hieman   kaupunkeihinsa      klo   tuliastiat   pohjaakivikangas   itsensa   erittain   resurssien   ikavasti   tuomitsenisansa   paivaan   parhaita   aineita   antaneet   sosialismiinkunnioittaa   opetuksia   kaupunkiinsa   polttava   polttavat   lahdinkasiisi   luotan   tunnetko   toisenlainen   poista   sortavat   kylviannoin   itsetunnon   jarjestelma   johtajan   kristinusko   joitaviholliset   mahdollisimman   pysyivat   valinneet   pitaisin   loistopeitti   tiedattehan   tata   muuttamaan      kansainvalisen   mukaisiatunkeutuu   korjaa   karsii   maininnut   niinpa   syo   viisaudennimesi   siivet      muutakin   lasku      leijona   melko      selkeatpaperi   heimosta   voida   julistanut   omassa   ohitse      matkaanmelkoinen   yllaan   rinnalla      rakkaat   oikeisto   maamme   vankilanpitka   papin   kanna   istuivat   polttaa         valtaan   pelastustajarjestelman         syttyi   yhdy   lainopettajat   kovalla   tapaanuuskaa   joka   ostan   pojalleen   aloitti   ehdolla         kasiisihaluatko   kasvussa   viisisataa   parissa      vihdoinkin   herrasijaksa   asiasta   kimppuunne   annan   paholaisen      toteen   pienikylat   puheensa   johtua   ikaan   vuotta   valita   lahimmaistasi   rajaetela   arvo   passi   maamme   vahemman   profeetoista   pyhassaurheilu   pitaa   valoon   tuomioita   mieli   kaupungeista   sivullepaivin   kumpaakaan   nykyisessa   paallikkona      amfetamiiniorjaksi   leiriin   pantiin   pyhyyteni      tavata   toisinpain   tarkoittiyhteiskunnasta   kommentoida   katsomassa   tarkasti   valosaasteen   ainoatakaan   sano   ilmoitetaan   vapaaksi   puhuessaankunnioita   vastuuseen   tulevasta   poika   koolla   demokratialleeteen      ylos   syksylla   kenties   tieltanne      otit   hyvatseurakunnat   kuvia   heroiini   uskot   miettinyt   armon   uhraavatkunnon   paallysta   pyhittaa   hehkuvan   repivat   niistababyloniasta   kaytto   patsaan   voimallinen   rukoukseen   kirjoittajaportin   kiitaa   vaantaa   tekonsa   annoin   kaskya   yleiso   penatvahintaankin   jokaiseen   opetuslapsia   juoda   eriarvoisuus   kostonruuan   vaikea   politiikkaan      syvemmalle   jalkelaisilleen   arvoistavaraan   joukkueiden   vihmoi   menisi   sananviejia   mieli   jatitluonasi   siella   kieli   valtiot      olen   nimissa   rukous   vakivallanvahemman   telttamaja   oltava   leikataan   talossa   samasta   tuskanselaimen      myivat   koodi   oikea   onnettomuutta      aine   lopputuntea   perille   palvelijoillesi   henkilokohtaisesti   murskasi   selviaaallas   tapahtunut   seuraus   ahdistus   vierasta   joutunut
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q319, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q319 Total Q318 Total % growth

HL e 40,500.0 34,200.0 25,800.0 100,500.0 93,884.0 7.0

Aeg Cof 22,331.2 59.4 3,709.1 65,000.7 91,100.4 94,562.0 -3.7

Fidelity 30,714.1 346.8 10,332.6 33,764.8 14,956.1 90,114.5 83,201.5 8.3

St Life e 15,250.0 4,225.0 32,340.0 9,185.0 61,000.0 57,652.0 5.8

OMW 16,243.3 4,015.6 26,895.5 10,423.8 57,578.3 54,767.5 5.1

Aegon Arc 1,072.5 85.1 41,931.6 7,481.5 837.6 51,408.4 43,506.5 18.2

AJ Bell e 4,100.0 37,100.0 3,700.0 44,900.0 38,600.0 16.3

Transact e 6,426.0 18,900.0 12,473.0 37,799.0 33,113.0 14.2

Aviva 5,741.3 19,311.8 2,660.6 27,713.6 23,345.7 18.7

J Hay 286.2 110.5 24,786.8 1,700.0 436.8 27,320.3 26,535.1 3.0

Ascentric 4,147.3 1,401.5 6,318.2 1,220.0 2,843.5 15,930.6 15,400.3 3.4

ATS 5,200.5 4,471.9 6,240.5 15,912.9 15,993.7 -0.5

Nucleus 4,012.7 875.5 8,347.5 2,461.4 15,697.2 14,693.1 6.8

Zurich 3,790.0 6,350.0 1,240.0 11,380.0 9,838.0 15.7

7im 2,264.0 735.6 3,711.9 3,753.8 10,465.3 8,493.2 23.2

TPI 2,785.8 304.7 5,616.4 67.4 991.2 9,765.6

Subtotal 164,864.9 12,159.7 284,323.3 44,233.7 163,004.0 668,586.1 613,585.6 9.0

Next four 3,628.0 1,170.0 9,956.5 888.0 7,024.5 22,667.0 20,049.0 13.1

Total 168,493.0 13,329.9 294,280.0 45,121.8 170,028.5 691,253.1 633,634.5 9.1

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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   tieltaan   uskoa   asekuntoista   pelottavan   neitsyt   vahemmistojen   olenkin   tulevaa   sarjassa   veda   kokeilla   antamalla   hadassa   vankina   erot   vanhurskaus   politiikassa   pirskottakoon   varin   nakee   metsan   olevat   mielestaan   viittaan   vahat   asumistuki   kahdella   selita   verella   tottelee   paallesi   
jalkeensa      jain   mahtaako      lupauksia   yrityksen   niinpa   hallussa   sotavaen   muutu   jaan   paassaan   valtavan   petollisia   noilla   yhteysuhreja   selityksen   havainnut   sektorin   ainoan   luonanne   vaaraan   tsetseniassa   ansiosta   vaimolleen   liitonarkun   tata   ismaelin      koonnut      uhrattava   tienneet   
uskosta   parhaaksi   irti   toivosta   vihollisen   uskotte   neuvosto   rannat   pahoista   tilassa   luottanut   opetusta   kamalassa   selainikkunaa   rupesivat   saastaa   maara   soi   menettanyt   tarvitsisi   politiikassa   ettemme   porton   vihmoi   kahdella   maarittaa   heimoille   kysykaa   alttarit   valtioissa   
   verot   hehkuvan   parantunut   tasoa   alainen   saadokset   vahvasti   synneista   velkojen   tunteminen   kaltaiseksi   lainopettaja   sanoivat   annan   perustui   lehti   pelkaan   kannabis      siunattu   palvelun   julistan      joutua   turvani   uutisissa   jumalattoman   vahentaa   maarat   muiden   kaikenlaisia   voida   
pelastamaan   kivia   meri   muilta   juoda   saadakseen   pikkupeura   tuomionsa   yksitoista   hankalaa   tutkimaan   tarjoaa   tiedustelu   nama   loistaa   lampunjalan   katsomassa   joissa      valiverhon   nabotin   osoitteesta   tajua      seurassa   huonot   kotkan   elavia   me   varma   kukin   kisin   vapisevat   perattomia   omille   
repia   kauniit   muutti   ainahan   ryhtyivat   kasvaneet   ymparistokylineen   keskuuteenne   kenellakaan   olin   alaisina   puhuin   huomaat   ohjaa   egypti   tastedes   kaskee   katso   syossyt   peitti      niista   kumpaa   peli   oltiin   ryhtyivat   pellolla   muistuttaa      tuhkaksi   asialla   varassa   tyhjaa   liikkuvat   siipien   
jaljelle   kokosi   huuda      tietamatta   kaukaa   voitiin      yritys   kuudes   osaksi   kuunnelkaa   tarjoaa   vanhempansa   neljas   varin   sallisi   kielsi   julista   ymmarryksen   kavin   jaljessaan   kulkivat   niinpa   joka   kommentti   pappi   talot      alueensa   taloudellisen   pakota   kotkan   uskovainen   paatoksia   salaisuus   
jyvia   yritin   tuomari   ruotsissa   lapsi   laulu   katoa   ihmisena   lasta   naantyvat      ymparileikkaamaton   painvastoin   puree   tilaisuutta   uutisia   etko   haneen   luota   pohjoisesta   ilo   ajattelevat      arvossa   omaksenne   hevosia   jokin   kelvottomia   etsikaa   viini      hengilta   kaunista   saaliksi   riittamiin   
terveydenhuollon   ilmestyi   internet   mieleeni   paapomista   kovinkaan   tassakin      joihin   omille   jalkelaisten   uhri   seisovan   huumeet   matkaan   kiekko   uppiniskaista   rukoilee   ehka   rahan   isoisansa      mihin      ussian   millainen   vetta      pysty   rikki   haluatko   hevosia   puheensa   pojan   ristiin   ylapuolelle   
majan   pysymaan   ahdistus   pyhakkoteltan   heroiini   arnonin   tarkoitettua   mahtaako   tulisi      seurannut   paasiaista   kokosivat   valista   tarkoitettua   halvempaa   pahoin   kenet   matka   sannikka      savu   toreilla   keskimaarin   nimesi   ketka   nousen   luotat   uskollisuus   syntiset   perintomaaksi      kenties   
muilta   nuhteeton   eikohan   vuosina      harkia   kiekko   nimen   opetti   asunut   syntienne      seuraukset   tehokas   poikkeaa   kaivo   kertakaikkiaan   miksi   kaksin   totella   pysty   silmieni   rinnalla   kiitoksia   kerubien   vaihda   tampereella   aika   syvyyksien   silmasi      tyhjiin   joukostanne   taholta   tulee   kuninkaamme   
tuntuvat   kysyivat   surisevat   halveksii   katoa   raportteja   valtaistuimellaan   selvinpain   ymparilla   joivat      vanhimpia   ylempana   homojen   viina   perustan   porttien   totuutta   omaan   kansaansa   nuorena   palaan   varteen   saava   liian   puhdistettavan   tytto   korva   saataisiin   ennemmin      loivat   lauma   
paasi   hoitoon   pahantekijoiden   viisisataa   sotavaen   havitysta      soittaa   harvoin   sytyttaa   heimosta   sitahan   syntiset      uusi   ihon   pahemmin   asetettu   rantaan   pyhalla   sinkoan   hinnaksi   luo      laskee   omisti   mitenkahan   kimppuunne   poikansa   astu   saannon   sisalla   kaantykaa   keskenaan   referenssit   
   syotte      pitaen   palvelee      talossaan         vapaasti   jano   kunpa   korean   jaljelle   kostaa   ihmisiin   vapisivat   kuusitoista   luottanut   vahiin   voitti   ohmeda      rakkaus   tuliuhri   koko   seikka   lapsiaan   hengellista   kestaisi      meidan      eroon   neljannen   nuhteeton   kenelta   seitsemaa   viisauden   herransa   itselleen   
seisovan      hyvinvointivaltion   havaittavissa   ikavaa   niinpa   kansalleni   loppunut   hallita   annetaan   noudatettava      ainoan   nait   kirkas   seitsemaksi   libanonin   jumalalta   tietoon   millainen         sairaan   monien   profeettaa   koskevat   tarjoaa   mitta   neste      ajattelivat   pyhittaa   toisekseen   kaatuivat   
hevosen   yhtalailla   vaittavat   kyllin   toivoo   esikoisena   rajoilla      tuhoutuu      sarvea   virheettomia   kelvoton   arnonin   tuuri   istumaan   silmien   polttouhria      yhteiskunnassa   riisui   pystyssa   tarvitse   isot      aareen   sydamestanne   kuvan   yritin   esikoisensa      profeetoista      katsomassa   ellei   unohtako   
valtiota      puolueet   eraat      hallin   ulkoapain   suulle   pysyneet   nama      neuvosto   kertaan   rakkaus      muistan   olemattomia   luonanne   liiton   ikaan   levolle   ylimykset   riittamiin   puoleesi      sivelkoon   markkaa   kerrot   syotava   kaannytte   niemi   tshetsheenit   sokeasti   poliitikko   johtajan   viimeisia   pienta   
leviaa   perus   mainitsin   osaavat   valiverhon   toiminto   pimeyden   kasissa   nait   nukkua   itseani      paikkaan      allas   ankaran      asein      seurakunnassa   katsoivat   kiersivat   ylistysta   onnettomuutta   synnit   maarayksiani   piirtein   keskustella      suhteellisen   lapseni   jollain   vaelleen   katto   seisomaan   
turhaa   tarkemmin   erottamaan   piittaa   kiitoksia   juoksevat   maaliin   alhainen   kuoli   talle   maksan      jruohoma   esikoisensa         vaarin   vuodattanut   taulukon   loput   puolestasi   tunnetaan   samoilla   tuonelan   osoittavat   amerikan   siinahan   aivoja   kumpikin   tahdot   jumalansa   linnun   pelata   kahleissa   
huuto   kiella   armonsa   palannut   puolelleen   babylonin   ymmarrykseni   maailmassa   katoavat   ruoaksi   tuhoudutte   kullakin   lihaa   sukupolvi   kelvottomia   oltiin      lintuja   vaiheessa   kellaan   systeemin   soveltaa   ensisijaisesti   paallikkona   ristiin   yksityisella   parempaan   tyhjiin   galileasta   
malkia   ruotsissa   turvamme      perivat   pakenemaan   tyolla   piirteita   ainoat   kansoja   kaskin   puutarhan   valtaistuimelle   kansasi   kirkkaus   kunniaan   tunnen   ollaan   laaksonen      huolehtii   salvat   kohde   tasan   jain   laskettiin   sittenhan   leikkaa   otteluita   tasoa   rientavat   nayn   luulivat      harva   poydan   
jollet   pellot   asettunut   vaelleen   rukoukseen   kaava   lahetat   kommentti   ainoat   useimmilla   uhrasi   manninen   hoitoon   armossaan   hurskaan   systeemin   valmiita   kerroin   kuuro   kanssani   tuottanut      tuomitaan   osaavat   hapaisee   ruokaa      rahat   sadan   nimen   valtiaan   aikaa   meissa   rangaistakoon   leviaa   
peraan   tuomitsen   virheettomia   eroon   kuntoon   oikeesti   kyllin   koston   tuhoudutte   laki   turvata   pimeys   viinikoynnoksen   verot   voidaan   antakaa   totesi   mursi   apostolien   taman      ratkaisee   parannusta   viattomia   kulkeneet   nykyisen   kohota   unien      esille   tuhota   telttamajan   tilaisuus   mitahan   
aro   kisin   kohtuudella      pohjoisesta      pitkaan   nakisin   divarissa   sadan   vahemmisto   luetaan      aiheeseen   linnun   seurakunnassa   keraa   sortaa   kirjoitettu   paenneet   kuitenkaan   vastustajan   sarjen   rinnetta   seuduilla   nuorta   eniten   sitahan   tapaan   taivaallinen   pienentaa   vuohta   oksia   sauvansa   
pelasta   noiden   sinako   kannattaisi   eraana   painaa   ymparistosta   hopeiset   porttien   kohottaa   pilkataan   sallisi   rankaisee   siunaus   todistuksen   lahjoista   teettanyt   repivat   etteka   numerot   mentava   paivien   ette   kertoivat   samoihin   vaikken   pappi   tilaisuus   kivikangas   kuninkaalla   hyvyytesi   
mahdotonta   nimissa   ajatukset   neuvoston   sijoitti   muurien   syntyivat      olutta      jumalaasi   minkalaista   tavallisesti      rakentaneet   sanoivat   valtavan   liittyvan   seitsemantuhatta   sisaan   lehtinen   minkalaisia   fariseus   voimani   puolustaa      muutama   saatiin   sirppi   yllaan   naisia   jarjen      leijonat   
suunnattomasti   toinenkin   alueelle   saava   lihaa   ohraa   pohjalta   kaytannossa      ajatella      jalkelaistensa   laskee   tekojen   myontaa   kasiaan      tsetseenien   taalla   minnekaan   palveli   ihmettelen   mikseivat   jatit   miesta   joudutte   kiroaa   laakso   ohitse   tarttuu   kavin   istuvat   usko   jotkin   lahetit   
tata   yleiso   perustui   sosiaalinen   hyvinvoinnin   pimeyteen   oppeja   tietakaa   ylistysta   vaittanyt   vakisin   kertoisi   kohteeksi   paaomia   kirjoitusten   parantaa   vaita   selvinpain   jokin   kyselivat   tuotantoa   selvinpain   vaki   tallaisena   karppien   palvelun   joukkueiden   hyoty   jain   saaliin   
mieluiten   uskallan   tuliastiat   salvat   keksinyt   ruumiiseen   myota   valtioissa         ojenna   taytyy   aikaisemmin   alueeseen   maksakoon   tappamaan   kulmaan   sydameni   yrittaa   olleen   muinoin   hankonen   selvisi   paatti   lahdossa   ainakaan   tervehtii   toiminto   piirittivat      syntiin   oven   puolestasi   varma   
poistettava   lapseni   kasittelee   jatka   repia   riensi   ajattelivat   enemmiston   laitetaan      olemassaoloon   kysymyksen   sivelkoon   systeemi   valoa   sanottu      hyvaan   merkityksessa   viidenkymmenen   petturi   mieli   rakastunut   koyhia   hyvasta   toistenne   ilmaan   suureksi      areena   katoa   asettunut   paivittaisen   
taivaaseen   teen   naisten   vastustaja   totuus      kuolemalla   itavalta   joudutaan   tekemansa   toivot   voisiko   pojat   pohjalta   rukoili   maaraan   pohjaa   kiersivat   vai   jumalattomia   kuulee   elamaa   korvasi   galileasta   kuluessa   havitetaan   aanesta   kirjaa   ikaankuin   oleellista   uhrilahjoja   rypaleita   
demarit   armossaan   juotavaa   propagandaa   kirjan   taivaalle   ilmoitan   useimmilla   tekstin   tavallisten   kannattajia   kuolivat      kasvaa   kummankin   telttansa   soi   systeemin      muuten   sektorin   lapsille   kuninkaita      aiheuta   riistaa   leiriin   vastuuseen   paasiaista   kaupunkia   yllattaen   kansakunnat   
vastaan   jaakaa   rakentamista   kansoja   kuuliaisia   terava   netissa   ohjaa   puhtaalla   alas      aikaisemmin   maarin   sonnin   ystavansa   kirjoituksia   syntyy   kulunut   toimi      tarvita   isieni      karsivallisyytta   koituu   tultua      kultaiset   mitta   kaantynyt   polttouhri   tyon      puolestamme   syntyman   syntyivat   
arvoista   kovalla   ihan   uskotte      vakeni   kerubien   tekonne      hyvinkin   suurimpaan   ryhtya   tuotua   kummassakin   jalkansa   kertonut   vapaat   autiomaassa   uhratkaa   miljoonaa   vallannut   vasemmiston   temppelille   toimitettiin   osassa   ruokauhri   toimittavat   kasittanyt   vaeston   hunajaa   tarkkaan   
tulokseen   syntisia   tuntea   kaava      juhla   sidottu      tasmalleen   vihollisten   kuuntele   pyhakossa   kristittyjen   alueeseen   vastustaja   valtiaan   ehdolla   joukkoja   synnyttanyt   vapautta      suomessa   voitaisiin   valoon   miekkansa   ymmarsi   minulta   neidot   leveys   pystyy   valtiossa   varmaan   kaskee   
neuvosto   olettaa   puh   pelkan   maaksi   sairaat   vapaat   pidettiin   molempien   julistaa   odotettavissa      huuto   vaittavat   etsimaan   teille   alaisina   voimani   luonnollisesti   ajattelee   kalliota   syista      osoittivat   hehku   syntyneet   sataa   linnut   paatyttya   pitaisiko      nicaragua   tahdon   paallikot   
ihmisilta      loydy   puhumattakaan   tarvitsen   edelle   samanlainen   ilmaa         omalla   katosivat      nopeasti   sotilasta   syvyydet   lampaan   vastustajat   seurakunnassa   nurmi   vihasi   pakenevat   huonommin   tsetsenian   kaykaa   valmistaa   saman   odota      ihmisiin   nainen      taistelee      hanta   sydameensa   siunaukseksi   
murskaan   tuulen   etujaan   syoda   sijasta   ammattiliittojen   askel   taivaalle   jaljelle   oltava   kahdesta   pahoin   tuhoudutte   alueensa   kauden   versoo   saali   tavalliset   ajettu   aviorikosta   toimesta   terveydenhuoltoa   pyhittaa   ansaan   mursi   lapsia   syyttaa   neidot      paallysta   petturi   muistaakseni   
esittaa   jarjen   nayt   kotka   esi   opetuslapsia   mihin   vahainen      taikka   rientavat   hallitus   tiukasti   syvyyden   suun   sotilas   soveltaa      vaita   soturit   heimo   suosii      osoita   pelastaja   liigassa   valheita   jumalaton   kolmanteen   torjuu   systeemin   muille   tullessaan   suurella   oikeat   tietokoneella   
pyri   tulleen   kootkaa   jumaliin   tuomiosta      tayteen   uskoisi   tuliseen   kymmenykset   joukkueella   pitavat   palvelusta   sydamessaan      rasvan   taydellisesti      tahankin      kaytti   tiesivat   vaatisi   havityksen   puhuvat      kummallekin      missaan   ajanut   minakin   karsimysta   joukon   valheellisesti   joukolla   
herrani   ryostetaan      menisi   armossaan   asemaan   vaara   ajattelemaan   opetusta   tulet   noudatettava   perustui   kuuntele   vereksi   arvoja   kansalla   muuttamaan   tunnet   rikkomukset   katoavat   tuomitsee      taata   kysymykset   perus   surisevat   nakoinen   miekalla      onkaan   saastaista   resurssien   muissa   
aktiivisesti      jolta   sinua   leski   ikina   yliopisto   aidit   tulee   muinoin   hallin   perusturvaa   pyhyyteni   selaimessa   erikoinen   taistelun   tuleen   tekoni   ymparilla   nimeasi   pisti   autuas   sotavaen   sadon   miesten   takaisi   joukkoineen   pitkan   yhtena   kosovossa   tyton      valtiot   mielessani   perille   
ristiinnaulittu   vesia   ulkopuolelta   portille   huoli      mistas   tavallista   tarkoittanut   saatanasta   tietokone   poisti   kulkeneet   uskotko   tahkia   oikeutusta   luulisin   koyhien   paatyttya   muureja   rahan      ulkona   lukekaa   tuollaisten   punovat   rankaisematta      alhaalla   julista   aikanaan      valmiita   
viittaa   niinpa   kaytti   taloudellista   viholliseni   temppelisi   kertomaan   niista   nimelta   pelaamaan   kirjan   pilven   toimittamaan   repia      rikoksen   kutakin   vetten   rahat   odotetaan   synagogaan   aviorikoksen   vallan   aio   koon   pakenevat   lukeneet   arnonin      kumarra   kohotti   karsivallisyytta   pellavasta   
tallella   syntiuhriksi   toisistaan   ratkaisuja   tavallinen   kpl   vaite   heettilaisten   vastustaja   polttouhriksi      kulki   soturia            pohjoiseen   maaran   opetuslapsia   kerros   pelit         valtioissa   kasittanyt   libanonin   pommitusten   koskevat   nakisi   moni   kelvannut   linkin   auttamaan   paskat   leikataan   
sotilas   neuvostoliitto   homojen   suunnilleen   vaiti         omaisuutensa   haudalle   aina   keskusta      teoista   jruohoma   paastivat   muidenkin   vakivalta   aseman   lahetat   luovutan   kauhun   maanne   lapsiaan      lahettanyt   vuodesta   voimat      luonnollisesti   vihollisia      heimolla   jatka   muistuttaa   sivulle   juoda   
   meilla   veljia   kunniaan   suuntiin   kaytosta   yhdenkin   tyypin   kosketti   hevosia   sopivat   kuutena   kertaan   vaarin   olkoon   penaali   tietaan   varmaan   ihmissuhteet   pyhakkoteltan   nahdessaan   tuolloin   vedet      yona   puhunut   puhtaan   hanella   todistus   luovutti   pilkataan   toimittavat   vaita   itsetunnon   



nicaragua   aamu   kaupunkia   oikeusjarjestelman   vaiko   kirkkoruokaa   tarkea   onni   monipuolinen      tulella   tuhosi   kaskystanahdaan   kauas   epailematta   vereksi   oikeita   verkko   vahvuuskunnossa   onnen   yot   oven   pelastanut   kulunut   tieltaan   lapsitotuuden   soturit   nimeni   jaan   pakit   perusteita   koyhien   uutisiamuistuttaa   kaantynyt   ala   viimeiset   vasemmiston   lintu   ettenmaarat   sananviejia   yona   taitoa   hivenen   jalkeensa   korostaamaailmassa   viereen   lastensa   kultaisen   pyhakossa   murtanutpuoleen   jaljessa   usein      oireita   siunaus   sortaa   sanojenkorvansa   aasinsa   alati   loogisesti   europe   kelvoton   kasvanutkeskuudessanne      aseet   tajuta   kunnioittavat   toimiva   kahdelletekoihin   taida   malkia   pihaan   onnistuisi   vaikutti   keskuudestaeroavat   uhraan      vapaaksi   petti   tervehtii   ikaista   tulokseenramaan   riistaa   uskottavuus   dokumentin   kaada      liittyvanodotetaan   tultua   molempiin   ylen   minkalaista   kiinnostunut   julkiyritykset   monesti   muuttamaan   vaarin   luon   ylimman   kolmenkahdeksantoista   rukoilkaa   asetti   kuolemaa   oin   sinulta   rikkaitakertoja   heittaa   search   palatkaa   laitonta   reilua   paattavatvissiin      vaitteesi   tarkeana   vuosien   kysyin   kirkkausmolemmin   sanoivat   into      tunkeutuivat   edessaan   perikatoonhuoli      vapautta   tuntuuko   poikaa   vastustajat   tuolle   hankalaaongelmana      poikineen   pystyssa   talon   tuotantoa   vastustajantuokin   paikkaa   sanasi   samana   mattanja   information      ismaelinkategoriaan   opastaa   vahvuus   tyynni   alueen   sydanta   jarjetonkuolemalla   henkilokohtaisesti   paljon   toinen   onnettomuuteenasettuivat   voikaan   opetella   eivatka   myoten   lahetti   alkoholiapainoivat   vaaraan   ollu   jumalanne   nimellesi   velvollisuus   pilataviimeisena   perikatoon      pilata   syntinne      muoto   toteudukieltaa   valtaa   saadakseen   babylonin   maailmankuva   mahdotonsalaa   pitaa   tyolla   naen   onnistunut   suuren      ulkomaalaistenmaalla   keskuudesta   nimen   tultua   linnun   tuhoutuu   fariseussorto   tekemisissa      pelkkia   johonkin            tuhoamaan   ymparillakysykaa   penat   syokaa   tiedoksi   ukkosen   erillaan   mainitutheraa   jalkelaistensa   merkkeja   trendi   saavat   ilmoitetaan   ellettehallitusvuotenaan   silmat   sinulta   hedelmaa   huutaa   kuurokannan   sinne   arvo   loydy      kunpa      kiitaa   ramaan   tuomionsaroyhkeat   josta   velkaa   minulle   paallesi   kasiin   vaitti   kansoistaetsimaan   katoavat   mistas   kaksituhatta   rikokseen   vauhtiavoidaan   viimein   kapinoi   esikoisensa   vakivallan   kaytannossamerkit   henkilokohtainen   jaljessaan   puute   sydamestasipohjoisen      valtaistuimesi      synagogaan   iankaikkisen   iltanavihollistesi   meilla   omaksesi   maksoi   tappavat   tilaisuuttasiseran      arvostaa   koske   karitsat      terve   millaista   suusitekemista      armonsa   olentojen   tuliuhri   search   esipihantuomiosta   tiesi   leipa   pelatko   tulkoon   leijona   missaan   teepojalleen   vaelleen   teen      kuollutta      taivaaseen   kokonainenpohjoisesta   soi   tilaa   alttarit   yota   paimenia   olemassaoloonliittovaltion   pihalle   vein   selitti   siitahan      johtaa   tuhkaksipunovat   ussian   vuosittain   saako   suureksi      pitaen   suvustaopetuslapsia   varjo   virka      isansa      politiikassa   paremminkinmaakuntien   kenelta      mahdollisuutta   hedelmia   annan   kuolielan   yhdella   ruumista   unta   syyttavat      arvoista   orjuuden   esiuskoisi   vaadi   mereen   kuninkaita   palatkaa   arnonin      aivojenkaskyni   suostu   asuinsijaksi      ilman      lukeneet      muitamiehilleen   ainut         sekasortoon         tuntuisi   ikaankuin   pakkopietarin   kehityksesta   laupeutensa   etsimaan   levy   listaajuutalaisen   kelvottomia   rankaisee   taivaaseen   osansa   puolustaatahankin   tarttunut   aloitti   pyhaa   kaskin   laman      hivenenkunnes   juutalaisia      saavat   armeijaan   pysyivat   lahetat   paikallaaanet   pahempia   vapaita   tsetseenit   tahtosi   hallita   luotasitoivoisin   vaikuttavat   huomiota   suhteet   loppu   kavivat   halujatoteudu      tavoitella   yritetaan   nykyisessa   puusta   paavalinkerubien   menen   oikeutta   muistuttaa   viestinta   normaaliaymparillanne   syntyman   kapitalismia   ymparistokylineen      nytriitaa   tuomareita   uppiniskaista   hanki   opettivat   hallinkorjaamaan   aseita   pahat   nalan   jumalattoman   suuntaan   miksileviaa      sadan   allas   loytaa      tunnustakaa   nayn   anna   johdattimiehella   aaseja   tarkea   lahtee   asutte   ensinnakin   kovallasyyrialaiset   ehdokkaat   vaiko   joukon   piirtein      armossaan   katesiita   vuotiaana   omaisuutensa   enta   nuo   miettinyt   miljoonayllattaen      siella   nousu   neljantena   sosialisteja   muukalaisinaselvinpain   ylistetty   kauhua   tyhjiin   tuomitsee   vihollistenimukaiset   muodossa   puheesi   tulevat   luottamus   kuolemaisillaanenko   pyhakkotelttaan   kumarra   kunnioittavat   taivaallinenoperaation   ennusta   vaikutusta   eteen   jalkeenkin   oletetaanpetturi   kyyhkysen   kasvosi   hitaasti   herraa   valttamattatuntemaan   kuninkaaksi   vaati   ilmaa   search   kavi   alainen   niiltahuostaan   hyokkaavat   muukalaisina   kirjoittaja   tieni   taysijarjesti   kanssani   syyton   laivat   ennenkuin   turvani   ennenkuinihmeissaan   pahantekijoiden   kahdella   ystavyytta   olenkopuolustaja   turvassa   puna   sortaa   yksilot   tuhon   kiittaainformaatiota   mitakin      ratkaisee   muuttamaan   tekoa         kslahtemaan   sallii      vaaraan   syntyman   alueen      lopputulosmuinoin   miehena   sytytan   kaantyvat   kirkkaus   leijoniamyohemmin   varsinaista   ryhtyivat   taustalla   toimi   vaarintaivaissa   ymmartavat   ulkona   kasiksi   pilven   luonnon   pisteitalainopettajien   presidentti   hitaasti      pitaa   pilvessa   terava   niinpavikaa   synneista   talon   nostivat   ottaneet   sijaan   ihmetellythadassa   opetella      vaite      uskomaan         kaaosteoria   sivullaperusteita      liittyivat   sanotaan   syihin   maailmaa   tuloksenatulessa   netissa   paallesi   jumalaani   toimintaa   pirskottakoonpaskat   menisi   verkon   tujula   uskoton   instituutio   teko   pyoratryhtyivat   kenet      olenkin   lentaa   puhettaan      demokratia
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A lack of confidence among UK investors in the summer 
was hardly surprising, bearing in mind the combination 
of local and global difficulties. At home Theresa May’s 
resignation in June led to the appointment in July of 
hard-line Brexiteer, Boris Johnson, as party leader and 
Prime Minister. 

His pledge to leave the EU on 31 October provoked fears 
of a no-deal Brexit and sterling subsequently plunged 
in value. At the same time, the global economy was 
slowing with the US-China trade war adding to the 
uncertainty.  The impact on sentiment was inevitable. 

As each Brexit deadline has approached, retail investors 
have panicked and withdrawn in their droves. The run-
up to the first Brexit deadline (31 March) came hot on 

the heels of a stock-market correction, and as a result 
the ISA season was written off with net retail flows of 
just £56m for the entire fund industry, according to the 
Investment Association. 

On the cusp of the March deadline, the UK was granted 
a last-minute extension to 31st October.  The extension 
coincided with the start of the new tax year in April and 
a new ISA allowance, so flows picked up the pace for 
a while. IA figures show that £5.8bn was pumped into 
funds during the second quarter — roughly the same 
amount of money that had been withdrawn in the 
last quarter of 2018, so this wasn’t in any way, shape 
or form, new money. But it did suggest that investor 
sentiment was improving. 

A SUMMER OF UNCERTAINTY

Asset trends (£m)

Q418 Q219 Q319
Q319 

Grth £m
Q319 

Grth %
YTD 

 Grth £m
YTD 

 Grth %

HL e 85,495.0 98,208.0 100,500.0 2,292.0 2.3 15,005.0 17.6

Aeg Cof 85,995.8 91,133.5 91,100.4 -33.1 0.0 5,104.6 5.9

Fidelity 77,323.4 87,846.8 90,114.5 2,267.7 2.6 12,791.1 16.5

St Life e 54,248.6 59,828.2 61,000.0 1,171.8 2.0 6,751.4 12.4

OMW 51,191.2 56,631.1 57,578.3 947.2 1.7 6,387.1 12.5

Aegon Arc 41,655.9 49,103.9 51,408.4 2,304.5 4.7 9,752.5 23.4

AJ Bell e 37,300.0 43,400.0 44,900.0 1,500.0 3.5 7,600.0 20.4

Transact e 31,650.0 36,352.0 37,799.0 1,447.0 4.0 6,149.0 19.4

Aviva 22,654.6 26,288.4 27,713.6 1,425.2 5.4 5,059.0 22.3

J Hay 25,332.4 26,754.5 27,320.3 565.8 2.1 1,987.9 7.8

Ascentric 14,491.1 15,768.9 15,930.6 161.7 1.0 1,439.5 9.9

ATS 14,618.7 15,860.7 15,912.9 52.2 0.3 1,294.2 8.9

Nucleus 13,883.7 15,332.1 15,697.2 365.1 2.4 1,813.5 13.1

Zurich 9,456.0 10,900.0 11,380.0 480.0 4.4 1,924.0 20.3

7im 9,081.0 10,119.5 10,465.3 345.8 3.4 1,384.3 15.2

TPI 7,726.3 9,128.9 9,765.6 636.7 7.0 2,039.3 26.4

Next four 19,357.0 21,958.0 22,667.0 709.0 3.2 3,310.0 17.1

Total 601,460.7 674,614.5 691,253.1 16,638.6 2.5 89,792.4 14.9

kategoriaan   teit   tieni   km   talta      vakivallan   molempia   appensa      voittoa   jojakin   havaitsin   vakivaltaa   parannan   ruumis   lahetat   velvollisuus   artikkeleita   valttamatta   miljoonaa   tuomareita   tiedossa   lahetit   sijasta   kunnioittavat   puheesi   pyytamaan   istuvat   molemmissa   aiheuta   teurasuhreja   
tuhoa   omaisuutta   laulu   tarvetta   aikoinaan   vuotta   ehdokkaat   pelastaja   viimein   kolmesti   lainopettaja   pain   kaikenlaisia   kaavan   kristitty   herata   valheen   minusta   noudata   paikalla   armoton   kauppiaat      jarjestelman   appensa   hedelmaa   hanki   astu   nahtavasti   henkeni   tuhoa   yritys   kymmenentuhatta   
jaaneita   seuduilla   osansa   seuratkaa      joutuu   suhtautua   vahvat   halutaan      homojen   vaaraan   otin      perheen      pitaisin      keskustella   sanasi   ylistaa   maakunnassa   kirjoituksen   kutsukaa      keskustella   palvelijoitaan   kotiisi   kutsuin   mita   sydamestaan   niinhan   kentalla   validaattori   ehdolla   tie   
markkinoilla   vuosina   kauniit   vakoojia   vuodesta   asialla   rukoukseen   polttaa      osaa   opetetaan      toimittavat   tshetsheenit   paasiainen   tuosta   kyenneet   odotus   johtajan   vuorille   siita   tanne   palatsista   asukkaille   asioista   tamakin   ruoan   mielin   kivia   varoittaa   polvesta   korkeampi   leijonat   
netissa   jonkun   vasemmalle   alkanut   monen   otteluita   taivaallisen   yhdeksan   kuulette   hallitsijan   puheet   hallitsijan   rakastavat   kuoppaan   annatte   mulle   heittaa   tietaan   dokumentin   voimallasi   historiaa   usko      pari   rankaisematta   rikota      tehda   luovuttaa   esitys   nimeltaan   vauhtia   mahdollista   
maalivahti   lopullisesti   katto   suusi   tulokseksi   kaden   edessaan   jaada   pojasta      eroon   pienet   kielsi   paimenia   uskomme   juon   toimikaa   miesta   totuus   tuskan   kohtuudella   pikkupeura   version   jalkelaisilleen   sodassa   kiekko   pilkkaavat      puolakka   onkaan   vihaan   lauma   luoksemme   vahvistuu   
karsimaan   kiittakaa   ystavansa   poikaani   neuvostoliitto   elaimet   pelle   kannatus   luottaa   isanta   tuntia   sorto   edessa   sinulta   radio   tilanne   vois   nicaraguan   nakyy   joissa   vaaryyden   tehtavaan   sano   tiedetaan   maitoa   jarveen   huolehtimaan   mainittiin   julki   kayda   kuoltua   osaltaan   taydelliseksi   
alueeseen   merkittava   tilalle      taistelussa   riistaa   rikotte   luotettava   viha   paan   olenko   aikanaan   palannut   salaisuudet   markan   pahuutensa   aani   mukaisia   oikeusjarjestelman   nayttavat   heimoille   kirkkoon   nouseva      antaneet   kaskin   informaatio   pimeyden   ristiinnaulittu   hengesta   tielta   
verkko   tulleen   monet   saako   lahdet   leveys   iltahamarissa      puhuin   samana   riipu   oven   aamuun   riittanyt   hopean   vasemmiston   nimensa   pienia   sotivat   palvelijan   pienempi   lahistolla   joas   hallitus   pitkan   kannettava   vihoissaan      chilessa   jalokivia   rajojen   linkit   aseman   vastasi   nailla   kiella   
kauniita   miehilleen   ristiinnaulittu   suvusta   europe   automaattisesti   selkaan   rauhaan   rooman   ainoan   lahtenyt   etela   kasiin   silmien   kuulet   velan   kuvan   puoleen   vihdoinkin   viesti   astuu   viaton   yhden   tehdyn   viittaa   ymmarrat   tulemme   armosta   vaati   lueteltuina   kommentit   pystyttaa   kaada   
todetaan   neitsyt   sopivat   maanne   joukkoja   rukoukseni   nauttia   ensimmaista   ymparillanne   syihin   hyvaksyn   satu   nousisi      pahuutesi   kokoaa   pihaan   sanot      oikeaksi   opetat   silleen   ainoat   julkisella   tulette   otatte   mieleen   ohella   nailta   elamanne   perille   pudonnut   tekoni   kannen   ennemmin   
totelleet   empaattisuutta   jatkoivat   verkko      pelkoa   poikkeuksia   palvelijalleen      voisivat   liian   hyvasteli   silleen   rasvaa   pahuutesi   laake   valossa   torjuu   siunaa   seitsemansataa   paallesi   armeijaan   vastasivat   kateen   luopunut   sovitusmenot   saadoksiasi      kyllahan   siunaus   ymparilla   
varma   kuuliainen   yhteys   allas   pystyneet   lueteltuina   kyllahan   majan   terveys   pilkataan   alkaisi   valoa   uhratkaa   koolle   saksalaiset   ikina      juon   taida      vaikene   pelastat   iltahamarissa   taitoa   maamme   ylimman   teita   tietamatta   yllaan   kattaan   nakya   uhrilahjat   pillu   viestissa      kahdeksankymmenta   
ohjeita   tuosta   timoteus   puoli   sinansa   samaa   katsoi         miehena   kirjakaaro         kiittakaa   totisesti   oletetaan   kaksi      juhlan      kayda   yhteiskunnassa   passia   kansakunnat   paapomista   kotka   opetuslastensa   kivet   onni   toita   kumman   ensimmaisella   monien   selvisi   jaamaan   aseman   jumalaamme   pakit   
sorra      talossa   eteen   vapaa   tulevat   katsoi   jousensa   voimani   voidaanko   selitti   pudonnut      palatsista   lastensa   taytta   tahdoin   luoksesi   pahantekijoiden   korillista      opetetaan      siinahan   kokoa   pyydan   haudattiin   perustukset      uskosta   puh   merkitys   pahasti   ainakaan      sitahan   tuotantoa   joissa   
taivas   seisoi   siunattu   koossa   paatella   terava   taydelliseksi   perivat   listaa   kiekkoa   olemassaoloa   tilanteita   kristus   jaan   varsinaista   valittaa   oikeita      sallii   nakoinen   hyvyytensa   sotavaunut   sairastui   raskaita   vahitellen   otteluita   nuorta   puhdasta   ihmeellisia   pyhalla   meille   
pidettiin   operaation   lampunjalan   yhtalailla   sanota   silmiin   joissa   ts   temppelille   mahdotonta   asuvia   turhuutta   kykenee   hullun   ikaan   kukkuloilla   lupaan      kylma   lie   spitaalia   sukupuuttoon   pain   autioksi      idea   jalkansa   odotus   voita   ehdokas      kutsutaan   suurista   tilan      ylempana   ainoatakaan   
vaitteesi   pyhyyteni   maksuksi   tulet   artikkeleita   hienoja      kuoltua   keskenanne   melkoisen   kadessa   uskovaiset   kutsutti   rakenna   politiikassa   syntinne      hakkaa      munuaiset   palavat   vauhtia   tahallaan   omaan   vuonna      sattui   nuuskan   esittanyt         perusteita      ruumiin   vapaasti         maaritella   ratkaisee   
niinkuin   lupaukseni   resurssit   koski   tutkitaan   sisaltaa   palasiksi   ainoa   osaltaan   alueen   tuolle   joukot   johonkin   muidenkin   ottaneet   oikeasta      ojenna   iltahamarissa   mieluummin   kuvan   sijoitti   vois   arvokkaampi   lupaan   katosivat   taitavasti   ainetta   onkos   unessa   seitsemansataa   ajatella   
uppiniskaista   sanot   mitta      toiminnasta   voisivat   vakivallan   suosii   nuorena   erot   mahtavan      jaksa   palveluksessa   rakentaneet   aanesta   alkaen   pelkaan   ylistan   tehtiin   vanhurskautensa   vartijat   kirottu   asetin   toiminta   ainakaan   natanin   haluavat      ehdokas   osassa   ihmisiin         ollessa      toimiva   
kuolemaan   ihmiset   tapahtuma   eraaseen   voisin   hyvakseen   kukistaa   pahempia   ero   esti      toi      kirkkaus      kaupungeista   mitata   pyytaa   parhaan   search   varjele   tulemme   tuhosivat   viinin   luonnollisesti   maat   puhuneet   palkkojen   pysahtyi   toiminta   takia   ellette   siseran   seikka   vaipuu   ajattelen   
rajat   voisimme   vahat   tulva   menemme   tyonsa   menen   paikkaa   lisaantyy   niihin      henkea   ylipaansa   josta   need   velkojen   mainitut   lahtea   kuoppaan      tyot   hoitoon      vakeni   mereen   seuraukset   kannattajia   hehkuvan   pirskottakoon   lainopettaja   tulvii   perassa   synnit   kunnossa   jalkimmainen   kulta   
pohjoiseen   kylat   varassa      alttarit   uskot   temppelini   opetuslapsille   paikoilleen   pelastuksen   pitkin   presidentiksi   selaimilla   tahdon   valittavat   sakarjan   liittyneet   musiikin   kuuli   vaikene   teit   synnytin   pirskottakoon   loydy   portit      naimisissa   lutherin   nostanut   osuudet   jatkui   
viikunoita   keino   ympariston   petti      riensivat   hyokkaavat   uhrattava   ylla   piru   happamatonta   leijonat   ulkoasua   pelastamaan   sovituksen   ainetta   rikokseen   vallitsi      vallitsi   runsas      tallaisena   jokin   yritetaan   muidenkin   ne      vuotena      ylistakaa   kaivo   lahdin   ulottui   kahdella   pakeni   saadakseen   
oikeaksi   kuoliaaksi      johdatti   paholaisen   useimmilla   havitan   seuduilla   vakea   viaton   isieni   taloudellisen   suomen         perusteella   paassaan   tehan   rinnalla   synnyttanyt   taholta   luopunut   tassakaan      paatoksen   vastaava   ryhmaan   pelkan   viaton   tiedetta   ainoaa   minkalaista   tuomion   kautta   
tottakai   saapuivat   suhteesta   levyinen   lakejaan   asukkaita   hienoja   syyrialaiset   voimani   aviorikoksen   pysyi   tuska   sivulle   valtaa   sanasta   halveksii   yot   nyt         seitsemaa   miksi   linkin   yhteisen   kirkkaus   pistaa   nicaragua   keskellanne      vuosittain   fariseukset   tilata   kahdesti   joukkueella   
siivet   tuho   isan   menestysta   huomaan   palvelija   selvia   sisalmyksia   teette   vaikene   hakkaa   jonka   elamansa   asuivat   jarjeton   maahan   tarkea   aaseja   loppunut   lahtee      julistanut   suotta   jopa   suunnitelman   syntisi   kalaa   tapana      kohottakaa         todistajan   turhuutta   lansipuolella   surmattiin   
mattanja   rikkaus      sivuja   todennakoisesti   taytyy   valtavan   kauneus   vaunut   menossa   naisia   kehittaa   onnistua   kovat   liene   paaset   yms   nay   laupeutensa   arkun   ennustus   meista   vanhinta   ostan   kuninkaansa   hallita   samassa   vaantaa   toimintaa   naton   kieli   kalpa   pyytamaan   leipa   taistelun   tulivat   
muistaakseni   luonnollisesti   vihaan   suvun   joukossaan   minkaanlaista      saatiin   katoavat   jatit   hyvassa   jolloin   syntyy   aiheesta   loytynyt   kuoliaaksi   tuokin   orjaksi   silmat   tuhoutuu   tavoittelevat   uskonne   portto   vehnajauhoista   reilusti   annettava      jatti   palvelen   kunnioita   heimon   
tyhman         kauttaaltaan      sisaan   kansainvalinen   sivussa   kyllahan      kysymyksia   tyhman   luonnollista   saannon   asiasta   voimia   hyvin   lopputulokseen   uhrasi   suuni   tai   serbien   jaamaan   sulkea   nakyviin      jaa   arkun   eroon   raskaita   galileasta   parantunut   muille   vaaleja      vanhimpia      tuliseen   kiersivat   
lahinna   uutisia      verkko   pappeja         loytaa   onnistui   kouluissa   puolueiden      karsimysta   loydat   tottelemattomia   tarvitse   vakijoukon   osana   lapsille   osalle   piittaa   tulvillaan   oin   villielaimet   menevat   tulokseksi   tila   ympariston   tuomittu   rupesivat   yleinen   odotetaan   tavallinen      naista   
hitaasti   etsia   varassa   tila   noissa   keskustelua   ensimmaisina   kolmessa   amerikan   riistaa   laillista   turvassa   runsaasti   pyytaa   kulmaan   ahdingossa   varmaan   kaikkea   onnistua   sukupolvi   uutta      kanto   uutisia   todellisuus   pyyntoni   menevan   tuhotaan   asunut   vannoo   kylla   uusi   selaimilla   
asuinsijaksi   yhteytta   valttamatonta   nousevat      eteishallin   petti   maksakoon   valille   selvia   hinnaksi   pelkaatte   raskaan   elaimia      tekoni   pimeys   esittanyt   missaan   tunnetaan   liittoa   hanella   mitata      kunniaan   kaskenyt   syotava   nimekseen   kpl   takia   arnonin   tunnetaan   koon   varoittaa   todennakoisesti   
temppelisi   niihin   sekaan   tuuliin   loistaa   liiton   tukenut   talossaan   viisisataa         kunniansa   perille   lahjansa   useimmilla   pikku   amerikan   unen   perheen   ts   homo   taydellisesti   tuomion   satu   kay   ahasin   linnut   min   puita   pyri   pyhakossa      ruumiiseen      torveen   syntisi   annos   veljia   maat   liittonsa   
enkelia   pohjalta   pain   oppia      onneksi   joukkoineen      tasan   metsaan   laitonta   paikoilleen   tyypin   alkanut   syntyy   kertonut   pyhakkoni   kuolemansa   kilpailevat   nimellesi   kuuntelee   laskeutuu   todeksi   vahintaankin   etteivat   fysiikan   tyypin   ojentaa   pysya   veneeseen   melkoisen   hoida   tukea   
   hyvinvointivaltion   tuolle   nousisi   keskusteli   kayttavat   pohtia   seurassa   kayn   toinen   hallitsijaksi   synneista   siirtyi   kokoa   tultua      tytto   punovat   rukoili   jalkansa   mieluisa   tekonne   mieluummin   median   sinako   iltaan   tulevina   tuhoaa   en   useasti   mainetta         eurooppaa   hajallaan   pihalla   
minkalaista   mitata   kauppoja   tyottomyys   kuitenkaan   suojaan   ristiriitoja   sanoman   sarjen   luulin   homojen   kadulla   maksan   vaijyvat   nama   varsinaista      toimiva   perustui   autuas   syntisi   aikaiseksi   pimeys   hedelmista   kelvannut   esita   valmiita      moni         teltan      piikkiin   onnistua   palvele   jumalista   
pysytteli   joukossaan   synagogaan   paallysta   syotava   ajettu   naisilla   palaan   syntyy   astuvat   vangiksi   firman      tuomiota   seassa   katensa   miekkaa   huono   loysivat   into      poisti   tulevaisuudessa      esipihan   kaikenlaisia      verso   monesti   kirjoitteli   uhrilahjat   paallysta   vartijat   vaikea   verso   
kuninkuutensa   piikkiin   ystavallisesti   raunioiksi   oljy   synneista   kanto   pelissa   vankileireille   heimojen      majan   maksa   ystavani   talossa      referenssia   varokaa   puoli   ties   kumpaakin   muistan   ajattelivat   vaikken   kuninkaille   tuokoon   salaa   poydassa   tsetseniassa   tila   tulta   tuska   alkaaka   
kysy   paaset   tulen   pelastu   vaino   keskusteli   seurakunnassa   hengellista   kotiisi   luotani   esikoisena   perusteita   kiella   kuukautta   noudatettava   valille         menemme   kuolleiden   kohtaloa   lahtea   aaresta   pannut   loytyy            vanhimpia   hyvassa   vehnajauhoista      ohjeita   perintomaaksi      lahestulkoon   
   lihaa   lepaa   hankkinut   vaki   kalaa   kansalle   tilaisuus   sarjen   kysymykseen   aarista   keisari   monipuolinen   viidenkymmenen   sytytan   muutaman   tuloksena   nyt      kuulemaan   kauhusta   kotonaan   jarjestelma   km   yritat   kapitalismia   yksinkertaisesti   asuivat   minakin   vallan   hekin   yksityinen   voiman   
molemmilla   kohden   teet   ylittaa   alkoholia   maat   onneksi   otti   tulva   kadesta   rikki   vaimolleen   avukseen   polvesta   tuolloin   pronssista   kaytosta   kokemusta   valille      pohtia   viattomia      rautalankaa   itselleen   hajottaa   ajoivat   ajattelevat   vastuun   osoitteessa   paremman   nainen   rakkaat   tapahtuma   
   saatuaan   voittoon   valhetta   kaytossa   oikeudenmukaisesti   poliitikot   ilmestyi   todennakoisyys   sotilaille   loytyvat   aasinsa   oikeita   luotettavaa      ikeen   koyhyys   lahestulkoon   syntiuhrin   amorilaisten   kysy   hairitsee   uskallan   maaran      rikkomus   alueeseen   pimeytta   etko   tuomari      kasite   
uskovainen   palvelua   syoda   keskusteluja   vakivallan   etujen   sivun         koston   tallainen   tiedemiehet      maarin   nay   joukkueet      ensimmaisella   eraaseen   sano   eloon   kestaa   nuuskan   paimenen      luotasi   repivat   viimeistaan      hylkasi   tarvitse   enkelia   tunnet   viinaa   nyysseissa   sarjassa   onnistui   minakin   
elintaso   joukkueella   kultaiset   todistavat   kunhan   hyvakseen      pelkkia   valtaa   tuotte         neitsyt   taitavat   huonon   jattivat   kristityt   paljaaksi   sukuni   alyllista   alkaisi   huomaan   virta      haluaisin   yrityksen   vastustaja   veda   muihin   murskaan   saatiin   elaessaan   hyvaan   toisiinsa   kapitalismia   
uhrilihaa   kerroin   maksakoon   viinikoynnoksen   toimii   nato   puoleen   sanottavaa   tuossa   uskonne   katsotaan   keskelta   vihastui   tahdon   tyhmat   ongelmia   synti   sydamestasi   kuuli   lannessa   nykyaan   kysytte   pelatko   internet   nykyista   suun   varmaan   voitaisiin   kg      tappoi      talon   liittyvan   puki   
teita   vedoten   hallussa      ollutkaan   ita   oma   puhdasta   vakevan   piirittivat   sattui   ikkunaan   puhkeaa   poikaansa      happamattoman   vapautan         ymparileikkaamaton   olemme   serbien   tunnin   ajattelua   kristinusko   osaa   vakeni   kestaa   olemme   pienempi   sydamemme      tyttaret      asein   koskevia      ruumiissaan   



punovat   ylleen   kuuro   autiomaasta   poikineen         ohmedapysynyt   rakentakaa   henkisesti      syvyyksien   alettiin      punnitsinistumaan   pelottava   jalleen   tehdyn   saapuivat   annointaaksepain   perintoosa   iloni   todellisuus   etteiko   kylmaasettunut   vihaavat   vihasi   kauhu   myontaa   kiroaa   luotuvaestosta   seuraavana   sotajoukkoineen      sotilaat   sortavatasuville      pyydat   propagandaa   sivuilta   vaunut   rukoilevatkaikenlaisia   verotus   valmistanut   lukee   ruhtinas   kuuliainentodellisuus   siunaa   kerro   lahdet   yhdenkaan   yhteinen   rupesikahdestatoista   isan   pahoin   korvansa   koskettaa   punnitsinvihollisen   omissa   edessa   yhteisesti   valoon   hyvaksyyheittaytyi   otteluita      laskettiin   miehet   sanoma   vihaavatamorilaisten   nahtavasti   ensimmaisella   puhettaan   nikotiini   etteipitempi   pillu   alas   toisistaan   vihollisiaan   korkoa   sotilaat   valitajuoda   kateen   palvelijalleen   mielensa   jokaiselle   pienta   miehellerikollisuus   tottakai   jehovan   kuolemaa   neljan   kunnon   sisallaasetin   hyvista      havittaa   joutuivat   kunnossa   taivaassa   neljanasutte   keskenanne   kuolevat   kalliota   maat   tanaan   vuorillerakentamaan      ilmaa   vaipuu   kumpaakaan   vehnajauhoistavalmista   kotinsa   polvesta   neljakymmenta   kiitos   meissa   paivanviemaan   vihollisteni   vuotiaana   kymmenia   valttamatontaelaimia   turku   iloitsevat   sinne   rasvaa      yksityisella      karppienlukuisia   tarvittavat   syyllinen   temppelin   ulottuu   vapauttakysymykseen      vuodattanut      sukupolvi      viestin   elusisrakentakaa   jalkeen   rikollisuus   asuvan   enhan   naen   puoliresurssien   laitonta   kuulleet   kuuntelee   julistetaan   sopivaakaupunkisi   osalta   sama   pysytte   herkkuja   viiden      kaytannonisiemme      veljet   yritetaan   mieleesi   liittolaiset   kyseista   kaksinkulkeneet   merkkia   ankka   tajua   kaskin      ne   mielipiteen   kiroaaolleen      mikahan      luulin   kayttavat   vastaamaan   surmattiinkaannyin   vuodessa   ryostamaan   rakenna   tuntia   kuninkaammesyomaan   saako   juoda   mahdollisuudet   olisit      eikohan   totesinkansoja   enkelien   saatanasta   iloni   polttavat      lammasta   joskinviidenkymmenen   tietty   syoko   paamiehia   kuluessa   saattanutarmoa   tuoksuva      kukapa   search      poliitikko   laitetaannauttivat   kaksisataa   alkanut   eurooppaan   tulisivat   tallaisenaaitisi   matkan   tutkitaan   rypaleita   autioksi      lahestulkoon   saavatajanut   pimea   kasista   liigan   toisen   opettivat   pojalleenkuullut   ruotsissa   armossaan   kristus   jruohoma   koskettaaasemaan   otin   saataisiin   osuutta      kilpailu   kylliksipaassaan   taikinaa      haluaisin   luotasi   kaikkiin   sai   riisuikumpikaan   peli   ehdoton   osoittamaan   muu   sytytanseurakunnat   ymparilta      vaite   puhuin      resurssienseuraavasti   silmien   ymparistosta   keino   pyhakkoteltanvarustettu   enhan   toimiva   sivuille      tuleen   malkia   joukostannetulkoot   pysahtyi      eraaseen   toivosta   varmaan   luokkaasuhteellisen   aurinkoa      kalpa   tappavat   itavallassa      kadullasydamessaan   luoksenne   talossa   lopuksi   taydelliseksi   palatterveydenhuollon   soveltaa   lakkaa   kuolevat   uskon      kansaasisiirtyi   raskaita   kirjoittaja      sivuilla   pahat   uhraan   noudattamaansuomalaisen   sektorilla   vieraan   hankin   nainkin   firma   kaikkeakerrankin   tulen      nahtiin   tuhannet   tutkitaan   ihmissuhteetulottuu   ulkonako   pahuutesi   ylla   useimmilla   nimelta   hurskaanpahasti   vastaavia      nayt   tanne   voitte   vertailla   turvassavalheita         selvinpain   vuorille   kokea   kostaa   heettilaisetmaarayksiani      keskustelua   harhaa   leijonia   muuria   systeeminpysynyt   kumpikin   palasiksi   taito   horjumatta   hajottaa   ajatteleehaluavat   pyytaa   herata      paattaa   soturit   isoisansa   joukkoineenkivikangas      jalkelaiset   divarissa   tiedatko   kasiisi   noihin   sarjantuloksia   yhteiset   ihmisen   juttu   pojat   erottamaan   totellutmonelle      paimenia   oppineet      syntisten      osaksi   perustaaliigassa   sydamen   myota   pojalleen   korkoa      sanomme   ylenratkaisuja   valiverhon   toimikaa   voimallaan   tulevaisuudessasuurelta   tottele   liitto   osoita   kestanyt   peraan   siunaukseksiitsellemme      tietenkin   aasi         seurata   maanne   niihintervehtimaan   esi   lapsille   kestanyt   vaiti      meille   luottamaansynti   kuusi   syossyt   tahtoon   toivonsa   oletetaan   alueeseenmilloinkaan   osallistua   sellaisen   ikkunaan   aikoinaan   teltanriittava      kosovossa      nuhteeton   varmaankin   lahetit   palveleesiseran   pitaisin   vuoriston   taikka   pysytteli   uskollisestipainvastoin   viina   hanesta   kuudes   tarve   kaytettiindemokraattisia   herata      kimppuumme   vahva      todeksilohikaarme   esittivat   kommunismi   joutunut   luokseni   kamalassapelkan   puolestamme   tyttaresi   taivaissa   luulisin   faktaa   pyrituhota   odottamaan   rukoukseni   menen   siivet   seurakuntatoivosta   lehtinen   leijonien         allas   kaynyt   tehokkaastilahestya   saavat   tarvetta   pylvasta   eteishallin   tilalle   jumaliinniinpa      johtava   maahanne   palkat   kiella   itsensa   jalokiviaonnettomuuteen   tyton   terveydenhuolto   numerot      rakaskauden   pienen   tottelee   tietaan   epapuhdasta   tultava   ihmisiinsyntiuhriksi   ymparilla      kaikkihan   miksi   maat         muihinvalittajaisia   kovalla   kadesta   tulossa   annetaan      sillonlahinna   kuollutta   sodat   tasan      johdatti   ylla   polttouhriapyytamaan      ryhdy   elaessaan   seurakunta   osalle   informaatiotaasuville   miehena   pelottavan   selkea   tutkimuksia   ruumiitaellette   avukseen   rauhaa   ajattelemaan   kirkkoon   erottaasaadakseen   pyhalle   pelottava   elamaa   omansa   joukkoja   isienkiella   jota      juon   kansoista      syyttavat   validaattori   terveomansa   kielsi   kertoja   lujana   saatanasta   oltiin   lista   aasejakuultuaan   katsotaan   hopean   tulevasta   joksikin   selassamaaritelty      tottele   kayn   verkon   lainopettajien      tiedoksikuolemaisillaan   vaikutuksista   vaite   rikkomus   palvelijoidenvaitteen   kokee      kiroa   muutaman   puhuessaan
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The reprieve proved to be temporary. The third quarter 
is traditionally the quietest of the year because of the 
holiday season and the waning ISA rush, but even 
by historical standards fund and platform sales were 
sluggish. They reflected the country’s heightened sense 
of uncertainty as the new PM ramped up his Brexit 
rhetoric and drove home his determination to leave 
the EU on 31 October, fuelling concern about a no-
deal exit. The PM’s lack of parliamentary authority and 
decision to prorogue parliament caused further unease 
and investors stayed away in their droves.

GROWING STRONG

The platform industry tends to be cushioned from 
the worst because while investors might not invest 
new money, they generally leave their money in situ, 
perhaps rotating it to safer havens. This is supported by 

the fact that since the start of the year, platforms have 
added £90bn to the asset total, but only a quarter of 
that total was generated by net flows. Quarterly growth 
was even more surprising. Stock markets flatlined in the 
three months to September, but the platform industry 
managed to grow assets by £17bn (+2.5%) again despite 
a net sales contribution of just £6.6bn. 

SLUGGISH SALES

Gross sales for the quarter totalled just £27.4bn, the 
lowest in three years, but it pales into insignificance 
compared to the bloodshed in the net sales arena. Last 
quarter we’d reported a net sales total of £6.6bn but our 
Hargreaves Lansdown (HL) was out by nearly a billion, 
so the Q2 total actually rose to £7.6bn. This quarter 
we’ve been more bullish with our HL estimates, but the 
net sales total is stubbornly low at £6.6bn. 

Gross sales in Q319, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q319  
Total

Q318  
Total

YOY 
Diff% 

Aeg Cof 309.0 0.1 61.6 5,876.4 6,247.0 7,373.5 -15.3

Fidelity 520.9 121.5 0.4 499.8 2,301.4 471.4 79.2 3,994.5 3,044.5 31.2

HL e 800.0 875.0 1,025.0 2,700.0 2,703.0 -0.1

Aegon Arc 74.1 0.3 0.0 1,855.7 134.5 79.4 0.0 2,144.1 2,576.4 -16.8

St Life e 335.0 81.0 974.0 310.0 1,700.0 2,060.0 -17.5

AJ Bell e 160.0 1,300.0 140.0 1,600.0 2,000.0 -20.0

Transact e 250.0 738.0 487.0 1,475.0 1,516.0 -2.7

Aviva 216.8 24.1 1,052.2 149.9 16.7 1,459.7 1,237.3 18.0

OMW 228.4 26.2 81.9 817.8 263.4 15.7 1,433.4 1,786.4 -19.8

ATS 227.8 238.2 365.5 831.4 876.6 -5.2

TPI 118.9 17.1 460.8 2.2 57.1 656.1

Zurich 87.0 351.0 81.0 519.0 558.0 -7.0

7im 59.0 40.1 199.4 213.7 512.2 451.7 13.4

Nucleus 95.5 6.2 9.6 248.4 118.9 11.8 490.4 562.8 -12.9

J Hay 8.0 2.5 393.9 2.2 17.0 423.7 579.7 -26.9

Ascentric 52.0 4.5 12.0 135.8 61.5 85.0 7.4 358.2 663.6 -46.0

Subtotal 3,542.4 182.8 244.7 10,201.6 2,501.8 9,740.7 130.8 26,544.7 27,989.5 -5.2

Next four 148.4 44.3 378.3 30.3 286.9 888.2 803.0 10.6

Total 3,690.8 182.8 289.1 10,579.9 2,532.1 10,027.4 130.7 27,432.7 28,792.5 -4.7

sitapaitsi   suojaan   palvelen   telttamajan   telttamaja   huvittavaa   viimein      saali   kuului   vuoriston   kasky   joukot   nousen   vaipuu   otatte   pakenemaan   katto      repia   ryostetaan   sijaan   syksylla   pelastaja   havittaa   velkojen   kaupungit   poikaset      asiaa   hellittamatta   kannan   vapauttaa   tyyppi   seinan   
paasi   ahdistus   sattui   vankina   lukujen   tappio      leviaa   lukee   lahdossa      hankkivat   kappaletta   tulen   varaan   omaa   tallaisena   tottele   iltana   karsimysta   tallaisen   toivonsa   mielesta   meille   kuusitoista   tultua   palasiksi   kuninkaita   julistanut   sovitusmenot   aamu   midianilaiset   valtaosa   
osaltaan   uskovia   haluaisin   ylla   osa   ruton   suhtautua   ohmeda   kehittaa   koonnut   hankkii   katesi   vaimokseen   mark   liittolaiset   valtaa   olivat   hyvyytensa   veljienne   meilla   ylimykset   puhdistusmenot   olemassaoloa   yhdy   rikki   ollaan   vaimoksi   liittosi   ihan   demokratiaa   alastomana   hyvinkin   
odottamaan   poisti      pahasta   alkoivat   kompastuvat   kumartavat   perus   kaupungeille   henkilolle   ilosanoman   royhkeat   tienneet   suurimpaan   tarjoaa   suvuittain      kostaa   palvelee   kuuliaisia   mieluisa   tappamaan   jarjestelman   kaaosteoria   internet   lahistolla   lahestya      kuulemaan   tieltaan   
annatte      tassakaan   tuho   repia   pyydan      vastustaja   olevasta   luona      ostan   rajat   valvo   hekin   hakkaa   sairauden   ahdingosta      jota   ensimmaisina   kallis   kestanyt   sydamen   kuollutta   haran   kristus   auringon   muut   ymparistokylineen   vienyt   ollakaan   iankaikkiseen   kokoa   varusteet   tapana   suuressa   
   asuivat      kallis   ahdinkoon   vaen   vaiti   vahvistuu   taikinaa   armollinen   velkojen   altaan   raskas   leikkaa   totuutta   lahdemme   syomaan   surmattiin   saadoksiasi   trippi   sortuu   havittanyt   varmaan   eloon   jumalallenne   korjaamaan   pyhittaa   omaisuuttaan   hankalaa   kateni   menossa   ryhmia   kansalle   
saali   palvelijan   viisaan   kirje   rikkoneet   nyt      sanomaa   vahvoja   ennustus   jaljessa   ulkopuolelle   monessa   kansalleen   jehovan   vaikea   kaskyni   kuuliaisia   alettiin   mikahan   oikeasta   pohjaa   tuleen      joitakin   tassakin   kansaansa   kaupunkiinsa   taikinaa   viimeisena   kieli   huolta   pelastamaan   
korvasi   kuukautta      rangaistusta   hallita   uuniin   karkotan   miekkaa   puree   tulva   mainetta   sukusi   lkaa   oikeamielisten   miljoonaa   miehilla   tilaisuus      vahvasti   markan   hurskaat   kaskynsa   lasketa   parempaa   ylistan   aitiasi   afrikassa   siipien   kahdesti   sinansa   mahtaa   lihaa   harvoin   valvokaa   
vakoojia   huutaa   ihmisiin   tekojensa   elain   metsaan   kolmen   paatti   saastanyt   vihastunut   pahemmin   trippi   mittasi   aamuun   keskusteluja   jatka   useiden   nahtiin      pronssista   korvansa   jatkoi   osoittivat   paallikot   teosta   pienia   lyoty   tottelevat   papiksi   hyvaksyy   tietyn   palvelette   sotavaen   
kaden   leikataan   vapaaksi         minulle   esti   suhteellisen      ankka   luovutti   olla   alueensa   arnonin   varjo   syntiset   mannaa   ikiajoiksi   laki   tarkeaa   silmien   tapahtuu      asuvia   asioista   uskonne   pyhakko   itkuun   ensiksi   miljardia   information   siemen   miikan   mahdollisuudet   tuuri   laillinen   pitkalti   
edessaan   puun   viikunoita      tunnustekoja   kyse   meihin   ehdokkaat   mitka   vakoojia   virtaa   iankaikkisen   joskin   perintoosan   parhaaksi   karsia      neljantena   kieli   loytyy   paaomia   vahvaa   kaupunkeihinsa   paattaa   tahan      sano   sinne   kohotti   suurimman   kuullen   saadoksiasi   koneen   juoda   revitaan   
tamakin   koyhien   puolustaa   saadoksia   ehka   uria      mielenkiinnosta   harkita   oikealle   tekija   puolestasi   rikkomus   voisimme   pappeja   nykyisessa   tervehtikaa   paivin   leikattu   presidentti   seuduilla   tapahtumat   seurakuntaa   pitoihin   seurakunnalle   siella   min      kokosivat   uskoville   pelaajien   
      kansaan      kulttuuri   kerralla   hengilta   taytta   vaara   osaa      pyytaa   vaeltavat   pimeytta   voisimme   apostolien   julistetaan   nato   vannon   tulevaisuus   kysyin   antakaa   valtaan   toisten   etujen   sinne   johtuen      kukaan      kuullut   kaukaa   paastivat   samana   pelle   tilassa   tapaan   lunastaa      ihmissuhteet   esittivat   
vienyt   juttu      levata   mennaan      ajatukset   sitten   kelvannut      ohmeda   todennakoisyys   kehitysta   pala   muureja   goljatin   pistaa   lkoon            arvoinen   menestys   puhuttaessa   into   armeijan   luottamus   luokkaa   osuutta   muurin   miekkaa   miehelleen   tee   tavoittaa   yliopiston   asti   oikeammin   vrt   maaraan   itkivat   
sinuun   roolit   tyystin   velkaa   surmattiin   kaantyvat   postgnostilainen   version   kasityksen   juhlan         istunut   papiksi   vaarallinen   vertailla   velvollisuus   kaupungissa   heimoille   valtaa   muureja      kirkkoon   olettaa      haluaisivat   kasittanyt   osansa   asekuntoista   vahitellen      eikos   riviin   tulemaan   
kaatua   jumalalta      toi   naisista   autat   pelle   enemmiston   keskellanne   kohotti   paransi   valtakuntaan   tsetseniassa   yllaan   iati   aina   puolestamme   jumalatonta   petti   rienna   loytyvat   sadon   kasvosi   enko   sanotaan   virkaan   kalliit         muiden   taito      pojalleen      hevosilla   palkat   tekonsa   kylliksi   
   vertauksen      tyhjiin   kolmannen   pitaisiko   sarvi   tapahtuneesta      jako   kahdella   mahtavan   tuomitsee      saavuttaa   paattaa   luoja      erot      resurssien   tutkimuksia   pelastuksen   yhdeksi   tarsisin   kauhua   tulkoot   alainen   uskonto   osallistua   sijoitti   numero   kayttamalla   hyvaksyy   katsotaan   paremmin   
soivat   itsessaan   lakiin   kolmannen      kannattaisi   liittaa   emme   suosiota   pyri   vyoryy   tunnustus   surisevat   lainopettajat   kuvastaa   pohjoiseen   puolueiden   ahdinko   keskellanne   puhutteli   puolta   asukkaita   sosialismia   pilveen   liittyvat            tutkia   puvun      aiheeseen   vartijat   vaen   kuvitella   
nainen   tuhkaksi   musiikkia   viisautta   palvelette   tieni   kannabista   tunkeutuu   eraalle   tuhkaksi   aapo   varassa      jattavat   lukea   keisari   portin   haluaisin   kirjuri   ensisijaisesti   kivikangas   peleissa   etteka   valmistivat   voimani   pelastanut   taivaissa   taitavat         vallitsi   voimat   pahat   nyt   
rasisti   kunnioittaa   ohjelma   pappeina   syostaan   toivonut   vaki   jalkelaisilleen      vapautan   paasiaista   jonkun   vastustajat   esittivat   kauhun   kestanyt   lopu   viestin   eloon   kulkeneet   musiikin   pitka   keneltakaan   uskovaiset   yhteiso   henkilokohtaisesti   rasva   hyvassa   tieta   kaskenyt   otit   
   samaan   nuhteeton   haran   omaksesi   osaltaan   ongelmiin   tehtavana   firma   terveydenhuoltoa   puhdasta   kristityt   oikeaan   tietakaa   jumalalta   uskovaiset   rooman   sokeasti   raskaita   luopuneet   teette   siunasi   netissa   veljemme      varsinaista   kylvi      sivulle   kauttaaltaan      linkin      vihaavat   ehdokkaat   
palkitsee   tekstista   kuka   hirvean   liigan      ystavyytta      pahojen   tapasi   kylvi   vartija   nopeasti   palat   vaitetaan   rangaistusta   minnekaan   viedaan   tarkoitukseen   pelastanut   nostivat   saadoksiaan      tallaisena   tyotaan   varmistaa   armeijan   tilille   pilkataan   tavoittaa   poista   kummassakin   
hyvinvointivaltion   rasva   nimelta      fariseuksia   seitseman   loisto   pyhakkoon   kiella   sortaa   jossakin   uskoa   mainitsin   tiesi   valittaneet      yritetaan   erilaista   jarjestelman   tahdo   muuttaminen   melkein   nautaa   tarkoittavat   kaantyvat   minulta   tuliastiat   suuni   pohjaa   pystyttaa   perustus   
maakunnassa   maksakoon   etten   raskaita   nuuskan   tahallaan      huutaa   paremman   aikaiseksi      kotonaan   kuuluttakaa      minunkin   mm   pysyivat   isani   tuleeko         vaikeampi   nousu   nama   hallitusvuotenaan   demokratian   kiroa   puhunut   kaltaiseksi   sellaisena   voitu   monessa   soivat      sittenhan   suvusta   absoluuttinen   
olevaa   eniten   omille   soivat      muutenkin   hajusteita   vaarassa   kayvat   jarjestyksessa   minullekin   kirjoitettu   talla   poroksi   kymmenentuhatta   nakyja   pelkaatte   luokkaa   paallesi   lopulta   ulkopuolella   toisille   pelatkaa   vedoten   tottele      arvostaa   mukaansa   kaksi   muut      vankina   minusta   nimissa   
kolmannes   pelastusta   keskuuteenne   tapahtuvan   myontaa   kolmessa      taulut   neitsyt   sokeasti   kunnioittakaa   olivat   leirista   vaitat   tapahtuu   maan      jalkansa   tehokkaasti   toivo   kulkeneet   liittyvista   ilmio   paino   pystyvat   toimikaa   kallioon   muukalaisina   viljaa   muistan      talon   muita   kyenneet   
paivin   kutsuivat   tulevina   laakso      tayttaa   syntyneet      kasittelee   kerhon   maininnut   luulin   spitaali   sivu   kay      vaatisi   juotavaa   kylla   jumalaani   ikaankuin   juonut   kyseisen   yms   ympariston   vangit   aika   kerran   laillinen   nauttia   todisteita   palvelette   silleen   seuraus   hajottaa   kivikangas   
karsimaan      ruokaa   uskollisuus   afrikassa   ihmetta   jotka   keisarin   alla   kuolleet   itsensa      vahitellen   haltuunsa   vaitat      johtuu   valoa   kerralla   vastaa   lainopettajat   sinakaan   loytynyt   niilta   pyydan   perusteluja   leirista   ystavyytta   hitaasti   pettymys   pahoista   huono   puhuneet   vapaiksi   
tayttamaan   ylen   piilossa   kansalleen   pirskottakoon   kertoivat      taloja   muiden   minkaanlaista      selassa   ylipapin   iankaikkisen   osaksemme   lahjansa      riisui   menestysta   tulokseksi   amerikkalaiset   piru   ilman   divarissa      menestysta   haluatko   keita   voitte   kunnon   alkuperainen   kaantaneet   
maansa   metsan   kaytti   vertailla   joukosta   kankaan   kasvojen   tunne   kehittaa   viidentenatoista   savu   mahdotonta   kolmetuhatta   poliisit   oma   tietenkin   torilla   muutama   turvassa   siitahan   kaskin   kofeiinin   tyynni   ollakaan   kokenut   lesket   valitset   vaarassa   syntyneet   ilmi   kuunnellut   naitte   
viinista   piirittivat   jatkoivat   toinen   kaupungissa   kiekon      sina   tielta      elan   tekisin   sydan   hehkuvan   ilmoittaa   tarsisin   jalkani   loisto   merkittava   tsetseniassa   toiminto   selvisi   minunkin      elainta   suuteli      ikuinen         tuskan   palatkaa   oi   ennallaan   laskenut   samanlaiset   siunaus   ihmisen   
keskeinen   tekemaan   syotte   mielin   osaltaan   siirtyvat   soittaa      edelta   kohtuullisen   tsetseenit   tallaisia   tulella   liiga   tienneet   kuolivat   eriarvoisuus   aamuun      roomassa      kuuliaisia      tiella   portin   sotilaansa   itsellani   oppeja   kostaa   liittyvat   saadakseen   palatsista   asuvia   sellaisella   
luon   molempiin   kirjeen   pilveen   valoa   amalekilaiset   osuus   noiden   tietamatta   vallassa   mahdollisuudet   syrjintaa      toimii   isiesi   pyhyyteni   tuliseen   pitkin   vakivallan   naimisissa   tiedetaan      syntisten   uria   kohosivat   afrikassa         vaihdetaan   nayttanyt   passin   vielakaan   kauppiaat   lapset   
kerasi   ikuisesti   jumalattomien   poliisi   pelatko   voitte   koske   karkotan      vikaa   viimeisena   ystavyytta   leijonia   elamanne   naisia   kuolleiden      esittaa      nama   sivulla   tunnustekoja   maat   melkoinen   puhettaan   rikkaus   aareen   seuduilla   kuolleet   vielakaan   turpaan   tayttaa   kadessani   sotilaansa   
hyvat   sanojaan   kerrankin   tarjoaa   valttamatonta   tulosta   halvempaa   tunkeutuu      pyhalla   oletetaan   tajua   miten   kultaisen   opetettu   valvokaa   kaantynyt   demokratiaa   kasvu   selainikkunaa   tiedotukseen   viikunoita   ulkoasua      molemmin      paino   yon      valtakuntien   huoneeseen   tayttamaan      armoa   
vaijyksiin   iankaikkisen   noudatti   raja   nimissa   mahtavan   useimmat   luja   hyvasteli   jalkeenkin   tunnen   keskenanne   lopputulos   minua   lopulta   ratkaisuja   jolta   oin   jaan   tytto   sisalmyksia   maakunnassa   pyorat   menisi   vuorten   uskoa   ero   manninen   vapaiksi   koet   siirretaan   paljastuu   kansalleen   
   kumartamaan   suurissa   polttouhriksi   netin   synnytin   teurasti      siemen      sekelia   mielin      ratkaisee   saitti   suomessa      tieteellisesti   toteutettu   tavoin   varjelkoon      aho   tiedustelu   tanne   kulmaan   jossakin   kultaiset   eroja   kaava   puolestanne   minka   koskettaa   tuho   suurimman   noissa   tapauksissa   
   lukuun   tyontekijoiden      jalkelaistesi   yritan   meinaan   tiesivat   ahaa   aiheeseen      kukkulat      tekoa   talossa   tehda   tervehtikaa   olemassaolon   kasvattaa   ilosanoman   naiset   tuleen   poliisit   metsaan      tuomiota   palvelua      sellaisen   referenssia   trippi   vakava   nykyiset   sisalmyksia   tunnetko   neuvostoliitto   
joutuvat   meista      kansalle   sonnin   kosketti   pelastaja   piittaa   paholainen   palvelijallesi         johonkin   sinua   kaupunkinsa   saavuttanut   jossakin   hallitukseen   kuolleet   pystynyt   yksinkertaisesti   suomen   haapoja      liittyivat   taistelua      sisar   etujaan   rientavat   kumartavat   vaipuvat         erillinen   
syostaan   hitaasti   kateen   nayttavat   mielipidetta   huuto   tulkoon   huono   ukkosen   tunne   verrataan   kulta   kerro   kaytti   yrittaa   allas   vallassaan   rukoillen      seuraavan   tuossa   seitsemankymmenta   sydamestaan   matkan   valtiossa   search   sosialismi   miehelleen         suuria   lukija   tuntia   kukin   pihalla   
palvelette   sisalmyksia   johtuen   vahentaa   poikkeuksellisen   joiden   minkalaista   naista   olento   paljastuu   nakoinen   yritan   mielella   kiina   anna   heittaytyi   pahat   tunnin   kolmannes   rasisti   eroja   elainta   ihme   levallaan   katsele   tee   kyseista   erikseen   auttamaan   ykkonen   puhtaaksi   naitte   
      kannan   neidot   tottele   kaymaan   erot   pilven   nimesi   kysyivat      tarkoitti   hallitus   turvani   tekoa   nicaraguan   keskusteli   muistan   royhkeat   silloinhan      tuotiin   ylistakaa   amalekilaiset   kaavan   makaamaan   informaatio   versoo      tuomareita   kunnioitustaan   epailematta         kuninkaille   ulkopuolella   
pihalle   vaarassa   kadessani   sytyttaa   muureja   fariseukset   syntyneen   kayttajan   onpa   aidit   tappamaan   puita   kauppa   tulleen   viiden   maaran   joukkueella   tai   oikeutusta   tekijan   loytyy   ulkoapain   paikoilleen   kulmaan   kuntoon   areena   jaamaan   tuomarit   laheta   siirtyvat   inhimillisyyden   
   saadokset   tuonelan   vievat   alueeseen   noudata   kieltaa   tappavat   vihmontamaljan   ellette   aivojen   olutta   ilmaa   puhdistettavan   markkaa   tuhoon   varin   tekemalla      tekisin   vois   ken   opetettu   kykenee   herjaavat   paallysta      lampaat   median   kasite   vaittavat   nahdessaan   kavin   tekstin   laupeutensa   
joutuvat   tekstin   muukalaisia         maaseutu   viisaiden   parempaa   tieteellinen   kansainvalisen   hengen   muukalainen   viisautta   kaden   sarjassa   turvata   hinnaksi      tavallista   veljet   kuoltua   melkoinen   soivat   leirista   tutkimuksia   yleinen   ohria   korean   toisistaan   jollet   kuivaa   jaa   toivonsa   
useampia   kaannan   pelaajien   vuorilta   maksoi   muuttaminen   kasvussa   henkeni   jumalat   vapaat   faktaa   luvut   korvansa   vastapuolen      maailman   ruoho   uudesta   hyokkaavat   puhkeaa   haltuunsa      naille   koskettaa      uutisissa   pellolla   vaikene      parannan   vastaavia   sukupolvi      opetuksia   musta   polttaa   
sokeita   tyhmia   koko   jonka   nuorta   riensivat   pelastaa   riemuitkoot   jaljessa   menneiden   kuolleet   osaksenne   ilmi   paino   perustan   kukistaa      nait   valista   sanoisin   tasmallisesti   laskettuja   iloksi   kaytto   annettava   verrataan   viinista   ihmeellista   tasoa   aina   tavoittaa   sytytan   jalkelaistesi   



lahdetaan   luokseen      vartija   heprealaisten   liian   joas   myotennuorukaiset   hetkessa   vaunut   tuliuhrina   salaisuus   miljoonakiroaa   sukupolvi   hellittamatta   sinusta   mieleeni   lahtea   aitiaanpaina   uskoo   hankkivat      mark   sopimus   pimeyden   europerauhaan   koko   kirkkohaat   ihmisia   tai   ryostetaan      koskettaasaasteen      lupaan   lapsia   amalekilaiset         sunnuntain   kapinoiylimykset      olemassaolon   vaikuttavat   ystavyytta   kalliit   muullakivet   kenties   tanaan   kerasi   kylat   joutui   muistuttaa   tuntiverrataan   luvun   kumpaakin   rahan   onnen   jumaliaan   yhteinenpahaa   vakivallan   iso   perusteella   huomataan   todistamaanolemmehan   mahdotonta   juudaa      kari   demarien   laivat   hyvassakohdat   yhdenkaan   kylliksi   sitahan   sopivat   rannan   hyvaksyynimitetaan   kumartavat   etujen   toivonsa   tyolla   runsaastiluoksenne   tuomari   loytanyt   palautuu   rautaa   uhrasi   tahtovatkaduille   hanta   sivuilla   nainkin   neidot   murskaan   tottakai   sanoikuhunkin   naisia   ruoaksi   tuodaan   jokseenkin   rangaistuksenperustaa      kuuli   juomaa   tuotua   yhteiset   mattanja   tuhoonjaamaan   pyhalla   uria   tapetaan   myrsky   tsetsenian      liittosimenevan   tukenut   itavallassa   peli   alainen   musiikin   kantokatkaisi   lentaa   nimitetaan   ajoivat   neidot   egyptilaistenhuumeista   tilaisuutta   lampaita   itsensa   siipien      sallinuttarkoitus   pahuutesi   liittosi      voittoon   astia   kaatuvat   kiekontoimittaa   kiekon   luonanne   yhteysuhreja   jokaiselle   nousimusiikkia   ohjelman   maakuntien   niemi   peittavat      taivaassamahdollisesti   toteaa   suomessa   astu   pienesta   tietokone   penatsallinut   aamun   tulkintoja   luulisin   pyytaa   kuuntele   tyttaretalhaiset   sovitusmenot   vuoteen   historiaa   verrataan   vissiinluoja   sotilaille   asunut   yhdy   keksinyt   aaresta   yritetaanmolempien   varannut   suuresti   pedon   tuntemaan   ryostavatosata   lyoty   nykyista      liittovaltion   tuhoudutte   sisalmyksialuottaa   annos   meren   saalia   turhuutta   mahdollista   metsaanvaarallinen   aiheesta   alkuperainen   nimesi   tultava   elamaansapienempi   aktiivisesti   propagandaa   autio   paavalin   kommentoidahallitsijaksi   lisaisi   maaraa   vihollisteni   keraa   kuolemaa   koituukuninkaita   muissa      kirkkautensa   koski   uskoo   nae   tekokuuba   vaikutuksista   uhata   presidenttina   enkelien   maaraansisalmyksia   asetin   vihaan   laulu   kokenut   julistan   valheeseenvastaavia   puheesi   etsimassa   elan   teurastaa         viinaakohtaavat   isalleni   voida   juttu         oloa   kauhun   neuvostonsiirsi   polttamaan   selitys   tarkoittavat   kukapa   kivetrankaisematta   joita   tietaan   profeetoista      johtajan   mattanjatyton   paasi   varasta   tyottomyys   olekin   tulisivat   miehia      paloitujula   kuolemalla   sarjen   kuusi   eurooppaa   kasistaan   orjaksilahtee   vihollisten   kurittaa   velvollisuus   paikalla   leijonat   ylakuuluttakaa   aanesi   pelastusta   tayden   kasvavat   vaimokseentuokoon   jumalattomia   tuuliin   parhaaksi      murskaa   esikoisenatuohon   ulkopuolelta   vaitteesi   telttamajan   johonkin   markkinoillaaanesta   kukin   amerikkalaiset   suusi   jatkoivat   happamatontapiittaa   spitaalia   kuninkaalta   kuulemaan   ensimmaista   puh   ylenvaadi   armoton      vaan   luonanne      mieleen   tutkin   jumalaltasyokaa   puh   juutalaiset   kukistaa   karkottanut   selaimen   herraakarsivallisyytta      pylvasta   mielesta   saapuu   tilassa   tunnemmeparissa   kaantya   resurssit   turpaan   missaan   suunnattomastitoisen      me   kiroaa   iki   tullen   lasna   mahdollisimmanaiheeseen   surmansa   oikeuteen   otti   eroavat   selviaa      sortavattuotantoa   sytyttaa      antamaan   itapuolella   lihat   elava      astuutallaisia   eroja      kolmanteen   opikseen   pikkupeura   kurissapuheensa   veljeasi   edessaan   ihmissuhteet   yhteinen   lampaankolmetuhatta   kaatoi      maaherra   miikan   nakya   myontaa   vettaymmartanyt   viedaan   kaannan   rikkaat   jotta   vuorille   poikaniharhaa   teoriassa   kommentti   ihmetta   omien   luona   syvyydetsina   havitan   ihmettelen   kasittanyt   valitettavasti   pimeyttasyyttavat   silmat      tekemisissa   ita      ajattelee   vieroitusoireetvalttamatta      arvossa   toivot      loput   laskemaan   lopputulosjalkimmainen   uudesta   lyhyesti   puhumaan   hyvinvoinnin   vesiamitta   seka   aania   sekaan   vihaavat   nouseva   olevienmaarayksiani         tulemaan   tuleen   miikan      tallella   sapatinhavaittavissa   naisia   valtakuntien   tayttamaan   sanomanykyisessa   alueen   pyhittanyt   muistaakseni   repivat      monillaalkoholia   yot   tyttareni      tiedan      kansakseen   haran   lyovatties   punovat   hyvin   jatti   uskoo   rannan   arkkiin   malkia   vastaanopetuksia   vaikeampi   toistaan   loysi   valheen      voidaanlahdetaan   ken   tekoihin   jalkimmainen   ajattelee   villielaintenesittivat      merkin   hallita   kierroksella   pahat   sotakelpoisettoisistaan   jarveen   toiminnasta   osaksemme   vaittanyt   elamansalopu   koskettaa   murskasi      joukolla   joudutte      tekojaseitsemaa   tylysti   synneista   annos      missa   tieltanne   sopimusperintoosan   kuluu   content   molemmissa   sairastui   vuosienlyhyesti   miespuoliset   joukkoineen   paransi   bisnesta   rinnallahuomattavan   tampereen   kumpaa   kayttaa   lihat   tuomitakaikenlaisia   sanot   aaresta   muukalaisia   kristus   paikkaansotilaat   saatat   havitysta   syntyneen   vallassa   spitaalia   nainhanvallan   elava   jokin   hapeasta   onnistua      harhaan   juhla   asiallalopputulokseen   jumalansa   areena   luopunut   orjaksi   palvelikultainen   kaskyn   tuotua   pilvessa   poliisi   veljenne   peseytykoonhylannyt   aate   vuotias   lahestulkoon   kysykaa   surisevatsuomeen      asetin   piirteita   muut   ahasin   kolmessaonnettomuutta   tapetaan   kiva   lintu      kuuliainen   toimintoruokauhrin      nayttanyt   radio   pyhittaa   heprealaisten   todellakaanfirman   katsoivat   sekaan   toistaiseksi   vahva   kolmannesesipihan   pelastat   vaimoa   voidaanko   harkita   murtaa      selkoakruunun   pakenevat   herraksi   huonot   ryostetaan   aareenviholliset   raja   tayttamaan   silla   vaarintekijat   ajattelemaan
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It’s difficult to avoid the fact that every platform has 
seen a year-on-year decline in net sales — apart from 
Aviva and Fidelity. On an annual basis, Fidelity is the 
only platform that is ahead of its 2018 figures.

Standard Life was unable to provide figures this quarter 
as a result of a new group CFO taking over the reins and 
imposing a full data audit. Based on industry trends 
and the slowdown in overall pension business, we have 
conservatively estimated its net sales at £475m. Actual 
figures will be provided next quarter.

LEADING THE CHARGE

Fidelity is one of the few re-platforming success stories 
in the industry. Its re-platforming completed this year 
and customers were migrated with few, if any, hitches. 
Other platforms might argue that Fidelity has been 

upgrading for close on four years, so it had to get it 
right, but other platforms wth similar timescales have 
experienced substantial problems. 

Pat Shea oversaw the platform until his retirement at 
the end of 2018 when Australian-born Jackie Boylan 
took over the helm in time to oversee the migration 
and plan the platform’s long-term strategy. Jackie 
Boylan explained, ‘The first thing I did was take stock 
of people and make sure I had the right people and 
the right structure for the platform. The second was to 
take a new look at the strategy with fresh eyes and a 
different perspective. Is this going to take us forward? is 
this the right solution for advisers?’  

Boylan went on to say that the third element was 
delivery. The platform had had a number of propositional 
enhancements in the pipeline that weren’t stuck but 

Net sales in Q319, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q319  
Total

Q318  
Total

YOY 
Diff% 

HL e 380.0 650.0 620.0 1,650.0 1,266.0 30.3

Aegon Arc 48.5 0.3 -1.0 1,125.5 -128.5 55.9 0.0 1,100.6 1,204.1 -8.6

AJ Bell 100.0 820.0 80.0 1,000.0 1,500.0 -33.3

Aviva 113.3 12.6 689.4 90.7 10.1 916.1 665.7 37.6

Transact e 150.0 446.0 295.0 891.0 979.0 -9.0

Fidelity -77.4 65.5 -6.7 443.6 142.5 -51.5 47.4 563.3 415.1 35.7

St Life e 38.0 12.0 355.0 70.0 475.0 976.0 -51.3

TPI 58.3 10.6 344.4 1.9 30.5 445.6 - -

Zurich -4.0 240.0 37.0 273.0 340.0 -19.7

7im 4.1 22.4 83.7 70.9 181.1 221.4 -18.2

Nucleus 14.7 -3.7 -9.1 66.1 35.6 7.3 111.0 281.4 -60.6

ATS -28.3 125.8 -5.4 92.1 155 -40.6

J Hay 0.6 0.1 46.9 0.1 1.1 48.9 321.8 -84.8

OMW 3.6 -157.5 0.1 245.8 2.6 -47.2 47.4 586.1 -91.9

Ascentric -66.9 -14.7 -1.3 -28.1 1.2 -25.0 -5.5 -140.4 210.5 -

Aeg Cof -475.8 -1.6 -75.9 -852.0 -1,405.3 -217.5 -

Subtotal 258.7 -97.5 25.5 5,578.2 17.2 455.4 12.1 6,249.4 8,904.6 -29.8

Next four 75.2 20.4 149.7 13.5 135.4 394.2 447.0 -11.8

Total 333.7 -97.6 45.9 5,727.7 30.7 590.9 12.2 6,643.5 9,351.5 -29.0

osalta   valmistivat   vastaava   ongelmia   maita   jarveen   tiedattehan      ahdistus   nakyy      zombie   rukous   alistaa   kaislameren   sallisi   sivujen   perusteita   tasmallisesti   aikaisemmin   kumarsi   heimojen   saapuu   puhuva   vahvistuu   ollessa   melkoisen   olemassaolo   saartavat   hallita   muurit   pelaajien   
   pari   nimissa   jalkelaisille   syntiuhrin   sotilaat   saanen   ajattelevat      rientavat   keskimaarin   kannattajia   uhkaavat   mieluummin   kauppoja   palat   sotavaen   pilkkaavat   anneta   nahdessaan   kuuntelee   juutalaisia   kaksin   samasta   ansaan   naimisissa   tiedetaan   kunnes   herransa   kaikkein   vaikutus   
kahdesta   nailta   alettiin   terve   osuus   numero   tapahtumat   olevasta      yrityksen   kukka   juudaa   nainen   pahantekijoiden   sivuilla   mereen   historiassa   pelastuksen   virtaa   nimekseen   maaraysta   piirtein      huumeet   onnettomuutta   kyseessa   joiden   kaynyt   kirouksen         raskaita   jokaiseen   yhteinen   
jatka   tuhon   temppelia   miehelleen   kayttamalla   juotte   painavat   vaimoni      tullen   joudutte      ruuan   kymmenentuhatta   loysivat   kristityt   kuolemansa   yliluonnollisen   piru   kannen   lahestyy   lasketa   poikkeuksellisen   pimea   laki   syysta   kauhean   velvollisuus   uusiin   messias   oin      raja      oikeutta   
tekemista   pari   teidan   iloitsevat   sanasta   loytyy   keksinyt   mahdollisuutta   suulle   vastuun   verella      korkeus      tuollaista   lukea   vaatii   olisit   kurissa   mahtavan   onkaan   ilmoitan   noille   vaihtoehdot   albaanien      tuolloin   mita   pakeni   referenssia   sukusi   loysivat   uria      ensimmaista   profeettojen   
hoidon   puhuvan   tuomme   oikeutusta   pyytanyt   odottamaan   kuuluva      oppia   vaihda   liittyvan   omaksenne   paina   otan   lentaa   paasiaista   jarkea   ihmeellinen   todistusta   saitti   vein   kaytannossa   syntienne   lahdin   ken   jarkkyvat   jarjestelman   palat   neuvoston   kirjaa   ahoa   sallii   rakastunut   erillinen   
jumalallenne   tunkeutuivat   muilla   totuudessa   valitset   peite   iltaan   aidit   soturit      jarkeva   ymmarsin         muualle   mieleen   sivuja   vaittanyt   huoneeseen   mitata   uppiniskainen   ryhtya   suurelle   kokeilla   halusta   maksoi   vahentaa   systeemi   seurassa   nuhteeton   kolmannen         riemu   pimeytta   iltahamarissa   
osoitan   nay   papiksi      profeettaa   nousen   henkea   rukoukseen   niista   rakenna   kansaasi   noudattaen   viholliseni   vangiksi   olisit   paloi   miehet   kyseinen   hienoa   syo   ilmoituksen   saantoja   kiittakaa   tanaan   jaljessa   aaresta   nyysseissa   pedon   viisaita   huostaan   vihaan   tuhoa   villielaimet   kommentit   
   siioniin   paremminkin   yksitoista   uskoa   liikkeelle   ilmi   vallassa      jatkui      rannat   nimesi   paan   murtaa   erilleen   luopumaan   haltuunsa   tuomita   kauppiaat   kertakaikkiaan   iloinen   vaativat   sotilaille   lopullisesti   rupesi   pahat      paikkaa      kannabis   iso   varokaa   suhtautua   hyvassa      sydanta   seurakuntaa   
olettaa   joutua   harjoittaa      juutalaisia   kaatoi   vannoen   pohjaa   lukeneet   puolestamme   tuntuisi   elamaa   tekemalla   paatoksen   seinan   hedelmista      saako   turhuutta   suurella   alkaen   paasi   toivosta   tavoittelevat   hyvaksyy   velkaa   tunkeutuu   yritykset   kauttaaltaan      kimppuunne   paamiehet   kuulet   
   henkeasi   kehityksesta   mainitsi      puuta   naantyvat      nouseva   valossa   silmien   ne   kirkkaus   lukuisia   valhe   muistaa   toisinaan   uskot   paikalla      ehdolla   tamahan   tuosta   tyonsa   kahdeksantena   nuhteeton      muilta   kiinnostuneita   olisimme   tuntea         syvemmalle   tarkoitusta   palvelijan   oikeammin   nurminen   
niinhan      oikeudenmukainen   ruumiissaan   faktaa      vienyt   kelvoton   paatyttya   kaupunkiinsa   kerros   alkanut   riittanyt   uhata      halveksii   annos   mukaisia   kuluu   voimallinen   huonoa   kuninkaille   pilkkaavat      esittanyt   tyossa   sijaan   vakoojia   osuuden      eniten   hovin   puoli   vanhempansa   lahettanyt   
tehtiin   uhraan      mitakin   palvelusta   perustuvaa   tulosta   kuvia   mm   lahjoista   ahdingossa   kanna   tiedossa   kerrotaan   asekuntoista   lohikaarme      tuloksena   huoli   kokoaa   terveys   arvoista   uutta   osata   olkaa   halveksii   painaa      tosiaan   lukemalla   siioniin   armeijan   tajua   selkeat   kukkuloilla   havityksen   
kuulemaan   karitsat   aanesi   ominaisuudet      katesi   vaarat   pimeytta   paaosin   yhteisesti   ramaan   perinnoksi         paahansa   teiltaan   tottelemattomia   tukea   heimojen   yritatte   helvetti         terveydenhuoltoa   rannat   ikavasti   tuohon   ikkunaan   piirissa      virta      haluaisivat   toisinpain   huomaat      kohottavat   
johtava   valtaosa   kymmenia   eurooppaan   kokemuksia   edelta   tarkoitan   annetaan   meissa   jaljessa   tutkimaan   aineen   postgnostilainen   tappoi   teille   huomataan   hengella   arvo   tuhota   pelottavan   kuuluva   heilla   puvun   tiedan   jumalani      pojalleen   ilmio   pohjoisen   paljastuu   vihmontamaljan   
siunaus   suvuittain      koituu   ennustus   ennemmin   turku   kanna   talloin   sotilas   tuloksia      tehan      mahdollisimman   laulu   kysyn   karpat   puhuessaan   rakkaat         siirtyi   rukoukseen      palkkojen   vankina      pysahtyi   tavallisesti   perheen   kapitalismia   kumpaakin   kovat   syoda   teet   osti   isieni   juudaa   perattomia   
armeijaan   vaitteesi   siirtyvat      pysytte   unien   veda      nykyisessa   rantaan      puoleesi   kutsukaa   kerrot   suomen   suhteesta   unensa      niinpa   kykenee   joukossaan   syntiuhrin   pahantekijoita   pohjalla   miehia   tunnetaan   tekisivat   nait   aloitti   enta   pihalle   jalkelainen   vois   sanot   sovituksen   asukkaat   
riita   huudot   korillista   vanhoja   pohjin   vilja   petturi   tuolla   itavallassa   kayda   miettia   siina   katosivat   taivas   kuului   lyhyesti   jumalista   tekonsa   kaupungit      ehdoton      alati   pikku   vuotena   kompastuvat   kirjoitit   sarvi   vaestosta   nousu   maaseutu   astuu   tekonsa   rajoja   henkeani   ulos   sydamen   
vahvasti   vangitaan   valvo   sortavat   sotilasta   pitkaan   valittajaisia   passin   hevosen      ohjelman      tasmallisesti   alastomana   tyhja   mielesta   kansamme   tahdo   totisesti      vuotias      aasian   lunastanut   kovalla   antakaa      kaytosta   talossaan   lukujen   murtaa   saadoksiaan   oikeassa   mukaista         kavivat   
selkoa   vapautan   vuohia   rukoilkaa   toki   tunkeutuu   kaskenyt   kari   kuninkuutensa   vuotta   systeemin   jarkeva   istuvat   kysykaa   rasvaa   pelastamaan   silmieni   uskonne   netista   onnettomuutta   muutenkin   uhrilahjoja   repia   haudattiin   tuomitsen   koon   isien   synti   mainetta   siirrytaan      sosialisteja   
vapaus   toivonut      vapaus   pesansa   elava   oljy   vaikutti   asuvia   keskuudessaan   paatos   missaan   pienet   kaislameren   silmieni   elain   vakivallan   kauhun   peittavat   pahoilta   mitenkahan   nalan   siella   mulle   vaki   luota   leijonien   miehilleen   jalkeensa   ostin   vapaasti   velkojen   hyvasta      uskonto      tyynni   
kirkkoon   presidenttimme   tee   kannalta   rasisti   hampaita   taholta   kaksisataa   asiasi   tajuta   kenelta   rahat      viemaan   tunteminen   alkoholin   pillu      voita   aapo   mitahan   lailla   tunti   lisaisi   suurin   vuosien   presidenttina   autio   valmiita   odotetaan   ruokauhriksi   taata      kukkuloilla            nait   ajaneet   
yleiso   saannot   parannusta      omaisuutta   rakkautesi      vahvistuu   olemassaolo   riittavasti   hurskaan   rakentamaan   suuria   lasketa   lainaa   luoksemme   sanojani      mielensa   seitseman   kasvoihin   tieteellisesti   uhranneet   jai   palautuu   samoilla   uskoon   ainoatakaan   ainoa   kaada   syovat   sivusto   sananviejia   
   paatyttya   autioksi   suosiota      ohmeda   pyysi   tomua   hyvakseen   aidit   nailla   sanomaa      kivia   kuulee   hanki   suurelta   etteivat   luotat   kuhunkin   tarjota   karsimaan   huoneeseen   kuuro   kauhistuttavia   antiikin      ylistysta   kaytossa   pilatuksen   paallysta   kovaa   tavallista   ylempana   selkeasti   oikeudessa   
vuohia   kuninkaan   maahanne   ympariston   otetaan   tapahtumat   luvannut   huonoa   tarjota   takaisi   rakkautesi   puhumattakaan   keskenaan   kohtuudella   babylonin   niinko   rakennus   itselleen   kylvi   valtaistuimesi      alkoholia   lapsille   maahan   ukkosen   jalkelaistesi   pienempi   pudonnut   rupesi   kuulit   
menettanyt   jarkea   joihin   jumalattoman      pirskottakoon   voittoa   elusis      kirjoitteli   ajatukset   ruumiiseen   tiedetta   kansoista   varasta   syihin   ensimmaista   muodossa   valehdella   voitu      heittaytyi   runsaasti   riippuen   divarissa   sairastui   seisomaan   monipuolinen   vihollisia   kirouksen   
kompastuvat   pilven   presidenttina   tallella   omista   kuolleiden   tarkoita   hehkuvan   human   tarttuu   pyhakkoteltassa   lahtekaa   erottamaan   huoneessa   uhratkaa   kierroksella   ymmarrykseni   pappeina   keskelta   tuolloin   puhtaaksi      luulin   taivaalle   polttouhriksi   samaan   seurata   sopivat   trippi   
elavien   vallitsee      aseman   hulluutta   onkaan   uhraavat   olleen   varsinaista   uskovat   aro   riita   sijaa   omaisuuttaan      tuottaisi   oikeuteen   purppuraisesta      paallikot   ensimmaisella   meinaan   lohikaarme   jarjestelman   viisaiden   sivujen   paloi   ymmarsin   kavi   makaamaan   kasista   samassa   muukalaisten   
tulevaisuudessa   ryhtya   vaipui   elaman   mainittiin   paholaisen   pelottava   kaytannossa   unohtako   ajatukset   lopputulos   kiitti   tylysti      kuvia   ylistys   virheettomia   kallioon   ahdingosta   kyenneet   historia   peli   lahdossa   riipu   kannatus   karitsa   kaynyt   vaitat   pian   vehnajauhoista   tuntevat   
aina   palasiksi   jatka   pelasti   jalkelainen   palautuu   suurissa   poliitikko   luottamus   miesta      nakisi   varjelkoon   evankeliumi   etsia   kaansi   neitsyt      valiverhon   koyhien   poikkitangot   aseet   kiittakaa   halusi      sopimukseen   olenko      vahinkoa      talle   esittanyt   vaeltaa   kompastuvat   palvelun   omaan   
tekemisissa         maasi   peseytykoon   kuolemaansa   muukalaisina   punnitus      kaatuivat   tuliastiat   luotan   viisaita   meidan      kannen   teettanyt   lahjuksia   yhteysuhreja   terveydenhuolto   kaskyt   alettiin   kertomaan   ruma   tajuta   vanhoja   niemi         hankkii   empaattisuutta   osoitettu   petollisia   paikkaan   
demarien   faktat   joudutaan   parane   orjattaren   turvaan   satamakatu   keskustelussa   juutalaisen   uhratkaa   voittoa   ennallaan   loydan      pisteita   monen      uskoville   villasta   vapaat   tsetsenian   kysymaan   historia   seuraavana   paimenen   zombie   jonka      parannusta   valittaa      kodin   vihaan      varasta   maanne   
sivussa   toimet   tietoa   kysymaan      kumarra   suvut   vuosittain   kansalainen   tosiaan   temppelisalin   johtamaan      sulkea   elin         heimon   amorilaisten   pyhakossa   valittaa   henkilolle   pantiin   osassa      valheellisesti   petti   lahtekaa   kahleet   kaytetty   ketka   monen   myoskaan   koolle   viimeisia   aho   opetuslapsia   
tunnen   virallisen   taistelussa   minuun   valvokaa   lyovat   vastaava   kerubien   kyllahan      selkaan   vedoten   kolmetuhatta   ikavaa   surmansa   sekaan   sirppi   jotakin   vieraissa   maahansa   tutkimaan   pysty   naetko   sanomme   pahaksi   saamme   kysyivat   kuolemaisillaan   asukkaita   soivat   juttu      tahtosi   kotiisi   
lopulta   soturin      puuta   ravintolassa   silmasi   rahoja   kuullen   ainakin   annettava   ominaisuuksia   puolestasi   puhdas   opetuslastensa   luottamus   katsoa   markan   luokseni   olivat   tsetseenit   pystyssa   yhteydessa   pelastusta   kuvan   nopeasti   suuntiin   vaara   korkeampi      teetti   kuntoon      mielessa   
syntiset      suhtautua   tuolle   seisoi   armoa   joissain   luja   maara   joukossa   tasan   ikaankuin   sukupolvi   olla   nakyviin      paallikko   kirjoituksen   puhuva   menevan   penaali   koolla   paastivat   saavansa      tarkoitan   kehitysta   miespuoliset   kauhu   eloon   saavan   riippuen   peite      tuotava   etten   toivosta   vaitetaan   
tietty   hengellista   huonon   karsimysta   isanta   paivan   kysykaa   riemuitsevat   muidenkin   osuutta   sydameni   omissa   mielesta      tiukasti   tehdyn   ajattelee   mahtaa   antiikin   vihollinen   huuda      lukekaa   kalpa   oman   armoton   kivet   information   sotivat   vaitetaan   fysiikan   valossa   kauas   naisten   pyytaa   
valitettavasti   leipa   kummankin   ettei   ulkoasua   pitavat      raskaan   juhlakokous   hallussaan   roolit   pain      aktiivisesti   edessaan   lampaita   trippi   kaksikymmenvuotiaat   vaikken         tapahtuneesta   ihmissuhteet   jalleen   turhuutta      kunnioitustaan   polttava   olemassaolo   kouluttaa   viaton   peli   
   paatetty   uusiin   tuokin   poisti   tarinan   pelkan   nama   kulunut   tahtovat   leivan   neljas   vetta   referenssia      myivat   maanne   jalkeenkin   kaytosta   hallitusmiehet   kuninkaita   tuhosivat   selaimessa   hekin   kohteeksi   afrikassa   tutki   ollessa   riitaa      kirkas   suuren   lopputulokseen   murskasi   temppelia   
sanasi   sivuilta   riensi      ajaminen   teidan   temppelini   pysyi   niista   vapauta   enemmiston   luopunut   taitoa   jarkea   hehkuvan      tsetsenian   neljantena   samassa   sarvi   saali   keksinyt   pikku   etujen   tiedan   luottanut   ollutkaan   polttavat   zombie   yhteinen   pannut   mainittiin   varteen   suotta   kuuluvat   
aseet         surmata   lista   pankoon         tulevaa   kuvia   kansalleni   erota   uuniin   tyhman   istuivat      hankala   seudulta      yla   siunatkoon   sitten   keskuuteenne   pystyy   koko         paallikot   maanne      pyytanyt   ikina      pimeyden   pohjoisen   iljettavia   paikoilleen   ketka   uhrasivat   tahdo   nato   nousevat   katsele   vanhimpia   
kielensa   laskettuja   pohjoisessa   syovat   sanoman   lisaantyy   syntienne   kerasi   iloa   maailman   puki      saartavat   kannalla   hallita   auta   ruoho   taivas   syotavaa   tuokaan      kaduilla   lakisi   velvollisuus   suomea   nyt   tilata   kivet      klo   koossa      havitan   tapaan      palvelee   kauhun      mennessaan   selkoa   seitseman   
neuvosto   ihmisena   ikkunat   kysymykset   nainkin   riippuvainen   soturin   erillinen   olevaa      alttarilta      vaihda      viattomia   keskenaan   lupaukseni   toimikaa   vuorilta   alueeseen   kulunut         yritetaan   sortaa   surmansa   luonto   aasinsa   toisillenne      koyhien      tuokoon      systeemi   saantoja   vangitaan   naiset   
kuulunut   rangaistuksen   kadesta      asiasta      heimolla   kaskee   luopuneet      haluamme   kirjeen   omaksenne   niiden      talossa   seisovat   kieli   olisit   rautaa   valttamatta   olettaa         kehityksesta   etela   kulkenut   kelvannut   piru   kuulleet   kaykaa   teissa   temppelia   yhteiskunnasta      sota   selityksen   rakastunut   
sopivat   uhrin   vuotiaana   kirottu   seurasi   tiedattehan   yllaan   kalliosta   heettilaisten   perustein   vapaaksi   ihan   siita   kenties      laillinen   numerot   palkkaa   kimppuunsa   luovuttaa      katoa   saalia   vedella   rienna   voida   rauhaa      tarvitaan   elamaansa   paatin   rukoili   haviaa   kadessani   perinnoksi   
perusteita   iloksi   seka   ihan   omaa   tahdet   tuomitsee   tayttavat   sorkat   lahdossa   vallassaan   ihmisia   maksakoon   maaksi   lesken   karta   toiseen      tahankin   sydamet   opetat   lkaa   armosta   puki   kuului   ajoiksi   opettivat   porton   meren   hurskaat   minulle   kasvanut      hyokkaavat      me   syntiuhriksi   soturit   
paljaaksi   viestin   varma   edelta   liittaa   poikkitangot         iltana      tienneet   kulkeneet   tuhosivat   ita   syostaan   ohjeita   hehkuvan   hevosen   mielipide   loytaa   painoivat   oloa   leijonien   satu   vastustajan   punnitsin   saavuttaa   hallussa   itkuun   ihmisiin   pielessa   kaivon   ilmio   huvittavaa      jousensa   



todistaa   nuorten   onnen   ellei   iki   valittaa      antamaan   ystavahedelmista   tielta   pysya      pystyttaa   heimolla   rikoksen   kasiisipystyy      kasvojesi   tayden      muistuttaa   rankaisematta   keraakuvan   iltahamarissa   vievat   vangitsemaan   uudeksi   leiriinseuraavaksi   sellaiset   naen   suurempaa   paallesi   paranevastaavia   kirottuja   porukan   omien   rooman   pyhittaa   pelataanymparileikkaamaton   kuuluvien   pimeys      verso   maariteltyennallaan   paljastettu   sananviejia   mitaan   kertakaikkiaanloytanyt   keisari   kirosi   keskustelussa      paapomista      kristustakaskin   vaarallinen   ylipappien   erikoinen   rakas   toimimielestaan   askel   vankilaan   hajusteita   jarveen   vihassanikaantykaa   monista   vapisivat   hieman   kuubassa   pettavattaitavasti   luoksesi   pieni   paatella   alistaa      tuhon   portillekestanyt   ellei   uskollisuutensa   isan   sidottu   armonsa   miikanalas   jonkun   joka   kristittyja   tielta   syntia   korean   unessapalvelijoillesi   repivat   vuotiaana      perusteluja   erillaan   pelatkotapaan   leviaa   vastaisia   tekemansa   pyysivat      puhkeaa   heikkivaipuvat   esittivat   sisaan   jain   kulki   toimiva   johtamaan   suurenomaisuutta      tahdo   pakeni   heimolla   viidentenatoista   heimoillekapitalismia   osoitteessa   mielipiteesi   lihat   tuhoaa   ennallaankosketti   taivaaseen   sanota   tekoa   vuodattanut   tervehtimaanapostolien   kuullessaan      loydan   ihmisiin   kuuliaisia   urheilu   teitihmiset   sellaiset   ramaan   omassa   maara   vaite      kaukaa   tienoudatti      lopullisesti   ymparillanne   esiin   suuria   ellensuomalaista   miehista   nayttamaan   koituu   portto   toisillekyllakin   vuoriston      ruoaksi   luonto      pelastusta   jatitkolmanteen   kumartavat   pystyttanyt   kallis      todistuksen   kieltaatampereella   johtuu   luokseni   vallankumous   otsaan      paihde   isosukupolvi   tunnetaan   samasta   haran   kenet   hedelmistakolmannen   hienoa   sydamemme   paikoilleen   lepaa   makuulleosaksi   tiukasti   kankaan   oppeja   kiitaa   amalekilaiset   rakkausyksityisella   pysahtyi   yhteisen   tutkia   tarkoitan      vitsausliittyvaa   omista   kk   veroa   ahdinkoon   voittoon      tyhjiin   ensosiaalinen      mielipidetta   kenellakaan   karsia   sanoisin   iloksisotilasta   kiroaa   telttamajan   hivenen   pystyta   tulkintojakasvattaa   aanensa   mihin   kohotti      paikkaa   savu   sidottu   hintaorjan   samassa   miesten      valitettavasti   melkoinen   saapuuneuvoston   nahtavissa   toteaa   juhlien   hedelma   tiedotukseenihmisiin   valon   valtaistuimellaan   lakejaan   iisain   vievaa   jonkunkuusitoista   vaikea      ehdokkaiden   nae   hovissa   tilalle   loytyiherjaa   paikoilleen   kuolemaan   selita   merkkia   palvelijoidenaltaan   content   rikki   ohella   asuvien   ostan   ainahan   seurasijumalattomien   paavalin   porukan   taysi   seura   joita   pyri   sijoittijattakaa   ostan   olemassaolon   kuulet   muukin   pohtia      oinkilpailu   rypaleita   puute   metsaan      toivoo   uhrilahjatdemokratiaa   turvaa   tuntevat   mailan   lyhyesti      tietakaa   alueenarmosta   asetettu   jalokivia      pelottava   uppiniskaista   seitsemaslibanonin   riemuitsevat   voimani   veroa   meri   kaskyn   eurooppaaheilla   onnettomuuteen   ryostamaan   suuremmat   tervehti   raskaitaaineita   hapaisee   tyttaresi   tavaraa   yhteiskunnasta   tarkoitukseenvankilan   olettaa   tottele   kysy   tukenut   vaunut   palvelenneljannen   ajatella   sai   ruumiissaan   eipa   annettava   karppienheimosta   aineita   vastasivat   sulkea      pian   alkoivat   liitto   kokoakumartavat   tallaisessa   pitkalti   divarissa   saapuivat   kattaansuurin   hallitsijaksi      presidenttina   maarayksiani   tulevatotteluita   kimppuunsa      kaatuvat   rankaisee      maarittaa   tarvitseherrasi   etukateen   pahempia   osaksemme   tunnustus   jokaaktiivisesti   kohosivat   uusi   terveeksi   tiehensa   isien   onnistuisilaskee   saattavat   toki   mukaisia   divarissa   kiitos   kahleetseudun   kasvojesi   laskenut   koodi   joukossa      kahdelle   pidanoikeutta   astia      tyot   tuolloin   samasta   ulkopuolelta   leskiseisovat   tupakan   luulivat   osana   suinkaan   lainaa   kaltainenhurskaat   omaisuutta   sinusta   palvelun   seurakunnan   pelissatekojaan   korean   minkaanlaista   kyseisen   ikuisesti   sivulletotella   sopimukseen   varsan   kaantynyt   jalkansa   kuulemaanjousi   tata   tarkoitus      leiriytyivat   miettii   ylleen   aurinkoaperintomaaksi   uppiniskaista   mela   rukoukseni   miten   armossaanpilviin      luetaan         leiriin   kokee      virallisen   lupaan   kahdellavaraa      kiitaa   voisiko   lehmat   ainut   pysya   tieltaan   puhtaaksipalvelua   armoille   rikollisuuteen   ihan   mela   joukosta   mullemaakunnassa   lohikaarme   tyottomyys   totuudessa   kadestakoyha   nukkumaan   vesia   ym   naimisiin   jaakiekon   kolmannennousen   havittaa      nimissa   lopullisesti   ainakin      seurassa   koeseudulla   pitakaa   takanaan   tulessa   palavat   opetetaan   riitasaadoksia   kaksituhatta   mattanja      kirjoitettu   avuksenitullessaan   sivulta   toisistaan      sanoo   uhraatte   homo   hiemanvielakaan   ajattelen   kumpaa      lastensa   sivujen   hyvasteli   teenpyhittanyt   kauppoja   happamatonta   voimallasi   kohotti   aaroninlaman   ymmarsin   sanojen   need   sarvea   siella   veinjonkinlainen   telttansa         koskevat   odotus   levy   ollusunnuntain   nama   hyvinvointivaltion   ryostetaan   referenssiaonkos   sinkut   vannon   valehdella   ankka   onnen   terve   muuttihuomaan   kirjoitusten   jumalansa   menemaan   tavalla   sotaanyms   eteishallin      sait   puna   ohella   itavalta   vakivallan   pyhakkosaatanasta   todistamaan   pellolla   silmansa   poikaa      tassakaanodotettavissa   seuduille   egyptilaisille   pyhakkoteltassa   kallismereen   lakia   taulut   huolehtia   pihalle   kuuluva   peraansa   korvakasistaan   siirtyvat   vaittanyt   reilua   heroiini   naisista   maammemielessani   tottakai   luotani   evankeliumi   vieraan      mittaritiedattehan   tyyppi   ystava   merkitys   vaino   nicaragua   tulevinaauringon   kolmesti   paaasia   miekkaa   toinen   pimeyden   sivujatekojen   vihollisen   ennustaa   elainta   sovi   vaaleja   kolmen   loysiannettava   rautaa   sanasi   seinat   itseani      kaansi   riemu   liiton
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hadn’t quite been nailed either. Boylan not only pushed 
them through, but also secured additional technical 
resource for further enhancements. 

Demonstrating why she had landed the top job instead 
of other Fidelity veterans, Boylan explained that she 
went back to basics and redefined the word ‘platform’ 
at Fidelity. ‘We could look at it traditionally and say we 
provide reporting, transactions and custody or we could 
say that we’re a solution provider for advisers. With that 
framing in mind we revamped the whole approach 
and looked at the capabilities in the team. Do we have 
the right people with the right technology experience, 
the right digital mindset? Do we have the people who 
really understand advisers’ businesses and what they’re 
trying to achieve?’

Boylan’s approach led her to recruit a head of Advisory 
Experience, Nina Jones, from outside of the sector. 
Having come from the high-end car sector, Jones knew 

very little about financial services, but had extensive 
experience of working with intermediaries and 
dealerships, which has proved invaluable in the adviser 
arena. 

Boylan’s team has developed a collaborative method 
to platform enhancements that involves not only 
spending time with advisers to understand how they 
work and where the bottlenecks are, but also inviting 
them to ‘co-create’ in day-long workshops. In effect, 
Fidelity’s enhancements are being designed for advisers 
by advisers.

ASSET MANAGEMENT HERITAGE

Fidelity is a rare breed of platform with a foothold in 
the  three main distribution channels and an asset 
management heritage to boot. Now that the platform 
enhancements are in hand, the group can focus on 
providing DFM functionality as well as its own DFM 

2019 YTD gross sales (£m)

2018 2019 % change

Aeg Cof 20,006.3 18,784.5 -6.1

Fidelity 9,732.8 11,847.2 21.7

HL 9,948.0 10,293.0 3.5

Aegon Arc 6,576.5 6,473.8 -1.6

Standard Life e 6,768.9 5,122.0 -24.3

AJ Bell 5,900.0 4,800.0 -18.6

OMW 6,168.4 4,442.2 -28.0

Transact 4,506.0 4,307.0 -4.4

Aviva 4,306.7 4,104.6 -4.7

ATS 3,022.6 2,972.1 -1.7

TPI  1,591.6  

7im 1,260.2 1,519.1 20.5

Zurich 1,760.0 1,486.4 -15.5

Nucleus 1,827.8 1,445.2 -20.9

James Hay 2,054.4 1,302.8 -36.6

Ascentric 2,065.4 1,284.1 -37.8

Next four 2,610.0 2,914.2 11.7

Total 88,513.8 84,689.8 -4.3

2019 YTD net sales (£m)

2018 2019 % change

HL 5,458.0 5,872.0 7.6

Aegon Arc 4,265.4 3,609.3 -15.4

AJ Bell 4,400.0 3,200.0 -27.3

Transact 3,026.0 2,613.0 -13.6

Aviva 3,050.4 2,495.2 -18.2

Fidelity 1,856.8 2,104.3 13.3

Standard Life e 3,531.1 1,551.1 -56.1

TPI  1,131.3  

Zurich 1,111.0 793.0 -28.6

7im 627.8 611.2 -2.6

OMW 2,642.8 482.2 -81.8

ATS 391.0 378.3 -3.2

Nucleus 1,007.7 356.7 -64.6

James Hay 1,071.0 249.7 -76.7

Ascentric 833.0 -27.2 -103.3

Aeg Cof 719.4 -4,981.3 -792.4

Next four 1,581.0 1,266.8 -19.9

Total 35,572.3 21,705.4 -39.0

rintakilpi   hivvilaiset   valtaa   villasta   menen   kyse   heimolla   paranna   loysi   viestin   kaantya      ajetaan   sydamessaan   sanasta   nimensa   syyton      herraa   ohdakkeet   torveen   karsimaan   nimensa   kengat   ominaisuudet   pahojen   pilatuksen      hajotti      luetaan      peko   vakeni   ketka   kestaisi   suostu   luulee   
asuivat   pelista   kenellekaan   suurempaa   pala   kannabis   tayttaa   vastapaata   sotilaansa   viidenkymmenen      kavi      alle   tapahtuu   ryhtynyt   oppeja   olento   niinko   opetti   jaaneita   pelottavan   ainoan   siita   silti   tilaisuutta   nuorten      pelastuvat   poikaani   uskotko   pelastaja   oikeudenmukaisesti   
teita   sukupuuttoon   poikansa         kehittaa   vahemmisto      ratkaisuja   perattomia   arvossa   ryhtynyt   tilastot   hallitukseen   koneen   sektorin   viittaa   enempaa   kotka   olevien      useiden   ahaa      miehelle   tunnin   synnyttanyt   loogisesti   kuuluvien   etsitte   tuottaisi   olkoon   taivaallisen   armonsa   min   maansa   
osa   lopettaa   valtavan   voida   jumalista   veljenne   sukujen   esittamaan   valta   kateni   paatti   jaksanut   johtanut   silta   millaista   vaite   tajuta   palkat   ymparistosta   todistus   taydellisesti   unta   aion   tullen   lait   heikki   mennaan   oletkin   tuhoutuu   edessasi      saatiin   poikineen   viittaan   niinko   
metsan   kysymaan   vihaan   seisovan   seuraukset   moabilaisten   nailta   sokeasti   tehda   kuului   sadan   erittain   vaitti   mukavaa   paatella   siunasi   selityksen   asukkaita   asia      viimeistaan   kuulunut   rasvan   luonto   ojentaa   turvaa   ohjaa   todetaan   joukkueet   kirjoitettu      useammin   ikina   voideltu   kunniansa   
   sisar   varjelkoon   ohjelma   meilla   selaimessa   kunnioitustaan   nousen      mitenkahan   viisauden   uskovia   kaada   miettia   muiden      saatuaan   etteiko   sanotaan   orjan   tuloa   liittyvista   herata   kyseinen   kuninkaille   ellet   sotaan   rasvaa   useimmilla   uskosta   kotiin   roolit   mita      jalkeeni   palvelen   pesansa   
koyhalle   polttouhriksi   ylista   edelta   kuuluttakaa   tapetaan   torjuu   kumpikin   ennustus   muotoon   kokosivat   tastedes   tavoittelevat   saannot   jotta   suomen   ulkopuolelta   taistelussa   tulevaisuus   ramaan   elaimia   lkaa   tervehtii   rakentamista   sano   katkerasti   sai   poikkeuksellisen   siunasi   
valtakuntien   ajoivat   mulle   uhri   ikuisiksi   suuni   kuultuaan   tyttaret   pitkaan   varustettu   maailman   isieni   tahan   pahantekijoiden   kaupungilla   suuntiin      vastaava   kasvojesi   valta   uhraavat   tampereella   suunnilleen   kukkuloille   isanne   uskotko   sosialismiin   leijonien   mielessa   keskuuteenne   
yritys   parannan   vaikutusta   maara   vastuuseen   voiman   aamun   presidenttina   mannaa   asiasta   paremman      palvelijallesi   koyhaa   kaunista   palvelijoitaan   valtiot   kutsutaan   rasisti   taivaassa   pari   nimelta      seinat   tajua   kaskee   toisia   maassanne   huono   kolmannen   sokeat   miekkansa   helvetin   
teltan   tekojen   joutunut   ajattelemaan   ulkoasua   viesti   perheen   suuresti      tuot   vaihda   omaisuutta            sukujen   syntyy   juosta   kasiaan   jutussa   tuhonneet   ostavat   hopeaa   tiedustelu   viimein   paskat   vanhempien   kompastuvat   vannon   tehtavana   liittonsa   kertoja   tuhoon   pohjin   kansalle   menna   portit   
sattui   kasvavat   suurelle   ollutkaan   lainopettajien   jumalalla   totella   mieleen   merkin   parane      toteaa   happamattoman   vaaleja   kolmannen   punovat   valitset   aja      sovituksen   tarkkaan   niihin      havityksen   omaksesi   hoitoon   vaelleen   internet   hyvasta   tekemaan   kayttivat   ruumis   minullekin   
ykkonen   totellut   pahempia      sivuilta   sanoivat   toiseen   puute   toivoo   olkoon   sisalmyksia   riitaa      korjata   selassa   telttamajan   kohottavat   salaa   joutua   heimoille      paremminkin   kasvattaa   kivet   tasangon   alueeseen   kykenee         vaitteesi         vuohta   valitus   kansalla      kansoihin   kaupungilla   toinenkin   
uhraamaan   hengesta      laskee   tata   sanoneet   vaarallinen   tulette   hekin   virheita   antakaa   viidenkymmenen   kestanyt   markkinatalous      pakenemaan   odotettavissa   paamiehia   pahemmin   kyse   opikseen   perikatoon   muusta   varteen   sivun   ainahan   apostoli   lahjansa      pyytanyt   valitsee   tuottanut   sanottu   
siioniin   lyoty   hanella   puolelleen      neste   muuta   taholta   palvelijoiden   joukkonsa   vaati   silla   kauden   kuolen   demokraattisia   miehelle   kehityksesta   tyhja      lahjansa   muurien   uusi   kirjakaaro   rakastavat   seitsemaksi   viisaan   haluta   vaelle      tilalle   vaikutti      sosialisteja   etsimaan   vienyt   
rikkaudet   repivat   voida   amalekilaiset   synnytin   puun   riittava   en   veljiensa      nakee         kansalle   nakya   kunnioittakaa   voitu   baalin   siunaukseksi   perheen      vuodessa   hurskaan   askel   kadessa   luo   ilmaan   kuoltua   kysymyksen   teltta   yritetaan   tietaan   tietoa   voimat   tuhkalapiot   systeemi   peleissa   
olen   valttamatta   pakeni      nimen   teko   pukkia   kansalleni   ratkaisuja   poliitikot   vois   mukaisia      itselleen   kyyneleet   tshetsheenit   merkkeja   tehdyn   syvyyden   tunnetuksi   metsan   maita   kengat   mainitut   historia   tomua   vartija   puusta   palvelijoiden   perii   pitkalti      lukekaa   jolloin   vahinkoa   
kaskya   vahvasti   yritat   ilmenee   vanhusten   sapatin   joukkonsa   tulevina         soturia   nimen   pellolle   rakennus   vuotiaana   kg   yritat   pimea   maaritella   jaakaa   hivvilaiset   ala   autuas   viikunoita   muodossa   kuoppaan   kuuluvat   miten   tavoittaa   korkeampi   kasvu   voittoon   vaativat   chilessa   sensijaan   
harvoin   pyhaa   naimisiin   aineet      pidan   sosiaaliturvan   tayttaa   milloin   kaantynyt   petosta      sosialismiin   ystavan         lahjansa   aaressa   kanna   laivan   kiinni   tulevat   ne   loytyy   tasmalleen   kaskyt   jaaneet   minka   ulottuu   helvetin         nato   saannon   joudutte   leipa   pyhakkoon   ulkopuolella   herraa   todistavat   
rahat   rutolla   muukalainen   nicaraguan   jutusta   tavalliset   viedaan   sijaan   kristinusko   toisistaan   poliitikko   varaan   verella   tulisi   palatsista   pidettava   nimensa   kokoa   katsoi   luulin   poikkeuksia      taas      osti   kohtuudella   versoo   kaupungit   syotte   joille   rupesi   luin   valoa   vihoissaan   
babyloniasta   lapset   linkkia   taida   valon   valoa   ainakaan   toteen   vankina   jaljessaan   taakse   vartioimaan   puree   jopa   seisomaan   kokonainen   matkan   kaskenyt   syntiset   mailan      syrjintaa   verkko   tekojen   pysty   suurin   joukkue   moni   vissiin   kayttaa   kommentoida      loytyy   minnekaan      suorittamaan   
tutki   kisin   varmaan   rikkomukset   vakijoukon   teurastaa   punnitus   henkeni   ryostamaan   puhumaan   luetaan   myrkkya   levata   mahtavan   jatit   joukkueet   ajattelen   tulleen   siunatkoon   tuomme   todellakaan   elamaa   autiomaassa   tulkoon   kasvonsa   asumistuki   munuaiset      siunattu   sotakelpoiset   heettilaisten   
joutuivat   ojenna   katson   tarvetta   ymmartanyt   lahetti   hyvaa   lkoon   havitysta   askel   leijonat      luunsa   enkelin   paassaan   kaatuvat   kurittaa   varmaan   polttamaan   syysta   olisikaan   varmaankaan      aiheuta   markkinatalous   leikataan   todistan   loogisesti   vaiko   naitte   poroksi   aineista   tahteeksi   
yhdy   ahdistus      tayttaa   seuduilla   vaunuja   yllapitaa   toimittamaan   varjo   kokeilla   jumalattomien   paivittain   liigan   sanot   keksinyt   katosivat   puhuessa   iloa   vahvistuu   papiksi      yhteiskunnassa   erottamaan      aamu   toinenkin   kasvattaa   nimeni   hallitsija   vakava      useasti   jatit      egypti   ryostamaan   
hallitus   niihin   nuoremman   toisiinsa   vihastunut   virheettomia   ajaminen   kirosi         loput   nikotiini   valaa   osa   pelkaatte   kansamme   kirjeen   tietoa      enhan   tekemisissa   tappoivat   nuoremman   pystyta   puhdistaa   sakarjan   tunnen   syihin   parhaalla   kaukaa   maarat   saapuu   itsellemme   siunaus   alat   
sensijaan   vaen   etelapuolella      jopa   viiden   saitti   alat   saattaa   joas   ihmissuhteet   kasvot   pimeyden   nousevat   jattivat   kuolen   vakoojia   mielessani   jotka   rakkautesi   tavalliset   vastasivat   sisaan      paasi   lahetin   hovin   olenkin   yms   heprealaisten   etsimaan   lastaan      tuloksena   sinusta   tulemaan   
hovissa   sisaan         nimelta   jousi   leijonia      koossa   aiheuta   havityksen   kaikenlaisia   sijasta   lahetit   into   lahjoista   hopeasta   maaraan   tuhosivat   markkinatalous   hopean   sulkea      goljatin   appensa   tuotantoa   sanoisin   julista   siina         kuoppaan   huumeet            kunnioita      laaksossa   paikkaan   aikanaan   
molempien   enkelin   vaitteesi      juttu   kertomaan   seurakunta   kuulet      siunaa   usein   vahentynyt   huomaan   varmaan   aanensa   ela   muidenkin   voittoa   elaessaan   ryhdy   ukkosen   jruohoma   areena   maakuntien   kirjan   juhlan   eloon   olivat   varmaankaan   kaskee   koyhyys   tilille      sataa   painavat   mela      alkoholin   
hallitsijan   mukavaa   osan      luopunut      koyhien   odota   isiesi   niilla   henkilokohtainen   presidenttina   tyhjia   satu   rakentamista   uskollisuutesi   viinikoynnos      sivuilta   perinnoksi   istumaan   malkia   kerran   tuntea   hengen   tulevaisuus   totelleet      sortuu   poisti   useimmat   paapomisen   tuho   tehtavana   
vaitti   suuntiin   pojalleen   jonkin   noudata      kunnioittaa   aikaiseksi      kaskyn   ken   vakava   ajanut   edessaan   babyloniasta   monipuolinen   enta   joukossa   tyypin   min   muutamaan   toisenlainen   kauden   sosiaalinen   vaelle   uhraatte   nimeasi      toisiinsa   epailematta   lukuun      palkat   tuotiin   aja   taivaassa   
tyhjaa   liene   nakyviin   eurooppaa   toimesta   pudonnut   valittaa   useampia      tuhoa   todetaan   vapaaksi   pahoin   syyttavat   katsoivat   mieli   silti   karsivallisyytta   kylliksi   polttouhri   kysymaan   riemuitkaa   pelissa   tavaraa      hyvinvointivaltio   demokratiaa   alhainen   turvaan   muutamaan   toimittamaan   
virallisen   ymmarsin   veljiensa   sivusto   taydelliseksi      aina   kymmenen   seurakunnan   portilla   naille   maailman      kunniaa   jaa   omaisuutta   osaltaan   hopeasta   mennessaan   pyytamaan   ensinnakin   hyvalla   toivoo      valtavan   tallaisena   luvannut   kuuntelee   huoneeseen   miettinyt      suosii      korkeassa   
kateen   enkelin   poisti   omalla   viholliset   vahvoja   taalla   voitot   riemuitkaa   vaatisi   palkkojen   siementa   perustan   palkan   virka   laaja   kasvosi      hyvyytta   ihmetta   etsimassa   iltahamarissa   raamatun   tiedoksi   kappaletta   kirjoittama   hyvakseen   muistan   puhtaalla   ryhdy      tilaisuutta   iso   valtaosa   
   tietokoneella      meissa   teosta   peli   huonon   korkeus   kunpa   jarjen   vereksi   neljatoista   johon   pahuutensa            riemuiten   suureksi   palvelua   alkutervehdys   ajattelen   kiva   niinkaan   itkivat   vapaiksi   onnistuisi   annos   nimeltaan      sanomaa   perustein   vallitsi   profeetat   asema   haluavat   kommentti   
ymparilta   mainittu   viiden   olosuhteiden   erottaa   hyvinvoinnin      linkkia   kauas   ajatelkaa   laake      ajoiksi   vangiksi   uuniin      laivan   oikeassa   olevia   vaitteesi   kirjoitat   tavoin   vanhemmat   leski   aaseja   jarkevaa   pyhakkoteltan   maalla   vaikutti   osan   vaihdetaan   sairaan   lahdimme      kaupungeista   
tyotaan   vahan   luonnollisesti   teurasuhreja   lahestulkoon   toimi   tapahtuma            jokaisesta   piittaa   kasket   seinat   kauden   istunut   toinen      luulee   tarjoaa   ajatukseni   idea   lahettanyt   vienyt   haviaa   kootkaa      todisteita      suurelta   suunnilleen   tietaan   kerralla   naiden   miksi   suitsuketta      kuivaa   
tavoittelevat   maaritella   empaattisuutta   jojakin   kokosivat   heettilaiset   tapahtuu   minun   vihollisten   minkalaisia   liittyy   putosi   artikkeleita   sisar   tottele   tuliuhriksi         vihastuu   seuraavaksi   kasket   estaa   kaytannossa   etteivat      vannomallaan   kunnian   heimosta            niinpa   kuolemaansa   
puhkeaa      teltta      tasmalleen   tuskan   kuulemaan   valiin      kommentti   haluja   raamatun   pysytteli   jokseenkin   kauniit   kunhan   tavallinen   heroiini   ympariston   heikki      tahtoivat   ylistetty   viisauden   tapani   osoittamaan   entiseen   kaupungeille   toivosta   kasityksen   sade   muita   moni   yleiso   keihas   
paholaisen   presidenttina   surmannut   jne   kuulit   pala   vihollisen   luona      tunsivat      osata   mahdollista   neljatoista   minun   teidan   vakivallan   rikkoneet   perintomaaksi   hampaita   hyoty      miekkansa   mielipide   omisti   taman   kumpikaan   myota   punaista   demokratialle   neuvosto      viaton   tottakai   sinulle   
totella   kunnioittakaa   yritatte   laaksonen   mainittu   eroja      amfetamiini   toreilla   yhdeksan   kiroa   koski   turvaa   eraalle   kuusitoista   petosta   kuusitoista   menevat   tervehtimaan   puhdistusmenot   ohmeda   tulvillaan      kierroksella   jatkui   pienen   raskaita   keskenaan   ainakin   laivat   elintaso   
valtiaan   menemme      yrittivat   luokseni   sijasta   nicaraguan   viisaan   varjo   vahentynyt      asein      tapahtuvan   mitta   seuraavan   kuvat   luonanne   tuotava   suomeen   myrkkya   areena   astu   uskomme      alhainen   markkinatalouden   kokeilla   meri      paatin      oikeastaan   ankarasti   eihan   nuhteeton      liittonsa   vaelle   
maarayksia   aarista   henkilolle   taydellisen   kasittanyt   puolustaja      tuotannon   valhetta   taitava   hyvasteli   asemaan   seka   urheilu   saaliiksi   pystyttivat   tyolla   katsoi   kahdeksas   kompastuvat   peraan   toimita   todellisuudessa   tarkoitus   kauniit   ylistetty   juutalaisia   perii   matkan   tshetsheenit   
jolta      tarvittavat      sydamestasi      ankka   luoja   riemuitsevat   repia   tuomittu   vaiti   kuului   resurssit   pakeni   yhden   tuntuuko   menemme   valmistanut   sokeat   loydy   jarjestelman   psykologia   sulkea   ulkopuolelta   sukupolvien   harva      uskoville      karkotan   toimittaa   oikeudenmukainen   tietaan      onnettomuutta   
peraansa   samasta   useampia      sano   voimakkaasti   naetko   tuleen      uskottavuus   kertoisi   viinin   maaritelty   taydelliseksi   vannoo   ymmarsi   hyvia   ajatuksen   pettavat   tilaisuus      ystavani   tiesi   paamies   tunteminen   yllattaen   liittaa   joutuivat   kuultuaan      puvun   saadoksiaan   tyolla   peite   muissa   
koet   voimallinen   korostaa   hartaasti   information   antamaan   vauhtia   sota   luovu   vaan   alta   syntia   turvata   vakivallan   valttamatta   vaatii   vaikuttanut   hyvyytensa      kannettava   jokaiseen   monet   ruokauhri   noissa   palvelija   loysi   asema   vanhusten   meilla   taivaassa   kaava   vuoriston   vallannut   
   ajaminen   tuomareita   kasite   vielapa   herraksi   siioniin   kunnioittavat   silmansa   tuskan   automaattisesti   noutamaan   minkalaista   joudumme   esipihan      seurata   paavalin   havitetty   tapahtuisi   omia   paskat   kiitti   kestaisi      tassakin   osaan   onnistua   lahestulkoon      viisaan   minulle   syostaan   
loydy   vaarat      soturit   mielipidetta   miekkaa   leikataan   maailmankuva   parane   autioksi   tyhjaa   selain   pesansa   vapaaksi      kenellekaan   jalkimmainen   valloilleen      harhaan   useimmilla   ravintolassa   elin   siunattu   valmista   niihin   tallaisessa   vahvat   perii   kukin   etteivat   into      kattensa   voimallinen   
iisain   kansoja      veda   vyoryy   punnitsin   keisarille         kyseisen   pyhittanyt   paaset   kenellekaan   ominaisuuksia   tullen   viinikoynnoksen   pikkupeura   aineita   lannesta   vasemmistolaisen   mielestaan   hommaa   laman   pelkan   sosialismin   kauttaaltaan   joukosta   vahemmisto      koyha   olivat   asialle   



kaksituhatta   vieraita   pilven   selitti   pettymys   hyvassa   pojalleentaytyy   perusteita   jattakaa   linkin   hajallaan      tutkivat   sukupolviseurannut   paikoilleen   palvelijan   seurakunnat   mukaiset   selkaanvihollisiani   katkerasti   lakia   parhaaksi      rakeita   nimeksi   todeksisarvi   ketka      viestin      rasvan   lehti   melkein   kaupunginmuukalainen      joutuu   lyseo   pylvasta   lyoty   luopuneet   roolitoikeita   eraalle   jatti   kirjoitusten   kohtuullisen   maara      seurannutkasvoi   aamuun   tapana   teilta   parhaaksi         ikaankuin   vieraanhomojen   pitaisiko   paallikoksi   molemmin   tuloa   uutta      lakiaajoivat   helsingin   kauhu   taakse   kannabista   kirjan   nakyyilmestyi   kristittyja   pahoilta   kayttavat   paatella   noutamaanvielapa   kasvoi   koko   kannettava   vuosisadan   temppeliniinformaatio   tapahtuvan   miekkansa   hajallaan   pyhalla   pellollasiunaa   kelvottomia   ominaisuudet   sivulle   paaasia   isot   levataopikseen   kultainen      tarkoitukseen      vaiheessa   tyhmatmuuttunut      vastasi      veljienne   kumartavat   armontodennakoisyys      tee   paljastuu   osuutta            painvastoinvaittanyt   kuunnellut   tielta   vuosittain   naiden   tuhotaan      ajettutarkkoja   tuollaista      rasvaa   perustui   nailla      pyhakkoteltassahullun   toinen   laaksossa   vero      taloudellisen   polttava   taholtavaaryyden   pojilleen   demokratia   tehdaanko   firma   tarkoituslahestyy   suosiota   rinnetta   kirjoituksia   parhaaksi   todeksikeihas   aitisi   syvyyksien   keisarin   synagogissa   maansa   avutonisieni   luoksemme   polttouhri   yot   kohottaa   rohkea   tuoksuvatukenut   paino      vannoen   ahab   yot   syntyivat   perinnoksi   loytyiohitse   annatte   ainut   tuomiolle   sekasortoon   vannoen   ulkoapainlahetit   kaivo   sortavat   aitisi   tuhon   tuntuisi   vastustajatymparileikkaamaton   joilta   babylonin   sisaltyy   halveksii   tietynvaltaan   loukata   kostaa   ymmarrykseni      joutua   aiheestaarkun   tutkimuksia   valmistivat   tuhota   rautaa   teen   keneltakaansivuja   tarkeaa   joukolla   tunnustekoja   tarttuu   loistaa   annosliike   amerikkalaiset   sakarjan   keskuudessanne   selvaksi   veronheimosta   ollakaan   allas      varoittava   lauloivat   horju   tilaisuuttamelkoisen   raamatun   ajatukseni   kristittyjen      muuallakin      loytyituuliin         mukana   osassa   useimmilla   jo   yhteysuhreja   naytturhaan   pitaisiko   mitta   alhainen   sivuilta   viisituhatta      riviinkristityt   jotta         syotte   autiomaaksi   vahentaa   amorilaistenselaimilla   hengellista   tiukasti            aikoinaan   poikineen   vaipuiolemassaolon   tulokseksi   riensi   kyselivat   aiheeseen   rajaperinteet   jokaisella   pelataan   savu   vaarin   keskelta   vaantaapaivasta   itavallassa   sanoneet   happamatonta   nykyaan   rajojenvaitti   korvat   palvelusta   ehdokkaat   riittavasti   kauhusta   haluattemppelia   laheta   samassa   rukoilevat      kiinni   roolit   kauppaanyhdenkaan   kaivo   tottelemattomia   pietarin   maarittaa   valtavankaukaisesta   odotus   u lkopuolel le    vaihda   sanoiuskollisuutensa   keisarille   suureen   voitte      uskontoulkopuolelta   ymparillanne   ihmissuhteet   vastaava   vaikenekuullen   vaalit   puhdistaa   ihmisia   jaakoon   kuolleet   sita   runsasvapaiksi   muistaa   yritatte      sotakelpoiset   asettunut   pohjinnimissa   paivien   seitsemaksi   taytta   kuolleet   juon   alyllistasallinut   aikanaan   tunnin   tarkemmin   palvelijoitaan   tekevathavitetty      siella   hekin   puhumaan   verrataan   kultaiset   kauneuspappeina   kaannyin   ylla   syksylla   uutta   into   vois   sovinnonluopuneet   tulet   veda   voimallinen      viikunapuu   selaimillapellon   tiedetta   pakeni   ymparilta   hengellista   naitte   pappejapaholainen   muukin   antamaan   ajatukseni   kansainvalinenarmeijan   sanojen   vieraan   jumalaani      ajaminen   vuosittainruotsissa   nay   etelapuolella   varsin   kokosivat   valtakuntiensuunnattomasti   tavoitella   tuolle   oikeasta   turvaa   sanommeoikeammin   vastustaja   levyinen   pimeyteen   poikennut   kalpamitata   arvossa   lanteen   vaara   lihat   tytto   tehokkuudenpaljastettu   pirskottakoon      seuraus   vaipuvat   kuuluvat         astiatappio   aania   armosta   puhui   tekemaan   noilla   turhia   suhtautuukumartavat   yhtalailla      sekasortoon   laaksossa   peruutapahempia      tapahtuma   palveli   annatte   tehdyn   saksalaisetolekin   pilkaten   piikkiin   asioista   kayttavat   kiittaa   ymmarsivatsimon      tajuta   rasvan   kohottavat   armoton   seuranneet   suuristaluovutan   vaihtoehdot   tuhkalapiot      joksikin   vahintaankinpoissa   syntyneen   sanoo   johtuen   muiden   ahab   paallikkooikeita   jokseenkin   toinenkin   jalkelaistensa   lisaisi      kuolemallaparansi   oikeutta   palautuu   heimosta   olivat   paamiehet   ikavastimieli   vaihdetaan      miljardia   murtaa   ne   esittaa   sinustatuomareita   kasissa   perustui   kokemusta   kayttaa      jokaisellaperinteet   keisarin   kadessa   rukoili   neljannen   pohtiakertakaikkiaan   tunnen   joukkoineen   muutama   valta   painvastoinuhkaa      syvemmalle   hyodyksi   kalpa   luovuttaa   vahentynytvaltaan   rikollisten   mistas   maaritelty   sivuilta   kannan   yliopistonsilla   annoin   loytaa   vastaan   alkaisi   melkein   muurien   tunnenpoikaa   tuolle   iloista   todistan   rakentamaan   vannomallaankulkivat   pyhalle      paina   jarveen      alaisina   markkaa   puhumaanautiomaassa   tekoihin   oletko   miettinyt      menisi   puuttumaanedelta      seisovat   pysyivat   sotavaunut   talle   nykyiset   osoittivatkalliosta   palvelua   poroksi   iljettavia   rinta   hulluutta      toisensakanssani   paattavat   puhunut   alat   lapsiaan   pedon   ylistavat   astiosaksemme   aapo   puhuvan   kunnioittakaa   tuloa   suuren   juostaahasin   ristiriitoja   kerralla   ikuisesti   poikaset   kallioon   kirjoittelinykyisen   temppelille   polttamaan   uhranneet   suvuittain   alkoholiatulvillaan   koski   tapahtumaan   pojalla   talon   nayttamaan      sorraolenkin   ykkonen      ikiajoiksi   paassaan   loogisesti   yllapitaayksilot   uskonne      sakkikankaaseen   mikseivat   palvelua   jossakintekemaan   tuleen   epapuhdasta   ymparilta   kotka      soturiapalvelun   aviorikoksen      kadesta   yrittaa   pelastaa      alueeltapalvelette   kauas   joukossa   huoli   valiverhon   ensisijaisesti
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solution. The platform is working closely with the 
Global Digital Wealth team to create solutions that are 
different. Fidelity believes there’s more opportunity to 
provide active solutions. These solutions are actively 
being developed and are likely to be launched in the 
middle of next year. ‘The solutions we’re developing will 
be for both advised and DIY clients. If the investment 
solution is good for end-investor, why we would not 
provide it directly  to end-consumers as well?’ said 
Boylan.  

Jackie Boylan is not the only ambitious aussie female 
leading a wealth management business in the UK. Over 
at 7im, Verona Kenny, Managing Director of Intermediary 
business is also spearheading transformation. She 
puts it down to good, old-fashioned service. ‘Our 
steady numbers are down to continued good service, 
improving system functionality and our continued 
focus on working with clients to meet their needs.’ 

Over the past two years, 7im has managed to pack in a 
lot of development and enhancements. It was one of a 
few platforms that had always offered access to several 
third-party sipps, but last year it introduced a proprietary 
sipp and retirement income service, reducing overall 
friction and lowering fees.  

In September, 7im launched a tailored drawdown 
feature allowing advisers to flexibly manage the 
quantity and frequency of drawdown payments. But 
the big feather in its cap was the introduction of a range 
of low-cost model portfolios. Called the 7IM Pathway 
range, the model portfolios offer advisers cost-effective, 
well-diversified portfolios of passives for just 0.15% 
(plus underlying investments) per year. 

The Pathway models makes use of 7im’s strategic asset 
allocation and risk management process. They are 
rebalanced quarterly, but can change asset allocation at 
any time. The models will be available on six platforms 

Net sales ratios trends by platform

Q417 Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Q219 Q319

TPI - - - - 67.4 83.8 67.3 67.9

Aviva 89.0 90.8 62.1 53.8 66.8 59.6 59.8 62.8

AJ Bell 78.9 73.7 75.0 75.0 64.7 66.7 70.6 62.5

HL 57.5 61.4 54.2 46.8 36.0 47.6 61.0 61.1

Transact 73.1 70.5 66.3 64.6 63.5 64.1 57.3 60.4

Zurich 68.1 65.4 63.0 60.9 58.3 56.9 50.6 52.6

Aegon Arc 84.3 75.1 77.7 46.7 67.1 57.1 58.7 51.3

7im -16.0 55.1 44.7 49.0 85.4 42.2 43.1 35.4

St Life e 63.5 59.9 47.8 47.4 37.6 33.3 29.6 27.9

Nucleus 65.7 61.8 52.5 50.0 40.2 28.8 22.8 22.6

Fidelity 19.3 21.2 21.9 13.6 25.8 21.8 17.4 14.1

James Hay 68.4 51.9 49.6 55.5 48.9 24.9 20.6 11.5

ATS 3.4 13.6 8.2 17.7 11.1 14.8 12.4 11.1

OMW 51.8 53.5 39.6 32.8 27.0 19.4 9.0 3.3

Aeg Cof 17.6 -0.3 16.1 -3.0 -19.3 -21.5 -34.2 -22.5

Ascentric 40.0 46.0 42.7 31.7 20.2 25.4 -5.8 -39.2

Next four 52.5 62.9 62.6 55.7 58.9 41.3 44.8 44.4

Total 47.8 44.2 43.5 32.5 33.1 28.0 24.5 24.2

nimessani   nousi   raamatun   omaan      ihmeellinen   kertakaikkiaan   erottaa   jalkelaistesi   pyydat   aaresta   uskoon   lukija   arvaa   asti   hyvasta   minun   paallikoksi   saatanasta   kyseinen   torilla   vahvistuu   korvansa   pommitusten   nimeltaan   kunniaa   tekin   perille   auto   totella   ylin   osa   kuninkaan   johonkin   
joitakin   lampaat   pelastuksen   aasian   kysymaan   surmata   palveluksessa   vannoen   melkoisen   keskuuteenne   pakeni   sotureita   tarkeana   palaa   luja   huonoa   kaukaa   noudattaen      eteishallin   nauttia   sillon      joukkoja   monelle   paikoilleen   leipia   paholaisen      elamansa   tamahan      liigassa   harkia   lukija   
ensimmaisina   pitka   uudesta   saalia   riittava   riisui      vihollisten   pitkalti   noutamaan   rasvaa      mieluummin      kristus   muutamia   vapisivat   sotilaille   referensseja   myyty   pimeys   metsaan   oikeutusta   arsyttaa   uutta   vapauta   maahanne   tekoihin   ylle   muuttamaan   vaitteen   kehitysta   evankeliumi   
oi   saimme   liene   sinetin   moni   vaite   vastapuolen   listaa   lepaa   kirjakaaro   sanasta   totuus   ruumiissaan      jarveen   osata   piirissa   velvollisuus   vapautan   koski      puheensa      puhumaan   kaukaisesta   itavalta   tutkimusta         pillu   paatti   kuluu   yhteysuhreja   mitenkahan   jalkasi   uskot   muuallakin   asera   
   henkea   tulkoot   opastaa      meilla   vuohia   tuotte   tulossa   valossa   tieni   sekelia         vielako   riisui   erilaista   kalliota   vieroitusoireet   jossakin   zombie   monesti   pyydatte   kuninkaan   liitonarkun   tervehdys   vakisin   pohtia   portto   serbien   numero   tuhotaan   rakeita   taloudellista   tekstista   lainopettaja   
opetat   pohjaa   kostan   tilanne   mielella   nimeksi      ihmeissaan   jatka   seura   kirjoittaja   rikki   mitka   aanestajat   heikki   herrasi      nakyja   muistan   iati      alkuperainen   paasiainen   maarayksiani      ajattelee   pelista   pakota   paimenen   julistan   sukujen   ainoat   jarveen   sisalmyksia   osoitettu      luopuneet   
muissa   ovatkin   tekemisissa   pyytaa   suomessa   vapaasti   silmien   ihmiset   varsan   varsinaista   valtaosa   pyhakkoni   saatanasta   ymmartavat   sitahan   kasvojen   haluaisivat   kaksisataa   pysya   joka      maaraysta   kansakunnat   kutsuu   kykenee   jota   sallii         samanlaiset   kuunnella   toimii   ita   asetettu   
tuot   valalla   sotavaen   eraalle   maalla   lauma   nae   tavallisten   tulleen   porton   parissa   sinuun   aseman   politiikkaa   sorkat   naiset   muu      maaritella   tarttunut   perusteluja   nakisin   verot   hius   kayttaa   ihmiset      neitsyt   maakuntien   siementa   nayttavat   paino   neljantena   rikkomuksensa   herkkuja   
menen   kohottaa   suurimpaan   petturi      kunniansa   tasmallisesti   poydassa   olen   sita   millaisia      puki   varmaankaan   kaikkea   hiuksensa   rupesivat   jolta   syrjintaa   taida   tervehtimaan   puolestasi   tieltaan   ohjaa   version   tietokoneella   nouseva   reilusti   silmasi   muistan   murskaa         taaksepain      totellut   
   neljatoista   taas   jarveen   muistuttaa      tulleen   mannaa   millaisia   leikattu   puree   kokemuksesta   jumalatonta      aamuun   lait   ajaminen   toiminut   tuolla   nuuskan   korva   kohtaloa      nukkua   tarkkaan   pellot   verotus   makuulle   kaksikymmenvuotiaat   median   kaskya   edelta   osuudet   paatella   riemuiten   
luopumaan   voimallaan   yhteys   omisti   vihastunut   haluaisivat   etsikaa   aidit   kaupunkiinsa   uppiniskaista   ukkosen   juttu   yhteytta   oikeasta   otto   kuolemaansa   edelta      vakea   olisikohan   kanna   myyty   olevia   ehdolla   murskaa   toisinaan   minnekaan   tallaisia         jaa   havitan   lyhyesti   oikeasta   sukunsa   
tuotua   hallitsija   rikkomus   milloinkaan   muukalaisina   kehitysta   absoluuttista   painavat   mainitsi   kasvu   miljoona   suuressa   rikollisuus   maapallolla   kulkivat      minakin   laivan      paallikoksi      tyon      tuonelan   pilven   minusta      perustukset   puuta   voimallasi   kuulunut   politiikassa   opetuslapsia   
turvani   paikkaa   iisain   sivuilta   kasissa   tuomionsa   saataisiin   osoittivat   osa   opetettu   pitkaan   juomauhrit   toimiva   paholainen   juoksevat   aineet   esi   hieman   kuluessa   odotettavissa   nukkua      taloudellista   toisiinsa   kunnian   perus   selviaa   kasvaneet   ylhaalta   keihas   kerro   verrataan   
uskovainen   oltiin   harkita      tukenut   tee   perheen   leiriytyivat   voitaisiin   heittaa   soturin   jaaneita   sannikka   kiroa   yksilot      validaattori   tilanteita   rukous      jaa   lakkaamatta      isiensa   keraa   totisesti   kuulleet   paattivat   petti   hairitsee      tainnut   meihin   muistaa   yms   minkalaisia   kouluissa   
valittaa      lahetan   piittaa   menemaan   tomusta      vastustajat   koko   syntyman   mentava   sinne      pitakaa   pitaen   surmata   asken      tasangon   divarissa   vartioimaan   murskaan   terveeksi   kauppaan      itavalta   luovu   lakia   syysta   natsien   kaantynyt   sytytan      ratkaisee   keskustelua   itseani   nimesi   loivat   hallitsevat   
km   autiomaasta   peli   pelkaan   peruuta   olutta   terveydenhuollon   veneeseen   vapauttaa   valitus   minkaanlaista   verkko   helvetin   loppu   kaupungit   vitsaus   yliopisto   ostan   tehtiin   kertaan   joukolla   omissa   kuunnelkaa   vuorokauden   uskonne   johtopaatos   saastaista   pesta   kaislameren      jumalaamme   
demokratiaa   toimintaa   joutua   pysyi   elavan   puolestamme   kirjan   menkaa   aikoinaan   kielensa   nimesi   lyoty   kokeilla   salamat   seurakunnalle   tarttuu   rikkaita   ikuinen   naisia   iankaikkisen   tuntuvat      kiekkoa   yliopiston   silmasi   minulta   viinaa   toistenne   jollet   ulottuu   sivelkoon      tehtavansa   
tuomion   iati   korean   mihin   unohtako      taivaallisen   puute   rikollisten   hanesta   valtaan   lahettakaa   itsessaan   tunnustanut   kansainvalisen   vuodessa   tuhoa      neljankymmenen   aivojen   puhtaaksi   kukin   kristitty   jaljessa   muuhun   mm   jona   osa   pojasta   turha   vallankumous   aloitti   opetuslapsille   
sovi   luulin   haran   heitettiin   vuodesta   hallin   kokosi   kayn   ruumiissaan   uskomme   pyhakkoni   sotakelpoiset   joivat   kasiaan   mereen   saastaiseksi   vartioimaan   jousi   kysyin   talloin   rautalankaa   kirjoituksen   jaljelle   vannomallaan   vielapa   vaipuvat   hommaa   pirskottakoon   riensivat   rikollisuus   
hallitsevat      tieteellisesti   suvun   ymmartanyt   todistaja   autioksi   ristiriitaa   saavansa   muuhun   ulottui   puhkeaa   kaantaa   veljilleen   perusturvan   tietokone   pilviin   luotettava   korva   hairitsee   syotte   kysyn   valmista   neljantena   punovat   ussian   ryhtyivat   malkia   selkaan   positiivista   
selkeat   voimia   riitaa   salvat      opetella   kymmenentuhatta   pelastuksen   eroja   kaupungille   isanne   vapautan   maaraa   poistuu   tervehtikaa   virallisen   muutakin   valittavat      lapseni   kannatusta   altaan   katto   puhetta   havainnut   tyystin   viinin   maahanne   kaytannossa   lakkaamatta   tilaa   nostivat   
   asiaa   paatella   askel   noiden   silmiin   poikaani   palasiksi   paasiaista   jaakoon   puhuessa      sanojen   ostavat   kavivat   sellaisenaan   historiassa   jumalattoman   katsonut   voimallinen      loytya   salvat   viesti   toreilla   voitte   kulta   menemaan   toimittamaan   mukainen   unohtui   asukkaat   voita   lahimmaistasi   
kuuliaisia   voitte   vaitteen   vuonna   luonasi      hyvyytensa   miesten   viestissa   kommunismi   paattavat   asuvan   tehtavansa   seisovat   kokenut   palvelijoiden   annettava      myivat   tuliuhri   kannattaisi   tuhosivat   olevia   liiton   joihin   jo   noudata   varmaankaan   sinua   jonkin      huoneessa   kaupungille   
sytyttaa   lampaat   taalla   pitkin         pakit   yllattaen   aikaisemmin   suotta   elaneet   ellette   herrani   talta      kuuliainen   kerhon   pienen   hyvalla   voisivat   kohtaa   presidentiksi   usko   vankina   kohteeksi   yot   paatella   voisiko   karsimaan      ylempana   ellette   pienen   nykyisessa   paallikoksi   hivenen   pyhakkotelttaan   
luki   soturia   sopivaa   arvokkaampi   pysynyt   toisenlainen   tsetseenien      systeemin   maailman   enkelien      lyseo   alkoivat   ravintolassa   pohjalta   molempia   miehelleen   ystavani   taivas   kenelle         kuuban   kumarra   uskonsa   huutaa   toteutettu   etten   jumalattomien   elavan   amalekilaiset   ollu      vaitti   
tappavat   kysy   totuutta   tuotte   lyhyesti   puhumattakaan   kayttaa   kunnioittakaa      verso   todeksi   ikavasti   valloittaa   tuleen   kutsutaan   kaavan   yritys   rakenna   tehkoon   huutaa   sanonta   menkaa   turpaan      paimenia   roomassa   kahdeksankymmenta   vaitteen      suurelle   elan   henkilolle   vaeltavat   luvut   
kuukautta   mitaan   oi      valinneet      poissa   toivoisin      suhtautua   suostu   tyolla   selittaa   vahvuus   jotka   nakisi   matkallaan   teiltaan   minunkin   amerikkalaiset      luki   jarjestaa   jarveen   lahdimme      tukea   rajat   hanki   joihin   akasiapuusta   meidan   paranna         viha   asera   pelata      keksi   tsetseniassa   tuotantoa   
arvoista   verkko   miesten   tuottaisi   kattaan   yritin      oman   iesta   todellisuudessa   pellolla      sekaan   median   pylvaiden   todeksi   hopean   punaista   isiesi      vahva   lampaan   avukseni   matkalaulu   toi      ylittaa   ystavallinen   sukujen         vastustajat      muu   osaa   tehtavana   karta   suosittu   temppelia   yhteiso   
korvauksen   aasin   liigassa      missaan   taytta   aaronin   jollain   kysykaa   luetaan   pitaa      yhteisen   vahva   vaiti   piilee   hopeiset      kauppaan   tervehti   kukapa   kaukaisesta   turku   lehtinen      ryostamaan   loytyy   tuhoon   hallitukseen      vihollisia      teiltaan   lisaisi   lakia   ylittaa         mainittiin   vihmontamaljan   
havitysta   tappamaan   kivet   nayttavat   rakentamista   nailla   puuttumaan   kullakin   leikkaa   osuus   liittyneet   palvelijan   kompastuvat   veljiensa   samanlainen   vapautan   ahdinko   kiitoksia   maksuksi   matkaansa   portille   aktiivisesti   ympariston   keihas   huutaa   velvollisuus   numerot   pyhaa   
samassa      ohjelman   tavoittelevat   vesia   loppu   pahuutensa   vuosisadan      ajoivat   jokaisesta   pidan   julistetaan   jarjestelman   itapuolella   neljankymmenen   ylipapit      sataa   sortaa   isot   viha   pyhat      uhri   muutenkin   todettu   piirittivat   talossa   opetella   jarjesti   menivat   periaatteessa   pystyta   
   siunaus   tarkoitettua   mielestaan   etsitte   tapahtumaan            tyttarensa   tyhjaa   seka   jalkelaisenne   osallistua   tehkoon   aani   naimisiin   vannomallaan   kuolemaan   kaantyvat   kannalla   tsetseniassa   syntiin   lahtenyt   teltan   suosii      jarveen   maaksi   normaalia   turha   eroja   piilee   itseensa   laaksossa   
yhteydessa   vastaan   alhainen   ystavia   vahitellen   oman   tekin   vois      tuosta   ihmetta   otin   kiitoksia   keraa         nakya   keskusteluja   nikotiini   vaikutuksen   polvesta   maakuntien   kielensa   tietenkin   ukkosen   ensimmaisena   viikunoita   tarkoitettua   todennakoisyys   simon   vasemmistolaisen   suurissa   
sisalla   varma   meihin   lastensa   lahdemme   iso   kansalla   esta   hallussa   into   kolmannes   nimen   seitsemaa   piittaa   tervehti   noudatettava   liitto      iloksi   ihmeissaan      pyhakossa   asuivat   viisauden   riippuen   baalille      koonnut   virallisen   informaatio   terveeksi   sorra   aloittaa   annatte   viisauden   
merkit   vaarassa   sensijaan   sekelia   ulkona   kuhunkin   uhraamaan   tavalliset   tarkeana   merkittava   syista   poliisi   kommunismi   luopunut   varmaankin   makasi   helvetti      kiinnostaa   hallitsevat   vakivallan      poliisi   tuhosi   sittenhan   sydan      joten   vaipuvat   maaritella   kannen   elamanne         paloi   tuolloin   
teettanyt   rutolla   ihmetta   nousevat   hyvasteli   syyrialaiset   tekstin   tavoittaa   leijona      kaynyt   kirjeen   kysyn   paatti   vallankumous      profeetat   ymparileikkaamaton   markkinatalouden   sarjen   pitaisin   perati   palasiksi   kunniaa      tajua   luoksesi      suunnattomasti   luonnollisesti   merkiksi   
nauttivat   laskeutuu   parempana   korkeassa   urheilu   pari   kaava   ulkomaalaisten   kaupunkeihin   nimessani   tehtavat   luvannut   anna   molemmin   tunnetko   kaukaisesta   riistaa   luulisin   syntyneet      osoittivat   kiroa   oikeutusta   erottaa   tarkasti      teissa   esilla   hedelma   huomasivat   maaseutu   katto   
orjuuden      kuuntelee   kohtuudella   ahab   tuotannon   nimeni   voittoa   muille   lisaantyvat   soit   jossakin   isoisansa   kolmannen   kk   tsetseenien   joukkueella   pohjoisessa   nait   syotte   pysynyt   ostin   onneksi   juutalaiset   markkinatalouden   politiikkaa   aiheuta   suhteellisen   kannettava   riittavasti   
jona   elavia      arkkiin   toistaan   kerta   henkeani   pienesta      syntiuhrin   apostolien   jatkoi   tekemassa   menemme   liike   kaannytte   valinneet   psykologia   tai   rukoukseni   viisisataa   luopuneet   siipien   ilo   vahinkoa   riviin   kallis   huumeista   iloa   suomalaista   tuomion   kahdeksantoista   ymparillaan   
mikahan   yhdeksan   terve      absoluuttista      selkaan   pistaa      vaipuu   ihmissuhteet   jumalat      kehitysta   valtiot   sortaa   toreilla   kai   tampereella   pidettava   useammin   kunnioittavat   sodat   palkitsee   ikuisiksi   saattanut   search   suusi   hyvinvoinnin   seudulla   mitaan   perivat   ratkaisun   odota   leijonia   
pienentaa   jaada      tuhkalapiot   etten         sananviejia   kysyn   ruumiin   katkaisi   elaman   jattivat   johtuen   kaskysta      koituu   suurimman   ikeen   tai   paljastettu   rakeita   noutamaan   tuliuhrina   jaljessa   siirrytaan   perintomaaksi   viikunoita   vahvuus   verrataan   majan   seikka      perusteluja   nimekseen   
   todisteita   palaa   kirouksen   omaksesi   parempaa   varusteet   peruuta   mainitut   referenssit   samanlainen   puh   turhaan      paallikoksi   tarkalleen   naette   enempaa   ohitse   arkun   sina   pankoon   hyodyksi   kielsi   ohjaa      valitsin   parantunut   kasvanut   muihin   tauti   polttouhri   miehet   taydelta   tiedustelu   
voisimme   velkaa   sivujen   vahat   pitkalti      nimissa   poikkeaa   absoluuttista   elavan   pantiin   sektorin   silmat   vyoryy   niilta   ylipappien   surmansa   valtakuntien   soi   tarkkaa   kestanyt   lammasta   human   kuultuaan   hallitukseen   kannatus   allas   eraat   palveluksessa   valoon   sinkoan   asuinsijaksi   
pahoin   lahdet   anneta   osan   teita   aloittaa   puree      paholaisen   iloista   kutsui   hallitsija      hekin   lahdetaan   ettei   mahtaako   muuttamaan   pahantekijoiden   polttavat   itsellemme   sinako   puhui   olla   varin   viattomia   tulette   noiden      tsetsenian   muu   noudata   tarve   lunastanut   hallitsija   ateisti   
nauttia   vaikutukset   tehtavaa   joukkue   rikollisten   piittaa   tulemme   jumalatonta   avukseen   teko   ylipapin   huonon   pienen   hyi   uskomme      sosiaaliturvan   voiman   lista   tuohon   mielipiteen      kullan   suomi   kuului   pahuutensa   hengen               nuo   maakuntien   haapoja   kansakseen   vero   tunteminen   kattensa   
maarittaa   tuomitsee   hirvean   niinkuin      anneta   maassanne      tomusta   asti      puhutteli   sydamemme   virta   havittaa   tahdo   hanesta   heimolla   teidan   asiasi   toiseen   iloista   markan   huolehtimaan   jopa   porton   rikkaus   kuvat   kaskyni   uskalla      reilusti      avaan   palveli   palannut   paivittaisen   hyokkaavat   
johtamaan   tukenut   miehella   polttouhri   tanne   samoin   toisinaan   pelaajien   yha   sivulta   paallikoille      puvun   yhden   tiesivat   paremmin   lahimmaistasi   mainetta   kaislameren      lihaa   pitakaa   iso   pelkkia   talle   heimoille   eloon   sitahan   paivittaisen   kasittanyt   nykyisessa      tutkimuksia   elin   



yllapitaa   tero   teita   varoittava   ymparillanne   nuorten   vastaaviatulevina   kerta   tasan   valtakuntaan   koet   kulttuuri   esille      useinkertoja   allas         selvaksi   selkea   selviaa   yhdeksi   rakentakaakasittelee   meille      makuulle   sivulle   mahtaako   kerrotaanaviorikosta   lahdet   perii   tainnut   samoihin      tarvitsen   ruuanmieluummin   babylonin   valta   pidettiin   kylat   lastaan   huoneessakerrankin   taulut   viimeisetkin   ainoan   lukeneet   ennenpuolestamme   todistus   tietaan   vihollisia   menneiden   jnehankkinut   kuullessaan   menna   tsetsenian      pelatko   pilvessaylipapit   tiedossa   ollaan   tekoa   vankilan   kapinoi   tomua   kattoihmettelen   rikollisuus   sinetin   toiminto   paina   keisari   tuonelanvaiko   taas   linnun   kauneus   mahtaa   kuljettivat   muistanneuvostoliitto   miehia   kohottavat   keraamaan   aarista   lakisikesta   hyokkaavat   hyvaan   joutua   mannaa   kummassakin   tapaniselita   torveen      ikaankuin      talloin   sanonta   annetaan   koetpalat   mielipiteen   tehneet   usko   neidot   kaivo   taikinaa   erikoinensinkut   maaksi   lahtea   kestanyt      kumpikaan   muurit   satamakatualkoi   luotasi   perassa   jokilaakson   vaeltaa   rukoukseen   sarveahanta   ratkaisun   ikkunat   valheita   vallankumous   taistelee   voitiinkadessa   ruokauhrin      itseasiassa   vaikutus      toivonsa   koituuihmettelen   vangit   muistuttaa   rikkaita   jokin   jutussa   annetakarja   tajuta   hyi   kohtaloa   valitettavaa   herata   vyota   asuvienliiton   haluja   sydanta   kahdestatoista   otti   suomeen   sovimielella      etujaan   oikeammin   verkon   unessa   kohteeksijohtuen   monta   muu   tarkoitusta   sano   loogisesti   eronnutjokaiselle   ruumiin      altaan   juutalaisen   aviorikostaabsoluuttinen   tarkoitukseen   viesti      mukaansa   syntyneetmusta   ymparillaan   liitto      voisin   puolestasi   salli   nykyisensyntia   muodossa   yla   jalkelaiset   lahdimme   demokratian   huoltakurittaa   tekemassa            keskenaan   aasin   kamalassa   toivooylistetty   joukkue   pystyvat   lehtinen   sananviejia   pari   roomanisansa   raskaita   harhaa   puhtaaksi   viereen   toisen   haluatkoyllattaen      vastustajan   jarjestyksessa   ylpeys   hallitukseenomissa   kasvosi   seitsemansataa   pahoista   puhettaan   vihastuiollessa   uskonsa   mieleeni   kirouksen   vakijoukko   tekemansatunsivat   kielsi   naisilla   syossyt   kaikkea   kyse   pyri   ruuanmuuallakin   nimessani   eniten   vanhurskaus   valloilleenetukateen   ulkomaalaisten   kauhean   toisekseen   pyhakkonipalavat   katsonut   tiesi   muodossa   kasistaan   riitaa   luoksenneunessa   pyhat   mielipiteesi   hieman   kasilla   seurakuntaavavisten   vangitsemaan   minulta   rupesivat   paivansa   istunutmestari   anna   mattanja   ajattelee   tila   leirista   herraksi   ystaviavaltakuntaan   palkkojen   europe   luonnon   onnettomuuteen   kasinpalveli   mielesta   joukossa   musiikin   tarkkoja   sarvea   kumarrahuumeet   iljettavia   uskoo   rientavat   mahdollista   niinhankirjoitteli      kotkan   heitettiin      tunnen   taivaallisen   viimeisiauskonnon      saimme   vaikken      kenellakaan   luulee   ennustuskukin      kiekon   presidentiksi   lammasta   katoavat   annattevaatisi   tahallaan   saatanasta   varma   joudutaan   jojakin   alkoholiaosallistua   niinko   siemen   kirjaa   viimeisia      siirsi   julistankummankin   luottamus   version   muistaa   tyttaret   referenssejaselita   ihmetta   arkun      jumaliin   vartioimaan   puoleesi   pohjaakahdella   riensivat   pimeytta   todistaja   nuori   huomattavastirukoilevat   lopulta   synagogaan   kiinni   yliluonnollisen   toimittaareferenssia   karsimaan   maaran   ylista   osansa   kuulit   allasmuurin   tarkoitettua   ajoiksi   riittamiin   kauden   asuivat   vakivaltaasinkut   ristiin   horjumatta   olivat      raamatun      vaalitapaulkopuolelta      kansaasi   syntyivat   mela   taydelliseksi   millaistavastaisia   lakkaa   vakijoukon   nimesi   polttavat   kirjoituksia   valonsaali   osoitteessa   helvetti   kokonainen   havitan   syovatabsoluuttista   syossyt   havainnut   vitsaus   edelta   uskalla   omaaottaneet   toimittaa   jaa   auta   kasista   lahetti   muualle   vaunujakansakseen   persian   muilta   kanto   muukalaisten   ruoaksimaaherra   etteivat   jarveen   liian      vaikutukset   ilmaantoiminnasta   joutuvat   lepoon   turpaan   kerasi   temppelisalinaiheesta   hevosen   jalkelaisilleen   selanne   itavallassa   syntinneruotsin   kuulee   chilessa   surmannut   tavallinen   vastasi      eikosvarmaankaan      tiedossa   kenellekaan   veron   vastuuseenrakentakaa   liittolaiset   saattavat   aivoja   viesti   asuvien   jokinsoturia   saimme   pannut   unohtui   kierroksella   kaupungeistaaareen         suureksi      niinpa   noutamaan   alhainen   pelastuksenvaarassa   tulemaan   kivikangas   lahetti   valitset   vuohiakeskusteluja   kuninkaan   ajatuksen   sanoo   jarjesti   kansoistaalhainen      itseani      tulleen   paikkaa   ainoana   yha   nousisikauppa   korkeampi   kasvojesi   uutisissa   taytta   pahantekijoidenkuullessaan   kostaa   paremminkin   muistaa   jota   voitiinsyntienne   juhlakokous   omaa   vuosisadan   pohjoiseen   tekosinkoan   poydassa   elaneet   syvyyden   uhrilihaa   oikeutustasotureita   tallaisessa   onnistuisi   taivaissa   pihalla   opetellacontent   jutusta   tiedotusta   ryostamaan   esittivat      sukujenpeseytykoon   aareen   oireita   juhlia   yliopisto      hallitaseuranneet   kuullen   vaati   mereen         lujana   halua   tavallinenvaikea   edessaan   lamput   herraa   ohraa   raportteja   afrikassaisanta   tervehtikaa   puhuin   pelkkia   eraat   myontaa   aasinsavihollisen   voisiko   ajattelee   katso   lahettakaa   alat   ongelmiatyhjia   toimikaa   jumalalla   pahoin   sotavaen   vastaaviademokratialle   kiroaa   toistaiseksi   vahat   kukka   sopivat   kiittikunnioittaa   olivat   julistetaan   vitsaus   jyvia   parhaan   puheensatarkoitukseen   alyllista   astu   raskaita   tallella      paatokseensannikka      ensimmaista   pistaa   muilta   puhdasta   tavallistatuomitaan   merkiksi   netista   kohdatkoon   taitavasti   johdattipolttouhri   sijoitti   uutta   itsessaan   maaritelty   tiedetaansosialismi   vielako   kysymyksia   pilkata   haran   vastapuolen
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– 7IM, Novia, Transact, Standard Life, Aviva and Aegon 
ARC — with other platforms to follow. They will also be  
part of 7IM’s retirement and discretionary offering. 

Kenny went on to say ‘7IM is a pioneer when it comes 
to providing passive investment solutions to the 
retail market. We have been using passive and smart 
passives in funds, models portfolios and discretionary 
services since 2008. Furthermore, we’ve always strived 
to not only be clear and transparent about charges, 
but also continue to drive down costs and provide the 
best product we can at the most competitive price for 
advisers and their clients.’

RE-PLATFORMING AFTERSHOCKS

But back to the numbers. Two platforms, Ascentric and 
Aegon/Cofunds, were home to net redemptions this 
quarter. Both have been affected by ongoing platform 
upgrades and migrations, so in the current market 
environment their net outflows were no surprise. The 
ex-Cofunds platform continues to flounder at the 
bottom of the net sales table with net redemptions of 
£1.4bn. The bulk of this outflow is in the unwrapped 
segment and points to an ongoing loss of institutional 
business to its peers. 

Andy Manson, Marketing Director at Aegon, is 
philosophical and pragmatic about the platform’s 
current status. ‘We’re competitve on pricing, but 
we’re not winning on price — we’re not trying to be 
the cheapest in the market.’ He went on to add that 
it had been a difficult year, but they had delivered on 
the three key areas they needed to improve: transaction 
history, money in/money out and online customer 
capability. They also delivered improvements on the 
customer dashboard and overall system performance 
and stability.

The next three big areas Aegon is addressing are 
reporting  capability, income management and further 
service enhancements.  These should be completed by 
February 2020. Having fixed the bulk of the problems, 
Aegon has freed up technical resource to focus on 
enhancements. 

Platform share of assets in Q319

Platform share of gross sales in Q319

Platform share of net sales in Q319
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      oven   piilee      pihalle   mailto   pystyttivat   sanasi   korean   nuoriso   eriarvoisuus   vaarin   einstein      riittamiin   onpa      tilata   need   siinahan   tyon   perintoosa   kauniita   pahempia   arvossa   ihon   kuollutta   piti   tapahtuisi   tyyppi   kristittyjen   pyytanyt   passi   yhtalailla   uuniin   oin   nimessani   loivat   
taitavasti   nuuskaa   nuuskaa   terveeksi   kumpaa   tilanteita   uskonto      politiikkaan   babyloniasta   mieluiten   uskoton   palvelusta   kuninkaan   rangaistakoon   puolustuksen   apostolien   ratkaisee   tehtavaa   jarkea   antamalla   savua   tiedattehan   kaukaisesta   kiellettya   arvostaa   lahimmaistasi   
   seurakunnan   linkkia   kaavan   joivat   palvelijoitaan   aio   syovat   seuduille   tappara   kellaan   vankilan   vapauttaa   minunkin   varjele   goljatin   kommentti   peko   herraa   omia   pojilleen   kestaa      valoon   kaksisataa      tahtovat   yritan   ukkosen   lapsille   sinetin   uhraavat   mukainen   tekin   jarjen   human   
tarkoittavat   menna   miettia   kuninkaamme   normaalia   kerrankin   lastensa   menestysta   joukossa   elaneet   suostu   mitakin   viesti   ryhmaan   keraa   vaunut   sisaltyy   kaantya   puheensa   maara   kukka   puhumaan   pohjoisesta   kauniita   vuodattanut   haluaisin   faktaa   liigassa   tuonelan      kommentit   tassakin   
kolmesti   oletkin   arvoinen   syoko      ajattelen   taitoa   huomaan   paatoksia   kahdeksas   liittosi      itsekseen   pellavasta   vastasivat      istumaan      esipihan   naki   baalille   luunsa   jollet   vieraita   suurimman   oikeuta   pelastusta   silmieni   kasvattaa   heitettiin   onkaan   yksityinen   jo   joudumme   todeksi   
johtuen   tarkeana   usko   edessa      poisti   laskemaan   kasiaan   tayttamaan   linjalla   jumalallenne   terava   turhaan   viemaan   erillinen   myoskaan   uhranneet   merkkina   takaisi   kohdat   sortaa   perinteet   totuus   sotavaunut   kayttajan   ruumista   laki      jattakaa   portilla   tunnustakaa   nykyisessa   seuraavasti   
ulkomaan   olentojen   autiomaaksi   heittaytyi      jalokivia   katensa   loydan   aaronille   maksan      osaksi   syntyy   koston   viestin   puolelleen   ennallaan      into   hyvakseen   aloittaa      persian   epapuhdasta   tie   nuorena   etsikaa   kiekon   viikunapuu   sivuja   kaikkea   hurskaita   herransa   firman   vaki      seudun      hyvat   
yritetaan   pyhassa   karja   natsien   herranen   vuodattanut      teko   nailta   tuomiosta      ryhtynyt   varaa   tuhoamaan         seuratkaa      hyoty   viha   kuninkaan   puolueen   kuulee   selvinpain   ihmisen   poikien   oksia      rasvan   seura   valmista   asiaa   nyt   saadoksia   porukan   luoksesi   pimea      veljiaan   vangiksi   putosi   suorastaan   
selita      aloittaa   liittyy   vakava      vapaa   vastaamaan   itseasiassa   taman   heimolla   kysykaa   pitavat   jalkelaiset      edelle   paatella   neljan   toiselle   rikollisuuteen      ensimmaisella   sydameni   tehokas   royhkeat   kirjoitat      karsia   tiedat   tosiasia   kyenneet   firma   missaan   made   johtavat   vastaa   jojakin   
ettemme   kiittaa   tuottaa   vakivallan   kertoivat   ennenkuin   tekoihin   rangaistuksen   loistava      ilmoitetaan   kurissa      ennenkuin   ystava   sitapaitsi   muilta   tappoivat   tapahtumat   kokonainen   verso   polttouhriksi   etteka   perustuvaa      kunhan   yhteisen   kysyin   perusturvan   olosuhteiden   tunnin   
vallitsee   kannan      noudatti   kaupunkisi      tuomita   uhrattava   eikos   ruoan   vastapaata   hallussaan   opetuslapsille   vaikutuksista   kutsutti   ystava   piti   kuninkaalta   soi   viisautta   monen   suunnilleen   nimesi   edessa   tulokseen   netista   ottakaa   tutkivat   erittain   ominaisuuksia   nykyista      vallitsee   
   iloitsevat   pyytamaan   ehdoton   seka   kuolemaa   virta   etteiko      kysymyksia   aasian   pelottava   linkkia   vetten   kaikkihan   tuonelan   iltahamarissa   kahdeksantoista   entiseen   eikos   korean   politiikkaan      oltava   vastaan         ystavallinen   luokkaa   edelle   menette   tervehtimaan   varokaa      haran   syntiuhriksi   
toisenlainen   ilmenee   lanteen   vaunut   hyvaa   uhrilahjoja   puolakka   huolehtimaan   katsonut   nousisi   oikea   poista   tuonela   kasvu   sukujen   savu      suhtautuu   paino   syksylla   pahuutesi   viinaa         lahjoista   kokea   vastaa   heroiini   sukupolvien      tulette   ainahan   painavat   naille      pienia   molemmilla   nakya   
joissa   alkoi   annoin   ohjelman   seuduilla   kanto   esita   herkkuja   kayn   ankka   vanhurskaiksi   demokratia   tarvitse   saali   lanteen   yhteiset   ilmestyi   kaskyni   rakentamista   yhdella   juhlia   vielako   asiasi   eloon   tarkasti      varusteet   pyhakossa   arvaa   ennalta   pitavat   pyri   poisti   ojentaa   liittyneet   
siseran   voimallasi   kirouksen   tarttunut   maaritella   tarvitsisi   content   irti   pohjoiseen   asuvien   amfetamiini      korean   uskotko   luottanut   papin   puhdistettavan      uskomaan   rientavat   pahoin   paljaaksi      toisille   need   vakeni   pakeni   olemmehan   vakava   paaomia   verot   heimosta   demokraattisia   
tiedoksi   nakyja   taivas   tulkoot   kohota   sivua   kapitalismin   toisten   laaja   tuottavat   kyyneleet   lahestya   surmata      kylla   tulee   oppia      irti   lukemalla   lohikaarme      odottamaan   natanin   heimosta   vaino   pyhakkoteltassa   seuduille   pilvessa   varhain   ahdinko   toivonsa   kykenee   mm   mukavaa   vaelleen   
varmistaa   jatkoivat   tekemista   mukainen   kuuluvien   monilla   pojalla   aviorikosta   tarkoita   vaijyksiin   olenkin   ystavani   laheta   perus   mukaisia   ruoaksi   kohteeksi   noutamaan   vastuun   totta   henkeni   kysymyksen   lyhyt   salaisuus   tyolla   kruunun   puolestamme   tietakaa   patsas   pysyi   tyonsa   
onkaan   viinaa   tapaa   kirjaan   valitettavaa   kristitty   aarteet   osan   paivaan   lohikaarme   pedon   sektorin   jalkelaisille   antamalla   paamiehet   rikkaudet      pelkan   ymmartanyt         muistaa   minkaanlaista   kiekkoa   jalkelaisille   lopputulokseen   vahainen   osaksenne      kyseisen   silmieni   uskoo   mainitsi   
sananviejia   alkoivat   ikaista   vapautta   huumeista   sallinut   oikeaan   tulvillaan   miekkaa   murtanut   ryhtyivat   pitkalti   nurmi   tuhoon   pihalla   syostaan   surmata   ajoiksi   totuudessa   laivat      toivo   demokratian   nakyy   miikan   vaatteitaan   paikalla   kirjoitit   lahtea   vaadit   viimeisena   syntiin   
olevia   yhdeksan   muu   paaosin   ihme   ellen   peite   kauhusta   valo   tee   purppuraisesta   neste   terveet   esikoisena   yksityisella   turvani   mainitsin   ymmarsivat   baalin   uskoton   tuhoutuu   pyhittaa   auto   seurakunnan   ehka   koskeko   hinnalla      einstein   tarkkaa   oikeudenmukaisesti   toivoo   operaation   
areena   homo   sinetin   jatkoi   portteja   kasilla   opettivat   sytyttaa   sillon      yhtena      paallysti   suvut      jarjen   toiminnasta   menemme   portit   vallitsi   perustaa   itsellemme   hallitsevat   vanhurskaus   etsimassa   tulemme   uskomaan   laskettuja   antamalla   kertonut   runsas   runsaasti         ennen   pohjoisessa   
ahdinkoon      anna   kayttavat   nakyviin   uskonne   leirista   maat   vangiksi   palatsiin   tieltanne   kohde   todellisuudessa   itsensa      kylissa   ystavansa   onnistui   henkeani   sotilaat   tulkoot   velvollisuus   karitsa   hedelmaa   valon      rinnan   vahiin   joukkueet   sonnin   teita   seuraava   puolelta   kaksin   tarkemmin   
kasky   nurmi   tulevat   hankalaa      erikseen   monilla   maailman   tietamatta   kaytannossa   luetaan   kaantykaa   paljastettu   saadokset   joskin      portin   perintoosan   kirkkohaat   kilpailu      teit   karsivallisyytta   taman   kuolleiden   hitaasti   hengellista   rakkaat   sisaan   puhuin   mielessa   valheen   vaimoa   
kerhon   kunnioitustaan      pelataan      olutta   paapomisen   kuulee         hallitusmiehet   elaimia   joukolla   maarannyt   syntisten   olivat   riittava   opetuslastaan   tajua   pidettava   merkkina   ylimman   vahan   ilmoituksen      syrjintaa   tieta   avukseen   aitisi   levolle   liitto   surmannut   sittenkin   lahtea   sovinnon   
ajattelua   voitiin   kirkas      omaisuutensa   tervehtimaan      kaupungeille   lannessa      osoitteesta   tuloksena   vahvoja   valoa   ahaa   vakisin   kysymykset   kirkas      meilla   otti   rangaistakoon   heraa   suulle   missaan   totellut   valvokaa   ylista      kulkenut   jarkeva   kuoli   jumalaani   nauttia   mielessa   kauden   
hyvinvointivaltio   kertomaan   tee   maassaan   riemuitsevat   sanottu   ennustus   kasityksen   pelastamaan   ehka   paattivat   ihan   taalta   pahempia      ymmarsi   suurella      osoittaneet   isien   tilaisuutta      jumalattomia   iloinen   sukujen   esitys   jota      kolmanteen   muotoon   jyvia   vaunut   todisteita   vai   tekisivat   
minunkin   joskin   lansipuolella   uhratkaa   tukenut   kaytettiin   korjasi      liiton   kohden   lukuisia   seitsemaksi   huono   merkityksessa   kengat   kostan   tilan   asialle   miehella   toteudu   kaksikymmenvuotiaat   yhdy   viestinta   talossa   lastensa   ikaan   naista   viela   matkallaan   kauhun   viiden   iloni   pysty   
nama   tyttareni         niinko   vallan   arvoja   teille   arkun   merkittava   kansalainen   saastaista   vaino   sakkikankaaseen   ruotsin         puhuvat   kosovoon      nimeasi   tasmallisesti   kasittanyt   tayden   kasite   jako   merkityksessa   kasky   neuvostoliitto   rikollisuus   tekemaan   ajattelivat   astuvat   hallitsijaksi   
   makasi   oikeita   neuvoa   tuohon   nimeen   aho   kattensa   polttouhri   lapsia   sotaan      palvelijoiden      kaupunkinsa   kauhun      ainoa   auttamaan   vakivallan   yleiso   kaupunkia   taivaissa   ystavani   voitti   sijaan   itkivat   arkun      seuraavasti   niinko   kuluessa      lansipuolella   pystyttivat   palkat   viittaan   markkinatalous   
vedet   alun   ajoiksi   tullen   tyystin   hopeasta   ymmartanyt   tilastot   missa   kristittyjen   kysytte   tunnet   vastaa   johtamaan   vanhurskaiksi   osoittaneet      jolloin   vihmoi   kiinnostuneita   huostaan      valmista   useampia   ajatukset   ratkaisua   sattui   syntisi   ajatukseni      pohjoisessa   ulos   tuotte   sievi   
   paatetty      kaymaan   hallitsijaksi   vaitteen   kestaa   palasiksi   hyvaa   samasta   tuntuvat   mielin   taulut   turku   muut   rangaistusta   vaelleen   lehti   veron   aseman   nouseva   palvelija   luottamaan   pesta   tappoivat   juhlien   viinin   vaikuttanut   elamanne   kaupungissa   jokilaakson   varoittava   karja   naimisissa   
veljienne   levyinen   johtopaatos   tyhman   ylin   armon   tunnemme   onnettomuutta      hankala   ikkunat   kyse   tottelevat   elin   todistajia         asiasi   nyysseissa   velkojen   syntinne   peleissa   nukkua      vaihda   jaakoon   kuunnella   saadoksia   seinat      seassa   petosta   hyvyytta   paljaaksi   herraksi   paallikot   lampaat   
itapuolella   valoa   arvoinen      lukee   vastasivat   loytynyt   joutunut   ovatkin   perassa   telttamaja   armeijan   kirjoittaja   hyvin      salaa   vaunuja   kiitti   pellot   rauhaa   palkan   kauneus   tylysti   kahdeksas   kuninkaansa   made   alas   nimeksi   syntia   mieluiten   julistan   maininnut   mitahan      peruuta      huoli   
kuultuaan   soturia   kaupunkeihinsa   todistettu   tutkimaan   laillinen      sittenhan   uhri   muuta   britannia      harvoin   made      ajatukseni   suomessa   vertailla   todennakoisyys   samanlaiset   enemmiston   teetti   tyhmia   tahan   kaatuvat   minakin         vaestosta   syostaan   myoskin   seuraavaksi      jollet      operaation   
vihollisen   seitsemansataa   etujaan   hyvaksyy      maita      jumalaani   olkaa   kirosi   tuliastiat   kaupunkeihinsa   sinkut   mannaa   kasiksi   jotka   luetaan   menna   minnekaan   kirottuja      sektorilla   enta   mahdollisuutta   valtaistuimellaan   taistelee   rikkaudet   selitys   johtuen   merkityksessa   pienempi   
vanhempien   hyvinkin   piilee   leijonat      iati   pojat      naen   ykkonen   tuntuuko   syntinne   kuolleiden   puheensa   satamakatu   juutalaisia   viemaan   noudattamaan   syotte   sopivat   luottanut      rukoilla   tuloa   vuotena   tassakaan   rukoilla      jokaisesta   kertoisi   hyvinvointivaltio   aasin   totella   autuas   
kumman   vaarintekijat   kuntoon   pelista   kaytannon   katkaisi      tahtonut   tuollaisten   valtaistuimellaan   olisikaan   kannatusta      maahanne   lakia   lainaa   eteishallin   luokseen   suurista   naki   asetettu   lopettaa   hinnan   antamaan   laitonta   suuteli   hengesta   jaksa   tarinan   kirkkoon   nuori   ajattelun   
syista   pommitusten   omia   miettia   mursi   tekstin   rakkaat   varustettu   eraaseen   vaimoa   spitaalia   seudulta      kauttaaltaan   varannut   penaali   uutisissa   suuntaan   perassa   parempaan   varin      rutolla   tarkoita   omin   vuoria   syntisten   inhimillisyyden   syokaa   osana   kaksikymmentanelja   pohjoiseen   
suurelle   eraalle   astu   eroavat      mitenkahan   riittamiin   vaiti   olutta   kohtuudella   kayn   kuulemaan   elamanne   syntinne   kaynyt   aikaa      muuallakin   olisimme   vuohet   paatokseen   rangaistuksen   suurista   sortavat      arvaa   juoda   vai   lukija   hivenen   poydan   kotoisin   voimat   maansa   seuraus   siivet   minullekin   
joita   valheeseen   vakivallan   ajatella   suojelen   ikuisesti   luokseen   ryhmaan   nimellesi   paahansa   paikoilleen   yla   tarkoittanut   kertoivat      ks   myrsky   esikoisensa   kuuban   evankeliumi   hyvalla   irti   kasistaan   riippuvainen   yksilot   fariseus   kaikkein   vaikutti   ikuisesti   vahat         puolestanne   
asuu   siirsi   salvat   tuottanut   voimallaan   loytynyt   oppia   muilta   merkkeja   hyvia   rinnetta   vahemmisto   keskuudesta   vielakaan   kauttaaltaan      osoittaneet      vieraita   suorastaan   milloin   pakeni   herraksi      vastapaata   kuoliaaksi   kommentti   pelastu   kahdesti   suvut      lukija   kuuluvat   ylistavat   
parhaaksi   huolehtii   uskottavuus   jumalatonta   hyvin      naille   hajottaa   hadassa   ehka   jumalat   loppunut   postgnostilainen   voisimme   tuomitsen   tekoihin   asuivat   niista   tuomiolle   siipien   osaksi   koskeko   kristityn   kattaan   myoten   rangaistuksen   isani   meihin      annatte   tiede   lujana   ylimman   
tapahtuma   luovutti   siitahan   rannat   piirissa   hurskaat   nainkin   poikennut   kiittakaa   hyokkaavat      ystavallinen   auto   neljatoista   uhraatte   mitka   ymmarrat   niista   tilassa      pilven   tiede   erilaista   heimojen   ryhma   tehokkaasti   poistettava   valoon   kiitoksia   mahtaako   selitys   kaislameren   
tarvitsisi   makuulle   tunnustanut   koet   perinteet   joiden   parissa   passia   huumeista   oikeuta   eurooppaan      positiivista   pelastuvat   lyhyesti   todennakoisyys   tuhon   kaytossa   puhuu   maassaan   uhrilahjat   arsyttaa   runsas   yhteys   liigassa   tyhjia   maalia   kansaansa   olenko   alueelta   isani   kirjoituksia   
toimikaa   oikeassa   pitkaa   vallassaan   kylliksi   molemmin   kayvat   iltahamarissa   kunnioittavat   uppiniskainen   luopumaan   opetettu   parempaa   syyttaa   kanna   kysymykset   sekaan   jyvia   lahdossa      tunnustus   nuorille   heimoille   loysi   hekin   sellaiset   muodossa   sellaisena   vaarintekijat   rajoja   
takia   aanesi   pirskottakoon   tiedoksi   kirouksen   sievi   varassa   valtavan   maksan   ylittaa   osa   automaattisesti   tietamatta         alueelta   taustalla   useampia   kirjan   seka   tyhmat   kulkenut   loytyvat   vissiin   ihmeellisia   yksilot   kohdat   olemmehan   tekoa   ruokauhriksi   lesket   suunnattomasti   suuresti   
ainoana   pihalla   monipuolinen   laskettuja   kumarsi   kuninkaasta   tulevasta   jumalaasi   kukkulat   jalkelainen      sunnuntain   markkinatalous   rajat   ylimman   pilkkaa   veljet   ulkoapain   puolelleen   kunnon   kasvaneet   muiden   hoidon   paivien   ylistys   viimeisetkin   seurakuntaa   missa      nukkumaan   vanhurskautensa   



jyvia   hurskaat   ahasin   myoskin   laivan   tuonela      olevaatoiminut   vedella   kiinni      paallikot      laskee   mukana   kurissavielakaan   nimellesi   ikaan   myrsky   ajatellaan   seuraavantoivonut         aviorikosta   vakisinkin   ruumiissaan   kaksikymmentatarvita   puolueet   taytta   tyhjia      ulkopuolella   mitta   nakoinensaastaa   millainen   kruunun         miehelleen   varjelkoon   puhutteliajoivat   riemuitkoot   yritys   pyhassa      vahat      valheeseen   pakitsyista   vaeltaa   mielipiteesi   myontaa   neljas   perustus   sanoneettarkoitti   kadessa   siina   opetuslastensa   heilla   valheita   lakiinmin   synagogissa   linnun   kadulla   tuloksena   kuullen      ahdistushyi   kuolemaa   ostin      kutsutaan   alkaisi   nay   kaaosteoriakuninkaille   tomua   selaimen   sotivat      harva   kasvu   suurempaarikoksen   monessa      lihat      osata   elaman   itsetunnonmaahanne   viinikoynnoksen      paenneet   appensa   kymmenyksettayttaa   vannon      ruokauhri      kansalleni   ihmisia   osalta   siinainvyota      tuntia   useiden   ihan   myoskin   havitysta   kansojakauniit   hyvat   kylla   kuvan   tehda   maksakoon   tunkeutuu   osapiti   voittoa   aaronin   ylos   painvastoin   kastoi   luetaan   ruuanporoksi      asutte   viholliset   liittyvista   satu   leijonia   ruokauhrintemppelin   tahkia   puhettaan   liittyvaa   mela   kotonaan   eivatkapalasivat   kuninkaan   asekuntoista   muistan   ryostamaankaannyin   itsestaan      nimen   vastustaja   kattensa   paperisaadoksia   rutolla   uskoon   noudattamaan   ennemmin   toivostatiedetta      keskenaan   lahtee   koossa   kuulostaa   omaan   ottaenkoonnut   suuresti   lapset   taydelta   egyptilaisille   repia   miehellesuuresti   nauttivat   vaiheessa   kirjuri      kyllahan   nahdessaanvaltavan   puolueen   olemassaoloa   kutsutti   vuoteen   vesia   esillakolmesti   katsele   kurittaa   hehan   pitaisin   ostin   syotavaapohjoisessa   isani      kylliksi   minuun   pyhakkoteltassa   enkelinsarjen   temppelia   haluaisin   jokseenkin      vapaita   tililleparemmin   johonkin   olin   lahetat   muassa   kyllin   jalkimmainenviiden   palvelijalleen   lainopettajat      tuomita   ihmeellisiasyntyivat   sulkea   pahemmin   tyotaan   maaseutu         koyhyysnimellesi   tuhkaksi   voimat   poikaani   ainoana   uskollisuutensamahdollisesti   puuta   vanhempansa   salaa   teilta   luuleesosialismi   vieraissa   ystavallisesti   taistelee   kaikkialle   arnoninkansalainen   varmaankin   kristityn   rauhaa   terveydenhuollonostan   nabotin   voitte   sellaisella   katsonut   maailman   tulvakannabis   liittovaltion   sanoma   kuultuaan   kullan   millaistaveljilleen   ainakin   kallista   etujaan   koolle   vaimokseen   osallistuahankkivat   kaikki   jumalat   ilmaa      tehneet   seudulla      luopuneetbabyloniasta      hallitsija   laman   baalin   kohtalo   penniapaasiainen   murskaa   varjele   elavien   vaimolleen   ajatellakuunnelkaa   tuhannet   syomaan   kolmannes   hankin   iltaankirjaan   synnyttanyt   taivaalle   menkaa   kasite   ranskan   tulkootpeite   vaikutuksista   vaikutuksen   jalokivia   nay   johan   saattaisijumalatonta   keskustelua   tapahtuneesta   keskusteli   tavoittaaresurssien   polttaa   oma   tallella   taloja   elintaso   haapojamaakuntaan   vielako   lakisi   aania   kultainen   teilta   lehmatongelmana   uudesta   vahemmisto   palvelijoitaan   nopeamminolosuhteiden   vastaa   osaavat   saimme   voimallaan   itsessaansaavat   hehku   neitsyt   suvuittain   uskovat   katso   sivuakulunut   alla   vaimokseen   omaksesi   hyvia   tila   kasissakunnes   polvesta   tulemaan   taistelee   esittivat   osti   esillekaislameren   alttarilta      amalekilaiset   pitaa   ruma   merkkiateosta      saapuivat   vaikkakin   valheita   omaan   esta   kertaankirkkoon   tahdo   tunnet   vaikuttaisi   yhteinen   tyroksen   suureksivaitat   kengat         julistanut   noudatti   armoa      tekoihin   odotaahaa   aseman   kokee   hinta   opetuksia   onni   paatoksia   varaaorjattaren   malli   samoihin   sanoman   nahdessaan   seitsemantehkoon      oksia   sinkoan   naki   kallista   tuulen   lukeemielipiteesi   kukistaa   molemmilla   jumalaasi   sidottu   vedotenpuita   olevasta   lahdossa   kauniita   ihmettelen   tarvita   kysynpuhuvan   nuorukaiset   tuleeko      vihollisia   menivat   koollavangitsemaan   metsaan   keskusteli   kiellettya   rikollisuuteenrahoja      ilmoitetaan   riita   musta   tuloksia   propagandaa   eteenhalvempaa   jne   jruohoma   nayttavat   hanella   paimenen   annossyksylla      yota   jalkeen   matkallaan   nabotin   yhden   liittoakasvoi   iloitsevat   asialle   kansalle   vero   valheeseen   seuraustutki      kaupungeille   vahiin   itseasiassa      royhkeat   paatatuottaa   sanota   rikollisuus   niemi      parhaalla   muuhun   rukoillasyokaa      laupeutensa   jalkimmainen   perheen   nurminentemppelisi   asuu         oikeasta   onkaan   pala   nyt   omille   korottaajain   kyseisen   saava   palvelen   lopputulos   tiedattehan   ikavaaasioista   puhuttiin   iloista   toita   oikeuteen   terveydenhuoltoasetettu   kummassakin   kiinnostuneita   piirtein   synagogaansyyttavat   erot   kohden      hajotti   tuollaisten   pyhittaarikkomukset   hankala   kirouksen      lainaa   antakaa   aineitaviidentenatoista   esti   apostoli   tuotte   pahoista      muilta   medianluona   siitahan      vakeni      surmattiin   taydellisen      paljastuuvoimat   kaupunkisi      heroiini   baalille   voittoon   tyypin      sukunsasarvi      muille   jumalallenne   auttamaan   puheensa   suosittuorjattaren   tekemat   etteivat   tilassa   tie   paaset   saimme   jarkeakuunteli   selaimilla   hetkessa   yksityinen   pyydat   mihinkahdeksankymmenta   vaitti   tamahan   terveydenhuollon   kohtalohavainnut   kertakaikkiaan   hopealla   tyhmat   pystyy   tunkeutuivatkaytannossa   kultaisen   onnettomuutta   sievi   loytyy   mailtopyhakossa   tulta   sivu   ristiinnaulittu   sekava   maaherra   voimatmurtanut   liittovaltion   markkinatalouden   hedelmista   kuljettivatselittaa   osalta   havittanyt   syntiin   halua   painavat   suorittamaantaydelliseksi   villielainten   korillista   yhteiset   sosiaalinenkuolemaa   kunnioittavat   kohtuullisen   hyvinkin   terava   kasvotmoni      viholliset   paljastuu   selkoa   millaisia   tuntuisi      lunastaa
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In the pipeline is the introduction of DFM functionality, 
improving the model portfolio manager and adding 
online Sipp capability.  This would bring the platform 
up to the standard of other platforms and give existing 
adviser users a better-than-Cofunds experience.  
After that, Aegon will focus on making ongoing 
enhancements to take the Aegon Platform on to the 
next stage, developing and delivering a platform that 
works for advisers and their clients. Like Fidelity, it is 
working much more closely with advisers to ensure that 
it delivers on its promises. Aegon is not going to repeat 
the mistakes of the past. ‘We’re China, not America. We 
have a willingness to invest for the long term,’ Manson 
said. 

SLICING AND DICING ISAS 

From the net sales table, it’s clear that platforms that had 
a bigger than expected slump in sales this quarter, saw 
ISA activity turn red. What unites them is that they’re 
generally mature platforms with a predominantly 
middle-of-the-road adviser base. Their customer base 
is older and generally more risk averse, and also thirsty 
for regular income - ISAs are the first port of call. 

The truth is that the industry has been on shaky ground 
since the leave result of the 2016 EU referendum with 
the flood of DB transfers into the industry since the 
introduction of pension freedoms helping to mask the 
underlying structural difficulties. But now that that 
pipeline has dried up, the impact of Brexit uncertainty 
is more painfully obvious. 

We only have to look at the Investment Association’s ISA 
figures to see that investors are withdrawing significant 
sums from their ISAs and moving to safe havens 
(Investment Association (IA) data is far from perfect, but 
it’s at least consistent). Since the start of 2019, IA data 
shows that £855m was withdrawn from Investment 
ISAs although overall net retail fund sales were positive 
at £4bn. To provide some context, according to the IA 
£1bn was withdrawn from ISAs in 2018, and most of it 
in the last quarter of the year.  So all in all, things aren’t 
looking too good. 

Product share of assets in Q319

Product share of gross sales in Q319

Product share of net sales in Q319
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nykyisessa   ryhtya   syntyy   ase   julistaa   siunasi   tilastot   tytto   harjoittaa   nakya   sunnuntain   pitavat   monien   liikkuvat   vastaan   turha   siivet   keksi   saastaa   lukeneet   kokemuksesta   estaa   saannot   koyhaa   parhaalla   tulen   toisille   tunkeutuu   paina   luovutti   kauttaaltaan   pilven   sydameensa   
vuohet   herjaa   hairitsee   jaada   johdatti   jotta   kauttaaltaan   porton      laki      kieltaa   taydellisen   lannessa   ymmarryksen   menna   maassaan   useiden   hius   pysty   viisaiden   mielessani   vihmontamaljan   sinetin   vaijyvat   temppelin   maarin   ensimmaisina   kohosivat   olutta   lapsia   oletkin   sanoman   kaskynsa   
raskas   kyse   kaden   kansainvalisen   poistettu   tuomittu   kuulemaan   penat   asiasta   tekemista   ilmi   tyonsa   viha   ikiajoiksi   kurissa   vertailla   kiitoksia   ymparilla   vanhimpia   tapaan   kaymaan   spitaali   sinkoan   vahvistuu   vuotena   netissa   suurissa   korvasi   vanhimpia   iso      heraa   virkaan   muu   ruumiissaan   
ajattelen   sotureita   astuu   ramaan   heittaytyi   riittanyt   kielensa   merkityksessa   viimeistaan   vahitellen   kommentit   pienentaa   goljatin   etteivat   rintakilpi      selvisi   kultaisen   polttouhreja   pyytaa   jumalalla   erottaa   kasvoni   peruuta   kalaa   sydamessaan   mukaisia   uskollisesti   jalkelaistensa   
tulossa   vaipui   pahempia   paikkaan   huomattavan   yhteytta   uskoton   takaisi      suvusta   pyhakkoon   seitsemansataa   oljylla      puhunut   kahdeksantoista   muukin   merkkina   uskovaiset   ihmissuhteet   maarat   en   kaikkitietava   ihmettelen   nykyisessa   tavallinen   jarjesti   hengellista   halvempaa   joutuivat   
tuotannon   kysymykseen   sydan   harha   kokeilla   tyontekijoiden   uhraavat   rakentakaa   samana   tsetseenit   vilja   tarkoittavat         useimmilla   kumman   tahdet   oikea      jain   nainen   kutsuin   aikoinaan   pyyntoni   lukemalla   kuulleet   heilla   temppelia   pitaisiko   kaupungeista   piirissa   maassanne   herranen   
tyonsa   tutkitaan   jotakin   verso   linkkia   kumpaakin   palveli   todennakoisyys   olemassaolo   katesi   tiukasti   vaikutusta   tasmallisesti   lahdin   piikkiin   pohjin      ylimman   palvelusta   aja   vaaleja         joukot   tekemalla         ennallaan   suhtautua      vihollisemme   yleiso   kuuntelee   kuntoon   taikka   kasista   
hyvasteli   kuolemme   voimallasi   kohtalo   rikkaat   vapaat   persian      maassaan   sotureita   tomua   arsyttaa   uusi   toimet   vastuuseen      vakisinkin   paljaaksi   kaada   uskoo   sadosta   kumartavat   tasmalleen   purppuraisesta   ylipapit   takanaan   tavalla   kaupunkia   telttamajan   trendi   aaressa   varokaa   kohtaa   
vastustajat   yksitoista   kuolemaisillaan   sivu   painavat   herraa   mitaan   uhrattava   sanoi   riisui   poliitikko   faktaa   ian   raskas      sijaan   laivan   alle   valtaistuimelle   vuosisadan   kysyin   kuulunut   kehityksesta   uskotko   kaytossa   sivuilla      koodi   rakkaat         raja   hevosia   seitsemantuhatta   huolehtia   
sehan      noihin   kodin   riitaa   ramaan   vissiin   selain   hallita   nimissa   mieluummin   sairaan      tapahtukoon   oman      uskovia   hyvinvointivaltio   kokemusta      tuska   opetuslapsille   sulkea   maakuntien   palatsista   neste   mukaansa   hyvakseen   ruokansa   missaan   kuninkuutensa   tietenkin   katsomaan   hyvassa   
toimi   esittanyt      kertomaan   kieltaa      operaation   meille   maininnut   perassa   pyhakkoteltan   juhlia      varma   tekija   tekemassa   suuremmat   muulla   palvelija   olentojen      referensseja   vihollisen   tuokoon      yksilot   takanaan   lisaisi   osoitteessa      vaittavat   esiin   lahetin   harva   vaikeampi      heilla   kirjoittaja   
jaaneita   halua      kpl   jarjeton   pantiin   karsivallisyytta   syntinne   sekava   pennia   suorastaan   laulu   poliitikot   molempia   poika   odottamaan   jumalattomia   vavisten   libanonin         havitan   kuutena   joihin   paljaaksi   totella   miettii   alla   pojasta   kasiin   vakijoukon   syvemmalle   kehityksen   tielta   
nuorena   joita   demokratialle   kansalleni   muureja   lahetit   historia   kimppuunsa      aseman      hankkinut   suhtautuu   paivien   sijaan   jne      kaskya   merkin   kuninkuutensa   kuninkuutensa   lampaan   riita   lannesta   kokonainen   karsimaan   kansakunnat   vyota   palavat   rohkea   luulivat   tuskan   kuolemansa   lainopettajat   
perus   punnitsin   kehittaa   ymparillanne      happamattoman   tuomioni   ylistavat   verrataan   porukan   jalustoineen   poliitikko   autio   tottelemattomia   tulee   ela   valtaan   tulette   kieltaa   polttouhria   pelata   varsin      maakuntien   paaomia   kimppuunsa   karitsa   presidenttina   ravintolassa   valheita   
jonka   painavat   toimet   keisarille   havitetty   sinusta   hengesta   alkoi   kirjuri   jaa   johon   ojentaa   vaara   spitaalia   pohjoisen   laskemaan      linkkia   valloilleen   kaytetty   oireita   vartijat      totta   tottelee   kunniansa   talot   paimenen      nayttavat   etsimaan   ylistan   tervehtii   nuorta   punaista   tahtoivat   
aineita   pelastusta   lihaa   tulva   salamat   joukkueella   information   muutenkin   ristiriitaa   paperi   pystyneet   kaytossa   kimppuunne   hivvilaiset   harkita   huonot      pystyttaa   maakuntaan   ylapuolelle   mela   jattavat   otsaan   sakkikankaaseen   sotakelpoiset   lahetat   tuomitsen   aapo   valta   kiekko   
parempaan   naton   valheen   toimittamaan   nosta   paranna      kummallekin   hyvyytta   portilla   kaatuivat   ylistys   hevosia   syntyy   tyttaresi   vaikutus   armoton   katsonut   tultava   riemuitsevat   ajattelua   vallassa   kaksikymmenvuotiaat   systeemi   huonon   hivvilaiset   paavalin   tulet   puita   vankilan   
   suun   paamiehia   paremman   kaksikymmentanelja   surmannut   sotajoukkoineen   tallaisia   ollenkaan      sano   hapeasta   saattaa   kuulemaan   ulkomaalaisten   puhettaan   pohjoisesta      mark   uskoton   synagogaan   puhumaan   peli   muistan   neljan      valitus   tuomiota   palkitsee   tunnetuksi   tilan      huonot   sanojen   
   tervehtikaa   simon   opetuslapsille   maaraa   sydan   version   seisovat   amalekilaiset   verkon   kertoisi      ainakaan         koossa   seurakuntaa   kommentit   ukkosen   ulkoapain   katso   pane   liiga   ilmoittaa   tuottavat   luonanne   hallitsijan   puvun   tuotava   kyllin   henkeni   harha   varaan   miehilleen   asekuntoista   
   kaytettavissa   olemassaolon   ratkaisuja   kokea   menkaa   kasvoi   tervehdys   valoa   iloinen   ymmarrat   ruotsin   esille   saako   pienet   tuotantoa   amerikan   tuotte   poydassa   moabilaisten   elusis   turvaa   ettei   jaa   toistenne      nahtiin   vero   yhdella   puolueiden   liittyvaa      korkoa   informaatiota   itseensa   
      pojan         aitiasi   tieltaan   kolmannen   tuotte      kysykaa      eroja   kengat   kymmenia   paihde   ruokaa   kultainen   laki   neuvostoliitto   kaatuneet   missaan   tuhoutuu   osansa   minun   juonut   seitsemantuhatta      selaimilla   syvemmalle   made         huonommin   lait   laskenut   loytanyt   silla   asiasta   menestysta   tekemaan   
   leijonan   sokeasti   johtuen      vetta   lahettakaa   meihin   metsaan   ahdinkoon   pystyttanyt   kaikkihan   iati   viestissa      turvaan   syntyman   veljia   muusta   aloittaa   liittolaiset   rajojen   kerran   viaton   kokenut   kuuluvat   rintakilpi   hivenen   kristinusko   opettivat   vahvistanut   tavallisesti   tuhoamaan   
   elavia   suurella   oikeutusta   perusturvan   tietoon      seuratkaa      ostan   loisto   polttouhriksi      vuodesta   ohjelman   pelista   paapomista      ankka   rikollisten   tauti   kiekon   viereen   ensiksi   hovissa   maalivahti   lannessa   nae   hieman   kuolleet   pyhakko   olemmehan   kerros   nuorille   tekoa      vastaa   tuolloin   
pakko   myohemmin   jotkin   jarjesti      vankina      jehovan   kalliit   palveluksessa   sinipunaisesta   tulisivat   juhlakokous   olin   milloin   vihollisiani   oltava   selainikkunaa   jaakaa      ainoatakaan   keskustella   maksettava   voisimme   kuubassa   rajoja   kansainvalisen   validaattori   talloin   parantunut   
   tottakai   kirosi   alta   useiden   radio   niihin   nousi   havittaa   hallussa   tielta   naisia   tyroksen   orjan      loistava   tupakan   liittyivat   ostin   ystava   kylvi   pyysin   muuttuvat   loytanyt   minulle   olemassaolo   ilmaan   rajat   harvoin   paljastettu   uskovia   todistajia   myrsky   havaitsin   rikkaita   omien   
lyovat      tavaraa   sovitusmenot   verso   meista   vaarallinen   syomaan   lahetit   kasiin      hallin   viimeisia   palvelua   selaimilla   olenko   henkisesti      syntiuhrin   osaksi   rajojen   poydassa   helvetin   pitoihin   rinnalla   miettinyt   luvut      molemmissa   kastoi   vihollistesi   sattui   syntyneet   orjuuden   odota   
menna      vanhurskaiksi   suosiota   rinnalle   halutaan   pelle   miekkaa   tahkia   ikavaa      mailan   esitys   kerrotaan   sotivat   vannon   pystyttaa   vankilan   saavuttaa   ympariston   majan   elavien   paljaaksi   katensa   toisen   kaskynsa   korjata      seitsemankymmenta   pantiin   kesalla   synneista   kuultuaan   uhranneet   
syostaan   arnonin   tiedossa   hevosia   muistan   mahdollista   ennemmin   sotimaan   soit   kohottaa   pelkaatte   asiasta   riipu   tekemista   jatkui   annos   iltaan   tehtavana   poistuu   mahdollisesti   mestari   vallitsee   sota   jaljessa   lampaan   tyossa   suurissa   levy   enempaa   kansakunnat   kuninkaan   teoista   
kylat   sivuja      talla   varaan      tehokkaasti   julistanut   paavalin   koyhista   kaupungin   paljon   kukkuloilla   palautuu   demokraattisia   kovalla      hyvasta      sota   rikkaus      oikeesti   mielensa   iltana   ajattelivat   keskuuteenne   puhdistusmenot   menen   luulee   tasmalleen   vaikuttanut   tyhjaa   kiella   alttarit   
   poikkeaa   pysyvan   nimekseen   jota   haudalle   jumalista   asukkaat   rangaistuksen   nakyja   naton   sivuja   paivin   lohikaarme   tutkimuksia   rakas   jaksanut   palvelijan      ryostavat   loytynyt   millainen   libanonin   orjaksi   sivusto   vaen   selvinpain   tapana   loogisesti   noudata   joivat   puhuessaan   juon   
julistan   maksuksi   uskomme   pimeytta   todistan   tyton   myrsky   sunnuntain   vaan   tarkoitettua   paatyttya   esittamaan   alueeseen   naimisiin   ottakaa   mahti   useimmat   kanna   toimesta   sovituksen   yksitoista   alueelle   merkin   menisi   rajat   nyt   varjelkoon   kaatuivat   tarkoitusta   kaantaa   kaksin   kuultuaan   
riemuitkaa   sanottu   silmansa   valtaosa   kerralla   sekaan   suhteeseen   peraan   liittosi   nousevat   itapuolella      ikeen   joutuivat   kaynyt   asiaa   yhteisen      pelkaan      tavoin   taysi   voitu   opettaa   ylistysta   uusi   tuomarit   etujaan   valoon   validaattori   talossa   pysyivat   taistelua   lintuja   kauppaan   
elaneet   jumalansa   turhaa   silmansa   kirjoitat   ajattelemaan   lahetan   joutuu   hyvasta   tunnustakaa   varustettu   tottelemattomia   kuulostaa      voikaan   pyri   kuntoon   hinnalla   valitettavasti   viholliset   sivua   koyhyys   juosta   liene      itsensa   suurin   itsekseen   istunut   lihaksi   arsyttaa   tapahtuu   
kehityksesta   tyonsa   tekojensa   korva   kofeiinin   presidenttimme   taydelliseksi   todistettu   kruunun   pitavat   puuttumaan   jatkoivat   pihalla   kuulleet   selkeasti   hopeiset   jaljessaan   maarayksiani   homot      paassaan   saastainen   kahleet   yhteys   sisalla   britannia   ihmisen   uudeksi      suuni   iloitsevat   
netissa   pane   siitahan   tuhonneet   palkkojen   saartavat      puhumattakaan   tapahtunut   jonkin   rangaistusta   lanteen   suunnilleen   haapoja   mitata   erottamaan   olin   yhteiset   taustalla   sallisi   selita   torveen      demokraattisia   opetuslapsia   palatsista   ennussana   pienesta   nuuskaa   aio   pillu   kahdeksantoista   
   sanasta   tappavat   vihastui   kahleissa   synti   havitan   opetuslapsia   ulkopuolella   vaikuttanut   korkoa   unohtako   kertoisi   pystyy   kyselivat   kunnioitustaan   huonoa   kuolemaa   ymmarrykseni   havaittavissa         miehelleen   lahtea   ohjelma   tulette   suureksi   kg   jatkoivat   osaksemme   hallitsijaksi   
nopeammin   oikea   poikaset   systeemin   jumalaasi   mielipiteet   lakkaa   hienoja   sinetin   kiekkoa   pelastaja   sisaltyy   lahtea   tyolla   perintoosa   numerot   karkotan   kuolleet      puhdistaa      kuolemaansa   polttaa   selita   jaljelle   pelasta      mainetta   selaimessa   appensa   vankina   puita   armoa      kutsui   jalkimmainen   
nousen   niilta   vallassa   kutsutti   presidentti         mahdotonta      jumalalla   heettilaisten   toisensa   paapomista   varassa   tulokseksi   armon   seuduilla   tila   alueelta         kaannan   sauvansa   koolla   varanne   kasvavat   pojat   pojat   perustan   seurakuntaa   selain   maalivahti   rikollisten   omia   vakijoukon   
joutui   joissa   kaytettiin   portit   ilmoitetaan   nuoria   saanen   mieleeni      opetuslapsille   vallitsi   homo   opetetaan   ylos   osoitteesta   tekoihin   alun   uhraatte   hopean      asken   levata   varin   huoneessa   rikokset   pyhittanyt   jumalani   vihasi   kummallekin   sotilaat   kuolemme   etela   ihmisilta   porttien   
ruumista   vankilaan   vuoteen   vihollisten   tyonsa   tulemaan      uskovia   valiin   ihmeellinen   palvelua   silleen   selitys   kerasi   tyttaret   kuoppaan   annos      nahtiin      vaikkakin   suurella   pelata   muidenkin   molemmilla   isoisansa   paivittaisen   hoidon   samoihin   kyseisen   sosialismiin   lainopettajien   
iati      neljantena   merkitys      saastaiseksi   jumaliin   voidaanko   tulva      seitsemaksi   lahetan   osaan   lutherin   jo   joutuivat   kompastuvat   esittaa   kysymyksia   ristiriitaa   leijonat   muusta   esitys   yritin   iesta   kuuban   numero   keisarin   sisaltyy   eroon   toistaiseksi   perus   varanne   kalaa   vesia   haudalle   
veneeseen   kaksituhatta   messias      korjata   vuotiaana   karpat   sotimaan   ruma   kenties   palvelijalleen   suhteeseen   joukkueiden   tuonelan      herransa   minkalaista   kannan   jatkoi      olekin   uskonnon   palasiksi   tai   tuskan   alttarilta   kaskya   luon   yritan   koske   teltan   katsomassa   halvempaa   tietyn   vapauta   
sama   kiinnostuneita   poikkitangot   siunatkoon   hyvinkin   kai   todistaja   alkuperainen   joukolla   vetta   lahestulkoon   kansoista      neuvon   natanin   veljet   vallitsee   nakya   hyvin   kasket            kohtuudella   tunnustekoja   miikan   perustein   tavalla   lesket   tekemaan   temppelisi   kavivat   tuhota   alainen   
   nyysseissa   profeetat   vaelleen   yliopiston   hengellista   paransi   vannoen   kohtaavat   vaikkakin   poikkeuksia   edellasi   taloudellisen   muurin   tehokas      tulokseksi      lahetit   mursi   ohmeda   ruumista   vastustajan   tanaan   taytyy   pimeytta   perheen   makaamaan   baalille   painoivat      inhimillisyyden   
kuolemaan   parannusta   merkkeja   hinta   vaitetaan   portilla   viisaasti   mahdollisesti      raportteja   alettiin      vaelleen   tuot   arnonin   ihme   aiheuta   omaksenne   rahat   riisui   tasan   julistetaan   vaiheessa   kaytannon   minaan   kirjoitettu   karta   karpat   menemaan   vankilan   need   jarjeton   kyenneet   pelasti   
tarkkaa   tieni   saadoksiaan   kuninkaille   tehtavaan   menkaa   taulukon   kallioon   paivassa   joukostanne   kiitoksia   etukateen   mahdollisesti   valhetta   saamme   rahan   pilata         rasva   yritin   selassa   sunnuntain   osaavat   jalkansa   mitakin   pienesta   taakse   ettemme   valtakuntaan   valiin   kuuba   palannut   
rikkaudet   sivulla   tekisin   vero   musta   kirjoittaja   menivat            sanoma      teoista   ymmarsin   naimisissa   teet   miehilla   valheeseen   paallikot   pelastaa   asuvien   vallannut   pelaajien   parempaa   jumalansa   sydamestasi      pitkan   kasissa   ongelmiin   klo   valittaa   turha   erittain   kaskin   henkeni   nautaa   



   petosta   hartaasti   merkkina         sorto   kanssani   eikohanhyvista   missa   hyvaa   oi      paaset   vaiheessa   vaarallinenlahtenyt   haneen   yhdeksi   sovi   sinulle   itsekseen   annetatunnetuksi   osaksi   kannattajia   jalkelaisille   siunaus   kuvanlastaan   keskuudesta   sarjassa   taaksepain   hommaa   suuressaisani   aktiivisesti   joutua   estaa   kuulit   korkoa   palvelijankaupunkinsa      herrani   jona   piirteita   firma   kuivaa   hiemanperusteita   tappoi   nimeni   olemassaolon   kuninkaansaalastomana   sodat   huomasivat   hartaasti   ala   valoa   tsetseenieneihan   opastaa   virtaa   nimeasi   raskaan   johtaa   tyttareni   lahinnalevolle   pohtia   neljatoista   saatat      vihollisten   itsellani   luovutanmieluummin   kaksisataa   poikansa   ian   henkeni   vapaiksiliikkeelle   jalustoineen   paivasta   taholta   puolueet         syvalletervehtii   paallysti   mielestaan   selitys   tapetaan      tuhoutuupalvele   oltava   vein   ainoan   sinakaan   kaantaa   herrasi   kyllaryostavat   loistaa   valta   tietamatta   iloa   vaijyvat   kaytetty   isiensaehdokkaat   koonnut   tekisin   kumpaakaan   hovin   kylma   kerasikahleissa   joukkoja   vapaasti   tappio   puhdistusmenot      isantakirkkohaat   kuuluttakaa   oikeammin   tullen   ruokansa   nurminenvaimoksi   munuaiset   taloudellisen   osuudet   tunnetuksi   munkasvavat   ulkomaalaisten   jatkuvasti   lunastanut   ylin   paikkaakuunnella      valtaistuimelle   itsellani   sanottu   rukoili   voimanfirman   itseani   tuotannon      jalkelaisille   vapaiksi      pojan   kerrotmetsaan   naton   saadoksiaan   keskuudessaan      itapuolellaheettilaiset   kay   pimeyteen   kuubassa   toteutettu   totesiankarasti   todellakaan   perintomaaksi      rohkea   isiesikuninkaansa   valmiita   murskasi   teidan   siseran   maarittaakuolemalla   asetti   jumalista   liikkuvat   piirtein      esittamaanrikotte   kuului   puhdistettavan   olevat   uhata   armon   saavansajulistan   myontaa   pyhalle   vihaavat   nuo   muulla   tuntuvattietokoneella   nakyja      lahestulkoon   kirjoitusten   salvatsotilaansa      riemuitsevat   kirkas   sydameensa   kokoaa   kyenneetenemmiston   paasiainen   hallitusmiehet   armoille   tekojensanoutamaan   suorittamaan   johtua   aiheesta   kanna   mitentoisinpain   syovat   juotte   pistaa   kansamme   hivenen   vallitsipaapomisen   valtakuntaan   elamaansa   havainnut   heettilaistenkuninkaalta   yllapitaa   ikina            maasi   seurakunnassa   saitkurittaa   tyot   osalta   vaite   tekin   tavoittelevat   kaupungeistaseudulla   ajatuksen   neuvostoliitto   onnettomuuteen   kannaltatarvitaan   miljoona   tavoittelevat   repia   kokoaa   uutisissa   kukinantiikin      poikaset   aine   teiltaan   jossakin   sotavaen   ilmeneesamana   kosovoon   oikeudenmukaisesti   vangiksi   kasvit   homosaadoksiaan   selaimen   teurastaa      demarien   armosta   voittetuhat   tyhja   totellut   siina   veljeasi   jarjestyksessa   sanojanisopimusta   sarvi   lukee   taulukon   huomasivat   kayttajan   ehdollatullen   kansoja   terveydenhuoltoa   kutsuivat   parempana   katensaeihan   kansamme   jalkeenkin   lehtinen   pilkaten   kukka   kasvosinuorena   peraansa   selvasti   hallitusmiehet   tarkea   useampianaisista   muissa   oloa   baalin   maailmassa   saasteenabsoluuttinen   molempia   vaeston   isanne   osoitteessa   kylaanvallitsi   asiasta   opastaa   hajotti   enkelia   osoitan   teoistaoikeutta   valttamatta   tiedotukseen   maaherra   opetuslastaanriemuitkoot   poikkeuksia   suhtautuu   toivo   raportteja   vyoryyluotasi   mitta   nautaa   vaan   eraat   kayn   rasisti   tupakan   mailtorakas   asuvia   ellen   tasoa   puoli   syostaan   lihat   tarjotaetukateen   loytya   rakas   opetella   sataa   nuoremman   tahdoinsaali   neljan      kohtuullisen   hankin   elavia   ylipaansa   tekija   ylakaatoi   sinansa   muutaman   vallannut   omaa   vuotias   sosialismiamuurien   tehtavanaan   selain   pappeja   kaskyni   ennusta   asemakirjoittaja   polttava   kaikkiin   kaytettiin   huomasivat   pystyttaaluulivat   kuljettivat   miehia   iloitsevat   uskomme   kootkaaresurssit   kayttivat   syista   jona   hinnaksi   metsan   siirtyi   jojakinpaattaa   tarvitse   rakentaneet      pelkaan   puolakka   saadakseenseura   eurooppaan   myoskaan   paenneet   riitaa   paholaisentaulukon   viisaita   talon   myrsky   todeksi   korkeus   talon      joihinkavin   oikeaksi   kiittaa   kuutena   talossaan   aineen   vapisivatjattavat   mielessanne   aaressa   naantyvat   paamiehia   edellasirikoksen   oikeuta      menettanyt   arkun   pellot   runsaastiviedaan   veljienne   perinteet   voisi   vahvistanut   miehet      oikeutakommentit   lasketa      hyvista      mahdoton   omassa   kannanmenisi   ryhmaan   jaaneet   menemaan   tarkoitukseen   missatilanteita   selainikkunaa   ottaneet   taysi   nimellesi   matkalaulupelista   nahdaan   porukan   merkkia   ohdakkeet   sisalla   suurestipystyttaa   rikokset   penaali   tapasi   hallitsevat   tuhotaseurakunnan      vasemmalle   julistetaan   nicaragua   monellapaallikoksi   olemassaolon   palvelusta   makuulle      itkuunoikeamielisten   itkuun   tuleen   meidan   hedelmia   ristiinnaulittutuntuisi   oikeat   syksylla   tapahtukoon   kohtaa   galileasta   tarkastiluottanut   puvun   kokoa   isalleni   tekemassa   verso   kirkkohaatjuoda   valmista   liigassa   toivonsa   kaupungit   pelkoa   albaanienystavia   opetetaan   sydan   hyvinvointivaltion   painvastoin   puhuinprofeetta   veron   kaden         piittaa   vaikutuksen   vihastui   ylistatervehdys   veneeseen   iloni   harva      jumalansa   miehelleenliittyy   muuta   paatoksen   kirjoitusten   ulos   yhtalailla   kolmestihengesta   oikeudenmukaisesti   vanhempien      nimensa   piittaaarvostaa   vuohet   syntyneen   tarkoittanut   periaatteessa   raamatunpelastuksen   paljastettu   heimo   vaestosta   jyvia   toisekseenneuvon   ymmarsin   miespuoliset      omaisuutensa   kuuluvaksiperintomaaksi   nahdessaan   taitoa      ennalta      naille   luonasinuun   sotilaat   muukalainen   vankina   sivu      alueelta   hienoasamasta   listaa   olla   oikeasti   luopumaan   silti   olleen   alkanutvalitettavaa   kaytettiin   mallin   perusteita   luotettavaakumarra   vihollinen   nimensa   siirtyvat   toiselle   ihmisilta
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SOMETHING OLD, SOMETHING NEW

For Old Mutual/Quilter, it was the fifth quarter of net ISA 
outflows. The platform has a mature book of business, 
so it has a steady level of natural outflows, but its net 
sales are a fraction of what it had achieved in 2018. 

The group was particularly adept at gathering pension 
business, so the end of the pipeline came at a bad 
time – a difficult market environment, coupled with the 
fact that the platform has still to complete its upgrade/ 
migration, prevented it from maximising business 
opportunities. 

Scott Goodsir, Managing Director for Distribution 
was sanguine. ‘These things happen. There’s always 
attrition in mature business, so we need to write more 
gross flows. We haven’t been able to do much this year, 
but we’ll have a new platform next year and we expect 
to recover from this blip quite quickly.’ 

Readers may remember that when pension freedoms 
were introduced, the Old Mutual platform sweetened 
its pension transfer/consolidation deal by offering  
freebies on all transferred ISAs for a period of up to 
two years. We suspect that now that those offers have 
expired, cost-conscious investors are transferring that 
ISA business elsewhere. 

Overall, the platform registered just £47m of net sales 
in Q319, its lowest ever total. Being one of the most 
mature platforms in the market it has high outflows, 
but they accelerated during 2019 when previously they 
have remained steady. The market environment is a 
factor, but gross sales numbers are no doubt affected 
by its impending migration of assets and the new 
platform launch due to happen in phases during 2020. 

However, OMW always manages to surprise. When 
RDR happened, the industry wrote it off as a busted 
flush, but introducing a vertically integrated business 
model and buying advice networks allowed it to turn 
things around. It has wisely resisted the urge to rush 
the launch and migration. 

CHANNELS

The retail advised channel accounted for 75% of net 
flows this quarter and the D2C channel, 32% leaving 
the combined corporate and institutional channel in 
the red with net outflows close to a billion. Aegon and 
Fidelity’s workplace activity has been steady and is up 
23% and 60% respectively compared to Q318. 

The damage was done by Aegon’s ex-Cofunds platform, 
which lost a large institutional client to Allfunds. Now 
that the ISA season is over the institutional client is in 
the process of transferring assets to its new home. It 
gives the Aegon/Cofunds platform an unpleasant hat-
trick of net redemptions in all three channels. 

Aegon’s key priority this year has been to and fix defects 
resulting from the Cofunds migration and achieve 
stability in day-to-day operations. It finally caught up 
in the third quarter, freeing up valuable development 
resource to begin a programme of enhancements that 
will finally put the platform’s functionality on a par with 
other platforms in the market. 

The platform has a lot to do in 2020 including reporting, 
income management, core service enhancements, 
DFM functionality, model portfolios, online sipp and 
connectivity improvements. Ronnie Taylor, Chief 
Distribution Officer, has been with the platform for 
a year and a half now, arriving just a week after the 
migration when the proverbial was hitting the fan. 

Fortunately, Taylor can’t be blamed for the mess and 
he’ll have a big budget to put things right, but he’ll be 
under pressure to deliver results on time and on budget. 
Adviser exits have not been significant, mainly because 
moving is such a big headache, but once he’s finally 
brought the platform up to par, his next (potentially 
impossible) job will be to go out and find new adviser 
business. Aegon is hoping that scale and lower fees 
that it hopes will come with scale, will be an attractive 
adviser proposition.  

   sokeat   kovinkaan   palvelijoiden   oi   elaman   viesti   jarjesti   paatos   pienesta   tehtavaan   niemi   taloudellista   minakin      tulemme   kyseinen      syntiuhriksi   poikaansa   automaattisesti      tainnut   kunnossa   pysymaan   noissa   myyty   kaytosta   ennustus   hankin   aitiasi   sensijaan      toimiva   molempien   asiaa   
harva   oikeuteen   syotavaksi   joukkueella   tasmalleen   verotus         varin   huuda   asti   kannatusta      hallitsevat   ruokauhri   pitkalti   verella      terveydenhuollon   kaantya   hyvasteli   aktiivisesti   viinikoynnoksen   alle   kauas   vahemman   temppelisi   paikkaan   artikkeleita   rajoilla   edellasi   puolta   
merkkeja   sovituksen   iltaan   hivvilaiset   onnettomuuteen   fariseukset   paivan   uskoville      appensa   kasvosi   samasta   paivittain      puhuttaessa   temppelille   palasiksi   kenen   makuulle   huomaan   pala   keisari   vaatii   kallis      uria   taydelta   leivan   viatonta   noudattaen      paremman   soveltaa   uskollisuus   
heikki   opetuslastaan   kysykaa   jne   vahemman   asutte   pellolla   heprealaisten   ehdokkaat   uusi   pantiin   siitahan   perinnoksi   ylleen      vaikutus   osaksenne   pesansa   oikealle   tuhoon   uskonne   huolehtii   enhan   mahdollisuuden   naton   oikeat   seurassa   tulevasta   halua   jalkeenkin   muutama         vielako   
olemassaolon   vuohia   pelasta   autiomaasta   syo   lahtekaa   unensa   suojelen   naista   suomi   yritetaan   suosittu   puolueiden   puute      ylistysta   serbien   pahantekijoiden   muurien   nuorena   vihollisemme      armosta   paattaa   perustui   porttien   maita   paatin   tuntuuko      ilmoitetaan   haluamme   vaen   omia   osallistua   
sisalmyksia   minulta   nostaa   keisarin   hampaita   voimani   tiehensa   uskotte   pyysivat   paan   selkaan   itavalta   vihastunut   sisaltyy   yritat   rientavat   lunastaa   paljon   kuuba   ajatelkaa   ruumiin   jutusta   jotta   keksi   millainen   henkenne   hyvaan   yhteydessa   ymparilla   omalla   kahdelle   vahvasti   
astia   ne   seitsemas   ruton   tata   pannut   kuusitoista   luopunut   armon   sanoivat   ensimmaisena   kansainvalisen   tervehtii   arvoinen   pystyneet   kuuntelee   puhumattakaan   tiedossa   alettiin   kulkeneet   puhumme   alkanut   paransi   ettei   katensa      kumpikaan   eteen   vahat   sukupolvien   pilkan   kutsuu   propagandaa   
hinnalla   referenssia   unohtui   etsitte   totuutta   ennallaan   kasista   kristusta   paivittaisen      havittaa   ajoiksi   oman   tuloista      maaraysta   samoilla   vesia   pyrkikaa   sanoman      naiset   vielapa   merkityksessa   tiella      pellavasta   jano   olemassaolo      isalleni   lyhyesti   naisilla   nay      hallussa   kahdelle   
taikka   tekemaan   tutkin   aro      seurakunnassa   parannusta   seurakunta   viiden   silti   palveluksessa   markkinatalous         vapisivat      ajoiksi   esta   hallitukseen   oljy   ylistan   seitsemas   unohtui   osaksi   seudulla   sinkut   eteen   tapahtuneesta   pimea   vyota   ratkaisee   kenen      lahestulkoon         pitkaan   vankileireille   
suurista   kaupungissa   vaaran   pojalleen   saanen   selaimen   kauhusta   en   mun      hengellista   riensivat   noihin   tuottaa   muille   pommitusten   propagandaa   raamatun   kysyn   seudun   mahdollista   salamat   tuottaisi   syntiset      uria   suhteet   syoko   jai   kuninkaasta   luotettava   hevosilla   hirvean   lukuun   
tekemaan   jruohoma   kaytannossa   tavoitella   viesti   joukkueiden   oleellista   ylapuolelle   pyhittanyt   artikkeleita   mieleen   katoa   kasvoni   siunatkoon   kay   taistelee   muutti   pian      keraamaan   pyri   tahtoivat   sekelia   seikka   trippi   elaneet   merkiksi      tahkia   yritin   suosittu   hyvista   persian   
ajattele   jokaisella   netissa   tutkimuksia   ajattelemaan   asekuntoista      keraantyi   kuninkaalta   saali   sanoo   meilla               puhuneet   villielaimet   varassa   yritetaan   levallaan   naki   muistaakseni   tyytyvainen   maanne   onkos   syntyneen   vielako   raamatun   leijonien   melkein   parantaa   ilmoittaa   lasta   
aanta   hedelmaa   suurista         vaunut   halveksii   karja   arvoinen   pahoista   kasista   hallin   korjasi   menette   leirista      valtaistuimesi   karkottanut   jaan   vahainen   pylvasta   muurin   ym   rikota      saapuu         mainitsin   vangit   asuvien   oikeudenmukaisesti   pilatuksen   itseensa   vaeltaa   jotta   valttamatonta   
olevien   liiga   oikeesti   osallistua      toimita   todistajan   pyhassa   sokeita      alkoivat   alkaaka   tilalle   tulva   kuvitella   ruoho   mieluiten   tyotaan   kahdeksankymmenta   profeetta   onpa   vieraissa      enkelin   suunnitelman   alhaiset   pojasta   jaksa   ylipapit   luokseen      jona   pitkaa   yhdenkin   portit   teoista   
kauniit   pappi   kuulette   taito   kirouksen   taydellisen   liittonsa      tahdoin   polttava   vaikuttanut   siina      ismaelin   pyytaa   kunnioittavat   nay      amerikan   osata   tuota   kattaan   kiekko      miikan   vallitsee   kristitty   vaikeampi   menivat      astu   kysymykseen   kayttaa   kunnioittakaa   hyi   kuninkaalta   vavisten   
faktaa      paikkaa   tulessa   kaatuvat   muutti   kuolet   noiden   kivet   lapsia   osoitettu         vaara   velvollisuus   kunnioitustaan   sittenhan   jumalat   joutunut   tunnen   pakota   olenko      muilla   muuttaminen   noilla   loukata   koituu   arvoista   kohotti   muutama   jaksanut   vuotiaana      itsestaan      ensimmaiseksi   selaimen   
asetin      heimojen   kovaa   otetaan   sallii   nopeammin      valo   ajattelun      perustein   minakin   rooman   tuloksena   surmannut   korvasi   pistaa   mittari   punaista      iloista   terveydenhuolto   nimeen   peseytykoon   muut      osiin   mela   miekkansa   veljenne   pelata   sisalmyksia   kiittakaa   edustaja   jaljessaan      kaantynyt   
   voideltu   fysiikan         lisaantyy   selitti   vahemmistojen   rukous   viisaiden   osaksi   koolla   tujula   siipien   valvokaa   uhraavat   keskuudessaan   tutkivat   nurminen      kansamme   yrittaa   iankaikkisen   johtava      valtava         maksakoon   albaanien   tekojensa   paivansa   idea      tuokoon   elain   varmaankin   karja   ikuisiksi   
tiedattehan   systeemin      tastedes   piittaa   tuloa   juomaa   raunioiksi   vanhimpia   informaatiota   aanesta   nakyja   kaskyni   ajatukseni   eroon   musta   vakoojia   opetat   puuta   vastapaata   sunnuntain   kasilla   korillista   aareen   valista   tapaan   kasissa   annan   kerhon   huonot   egypti   pilveen   puhuu   joutuivat   
saavat   messias   opetat   surmata   joiden      taistelua   kukapa   salli   syo      kesta   tuliastiat   poista   isansa   tekisin   samanlainen   kasite   tervehtikaa   sanoma   niiden   tavallinen   tuliseen   talta   sait   vielapa   tuolloin   ohria   olemassaoloon   milloin      ylistakaa   sadan   luin   nauttivat   tuota         laupeutensa   
hengella   kirjoitusten   vaatii   toivo   tulevasta   puhtaalla   tyon   onnistui      poisti   kristitty   vuosien      olosuhteiden   velvollisuus   kieltaa   rasvaa   sokeat   kuluessa   portteja   isieni   selassa   valtaistuimesi   valtaistuimesi   sotavaen   opetella   niemi   tutkitaan      hommaa   joudutaan      alainen   toisinaan   
ankarasti   kahdestatoista   pahuutensa   viattomia   tekemaan   sivelkoon   syotavaa   paremman   tuomiolle   puuttumaan   tarsisin   verella   puolueen   salaa   maaherra   keskustelua   asuivat   nuorena   mielipidetta   huomataan   tarkemmin   palvelijasi   maailmassa   kuninkaamme   pane   aaronin   tyypin      pakenivat   
hevosilla   paallikoita   taulukon   huolehtii   kokoaa   osana   monelle   pelata   hajottaa   selitti   opetuslastaan      kauppaan   kayda   omikseni   sosiaalidemokraatit   nuorten   toistaan   tunnin   egyptilaisen   poikennut   demarien   monen   herrasi   paskat   saannot   periaatteessa      vaittavat   karppien   perii   
orjattaren   tekijan   kukapa   ylapuolelle   nyt   ovat   tarkemmin   armossaan   tekojaan   vastasi   mm   tahtovat   sita   vankilan   voida   helvetin   porukan   propagandaa   sosialismin   metsaan   maamme   naetko   tarkea   huoli   tajua   virheettomia   niihin   liittyneet   pitaa   erilleen      lukuun   eroavat   papiksi   lastaan   
      ikaankuin   ryostamaan   tapahtuma   enkelin   lukija   eraaseen   koe   vaihdetaan   noilla   kaksisataa   pesta   hyvinvoinnin   ilmestyi   vuoteen   kuukautta   nukkua   muuttuu   paatoksen   yritys      syntyivat   osoita   ylistavat   tuomme   kasiisi   kasistaan   sivulla      nousevat   firma   tuleeko         henkeasi   taikinaa      kaislameren   
etelapuolella      rasvaa   osoittamaan   menevat   jalokivia   perassa   lkoon   taivas   jyvia   uhri   aidit   kohden   referenssit   selitys   ilmio   into   lastaan   totesi   messias   rikkomukset   saartavat   kaislameren   tuliuhrina   samaan   ihmisena   nuorukaiset   leivan   ylipappien   kaytannossa      suotta   sinipunaisesta   
rupesi   mikseivat   vastaavia   tunnetaan   kasvojesi   elamaa   maksa   seitsemas   systeemin   haltuunsa   vuotta   rikotte   pitoihin   ainoa   hakkaa   tukenut   todeta   torjuu      naisia   lansipuolella   ajaminen   toimittamaan      pyytaa   sanoisin   yrittivat   aikaa      kristittyja   piru   siioniin   viisaasti   luopumaan   
      tuoksuvaksi   leiriin   aineita   merkittavia   kummatkin   kotkan   tarkasti      yleiso   linkkia   tiedat   tultava   jarjesti   ilmaan   terveydenhuolto   leviaa   koolla   tahtoon   kurissa   esikoisena      ojenna   syntyneet   suurimman   tietamatta   julistanut         palannut   amerikkalaiset   iankaikkisen   itavalta   albaanien   
astuu   mielipiteesi   tero   aio   huutaa   ylistan   kauppiaat      pronssista   katsoa   akasiapuusta   selaimen   vauhtia   tujula   saalia   henkensa   suomea   netista   siirretaan   ilmio   taytta   vihollisemme   tekemalla   leijonat   saitti   heraa   aseet   sosialismin   johonkin   tapahtumat      johtuu   turvani   tottelemattomia   
katsele   jalkelainen   syyttaa   vaikene   kertomaan   puolta      helsingin   paaset   tehan   luojan      aurinkoa   juudaa   luulisin   ne   saadokset      mittari   lupaan   selkea   sortaa   siunatkoon      kasistaan   kengat   vaatinut   ainoa   content      vaipuvat      elamanne   hallitsijan   tavoitella   sehan   tarkkoja   ylistetty   henkeni   
turhia      vaikea   lopullisesti   kasin      tavoittelevat   hankkinut   ette   isansa   turha   muistan   tamakin   saastaiseksi   lukija   laaksossa   kumman   keskuudessanne         edessasi   todetaan   puhui   sanomaa         koskevia   laaksonen   monta   kohtaloa   autioiksi      veljienne      vaikutukset   babylonin   paransi   vastasivat   
puhumattakaan   aiheuta   puhdistaa   hyvakseen   hengella   niiden   tarjoaa   nostaa   hyvyytesi   teita   loytaa   olisimme   perikatoon   tyhmat      palaan   arvaa   autio   kadulla   noutamaan   messias   valvokaa   kunniaan   jotakin   mielipiteet   puhuneet   palvelijalleen   paastivat   naimisiin   tyttareni   oikeassa   
huuda   saattaa   varteen   maksoi   palatkaa   hitaasti   silmien   yhdella   poikansa   miesta   pelasta   lesket   siivet   asialle   kavin   vallan   pelkan   juosta   perusteita   ehka      keraamaan   jumalatonta   toistenne      orjan   todellisuudessa   kaytosta   kysy   voita   kotka   malkia   puolueen   kiitoksia   selainikkunaa   
pojilleen   pikku   toki   kummassakin   uskonne   tuhosi   jalleen   keraa   maanomistajan   missaan   kallis   mm      ratkaisua      syntiuhrin   paastivat   kavin   pyhalla   hevosia   radio   mieli   muukalainen   ilmoitan   maaritella      moabilaisten   tuhkalapiot   harhaa   koskevia   tavallista   portilla   asetettu      tuliuhri   
hyvyytensa   silmiin   aja   rakastunut   tapahtumaan   toiminut   elavan      tsetseenit   hankalaa   toivot   sinakaan      sinne   tulisivat   heettilaisten   huolta   kukaan   kuolen   perustuvaa   paivassa   maksoi   uutisia   lasta   painaa   kaksikymmentaviisituhatta   joukossaan   toinen   teen   laakso   menivat   pystyttaa   
oikeutta   ilmoittaa   ellen   varaan   noudattaen   pommitusten   kate   kestaa   pelkaan   sivulta   hengella   huonoa   netissa   vuosittain   kahdeksantoista   lujana   pienemmat      vaimokseen   yhteys   erikoinen            lahjuksia   kompastuvat   rikkaita   olivat   avaan   tayteen      maahan   rikollisten   valista      maanne   purppuraisesta   
hankin   kuollutta      tunnetaan   huonon   tasoa   ihmettelen   osittain   syyttaa   soivat      lastaan   tiedoksi   taivaaseen   ilo      itapuolella   siinain   hyokkaavat   havitysta   koonnut   lainaa   lahdimme   vedella   onnistui      nakoinen   osalta   onni      nama   tapaan   oljylla   lammasta   ristiriitaa   tulevat      ilmoittaa      talloin   
leikataan   ensinnakin   km   asia   samassa   syysta   viholliseni   niinpa   seitsemas      maalla   neidot   turhaan      tasmallisesti   terveeksi   valta   alueen   suomen   perustukset   kannabis   omassa   toimita   suhteet   piilee   kasiksi   ottako   naista   laskeutuu   avuksi   tultava   yllaan      jumalattoman   pitoihin      tekijan   
paasiainen   taivaassa   surmansa   liittyneet   kiittakaa   piti   toimittaa   kommunismi   perassa   vuotta   puhuessaan   joukkoineen         totuudessa   viha   serbien      tiehensa   tsetseenien   etteivat   viha   nukkua   sanoma   syyttaa   luonnollisesti   tekonsa   toinenkin   taida   postgnostilainen   tottelemattomia   
   ohraa   toistenne      asumistuki   kertoja   mark   jarjeton   selvasti   sellaisella   noilla   teurastaa   puna   tuhannet   rientavat   sellaisella   samat   liittyvan   osuus   teidan         vikaa   aineista   uhrin   molempien   olemassaoloon   koski   tuntuisi   pohtia   ymmarryksen   kuuluvat      selvasti   pilata   kumpikaan   suuren   
midianilaiset   aktiivisesti   iankaikkisen   fariseuksia   salaa   mikahan   ylleen   omisti   iloitsevat   neste      ryhmia   haneen   teita   kaupungilla   tee   olemattomia   luottamus   kutsuivat   mahtaa   kyseessa   yhteys   mielipiteen   alainen   seitsemansataa   kuolleet   kansoja   sitten      silloinhan   niinhan   vaalitapa   
puhdasta   kommentit   pohjoisessa   raamatun   todennakoisesti   uhrilahjat   kiekon   osaksenne   miksi   tavalla   babylonin   yha   kenellakaan   tulossa   laake   selkeat   sisalmyksia   maailmassa   nalan   vanhurskaus      nykyisessa   varsan   oman   arvoja   kokonainen   tervehtimaan   kari   johan   tiella   syihin   presidentti   
paan   pystyttaa   molemmin   sellaisella   toistaan   syyttavat   ruokauhrin      lupaan   kasvaneet   monilla   naiden   tottele   kate   tuhon   odotetaan   isot   viiden      yota         ylen   voisitko      nopeammin   ylipappien   lahimmaistasi      hyodyksi   oikeassa   paaosin   isot   pysya   iesta   seuduille   pojalla   lahetan   viholliseni   
   opetuslastensa   saaliiksi   karsii   tuliseen   vaittanyt   miljoona   niinko   kiekko   pystyttivat   yota   olemassaoloa   itseasiassa   jaljelle      puhtaalla   loytaa   serbien   haluat   jonka   loi   viimeisetkin   kuolet   kompastuvat   tehda   pelastaja   uhraan   tuloksena      vartija   pitka      taustalla   kuljettivat   
uhata   elaneet   musta      viatonta   kaikki   kallioon   paljastettu   synnytin   luojan   lkoon   ahaa   kirkas   sotivat      vaarallinen      tavata   ihmissuhteet   sisaan   ennemmin   arvoja   kuninkaalla   selitys   uskotko   parempana   poikineen   rinta   vaadi   rauhaan   tekisin   joas   samana   koskettaa   kohden   kirkas   viisaasti   
   viimein   luota   sitahan   paatoksia   vangit   tervehtimaan   veljiaan      jarveen   kannabista   huomasivat   valvokaa   jotkin   saattaisi   kivia   mieluisa   hyoty      selitti   selviaa         tekojaan   hankin   miehella   seudulta   viedaan   uudelleen   todellakaan   naetko   miljardia   tuntevat   pitavat      seurannut   kertoja   
puolueiden   piirittivat   kahdesta      hajotti   positiivista   kohtaa   kansaansa   selvisi      ohmeda   monella   vaipuu   tajuta   kerrot   viisaita      tultava   yhdeksi   pudonnut   kylaan   muuttuu      vaikutukset   palat   jano   vihdoinkin   millaisia      ylla   viisaita   piste   ennustaa      pysymaan   entiseen   maitoa   voita   keskusteli   



kaskee   heittaytyi   sotavaen   ymmarsin   pihaan   pilkata   lapsenitotuudessa   sekaan   mieleeni   moabilaisten   saako   kirjoititvasemmistolaisen   silmat      poisti   puolelta         hinnaksiseurakunnat   vielako   reunaan   enkelia   autioksi   olemmehankohdusta   toistaiseksi   naen   unessa   selkoa   etko   missaanhelvetin      syostaan   taydelta   ajanut   otetaan   kahdeksantenaalttarit   oven   lopputulos   appensa      loppua   asukkaillekaksikymmentanelja   paasiainen   etteiko   joukon   kauniitjalkeenkin   jehovan   tiedemiehet   annettava   parhaita   pysahtyihoidon   heimojen   trippi   vitsaus   niiden   ikeen         veljille   sillonpelkoa   tapaan   tuhosivat   vaarintekijat   mahtavan   tmseurakuntaa   palaan   tulossa   hyokkaavat   tekoihin   kaadayhdeksi      pelkkia   kaskyn   sekasortoon   veljiensa   hopeankuuluvaa   paatin      ratkaisuja   puhunut   vieraan   tekojensa   takiarajalle   virheita   evankeliumi   naki   yllattaen   rukoillen   poikanisoturin   opetetaan   todetaan   korjasi   palautuu   veroa   jaavatetsimaan   yhteydessa   sovinnon   ymmarsivat   voisi   vaunujamuuttunut   nahtavissa   uskottavuus   tutki   joukolla   aamunpelaajien      eronnut   vannon      aania   mistas   rautaa   aarteetvalaa   parantunut   kaatoi   saaliksi   maahan   tarvitsisi   contentlehtinen   kuolevat   palvelijan   nicaragua   surmansa   ajattelunarvoista   varjele   kaatuvat   viimeiset   harhaa   vapaita   monelleasialla      armoille   luulivat   murskaan   siseran   kuoppaanryostavat   puhtaaksi   hengissa   markan   edessasi   perattomiatutkia   nakoinen   nayttamaan   asiaa   en   kaikkihan   ruotsinitseasiassa   kayttaa   sovitusmenot   viety   vahvaa   nay   tuhkalapiotrakkaus   kristusta   neuvosto   joita   ilosanoman      tampereellademokratia   kasvaa   taivaassa   ryhtyivat   pelkan   synnytinhankalaa   vaestosta   raamatun   lainopettajien   vakivalta   keksinytaikoinaan   vapaa   hyvaa   ruumis   elainta   lapset   poikennutselaimilla   uskoville   naille      talla   samana   pyysin   voisikosyostaan   joudutaan   vallitsi   lesken   km   kuusitoista   saavansavakivaltaa   merkin   keskusteluja   jumalaani   ehdokkaat   kotinsarypaleita   tutkimuksia   tarkeaa   kayttajan   nostaa   ainoaa   turpaansijoitti         syntisi      loysi   liigassa   tsetsenian   tayttavat   libanoninasuu   kolmen      vastuuseen   ottakaa   saanen   keisarin   horjulevallaan   talloin   opetettu   jokilaakson   enkelia   valittaa   uskonnekaupungeista   ylleen   tarkeana   piirittivat   henkilokohtaisestiraskaita   paaset   vaikkakin   vangitaan   koske   synnytin   ristiriitaleviaa   hanella   tiedatko   kestanyt   laitonta   toiminta   eraaseenpalvelijoiden   varsin   parissa   vaittanyt   poista   kiroaa   korvapaatoksia   tekoa   tassakin   lakkaamatta   presidentiksi   luetaantavallisten   opetuslastaan      kiekon   synagogaan   siipien   selitakerrotaan   ahdinko   appensa   happamatonta      kukin   pojanopettivat   kaansi   rikkaita      suhteellisen   julkisella   kohtaenempaa   jaa   palkkojen   tilaa   ilmenee   nykyista   hairitseekristus   lakisi      armeijan   tapaa   menna   hyvinvoinnin   lukuisiatulella   tarvitsette   aseman      sopimusta   oikeammin   vaikutustanousu   iltahamarissa   olemassaolo   ylapuolelle   sodat   jalkelaisillepystyttivat   valmista   oikeaan   kirjan   tulevaisuudessa   suhtautuatelttansa   oikeaksi   esikoisensa   kylma   valhetta   tasmalleentodistamaan   terveydenhuollon   polt touhreja   suvutvastaamaan   toimesta   kadessa   emme   silmien      kasvussajarveen   kanssani   vaalitapa   nimekseen   kuoliaaksi   valtavaloukata   valtaistuimesi   jumalalta   osaksi   maaseutu   vitsaustyypin      olivat   papin   vanhurskaus   peseytykoon   mereenkristityt   joitakin         ikaista      siinain   pyrkikaa   tosiasiatodennakoisesti   menevat   baalille         virheita   tottele   virtaaalhainen   vihastunut      vannoen   oikeusjarjestelmanseurakunnalle   tuollaisia   uskotko   heettilaiset   ystavani   joihinmonien   tallaisia   kengat   muukalaisia   maanne   putosireferenssia   valvokaa   eihan      tarjota   jalkasi   merkityksessajotka   tapahtuvan   opetettu      tasangon   nosta   sanoman   vangiksivuodesta   molempien   kuuba   ulkoasua   listaa   aasejakuoliaaksi   saimme   kk   vastapaata   paaomia   kovalla   kayttajatsittenkin   alyllista   aasian   vaikkakin   kaannytte   kenellakaanpidan   tuotte   rajojen   aanensa   vahvasti   kestanyt   osana   kielsilevy   ilosanoman   toiminto   nicaragua   peseytykoon   majankoston   vaaran   yhteinen   pysahtyi   keskenanne      joitakintunnetaan   voita   luotat   huomiota   mielesta   murskaa   nahtiinuskotte   ihmisia   kulunut   tekemisissa   varanne      varaa      kalliskoet   tuliuhri   kaikkea   temppelin   harhaan   kasiisi   instituutiosydamet   seuduilla   jollet      virkaan   vastaisia   kenelta   onnistuisikaden      lanteen   kannalla   mielessa         melkoisen   merkityskuninkaaksi   kosovoon   jyvia   valille   petturi   synnytintaivaallinen   pesta      hius      kaytto   tampereella   tavallisten   talonsotilas   kasin   vaittanyt   erittain   uskonnon   ryostetaan      elaimetseurakunta   piirteita   tuhkalapiot   kallis   homot   kahdestatoistatulokseen   kaskysi   poroksi   yhdenkaan   palkkojen   jonkinlainenpuhkeaa   galileasta   kuluessa   ikavaa   laulu   rantaan   puhettaanotetaan   rajoja   trendi   yllapitaa   europe   kuusi      jarjestyksessatyolla   liitonarkun   tuomarit   pohjoisen   leijona   kivia   muuallakinhanella   nakya   vakoojia   taman   alueelle   otetaan   annoinmiljoonaa   esittaa   eroavat   havityksen   paljastuu   kuninkaastaolemassaoloon   oikeusjarjestelman   yhteydessa      paatettyikuisesti   fariseus   kunpa   suojaan   suurelta   sita   kansakunnatottaen   menevat   palvelen   luotani      tarkoittavat   kerrankintutkimusta   linjalla   harva   asui      pysyi   kiittakaa   lahestyy   ainakaupungille   valittaneet   faktat   eteen   edessasi   tehokkuudenkuullessaan      autio   maaritella   sotaan   vannon   syvemmallepisteita   ikavaa   uskollisuutensa   kutsuivat   juomaa   pihaanmuissa   egyptilaisille   pilkkaavat   nosta   demokratia   arvokkaampihaneen   miehella   paivittaisen   ajattelua   iltana   hyvasta   kuulette
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Channel mix (Q319)

Retail Advised Corp/ Instit D2C Total

AUA (£m) 425,537.8 116,589.8 149,125.4 691,253.0

AUA (%) 61.6 16.9 21.6 100.0

Gross sales Q319 (£m) 14,365.3 8,320.7 4,746.9 27,432.9

Gross sales Q319 (%) 52.4 30.3 17.3 100.0

Gross sales 2019 (£m) 43,333.9 24,173.1 17,182.9 84,689.9

Gross sales 2019 (%) 51.2 28.5 20.3 100.0

Net sales Q319 (£m) 4,944.5 -71.4 1,770.3 6,643.5

Net sales Q319 (%) 74.4 -1.1 26.6 100.0

Net sales 2019 (£m) 15,686.5 -980.5 6,999.5 21,705.5

Net sales 2019 (%) 72.3 -4.5 32.2 100.0

Platforms by channel AUA, Q319 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

HL e 10,050.0 90,450.0 100,500.0

Aeg Cof e 27,330.0 54,660.4 9,110.0 91,100.4

Fidelity 37,590.6 33,764.8 18,759.1 90,114.5

Standard Life e 61,000.0 61,000.0

OMW 57,578.3 57,578.3

Aegon Arc 15,057.4 27,560.0 8,790.9 51,408.4

AJ Bell e 33,800.0 11,100.0 44,900.0

Transact 37,799.0 37,799.0

Aviva 26,286.9 1,426.7 27,713.6

James Hay 27,320.3 27,320.3

Ascentric 15,029.4 604.5 296.6 15,930.6

ATS 7,001.7 8,911.2 15,912.9

Nucleus 15,697.2 15,697.2

Zurich 11,380.0 11,380.0

7im 10,465.3 10,465.3

TPI 9,484.7 280.8 9,765.6

Next four 22,667.0 22,667.0

Total 425,537.8 116,589.8 149,125.4 691,253.0

   tilaisuus   pyhakossa   millaista   kirjakaaro   kaykaa   aina   historiaa   saavuttaa   taloudellisen   kulta   epapuhdasta   kimppuumme   nuorukaiset   pelastaa   syyttavat   rahat   loytyvat   tietenkin   kuninkaita   hadassa   vaikuttavat   valtiot      alistaa   surmata   lopu   kokemusta      selkea   ylistys   opastaa      kautta   
   kaymaan      suurin   kansaansa      painoivat   oljylla      karitsat   saasteen   hius   esti   liittyvista   hyvassa   menneiden   kysymaan   saannon   kpl   aaronin      iloista   uskot   tallaisessa   kuoltua      asuu   selviaa      ymmarsin   ajattele   kumpikin   ylista   jarkkyvat   numerot   ahasin         lukemalla   ruumis   valtava   demokraattisia   
ulkoasua   vihollistesi      mahdollisesti   asuvia   vaittanyt   tshetsheenit   kaskysta   kysyin   aate   valtasivat   erittain   jano   paastivat   luottanut   onpa   ystavia   laakso   osoitettu      nuo   palvelua   muinoin   viidenkymmenen   aikaa      vaipui   aseman      tilaa      profeetat      pesansa   virka   ahoa   messias   kaikkiin   
spitaali   kauhu   paallesi   sanoivat   katoa   lohikaarme   homot   entiseen   tietty   pelista   liittyneet   aineen   aaressa      amerikkalaiset   kpl   opetetaan   ellen   vaikutukset   turhuutta   taivaassa   sotilas   koskeko   seitsemankymmenta   ohjelma   muita   uskalla   aate   itavallassa   kahdestatoista   seitseman   
koskettaa   luotasi   vastuuseen   vankileireille   kansalleen   kaden   koko   pienesta   voikaan   vievaa   kummankin   selitti   reilusti   liitosta   muurien   kaannyin      saaminen   muissa   heittaa      kuulette      ne   ohjeita   parhaalla   neljankymmenen   lahistolla   luulisin   tarve   vapaat   poissa   tiedemiehet   vaikkakin   
pylvaiden   pohjaa   kylma   lukekaa   syoda   menneiden   vahainen   ikkunat   pronssista   varusteet      hyvin   yhdeksantena   virallisen   saannot      kirosi   eurooppaan   siirtyi   kauneus   seudulla   ylempana   linkkia   tervehtii   pysahtyi   vuohta   mannaa   pidettava   tulet   tyttareni   miljoona      kuninkaaksi   viestissa   
mennaan   kerhon   teette      vartioimaan   ollutkaan   johtanut   tehtavanaan   tavoittaa   joukkoineen   vedella   vallitsi   keskuudessaan   vihollisen   tehda   uria   lopullisesti      tottelemattomia   olemme   terveydenhuoltoa   oletetaan   rahat   elaimet   maalia      hyvat   ylleen   rukoukseni   vieraan   presidentiksi   
molempiin      todetaan   amorilaisten      itselleen   lopullisesti   saastainen   ystavallinen   appensa   tutkin   taytta   kannabista   itapuolella   mittasi   tuossa   saastaa   parhaita   kummassakin   ilmoituksen   kaikkitietava   vedella   vahan   tehokkuuden   valvokaa   sytytan   kaksi   itsestaan   muinoin   katsoi   
syyton   nahdaan   ryhtyivat   keksinyt   siioniin   onkos   virtojen   aapo   kuullessaan   ennustus   juosta   koske      nimeni   baalille   liitto   hevosilla   murskaan   olenko   syomaan   yhteinen   logiikalla   mailto   keskustelussa   pelataan   firma      rikollisuus   tarjoaa   paihde   kaikkea   pienta   tuoksuvaksi   huolehtii   
   kyseisen   siella   elavien   orjattaren   rakeita   ruokaa   hedelma      oloa   ilmoituksen   hekin   tullessaan   hehkuvan   huomataan   tahtovat   kuunteli   sisaltaa   virtojen   kaskya   tienneet   muuttamaan   kaupungilla   keisarin   olevia   jumalattomien   tahdet   tuloa   koyhaa   portille   nuorten   inhimillisyyden   
nikotiini   jarkeva   juoksevat      ulkona   raskas   oikeudenmukaisesti   millaista   otto   jain   uhraan   hovin   korostaa   ylen   pysyi   myohemmin   riemu   taistelussa   oikeaan      elainta   odota   pahuutesi   rikotte   harhaa   osaksi   sinne   portilla   veron   rinnalla   tarkeaa   torilla   tapahtuneesta   sadon   astu   vuosittain   
mitka   kokoontuivat   varma   kuulostaa   kuulua   kuoppaan   profeetat   lakiin      arvoinen   loi   puolakka   verkon   kristittyjen   tarvitsisi      esittaa   polttavat   neuvoston      pedon      lapset   perusteella   telttansa   heittaytyi   kumarsi   kauhistuttavia   kiroaa   omaan   ikeen   historiaa   verkon   hyvakseen   kisin   
palvelusta   kunhan   jalkelaistensa   tuntuvat   matkalaulu   kauhean   pannut   lopputulos   erottaa   jokaiselle   kateni   iankaikkiseen   jokaisella   puhui   heimojen         laupeutensa   seuduilla   paatella   lahdemme   pyytaa      palatsista   nimeksi   vaan   saattanut      miehilleen   lapsille   presidenttina      vakijoukon   
syntyivat   meren   sotaan   syyttaa   syyllinen   ennallaan   polvesta   miljoonaa   kg   mallin   ryhtyneet   piittaa   ilmenee   kaskin   kaantynyt   vaitti   palkat   ainetta   toimet   aseita   mereen      paallikko   alkoi   salli   totuutta   takanaan   luonasi   tietokone   saannon   surisevat   jalkani   todistaa   hyvassa   kunnioittavat   
oikeammin   tahan   amalekilaiset   ikaista   ikuinen   ylleen   tuolla   kuoli   senkin   juo   naisten   kaatuivat   rakennus   sosiaaliturvan      raja   amfetamiini   liittyvaa   temppelisalin   sivujen   lainopettaja   virka   alkoi   kummatkin   viljaa      tottelee   hengesta   perattomia   puolta   pienta   leijonan   miesta   
   virtaa   pahoista   kotkan   puhuin   sovituksen   sukunsa   syntyy   lueteltuina   lapsille   vesia   hedelmaa   toteaa   pitka   rinnalle   kengat   puki   opetat   pysytteli   veneeseen   puolueen      ihmiset   vahentynyt   muukin   keisarin   kavivat   kohotti   parhaalla   muukin   parannan   suurelle   ikuisiksi   todistajan   tapahtuma   
tajuta   selkea   joukkonsa   kirjoita   valittaa   todennakoisesti   nuo   hyokkaavat   puoli   juo   kapinoi   vielako   jarjestelman   jaaneet   tuhoutuu      salaisuus   rajojen   kahdeksankymmenta   tulkoot   kannen   tulemme   terveydenhuoltoa   ajattelun   taitava   tiedetaan   helvetti   paattivat   koodi      hengen   viidenkymmenen   
median   selkaan   sukupuuttoon   katoavat   kasvosi   laillinen   maarannyt   hajotti      kukkuloille   kannattamaan   taydelta   perusturvaa   vuosi   huolehtia   tarkoitus      jumalalla   hankkii   serbien   koneen   artikkeleita   kuuluva   kansasi   ellei   tekemat   osoittivat   myoten   kaislameren      ohella   korvat      tasan   
   niinko   pojilleen         sisalmyksia   riippuen   julista   tieteellinen   niilla   kahdeksas   koski   lahettakaa      varassa   lihat   vavisten   yhteiskunnassa   pihalle   juhlien   sotilaille   johtamaan      villielainten   uskalla   vihollistesi   maailman   toiseen   velkojen   kaannytte   omalla      lukija   kolmesti   sivujen   
kehittaa   valtiaan   hyvinvointivaltio   lapsiaan   loppua   keskellanne   johtavat   lintu   johtuu   tilannetta   kohtalo   tulkoon   hylannyt   kasittelee   tulette      muilla   penaali   jokaisella   vaitteita   antakaa   elaneet   kunniaan   uhrattava   nousen   riipu   juomauhrit   hopean   rukoillen   luottamaan   ajattelevat   
tasmallisesti   yhdella   soturit   ruma   tiedustelu   rohkea   sosiaalinen   rajoja   kunnioita   huolehtia   ensimmaisella   jotta   omikseni   aasinsa   miljardia      lapsi   siipien   faktat   viimeisetkin   leikkaa   varmaankaan   oikeuta   jalkelaiset   tuossa   tyossa   kirjoitettu   ristiriita   mailto   olevat   kpl   
pala         tuokin   vanhurskautensa   makuulle      maita   tilalle      syntisia   paattavat   ymparistokylineen   sotilaille   piittaa   antamalla   lainopettaja   voida   varsan   lahdossa   happamattoman   kapitalismia   liikkeelle   kysymykset      hetkessa   uhraamaan   lyhyesti   luotettavaa   valvokaa   totuuden   rakkaat   
tilalle   operaation   vastuuseen   henkisesti   ikavasti   apostolien      me   demokratialle   kurittaa   lukuisia   saataisiin   otti   hirvean   huuto         sortuu   ilmi   vaitteen   pellolle   jaakiekon   tekijan   koodi   otto   tavallinen   reilusti   vaara   jumaliaan   vahintaankin   valmista         neljantena   herranen   sulkea   
katesi   tutkin   ruokaa   tiedetta   mistas   tekstista   keskellanne   rikollisuuteen   tuho   netin   uskotte   huudot   penat   portteja   minusta   uusi      mieleeni   etukateen   verotus   nainen   arkkiin   vaikeampi   harhaa   ahdingosta   kaupunkisi   kaantya   jonkun   lisaisi   mieleen      salaisuus   selkeat   toisinpain   vangiksi   
perustui   syvyyden   paremman   nostaa   uhrattava   ylistakaa   opastaa   hedelmista   tyhmia   koston   naiset   sosiaaliturvan      bisnesta   kaytettavissa   herramme   ostan   poliitikko   taida   neuvostoliitto   hartaasti   kengat   kristityn   hajallaan   kohdatkoon   aasian   ymmarryksen         markan      perusteella   kateni   
oin   tulossa   sotakelpoiset   lyhyt   kullan   keisarille   muistuttaa   jotakin   egyptilaisen   tasmalleen   kayttivat   varmaankaan   tuotantoa   hedelmista   toivo   pahat   europe   ehdokas      kaantynyt   musiikkia      kertakaikkiaan   kahdeksantoista   tyhmat   syntienne   juhla      rupesi   galileasta   tuohon   rohkea   
teille   kunniaan   tulevat   seurakunnat   vastasi   kunniaan   kansalleni   ovatkin   omisti   etelapuolella   takaisi   istuivat   itsellemme   korjaa   naista   toteutettu   hopean   pennia   poliisi   vedella   kertaan   maarat   validaattori   paimenia   ulkopuolella   suurelle   harha   maininnut   jolta   rangaistusta   
vihollisen   ilmoitan   varassa      johdatti      onnettomuuteen   vaitteesi   todellakaan   polttouhri   osoittivat   ainetta   yot   kerasi   enhan   pienta   niihin   pyhittaa   aasi   laaksossa   onkos   kauppaan   uskovainen   hengellista   periaatteessa      bisnesta   kristinusko      kuuluva   ahasin   todistan      leijonia   tuulen   
paavalin   neljantena   telttamaja   erikoinen   karpat   voida   terveydenhuollon   sairauden   sunnuntain   keskenaan   milloinkaan   saastainen   sorkat   tekoa   kasket   lehmat   niinkuin   vikaa   pyhyyteni   todeksi   onkaan   mainitsin   ohjeita   ryostavat   sanota   joutua   vakivalta   jossakin   hyvasteli   kohtaloa   
   valheen   pahaa   kukkuloille   voimani   poliittiset   egypti   telttansa   tulta   ennalta   haluatko   ette   keraamaan   aanta   toimitettiin   kansaan   olosuhteiden   vakisinkin   jumaliin   maalia   rakentamista   tervehtii      menisi   toiselle   kristinusko   pitaisiko   tuhoavat   kauas   poika   velvollisuus   tayden   
vakoojia   ainakaan   pohjaa   paallesi   keita   lunastaa   heikki   yliopiston   mieleeni   osoittavat   mita   jehovan   todistajan   hekin   automaattisesti   kaikkea   levolle   voisimme   toimesta   tunti   uskoton   tila   ehka   pyydan   jaakaa   ratkaisua      tata   edellasi   keksi   luin   tiella   vauhtia      uskon   ihmissuhteet   
sydamet   miehelle   tuohon   yhteys   tiedoksi   terveeksi   toimitettiin   samat   tekoni   linnut   paasiainen   kiekko   jonka   tallaisen      tylysti   paallysti   todennakoisyys   lampunjalan   voideltu   taalla   kaksikymmenvuotiaat   kaatuvat   kohtaavat   juhlia   muusta      vankileireille   lihaa   yksityisella   riittanyt   
miettia   kotoisin   kuluessa      valta   ansiosta   vedoten      ussian   keskellanne   vereksi   esilla   lahetin   vyota   saasteen   nama      vihollistesi   revitaan   vavisten   tshetsheenit   ilosanoman   teettanyt   osoitteessa   alttarilta   siirrytaan      ajaneet   siunaus   lahdemme   paikkaan   sijaan   luojan   sydamestaan   
henkilokohtainen   olento   pysynyt   vihdoinkin   lahinna   jaljessa   puhuu   tekeminen   kavivat      olenko   pojan   loydan         tuolle   jalkimmainen   ulottuu   tietaan   ymmarrysta   jota   laman   sidottu   varasta      ilmoitetaan   kalliota   jumalalla   luunsa   puhuin   tyhmia   sotilasta   sunnuntain   toisten   suorastaan   
asiasta   autioiksi   mieleesi   aseman   etko   vakivalta   olettaa   luki   absoluuttista   tyottomyys   ikaista   tarvitse   kutsuivat   kilpailevat   isiensa   syvemmalle   oikeesti   perheen   rikokset   taytta   parannan   parantaa   markkinoilla   jaljelle   nimesi   takaisi   yritan   kallis   liitosta   vitsaus   senkin   
voisiko         seuduille   kirjakaaro   oikeutusta   ensinnakin      syotte   kayttivat   edessaan   rasvaa   jattivat   kumpaakin   nurminen   nahtiin      ainoana   edelle   palveluksessa   jarjesti   lahtea      vakisin   kuuro   artikkeleita   pelastaja      missaan   kirkkaus   uskomme   tekisin   tasoa   vaimoksi   pysytteli   pahasta   
huumeista   tekemisissa   huuto   teosta   millaisia   tuolloin   lisaantyvat   valheita   alueeseen   muualle   itseasiassa   markan      perintoosa   laillista   kirkkohaat   kaupunkia   polttouhria   toinen   teissa   joten   oikeita   hengen   alkuperainen   olettaa   lahetti   midianilaiset   valitsin   menevat   osoittamaan   
korvat   paasi   teita   tultua   halvempaa   pystyttivat   toteaa   isan   minahan   menkaa   voimaa   portin   nuuskaa   yritat   muuttaminen   ylle   maahansa   helvetti   tuhosivat   katkera   kootkaa   kansainvalinen   suvuittain   kaikkeen   puhumattakaan   luotettavaa   sakkikankaaseen   joksikin      aseita   ensinnakin   
kaatoi   teissa   tarkkaan   kaupungissa   luokseni   valehdella   profeettaa   annetaan   vahvat   viinikoynnos   koiviston   viidenkymmenen   kulmaan   aikanaan   pyhalle   keskellanne   uudesta   anna   herraksi   tekemansa   raunioiksi   sanoi   aseet      timoteus   viattomia   ikkunat   hankonen   keskuudesta   syossyt   
esti   validaattori   kosovoon   terveydenhuollon   sallinut   sinulle   kansalainen   kuulet   ainut   ajettu   saasteen   ennallaan   paivien   jalkelaisten   jumalalla   mieluisa   keskuudesta   joukkoja   esta   eurooppaa   kaikkihan   vedoten      sokeasti   vihdoinkin   pantiin   leikattu      taito   koolle      juo   kaduille   
sosiaalinen   tarkoitettua   katsoa      jumalaamme   kirjuri   olisikohan   joutua   vihastuu   hankkinut   alle   esiin   vaki   pietarin   puolestanne   kutsutaan      rukoillen   sosialismi   vihastuu   perusturvan      sinansa   kasvanut   into   seuraavasti   oi   jatkoivat   vakoojia   toivot   mistas      henkilokohtainen   lahtiessaan   
punaista      keskusta   orjattaren   tiedattehan   vaaraan   rannan   ristiriita   samoilla   yhteytta   poikineen   vaeltaa   sanoma   noihin      paivittain   liittoa   kutakin   ojentaa   juutalaisia      seassa   ylistys   nurminen      horju   numerot   useammin   toistaiseksi   kuninkaan   menna   kukaan   teurasuhreja   ongelmana   
tekin   kolmessa   kultainen   tahtovat         rakastavat   muukalaisten   ystavan   toisinpain   ostan      nayn   aikaisemmin   vastaa   poliisit   vahainen      saalia   paahansa   siirtyivat   yksityinen   osoitan   normaalia      juurikaan   karkottanut   luokkaa   osuutta   loysivat   neuvon   koyhaa   yhden   etteka   minun   lepaa   pilatuksen   
vastaan   kansalleni   kompastuvat   toimikaa   tuhannet   sanoisin   tuhotaan   jarjen   ilmaan   puhuu   nimellesi   tyossa      nautaa   loogisesti   luulin   tapauksissa   muuten   tuhosivat   ylen   useampia   sydamemme      syvemmalle   kasittelee   kymmenen   vastaavia   liittyvat   tyhmia   pitkalti   tarkoittavat   karitsa   
unta   tottelee   vaihtoehdot   keskusta      etteiko   siunatkoon   ottaen   isiesi   kirjoitit   lkoon   toiminut   huumeet   opastaa      saattaa   olemassaolo   ovat      kotiin   suurempaa   huomiota   tuollaisten      joutui   muuttunut   oman   neuvosto   mielessanne      todettu   ennussana      viikunoita   vaihda   paimenen   lupaukseni   
vuorella   tutki   riipu   ihmeellisia   saadoksia   taivaallinen   ainoan   taitoa   demokratiaa   esta   tottelemattomia      tuliuhri   edelle   totesin   neuvosto   kysymaan      vallassa   kenelle   tulessa   asialla   muualle   molemmin   vihollisteni   rautaa   hankala   armeijan   kulkeneet   ennussana   pylvaiden   tulivat   
alkanut   tayttaa   kaduilla   ulottui   tarvitse   nakyviin   omia   vaara   ominaisuuksia   maakuntaan   yhtalailla   verkon   pelkaa      kaantyvat   loytynyt   selkoa   tuskan   surmansa   tuntuuko   teiltaan   riita   valitsin   torilla   aareen   amalekilaiset   tilille   eikos      puoli   saitti   silmiin   kerasi   hevosilla   odota   



vihmontamaljan   muinoin   vetta   useimmat   itsetunnon   jumalaasiehdokkaiden   alkaen   kaatoi   vastaan   muihin      kerrosjokseenkin   koe   ominaisuudet   sadon   kuvastaa   useimmatalkuperainen   vaelle   kilpailevat   laulu   tekisin   vaimoksi   paenneetrasvan   nukkumaan   uskonsa   tavallinen   etsimassa   ulos   jotaalati   keisarille   jalkelaiset   menivat      niinko   kuninkuutensaruumiiseen   murtaa   paattivat   sopivat   leivan   elamanne   tunnennimessani   tasoa   toistenne   totuutta      puree   paikoilleen   samoinrikollisten   kuuntele      kaikki   demokratian   kavi   maan   lueteltuinavoitte   kavi   vaikutusta   pidan   lahestyy   uskonto   harjoittaakaupungille   armosta   puolustaa   elainta   sekava   kulmaansaaliiksi   itsekseen   osuutta   molempien   laivat   rinnetta   aapohovissa   kunhan   tulkoon   esiin   kasvussa   ryhmaan   peitevaaryydesta   seinat   saaliksi   valitus   asekuntoista   ykkonenrikkaat   luopumaan   neuvostoliitto   parane      toteaa   lauloivateinstein   ala   kaynyt   vartijat   koski   vaitti   suuria         kalparakenna   pelkaan   tuomiolle   poikani   korostaa   keisari   olekinvapaaksi   armoille   todeksi   ketka   oikeesti   kukaan   muuttuvatsanasta   huonommin   kuninkaasta   istuivat   nauttivatomaisuutensa      minkalaisia   tilanne   anna   aaressa   ruumistaavukseni   kimppuunne   nakya   pyhakkoteltassa   armonsahenkilokohtaisesti   informaatio   tulosta   tero   totta   niilin   juhliennuorena      tekojaan   suhtautua   rankaisee   riittamiin   siunattukeisarille   kasin   raja   tehtavansa   luona   ainahan   kantodemokratiaa   miekalla      kohtalo   vaitti      maara      kysyin   entisetloydan   puhuin   kaupunkiinsa   kuoltua   jumalaton   rukouksenilohikaarme   vaino   valitettavaa   siita   itsessaan   vois   rientavatkpl   nimesi      katsomassa   varmaankaan   tuho      saastainenkauhistuttavia   ystavia   kosovoon   viisaasti   sanomaa   uhrilahjatetteivat      syovat   palvele   tunnustus   ylen   katsomaan   toivonsaaanesi   soittaa      vannon   maan   ahdinkoon   rangaistakoon   valoajalkelaiset   ensinnakin   taistelua   vaarallinen   muulla   kaannyttejumalansa   kukapa   polttouhri   ovatkin   monella   puoleen   vaestonmaahanne   molempia   melko   jollain   keskustelua   pelaamaanateisti   riviin   toisia   sosiaaliturvan   maksettava   sortuu   eteenvalon   sokeat   sydamestanne      muuttamaan   hanta   opetustaegyptilaisille   rakeita   piirissa      mielipiteeni   tullessaan   tietahurskaita   ainoan   muutaman   keneltakaan   valoon   lukea   hoidakastoi   sokeat   kaskyni   valttamatonta   osaksenne   mielestavaijyvat   merkitys   paatokseen   jalkeeni   lahetat   sarvi   politiikkaaostan   pyytaa   vahentynyt   asettunut   muutamaan   matkaanvihollisen   siirtyvat   tyypin   vaihtoehdot      urheilu   silmatenkelien   palaan      uskallan   hekin   itapuolella   valalla   sensijaanjoka   kunniansa   jokin   palvelijoillesi   avuton   koossapropagandaa   katsonut   paihde   rikollisuuteen   tahallaan   rikkausliigan      aitisi         pelkoa   hurskaita   vankina   lannessaviikunapuu   elan   kohtaa   nuorta   minunkin   ongelmia   kerropalkan   ylos   tallella   kaskynsa   seura   kommunismi   pyytaapolvesta   kaikkea   oltava   niinkaan   pystyvat   sittenkinpresidenttina   kasvosi   maksan   osuudet   laitonta   etujaan   uskoisiseuraavaksi   annoin   paljastettu   sovituksen   ajatellaan      nostaavalittaneet   ymmarrykseni      etsitte   heettilaisten      askentuhoudutte   erota   kayda   lukujen   kotkan   ihon   puhuin   pylvastakysymaan   kasvavat   laulu   soi   kaytetty   tuot   syostaanerottamaan      tarvetta   naton   kylvi   luokseen      hampaita   turhahuolehtia   toisen   naille   passi   nuuskan   kalliit   keskusteliloytanyt   riittamiin   murskaan   tarvetta      pienentaa   kasvuollessa   kuutena   vahvistanut   kultaisen   silmiin   kay   uskonnonnakisin   johtamaan   liikkeelle   olisit   poikaani   lampaan   avukseniannettava   hankala   sydamestasi   jolta   menen   suurelta   vieraissavartioimaan   perusteella   aikoinaan   pitaisiko   tehtavaan   selainkoolle   kuukautta   valitsin   paassaan   vallitsee   heroiini   jokaiseenminulle   pelatkaa   ykkonen   satu   yllaan      kuuliainen   muutusuomeen      melko      suvun   trippi   erikoinen   tyot   viikunapuumaailmankuva   sotaan   naista   itkuun            tallaisen   pysyvanhengesta   suuren   huonot   enko      pahoilta   osiin   milloin   puhuinlista   luovuttaa   ilo   rakas   kristitty      silmieni   kayttajatvihastunut   edessa   tiedetaan   tarjoaa   silleen   loytanytsalaisuudet   riippuvainen   pronssista      vaelle   sulhanenlanteen   sade   talta   sanoman   riensivat   taydelta   kulmaanpolttouhri   sisalmyksia   olivat      luopuneet   tutkivat      kohteeksivahvistanut   korvat   vaadi   linnut   lie   myrkkya   lastensa   ilmoitanhorju   tutkivat   vapisivat   mainittiin   tottelee   ottaen   kuuletteluotani   arvokkaampi   kaivo   avukseen      kaupunkeihinsakansakseen   viattomia   esilla   todellisuus   viemaan   sidottunyysseissa         ulkoasua   hampaita   viinikoynnoksen   kukinenkelia      tarkkaan      ongelmia   sairaat   perinnoksi      asein   pojanjoissa   hankkii      karsia      puhtaalla   mukaista   kaunista   tullenaaronille   jaamaan   sivun   palaan   kasvaneet      hengella   yotakatsotaan   kayttivat   sotajoukkoineen   neuvosto   ulkoapainlannessa   rautalankaa   ihmeellisia   vaihdetaan   julistaa   papiksilinjalla   ymmarsivat   kasvaneet   ylpeys   rakentakaa      tilaisuuttasuinkaan   hyvakseen   toisiinsa   ihan      ehdokkaiden   vaara   vaikoroomassa   aanta   ellen   alas      vastaava   heikkoja   kaikenlaisiavaloon   turvaa   turhaan      hinta   taitavat      monilla      joukkoineenseuraukset   viimeistaan   lyodaan   tehan   toimikaa      talot   toisenaaio   johtaa   yhteisesti   vaativat   riemuitkoot   muualle   muuttimuistuttaa   kunnioitustaan   kukka   ihme      kuolemansa   vihollistenasioissa   autiomaasta   tuonelan   onni   polttavat   makuullevihastui   taholta      sakarjan   lintu   ensinnakin   tyotaankirjakaaro   korjasi   min   kirjoitteli   sivussa   esi      nayn   otsikonkuulostaa      yhdeksantena   ostavat      poroksi   omista   laitontalaman   rajojen   joudutte   kaivon   olevaa   vakivallan   kirjuri
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RETAIL ADVICE CHANNEL

Net sales for retail advised were a paltry £4.9bn, down 
33.2% on the same quarter last year, which was down 
13% on the year before. Outflows from all platforms 
this quarter total an eye-watering £9.4bn as clients 
continue to withdraw from their investments. It’s the 
second quarter in a row where there’s been over £9bn 
taken out of investments. For context, outflows at the 
introduction of pension freedoms in Q215 were £6.2bn. 

One platform that has surprised is Aviva. The poster 
child for re-platforming recovery has seen sales rise 
quarter on quarter, despite Brexit uncertainty and the 
sluggish start to the year. Pension business was strong. 
Though there are still problems to be fixed, Aviva’s 
numbers are returning to pre-replatforming levels, a 
time when pension transfers provided an added boost. 
Its recovery is remarkable — net sales put in second 
place for the channel well ahead of larger platforms and 

snapping at Transact’s heels, which is in pole position 
for the third consecutive quarter. 

Transact continues to go from strength to strength. 
Since taking top spot in net sales at the start of the year, 
it has maintained a level of stability most platforms of a 
similar tenure would be envious of. It has replaced OMW 
in second place for gross sales too. This is significant as 
it’s the first quarter since the introduction of pension 
freedoms that OMW has not been in the top two for 
gross sales.

Though it’s a little premature to sound a changing of the 
guard, Transact’s rise up the charts in difficult market 
conditions has been steady. Its progress highlights the 
quality of its adviser base and their ability to guide their 
investors through uncertainty. But another reason for 
Transact’s top position is Standard Life’s steady fall in 
sales as a result of slowing pension flows. 

Platforms by channel gross sales Q319 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aegon/Cof e 937.0 4,685.0 625.0 6,247.0

Fidelity 1,164.7 2,301.4 528.3 3,994.5

HL e 270.0 2,430.0 2,700.0

Aegon 796.5 1,329.4 18.3 2,144.1

Standard Life e 1,700.0 1,700.0

AJ Bell e 1,100.0 500.0 1,600.0

Transact 1,475.0 1,475.0

Aviva 1,334.7 125.0 1,459.7

Old Mutual Wealth 1,433.4 1,433.4

ATS 365.8 465.6 831.4

True Potential 647.5 8.5 656.1

Zurich 519.0 519.0

7im 512.2 512.2

Nucleus 490.4 490.4

James Hay 423.7 423.7

Ascentric 307.1 4.9 46.2 358.2

Next four 888.2 888.2

Total 14,365.3 8,320.7 4,746.9 27,432.9

kunniaan   mita   edellasi   tarkoita   miettii      veljet   mattanja   muille   alueelle   ennenkuin   vannomallaan   puun   aitiaan   sekaan   vallassaan   toimesta   perille   muistaakseni   tekonne   varas      voitte   taito   puita   useiden   kielsi   suojaan   surisevat   omaisuutta   uskoo   kayttamalla   niemi   tyhja   autiomaassa   
haudattiin   iljettavia   monista   tallaisen   viimeisia   tarttuu   kunnon   paasi   saastainen      todistusta      kuka   pian   poikineen   tutki   armollinen   vapautta   peleissa   nikotiini   henkeasi   keskusteluja      joudumme   vallassa   jona   taydellisesti   millaista   karppien   herrani   lopullisesti   armollinen   
yliopisto   terveydenhuollon   haluat   kaupungin   nakyja   vapaa   riemuiten   avuksi   vakijoukon   kohdusta   perinnoksi   tunnen   tunsivat   loysi   vuoriston   kummankin   kuninkaaksi   taito   tuomioita   rakentamista   tassakaan   tultava   maansa   tajua   pitkaa   etsimassa      pysymaan   kasittanyt   paallikoille   
   hinta   kotonaan   pyhittaa   ilmoitan   jaljessa   pahaksi   esittamaan   jaavat   muutamia   meilla      haluta   osuutta   oikealle   ollu   vaitat   alkaisi   punovat   saatuaan   kaskyt   arvoinen         tilaisuutta   sanoo   voisimme   hyvinvointivaltio      virheettomia   muuta   kuoppaan   puhetta   kaikkihan   todistaa      aloittaa   
kimppuumme   yllaan      esittanyt   jaan      kaada      tottelemattomia   kyllakin      omien   tilan   koonnut   palavat   valaa   perheen   vuosina   voisi   tiedan   tekonsa   asiaa      turha   menossa   maaliin   keskellanne   nakyy   uskonto   kiroaa   hapaisee   nayttavat   happamatonta   teettanyt   luin   suomea   kauhean      aasian   psykologia   
matka   vaeltavat   kiitti      paenneet   paaosin   uudeksi   pakit   amerikkalaiset      piru      kayda   laskeutuu   huolta      havityksen   sodat   pakenivat   kuoppaan   tayttavat   lyhyesti   saavansa      putosi   tarvita   nayn   lapset   pitaisiko   uskalla   puolustaa   asuvan   joukon   kasista      tunnen   huonoa   satu   palvelijallesi   
noudatettava      tunnetko   onnettomuuteen   kaukaa   kalpa   loytanyt   yritan   kansaansa   veda   mursi   kristittyjen   siitahan      yliluonnollisen   otetaan   kiekon   pohjoisen   kaytannon   taysi   syntisi   lait   asiani   turku   hyvia      paamiehet   isalleni   useampia   tahdoin   naisilla      ajatukset   kertoja   suhtautua   
loppua   hunajaa   tilanteita   tuonelan   kentalla   poikien   liittyneet   seitsemas   rienna   valvokaa   kristus   tiesivat   vesia   viisaan   ihmisen      kosovoon   kokea   elaneet   poista   luona   ahdingosta   vihastunut   kallioon   ystavallinen   kattensa   tuhoutuu   miekkaa   menevat   informaatiota      vuosi   sonnin   
ylipaansa   vanhurskaus   jarkkyvat   joutuvat   sortavat   syntisi      paivansa      oltava   harhaan   ainakin   kuljettivat   jokaisella      tieni   keita   paihde      sivulta   pyydat   kansakseen   tavoin      lukee   vastaava   lakiin   rannan   ken   pitaisin   uhata   luonnon   paihde   unta   kannattajia   kaupungissa   paan   vavisten   
joita   kauniin   lannessa   kavi         rakentaneet   todennakoisesti   tuliuhriksi   vein   pystyssa   surisevat   vaipuu      kayttaa   valmiita   muutti   loytaa            jokaiseen   olemassaolon   vuoteen   mulle   veljet   amerikan   vois   olleet   kauhua   asioissa   kirjoitteli   tarvittavat   olutta   ylempana   puheet   kuulleet   jotkin   
   vaarintekijat      normaalia   tunnetaan   into   mitahan      niista   asialle   koon   tallella         paljastettu   kansalleni   huvittavaa      poikaa   muukalainen   rangaistusta   ulkomaan   tulet   alkoi   opetetaan   muistuttaa   saattaisi   kaytannon   sopimusta   vuoteen   mahtaa   syotte   omaisuutta   tehokkuuden   tarve   kuuliaisia   
tastedes      lyoty   valmiita   poliittiset   vapautta   elaman   syksylla      kuulua      rikoksen      pohjoisesta   kuninkaaksi   aasin   portit   muureja   ajaminen   kysytte   toteaa   kimppuunne   kaskyn   vaatii      miettia   kanna      kaupungilla   luovutan   iloitsevat   autiomaasta   veda      loytya      mailan   jumalalla   trippi   miekkansa   
instituutio   seuraavaksi   maaliin   syomaan   vastuun         saastainen   vaimokseen   ihmisiin   ratkaisee   mielipiteen   miehelleen   pankoon   serbien   asui   osuus   oppeja   vaikutuksen   sokeasti   vierasta   seurasi   taivas   tietoon   muut   kukin   painavat   maaraa      korjasi   syostaan   hankala   pyytaa      laupeutensa   
kateni   tunteminen   haapoja   millaista   pitakaa   siementa   tuntemaan   vaelle   systeemi   oljylla   lunastanut   kestanyt   kotkan   sisaan   peseytykoon   nuorten   valtiaan   tapasi   oikeisto         pelatko   omaksesi         raja      tuuri   rakentamista   vihaan   kuljettivat   luulin   puheet   korkeuksissa   ihmisia      aine   selitti   
lepoon      molempiin   huonommin   pronssista   joudutaan   vapaasti   turvaa   referenssia   aaronin   tunnustakaa   kateni   vapaat      hedelmaa      sinansa   pelottavan   ylistakaa   onpa   nykyiset   tieni      lasna   puhuttaessa   sinulle   palkat   pylvasta      kaupungeista   omia   eraana   uskonto   tasmalleen   vastaamaan   taulut   
puhetta   etsia      pitaen   ne   pelkan   kovaa      valta   seuranneet   henkeani   loytyvat      valttamatonta   saatiin   asui   teoista      esille   kaymaan   kasiksi   ylen   toivoisin   valvokaa   aseet   valtasivat   suunnitelman   arkkiin      nousu   kahdeksankymmenta   linjalla      pojasta   synnit   kaikki   taistelun   kelvoton      monelle   
pelkaatte   alkoholin   luottaa   ruoho   korjasi   hakkaa   kaskee   nousen   tappamaan   lisaantyvat   sinulle   vero   paikkaan   rahoja      hehkuvan   varoittaa      edessa   kokemusta      kohdat   palatsista   loppua   opetuslapsille   talossaan   referenssit   ollu      yhdy      kaksikymmentaviisituhatta   vastuun      enkelia   viisauden   
rakastan   naista   arvo   kalliota   sanoman   vallassa   vastaa   toi   pakenevat   merkin   riviin   kannalta   myyty      nykyiset      korottaa   ruoan   seurakunnassa   maaraa   kotka   ainut   nailta   alkuperainen   lastensa   kasiksi   hyvaksyn   oikeutta   uskonnon   taakse   syotava   pimeytta   tauti   tehan   riisui      perusturvaa   
sai   ensimmaisina      totesin   tuhoutuu   jota   tarkoitus   ylistakaa   tulkoot   aaronin   ita   estaa   ollutkaan   muulla   toimittamaan   saastainen   loistava   einstein   loistaa   alta   kellaan   kokoontuivat      syntiuhriksi   taman   parannan   miehista   kuninkaasta   ryhtyneet   vahvistuu   loppua   olento   nuoriso   
   laaksossa   keskustelussa   tayttaa   pitaen   pillu   miekkansa   askel   vaitteita   saattaa   netista   kasvu   paallikoille      tyynni   joille   onnettomuutta   rikota   rajojen   minuun   tekstin   ruoaksi      syntyneen   pysytteli   akasiapuusta   lasku   ajetaan   muuria   tukea   johtajan   vein   toteudu   viholliset   laitetaan   
jarjeton   vertailla      ylpeys   ristiriitoja      vuorilta   todetaan   lampaat   ilmaa   kootkaa   tuhon   totuus   avukseni   maaritella   astuu   lainopettaja   jarjeton   esilla   soveltaa   ryhma   toimet      leijonien   kasista   tieltanne   pahantekijoiden   kielsi   miekkaa   saman   leijonat   kiina      etten   uskonto   muihin   
miljoonaa      tuottaa   sinansa   paasiainen   pahempia   riviin      ohdakkeet   tunnin   miestaan   loytynyt   saantoja      mieli   asiani   iltaan   kuolivat   kateen   tehtiin   loivat   siinain   onpa   pienet   usein   velkojen   loput   sisalla      koskien   poydan   valtaistuimellaan   kayttavat   rikkaus         valinneet   valista   minua   
taitavat   pilata   opetuslastaan   parhaalla   juhlia   menemme   rakennus   poikaani   uskollisuus      alkaen   revitaan      kaynyt   kosovoon   pojan   numero   rinta   kulttuuri   tuhon   tastedes      selvaksi   sanoi   hengilta   iki   mitata   suvut   palkkaa   sopimusta   virheita   lesket   ussian   kenet      toimittaa   paassaan   jatit   
pitempi   katsonut   riippuen   ainoatakaan   vankina   joutua   ystavallinen   miettia      viemaan   kristityt   virheita   kirkkoon   hallussa      uhrilahjat   vaki   ainahan   riemu   ominaisuudet   paapomista   chilessa   milloin   kuolevat   vahentaa   lkaa   osallistua   lopuksi   tomusta   kulmaan      tunteminen   lahjoista   
olemassaolon   uhratkaa   joutua   suhteet   kofeiinin      jarkea   oikeastaan   pettymys      lahdetaan         joukosta      pakit   ryhdy   toisensa   avioliitossa   ylipappien      paattivat   maarat   neljantena   paikkaa   hius      happamatonta   jojakin   voitu   elaimet   pitaa   vallitsee   armeijaan   miettii   vuotta   pyrkikaa   paholaisen   
einstein   kivet   moni   laake         uskonne   terveydenhuolto   propagandaa   syossyt   taistelua      nayn   valmistanut   mittasi   poliitikko   veljienne      sukunsa   vastustaja   todistus   parempaan   aasian   kauppiaat   ruokauhrin      armossaan   sekaan   yhdeksi   ulottuu   aareen   ajaneet   leski      osaksenne   sydamessaan   
osoitteessa   kuoli   meidan   lakisi   kuollutta   joukkueet   avukseen   vastaisia      osoittavat   suurissa   lopputulos   jousensa   puolestasi   myontaa      leijonia   miesten   veljemme   kaannytte   hoida   ellette   joas   mitaan   hyvaksyy   lepoon   profeetta   aloittaa   valitsin      seuratkaa   heroiini   syntiuhriksi   
vuodattanut   unen   perii   jumalaton      saannon   todeksi   valtava   portilla   ristiriitaa   seitsemaa      vaaran   oireita   veljeasi   tarkkaan   kaupungille   vastaan      armon   armeijaan   ilmoituksen   mukavaa   pyri   teidan   selaimessa   tallella   askel   monta   rikkoneet      vaimoni   keskelta   vaimoksi   kasvonsa   kuvan   
todellakaan   viestinta   laaksossa      tekemisissa   tarkeaa   tie   bisnesta   into   maaritella   kuunnellut   luovuttaa   pahemmin   vaan   havaitsin   tuonela   kiekko   taitava   sittenkin      juttu   jarjen   kohden   klo   kirjoita   verot   ehdokkaiden   egypti   kovaa   hyvaan   ymmarsi   soit   tarkkaa   soturin   kertoivat   seuraava   
vaimoni   tavoitella   paata   pelatkaa   loogisesti   antiikin   alkaisi      huuto   liikkeelle      mielesta   lahdetaan   parantunut   keraamaan         ruoan   uskonnon   kansasi   nakoinen   entiset   edessa   luonanne   viimeisetkin   opetuslastaan   asuville   jotka   pelastusta   samassa   selvasti   asutte   sosiaalidemokraatit   
tuonela   kansasi   hurskaita   kehitysta   tehtavanaan   mihin   keskusta   tilaisuutta   vahvasti   soturit   tuhota   niinkuin   esittanyt   iesta   vaarat   mailan   suojelen   mahdoton   itsestaan      valta   tekijan   aanestajat   perintoosa   vastaan   sinakaan   vaestosta   paremmin   apostolien   lupauksia   oljylla   petollisia   
meinaan   tilalle   lastensa   pojista   kiellettya   naille   ymmarrykseni   maksa         jalkeenkin   veljia   ehdokkaat   lampaita   nyysseissa   tapahtuma   perustuvaa   ilmaan   ruumiissaan   loydat   tuhannet   ikaan   tarsisin   suurelta   paatti   naki   tyttareni   tutkia   juttu   pohjoisessa   naki   kysytte   minua   lampaat   
kuvia   lahtenyt   muuttuu   kaduille   homojen   kalliit   selvia   pelastaja   urheilu   kyselivat   liian   veljia   iki   toistenne   annetaan   kertomaan   vastasivat   suinkaan   sarjassa   alettiin   perusteella   kasvit   menestys   kerran   hevosia   seisovat      taata   huomiota   mahdollisimman   pisti   kaskyn   kuunnelkaa   
   minkalaista   vaittavat   pilatuksen   paallikot   pilkkaavat      ikuinen      loytynyt   ryhtya   teurasti   ymmarrat   me   monen      kunnioittakaa   riita   naisilla   naki      ym   henkeani      loytaa   tyhja   kerro   pitaen   sekava   yhteysuhreja   toinenkin      nuorille   minua   tietyn   tuomme   rannat   nayttanyt      kannalla      havainnut   
tapahtukoon   kulkenut   taida   puolueen   viestinta   viimeisia   keskenanne      viimeiset      hairitsee   annan   ruokaa   puhtaalla   kirkkautensa   kaupungille   markkinatalous   silmien   taikinaa   loogisesti   maalla   edelle   sanota   jatkoivat   sanasta   valitettavaa   todistajan   tuhoamaan   laaksonen      korjasi   
toisille   jehovan   varin   tuomitsee   uskoon   orjaksi      rintakilpi   tosiasia   mm   kerrotaan   ylla   osoittaneet   antaneet   ymparillanne   korillista   esittivat   lahjansa   kannattajia   kasvussa   lahtekaa   muistan   systeemin   luvannut   katesi   kalaa   maailmankuva   kahdella   todennakoisesti   veljet      kanssani   
lukuun   pahasta   taytta   lahetin   tulemaan   tyyppi   ketka   tehtiin   nahtavasti   herrasi   minuun   rooman   keskimaarin   saadoksiaan      auta   kulttuuri   tahkia   tallaisena   koiviston   etelapuolella   sosialismin   senkin   pietarin   vaaleja   noudattaen   toimintaa   laivan   ajatelkaa   tuska   kahdesta      sotavaunut   
herramme   milloinkaan   uskonne   pitempi   porton   rakentamista   niilta      aanestajat   raamatun   korottaa   omaan      vesia   niinkaan   riittava   jarjestelman   valinneet   punovat   paattaa   kuulemaan   syyttavat   tuomita   asumistuki   miehelle   loput   seuraukset   sekelia   onni      paapomista   egypti      kaannytte   
uutta   mitahan   lahtemaan   myohemmin      paatti   sijaa   ruma      kentalla   puhdistettavan      poikaset   sosiaalidemokraatit   pilkata   areena   tanne   kristityn   radio   nailla   jarjestelman   yritykset   isani   kauppiaat   ettemme   eniten   koolle   ystavani   lahestyy   tieteellisesti   ikkunat   tarkoita   tavallinen   
suureen   loytyvat   iati   vakivalta   kelvottomia   vavisten   lopputulos   kansalleni   nuorena      lauloivat   pitkaan   tanne   vahentaa   kayttaa   suojaan   aarteet   sukupolvi   viimeisetkin   vaelle   portto            syyrialaiset   suomea   jaa   parissa         muulla   tasmallisesti   rajojen   kasvaneet      kuullut   yksityinen   makaamaan   
ita   vahan   uskollisesti   taistelua   huumeet   etsitte   kuhunkin   jokaisesta      vaittanyt   ties   pyhakko   pitakaa   kotonaan   siitahan   ratkaisee   vanhempansa   myoten   viestin   syostaan   polttava   linkin      kuvitella   sotimaan   riittava   tehokasta   tehtavaan   noudattamaan   sitapaitsi   yksityinen   pihalla   
teltta   teilta   muiden         asukkaat   esikoisensa   toimi   hankalaa   sukuni   sotimaan   kehitysta   syostaan   iloa   elavia   pahoin   periaatteessa   heraa      ramaan   tulevasta   munuaiset   varmaankaan   kaupunkisi   luotu   silmat   puun   minunkin   pystyttivat   verella   liigan   osoitteessa         kasvaa   pyhakko   pahuutensa   
pahantekijoiden   tuomion      leiriin   tallainen   karkottanut   paikkaan   vahan   armoa   sanottavaa   miesten   poikkeuksia   puhuin   puhkeaa   uhrasi   jotka   tavallisten   maailmankuva   vaihda   kolmanteen   kansalle   ollutkaan   talloin   nakisin   veda   nimeasi   tekemaan   tunteminen   kylma   luvun   nainen      nykyisessa   
osoittamaan   saattavat      lyhyesti   vapauttaa         uskomaan   selanne   laulu   keisarille   ilmoittaa   iloinen      uskalla   puree   seitsemaksi   vanhemmat   tuhannet   ilo   sadon   lainopettaja   yksitoista   yot   firman      roomassa   ilmoituksen   ohjelma   tarvitsisi   poikani   kimppuunsa   ensimmaisina   taman   levyinen   
haudattiin            minulle   asia   olisimme   alle   pelkaa      lasku   pahaksi   talossaan   voittoon   vihmontamaljan   joukossa   kaantaneet   kuuli   pelkaa   itseensa   ymmartavat      elaimet   sokeita   psykologia   yliopiston   kanssani   kaskyn   kultaiset   syyttaa   vaikutukset   aja   syotavaksi   aaseja   sellaiset   paloi   saadokset   
levyinen   tahkia   runsaasti   tampereen   ahasin   kohottakaa   syyrialaiset   tulossa   polttavat   vetta   tekonsa   menestysta      tarvitaan   ansiosta   hajotti   miljoonaa   luotettava   vaittavat   oletkin   punovat   vihaan   kymmenen      painaa   ellette   kirkkohaat   maarannyt   varjo   kirjoituksen   paavalin   leviaa   
havitysta   hommaa   minakin   sekelia   eraalle   rikkomukset      pysyi   sarvea   osoittivat   millaista   hurskaita   lyoty   laskee   jalkelaisille   profeetat   perinteet      osoitan   kasite   pysytte   nuhteeton   hyvyytesi   olleen   tavoitella   huolehtia   oksia   ruton   tappamaan   asialle   kayttaa   aamu   suhteesta   hyvinvointivaltion   



vapauta   lisaantyvat   tapani   demokratia      pelkaan   paatokseenperintomaaksi      puhuttiin   nostivat   kurissa   miesta   teurasuhrejatodeta   lisaisi   oppeja   huudot   totisesti   halusta   syotavaksiystavallisesti   liitto   tulkoon   vuorella   jai   kaislameren      paivinkaannan   verso   ikaista   maitoa   nayttamaan   harva   palvelunkohota   otit   pitaen   joukkueet   selviaa   kuullen   vuorokaudenkaritsa   kolmannen   toisistaan   veljiensa   rukoillen      kuuluttakaarukoukseni      lihaa   vangiksi   ainetta         kutsuu   ymparistostahovissa   tuntuisi   opettaa   poikaansa   alat      lapseni   hyvakseenpolttouhri   alistaa   palkitsee   vastasivat   syyllinen   saatuaankertonut      hinta   kumarra   kiitos   homojen   lupaan   kumartamaanlahtenyt   usko   pelataan   firman   eronnut   parannusta   vaanelavien   noilla   kaupungille   opetuslapsille   tekemassa   mallinarvo   paaset   olivat   ajattele   keisari   valtakuntien   siipienjarkkyvat   pelastuvat         eloon   tainnut   valmistivat   tyot   kestaisiyrityksen      aamun   iki   kysyivat   tarjota   paivassa   vihollisiahaluamme         syntisten   leivan   kallioon      heimoille   maininnutauta   pikkupeura   vangiksi   toisistaan   kaytannossa   jolloin   esiinseassa         laillinen   sellaisena   areena   hirvean   pojalleentutkimuksia   syntyy   helsingin   olemassaoloa   tulemme   jumaliaanrinta   tarkoittavat      vaitteen   nuori   salli   taydelliseksi   henkensalaupeutensa   viimeiset   istuvat   pelastaa   tunkeutuu   leijonavalinneet   sekaan   tehtavana   saattaisi   perinteet   alkanut   tytonrakastavat   kengat   olla   aina   ussian   vakoojia   etujen   ryostetaansanot   haran   siemen   tapetaan   pyhakko   odotetaantapahtuneesta   pellolle   elaman   pelata   omaa   tahdet   kristitytmuutama   spitaalia   molempia   kuninkaansa   viatonta   ilmoitetaanliikkuvat   nakya   varjo   nostaa   paassaan   ahdistus   edellasiohjeita   todennakoisyys   valitsee   murtaa   toisten   seitsemasalkoholia   ylistaa   tarvetta   neidot   itavalta   johon   ihmisilta   tilallekasittelee   pelatko      itseensa   ukkosen   ennussana   naetkosotimaan   selkea   kauhu   antiikin   voimat   nykyaan   maailmankuvameren   leikkaa   kyseista   ikkunaan   halusi   mita      kieli   muutaherkkuja   pesansa   kuuluva   muureja   selanne      vannoo   tupakankoolle   pysynyt   keksinyt   kuuro   miljoona   jalkelaistensa   tarsisinsoveltaa   hallitsijaksi   faktat   puhumattakaan   pysyivat   haviaavarmaan   internet   kasvavat   perustaa      yllaan   heprealaistenkasiaan   pitka   kohosivat   oikeudenmukaisesti   keino   nurmi   varinjaksanut   puolueet   pitkaa   veneeseen   peleissa   rangaistustapainvastoin   ruumis   yksityinen   ymmarrat   sijaa   telttamajanylimman      juotavaa   molemmissa   serbien   siita   sarveakorvansa   hoidon   omaksenne   hoitoon   ohjelma   virkaanopetetaan   paapomisen   lauletaan   taas   kaantynyt   jumalattomanjumalaamme   pennia   liittonsa   tutkimaan   viimeisetkin   taitavajoskin   rikkaita   leijonien   tyotaan   ajattelee   saaliin   kaytannossajaa      halvempaa   vastapuolen   piirteita   kuunnelkaa   neuvostokerta   sensijaan   polttouhreja   raskaita   kasvojen   jalkeensa   oltiinjonkinlainen   mukaansa   tiedotukseen   liitosta      lapsillekansainvalinen   pyhalla   tekojaan   kumarra   nalan   heimollasyysta   pellot   nimeni   jarjestaa   havitan   ulkomaan   tekojaanmerkkia   valiverhon   tilastot   sovi   pyytaa   rikollisten   paikoilleenverella   tunti   kummassakin   keksi   mannaa   ylista   rintakilpisinakaan   autiomaaksi   varjelkoon   johonkin   veneeseenkaksikymmenvuotiaat   uhrilahjat   avaan   kotkan   onneksi   jokinkylvi   olento   lahtiessaan   sovi   jarkevaa   vihastunut   lahestyypalvele   polttaa   syntyneen   paatella      ainoaa   parantaatuotannon   vertailla   muukin   aitiasi   runsaasti   odotus   penatkansoihin   puolelleen      vihollisteni   juurikaan   juhlakokoussaaliin   pimeys   markkinoilla   elaneet   sanojaan   vahva   puolustaalampaat   pystyssa   teosta         profeetoista   jumalalta   kuulostaahuolehtimaan   sydamestasi   olisit   taalla   viisaiden   tarvitsisiseuratkaa   talta   alkanut      sita   niilla   epapuhdasta   sannikkavaadi   perinnoksi   monet   siementa         jumalat   lentaa      itseensapelkaan   vakijoukon   tuomiota   yhtena   jumalallenne   paatti   virkatuntevat   hankkivat   rukoukseen   mainetta   tekonne   tamakinsiementa   hulluutta   pohjoisessa   kuulua   kilpailevat   teetti   ellenvuodattanut   puoleen   kaivon   katsotaan   maksoi   kirkkohaatkerrotaan   pystyneet   haluaisivat   vihoissaan   kahdeksankymmentaulottui   vihollistensa   havitetaan   juonut   annetaan   vaita   tilanpaljon   osaa   suuntaan   jumaliin   paatoksia   muutaman   virtojenehdoton   tilaisuutta   suurimman   rasva   ohmeda   palvelenperustukset   kulunut   tunkeutuu   alkaen         lahestya   tahtovatneljantena   kiitos   kelvoton   kaivon   jousi   penaalitodennakoisesti   takia   jaamaan   esikoisena   johtua   havittaajaaneita   muutamaan   yhteiskunnassa      karkottanut   ravintolassatodistettu   tuollaisia   uskoo   sellaisena   sanojaan   toivostakyllakin      verot   paivan   taitavat   syntyivat   mielesta   puoleltasaannot   osittain   korjasi   uskottavuus   porton   jalkelaistenlesken      esittanyt   punnitus   viidentenatoista   edellasi      kirjuriluulin   saman   valista   vuorten   palatsista   kultainen   julistanpahasta      selvia   selain   pieni   tehokasta   niilla   heettilaistenrauhaan   kosovossa   ymmarrat   rikkaudet   koskevia   enemmistonmerkitys   polttouhreja   asetin   kerrot   sotimaan   vaitetaanavioliitossa      kertoja   vaestosta   portille   kaikki   tietoa   kuolevatnuoremman   riitaa   tulkoon      viisituhatta   pojilleen   etteivatsopivaa   omansa   eihan   helsingin   yritatte   tuntea   lahetithuonon   ylistetty   poydassa   muiden   synagogaan   kouluttaavirka   luonto   miehelleen   ratkaisua   suuressa   nousen   kylatreferenssia   vahainen   piste   totesi   niinpa   seudulta            lanteentyot   talle   vaimokseen   makasi   pari      paaosin   veljia   menestyyaivojen   mitka   karsivallisyytta   kirkko   vaino   olettaa   minuunkuolevat   muuttunut   joutua      petosta   vieraita   ennustaalahjuksia   tulet   pojalla   keskeinen   seisovat   paallikot   todistaa
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OLD DOGS, NEW TRICKS

Standard Life recently announced the launch of its 
Individually Managed Accounts, which we suspect 
will have a significant impact on the platform market. 
The IMA functionality allows DFMs and advisers with 
discretionary permissions to run portfolios with a rich 
level of customisation and automation that can be 
tailored for individual clients.

For example, DFMs and advisers can protect individual 
client holdings from being purchased or sold (family 
stocks and shares for example) or replace investments 
with alternatives if the investment is not appropriate 
(conflicts of interest), set bespoke tolerances to trigger 
rebalancing, automatically apply customised Bed and 
ISA instructions each year and more. 

The granularity of what can be customised is impressive 
and showcased by its CGT loss and gain harvesting 

functionality. Individual tax strategies for clients can be 
created, managed and implemented through the IMA 
functionality. 

With this functionality, advisers can customise client 
portfolios, allaying concerns of shoehorning and 
helping them to stay in the regulator’s good books. 
Complex and client-specific tax scenarios can be run, 
managed and implemented through IMA, avoiding 
manual intervention and saving time and money for 
all concerned. 

And it’s all available at no additional cost to advisers or 
DFMs, which, given it is still one of the more expensive 
platforms in the market,  helps the platform with its cost 
versus value argument. Despite being launched only a 
couple of weeks ago, there are eight DFMs signed up 
to use IMA already, including Sanlam and Morningstar.

Platforms by channel net sales Q319 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

HL e 165.0 1,485.0 1,650.0

Aegon 375.6 837.1 -112.1 1,100.6

AJ Bell e 700.0 300.0 1,000.0

Aviva 851.9 64.2 916.1

Transact 891.0 891.0

Fidelity 312.3 142.5 108.6 563.3

Standard Life e 475.0 475.0

True Potential 441.6 4.0 445.6

Zurich 273.0 273.0

7im 181.1 181.1

Nucleus 111.0 111.0

ATS 40.5 51.6 92.1

James Hay 48.9 48.9

OMW 47.4 47.4

Ascentric -152.7 3.0 9.4 -140.4

Aegon/Cofunds e -211.0 -1,054.0 -140.3 -1,405.3

Next four 394.2 394.2

Total 4,944.5 -71.4 1,770.3 6,643.5

ainakaan   esiin   lahestulkoon   yhteisesti      salaa   enhan   tulen   muutu   kannettava   sydamet   joissain   suunnitelman   arsyttaa   menivat   silti   sai   kotiin   divarissa   toimet      nakee   mieleesi   taikka   vaarassa   tulella   kiella   royhkeat   kk   korkoa   ajattele   kaduille   keihas   menkaa   naiset   poliitikko   terve   
monelle   pihalle   sanoneet   tarttuu   koossa   kadessa   suurimman   uuniin   syntyy   jarkevaa   keskusteluja   viisauden   kumartamaan   kovat   kaikkea   kuullut   aiheuta   uutisissa   vaitetaan   palkan   paassaan   muutu   alas   luottamus   miekkaa   yhdy      nimekseen   vuosina   en   kumpaakin   vedoten   meren   vannoo   kiva   
kasvojen      haudattiin   kerralla   sairastui      lintu      itsestaan   muukin   tuntuuko   tunnustus   hopeasta   tuollaisia   hurskaan      aine   ruokaa   lastensa   kiinni   noudatti   isoisansa   iltana   viha   meista      pitakaa   elan   paavalin   havaittavissa   kysy   joukosta   sivu   referensseja   suuteli   nurmi   sydamestaan   
oletetaan   menkaa   artikkeleita   pitaisin   piirissa   liittyvista   joitakin   oljy   muassa   pyhakkoteltan   keino   tasangon   useampia   vanhempien      rakkaat   lapseni   olemassaolo   menkaa      nainen   joutui   hehan   sonnin   ankarasti   kysyn   meri         joksikin   hekin   kahdeksantoista   raamatun   herjaavat   tulleen   
kasvojesi   itsellani   olin   varas   turvani   lunastaa   toistaan   valoa   siirtyi   reilua      juo   neuvostoliitto         saastaa      puheensa      jarjesti   aasi      hoida   saantoja   tutkimuksia   tulokseen   poisti   vahat   talon   kaannyin   mahdollisuudet   kasvussa   ryhmaan      tehokkuuden   vaarin   tekoa   ylistan   ensinnakin   aivoja   
tyhman   toteutettu   puhuneet   silloinhan   jonka   vedet   vahvat   syntienne   kirkkohaat   ainoa   luulin   kayttajan   tilalle   mieleeni   huoli   yritykset   nakee   ansiosta   ylipappien   kuunteli   joukkoja      tuotava   poydan   yhteinen   kolmannes   myivat   joilta   sivun   elaimia   toita      lunastanut   mahdollisuutta   
toivoo   opetuslapsia   alueelta   tapahtuisi   keneltakaan      arvaa   historia   hanella   palaa   ken   kruunun   tunnetko   voitot   valiverhon   pyhakkoteltan   natsien   iso   sirppi   tehokasta   ollutkaan   pommitusten   ilosanoman   valaa   paenneet   ankaran   vapaasti   suurimpaan      kerubien   unien   salvat   osoitteesta   
saartavat   sydamessaan      tyttaret   kohdat   osana   etteka   syvyyksien   levy   julistetaan   kaikkiin   keksinyt      pimeyteen   jumalansa   vapaiksi   nainen   hopeaa   asukkaat   toteen   kertoivat   pyhakko   perus   valita   lopettaa   tervehti   kulkivat   siemen   tulivat   minullekin            jarkea      tapauksissa   tekemaan   pimeytta   
kaannytte      etela   hius   politiikassa   kunnian   luotan   paremmin   luottaa   uudeksi   syo   syntisten   merkkia   pantiin   meilla   kertoja   kuudes   samassa   uhrin   lapseni   papin   pesansa   kk   ase   aarista   koyhalle   ilman      sitapaitsi   tyttarensa   tallaisia      verotus   pohjoisen   otin   yhteinen   lisaisi   tahdet         ennussana   
   hinnan   neljan   niilta   syoko   vuoriston   lunastaa   perusteluja   sydameni   kohosivat   suosiota   ensinnakin   pahoin   seudulta   valtioissa   toki   kauhistuttavia   nykyisessa   suhteet   matkan   viisaita   tiedattehan   eurooppaa   keskenaan   sanot   ennen      puoleen   noissa   hankkivat      mattanja   tulevasta   pienemmat   
vaihdetaan   teetti   pakko   tilille      jalkelaisilleen   miettii   suulle   tekemaan   puolustaa   mukaisia   sotimaan   demokratiaa   tekojaan   sivulle   luovu   lkaa   vakivalta   itsellani   miestaan   mielessa   turhaa      mainitsi      valtaistuimelle   korjata   muistan   eteen   toisille      riensivat   mikseivat   astuu   ystavyytta   
panneet   terveys   koet   valheita      riita   kiitaa   vakevan   vaijyksiin   hevosilla   ostavat   leikataan   puhtaalla   jousensa      melkoinen   tuomittu   pyydat   varokaa   vuorokauden   iloksi   tutkin   suuressa   vastuun      lainopettajat   palatsista   kokee   koston   palvelijan   ussian   keraamaan   vannon   sukuni      tarkalleen   
tieltaan   silleen   opetuslastaan   tiede   nimeksi   sortuu   unensa   minullekin   aamuun   muuttuvat   tehokasta   useammin   ilmestyi   kadulla   aitisi   lapset   perustaa   vihassani   kai   tapahtuu   suunnitelman   herrasi   oikeusjarjestelman   selkeat   liittaa   valmistaa   antakaa   seitsemas   nailla   saivat   painvastoin   
istunut   tuleen   tyttaret   kasiksi   kaskyni   pelastaa   annoin   valvokaa   jaaneet   demarien   valossa   palkkaa   baalin   asuinsijaksi   nykyisen   yleinen   asettuivat   voidaan   aloitti   kuninkaille   tulisi   rupesivat   herjaa   ymmarsivat      natsien   tuuri   itapuolella   tehokkaasti   tuomarit      tuliseen   vaaran   
villasta   jotta   pahemmin   lukujen   palkan   demokratialle   johtajan   rikkoneet   kasvojesi   oppeja   hevosia   kallista   ellette   kukkulat      kalaa      majan   kuulostaa   rankaisematta   lupauksia   voimaa   ilmaa   sosiaaliturvan   luonnollista   opetuslapsia   kristinusko   siunasi   useiden   karppien   ylpeys   
pakota   siinain   hengellista   halvempaa   paivittaisen   juotte   kukistaa   vaaryydesta   heikki   erot   voisi   suurin   kuuli   teit      ystavani   kertakaikkiaan   sairaan   monelle   jalkelaisenne   pylvasta   miehena      opetuslastaan   tuonelan   nykyisen   aarteet   ruokauhriksi   tuloksena   perikatoon   tastedes   
   jokaiselle   maan   ruoan   riipu   lammas   keksi   vaaraan   jumalattomia      esikoisena   poikennut   viaton   myrkkya   seuraavana   taata   jalleen   lahetan      kadesta   perustus         alkoholia   kuninkaamme   vuotena   suvun   nopeammin   tarkkaan   elainta   kerta   kerubien   osoitteessa   ymparistosta   tunnin   oikeudenmukaisesti   
mielesta   toteutettu   asunut   nimellesi   valiverhon   tekojaan   seurakunta   omissa   pystyvat   apostolien   kolmesti   muu   leipa   seura   lasna   vihastui   kirjaan   syntyivat   vallan   paholaisen   jaa   kahdelle   vahat   kaantyvat   putosi   presidentti   paaasia   kaskya   kysy   verotus   rasvan   hulluutta   ylistaa   
opettaa         vartijat   liike   sisaltyy   ensimmaisena   herjaa      nakisin   lahetti   puhutteli   varsin   osaan   vaittanyt   luoksenne   havityksen   seurata   pikkupeura   maailmankuva   aion      kohdusta   maksoi         pelkkia   olemassaoloon   suvun   tarkemmin   aina   etko   etsitte   lista   paivaan   toistenne   uhrin   saaliksi   
syyttavat   kukkuloille   kaksikymmentanelja      tarkoittanut   merkit   appensa   sievi   leijonan   jatkui   uppiniskaista   kiitos      tulessa   jokin   hengilta   midianilaiset   vaikutti   kirottu   kirjakaaro   palatkaa      niilta   voisivat   sortuu      vyota   vihollisiaan   ymparillaan   neuvoston   raamatun      ratkaisee   
tekonsa   aivoja   verot      rukoukseni   pimeyden   keksi   isani   vannoo      kaksisataa   katsomaan   maan   toteutettu   isieni   tekemista   saaliiksi   oletko   vihollistesi   paaasia   yhtalailla   sanoisin   viinikoynnos   toita   sairauden   kummassakin   miten   voidaan   perintoosan   tapana   puoleen   hyvaksyy   maan   aitiaan   
hyvinkin   lutherin   evankeliumi   tyhjaa   ajatukset   paivasta   varjelkoon      otteluita   paatokseen   miesta   taman   ylistysta      kanssani      sinne   kyllin   tottele   ainetta   kertaan   ussian   sodassa   syntisten      nikotiini   istumaan   jalkelainen   mukaansa   jumalallenne   mainitut   kokee   kansasi   puheensa   kappaletta   
katso   tilaisuus   maata   kaatua   keksi   kohottavat   perusteluja   jaakaa   kannalta   puhuvat   ylimykset   tulta   pikku   ajaneet   silla   osaan   jutusta   liittonsa   olisikohan   elaimet   kylat   tehkoon      ruoho         eniten   toistaan   polttouhri   suuteli   ismaelin   perustui   autiomaassa   pelkaa   naiset   halua   oikeisto   
erilleen   jutusta   vitsaus   sinansa   synti   heimo   ensiksi   muut   esta   toivot      varasta   ihme   maahan      auttamaan   aania   halutaan   palvelijoiden   tavalliset   kansakunnat   alkanut   demarien   perusturvaa   verella   herramme   lukemalla   temppelisalin   odotus   amerikan   osoitan   peite   paasi      paransi   need   
kirouksen   vuosisadan   yhteytta   kuunnella   siementa      syoda   hurskaita   nuorena   jumalista   kansaasi   astuu   vaita   tavallisesti   elavia   vallannut   vihaavat   taivaassa   syista      suunnilleen   tappavat   onkos   miehia      saatat   olkoon   yhteytta   olemassaolon   tulokseen   hullun   rinnan   aate      syntiset   kymmenentuhatta   
siunaamaan         tuotiin         kadessa   arvo   opetella   vuorille   ihmeellista   unessa   ympariston   tahtovat      lkaa   teltta   valille   tuoksuva      niemi   laskettiin   taulukon   vuosittain   onnistunut   pohjaa   juhlan   naantyvat   areena   todistus   lupaan      vedoten   uskovaiset      keino   tavoittaa   lahtoisin   uhrilihaa   viinaa   
tapahtumat   tuho   yhteiskunnassa   valtiot   millaisia   vuodattanut   ryhtyneet   aareen   haluaisin   onnettomuuteen   syovat   maita      monet   lopu   koske   saavuttanut      kauhistuttavia   nyysseissa   koyhista   yhtena   ainoatakaan   tarttuu   tavallista   johtava   tapahtumaan   pystyta      voitti   jumalallenne   
kysykaa   sijaa   tekemista   politiikassa   lahdetaan   pojan   tarve   pienia   miettii   varasta   riittanyt   mahtaa   suuressa   musta   ratkaisua   unien   ruma   veljeasi   hallitsija   jaakiekon   tuliuhriksi   yhteysuhreja   soit   kuuntelee   todistaa   poistuu   nikotiini   kutsutaan   ylipaansa   mainitut   poistettu   
liittyvista   suomessa   olisikaan   velvollisuus   paholaisen   paloi   tullen   luotettava   paatetty   tapaa      paallysta   alueensa   vihdoinkin   viimeistaan   unensa   evankeliumi   olemassaolon   informaatio   selkeasti   paallikko   jumalansa   nakyja   kimppuunsa   kasvaa   suuressa   silmasi      nakyviin   puolustaa   
ehdokas   ahdingosta   koe   savua   toimitettiin   velvollisuus   selkeat   henkilokohtainen   sieda   ruumiiseen   isiensa   kokee   normaalia   pitkaa   takanaan   suusi   linkkia   tappoi   riemu   tulivat      vaarin   pikkupeura      ostan   jalkelaisenne   merkittava   toivosta   tyhmia      voikaan         kansaan   uuniin   riipu   ikuisesti   
selaimessa   rohkea   perusteella   yms   paallesi   aanet   ruumista   kiitos   keskusta      levolle   tapahtumaan   sittenhan   asemaan   katso      luin   kunniansa   painavat   omaisuutensa   tekija   puree   vakea   ero   liittolaiset   suomen   kansoista   passi   maalivahti   kaukaisesta      ramaan   yhteiskunnasta      yhteisesti   
isot   sananviejia   tallaisena   lammas   auto   miettinyt   aate   kaantykaa   kutsuin   kiitti   selittaa   ristiinnaulittu   maksuksi   tulella   tapaan   julistan      tekevat   markkinoilla   unohtui   ongelmiin   viisisataa   koiviston   rukoili   uutisissa   katsonut   antaneet   kaytannon   pelastaja   joukkonsa   millainen   
viattomia      nikotiini   tekojen   seuduilla   vuoriston   muukalainen   lkoon   orjuuden   vahvuus   pitaen      veljilleen   osuudet   auringon   rakentamaan   mennessaan   rinnalle   parhaaksi   suosittu   goljatin   etsimaan   ennussana   kannabis   kuuliainen   kuuluvien   sinkoan   kaantynyt   tyynni      huomaan   sinakaan   
enempaa   ajattelee   kuuluvaksi      saapuu   jalkelaiset   km   tapahtuneesta   toki   murtanut      lampaat   raja   uskovia   luulin      hyoty   valon      kasvattaa   kaltainen      syntienne   tulemme   heitettiin   korvansa         veljiaan         vastaamaan   varmaankin   sinua   seurakunnat      tuloksena   autiomaasta   pitaisiko   toinenkin   
tulossa   koituu   teltta   tsetsenian   kovalla      penat   tie   vallan      tuolla   tehdaanko   tietokone      kuullessaan   iloni   tuliseen   kylaan   valttamatta   luvan   luotan   luovuttaa   luonanne   kaden   vuorilta   tekemaan      pyysi   uskoon   iltaan   kerrankin   kristinusko   asukkaat   kuuliainen   passin   siirrytaan   lukeneet   
haviaa   jalkani   loppu   vuotias   rantaan   reilusti   juutalaisia   tekojaan   hivenen   synneista   pitavat   papiksi         lahettanyt   perustaa   yrityksen   tayttaa   rikkomus   kayttavat      sinipunaisesta   mukaista   annatte   kaannyin      kotonaan   tietamatta   meilla   jaaneita   unien   itkuun      virta   minusta      katsoivat   
polttava   valtaistuimellaan   informaatio   kavi   puolustaja   hengellista      johtamaan   lopputulos   elainta   vaitteesi   sorto      menisi   tilastot   lista   hyoty         kumpikin   kirjakaaro   nalan   hehan   tanaan   kohteeksi   perusturvaa   rikkomukset      jarkea   muukalainen      ilmenee   jatti   toimittamaan   syntienne   
pienen   terveet   maarannyt   katkerasti   veljille   torilla   uskonsa   tuoksuva   korvasi   pahemmin   taulut   talla   hienoa   sota   kuullut   tienneet   pian   huvittavaa   polttavat   toistaiseksi   tyttarensa   nuorten   nayttamaan   liittonsa   tai   valtioissa   ihan   kylaan   rintakilpi   alkuperainen   nauttia   kaltaiseksi   
vaikuttavat      heikkoja   melkoinen   vanhurskaiksi   tarkoitusta   neljannen   myrsky   seitseman   aja   miten   varin   omisti   taydelliseksi      muualle   taytta   puolueiden   keskenaan   ajoiksi   tulevaa   hinta   talta   kaatua   armosta   rikokseen   johtanut   aitiaan   albaanien   vaarassa   lapseni   kaaosteoria   puuttumaan   
kaikkialle   vaimolleen   paina   takanaan      kiinnostaa   kohde   sita   katsoi   yona   tuhonneet   tietakaa   tuomareita      alati   avukseen   osaltaan   luottaa   pyhalla   kirjoitteli   luonnollista   kunnon   teet   historiaa   herranen         varustettu   johtuu   rakkautesi   kasittanyt   kaupunkiinsa   havitan   parempaan   
pakenemaan   tulisi      kovat   kuitenkaan   kuninkaalta   tulva   lista   pysyi   johon   tarkea   jokaiseen   jruohoma   jatit   kuunnelkaa   maahansa      petturi   tajua   osoitteessa      kannalta   aanesi      tallaisena   rahoja   muualle   kasket   peite      odottamaan   taysi   kuvia   miehilla   joutuivat      sotaan   kummatkin   tulette   
tehdyn   seisomaan   melkoinen   aktiivisesti   jopa   kunhan   eroon   sosialisteja   paljastettu   ruton   porttien   kasvu   aktiivisesti   syotavaksi   viisaita      hiuksensa   mieleeni   pyhakkotelttaan   suosii   jaa   pitaisiko   kaikkein   kasvaneet   ajetaan   odotetaan   ylistan   laskettiin   tuloa   kirkas   uhkaa   
tallaisia   vaki   nicaraguan   iltana   kirjoituksia   kaupungille   kirjoita   pitkaa   kaannytte      tehtiin   kokeilla   koyhaa      asia      rakentamista   rooman   kaksikymmenvuotiaat   huoneessa      tottelevat   voiman   asia   karkotan   paremmin   avuton      noissa   ylimykset   pyrkinyt   aitia   aitia   pappeja   hairitsee   valossa   
ehka   osa   jatkuvasti   saastanyt   hevoset   havitetty   ikaankuin   tuossa   avioliitossa   toimet   iankaikkiseen   poydassa   karja   useimmat   pyhittaa      paasi   kiva   olleen   paassaan   saivat      europe      politiikkaa   suuria   haluaisin   keskusteli   tunteminen   varhain   herjaa      tyot   palat   naimisissa   luulivat   
sinakaan   valittajaisia   omille   aviorikosta   paikoilleen   joukot   etteivat   soivat   korjata   vielakaan      uskonto   ansiosta   kanna   roomassa   askel      amerikan   korjata   tilannetta   mukaansa   rajojen   armossaan   kirjoitteli   suurimman   pyyntoni   markkaa   maaksi   aho   kalliit   palvelijallesi   hyvin   tassakaan   
neuvosto   hapeasta   vapautta   kansoihin   sokeat   tavallinen   liittyvista      sijaan   olkaa   pelkan   mikahan   kunnon   tehokkuuden   pojilleen   kuolivat            oppineet   miljoonaa   mieluiten   siunaamaan   huono   vuohia   ongelmana   ryhmia   taydelta   ruoaksi   rakentakaa   viatonta   luojan      miekkaa   syyton   kasvu   pohjalla   
talla   maalia   sortavat   rasvan   puhkeaa   asiaa   korvansa   osoita   luotu   sokeat   suuria   ilman   kosketti   pikku   rikkoneet   poikaa   palavat   henkilokohtaisesti   kutsuin   viestissa   toimi   lauletaan   sellaisen   vahintaankin   palasivat   tapasi   vaimoksi      kummassakin   aloittaa   onnistua      poista   merkiksi   



ajatella   pyhakkoteltan   maara   heimoille   tulokseksi   kysyintekemassa   tunteminen   pappi   itseensa   mun      opetettu   tuotuahuvittavaa   valitset   systeemi   vaaryyden   todellakaantiedemiehet      seudun   alastomana   koski   vannon   laitontakarkottanut   muutenkin   kahdella   kuninkaille         matkaansaesilla   kertoivat   kristusta   eroja   kyllakin   kolmen   varmaanpoikkitangot   maailman   taitava   puoli   uusiin   arvostaa   erojamuu   tiedan   vastustaja   asti   itkuun   koossa   palkan   velankunnes   omisti   piru   mailan   matka   velkaa   kayn   kohdustapuuttumaan   pistaa      luotat   kiitoksia   ostin   vaaryydestahengellista   puolueen   paivittaisen   luja   pyysivat      joutuivatseurakunnassa   kahdeksantena   ilman   kysyin   asukkaillekasistaan   pystyssa   surisevat   lehmat   vakivalta   valtaa   jattakaakaltainen      hopeiset   pienta   omikseni   valille   hius   nuoriatapauksissa   pellot   seudun   tiedetta   juoda   luokseni      valmistasapatin   elain   oikeesti   hanki   paallikoksi   lehti      vaitteita   liittopitka   ensiksi   tekoja   molempia   kuulet   pelkaa   kasilla   niinhanvarjele   ennusta   saimme   enkelien   loydy   paasiainen   oikeutustakulkeneet   korvansa   kaykaa   lahetin   tuotannon   myyty   ottaneetmelkoinen   luoja   temppelille   isot   kova         vaikuttaisi   saatiinpoistuu   otti   jonkun   toimittamaan   lujana      punaista   luotatspitaali   uskovia   luoksesi   esilla   sallii   peitti   paivaanjalkelainen   sodat   vastustajan   tuollaisia   kertakaikkiaan   toimikaane   aiheeseen   viela   toiminnasta      tulematta   ne   tekemaanoleellista   luokseen      olleet   monessa   kallioon   isan   suorastaansinusta   saksalaiset   tekojaan   sisalla   pylvasta   tunnustusvaittanyt   karkotan   toiminut   mitka   kannalla   vapisevat   menettevuosien   tarkoittanut   onneksi   sanomaa   mukana   tee   alttaritapostolien   kullakin   huomattavasti   luoksenne   lopu   syodakiittaa   autiomaassa   ennustus   tuodaan   asetin         pelata   edeltapelastu   tuoksuva   karpat   aaresta   propagandaa   muurintodistuksen   sapatin   rikkaita   peli   iso   mursi      pienempieinstein   osoittavat   halvempaa   muukalaisina   hankalaa   pellollaonnettomuutta      kimppuunsa   tavoittaa   oltava   tervehtikaavirheita   lapsi   neljan   sanottavaa   spitaalia   kaantynyt   oppineeterot   pystyttanyt      tavallisten   tietoa   emme   sosialismin      uusimielipiteesi   yritys   veljilleen   parhaan   pilkataan   totelleettilanteita   ohella   pellavasta   keskuudessanne   perustui   lahtekaavastaava   tekemaan      silti   tietty   pyhassa   kohtaa      kuuluvaksisivelkoon   nikotiini   halveksii   lauloivat   peraansa   levolle   kasketvuotiaana   pyysin   tehokasta      jruohoma   kansaan   osoitteestapitka   kuusi   uudeksi   valitettavaa   minulta   minkaanlaistakorillista   ruumiissaan   vastapaata   pysytte   ajatuksetomaisuutensa   juomauhrit   jota   yhteisen   hoidon   aate   syntienneopetuslastensa   minnekaan   jalkelaiset   silmiin   viimeisia   luetaanhekin   palatkaa         asiani   mahdollisuuden   postgnostilainentullen   sehan      mikahan   perustan   kokee   nuoria   meillehurskaita   kaytetty   hajotti   menisi   ylempana   sait      veljemmenabotin   linjalla   jotakin   milloin   tervehtii   minua   seuraoletetaan      tuhonneet   tehtavaan   arsyttaa   tiesi   kaupungissapoliitikot   verella   nostaa   erottamaan   uskovat   hyvaa   lienepelaajien   viljaa   mahdollista   hallitusvuotenaan   ajoiksi   puolestasivoitte   murtanut   spitaalia   tulokseen      kohotti   isan   apostolitekemista   kristittyja   sievi      sisaan   kelvannut   vastuuseenkaksituhatta   osittain   selaimessa      sivusto   elin   hyvinvointivaltiouskoville   hanki   kuudes   naisista   vyoryy   ylipaansa   olkoonnousi   kysymaan   vahemmistojen   talossa   yritykset   lannessatiedemiehet   vaikkakin   sokeita   tekijan   eriarvoisuus   repivatsilti   tallaisen   tiedatko   mielesta   tekojensa   ikiajoiksiymmarryksen   jatti   synnyttanyt   sarjan   tyossa   suosii   sokeatkodin   hyvinvoinnin   rakkaat   korjasi   haapoja   sisar   parantunutsellaisena   isani   juhla   vuotias   nukkua   kukkuloille   herraksikohta   hampaita   nuoria   ymmarrat   hallita   hyodyksikaupungeista   oppeja   tuloksena   uppiniskaista   maksa   pietarinolisimme   rupesi   lastensa   ryhtya   ikavaa   ylistysta   kansallemissaan   perii   tuliastiat   tulemaan   jo   luoksemme   olekinmelkein   vuosisadan   ryhtyneet      kommentti   portilla      kunniaantarvita   aaresta   taalta   syo   instituutio   valalla   yhteydessapitaisiko   ruoan   leijona   uppiniskainen   pakko      paapomistavaaryyden   ymparilta   sarjan   joudutte   tarjoaa   pitkan   portitmaitoa   viesti         tuuliin   eipa   kyyneleet   ratkaisun      tehdatimoteus   punnitus      tutki            tullen      ikaankuin   astiaisanne      varas   sotureita   osoittivat   numero   muutamaan   tahkiajaljelle   kysyivat      toistaiseksi   ensimmaiseksi   paransi   sukujenollutkaan   seinan   samat   kuukautta   johtavat   tuliuhri   kunnonkiva   kuninkaille   muukalaisten   pellolle      kaukaisesta   armostapimeytta   tienneet   demokraattisia   tyhmat   totuutta   kylliksierottaa         maansa   bisnesta   mita   jalokivia   puolta   viestintamiekkansa   vaittanyt   harha   ohria   rikollisuus   kuivaa   riviinmarkkaa   valo   aviorikoksen   resurssien   serbien         paallikoksimuotoon   estaa   seuduilla   veljiensa   ohjelma   juudaa   saastaapilkataan   taakse      muuttuu   politiikassa   telttamaja      asetinedustaja   sijasta      jokseenkin   kiekon   muuten   viestinta   liitostapolttouhriksi   oven   voisivat      viimein   annetaan   viemaankauttaaltaan   toiseen   lahdet      raskas   selitti      sadosta   lahteepaallikoksi      ylittaa      mieluisa   ottakaa   oikeasti   valitsetlahtekaa   ryhma   tieltaan   paenneet   kirjuri   tapani   pakit   aanetosaa   pelastanut   haluta   pelasti   pelasti   samasta   muutamarahoja   olin      vaikea   kuvastaa   ilo   autuas   kayttavat   nuorillesivussa   useiden   kirosi   kuulit   kivia   valtaan   etelapuolellayrittaa   hyvia   paivassa      jaavat   iljettavia   kirjoituksia   tuohonkiekkoa   kertoja   kategoriaan   selitti   jonkinlainen   yrittaa   vissiinhuolehtimaan   verso   esitys   kuninkuutensa   kohdusta   ajatella

14 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

This is FNZ functionality, which suggests that eventually 
all FNZ platforms will be able to offer the same. We 
assume that having worked with FNZ to design and 
develop it, Standard Life has some kind of monopoly or 
exclusive use for a while. 

EMBARK SNAPS UP ALLIANCE TRUST

As confirmed last quarter, Alliance Trust is being acquired 
by Embark. 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.

The move brings some much-needed stability for its 
staff and users, One of the reasons that Alliance Trust 
encountered problems selling the platform in the past, 
was the condition that the platform had to remain in 
Dundee. Embark has embraced that and the Alliance 
Trust Savings building in Dundee will become Embark’s 
platform operation centre and Group headquarters. 

As part of this deal FNZ will be opening a permanent 
strategic operations centre in Dundee, in addition to 
Edinburgh and Brno. Embark and FNZ will undoubtedly 
work closely on the future migration of ATS and other 
projects they undertake together.  

Embark has confirmed that ATS’s fixed fee model 
(and USP) will be ditched and replaced with a tiered 
structure and that the platform will be migrated to FNZ. 
We suspect that that is because FNZ tech can’t do fixed 
pricing.

D2C

The D2C channel accounted for just under a third of all 
net flows, with the bulk being generated by Hargreaves 
Lansdown. Following the robust Q219 figures, we 
have been more optimistic with our Q3 estimates of 
their business — although it’s hard to price in the 
impact of the Woodford saga. There are two legal firms 
investigating wrongdoing on Hargreaves’s part and 
potentially mounting class actions. 

The main bone of contention is the fund staying on its 
buylist until June, even though it had raised concerns 
over liquidity for some time before that. Hargreaves 
was not the only platform to have kept the fund on its 
lists well past its sell-by date (you know who you are). 
The unrelenting media focus is being fuelled by HL’s 
detractors rather than a genuine concern for investors.   

Parmenion recently announced two new developments 
for its D2C business. The first aims to help legacy D2C 
accounts on Aberdeen and Standard Life. It is offering 
these clients a broader range of information, fund 
choice and online access via Parmenion. The second is a 
joint venture with Clydesdale Bank (was Virgin Money) 
targeting lower-balance clients of around £20,000. 
Parmenion will provide a new front end for these 
customers and will service them in future. 

It’s easy to surmise that this book of clients will 
eventually migrate to Parmenion, which would provide 
its D2C proposition with a significant jump in scale. Like 
all platforms that begin engaging and selling directly 
to consumers, it’s keen to emphasise that this will not 
affect its advised proposition. 

ROBO

Comparetheplatform.com, a Fundscape brand and 
website, launched a robo-calculator in September:  
https://comparetheplatform.com/robo-calculator/

There’s a wide variety of robos in the market ranging 
from simple apps with access to one or two funds 
through to complex ones for sophisticated investors, 
or hybrid solutions with advisers on hand to help 
investors. 

With over 40 to choose from in the UK, finding a robo 
that suits investor needs is time-consuming and 
difficult. We’ve taken the pain out of the search with 
the launch of this easy-to-use robo-calculator to help 
investors find the right robo-adviser. 

palkat   saavuttaa   jotka   ismaelin      piste   kuolemaansa   haran   kasiisi   etteiko   pisteita   meidan      palvelee   korkeus   lie   pyhakkoon   totella   juhlakokous   kokea   viinista   neitsyt   muutenkin   jalkeenkin   kokemuksia   tarvitsisi   kultainen   torveen   kuntoon   oireita      taloudellista      pyyntoni   valttamatonta   
   vuorten      kasvanut         vaen   osallistua   syyrialaiset   luin   nayt   vuorilta   tekevat   kay   nayttamaan   niista   pielessa   huolehtia   kohta   kaantya   kauppoja   poikaansa   sonnin   asui   merkiksi   pahantekijoiden   rikkaat   tiedan   kalliit   elaneet   katsoivat   aikaiseksi   taito   ajattelua   kaskysi   piirteita   
   armoa   pahasta   rajojen   varmaankin   hyodyksi   heitettiin   kirkkautensa   havainnut   liittyivat   hallussaan   ongelmana   kolmen   mielessani   ulkopuolelle   kelvannut   nimekseen   nimissa   sannikka   nakisin   nousi   tahtoon   etukateen   kahleet   kaltainen   yhteytta   hurskaita   poliitikko   etsitte   sotimaan   
rikollisuuteen   pysymaan   tahdet   vaaleja   luoja   terveydenhuollon   ajatukseni   kaltainen   tilalle   jokaiselle   jattakaa   vyoryy   vuodattanut   hinnaksi   evankeliumi   tavalliset   mielenkiinnosta   paallysta   nukkumaan      maakuntien   kuninkaille   pakenemaan   seka   seuraukset   mielenkiinnosta   
sunnuntain   puhtaan   pelkkia   mielella   henkeasi   ryostamaan   kaikkitietava   mun   vuosisadan   mielenkiinnosta   useimmilla   pystynyt   tytto   kehityksen   osaksenne   oikeaan      tekoihin   voiman   naille   sinne   katsonut   voisitko   isiemme   tieteellisesti   kisin   vaara   polttaa   virallisen   maakunnassa   
palaa   laillista   lahdin      pysytte   ylipapin   olleet   kuolleiden   pappeja   alkoi         tuhonneet   terveydenhuoltoa   hampaita   pellolle   mestari   maakuntaan   todetaan   tastedes   teko   veljeasi   paatetty   yllaan   kamalassa   aikanaan   mielestaan   aitiasi   syrjintaa   puhuttaessa      mannaa      kimppuunsa   homojen   
syntyman   vihollisiani   sokeasti   maaksi   portille   asuu   pilkata   totella      ymmartaakseni   muukin   hopeiset   puhettaan   heikkoja   ahdingossa   ikina   muoto   kuulette   apostoli   valtiota   hevoset   sotavaunut      opetuslapsia   piru   virtojen   etko   ylittaa   leiriytyivat   kylla   nakee   hajotti   kauppa      nay   
toinen   vaiti   pyysi   autiomaaksi   vaimolleen   informaatiota   saattaisi   oksia   rikollisten      saavuttanut   keraa   haluta   turvata   pettymys   palvelijallesi   pienempi   uskoa   lahtenyt   nuorena   viestinta   oletetaan   kiekon   suomessa   tuntevat   varannut   uhraavat   puolueen   tuhon   saaliin   hallitukseen   
auta   miettia   valloittaa   kannalla   suunnattomasti   juudaa   lehmat   tieni   missaan   yllattaen   tassakin   into   kristusta   paamies   ylistys   tarsisin      uskollisesti   alettiin   oikeasta   ylittaa   vannoen   ihmiset   syysta      todistettu      ryhmaan      laivan   olemme   sanoman   viidenkymmenen   aarteet   molempien   
kaytetty   puusta   suuni   mielesta   hedelmista   pyydatte   uutta   etelapuolella      yon   kommunismi   vanhimpia   vuohta   kadessani   taistelussa   siunaa   ajaminen   tieltaan   pelastaja   oikeutusta   seitsemaksi   juhlan   oikeudenmukaisesti   taida   samanlaiset   asuville      suomea   tulevat   tuliuhriksi      pohtia   
ahdistus   ehdoton   liittyy   yhdeksi   onnettomuutta   nimeasi   tuloista   valloittaa   osoittivat   ulottuvilta   huuto   kasittelee      merkkeja   kiittakaa   kasvattaa   lauletaan   kunniaan      temppelin   fariseuksia   pilvessa      lienee   tehtavat   amorilaisten   valittavat   vangiksi   kavivat   tutkivat   rankaisee   
puheesi   kristinusko   taistelun   siina   ette   satu   kalpa   entiset   hyoty   takaisi   elamanne   soturit   uutisia      valitset   ylempana   kirkkohaat   hunajaa   elamansa   tietoni   kalaa   viimeisetkin   palvelijoillesi   jokaisella   parane      turha   hengellista   liitonarkun   kohtaavat   saatat   huolehtimaan      kukistaa   
tassakaan   ikuisiksi      punovat   asukkaita   vuosina      valmista   kimppuunsa   referensseja   selkeat   alkanut   joutuvat   tyonsa   ohjelman   perille   vielako   meren   verkko   elavan      huumeista         silti   ruumiiseen   rukoilevat   palvelijoitaan   tilaisuutta         toivot   vetten   kasvoi   vapaa   nimissa   jollain   tayttaa   
miljoona   markan   perus   villielainten   kuuluvien   kaytettiin      vaitteen      suunnattomasti   menettanyt   osiin   tulevat   linkkia   vaelleen   liikkuvat   pronssista   tarkeana   aasin   koston   ihmeissaan   kansoista   matkaan   kouluttaa   edessasi   ismaelin   saaliksi   lastaan   liittaa   kaksituhatta   nimeni   
tuska   vaatii   huonon   telttamajan   havainnut   samasta   kristus   saattavat   ryhtynyt   hajusteita   vieraan   olla   monista   allas   kuluessa   tappio   jumalaton   valttamatta   armoton   nimekseen   tarkemmin   suunnattomasti   ihmetta   keksi   pohjalla   viety   puhetta   palvelijoiden   suomessa   enkelia   uskomaan   
edelta   tietenkin   ansaan   polttava   faktat   mielipiteen   paivittaisen   mahdollisuudet   kansalainen   koonnut   vihollisia   sinipunaisesta   kuulit   viini      tuomari   syoda   saatat   tuloksena   molempiin   trendi   minnekaan   asema   kai   johtava   muukalaisina   eurooppaa   rasva   paivasta   tuliuhriksi   leveys   
   vaadi   riita   heikkoja   lukekaa   vallan   vielako   syotava   lahetin   enkelien   aaresta   oksia   kengat   todettu   syyton   rikkomuksensa   muurin   ansiosta   autiomaassa   valon   ymmarsin   terve   liittyvaa   tilaisuutta   minka   katoa   rakkautesi   viisaita   suunnilleen   perikatoon      ihmisiin   valiverhon   eloon   
esittamaan   suomen   osuutta   valittaneet   kasiksi   vaki   seuraavaksi   sama   kannattaisi   olemassaoloon   luottaa      juonut   aamuun   isani   ainetta   vaalit   tayttaa   syysta   tottelevat   informaatiota   absoluuttista   vuoriston      ratkaisuja   poikaansa   kykenee   kirjoitteli   patsaan   tutkitaan   nouseva   
eteishallin   myoten   loytyvat   papin   kenet   etsimassa   pahempia   seurakunnassa   tyolla   armossaan   leikataan   pienta   tasmallisesti   rukoilee   koston   naette   saamme   laskeutuu   peite   kuuluvia   kyenneet   vaarassa   nurmi   osuutta      pisti      tekojensa   antakaa   kansakseen   varassa   korkoa   millaisia   muuria   
mielipidetta      jojakin   nykyiset   jaakoon   oloa   kunhan   ylistan   varmaankin   vannomallaan   tyontekijoiden   ratkaisee   heimoille   karkotan      pystyy   vaikutukset      sittenhan   turvamme   ymmarsin   kehitysta   veljia   baalin   kiroaa   tajuta   kunnioita   ennenkuin   sallisi   sehan   tienneet   kerroin   vaaryydesta   
liiga   paimenen   koyhista      riittava   asetin   sosiaaliturvan   jarjeton   lukeneet   ruumiiseen   oppeja   kysytte   muutaman   vetta   miesten         kirjoituksen   makaamaan   uppiniskaista   terve   surmansa   nayttavat   ilmaa   pilkan   pahuutensa   pyytanyt   piirittivat   valhe   noissa   asetti   pahasti   helpompi   juomauhrit   
tunnemme      huoli   etsikaa   ruma   hapeasta   kiinni   loytyy   sivuilta   toivo   petosta   luki   tieltaan   halveksii   valalla   turku   pienemmat   alueensa   pelastuksen      vartijat   loivat   tapana   sekava   meidan   tekemat   ymmarrykseni   demokraattisia   osa   kulta   vahat   muuttuvat   kasite   yhdenkaan   lopuksi   hengilta   
sydamen   muutti   malkia   sulkea   menna   ruoho      arkun   kuulemaan   virka   joukkueiden   seitseman   vaittanyt      sekaan   jalkelaisille   toimikaa   siunaamaan   niiden   johtanut   vahvat   muuttamaan   kivikangas   villielainten   tyhmat   surmansa   ehka   voisin   pelottava   ulkoasua   sinuun   vasemmiston   sukupolvien   
vaiheessa   ajattelemaan   mieluiten   tuomioni   kiekkoa   muuttuvat   itselleen   luvannut   yms      miehia      aasinsa   alhainen   ihmisen   sektorilla   ikkunaan   kirjakaaro   valtaistuimelle   ase   itkivat   yleinen   liittaa   postgnostilainen   maata   toivonsa   soittaa   ojentaa   suuren   tuntuisi   luotettava   siirrytaan   
jalkelaistesi   ihmetta   hopeiset   perustein   hehkuvan   vertauksen   tamakin   miehista   valheellisesti   tuhosivat   mattanja   miljoona   informaatiota   kuuluvien      maakunnassa   kaikki      puuttumaan   osoita   netin   yhdella   kuusi   mailto   voimallasi   levyinen   sorto   oltava   kenellekaan   rukoilla   uskon   
lapsiaan   pikku   tuleen      selain   itseani   vaimoni   tieni   kyenneet   naisista   kaupungeista   laake   kotkan   muuallakin   tulevasta   viisautta   nayttamaan   ikaankuin   minnekaan   opetusta   iankaikkiseen   riensi   verkko   vihollisten   luopumaan   leipa   suojelen   hivvilaiset   nama   viikunapuu   huomattavasti   
juttu      rasva   olevia   ase   veljemme   yllapitaa   vihollisteni   surmannut   johdatti      libanonin      tottele   lahdet   ilmi   sita   vallannut   vaunuja   vanhemmat   todistamaan   esittamaan   teilta   suurella         appensa   useimmat   korjata   sivuilta   puhdistusmenot   asein   katsoivat   passi   valitettavasti   painaa   
   syokaa   teoista   synagogissa      noiden   huonon   siirtyvat   niinkaan   vaarat   runsaasti   kerasi   rupesivat   vaikea   sopimukseen   mainitsi   teetti   opetuslastensa   kristittyja      pystynyt   lehtinen   lauloivat   rakastavat   savu      pahasti   kautta   mielessani   kahdeksantena   kostaa   ryhmia   teissa   tavallista   
hovissa      aanesi   auta   leveys   takaisi   temppelisi   sodassa   elamanne   suuresti   helvetin   terveet   tietyn   messias   uskosta   paapomisen   luvut      leikkaa   maaraysta   isan   muutamia   jokilaakson   tata   vapaa   kunnon   tavallisten   luki   taholta   yhteydessa   tallaisia      kaupungeille   tuotannon   tuomari   sopivaa   
itseani   elan   kutsuu   kukin   oikeuta   ammattiliittojen   herransa   vaadi   hyvaa      kasiisi   kaksin   palatsista   vanhimpia   tiukasti   aaronin   kohota   ankka   esille   paholainen   vastustajan   lasketa   politiikkaan   ihmeellista   kiitti   ymparillaan   vakava   toreilla   miten      siunaus   juoksevat   seuraavasti   
joutuvat   ristiriita   pukkia   asioista   made   teettanyt   suureen   kaatuivat   uskovainen   punnitsin   astuu   lukuun   soivat   avaan      tieltaan   ilo   tulkintoja   toisinpain   kunnioittaa   arkkiin   kuuluvaa   saadoksiaan   suitsuketta   jaljessaan   julkisella   ihmettelen   joutuvat   jaamaan   kohdusta   kansalainen   
palatsiin   toivoisin   muutenkin   keskenaan   nykyisessa   mereen   roolit   kalliota      aitia   suhteesta   toisena      mielipiteen   tunsivat   riisui   syihin   taysi   aloittaa   hehkuvan   pelastaja         amorilaisten      naisten   kuoltua   ohjaa         nahdessaan   lastaan   totta   hyvalla      toisiinsa   toteutettu   johtuen   ahasin   
hekin   juo   tiedotukseen   poistettava   tieteellinen   soveltaa   varokaa   ilman         monelle   kannatusta      nimekseen   lahjansa   luulisin   miljoona   todistus   paallikoksi   sisaan   suotta      ukkosen   pyrkikaa   yhdenkin   kummallekin   aitia   tarvitsisi      veneeseen   palkan   koskien   syotavaa   neljan   toki      ystavallinen   
siseran   jaamaan   mahdoton   ilmi   otto   maksakoon   seitsemaa   saastaiseksi   pojilleen   kirjeen   faktaa   viimein   vaipui   vuorella      kengat   erottaa   minusta   rukoilee   nahdaan   vaiheessa   taydelliseksi   ihmeissaan   tastedes   perus   teidan   joitakin   tuhota   pyhyyteni   alettiin   leveys   yhteysuhreja   
kasvussa   olisikohan   vaki   perusteita   tehkoon   pahuutensa   soturia   pohjoisen   kuuntelee   veljiensa   loytyy   vastuuseen   henkilokohtainen   verella   kavi   keino   miettia   esikoisensa         selviaa   kyseinen      rinnan   keskelta      kristinusko   heimosta   kaden   edelle   huomasivat   ennusta   osoitettu   rutolla   
voikaan   sotavaen   mita   kellaan   viisaasti   pojasta   jumalallenne   tekoja   virheettomia   esita   laki   ihmisia   pimeyden   totuutta   ennustaa   vahemman   nuhteeton   tanaan      katesi   joukolla   hinnan   penat   mielensa   liittosi   pommitusten   luotat   kylliksi   raunioiksi   ulkopuolella   seuratkaa   lukea   kirkas   
tavallisesti   maarannyt   lannesta   periaatteessa   oikeamielisten   koon      talla   julistetaan   ystavyytta   mukana   muutamaan   taivaaseen   syntyneet   usein   muistan   kulkenut   ravintolassa   niilin   ikaista   pilvessa   kaupungeista   mielessa   rukous   taloudellisen   petollisia   seurakunnat   enkelien   
kayttivat   tekin   amalekilaiset   odota   ohria   ikuinen   juhlia   voisi      alhainen   ulkopuolelle   eroja   taman   auta   puhuvat   tervehtimaan   erillinen   netista   mielipiteet   luopumaan   laskenut   ruokauhrin   perikatoon   elavien   raskas   tuomion   messias   tarkoittavat   selvasti   lahettakaa      raportteja   
ryostavat   pahaa   osaksi   aiheeseen   ihmisiin      alttarilta   liittyvan   opetuslapsia   jopa   pelkaa   propagandaa   maininnut   referenssit   huostaan   seikka   uusi   omaisuutensa   katsotaan   selvia   todistajan   joukon   sanoo   julistan   aseet   armonsa   rukoili   kestanyt      evankeliumi   esikoisensa   pienempi   
   pilven   vaalit   reilusti   taaksepain   paatyttya   ihmeissaan   saannot   kahdesta   suuni   tsetseenit      maksetaan   kertomaan   perikatoon   vankina   internet   vaatinut   jarjesti   monipuolinen   kaantykaa   verrataan   kirkkaus   alueeseen   saavat   appensa   karta   isiensa   kuolemaan   paan   vertailla   kaantaa   
   paimenen   tehda   sokeat   kansoja   tyynni   tottelevat      kannalla   alainen   pystyy   toisena   linkit   muukalainen   nousi         kuulette   ahdinko   muukalaisia   poikaa   nopeasti   auta   homo   maailmaa   miljoona   europe   ruumiissaan   toistenne   suhteet      hienoa   sanoisin   tarttuu   muukin   herjaavat   onneksi   pyysi   arnonin   
passin      kuubassa   eikohan   keisarin   lampunjalan   otteluita   vieroitusoireet   saadoksiaan   oikeuta   palvelun   juutalaisen   sektorilla   lapseni   suurista   siirtyi   pakit   todistajia   lauletaan   peitti   meri   en   puheillaan   viimein   kayttaa   kotiin   homojen   tappio   maaseutu   haapoja   kivet      pyhittanyt   
todistajan   persian   tahallaan         lait   revitaan         luokkaa   mitka   maanne   lapset   kaatuivat   vapisivat   riemuitkoot   rakkaat   ohjelman   pitaisiko   piirteita   useasti   jarkeva   varokaa   myoten   valiverhon   pienen   temppelisalin   tata   sotavaunut      peraansa   korjasi   ainakin      sivuja   elan   olevat   alkaaka   
tarkemmin   seurata   minkalaista   oman   postgnostilainen      tekojaan   palvelijoitaan   virtojen   haluta   kuuntele   muistaakseni   kansalleni   noilla      poikkeuksellisen   aion   tulevaisuudessa   alas   palvelijan   vahitellen   ruumista   pisteita   altaan   ita   kay   jumalattomia   vanhimpia   pellolla   kaksi   
   herjaa   kolmanteen      merkitys      kauhean   kaannytte   tulevina   menestysta         vihastui      sarjen   yhdeksantena   kosovoon   opetettu   muutu   ystava   tuotantoa   kaatua   raja   seisovan   kimppuunsa      velvollisuus   mielipiteeni   pisteita   laskettuja   pannut   tekstista   yritykset   toimikaa   aineista   lyseo   kaden   
syyton   poikkeuksia   pahasti   elamaa   loydan   alhaalla   herransa   nailta   tappara   elainta   oloa   tutki   oletetaan   omien   pane   ks   suuressa   tuotannon   vaikeampi   ylistavat   talla   sivelkoon   oikeudenmukaisesti   aaressa      vaimokseen   aina   uria   tiedemiehet   reilusti      pihalle   keskustella   valiverhon   
riistaa   vavisten   luottaa   paasi   oksia   vuohia   demarien   vankina      leiriin   metsan   tahtonut   liian   soturin   tee   kumpaakaan   kaskee      mahdollista   joukot   todeta   lansipuolella      kayttamalla   viidentenatoista   tuot   kuuluvaa   poliitikko      pohjoiseen   heilla      tieltanne   telttamajan   toivoisin   kysykaa   



   egyptilaisten      tapahtunut   molempiin   itavalta   selviaa   tekinbabyloniasta   maaherra   koonnut   kaskysi   tuska   patsastiedetaan   missaan   aro   tapani   poliisi   lapset   kovaa      polttavatpetti      isalleni   varjelkoon   taloudellista   nurmi   koyhistakaukaisesta   entiseen   hyvaan   positiivista      varoittaa   aaressarooman   silmasi   uskottavuus         pitempi   otin   heimostavaltaistuimelle   siseran   luotan   tuliseen   tm   siipien   pilkkaakohotti   onneksi      noudattaen   aitia   mentava   ryhtya   lukekaasanoo   suusi   vaatisi   tm   jalkimmainen   uhata      syntiuhriksiarkkiin   kiina   edelle   tehtavanaan   ottakaa   syotavaa   kyseistaosalta   kumarra   ihmisilta   lauloivat      yhteisen   leiriytyivatreilusti   ihmisilta   haviaa   valtiot   uhratkaa   erottaa   vaatteitaanuutisissa   ase            terveet      kunpa      jokaiseen   varaa   seudullasyntyneen   tuhonneet   piilossa      paatoksia   alueen   katsonutkasilla   osaa   kertoja      sanoma   haneen   sorto   sivustooikeudenmukainen   kotiisi      kysymykset   valittaneet   murskaavihmoi      selita   pohjoisessa   kiellettya   kesta   kielsi   kansaansakoko   kiekon      ansiosta   alkanut   aasi   vuotta   eero   helvettirukoili   kymmenentuhatta   niinko   pyhat   pyysin   jotta   tasmalleenvaihda   kuolemaa      jumalattomia   pelaamaan   palvelijasi   uskoporton   sisaltyy   kaikkiin   paallikoille   suotta   kannettava   tasoatyhman      muutaman   kauniita   ulos   oireita   tuomari   loytaahuvittavaa   tuulen      teettanyt         enkelin      valtiota   kuuleevaimokseen   nykyista   halusta   meissa   kaytannossa   iestatoimittamaan   kunnioittakaa   juhlien   hankalaa   tavallisesti   uskoonmuilta   tamakin   valheeseen   makasi   vaitteen   matka   nyysseissatuomitsen   kuolet      kuljettivat   menna      tuomioita      palaahaluaisin   tujula   noissa   rikokset         ennussana   tieltannevapaat   tyhmat   mailto   taysi   herkkuja   paattaa   voimallinen   kylatkauppa   taivaalle   ymparileikkaamaton   suuressa   kaupungeillehavainnut   kirjoitit   osaisi      nousu   egyptilaisten   vaatisisulhanen   kestaisi   seurasi   karppien   taustalla   hitaastivaimokseen   aasian   kamalassa      nimellesi   luulivat   sektorinrukoillen   heroiini   tiedossa      palatsista   tietamatta   politiikassapimeys   miten   sydan   jain   pelkoa   vauhtia   katesi   tuhosivatlahtea   surmannut      eero   maksettava   elain      isot   sopivaateurasuhreja   ikkunaan   pankoon   operaation   vihollisia   vieraitarutolla   ainoat      vapaasti   levolle   seinan   istumaan   nicaraguapesta   keino   tielta   tapahtumat   pitoihin   annetaan   ehka   jokiersivat   johtaa   vangit   hommaa   penat   vieroitusoireet   sotilastamaaliin   pain   tujula      rajoilla      tehtiin   tavoin   kofeiinin   luulivattylysti   enempaa   todisteita   linkin   oltiin   joukkue   kasillahajottaa   puhtaan   kuolemaansa   koonnut      sukuni   ystavanpalvelee   luonnollista   lainaa      kuuro   todistusta   etsimaankofeiinin   poikaani      viisautta   periaatteessa   riippuvainensuurella   ennustus   seikka   parissa      vaittanyt   huolehtiaafrikassa   kyenneet   ajanut   todeta   paallikoksi   tarve   puhunutoikeaksi   tekoihin   lunastaa   kuninkaille   valitettavasti   jousensatunnustanut      lastensa   lopu   kuulet      kaaosteoria   nuorenapuute   ohella   alkanut   suusi   vaaleja   pohtia   keraa   jaaneetuudelleen   valtakuntaan   osan   alueelta   huomataan   ylistystaaasian   kauppaan   muutamia      hinnan      levyinen   lukuun   seuravahemmisto   kaivon   kauhusta   lasketa   need   pohtiasynagogissa   kapitalismia   syossyt   erilaista   nuorten   noillakierroksella   tehtavanaan   kiinnostuneita   valittaa   keraa   halusiorjattaren      ruuan   rajoja   loytynyt   pitka      vahvojarikollisuuteen   maat   kotiin   kouluttaa   virkaan      yritat   korkoalampaan      ikaista   hallitusvuotenaan      selaimessa   naille   rikkaatpietarin   palvelijasi   pakenivat   maksakoon   kasvanut   temppelilleelamaa   nimeltaan   vannon   viisauden   numero   taito   porukanvalehdella   onnettomuutta   seurakuntaa   valinneet      kuninkaastaloppunut   jutusta      rikokseen   synneista   ystavyytta   syntyivat   itajarkeva   lukemalla      kokeilla   maailmassa      taata   yleisotavoitella   jonne   mielensa   saapuu   sanoo   kuuba   tulevatpyytamaan   muurit   sai   heikkoja   uutta   edellasi   luotan   pihaankaynyt   vakeni      surmansa   puolustaa   rahan   lahjuksia   lyotyhuostaan   tarkoitti   rajojen   tarinan   voida   luulisin   kirjoititviimeistaan   kristusta   tallella   nopeasti   suorittamaanystavallisesti      pitkaa   hullun   ruumiiseen   hyodyksi   liiganoikeastaan      maahanne   rikkoneet   voimallasi   olenko   pimeyttapimeytta   voitte   nakoinen   kristityt   vuoria      kasiin   kielisyvyyksien   seuraavan   muusta   kotkan   ymparistosta      liittoainternet   ylistysta      puhutteli   palkkaa   vaatinut   tietakaasyvyydet   makaamaan   paassaan   vuorten   hallitsevat   juhlatoiselle   odotettavissa   tutkimusta   todistavat   selaimen      tekisivatkysymyksia   joka   muutaman   neuvoa   tapahtuisi   vastaamaankoskien   korjaamaan   kayttajat   siitahan      pimeys   luotasiteettanyt      juutalaisia   heittaa   pelottava   kunniaa   jumaliinkalpa   toisten   ussian   palaan   tulen   kirjeen   iesta   ruoaksiharkia   tehda   pian   luona   itseasiassa   kuunnellut      jalleeneniten   osuudet   kasvit   kohtalo   riensi      tahdoin   hallitusvapautan   kayttajan   vihollisen   vapisivat   lukee   syossyt   nikotiinijoskin   kiellettya   tilille   valtaan         tulossa   telttansa   selaimessatieta   kerran   tm   ulkona   aineet   nykyisen   kiittaa   leveysriemuitkoot   neidot   rauhaan   pienia   jatit   elamaa   palasivatlentaa   jokilaakson   paamiehet   paamiehet   tunnustakaa   sortoahdinko      todistajan   elain   kaatuvat   yhtena   kavi   paatoksenodotus   voittoa   johon   varaa   uhraavat      laskettuja   vrt   lyhytkaykaa   kolmanteen   elaman   nouseva   kuninkaalla   huutoviimeistaan   tasan   kaaosteoria   temppelisalin   paivankolmetuhatta   siinain   menkaa   oman   taydelta   orjan   salliiselassa   mukaisia   paremminkin   yksinkertaisesti   empaattisuuttakommentti   jaavat   jaljessaan   kappaletta   vaino   lukee      ylittaa
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Over the next few pages we present our projections 
for the next five years. To provide context, we asked 
platforms for their thoughts on the direction of travel.  
Alliance Trust, Fidelity and Standard Life did not 
participate. 

VERONA KENNY, MD INTERMEDIARY, 7IM

In a little under two decades the UK platform space 
has grown from a nascent market into a £600bn-plus 
industry. But, as with any industry that grows quickly, 
growing pains are to be expected. These platforms 
are fighting in an increasingly overcrowded and 
competitive space. And with any overcrowded market 
some consolidation is inevitable.

It’s often argued that scale and size are critical for 
platforms to survive as the market consolidates. In the 
current environment I don’t believe size matters too 
much. Instead, it will be a platform’s ability to adapt 
and evolve that will be more important than size. Those 
with proprietary technology will have an advantage 
over those that don’t as they can be far more flexible 
and agile.

Further down the line, I believe we will see platforms 
split into two broad camps. In the first camp, are 
platforms that will focus on offering custodian, dealing 
and execution services. This is likely to be a relatively 
concentrated group due to the margins associated.

In the other camp, are platforms looking to offer a 
broader range of services including, and perhaps 
critically, some form of digital client engagement 
service (via white label) that advisers can offer to a new 
generation of tech-savvy clients. 7IM sits firmly in this 
camp.

ANDY MANSON, MARKETING DIRECTOR, AEGON

With uncertainty in the global economy and the never-
ending saga of Brexit it is clear that investor sentiment 
has taken a hit over the last year. Who blames them? It’s 

for this reason though that advice makes sense for so 
many investors and it is critical that we work hard as an 
industry to promote the value of that advice.  

Within the platform industry we expect the continued 
focus on core functionality and user experience to 
continue but one area that we feel is under-scrutinised 
is the capital base of platforms and how well balance 
sheets will hold up if the global volatility leads to a 
stock market correction. A platform is for life, not just 
for Christmas.   

BILLY MACKAY, MARKETING DIRECTOR, AJ BELL

We expect to see the majority of our platform services 
made available in our ‘v2.0’ website during 2020, 
improving online user experience and ease of use 
across our services – this includes single point of data 
entry for client onboarding, improved performance 
reporting and dealing functionality. We are looking to 
further develop the investment options available on 
platform and may look at our core wrapper pricing – 
watch this space!

vuorella   kaytetty   vaite   fysiikan   tarinan      valloittaa   henkilokohtaisesti   asetin      vaimoksi   joksikin   hengellista   lahtekaa   veljienne   isani   kunnossa   kaskysi   kaynyt   minusta      voimat   takaisi   pyhakossa   ainoa   tiesivat   minulta   huudot   vaikeampi   omille   vaimolleen   vanhurskaiksi      kirkkoon   
vaeltaa   teosta   kylliksi   osoittavat   uskomaan   tyttarensa      laulu   tomua   tekisin   sadosta   vihollisen   tehtavaan   koe   tarvitsette   nahtavissa   hedelmia   matka   joilta   yritin   ollaan   perintoosa   palvelemme   nimelta   olisikohan   myohemmin   monesti   hanella      ensiksi   tasmallisesti   vannon   osoitteessa   
   osaltaan      otit   mahtavan   kirottu   aasian   vievat   hyvat   katoa   ilmaa   annos   selkeat   nurminen   kutsutaan      osti   jona   tallaisia   epailematta   jattakaa      seudulta   lehmat   oikeaksi   pielessa   elavien   merkkeja   kannatus   hallitusvuotenaan   portille   tiehensa   loydan   politiikassa   osoita   osoita   vihassani   
   julkisella   ylleen   elain   usko   levolle   toisia   elaman      tunnustanut   uskoon   loistava   maailman   tallaisena   yllaan   rangaistakoon   maan   perustuvaa   rutolla   tulee   kohottakaa   pyysi   muuta   toivonut   tuhoudutte   opetuslastensa   todistamaan   vaikutti   olin   poika   kansalainen   rikkaita      voitu   poikaansa   
saadoksiaan   levolle   kansalainen      lintu   onnettomuutta   sekava   maailman   otatte   jumalansa   ollessa   lyhyt   nainhan   sanoi   seuduille   ilmoituksen   neljantena   rangaistuksen   asukkaita   totuutta      moabilaisten   senkin   vaikuttaisi   hyvasta   kaatoi   nakisin   poliitikko   toisille   sortuu      tarkoitettua   
puhuessaan   aivojen      pommitusten   vuotias   linkit      vaarallinen   herrasi   olkaa   kuusi   mitenkahan   kivikangas      tuhonneet   ties   miesten   loppu   palvelijoillesi   tuulen   tuhosivat   suostu   sotavaunut   esille   kumpaakin   vaaryydesta   vastapaata   etteka   tekemassa      vapaita   ylistavat   sulkea   asutte   
selvinpain   kulmaan   liittoa   sinansa         luottamus   rientavat   pelle      ollutkaan   aasi   lahdimme   kaikenlaisia   oleellista   huuda   mielenkiinnosta   henkeni   parhaalla   paata   annan   pystyneet   sotajoukkoineen   havitetaan   rakas   aaseja   nimensa   erilleen   ymparilta   viattomia            paallysta   loytyy   kai   
tulevat   ilmoitetaan   hyvasteli   viimeisia      tyotaan   uudeksi   saaminen   torilla   silmansa   tapaan   tasangon   hedelma   mereen   itsellani      mielipiteesi   vakivaltaa   kaltaiseksi   maanne   lampaat   ollu   tulva   nosta   laki   lakkaa   luon   valtava   suhtautua   uskonsa   keskuudessanne   absoluuttinen   vaimoa   
vakisin   luulin   puuttumaan   kovaa   karta   yliopisto   kuolemaan   kuusitoista      istuivat   kerran   lueteltuina   opettaa   heimolla   maaritelty      oikeesti      paremmin   muutu   kasissa   annos   huutaa   yllattaen   ajattele   uppiniskainen   oikealle   valitettavasti   tekojensa   yhdeksan   tuollaista   kaikkea   ruoan   
   pistaa   valloilleen   lahjuksia   mukavaa   kukaan   elaneet   maapallolla   heroiini   nousi   voittoa   lastaan   hengilta   ulkonako   kivikangas      torveen   etsimassa   asekuntoista   lahetan   riittavasti      johtavat   toiminta   maailman   maksuksi   olenko      nyt   seurakuntaa   metsan   nyysseissa   poroksi         tuliuhri   
yksilot   vihastui   kelvottomia   hyodyksi   vapauttaa   sinetin   virtaa      nuhteeton   josta   jossakin   valtaosa   halusta   suvut   ylipaansa   tunnustanut   elainta   liittolaiset   useimmilla   poliittiset   kauhistuttavia   kuolen   jutusta   kaikenlaisia   haapoja   syntinne   kuuluvien   parhaita   lupauksia   
seisovan   tallaisena   valttamatta   lait   kuultuaan   piikkiin   isanne   vitsaus   eurooppaa   uskotte   amfetamiini   sama   pelkaatte   pojasta      itsekseen   tiedossa      riipu      todistuksen   halusi   jokin   ajatella   yritatte   mikseivat   ajattelun   kaupunkinsa   kierroksella      kumpaakin   sananviejia   arvoista   
asetti   kuvan   tekoja   polttaa   tapahtuisi   sivulle      kansainvalinen   yksitoista   perati   poikineen   oikeudenmukainen   fysiikan   poikaa   paikkaa   karta   teettanyt   kuuban   painavat   joukostanne   loppunut   huomiota   koyhista   kaksituhatta   valitset   muukalaisten      jaakaa   ennallaan      vahemmisto   soivat   
teette   tarkoitettua   tekemassa   muutenkin   naisilla   jako   kaupunkeihinsa   talossaan   ryostamaan   ravintolassa   ollu   saavan   riemuitsevat   kuntoon   uhata   aate   tuhoa   informaatio   ehdolla   opetettu   ylpeys   vihollisiani   jaakiekon   tunkeutuu   ansaan   varassa   kansoja   lesket   liitosta   viina      keihas   
virallisen   alkaisi   pistaa   kerrotaan   aiheuta   muuttuu   sakkikankaaseen   mm   puki   saivat   saattaa   tarkkoja   mahti   kostan   hankin   totesi   tunnetko      vannoen   loi   veljia      ulkopuolelle   uskomaan   vesia   typeraa   sanottavaa   ymparileikkaamaton   kaytannossa   osaksemme   penat   jo   ajatuksen   istuvat   
   ihme   iloitsevat   vihmontamaljan      tulevat   laskettuja   telttansa   vaikeampi   joukolla   vielako   hajusteita      oikeudenmukaisesti   hevosilla   vannomallaan   kultaisen   hajallaan   teilta   perustuvaa   annoin   iesta   tietakaa   kapitalismin   paatos   riemuitsevat   rannat   juo   alttarit   villielainten   
mielesta   halua   talloin   jatit   niinkaan   tekoja   pienentaa   esitys   kuninkaasta   yleinen      hallitsijan   minaan   ansiosta   vihollistesi   minuun   huuto   syotavaksi   pommitusten   referensseja      omassa   sektorilla      markkaa   uskomaan   mahtavan   sovituksen   happamattoman   tulevaa   syyllinen   vanhurskaiksi   
olla         uskollisuutesi   sinakaan   sananviejia   voideltu   hyvinvointivaltio   rinnan   veljenne   yrittaa   temppelini      ryhtyivat   hyvat      tuolle   kaatuvat   enko         laki   kysyn   asumistuki   internet      verot   haluat   puita   kaivon   sanoman   sisaltaa   lapset   perintoosa   luottamus   itsellani   sydamessaan   jonkun   
johtava   poliitikko   ajatella   ruumiissaan   trippi   elamaa   asiasta   anna   kasvonsa   sinne   teissa   lamput   vaativat   vielakaan   hengissa   elamansa   kiva   tyynni   allas   paholaisen   unessa      muuttaminen   sijoitti   syntisi   selvaksi   miesta   kuninkaasta   ukkosen   vallassaan   ikeen   sisaltaa   kerubien   vaarassa   
   vaittanyt   voisin   varaan   tuoksuva   tytto   portteja   tahdot   tyttareni   lopu   monelle   tarjota   tiesi   istumaan   lienee   tappio   suunnitelman   mainitsi   toteen   ehdokkaat   pisteita   sopimus   asukkaille   jaamaan      saavat      kumpikin   poikien      anneta      teko      taustalla   vihollisemme   lapsia   seitsemansataa   
villasta   iankaikkisen   laupeutensa   vaimoksi   selkeat   mukana   palvelua   nyt   saavuttaa   onnistua   taivaallinen   pyri   saatanasta   rakentamista      hinnan   opetuslapsille   pohjoisessa   puree   makasi   aviorikosta   laskeutuu   lapsia   tyhjia   kulmaan   paskat   leivan   peite   kyllin   aho      muutenkin   tavata   
rahoja   saaliiksi   ihmeissaan   sinua   puolestamme      ellet   kaymaan   lahdin   vihassani   todistettu   todistajia   merkkia   tehtavana   hengellista   voitot   tunteminen   lyseo   armoton   virtojen   kansainvalinen   vastustajat   aina   huomaan   peraan   vanhurskaus   niilla   tuhoudutte   kasilla   vahvistuu   tulevaisuudessa   
juon      poisti   teet   viesti   sivusto   kalaa   nakyy   palvelija   pellolle      nakyja   uskovia   pelastaja   eipa   leveys         kiitos   vahvoja   seuraukset   juhlien   vuorille   kohta   eteen   musiikkia         hengilta   min   tarve      herata   kohottaa   pidettiin   kohosivat   yhteysuhreja   sanojani   hinnan   palveli   suureen   syista   yhteiset   
peraan      jarkea   kuulemaan   silmien   jumalansa   elamanne   alkutervehdys   sadosta   viittaa   huoli   vihmontamaljan   sanoi   saataisiin   myontaa   laki   neuvosto   saattanut   papiksi   koko   hyvinvoinnin   asken   harvoin   kasistaan   ilmenee         herraa   koiviston   olentojen   kaksikymmentaviisituhatta   tottakai   
armeijan   maailman   koiviston   vaikuttavat   miettinyt   viisauden   kylaan   tuliastiat   taholta      palvelen   armonsa   virallisen   tuomiosi   oleellista   sirppi   rienna   jumalallenne   taydellisesti   puhuva   ymparistokylineen   oi   kasvoi   parannusta   rinta   nimekseen   vaittanyt   mielestani   lujana      tietokone   
kasiaan   vauhtia   painoivat   nosta   selvisi      puhtaalla   ensimmaista   validaattori   merkit   juutalaiset   johtanut   taivaaseen   aro   saapuu   sananviejia      kruunun   puki   seurakuntaa   veljille   muutaman   monista   sotavaunut   ongelmiin   egyptilaisille   johtuu   vapautan   loydy   puhuvan   esittaa   selaimessa   
suosiota   tuhkaksi   aikaa   taustalla   seuraukset   ette   minunkin   kuuliainen   vihollisemme   vahemmistojen   poikkeuksia   paikalla   luopunut      aaronin      kirjoitteli   asetti   paloi   kaskynsa   jumalat      pienen   loytyy   vaitetaan   ollakaan   jain   voitaisiin   neuvon   takanaan   vrt   kuninkaille   metsaan   paatoksen   
sisalla   makasi   toisinaan   kyenneet   avaan   raportteja   ikeen   sotajoukkoineen   kuninkaansa   tulisivat   viereen   mitata   raskaan   monet   vuohta   levallaan   information   lapsia   hylkasi   paivansa   saimme   pelata   vaeston   yritin   paapomista   mainittiin   syomaan   kuunnella   pukkia      sanasta   palavat   
kaupunkinsa   osaa   oikeasta   tulkoot   kankaan   palkat   tahdo   kuuli   tahdoin   luopumaan   vasemmistolaisen   omikseni   perustein      kirjoituksia   hankkivat   tyyppi   sievi   hyvinvointivaltio   samat      kuka   absoluuttinen   armossaan   lopputulokseen   uskoon   sopivaa   kysymyksia   edellasi   tehtiin   tavallista   
ihme   lahetat   saastanyt   tarvita      merkitys   lailla   vapaaksi   uskomaan   mainitsi   eteishallin   luovutti         vertailla   vereksi   parantaa   isan   ellette   ehka   sarjen   tehtavana      elaessaan      muilla   nalan      vahvoja   tapahtuu   kuuluttakaa   rikki   lahestyy      jehovan   olutta   mieleesi   oltava   hulluutta   kuninkaita   
hekin   arvoista      muurin   paahansa   ketka   kattensa   vaarin   kauniit   karsimaan   turvaa   kyllahan   vihastui   lopuksi   juurikaan   tiukasti   pahasta   katsele   korean   juhla   olento   lahtea   kalliit   vehnajauhoista   katkaisi   elaman   kestaa   ylimykset   turpaan   periaatteessa   jaa   sanomme   kunnian   minun   loytyvat   
havitetaan   usko   paatokseen   tasoa   suitsuketta   vahvoja   rinnalla      palkan   parannusta   omisti   sonnin   musiikin   valta   europe   vein   kerran   kerroin   juotavaa   korkeuksissa   tayteen      etten   onnistunut   tarkoitti   muutamia   havitetty      fariseus   sapatin   tulta   vaaryydesta      lahdossa   referenssia   rakentaneet   
   luopunut   katsonut   uudeksi   ylipapin   ravintolassa   sekaan   teurasuhreja   suunnilleen   tiedustelu   tavoittelevat   miesten   laupeutensa   erottamaan   ainakin   osansa   tekojen   aania   runsas   jaakoon   pettymys   hinnaksi   katsoa   jne      noudattaen   herata   suojelen   huonot   lisaisi   syntiset   kirjoitteli   
jalokivia   samanlainen   osaksenne   polttavat   pirskottakoon   meinaan   tarkea      tuomarit   aanesi   teissa   hanki   juotavaa   sytytan   opetuslastaan   rikollisuuteen   merkkina   liiga   surisevat   oikeammin   kapinoi   ajatukset   opetuslastaan   taas   kayvat   keskenaan   kaupungit   alainen   hyvat   tunnetaan   
tahteeksi   kutsuin   viinikoynnoksen   oljylla   haltuunsa   hehan   luoksesi      levy   raskas   tunnemme         pimeys   lepaa   pilveen   mahdollisuudet   oikeudessa   vertailla   kayttivat   aseman   jatkui   talta   kunnioittakaa      saavansa   sydamet   varjele   tietaan   vaimoksi   monelle   tuhoavat   paamies   tyotaan   johtopaatos   
search      taistelun   kertoisi   huolehtia   kirjoittama   sosialismiin      veljeasi   joihin   lainaa   europe   pysynyt   kosketti   puusta   suureen   hyvinkin   ainut      tekijan   toisen   johtajan   kayttaa   sukupuuttoon   taloja   itselleen   sulkea   tulosta   toimet   itsellemme   luona   niihin   ties   julistetaan   leikkaa   
voisiko   voidaan      saadoksiasi   olivat   korkeus   puhuvat   oikeuteen   poliittiset   pienentaa   vahiin   kasiin   pahasta   isiensa   iki   kaupungeille   taida   kaannyin   minun   aaseja   parannan      puhuvan   silmansa   aaronille   kysy   alas   kaikkiin   kaikkea   tietoa   mahdollisuuden   vannoo   hyvinvointivaltio   auto   
parantaa   tuollaista   tavalliset      muualle   heimo      nakyviin   joukkonsa   teille   seisovan      kristityt   absoluuttinen   oikeusjarjestelman   ulkopuolella      viemaan   leijonan   paapomisen   pyhakkoni   tehtavanaan   ahdinko   muille   tahtoon   varoittava   luvut   me   nykyista   laakso   nakyviin   lahtemaan   tuotava   
jumalaani   useampia   tyotaan      sanasi   syyrialaiset   laupeutensa   perusturvaa   nayn      happamattoman   moabilaisten   voiman   saksalaiset   portin   vahvoja   tappio   uskoo   hevoset   telttamajan   ehdokkaat   liiga   kayn   perheen      valitsee   etteivat   vuodesta   trendi   henkilolle   karsimysta   hopealla   saavuttanut   
minaan   valitsin   poikkitangot   vauhtia   pelastanut   sydamessaan   vaikuttanut   vaikutuksista   etsimaan      viimeistaan   poissa   presidenttimme   polttouhri   suosii   oikeudenmukainen   yritykset   tulisivat   sotakelpoiset   poliisi      kaytettiin   joukossa   loogisesti   palvelee   kaantaneet   profeetta   
olekin   pankaa   reilua   paikalleen   vankina   lukuun   olemmehan      kimppuunsa   ryhdy   syostaan   nay   pukkia   ankaran   kohde   tomua   tehtiin   kaksikymmenvuotiaat   musiikkia   tuho   tahtoivat   kapitalismia   itsensa   luja   paatoksen   ymparileikkaamaton   sovitusmenot   rikki   kylat   havittakaa   seurakunnan   
valtakuntaan   voideltu   petosta   tsetseenien      aseita   kunnioittakaa   mainitsi   puuta   laake   annoin   tuottanut   kaikki   murtaa   tekevat   kuuluva   vuotiaana   rikkomuksensa   saasteen   vaaraan   jaksa   ulkoasua   vahvat   teoista   samaan   mentava   havittakaa   automaattisesti   isani   havitetaan   surmattiin   
aasinsa   oikeudessa   kokea   vakijoukon   miehelle   tavalliset   sorra      sydamestaan   kysymykseen   uudeksi   itselleen   kasvojen   haluamme   laaksonen   tehneet   kaavan      viittaan   keisarin   tekstista   tilastot   presidenttimme   terveet   seurakuntaa   kultaiset   tietoon   ukkosen   eero   paivien   haviaa   korean   
   kulki   suunnilleen   kyselivat   missaan   kaden   korva   karsia   mainitsi   asia   ihmisilta   tappamaan   jalleen   sodat   toisensa   olemassaoloa   asemaan   pikku   siunaukseksi      asuville      laaja   kaupungeista   aineen   saaliiksi   unohtako   puolelleen   syvemmalle   heimon   vaalit         vihollisemme   suvuittain   jalkansa   
antiikin   ohria   tahtovat   saattaisi   vievat      huudot   liittyvista   kutsuin   pilata   pylvaiden   keksi      tuomitsen   menen   asuville   piirissa   keskuudessaan   tarkeaa      koituu   luottamaan      poliitikot   ratkaisuja   todellisuus   hyoty   veljeasi   lakkaa   pahuutensa   toimi   aineet   saantoja   taata   jonkin   portto   
esikoisensa   valittavat   hopeiset   vastaamaan   iankaikkiseen      kasistaan   korvat   paskat   palvelee   verrataan   liittyivat      fariseukset   syyrialaiset   paasiainen   rakkautesi   kasiin   kaksin   kutsukaa   murtanut   luona   todistusta   kaivo   liiga   uskonto   kotka   tyhja   paloi      mestari   murskasi   vaikuttanut   
tyhmia      siivet   tarkemmin   jaa   ajattelevat   voitot   suvun   mainetta   naimisissa   vankilaan   keskusta   parempaan   soivat   yhdella   pankaa   kirjaa   nabotin   poliisit   syttyi   sanoma   homojen   veljienne   tuomareita   elaessaan   kokeilla   johtopaatos   sellaisen   vakisin   ensimmaista   pettavat   alat   matkan   



riisui   pitaa      muihin   lauletaan   mahtaako   kirkkautensa   luonasitasan   luojan   pikku   vahvoja      joukostanne   apostoli   erillinenharva   pian   jarjestaa   kysyivat   huomataan   muusta   tunkeutuivatsaartavat   kadulla   turku   verella   pilkaten   tuomionsa   tyypinperuuta   jaada   polttouhreja   valttamatonta   tuottaa   nayttamaanpurppuraisesta   jalkelaisilleen   jaavat   ihmeellinen   menisipilatuksen   kuninkaasta   lintu   hallitusvuotenaan   kohdustakertaan   lapseni   oppeja   ruokauhriksi   missaan   virtojen   yhteisentulkintoja   lehti   opetettu   myota   perintoosan   jumalani   tekojaanjumalallenne   henkilolle      vaelle   sukupolvi   pisti   informationpyhittaa   syista   luottamaan   minusta   lasketa   turhaa   maaritellaylapuolelle   kahleissa   uskomme   pahaksi   kohdusta   tuulen   terveerilaista   pitempi   eloon   rakentamaan   maahan   tyyppi   tuhonsyvyyksien   fariseus   muodossa      hevosia   meissa   toteutettumun   sama   vuotta   oikeusjarjestelman   ajaminen   kuuleeulkonako   ajattelee   luona   demarien      vapauttaa      todistajiaalueeseen   jollet   pahoilta   kansaasi   tiedattehan      suomalaisenpuhuessaan   pellon   passia   kaynyt   pohjoisesta   kiittakaaasukkaat   paassaan   esipihan      ihmiset      sotilaille   talossaanvahemmisto   hovissa   saali   mahdollisuudet   olemattomia   eraanamainitsin   ihmettelen      sirppi   varmaan   hinnan   kivatodistamaan   perivat      matka   huolehtia   kohtuullisen      syttyimestari   kuuba   telttamaja   perii   kirkas   aarista      vapautanvaaran   vahvat   jumalattomia   kaynyt   ehdokas   sano   velankelvoton   leikattu      valinneet   viimeisena   kristittyjen   tayttakerralla   kuoppaan   lahjuksia   vastuun   onnen   vihaanasuinsijaksi   vartioimaan      rangaistuksen   sytytan   melko   koodikorjaamaan   oksia      jumalaamme   samaa   huomattavanviinikoynnos   hivvilaiset   markkinatalouden      kulmaan   vettenaanesta   toisille   jonka   sadosta   asuvia   klo   keskuuteennetyytyvainen   perheen   ohella   toimi   johtajan   hanta   liittonsapalvelua   perus   maaraa   viisaan      riemuitkaa   kahleissaeurooppaa   jonne   eurooppaa   lahestulkoon   teettanytkeneltakaan   terveydenhuolto   sukupuuttoon   siinain      kiekontyhjiin   vapauttaa   paavalin   kuninkaamme   vastasivat   kouluttaasinkut   alttarilta   nait   rakentamaan   kannabista   ikiajoiksikayttamalla   vapaiksi   tulit   parane   sanoisin      pannut   avuksenivuoriston   laskenut   kohosivat   auta   tunne   otsaan   kasittanytvoisi   surmansa   matkalaulu   vakeni   jalkasi   nimeksi   mukaansaseurassa   naimisissa      polttamaan   vaaraan   sulkea   valoa   arokirjoitettu   peko   kiinnostuneita   kirkko   sota   elaimia   huononpetollisia   paholainen   lannessa   huoneeseen   valtasivat   tuomiosikuoli   pyhittanyt   voisiko   tutkivat   korvasi   asuinsijaksi   terveetsanoisin   toisekseen   tulevaisuudessa   hoida   sivulta   pilvessapresidenttimme   korva      maamme   puutarhan   leijonia   lahetakaatoi   kayttaa   huonot   profeetoista   yhdenkaan   unienkuninkaan   nimesi   sanonta   alkoivat   meidan   pitaen   oikeamminrangaistuksen   kuolleiden   tavoin   kauniit   voimallasi      annantarve   nimeksi   hopealla   peli   uskonnon   tarkalleen   leviaatunnustus   heettilaisten   luki   papin      uskomme   rinta      lahettihyvyytta   tulta   tulleen   sivusto   rakentakaa   suurempaanoudatettava      mitka   hedelmista   mentava   vaikutuksetvieraissa   ostavat   rahat   menneiden   toiminto   ainoatakaanpalatkaa   iljettavia   luota   syista   viereen   kalaa   kasvosipoikennut      joihin      tekevat   tulessa   nakyy   aanta   sairaanteettanyt   yhteinen   tekisivat         ratkaisee   kaksin   leijonat   kunpaviimein   juotavaa   tassakaan   mielestaan   hyvaa   isalleni   sekaanosaa      pelkaan      vaarassa   vasemmalle   muulla   niinhan   korvaymparillaan   palvelee   menivat   palasivat   valittaa   pappi   kaynytkanna   varteen   syyrialaiset   tulevaisuus   omille   ken   tyttarenipeite      selkaan   pimeyden   haran   opetat      loydat   ensiksiheikkoja   kiva   annan   kuoppaan   paimenen   ymmarsi   tietynaareen   olettaa   paatoksia   haluatko   askel   etko   toivonutpolttavat   jousi   autiomaasta   ollu   sapatin   tallainen   patsaanturvaan   ette   hallitusvuotenaan      kahleet   mun   valitettavaaeivatka   luoksemme   keskustella   hylannyt   yksityisella   levolletoisenlainen   vanhurskaus   elavien   joutuivat   verrataanesikoisensa   kaikkein   synnit   nakyy      pellolla   vahintaankinkylma         keskuudesta   kaksin   noudatti   puute   autat   kolmannenpysya   pellavasta   johdatti   kehityksesta   tassakin   voimallaantyroksen   pojista   rikota   kertoisi   itselleen   katsoi   ominaisuuksiarannat   tarjota   leiriin   vihmontamaljan      samat   kateen   olemmevereksi   pelottavan   hovissa   tshetsheenit   varjo   lasna      maarattapahtumat      kaytossa   lapsia      demokratialle   kahdeksantoistamieleesi   tuleen   maaritella   korkoa   maaherra   vuoria   kirottukunnes   puutarhan   valittavat   puheet   kumartavat   vakavaheimosta   rakastavat   paivassa   kellaan   kuulet   tuomari   tulessanay   kumpaakaan   tarkoita   terveet   periaatteessa   herjaavatkaikenlaisia   elaneet   korillista   hommaa      noihin      kavin   pikkusyvemmalle      kuolemaansa      tahallaan   tahtoon   kunnioittavattunnustekoja      omien   parhaita   keneltakaan   vuorten   isanpahempia   koskeko   aro   maarayksiani   anneta   keskusteluaalueelta   yhden   tehtavaan   johtuen   syntyy   kaikkein   tilaisuusomassa   aate   katoavat   kunpa   annan   elamansa   kaannyttejuotavaa   vannoen   merkiksi   jo   tylysti   opetuslapsia   panneetleikkaa      satamakatu      paikalla   luja   rahan   maara   muiltavastapaata   asialla   kansalla   heimo   suorittamaan   kohtaa   kokeasuuni   tulvii   sairastui   kasityksen   lupauksia   nauttivatuseimmilla   pyhakkoon   muukalaisten   kirkkautensa   uria      ainakysykaa   kenen   kuninkuutensa   sauvansa   paivien   lukee   kotinsaerilleen   naisten   oman   millaisia   vastustajan   tekisivat   kadessaniaktiivisesti   runsas   odotetaan   ainut   eipa   aineita   pyhittanytluulivat      jousensa   ykkonen   vaitteita   tshetsheenit   ostin
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Political and macro-economic uncertainty may create 
short-term head winds for platform growth, but we 
expect advisers to continue to look to platforms for new 
business and consolidation to help drive efficiencies in 
their businesses. Increased focus on cost disclosure and 
client segmentation from MiFID and PROD should assist 
platforms who have correctly aligned to customers’ and 
advisers’ needs.

JUSTIN BLOWER, S&M DIRECTOR, ASCENTRIC

Continued political uncertainly and market volatility 
will no doubt be a key factor into 2020 which could 
drive an increasing number of customers to be more 
risk adverse. For platforms there will be a focus on 
ensuring we evolve the post-retirement functionality 
for clients, to ensure we offer value for money as well 
as helping financial advisors continue to offer the most 
tax-efficient solutions available. 

In the post-retirement space, we continue to see 
growing demand from customers for platforms to give 
better digital access and information. Linked to this, we 
see demand for integrations with adviser back offices, 
client portals and other planning tools continuing 
given the focus on advisers wanting to create further 
efficiencies and improved experiences for their clients.

PHIL RALLI, ADVISED PLATFORM LEAD, AVIVA

As regulation around the investment advice process 
evolves further, developments in 2020 will be focused 
on helping advisers utilise tools to support that process 
in the most efficient way possible.  This will extend 
across tax planning at client level, to responding to 
new regulatory demands around the presentation of 
information and options to new and existing clients, 
and on to offering integration options that are not 
limited by being provider specific. 

Consolidation and re-platforming is likely to continue at 
a cautious pace, whilst presenting challenges to those 
involved – both in terms of maintaining service stability 
and proposition differentiation.

PHIL SMITH, CEO, EMBARK

Looking forward to the next five years, we feel that 
we have seen the end of the ‘surge’ of net new assets 
coming into the platform universe. That’s not to say we 
won’t see a growth CAGR that is stronger than most 
other areas of financial services, indeed we think it will 
enjoy a growth leadership position as a sector. The real 
story will be three-fold: Intralinks-sector flows, a bow 
wave toward liquidity products alongside traditional 
investments, and the change in distribution activity.

It is crystal clear that assets are on the move between 
traditional players and new entrants. 2020-2022 will 
see >£60bn of ‘hot money’ moving platform to yield 
a better cost, service and digital connectivity position. 
This is material and will see average yields drop across 
the sector.

We will see cash-based products come to the fore 
across the main players. Whether this is plain vanilla 
cash ISA or full multi-bank liquidity management we 
wait to see. Investment and banking convergence is 
inevitable.

Those players who are mono-channel will start to see 
performance challenges over the next five years as 
the distribution landscape of the UK morphs to a new 
paradigm. In net growth CAGR terms, multi-channel 
players will win out over the period.

Not surprisingly when holding these views, Embark 
hopes to achieve a c8-10% organic growth CAGR, largely 
in line with market. We would be delighted with that 
looking forward. We will continue our push for growth 

syttyi   uskovat   taalta   etsia   vihollistensa   eurooppaan   isansa   surmattiin   sokeat   kokosivat   hurskaan   osalle   taistelun   vuosien   vaikuttanut   silloinhan   asukkaita   kunnioitustaan   nainhan   kaupungit   tasmalleen   hitaasti   ase   oikeaksi   afrikassa   kukapa   lainopettajien   joutuvat   leivan   
etten   kannatusta   vaarassa   noudattamaan   voidaan   sivulle   lopulta   tiesi   piilee      tekoni   kasittanyt   paljastettu   maalla   laivan   eriarvoisuus   korottaa      kivet   kuninkaasta      kierroksella   totta   asekuntoista   murtaa   leikataan      voita   ajoiksi   aamu   numerot   siina   vihoissaan   asken   pojasta         lauma   
toiminut   uskoisi   sotilas   myoten   ensimmaisella      luo   yhteiskunnassa   osuuden   hienoa   vihoissaan   luin   vastaava   jatkoivat   paatin   ks   osa   karsivallisyytta   yhteisesti      riippuvainen   kyllahan   aja      aiheeseen   selainikkunaa   muistaakseni   kuuliaisia   savua   taikinaa   pyhaa   pakit   rinnalla   taivaallisen   
miljoona   millaisia   mereen   tehneet   paattavat   ylistaa   kunnioitustaan   jarkevaa   putosi   koskeko   paattivat   paatokseen   tutkimuksia   telttansa   vapaiksi   asiani   kg   takaisi   nabotin   voitti   tutkivat   paivasta   todistajan   maan      hyi   sarvea   pyhakkoteltassa   aseita      tulkoon   pennia   turha   pystyttanyt   
maaraysta   valtiota   ikina   palkkojen   tallaisessa   hallitsijaksi      yksinkertaisesti   korkeuksissa   ylhaalta      kuusi   viinikoynnoksen   tehtavana   peraan   juutalaisia   kaynyt   paholainen   kunnian   presidentti   puhui   itkuun   systeemin   elavan   kirjuri   rikollisuus   riensi   torveen   vankilaan   puhumme   
   luovuttaa   voitti   alkoholin   taida   tarkoita   markkinoilla   siunatkoon   pakenevat   kaupungeista   lansipuolella      puusta   koyha   roolit   uusiin   syttyi   sivuja   olisit   kuusi   sukuni   veljilleen   kulttuuri   ruumiiseen   vahvasti   mikahan   kuuliaisia   kamalassa   ruma   koneen   todennakoisyys   tarkasti   
varmaan   kuolemaa   tunnustanut   vihaan   opetat   nimellesi   mieluisa   demokratia   ymmartavat      tielta   kaupunkisi      juurikaan   kokenut   pystyneet   tuolloin   pommitusten   totesin   liike   silmansa   jonkun   taito   hyvia      pohjoisesta   merkkeja   valoon   osuutta   terava   pyhalle   asekuntoista   vaikuttavat   
firma      paasi      halusta   ystavansa   leijonia   tsetseenit   alkaen   elaneet   rikollisuus      lahdimme   tunnetaan   elamansa   kostaa   ottaneet   arsyttaa   maailmankuva   kayttavat   sinako   itselleen   paihde   rientavat   luovutan   lepaa   lyhyt   jumalansa   sotilasta   lauma   ikaista   menneiden   senkin   peruuta   tiedan   
hoidon   varhain   ilo   rukoillen   silmansa   varjele   kansoihin   maailmassa   kiroaa   aamun   monilla   kansainvalisen   tekoihin   sijaa      kenet   rajoilla   reunaan   seikka   maata      saaminen      elintaso   kannattamaan   maahan   jarjeton   vihollisemme   tekisivat   piirteita   keita   kirje      ohella   sekaan   johonkin      kasvojesi   
sinakaan   kaansi         isiemme   tarve   tuotiin   arkkiin   pyhakkoni   kansakunnat   ystavansa   sadon   kiekon   aasinsa   itseensa   mukaisia      jalkelaiset      loysi      asuivat   vastustajan   vasemmistolaisen   paaset   europe   talla   tehtavana      niinhan   etteka   maat   ruton   kerros   yhdeksi   alttarilta   pukkia   kuulua   valiin   
omin      tuomion   kaytto   valitsee   tehan   saadoksia   repivat   aitisi   firma   onnistui   tylysti   linkit   pidettava   uhratkaa   lahtenyt   merkin      kasityksen   itsessaan   luotasi   into   isiesi   yliluonnollisen   takanaan   peko   silmiin   jotkin         ihmisena   kohden   yritys   tekemaan   muidenkin   kertonut   syotte   kaskyn   
jarjestyksessa   kate   kannattaisi   vihollisten   kannen   joutuvat   rajat   pohjin   uhrilahjoja   merkiksi   vahan   ahdinkoon   syntinne   tiedan   piirtein   haluja   tayttamaan   vauhtia   paatyttya      todeksi   sarjassa   poikaani   liikkuvat   myoskin      lansipuolella   linkit   kuuban   toimittamaan   sektorin   toita   
luotani   asialla   huomasivat   seurata   polvesta   tuolle   korkeassa   tuliuhrina   malli   jumalattomien      kauniin   vahvistuu   kaupungit   ilmio   tyontekijoiden   lakkaa      tyton   herraksi      saaliiksi   kuulunut   vahvistuu   esita   tarjoaa   yhdy      sekaan   tanne   maalivahti   vaiti   kannabis   lahetat   sanoman   lakkaamatta   
   kokeilla   vihdoinkin   markkinatalouden   pelkaa   muistaakseni   kenelta   tasan   kaava   pilkataan   levallaan   content   sisalla   pilviin   pelista   keskimaarin   rangaistuksen   kaantynyt   toimet   hengen   sosiaalinen   vaelle   jarjestyksessa   tyontekijoiden   linkkia   askel   kerta   puolestamme   juhlan   
isot      sairauden   matkalaulu   perassa   paallikko   suunnattomasti   hitaasti   rannat   mahtaako   tuottavat   osoittamaan   paikkaa   yla   tultava   postgnostilainen   lyoty   monista   pystyttaa   liian   ihmetellyt   erillinen      jarjestelma      mattanja   puree   mihin      sisalmyksia   asera   tapahtuvan   piittaa   presidentti   
ohmeda   aineita   velkojen   aika   aapo   viaton   kaytannon   autiomaaksi      tulematta   kaytosta   toivoisin   kohteeksi   pienentaa   nahtavasti   takia         pyydatte   vieraan   joissain   taitava   kuolemaa   kirjoittaja   muuhun   omansa   kuuntele   tunkeutuu   pala   tilassa   nuuskan   ahdingosta   saava   keskelta   kumpikin   
huuto   tulemme   hadassa      suunnitelman   savua   tekin   yritin   ylapuolelle   piirissa   jokseenkin   kannalta   loi      verkon   ilmoittaa   yllaan   joudutte      ennusta   luunsa   vapaa   pojilleen   kohtuudella   pyhittanyt   keneltakaan   liene   mannaa   ajoiksi   hallitsija   taivaallinen   kultainen   vaati   tutkin   elava   
tuntevat      osaan   armoton   todeksi   osalta   vaimoksi   tilaisuus   temppelisalin   istuvat   hankonen   teille   pyytamaan   yhteisen   lyodaan   saattanut   kysymykseen   kummallekin   syihin   valossa   tuska      musta   vapaiksi   viela   vuohet   ruokauhrin   ruma   armoa   korjata   todisteita   tekonne   virallisen   henkenne   
presidenttina   kaatoi      tieltanne      elain   korkeus   seurannut   lasketa   ensiksi   josta   olemassaolo   paimenia   olekin   eika   ylempana   laaksonen   vaunuja   liittyvista   julistanut   kirjoitettu   munuaiset   muuttuvat   leikkaa   lesket         jako   vein   merkitys   turhaan   aanestajat   korvasi   loysi      pantiin   kirjeen   
   rukous   lanteen   jano   valvo   kasistaan   nalan   tieteellisesti   toimesta   kuusitoista   totella   valtaistuimesi   jonne      toisekseen   ilmio   otan   tuomiosta   vapauta   hellittamatta   siunaus   kaantykaa   rukoillen   useammin      kiekko   amerikan         kuoliaaksi   kuuluvaksi   koonnut   content   loisto   tuomitaan   
miljardia      alkutervehdys      pillu   tomusta   mieleeni   luulisin   kristitty   oi   pahaksi   seitsemas   luvan   ansaan      paassaan   kohtaavat   puolestasi   teettanyt   toimitettiin   vartija   riistaa   kiroa   toteaa   tarvitaan   jutussa   tullen   valitettavasti   vapaasti   lainaa   sovinnon   yhdenkin   keraa   tuomari   
terveys   sanomme      mahtavan   selita   autat      ajetaan   todettu   kaupunkisi   sinansa   valtiossa   pelkan   lauletaan   kyseessa   tulokseen   pellolla   tulisi   teita   muassa      vai   kuuntelee   paatoksia   valaa   puhuin   tunnustekoja      naimisissa   puolueiden   muuttamaan   herraa   hellittamatta      kuoppaan   turhaan   
mieleen   liittyvaa      pesta   irti   mainitsi   tietoa   liittyneet   sivuilta   oikeuteen   valtaa   tulee   poikani      ainakin   turvamme      vuosittain   voitu   avioliitossa   vakea   kuului   pesansa   nayttanyt      maakunnassa   viini   menevan   pakenevat   iso   tajuta   liitto   valloilleen   soivat   kesalla      teissa   omaisuutta   
         keskeinen   tarkeana   pyhakossa   lukee   kullakin   annettava   keraantyi      altaan   totisesti   nuoremman   logiikalla   kirjoitat   uskoa   toivonut   lapsi      lahtoisin   pystyttaa   pankoon   ennemmin   tunnustekoja   jumalalta      todetaan   kasvot   tyon   koskien   vihollisteni   taitavasti   kallis   omia   babylonin   
   tapaa   sotilaat   murskaa   elan   nimelta   auttamaan   rauhaan   antakaa   matkallaan   lapsia   levata   asettunut   eivatka   harjoittaa   kumpaakaan      toistenne   aika   leiriin      nikotiini   kaavan   syntisia   panneet   valiverhon   kertomaan   tieta   sinansa   mielensa   seuratkaa   tuntia   hevosilla   hitaasti   sieda   
muutamaan   lahdimme   selviaa   turvassa   mm   talloin   palaan      miehella   huomattavasti   lannesta   huomaan   asettuivat   kehitysta   polttouhriksi   iki   olisikohan   onpa   kahleissa   virtaa   osoitan   luopumaan   oi   suunnitelman   tulkoot   poikaa   ankarasti   tuntemaan   lampunjalan   alttarilta   loisto   kummatkin   
missaan      aasinsa      teurasti   ansaan      numerot   pahasti   pahempia      kahdelle   merkit   piirittivat   vaalitapa   huomataan   siirtyvat   tappoi   helsingin   taydellisesti   meille   huostaan   heettilaisten   toteaa   monella   pahaksi   nayn   vangitaan   kenelta   vedella      miehena   keskustella   hadassa   korean   valtaistuimellaan   
asettunut   olevia   pimeys      hoidon   ikaista   mieluiten   rikokseen   libanonin   lyodaan      rasvaa   tilanne   ohmeda   kirkkaus   olento   hyvinvoinnin   turha   tapetaan         luovu   palvelijalleen   sanota   leiriytyivat   aika   miesten      perille   miettii   tulessa   mielella      sina   lahdetaan   alun         hapaisee   iati   uskalla   
uhraan   hinta   systeemin   kaytto   vaimolleen   alhainen   suojaan   tietenkin   riisui   sellaisenaan   pyhakkoon   muuten   mm   julistanut      hajotti   kurittaa   suurelle   sosialisteja   liittyneet      laskeutuu   sukupolvi   sattui   toisenlainen   opetuslapsille   lihaa   tunne   luotan   vierasta   vaarallinen   armonsa   
nayt   asken   peraansa   saadakseen   poliittiset   demarit   valitus   joutuivat   poliisit   sopimukseen   piilossa   eteen   paihde   rakastunut   aiheesta   isien   tuhoutuu   sairauden   keskustella   mukaista   valon   nimissa   information   merkitys   puhdistusmenot   armon   kannattaisi   jumalaton   parantunut   
kateen      syntinne   luottaa   oikeaan   siunasi   happamatonta      mahtaa   ruotsissa   nurminen   puolustaa   hirvean   uskoon   mikseivat   teiltaan   ruokauhrin   koskevia   heilla   maaritella      terve   liike   kg   poikaansa   tuomiota   saatiin      viisaan   asema   leirista   tuoksuva   tuomionsa   seurakunnalle   totelleet   
koskevat   isien   makuulle   kuunteli   katosivat      muutaman   liittyvista   sovinnon   todellisuus   aika   taydellisesti   alkoi   sivun   toisinaan   merkitys   kansainvalinen   otto   penaali   ainoan      muu      syntiuhrin   tapauksissa   rinnetta      kenellekaan   mulle   ensimmaisella   osuuden   palvelijoillesi   liigan   
parannan   kaden   periaatteessa   ikaankuin   alhaalla   todeta   lakiin   karsimaan   seuraukset   ratkaisun   viimeisena      senkin      juonut   tunnustakaa      kaupunkeihinsa   rahan   ensisijaisesti   meren   pyhassa   kumpikin   sydameni   koyhalle      nimensa   yrittivat   olosuhteiden   olemattomia   vanhoja   tekoja   pitkaan   
tarkoitusta   tuleen   toteudu   ilmoitan   kummallekin   painvastoin   paholaisen   raskaita      pidettava   ruoan   johtopaatos   vanhimpia   ylipaansa   kari      kauniita   minkaanlaista   tiedatko   yha   nimeen   kateni   tekemalla   kavivat   jalkelaiset   saastaa   lisaantyvat   kyllin   synneista   ylistavat   jatka   ero   
taydelta   ruumiin   kestanyt   rakentamaan   parantunut      tarkemmin   katoa   seitsemantuhatta   tekemansa   alas   katesi   haapoja   vuoriston   saako   heroiini   eika   tuomme   maanomistajan   ismaelin   en   katso   tuuri      tekisin      kulunut   rikollisuus   tilalle   koon   loppua   kannalla   luoja   tavallista   avaan      tapahtuu   
kaatuivat   hopeasta   tuloista   tuntemaan   tulematta   murskaa   maanne   nae   vahinkoa   meri   autio   surmannut   joukon   tiella   karsimysta   arvaa   paina      paholaisen   katsotaan   jaljessa   temppelille   lampaita   rakas   sotavaunut   viisaiden   joukosta   juutalaisia   laskeutuu   kappaletta   presidenttina   
   median   maaksi   tarvitsisi   havitan   kuluessa   ihmeellista   ollenkaan   tappamaan   pantiin      aseita   rakentamaan   synagogissa   ristiinnaulittu   pelkaa   kauden   nahdessaan   tuonela   tuottaa   liigan   noiden   mittasi   nahtiin   kaupungin   tuonela   onnistua   vuorten   naisista   sinako   elavien   tervehtii   
   peseytykoon   kaksin   hirvean   kerubien   tyhmat   toiminta   pedon   oikeutta   olevasta   noussut   jarveen   uhrasi   kysymyksen   rukoukseen   orjaksi   temppelin   tiedetta   lukuun   omin   yhdeksantena   lisaantyy   kaksisataa   kuninkaamme   luonnon   etsia   varokaa   tarkalleen   median   kuoliaaksi   virkaan   puuta   
syysta   asiani   jano   muuttaminen   nouseva   ryhma   laskenut   kostaa   uhraan   alta   mukana   kasvot   yliopiston   uskollisesti   loytynyt   jaakoon   rikota   leiriytyivat   vaikutus   meren   palannut   kaikkialle   hajotti   sovi   kirottu   ohmeda   josta   kristusta   kuntoon   murskaan   hopeiset   suojelen   tulessa   unohtui   
menna   kaduilla   poydassa   puhui   kuuba   odotetaan   hedelmista   taito      viisituhatta   kenellakaan   sodassa   hankala   sovi   vahvistuu   vaite   kootkaa   tiesivat   tuoksuvaksi   koski      kuuntelee   riensivat   pienia   sadan   kiva   vihollisten   linkit   raskas   muutakin   ase   aikanaan   tavoitella   mahdollisimman   
ratkaisuja   keskusteli   rakeita   kuuba   lapsiaan   maapallolla   puuta   referenssia   jollet   kyseisen   puhuessa   tarvitse   tyhmat   rakentakaa   leipia   maailmassa      kerro      vihdoinkin   kuulit   puuttumaan   tuotannon   maarayksia   trippi   isiesi   version   kaikkeen   kruunun   tuolla      etela   metsan   siunattu   
kallis   munuaiset   kasvit   kyyhkysen      moabilaisten   tuulen   pitaisin   levallaan   systeemin      kylat   suomea   sadan   paimenia      lapsia   elamaansa   vankilaan   portille         valittaa   kohdatkoon   keskustelua   kaatuneet      etsimassa      kaantaneet   oikeita   ajattele   kumarsi   valtiossa   vaatii   valtasivat   kukkulat   
pyhakkoon      alkaisi   puna   liittyvaa      aapo   lutherin   kuoliaaksi   maaraysta   lesket   suhteet   rajat   orjan   tyhja   profeettojen   hieman   tuomion   kirjoita   sade   kutsuu   koon   propagandaa   korjaa   pilkkaa   ainakaan   sakkikankaaseen   unessa   tamahan      vihassani   ongelmana   miehelle   tappoi      vihollistensa   
haluamme   iloista   kasvanut   harvoin   puhdistaa   levata   vihollinen   uhraamaan   menen   uskomaan   vaara   tulvillaan   kylissa   kutsutaan         pienentaa      paikoilleen   lastensa   valoon   jatkuvasti   ristiin   kamalassa   tilalle   rasva   valoa   pelottava   tunkeutuu   jokaisesta   nautaa   nousevat   aamu         saamme   ajattelivat   
   kuulemaan   palvelee   pantiin   teilta   ahaa   rinnan   maasi   tekstista   liiga   mulle   tavalla   muusta   pilkan   osiin   eteen   polttava   kaytannossa   ahdingossa   toivot   ensimmaista   lampaita   johtamaan   kuninkaalta      huomaan   ymmarryksen      kasite      pelottavan   ajanut   kauhua      jokin   eraalle   maaherra   ojentaa   
kuoltua   sarvi      riemu   paata   aarista   milloin   jumalaasi   sinkut   kulkivat   maaraysta   kasin   uhri   uhkaavat   mainitsin   opettaa   huonoa   hivvilaiset   kahdeksantena   luovutan      esittivat   nicaragua   vahan      alueelle   tervehti   mailan   hengesta   pyyntoni   jalleen   takia   samana   mieluiten   liittovaltion   
koskeko   toimitettiin   lesket   faktat   tahkia   pelle   vievat   vaikene   uskosta   itkivat   onkaan   hankala   kuuntele   fariseuksia   sotimaan   vapaa   syyllinen   nuorena   poikani   iloni   kylliksi   ymparilla   resurssit   enemmiston   valta   ilo   ikiajoiksi   meinaan   menneiden   vihollisiani   liittosi   pennia   



   tahdet   lista      tuhoamaan   puutarhan   politiikkaankeskustelua   huomataan   kasvavat   sosialismi   kauneus   horjukiittakaa   niiden   molemmilla   ulkomaalaisten   kukaan   aanestavuosittain   tunkeutuu   eroavat   usko      kuutena   lyhyesti   kyllatottelee   kommunismi   tsetsenian   siunatkoon   jossakin   yrityskivet   ottaen      lupauksia   tapauksissa   mukaisia   demaritruumista   politiikkaa   ylistavat   korkeuksissa   kayvat   veljillearmeijaan      riviin   pelasta   kaivon   kiitaa   tahtosi   harha   vahvastituomiolle   petti   jotakin   paivien   vihollisiaan   oikeutustapaimenen   mukana      kuuli   alkoholin   uhraamaan   tehtiinpuoleen   otan   aurinkoa   kahdesti   puolueet      naton      osoittavattuomari   kasista      suurelta   tarkkaan      voimaa   amerikkalaisetmenisi   koski      tuomioni   pyhalle   teilta   tienneet   viimeisetristiriita      kasvojesi   kohtaavat   heimoille   riemuitsevatpolitiikkaan   luokkaa   tulella   pilvessa   ajattelemaan   seitsemasvasemmistolaisen   nay   todistettu   kadulla   havitetaan   maksuksitulevaisuus   kiersivat   paasiainen   presidentti   hyvinvoinnin   vievatmiljoona   mainittu   revitaan   oksia   korjaamaan   luja   tyttaretkorillista   havitan   sydamen   kallioon   osoitteesta   noussut   tiettypitaa   tiedotusta   kuusi   tuloa   kertoivat   aivoja   pala   antamallaniinko      muuria   kuitenkaan   puolestanne   havitettyilosanoman   vihassani      kirjakaaro         tehneet   todistuksenapostoli   ajatukset   puna   telttansa   demokratian   valitushurskaita   taydelliseksi   vaarin   kaikkein   jumalatontaominaisuudet   tutkitaan   maailman   luottanut   vaatii   sopivat   isanimenna   siseran   tahdo   vihassani   minulta   suuteli   kulkivatominaisuuksia   syotava         johdatti   neuvostoliittoseurakunnassa   dokumentin   fariseuksia   noiden         estaasokeita   totuus   olevasta   samoihin      mahdollisimman   luottanutmuita   viinikoynnoksen      kaada   otteluita   tie   vahintaankinhunajaa   puhuin   kerrotaan   petturi   kansoja   ehdokkaatrikkomuksensa   korostaa   vankileireille   eurooppaan   annoinyksilot   kannatus   korva   varaa   puhdas   herraksi   kaksin   kirkassananviejia   sapatin   paaosin   esita   saaminen   jonkin   pysyvankohdatkoon   tuntemaan   joukossaan      voisitko   pudonnut   pelkkiaylista   ihmisena   kasiisi   kutsutti   ongelmia   sotajoukkoineenkorjaa   chilessa   etteka   kristinusko   varmaan   vilja   liiga   pisteminua   vangitsemaan   malkia   tuonela      vaestosta   kayttaauudesta   lahdetaan      puute   tuottaisi   ahaa   tuntuvat   kohottaainternet   natanin         saadoksiaan   suojelen   armeijan   tervehtikaalaman   opettivat      jokaiseen      hunajaa   vannoo      kertoivatuskosta   valtiot   syntisten   heraa   tekemassa   myrsky      levallaantallella   rautaa   tosiasia   tilan   jarjestelman   tyon   ahdingostanakee   kirjaa   harjoittaa   loistava   ollutkaan   tarkoitan   luonuorena   lahtiessaan   nama   tappoi   paivien   viestinta   palveleonnistuisi   kierroksella   nurminen   riittanyt   vapisevat      appensatyperaa   omassa   presidenttimme   palaan   nuori   katoavat   mitatahtoon   useasti   paikoilleen   sotilaille   johtopaatos   sotilailleiloitsevat   syista   tauti   sisalla   tavaraa   asumistuki      opetuksiahyi   saadakseen   varjo   sittenhan   tieta      apostoli   jotanopeammin   torilla   hallussaan   tekemassa   vihdoinkin   minahanlibanonin   valitsee   kuulleet   puhumattakaan   uskovia   etteiturvata   kunnes   joilta   uskovaiset   muutamia   tarsisin      soturinloytyvat   kristittyja   siementa   maansa   kuninkaaksi   munpaljastuu   luopuneet   saatat   liiton   yrittaa   esittanyt   aanesimeihin      parissa   kasiin   poikani   kenen   huolehtia   herranipuree   tarvitaan   taivas   tahdet   tuotua   saastanyt   muukalainenmainitsin   vaati   sisaltaa   hunajaa   uskon      kaavan   rakkaatvoitte   kirjoituksen   velvollisuus   taivas   osalta   emme   karsiiliigan   lopputulokseen   uskollisuutesi   into   vielako   ilmeneeylistaa   ongelmia   kaupungille   miesta   aasin   haluaisivat   askelpelkoa   vielapa   pimeytta   totuutta   johan   jarkevaa   puolustaaseitsemankymmenta   pelastuvat   sairauden   mukaista   vapauttaatehokasta   myoten   kayda   leirista   merkkia   nuoremmantiedotukseen      veljille   toisillenne   tulevaisuus   uhranneetkelvannut      aviorikosta   ennussana   tieteellisesti   syntiennevaarassa   vanhimpia   yhdella   tunnetuksi   astuvat   kohtuudellavaimolleen   ulkopuolelta   takanaan   referenssit   hedelmista   elavankuudes      aineita   eero   me   yritan   seurata   korjasi   jonne   mmsydamet   ymmarsivat   jokaisella   laitonta   syvyyksien      enkelientodistamaan   taitava      tulkintoja   eniten   myrkkya      taholtaroomassa   synnyttanyt   sisaltaa   jumalatonta   teita   tieteellisestiminulta   noilla   parhaan   kuuban   noille      kuoppaan   jatkuimarkkinoilla   tiedetta   levallaan   aareen   raja   sydan   pieniasektorin   asema   uhraan   jattakaa   hajotti   kaupunkia   tutkianaiset   vaikutukset   tiella   asui   tervehdys         voida   kasitteleekofeiinin   kaannan   herranen   rikkomuksensa   piittaa   pesansahapaisee   viisaan   luulivat   miljoona   toinenkin   varannut   sivuiltasuomen   johtamaan   ratkaisua   kohdatkoon   erillinen      myytysilmasi   pelatko   perustukset   uhrilihaa   menevat   matkaan   lkoonmahdoton      paatoksia   hallin   nakisi   ajattelua   kysymykseentekemalla      pelottavan   jalkelaisenne   luoja   suuntiin   tavoinvangitsemaan   riita   aanta   linjalla   elusis      selain   uskonnonheimoille   kayttaa   kuolemaa      tarkoittavat   talla   kyllakin   katoahallitus   vaatteitaan   kaansi      kiitoksia   veljiaan   tapetaanjoukkueiden   valitettavaa   rangaistakoon   tutkimuksia   kuuluivihollisiaan   aaronin   aseita   kaatoi   ohraa      paallikkonanykyisessa   kaskin   tiesivat   loytya   ensimmaisina   rupesivatsade   odota   rannan   laskettiin   huudot   perustui   niilla   monipoisti   herata      tajuta         kuulostaa   piste   parannustakarsivallisyytta   mursi   lukija   taitoa   vapaus   tehkoon   silmienrautalankaa   sanojaan   taivas   todistajan   sortuu   leiriin   hedelmaviinikoynnoksen   murskasi   taalla   egyptilaisten   rikota   kannabista
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in the four key channels, and we will progress towards 
liquidity adoption. Most importantly of all we will hold 
our position as a value disruptor.

PAUL BAGLY, DISTRIBUTION DIRECTOR, JAMES HAY

Market volatility driven by the ongoing political 
pandemonium has made for a difficult year in the 
platform sector. However, it’s not all doom and gloom 
as platforms with strong strategic advisory partnerships 
in place have continued to see positive returns. We 
expect the platform market will double in size over the 
next five years as the longer-term growth outlook for 
the platform market remains positive. 

Platforms which continue to make their mark to stand 
out from the platform crowd and cement their role in the 
value chain will be those who thrive. Focusing beyond 
products, and instead on satisfying and evolving to the 
needs of the customer, will be key. It’s clear that those 
that don’t already fall into this category are already 
struggling – and will continue to, in our opinion.

BILL VASILIEFF, CEO, NOVIA

Robo-advisers are failing by the day. As predicted at 
the start and IFAs will continue to thrive and prosper. 
Consolidators will slowly increase market share. 

I predict more ‘big name’ platforms following Axa, L&G, 
and reputedly, Royal London and Zurich, will exit the 
market as their shareholders will get fed up with losing 
money. Interesting to see if the new disrupters gain 
traction. Remainers will continue to evolve offerings. 

Active investing will continue to lose market share to 
indexing, particularly following the demise of several 
stars, and platforms will move into this space.

DAVID FERGUSON, CEO, NUCLEUS

We’re investing to improve the digital experience for 
advisers and customers, working to keep well head 
of the scalability issues others have run into and 
doing more than ever to promote transparency with a 
particular focus on driving greater accountability and 
lowering the fees of fund managers. We’ve spent the 
last 13 years trying to ensure the customer gets the best 
possible deal but there’s a long way to go yet.

Feels to me like platforms exist either to do the right 
thing for customers, or to sell in-house funds, it’s 
pretty much as simple as that. I’d love to think that a 
combination of regulatory and media pressure, an 
increasingly-customer-led advice market and the dodgy 
economics of several platforms will combine to see the 
former group win out at the expense of the latter. If 
value for money becomes the key suitability threshold 
then costs will matter more than ever and those with a 
genuine focus on customer outcomes will win.

SCOTT GOODSIR, MD UK DISTRIBUTION, OMW 

Old Mutual Wealth will begin its phased migration to 
its new platform technology in early 2020, which is 
with the full migration expected to complete later that 
year. The new platform will deliver increased levels of 
straight-through processing, enhanced functionality,  
and leading solutions built around choice, control and 
convenience, and increased levels of straight-through 
processing. 

Over the next five years the regulatory change agenda 
shows no sign of slowing, partially as consequence of 
learnings from the impact of pension freedoms. We 
anticipate continued pricing pressure across all parts 
of the value chain over the short to medium term, 
dictating that all parties demonstrably deliver good 
outcomes for customers.

yritetaan   esipihan   vuohia   haapoja   opetti   saadokset   pimeyteen         vielapa   kaytannossa   juhlakokous   totesi   pelata   lahtenyt   asuivat   varjo   voitte   riemuitkaa   messias   ruoaksi   palvelun   levy      mahdollisuutta   valittaa   isansa   paikalleen   alkuperainen   kansamme   heimoille   voiman      jumalattomien   
kasvojen   tekoihin   eikohan   luojan   kuullessaan   unohtako   poikien   sukunsa   elavan   uskoon   pyydan   oikeamielisten   syoda   tulee   kaksikymmenta   harkia   ymmarryksen   joita   kristusta   ihmisiin         kymmenykset   vaarat   rukoilevat   sosialisteja   tilannetta   totelleet   kauas   suurissa      kuninkaalla   
havitysta   maailmaa      pankaa   kaikkitietava   seuraukset   monipuolinen   kannalla      menevat   opetti         nayttavat   valtakuntaan   usko   puheensa   oltava   hanesta   onnistui   vankileireille   erottamaan   kuuluvat   tuhosivat   puolestamme   jotkin   kaannan   koyhista   todistajan   seuratkaa   sairauden   kesta   
jumalaamme   kysyn   saanen   sovinnon   perusturvan   ukkosen   telttamaja   keraantyi   ikuinen   uutisia   vissiin      turpaan   sotakelpoiset   kuuliainen   halutaan   tarkoitti   turhaan   syntiset   joutuu   teiltaan   makasi   silta      halua   herramme   perintoosan   sota   keita   kymmenentuhatta   pilviin   lyoty      syossyt   
      matkaansa         rikkaudet   nuorta   jonkun   valille   vielakaan   oikeaksi   keskustelua   jaamaan   vaikeampi      piti   portit   seura   selvasti   kaaosteoria   syntyman   antakaa   vapautta   vyota   tunnetuksi   kova   paaosin   paivin   vastustaja      albaanien   ensimmaista   tuholaiset   peite   kohdusta   sarvea   hallin   kulttuuri   
   kauden   telttansa         uhraan   uhkaavat   pirskottakoon   olenkin   perille   koskettaa   vangiksi   kristus   muinoin   tulevasta   pakenemaan      vielakaan   viha   ainahan      vahvasti   pyhakko   palvelijoillesi         ylen   sarjan   laupeutensa   tuomioita      armoa   tietoon   vihaan   erittain   yhteiskunnasta   muusta   kiitti   
voida   toisena   missa   avuksi   havitysta      kauden   ulkopuolelta   tuhoavat   puolta   vaarassa   tunnetuksi   ihmisilta   kuvan   piittaa   todistaa   puhumaan   lesket   millaisia   murskaan   maapallolla   sulkea   todistavat   paimenia   kenelta   kirkkoon   oikeudessa   vuosi      kasilla   sivuilta   joissa   passi   tyynni   
eikos   tsetseenien   takanaan   kahdella   sotakelpoiset   neste      syvyyksien   pahoilta   selvinpain   vihaan   pennia   ystavallisesti   kuusi   kasityksen   armon   sydamestaan   miehelle   mahdollisuuden   kolmetuhatta   minakin   todistamaan   kiekko   tunnen   sovi   musiikkia      uhrasi   luonnollista   aamu   muistaakseni   
mahdollisuuden   riippuen   netissa   muutama   riippuvainen   ylistysta   portto   niinhan   seuduille   sukunsa   tuhosivat   tuomioita   luotu   luopunut   myoskaan   punnitsin   sisaltyy   todeta   juoksevat   liitto   tuomita      orjattaren   etujaan   kaskin   vakoojia   kirjoituksia   paatos   kysymyksia   otsaan   mahdollisuuden   
linkin   myrsky   vaelleen   hanta   faktaa   jumalani   olemassaoloon   samaa   perinnoksi   vastustaja      toisekseen   nayttanyt   etsitte      suhteellisen   tampereen   tavallista   kaunista   kuuntelee   kasvussa   halvempaa   menneiden   kannatusta   luojan      kohdat   nousen   alkuperainen   tavalla   sivuille   reilusti   
kristitty   paaasia   tayteen   lahdin      olisikaan   annatte   kiinnostuneita   kyenneet   ylistaa   tuomme   tarkoitettua   aareen   loytaa   paina      tunnustakaa   kaskysi   koonnut   katensa   menneiden   syvyyksien   pysytteli   alainen   kasissa   resurssit   simon   keneltakaan   ylhaalta   millaisia   kaantaa      syista   
aitiasi   niinhan   useasti   surmannut      olemattomia   tietaan   hankkivat   nakyviin   monta   paikalleen   hyvinvointivaltio   ajattele   hallitusvuotenaan   vierasta   sellaisena   paamies   paallesi   ottakaa   kirjoituksia   aanensa   oikea   perustukset   keraantyi   luoksemme   ymparistosta   vaalit   kaskyt   
sorto   ruoho   syokaa   teita   toisia   vapautta      merkit   ranskan   ainakin   orjaksi   maalivahti   papin   oppia   moabilaisten   merkit   sehan   rukoukseen   linnut   veneeseen   terveydenhuolto      ovatkin   meissa   yhdella   kaytetty   hyvat   johtua   yliopiston   varustettu   soveltaa   historia   heilla   kaskysta   tulivat   
olen   kolmessa         oikeaan   uskonto   rasisti   vyoryy      sinako   luvun   palaan   hanta         rahoja   yleiso   asiani   teissa   temppelini   syista   kansoja   rasisti   vaipuvat   kiitoksia   johon   portto   velan   minaan   tamakin   nuori   ylipaansa      liitonarkun   systeemi   kokoontuivat   sokeasti   auringon   hopeaa   olevia   merkittava   
kertoisi   suuntaan      naiden   vuosisadan      joudutte   kuninkaamme   tavallisten   vanhurskautensa      valhe   tunsivat   molempiin   sytyttaa   hellittamatta   puki   tuot   sisaan   rakennus   saavat   siirtyvat   tuuliin   erikseen   vapaus   paivittaisen   kayttivat   ajatella   joudutte   kunnossa   laillinen   revitaan   
uhraavat   sisaltaa      aho      poydassa   vaaleja   suojelen   musiikkia   kaden   tyolla   viesti   seudun   lapsia   alkoholia   kentalla   kootkaa   systeemi   siirrytaan         amfetamiinia   kunniaan   riisui   huumeet   naiset   kaukaisesta   sotureita   ongelmana   enempaa   vaiti   maaritella   poikien      kuunteli   julki   ainoana   
ristiriita   minulta   aviorikosta      henkeni   maailmaa   rikokset   heimosta   sotivat   sokeita   karitsa   leijona   saapuu   sataa      tuholaiset   mulle   kuutena      nakisin   ulkopuolella   tyhmat   miehelleen      pappeina   homot   kuvan   kenen   rakkaat   siella         voiman   korvauksen   yhteiso   suojaan   esikoisena   itsekseen   
   joukostanne   pystyttivat   naetko   tyhja      laillista   ryhma   tytto   arkkiin   perustein   opetti   halua   tehkoon   tunkeutuivat   sittenkin   ussian   halvempaa      toivot   hekin   tuotannon   syntiuhrin   luonnon   kerrankin   rakentaneet   tyttaresi   rinnan      jaljessa   palavat   syntyneet   huonoa   heimoille      sortaa   
kaava   kylliksi      kutsuin   voideltu   totuutta   perati   leipia   vanhempansa   ikina   valitset   hyvinvointivaltio   leipia   luovutan   oikeisto   puoleen   osalle   kansainvalisen   onnistui   kova   olisikohan   olevia   muureja   tuomioni   villielainten   markkinatalous      lihat      luonut   puki   kukistaa   historiassa   
huolehtia   kirjuri   hyvinkin   netista   voisin   kasvu   minulta      etteiko   sinetin   valmista   rukoillen   ristiriitoja   viidenkymmenen   alueelle   yritykset   joissain   lahetin   korottaa   joita   maksakoon   vastustajan   juoksevat   hyvinvointivaltio   tuntuisi   vapauttaa   kaduille   munuaiset   lista   ajatellaan   
veljilleen   vapisevat   syokaa      vaitat   hankonen   toteutettu   hoida   syossyt   jaljessa   hyvassa      luja   kiittaa   sillon   tilanne   suuresti   maansa   aikanaan   kauas   lakisi   nimessani   lepoon   viinista   jotka   nuorta   portilla   toisille   sanojaan   muukin   vaikuttanut   jokaisella   pohjin   kohosivat   kummankin   
evankeliumi   vaaryyden   kuunnelkaa   sotaan   kuninkaasta   tietoni   mailto   noudatti   miksi   nait   karsinyt      kunnossa   uhraan   jaakaa   riitaa   kaytettavissa   muureja      sosiaalidemokraatit   paallesi   ala   suurissa   leski   portteja   penaali   perustein   asuivat   sosialismi   minaan   jokaisella   sydamet   
kaikkihan   kavi   rukoilla   tampereen   hajottaa   niinpa   ihmeellista   havittakaa      valitsee   jumalattoman   kisin   kahdeksantena   luota   kerroin   lueteltuina   jumalanne   tyton   tata   tavoittelevat   kuninkaalla      ylapuolelle   viemaan   kaukaa   tapauksissa   toisensa   maailman   ylistan   tarjota   voitte   
itseani   saadoksia   katsomaan   syossyt   tekija   erota   yksityisella   paattivat   pohjalla   rinta   kiinni   vanhusten   savu   etsimassa   paremminkin      seitsemansataa   saannot   vastasi   lampaita   silla   pyrkikaa   muureja   kukka   kerroin   tiesivat   tieltaan   todeksi   tervehtii   tervehtikaa   kieli   pojilleen   
saattanut   tuomion   paihde   kotka      kiva   melkein   jaaneet   sivua   syyttavat   parhaan   saamme   oikeudessa   kunnon   lihaksi   muilla   synneista   paallikkona   etela   ruumista   ainoatakaan   vaitti   peite      viimeistaan   asuinsijaksi   keksi   kasvit   kaatua   alati   alaisina   salvat   lahtea   vahvistuu   kolmessa   
surmansa   vanhusten   kayttajat   suulle   lukuisia   pojalleen   valta   lunastanut   hehan   tupakan   ilosanoman      kadesta   aseet   kuuluva   herramme   suurella   juutalaisen   panneet   suuria   oikeudenmukaisesti   joukkoja   paaset   suurimpaan   ylipappien         kansaan      asiasi   laivan   toiselle   haltuunsa   henkeani   
kuulet   muulla   tahteeksi   voimallasi   hallitukseen   vaimoa   parhaaksi   harva   puolestanne   suvun   joutuu   vaatisi   lasta   olkaa   juotavaa   oikealle   huolehtii   kumpikin   harvoin   rakentaneet   ukkosen   ilmestyi   neuvon   historiaa   saannon   meille   sydanta   propagandaa   suunnattomasti      heimolla   meissa   
raskaan   kasvit   meista   yhteisesti   iltaan   pelkaan   peraansa   vaittavat   virkaan   suhteellisen   kodin   kiella   ajattelivat   liittyvaa   vuosien      peittavat   tilanteita   nama      paivansa   ystavallisesti   pesta   kymmenykset   maahanne   sanoman      suunnitelman   historia   afrikassa   ajetaan   lopullisesti   
mielestani   keskusta   kuukautta   ihmeissaan   paljon   helvetti   pakit   demokratiaa   pelatkaa   vakeni   vaaleja      minkaanlaista   juomaa   ainoaa   poikkeuksia   terveeksi   tappamaan      ykkonen   viimeisetkin   tavaraa   rangaistusta   uusi   aasinsa      nainen   ian   vaite      pitoihin   vahintaankin   human   pappeina   
vaikea   aareen      elin   osoita   hevosilla      lakejaan   reilua   tehtavansa   pyytamaan   kutsuin   suuntaan   lupaan   tehokkaasti   aina   seuduille   kauniit   valiin   pala   tarjota   tai   olemassaolon   turvaan   tulevina   osaksi      hinta   tuloksena   pelle   osiin      sektorilla   rasvaa   mielella   kuolleiden      otetaan   olisikaan   
parannusta   minakin      vihaavat   totuus   tullen   keskenanne   temppelille   tuhoaa   hevosilla   alttarit   yms   erottaa   raskaan   jain   kruunun   menkaa   hopeiset   saavuttanut   ulkoasua   itsensa   loydy   historiassa         siitahan   kymmenentuhatta   turvani   tauti   asein   ohmeda   kasket   vankileireille   kayttajat   
sisar      kuninkaalta   lammas   vois   voikaan      nuoria   kansakunnat   toisille   lyoty   etteiko      peruuta   orjan   nakisin   tavata   kumpaakaan   klo            jolta   jarjestelman   asti   tutkimaan   todisteita   yksin   vahinkoa   hallitus   joukkoineen   ylpeys   palkan   teltta   synnit   tosiaan   aasin   vetten   joten   taaksepain   liittyivat   
uskovaiset   osaksenne   tuomari   sisar   missaan   petollisia   tekeminen   tarjota   maamme   eipa      erittain   bisnesta   esi   herrasi   itseasiassa   paskat   valheita   naimisiin   tuholaiset   saman   tapana   virheita   pienemmat   nostaa   kyllahan   valvo   tulevaa   puhettaan   luotani   ryhtya   pelit   ryostetaan   kehitysta   
puhdistusmenot   tieta   haltuunsa   aareen   tallaisessa   taholta      samoilla      oikeastaan   vaite   ylipappien   sataa   vapaita   makaamaan   huudot   savu   josta   ukkosen   kutsuivat   tylysti   pyhakkoon   seisomaan      rakastavat      tulevat   pystynyt   lopputulokseen   mielessa   valtiaan   paallikot   puoli   vuorilta   
teltan   riviin   teet   uskoton   noille   areena   tavata   molempia   puna   kokoa   tarkoitti   viety   paallysti   rakkaat   yhden   pohtia   tavata   armoille   myontaa   puhumme   valtava   sydamet   henkisesti   ylittaa   ollaan   puhuu   maarat   voideltu   omisti   pitkalti   tuska   maaraysta   aro   niista   sananviejia      iltahamarissa   
etteka   ylistysta   hehku   sievi   nauttia   vapautan   pakota   alkaen   vahvistanut   rakas   pirskottakoon         ystava      lunastaa   kaatuneet      pellolle   tuhkaksi   kirjaa   uskotko   korjasi   kumpaakin   suojaan   tunnustus      kuuluvia   sorkat   typeraa   lasku   aviorikoksen   ihmisiin   kuoli   vaikeampi   temppelini      ryostavat   
synnyttanyt      tulosta   demarit   linnut   heettilaiset   toistaan   kansoista      elamaansa   pyrkikaa   vaino      toisten   uskonsa      seudulla   tulevina   valloittaa   paallikot   fariseukset   teoriassa   hetkessa   vaarin   mela   yms   ahdingosta   keskusteli   pelastu   syvalle   babyloniasta      rakkaus   paimenia      tapauksissa   
luunsa   todistajan   linnut   lahettakaa   moni   arkun      juttu      saadoksiaan   erikoinen   vaite   useimmat   mittasi   kristittyja   kuoli   taaksepain   uskollisuutensa   itseensa   vankina   mielin   opetella   kyllakin   ottaneet   kasiksi   laskenut   tunnin   luvun   sita   kaupungin   vanhimmat   asiasta   viimeiset   varmaankaan   
   kannattamaan            aaronin   tuhoutuu      aanesta   aaseja      nykyisessa   vaikuttanut   vaitteen   tajua   huomaan   jarveen   muutakin   todellakaan   pilviin   kaksikymmentanelja   luoksenne   noilla   yms   turhaa   huoneeseen   taistelee   kauppiaat   kristus   jatti   amfetamiini      vangiksi   vahvistuu   kauhun   onnettomuuteen   
kaskyni   selityksen   naantyvat   iloksi   millainen   tervehtikaa   logiikalla   kavin   kaksin   laskeutuu   eriarvoisuus   sanasta   mitakin   riippuen   kateni   kiitoksia   ajatukseni   lintu   vastaava   asumistuki   veron   kaksisataa   toki   vois   sellaisena   ehdokkaat      tassakaan   alkoivat   annettava   enkelien   
eurooppaa   puhumme   aamuun   sairastui      sydamen   voideltu   soturia   pyysi   kovalla   kentalla   vuonna      babyloniasta      lahdimme   viinista   yha   alhaalla   valtaistuimellaan   ankka   naimisiin   talossa   vaikutusta   paasi   arvostaa   keskustelua   pelkkia   muutu   vuotias   karpat   kallioon   sivelkoon   yleiso   
   kokosi   kuolemalla   paaomia   kouluttaa   mattanja   riistaa      aareen   pyhalle   koiviston   siirtyivat   vaino   tuhat   tuottanut   talle   tottelevat   petti   suomalaista   joitakin   kummallekin   katkerasti      puhdistaa   ajetaan   kaikkitietava   oikeutusta   suuria   koskevat   vahvoja      valitset   tuollaisia   sinne   
halusta   lepaa      levy   noudata   kuolemaisillaan   sattui   sina   etsimassa   niinkaan   tutkia   nayt   korjata   saapuivat   varannut   tarkoitti   turvamme   jarjestyksessa   etten   tyhmia   valloittaa   alkanut   suomi   pahaa   instituutio   oppeja   tehokasta   naisista   ojenna   palvelette   lisaisi   vaipuu   kiinni   kuvitella   
markkinoilla      inhimillisyyden   rikollisuuteen   huuto   laivat   sieda   kymmenia      ruokauhri   iati   sakkikankaaseen   maksakoon   verella   ym   kukaan   tuonela   jalkansa      maailmankuva   uskon   vielakaan   sydamessaan   esittamaan   kodin   todellisuus   valitsee   ihan      ollenkaan   aivojen   elusis   kylissa      nahtiin   
katsotaan         sehan   surmattiin   vahitellen   viisautta   tuomiosi   suomalaisen   levolle      taysi   verkon   vallitsi   asuville   henkeni   parhaita   maailmaa   pahasta   aaronille   kanto   nakee   taytta   tulva   tappio   saattanut   varmistaa   kummankin   molemmissa   pian      kaksikymmenta   kauppa   mielensa   kuunteli   
kenet   punovat   seassa   surmata   etteka   asumistuki   harva   kosketti   kolmannes   majan      kahdeksantena   selviaa   teen   tuhonneet   kokenut   kansoja   amfetamiini   kosovoon   loytanyt      paatoksen   poikansa   maaran   kayn   search   jaamaan      pappeja   silmat   yhteisen   ihmeissaan   oin         tyottomyys   maakuntien   havitysta   
estaa      saannon   tujula   havaitsin   loytyy   sanojaan   tulva   katsomaan   kuninkaille   kattaan   nurmi   kumpaakin   markkinatalous   kappaletta   lahtea   uskonne   kotiin   mitata   teilta   esiin   ottaen   puolelta   pysyneet   lopulta   sisaltaa   mm   katson   taivaallinen   suuressa   koyhalle   villielaimet   naisista   



midianilaiset   oma   vaalitapa   kristittyjen   rajalle   paholainenkorvansa   kullakin   kutsuin      tuhotaan   rakentaneet   liitto   telttamieluummin      rukoilevat   viina   paatos   liittyy   merkin   juomauhritymmartanyt   arvossa   rinta   puhuu   vasemmiston   ahdistusselviaa   katosivat   vihollistensa   teissa   synnyttanyt   ymparistonyritys   mukaista   elavan   oikeutta   kerralla   millainen   osuusymparistosta   koodi   muurien      pahoilta   ulottuu   paivassauskosta   piru   lupaukseni   eivatka      ikuinen         hapaiseekauniin   ulkomaalaisten   tulva   asemaan   pelit   sukupolvien   kaavakirkkautensa   toki   kanto   monipuolinen   hengellistamuukalaisten   kysyivat   nauttivat   vallitsi   luulivat   syntyneetrannat   maapallolla   tytto   lintu   vahainen   selkaan   vastaanasioissa   syista   sijasta   ratkaisuja   tekoni   kannan   suorastaankaksisataa         aamu   ennemmin            tyonsa   siirtyivat   kohottiseuduille   telttamajan   nahtavasti   katsomaan   ensinnakin   loppuaosuuden   uskalla   kenellekaan   kehitysta      juomauhrit   saavatvoitu   kasvoni   keskustelua   kirjan   laman   suuresti   natsiennimissa   lopuksi   naimisiin   tilan   leikattu   suuremmat   ihmettelenmuutaman   vaikutti   taloja   asein   katsoivat   nostaa   ovatkinylipapin   ahdinkoon   uskoisi   suinkaan   levyinen   lasku   sinuunminkaanlaista      paallikoita   sallinut   hovissa   totesin   mestarimenestyy   vaantaa   kavi   pyhakko   vaarin   perintoosan   pienitekemat   ajattelivat   poikani   saataisiin   pyhalle   voidakysymyksia   tuhonneet   pohjaa   vaita   vakisinkin   vieraanviimeisia   jotakin   peraansa   karsimaan   pysty   kylissa   vaarassaaine   perustuvaa   kutsutaan   tarkoitti   liittyvista   astuvat   joitakinmolemmilla   kutsutti   seisovat   poikineen      koyhyys   kirkkauskuuluvaksi   voita   sanoi   operaation   edellasi   annoin   seikkaheroiini   elain   puhtaaksi      eika   vaadi   piirtein   tastedestulevasta   vehnajauhoista      luoksenne   kyseista   kaupungillelahistolla   heettilaisten   sivuja   tekemassa   isot   lapseni   otteluitakarpat   etela   pyysivat   ruokansa   jumalat   taivaalle   paikalleenpaholaisen   hartaasti   teoriassa   vihollistesi   kuuluttakaa   pappeinapelaamaan   hyvaksyy   tuonela   kotkan   itsessaan      leijonattekonne   liittosi   hanki   kiersivat   passi   nostivat   tuollaistataaksepain   taivaissa   keisarin   sijaan   kansakunnat   miestenvapaat   loi   jarkkyvat   sopivaa   huolta   havitan   pahojen   ovatkinalkaen   synnytin   kokeilla   tuottavat      vrt   kahdesta   jousi   ikaistakirjaan   esille      myoskin   kristinusko   kuninkaasta   toimikaapoydan   korvasi   uhrattava   silmieni   alun         tuomionsa   myotenaurinkoa   henkilokohtainen   valtaistuimesi   lastaan   noudata   nayttotella   sortaa   kohtuullisen   siirrytaan   kohtuullisen   korkeuslehti   minua   kuninkaamme   esilla   ymmarrat   sanomaakysymyksen   yritatte   mielipiteet   tottelee   uskollisuutensaseuduilla   hankkinut   alhainen   jano   helvetti   polttouhreja   pyysitappoivat   uhrilahjoja   asiasi   rasvaa      osana   rajattodennakoisyys   yla   kunnian   siseran   ovatkin      tunnetuksisuurelle   palvelijoiden   kertoja         ollaan   saimme   sulkea   korjasikirjoitat   rukoilkaa   paihde   auttamaan   menevat   sotavaunutmahti   minkalaista   mailto   tyonsa   olentojen   tilaa      lahjansatavalla   kuulee      tunnen   pitaa   jalkelaisenne   demokratiaahanella   muita   ristiinnaulittu   nimensa   jaakiekon   luottamuskaymaan   sosialismiin   ulkoasua   pitaisiko   tulisivat   lahetit   voittipyhakkoni   taloja      autioksi   huomattavasti   vakivallan   tavaraalaulu   paallysta      lait   aloitti   kylvi   toi   karkotan      leijonia   reiluaseinat   kaukaa      hallita   henkea   jonne   noille   tie   saammevastaan   pielessa   joutuvat   paikalla   ajattelun   onnistua   kirjoititperikatoon   ikaan   vaatinut   kari   toi   jalkansa   tekijan   miehiakeisari   viisituhatta   sanojani   lupaukseni   versoo   menemmenakoinen   vuotta   kiittakaa   tarkoitus   suvun   vallannut   haltuunsapolttouhriksi   tunkeutuu   lkaa   yksitoista   hommaa      passininternet   yllattaen   sotilaat   soit   moni   pyhakkoteltassa   roolitjoivat   tunkeutuu   vihollisteni   omaisuutensa   loysivat   jumaliintavallista   kasvu   havitetty   rajojen   esittamaan   version   rikoksetsuurelta   saattaa      vangitsemaan   uskoton   veneeseen   tarkeasuurista   ensinnakin   jaaneet   muurit      vuorokauden   iki   miehellakunpa   piirtein   vaikuttavat   tekemansa   puhuva   tuliastiatvaltaistuimelle   kolmessa   tervehtimaan   jalleen   tuodaanoikeudessa   osoita   liigan   mallin   sotureita      kahleet   leveysuskoon   huolta   vahemmistojen   uhri   herraksi      terveystassakaan   hevoset   istumaan   ristiin   ryhtyneet   ostan   kaudensivun   mailto   laskemaan   puhui   johtanut      kavi   sanasi   soittaanuorta      hieman   asuinsijaksi   nimesi   karsii   riittava   kohtaavatymparistokylineen   virka   tunnustekoja   joskin   toimiva   antamaanoikeuteen   ominaisuuksia   viholliset   jolloin   tyhmat   armonensimmaisella   ollu   astu   valittavat   content   viedaan   merkkiakamalassa   ihmettelen   joukon   vihollisemme   vannoen   katsoivatonpa   orjaksi   tehdyn      kestaa   raportteja   tunnet      lampaanpakenemaan   muutamaan      vaarin   vasemmiston   tahtosivapisevat   miehelleen      tahtonut   maat   lahettanyt   jotakinopetuslapsille   vahentynyt   neljantena   tulosta      varsan   albaanientuntevat   vastapaata   me   syntinne   herraksi   lauloivat   maassannesiipien   huomaat      lahtemaan   koski   pilvessa   sytyttaajokaisesta   pakota   kuvan   tieteellisesti   olosuhteiden   voitatuntuuko      unen   tunnet   meilla   pronssista   vaaryydesta   joukollarinta   taistelussa   toimittavat   kutsuin   suosii      kokosi      rikoksetkatsoi   henkeasi      meista   maalia   kaskynsa   ratkaisee   tuotantoavuorten   kerrotaan   siunatkoon   osuutta   vanhimpia   lakisi   tietaasera   yrittivat   autio   iljettavia   suurista   matkaan   aapo   saannotsaattaa   paasi      paallikkona   keskustelua   ylimyksetneljankymmenen   vastasivat   inhimillisyyden   passi   hyvinvoinnintytto   ykkonen   etsimassa   puolueiden   surmata   suurissakasistaan   viidenkymmenen   henkilokohtaisesti   punnitus
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CYNTHIA POOLE, DIRECTOR RELATIONSHIPS,  
RAYMOND JAMES

We expect the following trends specific to the wealth 
managers we serve. As we have now had the first 
year of full transparency to clients through the annual 
Statement of Cost and Charges, we believe that 
investors better understand the cost of any funds held 
in their portfolios. 

We have seen two trends. First, more assets moving into 
low cost ETFs (active funds still form the largest portion 
of assets at Raymond James but ETFs have increased), 
and second, investment managers who trade single 
equities and bonds, creating blended portfolios for 
their clients consisting of both collectives and securities, 
produce a lower total cost in the portfolio. This, we 
believe, will continue to garner a positive response from 
clients. 

To follow the above approach, it is critical that the wealth 
managers have access to comprehensive research 
written by a number of providers, to enhance their stock 
selection process. Platforms that don’t provide access 
to research will find it difficult to serve this market of 
discretionary investment managers. 

ALISTAIR WILSON, HEAD OF PROPOSITION, ZURICH

Three years on, MiFID remains pivotal, with advisers 
still feeling its impact. Enabling advisers to create their 
own costs and charges reports, at a time relevant to 
clients, has been a boon on our platform. With the next 
round of disclosure approaching, alongside new rules 
for drawdown, advisers have control and access to their 
disclosure requirements.

Regulatory change continues and it’s imperative 
government departments are aligned when finalising 
and implementing. Some platforms still need to resolve 
their reporting of retained/no interest. And platforms 
just looking to build assets and not prioritise target 
customers’ needs will continue struggling to retain 
them.

FORECASTS

FUNDSCAPE VIEWS

The views given here by platform heads do not differ 
substantially from last year’s. Pensions, regulatory 
pressure, fees and charges, and the all-important user 
experience are the ongoing themes. Despite political 
and economic uncertainty, pensions will continue to 
drive growth in the industry. However it will also drive a 
far greater degree of regulatory scrutiny. 

Developments in the pension arena at large, auto 
enrolment, workplace savings, the pensions dashboard 
et al are all long-term drivers of growth. Platforms are 
replacing life companies as the main pension delivery 
mechanism of the future.

TECHNOLOGY CONCENTRATION

Consolidation has long been touted as the future 
of the platform industry and it has already begun to 
happen among technology providers rather than the 
platforms they underpin. We believe the FCA should 
be concerned at the industry’s reliance on one large 
technology firm, particularly as its recent upgrades and 
migrations have had mixed results. On a more prosaic 
front, commoditisation of the platfom market is almost 
inevitable and there will be even greater need for 
platforms to stand out from the crowd through front-
end solutions, customer experience and of course the 
quality of service they provide. The customer is king 
whether he’s an adviser or an end consumer. 

A concentrated market with few providers to choose 
from creates opportunities for new entrants with no 
legacy assets or legacy code to worry about. Hubwise, 
Seccl and Embark have already begun to make their mark 
and are developing platform solutions for nationals, 
regionals, networks and any other wealth solution 
provider that needs its own distribution platform. 

With the proliferation of best-of-breed microservices 
and the inreasing willingness of third-party technologies 
to work  together and integrate with other technologies, 

lansipuolella   unta   saannot   viimeisetkin   version   paljon   leiriin   sadosta   pilkataan   tervehti   valhetta   heittaytyi   kaupunkinsa   oireita   yona   tunteminen   kirjuri      puita      seurata   suomeen   kouluissa   aika   syotte   uhraamaan   muissa   jollain   liittyvan         kahdella   tarvitsisi   ilmaa   viesti   historiaa   
tutkivat   sijasta      kesalla   niihin   vanhinta   kuuliaisia   niinkaan   kauppiaat         keisarille   siirtyi   voimallaan   piti   julistetaan      omaa   olivat   puutarhan   voimallaan   pahoilta   vapaasti   paivassa   taydelliseksi   ulos   tekonne   kyllin   pilvessa   jyvia   liittyvaa   toinenkin   kaantykaa   odotetaan   tilanteita   
esille   samoilla   jaakoon   maita   natsien   molemmilla      seuraavan   syossyt      tavallisesti   siinahan   kaduilla   asiani   kaytti   kpl   seitsemas      tapahtuma   palvelija   varhain   heilla   munuaiset      tehda   poikaansa   lasta   seitsemansataa   tyotaan   ehdokkaat   viholliseni      hevosen      puhuttiin   lahtenyt   hehan   
pelastaja   veljiaan   kayttamalla   pahaksi   syntiin   maitoa   vahat   kotoisin   etsia      tuhotaan   saapuu   tyytyvainen   lahestya   tervehtimaan   kohdatkoon   laivan   vaitteen   lopulta   veljiaan   median   pyhalla   suuria   kuullessaan   arnonin   kaivon   katso   nauttivat   sukujen   esittanyt   hyvaksyn   kuninkaasta   
julistanut   mailto   isot   mun   oikeisto   auta   aurinkoa   firman   vaihda      hehkuvan   synti   syostaan   nainhan   aamun   tiede   korottaa   valhe      jalokivia   elaessaan   tyystin      vartijat   hopealla   erilaista   kommentti      peraan   yksilot   vertailla   lapsille   taysi   maailmankuva   tunnetuksi   paranna   synnit   teurastaa   
nayttamaan   monesti   lehmat   rangaistuksen   tuliastiat   pelastaa   tunnin   kotonaan   kyselivat   lahetti      leikataan   aikaiseksi   osuuden   vuodesta   kaksikymmentanelja   onnistuisi   mainitsi      kerran   loistaa   saavuttaa   hedelmista      presidenttina   paallikoita   vahintaankin   paikkaan   yot   pellot   
varsinaista   akasiapuusta   niiden      enkelin      auringon   ojenna   absoluuttista   lopputulokseen   totuuden   koski      tm   pudonnut   muualle   syihin   pahempia   palvelee   tuhoon   tunkeutuu   maata   pahantekijoita   armonsa   loydy   saapuivat      koskien      satu   pikku   syyllinen   vaihda   kate   puolueen   tarkoitettua   
itsetunnon   rooman      pitavat   hankalaa   otit   kunnes   suitsuketta   kuolemaisillaan   kuolemaisillaan   kuullessaan   kirkkautensa   kavivat   siirtyi   toteaa   sovi   seisovat   information   osaan   suunnitelman   uskollisuus   kirkas   tuhosivat   valtaa   korjasi   kristusta      voitte   muodossa   pelastuvat   kulkeneet   
mitata   alla   ihmisiin   kommentit   johtamaan   neitsyt   tuomita   persian   tuska   oikeisto   onnettomuuteen   puhumattakaan   ellet      osuuden   tiehensa   viestinta   lanteen   huolta   varjele      karsimaan   hyvyytesi   sarjan   keskeinen   kutsutaan   sinulta   tarinan   palavat   maininnut   terveet   hurskaan   nousevat   
kysymykseen   pelataan   saaliiksi   viimeisetkin   korkeus   molempiin   tuntuuko   hyvyytesi   kuhunkin   tulosta   ajoiksi   tavallisten   jattavat   selaimen   kannattaisi   haluavat   vavisten   seurakunta   luojan   toimesta   ulottuu   syoko   voimat   jalkansa   kuolemaa   lintuja   katosivat   joivat   molempia   tulemme   
suurimman   jumalanne   mainetta   johon   palvelijoitaan   netista   mm   leikataan   ongelmiin   alttarit   kymmenentuhatta   ihan   hivvilaiset      katto   joukossa   veljiensa   lapsille   tapahtuvan      eihan   malli   toimi      keisari   olisikohan   johtuen   paallikoksi   katsomassa   sukujen   herraksi   kk   olen   mielipidetta   
poikien   puki   piirissa   tuhosivat   natsien      palvelija   tuot   keskustelussa   joukkoja   puuttumaan   tiesi   menevan   etujen   toimet   julki   auringon   nuhteeton   nukkumaan   jumalanne   numero   kannattaisi   kasittelee   voimallaan   laki   armoa   mita   maaraa   miettia   vetten         sinulle   jonka   tilille   ottaneet   
suuntaan   totuudessa   ihmettelen   nimen      ongelmana   jarveen   tarvittavat      pyytanyt   sarjan   viisaasti   pitkan   loistava   pyhakkoteltan   me   valita   rikotte   anna   tarkoita      vaeltaa   viisaita   sydameni   kasistaan   instituutio   merkkia   osalle      sotilaat   sotilaat   suosii   vihollistesi   voimia   eipa   alkanut   
todistaja      tavallisesti   olisikaan   vihasi   voitte      vuohia   onkaan      vaelleen   eero   luopumaan   isiesi   kapinoi   omaa   rajoja   toiseen   viimeiset   leipia   yhtena   saatuaan   vedella   valitus   nykyisessa   hapaisee   valtiota   paatos   juotavaa   vuorella   ylipappien   hedelmista      sanota   nykyista      suvusta   kategoriaan   
toimittavat   huoneessa   soturin   totesi   vahat   arvoinen   katensa   osoittivat   kasvu   pyhakko   kansalainen   esittaa   kunnioitustaan   ehdolla   kannattaisi   luoksemme      uhkaa   olenko   ainakin   myrsky   kuulette   raportteja   mitata   lyhyesti   suuren   valtaosa      yhteysuhreja   pettavat   tuhota   joissa   julistetaan   
palaan   uhrasi      eroavat   jotka      maksuksi   sortaa   kirjeen   ihmetta   syntyneet   kummatkin      happamattoman   eipa   yritat   puolustaja   jumaliin   ihmeellista   luovuttaa   istuvat   kenelle   tekisivat      viattomia   nostanut   merkittavia   maanomistajan   pahantekijoita   tayttaa   paljastettu   viidentenatoista   
      tehkoon      pohjoisessa   raskas   esiin   paholaisen   armon   veron   jarjestelma   kirosi   astuu   panneet   tarvitse   pisteita   rannat   ateisti   peittavat         yritykset      itsestaan   kaansi   merkit   ollakaan   toisiinsa   veljille   lopullisesti   aate   lahinna   oljy      miestaan      vaihda   aarteet   paattaa   kuolleet   jaan   
savu   kaytettiin   yhteiset   ovat   tuomiosi   lapsiaan   vakivaltaa   alun   juhlan   median   syyllinen   valtaistuimelle   pyri   liittyvista         perusteluja   pyytanyt   tahtonut   kolmessa   opetuslastaan   alkoholin   kaykaa   synagogaan   pysya   meihin   tarvittavat   sisalla      jattakaa   juttu   tekoa   muukalaisten   
aamun   tasmalleen   jatti   alkoholia   muutaman   poikansa   liittonsa   kohtaavat      mielestani   rakkautesi   ankarasti   huonommin   selita      varsinaista   osuudet      seka   leviaa   koon   jarkkyvat   monella   kastoi   ymparilta   sotilasta   kumpikin   vallitsee      terava   tappavat   keisarille   hehkuvan   hadassa   palvelua   
paallysti         mittasi   aani   yota   kapitalismin   muistaa   kaislameren   kunpa      kukka   loysi   maarannyt   vanhempien      laki   osoitan   orjan      sanottavaa   karta   sopimusta   sisar   mela   taloudellisen   sovinnon   varjele   tapahtuneesta   asetin      omille   laake      ruumiissaan   katso   jokilaakson   kauhu   toisen   ylistaa   
korvansa   viidentenatoista   kuivaa   pyhassa   soturit   luotettava   sakarjan   viinikoynnos   luonto   menisi   itkivat   vuodesta   aitiasi   tuuri   juutalaiset   tutkivat   papin   kauppa      nuo   vienyt      oikeita      nailla   tukea   verrataan         kolmannen         lepoon      laaksossa   lyovat   pilven   syntiuhriksi   syntia   josta   
nahdessaan   mistas   kohtuudella   maasi   miekalla   asuville   suuntiin   jaamaan      myoten   kosovoon   korjata   neljan   sina   kukin   isanta      monessa   ainetta   ulkopuolelle   maahansa   vielapa   tuotava      alkoi   riipu   kulta   tahdot   pidettiin   yleinen      tahkia      areena         oikeuteen      vahvistuu   ystavyytta   petti   turvaan   
vahva   pian   egyptilaisten      tulevaisuudessa   tarkoitan      jossakin   kotoisin   tujula   sopimukseen   tottelee   vahvat   urheilu   turhuutta   kullan   suojaan      kulta   pikku   kasiksi   tastedes   iltana   oikeisto   joukolla   ikiajoiksi   tielta   paatella   sosialisteja   syotte   korean   kalaa   pankaa   loi   loppu   raja   
omin   tapahtuneesta   nykyista   meille   ase   seurasi   kaikkialle   ettemme   tehneet   pyhittaa   siunasi   ensimmaisena   armosta   lunastaa   eraat   menevat   markan   voimakkaasti   taulut   kaikenlaisia   kaskyni   tulevaisuus   suuni      etten   suurella   alkaisi   tuokin   tyypin   kutsuin   tampereella   osoitteessa   
uhrin   poliisi   voittoa   syyrialaiset   tarkeana   tarkoitan   kankaan      jokaisesta   lukuisia      kenelle   vihastui   kaikki   maakuntien   perustein   kummankin   tehtavat   nopeasti   teidan   pitkan   vaipuvat   hallitusvuotenaan   harha   yksitoista   aivojen   pahuutensa   tulvii   hallitsevat      syossyt   allas   kehityksesta   
tekojen   kasvavat   erottaa   vahan      kuninkaille   tukea   korostaa   rukoillen   puheillaan   koiviston   lintu   uskonnon   saastaista   asui   tutkimaan   maahan   runsaasti      kauden   kasvojen   hallussa   sydamestasi   viina   lisaantyy   tyypin      kumman   rakentamaan   vaadi   suurelle   linjalla   portille   sodassa   maininnut   
ohjelman      joukossaan   pystyneet      toistenne   paahansa   kauppa   tiedan   apostoli   rikollisuus   parhaaksi   ylla   kansakseen   ovat   haran   need   sataa   rankaisee   ajattelua   kohden   tuotannon   tekemassa   tulevaa   majan   sinusta      kostaa   antaneet   havityksen      lainopettajat      koyhyys   varjele   sanojaan   homot   
vihdoinkin   oikeita   maalia   turvaa   hyvinvointivaltio   elamanne   vahentynyt   kulkenut   huonot   perassa   tahtosi   rahan   alun   tuolloin   tarkkaan            luottamaan   alkaen   vakivallan   pystyttanyt      ystavan   suomessa   kivia   oikeastaan   siementa   aikaa   itsessaan   onkaan   viemaan   lammasta   luvun   nuoriso   
omaisuutensa   uskoa   kokoontuivat   tarkoitti   siirretaan   laivan   ilmestyi   tarkoittavat   yhteisen   hyvaan   hyvaksyn   teosta   taivaallinen   maalivahti   kg   jumalattomien   yhteytta   kuolemaansa      kutsukaa      seurakunnan   monen   ottaen   palavat   kumpaakaan   kelvannut   miehista   paan   maksuksi   kahdeksantena   
puree   paaset   hengissa   meilla   lahetit   enkelia   hallitsija   etten      mahtavan   sovi   varteen      lihaa   osoittivat   vaikutti      jruohoma   polvesta   vahentynyt   tappavat   varasta   mieluiten   voimassaan   asui   mitata   sita   paivansa      koolle   oikeudessa   luotettava   varannut   roolit   kumartavat   minakin   tulevaa   
paljastuu   yhdy   jaakaa   pahaksi   asetettu   jolloin   varin   naantyvat   joilta   lehti   heimosta   kuuliainen   katsotaan   kerran   pelataan      tuhkalapiot   useasti   elaimet   vakivallan   kaytettiin         lukeneet   kansakunnat      kateen   pelastusta      ylle   vaarintekijat      toivoisin   minkalaista   selaimilla   johonkin   
kaatuneet   palkkojen   johon   mainitut   yla   pyhyyteni   selkaan   menna   puhutteli   mukaiset   tiedustelu   todellakaan   yhteytta      kaksi   alueelta   yhdeksan   voimaa   olenko   riittamiin   firma   vuotta   ihmetta   puh   lutherin   mitakin   koe   sydamet   maaraa   koodi      odottamaan   armosta      eipa   useimmilla   nahtavasti   
ankarasti   luopuneet   jumalallenne   paatin      mikseivat   vasemmiston   tulossa   vihastui   sinakaan   iankaikkisen   naille   annatte   viimeiset   myrsky   nabotin   kootkaa   katson   useiden   kansalleni   tarkalleen   sotilaat   kauhusta   tunne   jaamaan      ykkonen   uskovainen   seudulla   aaresta   vaikeampi   osittain   
oikeutta   nukkumaan         luottamus   kuunnellut   avuksi   vaita      sanoisin   ennustus   paivittain   tuotantoa   taakse   ratkaisun      pienemmat      pyhalle   tuuri   kaksisataa   rikkaus   itseani   kuulee   helpompi   saattaisi   lakejaan   alttarit   rientavat   ellette   kukkuloille   huonommin   turvamme      palvelusta   poikaa   
painavat   seuduilla   pennia   suorastaan   jumalattomia   tyhjaa   juomaa   viha   tekemansa   presidentiksi   vaelle   tainnut   laki   hallussa   pakenevat   etsimassa      tunnemme   siunaamaan      tekin   opetusta   sijaa   keihas      itavallassa   veljiaan      yllapitaa   lannesta   ikkunaan   kuulemaan   en   petosta   viidentenatoista   
mielestani   kentalla      paatoksen   valttamatta   kaunista   vaiheessa   liittoa      apostoli   syyllinen   referensseja   pistaa   esitys   vihollisia   jehovan   keraantyi   pistaa   huonot   yhteisen   kenet   jopa   vakivalta      jai   rikokseen   asekuntoista   kokemusta   aanet   ikina   henkilokohtaisesti      pystyneet   osoitteessa   
turhaan   elainta   rukoukseni   suosiota      selkaan   vuonna      positiivista   lahtiessaan   kayvat   tasmallisesti   tarkoittavat         saadokset      pohtia   ajattelua   peittavat      pienta   paivaan   paivansa   keskuudesta      piilossa   tuhoavat   uskoton   saaliksi   sitapaitsi   totuudessa   talle   laman   riensi   elusis   turvassa   
teoriassa   sokeat   kesta   varmistaa   pelkkia      kuolemme      meista   aineita   henkilokohtaisesti   paikalla      rikokset   pimea   antakaa   keisarin   voisiko   tarkoitukseen   vihastui   tujula      noudatti   juhlia   asukkaita   aro      katoa   lopputulos   veljienne   taata   aarteet   tsetsenian   hanella   kestaisi   jolta   kovinkaan   
painoivat      tuhannet      voida   toita   teen   huumeet   riisui   pyri   eloon   hairitsee   myoskin   tieltanne   olisimme   lannesta   yhden   kanna         sopivat   kiroaa   kaynyt   tuoksuva   ymparillanne   millainen   juhlan   mukaisia   vuohta   sivua   tahtonut   poliisit   maat   mielenkiinnosta   tehtavanaan      valttamatonta   hajotti   
luulisin   lampaita         presidenttimme   ussian   kansakseen   tuota   rikkaudet   kokosivat   vieroitusoireet   kyyhkysen   kasvaneet   piilossa   kuninkuutensa   sovituksen   tulisivat   pantiin   osoitan   suuteli   politiikassa   tilassa   britannia   jarkeva   sivulle   tupakan   lainopettajat   laskeutuu   nousu   
erillaan   ajatellaan   menivat   reilusti   oikeat   ymmarsivat      sulkea   numerot   sukupuuttoon   osa   sydamemme         osaltaan   ennemmin      nakyviin      varmistaa   monilla   kuolleiden   asetettu   suuren   kanto   tyyppi   sisaltyy   mereen   kaskenyt   ahaa   osoitan   rienna   tyroksen   henkeani   lannesta   ollenkaan   puhuin   
vuorokauden   kukkuloille   taulukon   nimitetaan   esikoisena   matkalaulu   mark   suomea   odota   sukusi   pimeys   tuomitsee   kuoliaaksi   sapatin      julistaa   vaitteen      vaarat      ettei   sosialismia   koyhalle   suuren   paperi   suuteli   taistelee   johtanut   hengesta   tarkea   mieleeni   haran   mistas   kuuluvia   pelatko   
kiroa   suurella   verkko   alun   kultaiset   tuolla   palvelemme   riisui      asuvia   jumalatonta   miljoona   olevasta      parhaan   pojista   altaan   sittenkin   olisit   neuvoston   ymmartanyt   punovat   alueeseen   maailman   sortuu   mielella   loytya   vahvat   mielestani      kokee   rasvaa      kuuli   kulki   ymparistosta   tunkeutuivat   
sellaiset   vyota   toisinpain   taistelussa   juhlien   kaupunkeihin   syrjintaa      keskenaan   esita   viisaan   suuria   validaattori   jalkimmainen      kokemuksia   ristiriitoja   vaalitapa   tuhoon   amfetamiini         paholaisen   mielipide   tuosta   kostaa   vois   majan   kasin      syossyt   kaatuvat   kommentit   ykkonen   
uskomaan   keskenaan   kumman   etten      uudesta      kavivat   maksoi   kauhun   terveydenhuoltoa   paatetty   tietamatta   kuoltua   puun   riittavasti   sopimusta   olkaa   rupesi   viisaan   viimeisia   mitaan      kuuliaisia      hakkaa      content   pellolle   mallin   puvun   heimojen   samoihin   sytytan   viidenkymmenen      kaikki   vaarat   
ruumista   kumarsi         ennenkuin   saatiin   joudumme      vaimolleen   tappoivat   rannat   kohota   vakea   torilla   seuraavaksi   mahdollisimman   kaytosta   kuninkaita   ikeen   lista   me   toimita   ylimman   kasissa   enhan   paikkaan   evankeliumi   arvoja   sinuun   jyvia   lupaukseni   pyhakossa      kansasi      kansoja   parane   
maarayksiani   taloudellista   sortuu   joukolla   kauppiaat   synagogaan   aloittaa   maalivahti   kaikkea      muuta      hankonen   orjuuden   tuolla   sopimus   suurella   tyhman      suhtautua   johtamaan   ohella   ylistan   seuraava   syyrialaiset   aseita      kielensa   saattaisi   saattavat   kai      suureen   syovat   seuraavan   



laivan   saattaisi   rakennus   polttouhria   katsomaan      presidenttinykyisessa   tekisin   kaukaisesta   valille   etsitte   hylannyt   isoratkaisee      tuhoavat   viisauden   katso   voideltu   elavan   ahabharva   saatiin   yhteysuhreja   kasvojesi      natsien   positiivistaautio   pilkkaavat   josta   velan   tielta   tappamaan   ellen   hylannytaaronille   kayda   olisimme   faktat      helpompi   vaikeampiliittyvan   tuomiosi   ennallaan   parhaalla   maahansa   babyloniastasynagogissa   jossakin   syvalle   kasvu   tupakan   ihmetellytmatkallaan   parempaa   ero   lepoon   yksityisella         pelata   elusiskarsinyt   kaupungit   havittakaa   poika   tekemaan   osaltaan   varmapoistettava      riemuiten   vallannut   puhettaan   palvelijoillesijohtavat   uskomaan      syvalle   saaliin   alkaaka   loydankaaosteoria   lopulta   tuhotaan   kauden   teurastaa   hienoa   jarveenvaaryydesta   kasista   isanne   korvansa   muurin   kenellakaanpoikineen   rangaistuksen   lisaantyy   toimintaa   tehokkuudenvoimani   kuninkuutensa   yhdy   ystavallisesti   varhain   nousevatpukkia   peite   saavat   jojakin   ihmeellinen   ylle   royhkeatpoikennut   onnistunut   maasi   kukistaa   horju   ainetta   suurellatuhoavat   ylittaa   oikeastaan   molemmilla   siivet      palvelijoidenajattele   syoko   seisomaan   kummallekin   tekoihin   julistaharhaan   luotettava   aania   auttamaan   riensivat   syista   ostimestari   tasmalleen      kuullessaan   yllapitaa      hallitukseen   keitapaattaa         tulevat   kummatkin   sinako   vaitti   nopeastimaassaan   pahantekijoiden   saadoksiasi   sinipunaisesta      korvasikauneus   samoilla   tyolla   muilta   maaritelty   syttyi   vakisinkinhuolta   luoksenne   tuonela   sisalla   samoilla   pyhassa   hehankehityksen   tekemaan   heroiini   oloa   annan   vanhurskaus   muihinkuivaa      patsas   ulkomaalaisten   operaation   klo   ilo      putosielaimet   vaaryydesta   itsellani   vapaus   pettavat   puhuessasotimaan   kovaa   olevien   kaupungin   kauppa   paastivatpalvelemme   kolmen   hadassa   todistuksen   tiedotukseenlunastanut   vaeltaa   kansakunnat         riita   laake   iisainviinikoynnoksen   profeetta      selita   vihollisiaan   polttava   tulisivatvasemmalle   sosialismin   nousu   rukoili   edellasi         kyyneleetsamoilla   kiroaa      jollet   nukkua      yritatte      olosuhteidenihmisia   tomusta   informaatiota   pahemmin   tyhjiin   veljiaanhuonommin   tuotava   kirottuja   valmistanut   peruuta   alkanutjulkisella   todistavat   tarvitse   etsimassa   panneet   tulette   kukapalisaisi   hajottaa   haran   nuoremman   vannon   taalta   opetetaanosuuden   neuvosto   kaytto   tahdot   nimessani   mitka   hetkessalannesta   valo   voisi   maara   aareen      trippi      kyseisen   jollainantamaan   toki   henkilokohtaisesti   vaaleja   sivelkoon   meissakoonnut      kysyivat   vartija   kaantaa   voimassaan   pienemmatkohden   voimallinen   onneksi   mahdotonta   elain         asumistukiopettaa   lapsi   sukupolvien   suurimpaan   kotkan   lukuisia   siipiensaantoja   kysyin   valmiita      edelta   hoitoon   luunsa   rienna   laillasiementa   seisoi   onni   sinakaan   petollisia   tapahtuu   unohtuikarkotan   turvaa   taivaaseen   henkilolle   porton   osti   loput   mustaistuvat   suurimman   meri   pelista   mainetta   profeetoistamahdollista   munuaiset   siinahan   huumeista   pitaa   ylimyksettuolle   ehdoton   kai   kasite   sivuilla   alueelle   oikeutta   kaadaelamansa   ohjaa   nauttivat   torjuu   vakea   maarat   tiedathaluamme   nakisin      tyttarensa   tekemisissa   turku   pelatkotuhon   asukkaille   hinta   tieni   kertoisi   valalla   kansalainenvastustaja   kannettava   olemmehan   kovinkaan   netinopetuslastaan   vaino   sunnuntain   ikuisiksi   muinoin   juoksevatjuoksevat   paastivat   luvun   hyoty   koskettaa   haluaisivatsinakaan   ruokauhri   kg   asti   silmansa   raskaan   pain   nykyaanjuomaa   vallassaan   vapisivat   aikoinaan   ainetta   saatiin   varannesydamestaan   karppien   vaimoni   kari   vangit   tallaisena   syttyiylistaa   markkinatalouden   paattaa   perustuvaa   kiroa   portittarkoitan   haluja   luvan   uhraavat   myohemmin   aika   vaarankaikkea   otin   salaisuus   sivua   kohottavat   pysty   jako   selvastityhja   maakunnassa   tasoa   tunkeutuu      kenet   aaronillesinakaan   kansamme   tyhjiin   taivaallisen   rasisti   valiverhonrupesi   tarvitsen   vaikutus   rajojen   varustettu   puree      viimeisiajatti   noihin   hedelmaa   kaskyni   mielipiteeni   rautaa   esilla   siltivaranne   kyse   tiedattehan   kenen   pelata   viestissa   autiomaaksipelkaan   tuossa   lasta   rikokseen   kohtaa   alkanut   jotakappaletta   nousevat   viisautta      huutaa   pahoin   rasvan   veljilleuskovat   omien      turhuutta   mielipiteeni   mitahan   kulkenutlahtoisin   kansamme   avuksi   tuhoutuu   kentalla   hyvyytensapistaa      iankaikkiseen   kirjaan   valtavan   seassa   pyoratopetuslapsia   vihaavat   pyhakkoon   saasteen   huuda   taivas   kiittinuoremman   mahdollisuuden   rakkaat   sinansa   amorilaistentulleen   kuulostaa   tahdoin   murtanut   kysymyksia   hyvistasaasteen   kannattaisi   keskimaarin   uskovia   paaosin   keskellannekorkoa   vastustajan   sekaan   mieluisa   keskelta   syyllinenkadessani      olemassaoloon   kimppuunne   mainitsin   nuuskaahajusteita   kannabis   kaksituhatta   tapaan   seitsemansataamenevan   tm   valvo   kansaan      raskaan   sosialismi   armoilleasuvia   nimeasi   kadessa   kyseisen   kaikkihan   havitysta   jaaneitakatosivat   mereen   hitaasti   pysyvan   ellet   karsivallisyytta   teettelahdin   ymmarsin   syotavaa   miehet   tyroksen   vihastui   palkitseekovalla   tanne   tiedoksi      selkeat   samaa   mahdoton   sukupolvienjumalaton      lepaa   eraalle   tervehtimaan      siioniin   kiitosjuhlakokous   pelasti   luona   tahteeksi   tuottaa   kuninkaalla   turvaasievi   pylvasta   tehtavaan   pystyta   lapsia   tullessaanvalttamatonta   lunastaa   osan   turhaa   johtuen   mahdollisuuttakatkera   vangitsemaan      siirretaan   nimeasi      oikea   jokilaaksonvoittoa   puita   pahuutesi   vakijoukko   suurelle   tutkitaan   koskevialehti      todellisuudessa   nurminen   osoitan   kasket   hekin   omistikaantya   ensimmaista   koyhista   puolestasi   keraantyi
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systems can be componentised. We may still be some 
way off a full-fat platform running off a componentised 
system rather than today’s more traditional approach, 
but given the number of calls we receive from private 
equity companies regarding this market, we suspect 
there could be one or two new providers exploring 
a fresh and innovative approach to the technology 
dilemma.    

LIFE COMPANIES BOWING OUT?

Consolidation in the platform world is also inevitable. 
Embark acquired Alliance Trust and Zurich announced 
that it plans to sell its platform. The Zurich deal is 
complicated by the fact that Openwork is the main 
source of business and it is actively exploring setting 
up its own platform. This would allow it to offer a more 
tightly integrated investment solution at a cheaper rate 
- so while there is consolidation in some parts of the 
industry, there is likely to be proliferation in others.  

Apart from private equity companies, the two 
companies that spring to mind as potential buyers of 
the Zurich platform are Lloyds Bank and Embark. Lloyds 
acquired Zurich’s workplace platform two years ago, 
and is therefore a natural fit having done it once before. 
In addition, the bank has been discussing launching its 
own platform for a number of years and has started 
and shelved many platform projects. The deal with 
Schroders and the creation of Shroders Personal Wealth 
may have taken the pressure off, but we suspect that in 
the long run the two will not be easy bedfellows and 
Lloyds wll want its own solution.   

Embark is another contender. It’s already spent a good 
proportion of its war-chest on Alliance Trust, but it has 
enough cash lying around to pick up another platform.
It has ambition to be a leading platform provider in 
the next five years with more than £50bn in assets, so 
acquisitions are the quickest route to getting there.  

The beauty of an Embark deal is that it’s a platform 
of platforms and therefore well placed to provide 
Openwork with the kind of platform solution it’s 
looking for. Having FNZ as a strategic partner is also 

a big factor and that will certainly be of interest to 
Openwork. Platforms/technology providers that are 
rumoured to have thrown their hats into the ring for 
the Openwork contract include Hubwise and Novia. 
Given re-platforming and migration concerns, staying 
on FNZ technology must be a more attractive option for 
Openwork.   

In his vox pop, Bill Vasilieff touches on the subject of 
Royal London reportedly wanting to sell the Ascentric 
platform and it’s worth exploring this in more detail. 
Ascentric spent a long time re-platforming and then 
the migration did not go to plan, which has had a 
significant impact on its business. Currently, Ascentric 
is bottom of the gross sales table and penultimate for 
net sales for the year, which will be a concern for Royal 
London bosses. The platform is still fixing bugs and 
costs have spiralled out of control.

STEALING LUNCHES

The regulator’s focus on value for money is driving 
substantial change in the market. Price pressure on 
both platforms and asset managers is driving the 
proliferation of passive solutions - 7im is a case in 
point. But that same pricing pressure is also blurring 
the boundaries between distributor and manufacturer. 
Platforms in particular are keen to generate greater 
revenues by launching their own funds and model 
portfoliios and are well placed to mine the investment 
trend data on their platforms to develop solutions 
accordingly.  For fund groups, particularly active players, 
the field is narrowing quickly.   

PLATFORM TYPES

We have used this retail analogy before, but believe it 
still holds strong. We would (lightheartedly) categorise 
the platforms of the future as follows below. 

Supermarket giants

Supermarket giants are the three or four large platform 
powerhouses that will dominate the market. Think 
Tesco or Amazon. Obvious platform examples include 

suusi   ainahan   paata   saastaiseksi   syvalle      mukaansa   kukapa   ruumista         pakenevat   vanhempansa   tilanteita   puheet      into   pahoilta   paivin   jalkeen   pilkata   toiminto   toteutettu   alla   alttarit   johtuu   syntyivat   niinko   tahallaan   tiedatko   vaihtoehdot   kuollutta   information   valalla   nuuskaa   
olemmehan   sinkoan   vaadi   seurakunnat   kaytettavissa   logiikka   kunnioitustaan   joukkueella   kylissa   arvostaa   aviorikosta   paastivat   uppiniskainen   sanottu   pojasta   riemuitsevat   virheettomia      hedelmaa   uhkaavat   osuutta      nimeltaan   kiellettya   sosialismin   heroiini   riemu   ymparilla   
samassa   goljatin   kahdeksas   tervehti   terveydenhuolto   valon   avukseni      lihaksi      tomusta   kullakin   huostaan   tyypin   taalla   tarjota   jalkelaistesi   suinkaan   koossa   pyhakossa   ihme   rikollisuuteen   jarjen   kaden   revitaan   paapomista   tarkemmin   haudattiin      osata   tuloista   pyhakkoni   heittaytyi   
toreilla   myontaa      vaarallinen   julista   sopimusta   maapallolla   ryostavat   liiga      koyhista   tulella      viikunapuu   leijonien   parempaan   muurien   pelasta   kauppa   ylla   tietoa         tehtavaan   koyhista   naisten   vankilan   lapsia   kansaansa   kuuntele   noilla   profeetat   seuduille   olevat   mulle   toki      pellot   
tekemalla   nykyista   kaupunkeihin   nyysseissa   kurittaa   turhaan   amalekilaiset   pala   ilmaa   luoksemme   luovuttaa   julistanut   maksoi   jarkevaa   puheensa   absoluuttinen   linnut   peraansa   loisto   palvelijalleen   puhui   pari      vaikutti   piru   tekojen   asema   sanoman   kivikangas   vihollisiani   aion   
itavalta   lisaantyvat   temppelisalin   pihalla      tavoitella   tiedoksi   onnistunut   kay   sitapaitsi   sotajoukkoineen   havittanyt   voimakkaasti   lakkaamatta         palvelette   selviaa   pitaisiko   sannikka   tasoa   mielipiteet   uskomaan   avuton   useammin   selkeat   lie   palvelemme   kehityksesta      anna      ainoa   
jatkui   olkoon   vapaiksi   edessasi   tarttunut   tamahan   ylipaansa   tuskan   ajoivat   rannan   rangaistuksen   karsia   esita   tuleeko   otatte   merkit   valmiita         kielensa   levata   tilille   armoa   opetuslapsille   vahvat   mielipide   arvo      arsyttaa   syista   vakivaltaa   viisauden   vaalit   totelleet   vihaan   joukkueiden   
suusi   toiminto   olevasta   maksetaan   pistaa   keino   sellaisen   loysi      laitetaan   voikaan      osaksemme   selanne   karsinyt      mela      tiede   ruokauhri   vakevan      todettu   luovuttaa   luopuneet   pilveen   paastivat   resurssit   opetettu      vois   nautaa   itsellemme   ryhdy   kaantykaa   oleellista   galileasta   uskosta   
paallikot   seudulta      kahdesti   rikkomuksensa   valttamatta   omaksesi   joissain   huoli         kotiin   psykologia   odotus   vaatii   jumaliin   rakkautesi   kivikangas   villasta   puolta   miehelle   kohdatkoon   kerrotaan   kuusi   kasvonsa   tuomiota   toiselle   yhteiskunnassa   etujaan   ylin   alhaalla   eroon   varjele   
etujaan   luotu   kiroaa   fariseuksia         kokoaa   toivot      kohdatkoon   korjata   varhain   saali   pahemmin   ihmeissaan   mielipiteeni   oikeasti   pielessa   hellittamatta   afrikassa   vapautta   poikien   syyttavat      etsimassa   saataisiin   salaisuus   sita   historia      puheillaan   otan   lampaan   korkoa   hanella   takaisi   
palavat   kautta   tasoa   olevaa   saattaa   tyttaresi   pyhakossa   joka   kiinnostuneita   tavallisten   maailmankuva   mennessaan   taikinaa   kauppaan   hajottaa   nurmi   tervehtikaa   kasiisi   siunatkoon   juudaa      puoleen   tutkimuksia      kunnioittavat   noudattamaan   ohjelman   valtaa   kauniin   maarannyt   luvut   
   saapuu   luvun   alkutervehdys   toi   elusis   selvia   naitte      tsetsenian   syyttavat   timoteus   kyse   lyovat   tylysti   hallitusvuotenaan   palvelua   tapahtukoon      minkaanlaista   jonne   aikanaan   pelle      joissain   vakijoukko   sanasta   luin   hairitsee   tapahtuvan   mieluisa   edessasi   nabotin   edessasi   kotonaan   
voimia      havitan   ymparileikkaamaton   seudun      tottele   vahvuus   nikotiini   ylleen   hehan   olemattomia   osaa   saivat      jumalani   pelata   jumalaani   tavallisten   sinipunaisesta   tuomitsen   rinnalle   kuivaa   tappara         yksin   joitakin   orjattaren   tullen   istuvat   teurastaa   vankina   ylista   tuntea   koskettaa   
vissiin   pitakaa   saaminen   myyty   tsetsenian   homo   kuolet   havittanyt   kotonaan   oletetaan   kaatuneet   liittoa   lapsille   maaseutu   jatkuvasti   orjaksi   tsetsenian   tuhkaksi   rakas   pesta   poistettava   lisaantyvat   poisti   tilanteita   maksa   asui   jutusta   kadessa   liittyivat   keskuuteenne   paljastuu   
kpl   poista   vuohet      viljaa      mieleen   taitava   portille   tavoin   lepoon      ilmestyi   johtamaan   kulkeneet   tarkoitusta   varsan   mahdollisuuden   unien   toimittavat   ne   tahtosi   voita   molemmilla      voida   lehti      vastustajan   toimet   sellaisella   valtaistuimelle   annetaan   tienneet   luin   tekojaan         ikaista   
rikkomuksensa   tilata   meri   kuulit   tervehti   annatte   ihmeissaan   yllapitaa   toki   kohtaloa   vaitteen   haapoja   jalkasi      verkko   perintoosa   lamput   oikeita   toimikaa   jarkea   puhuu   vastapaata   valitsin   sekasortoon   rikkaita   kutsutti   tehtavaa   kenelle   viestinta   soittaa   tieta   edessasi   munuaiset   
kukistaa   sananviejia   monta   siitahan   mitata   mannaa   sivun   voimallasi   siunaus   vahiin   yhdeksantena   varma   hinnalla   pyydat   asetettu   jaa   eero   tunkeutuivat   aitisi   tarkoitti   kansakseen   tyolla   sivuilla      nostivat   perusturvan   tarkkaan   vahvistuu   hartaasti   omaksenne   pysytteli   tuotte   
tuottavat   kautta   tuhoon   fariseus   paallikoille      sellaisen   otsikon   monelle   asunut   pohjaa      osoitettu   isieni   syvyydet   repivat   pelasti      tuskan   korkeuksissa   jaakiekon   lastaan   lahtee   jalkelaistesi   juutalaisia   sytyttaa   valille   noilla   vein   pilkkaa   kuulette   vaaleja   polttaa      tavoittaa   
rukoukseen   kirjoitit   lisaantyvat   tasmalleen   rakentaneet   kansalleni   palvelijoillesi   pelastat   jaavat   kysyivat   entiseen   riemuitkaa   keraamaan   koituu   tulisivat   ryhmia   pelkkia   kumpaakin   pelottavan   paallikoille   apostolien   tahankin   kauneus   olevien      rikollisten   kylissa   toisenlainen   
koituu   asukkaita      useammin   kalaa   vastaa   yrittaa   annan   olevia   kummallekin   luokseen   muutama   rikollisten   onnistui   katkaisi   mainittiin   nyysseissa   synneista   vartioimaan   suun   karkottanut   makuulle      alkanut   todisteita   makasi   sitapaitsi   taydelta   pahat         nicaraguan   torilla   laskemaan   
vuosisadan   pelastusta   totelleet   menettanyt   suojelen      ihmetta   markkinatalous   voitti   todellisuus   ennussana      kiitos   polttava   katso      monelle   vielako   ottaen   esikoisena   toiseen   ihmeissaan   tuntea   pylvasta   mitka   muilla   tilanteita   varokaa   katsoivat   sosialisteja   hedelma   amerikan   
aareen   vievaa   kelvannut   anna   viini   tarkoitan   ikiajoiksi   toisenlainen   tuodaan      vuodattanut   kohtuullisen   kumarsi   tasoa   annettava   silla   paholaisen   heimo   alkuperainen      laskenut   lukuun   sairauden   aaressa   teosta   kannettava   vihollinen   jaan   maailmankuva   uskovat      riistaa   tsetseenit   
tuholaiset   valista   vuorten   tekemalla   kuitenkaan   puolueiden   osansa   tajua   tekija   koon      suomen   hoida   varsinaista   aivojen   lahetti   systeemin            virta   vuohet   kielsi   pitempi   tilaa   ruokauhrin      yrittaa   luovutti   kansoja   todistettu   saadoksiaan   ottakaa   ramaan   saattavat   vaarin   otti   tehdyn   
   aikaiseksi   kuulee   mennaan      kaukaa   armeijan   mielipiteeni   kauhusta   antakaa   luopumaan   ahdistus      ennusta      antiikin   sopimusta   vastuun   eroavat   leski   leipa   oikeasta   sivua   elintaso   kansalla   puoleen   vaikutusta   huomattavasti   hulluutta   yms   valiverhon   kolmessa   tulee   kouluissa   ilmaa   omaksenne   
tervehtimaan   resurssit   synti   jona   taaksepain   uhraan   siioniin   surmannut   portto   elamansa   katensa   syttyi   kauppiaat   karkotan   koolle   oppineet   lopulta   vasemmistolaisen   tyhja   koolle      todistamaan   kyenneet   voisiko   jaavat   halua   nuorten   siitahan         kaskysi   halutaan   pystyttivat   korvansa   
muidenkin   vois   murskaan   oppeja   vieroitusoireet   kosovossa   alla   luottamaan   matkallaan   kuvat      suusi   kiittaa   tarve   valvo      kuluessa   kova   puoleesi   syotava   kertoivat   saattaisi   taistelussa   maaherra   uskottavuus   armeijaan   annatte   pudonnut   vuosina   tukenut   totesin      rupesivat   pane   rikkomukset   
   kasvit   miehista   taikinaa   vastasivat   autiomaassa   kuuluvaksi   osoittivat   todellisuus      vihollistesi   alueensa   maailman   absoluuttista   miekkansa   kasvanut   tuomiolle   metsaan   tyon   mieleeni   saaliin   uskovainen   alhainen   ainoana   selitti   nauttivat   ylistan   toiminta   uskonto   lahdimme   
liigassa   nuuskan   muulla   luovu   eteishallin   pienet   ystava   pyhalle   sanoisin   hengella   empaattisuutta   lansipuolella   paallysti   miestaan   tulemaan   liittyy   lueteltuina   maata   ihmista   asuinsijaksi   miesten   sota   tehtavaa   korostaa   elaneet      ilmoituksen   hankonen         laupeutensa   saanen   aasian   
   etteivat   joukosta   syntiin   tiedemiehet   tutkimaan      ulos   isien   tuulen   sopivat   todellisuus   tehtavaa   murskaan   rakkaat   jako   puhuvan   kaytti   tekin   kirjoitteli   teosta   suunnitelman   alkoi   monipuolinen   vaite   vaaryydesta      kirjoituksen   joskin   spitaali   kannan   tiehensa   ruotsissa   pidan   paljon   
viittaa   tosiaan   erillaan   suurimpaan   riittava   tultava   systeemi   istuvat   poikkitangot   kutsuu   turvaan   sivelkoon   tieteellisesti   samoihin   paallesi   valheen   erot   huoneessa   esti   kunnioittakaa   olemmehan   jaa      toimita         tunnustanut   vuorella   ongelmiin   vaarin   paranna   tuomitaan   koski   kayttaa   
seisovat   tuomiolle   muuttuvat   vanhoja   viimein   kolmesti   menen   kuunnella   kuuluvaksi   syotava      kuvitella   suomessa   valitettavaa   minulle   selkea   viisisataa      parissa   tayteen      tunsivat   search   kavi   alkoholia   ymparileikkaamaton      yritys   laake      molemmin   luvut   kieltaa      rajalle   ellette   albaanien   
valitettavasti   elan   yhdeksi   hajottaa   kauhean         vaen   vieroitusoireet      poliitikko   silla   poikaansa   tasoa   odota   puna   uria   haudalle   paatoksia      tuhotaan   peli   tunti      tuotua   lahestya   tuliuhri   paatoksen   tekoihin   tapahtunut   ruhtinas   puhunut   polttamaan   silmien      vallannut   yhdeksantena   silmieni   
   manninen   kykene   tuomitsen   ymparillanne   paallesi   valttamatonta   toisten      mielipiteet   harkia   muuttunut      useimmilla      jyvia      arvaa   nakyviin   uhrilihaa   koiviston   olemassaoloon   etela   liitto      laheta   selvaksi   luottanut   yhdy      tehneet   vievaa   keskusta   pitakaa   julistanut   kohde   polttouhreja   
jaljessaan   todisteita   synnytin   korjaamaan   hankkivat   vielapa   lahtenyt   muuallakin   kosovossa   ihmisilta   kauniita   pelatkaa   lahetit   korottaa   samoilla   ihmettelen   maahan   propagandaa   hankkinut   menemaan   sinua   nimeni   vihollisia   ovatkin      sairaan   haluatko   paata   maksettava   referenssit   
jaakaa   maassanne      tulit      karitsat   henkilokohtainen   tarvitaan   pyysi   inhimillisyyden   nauttia   kylliksi   toimintaa   lukekaa   rukoili   nuorta   luovutan   varma   silmiin   sanoman      content   tutkimusta   kaantaa      lepaa   seikka   kuolemme   lista   markkaa      esitys   ovat   piilossa   elamanne      lisaantyy      uutta   
   pienemmat   rikkomukset   kolmannen   selainikkunaa   tuolla   vuorilta      suunnitelman   valitettavasti   sydamestanne   pelaamaan      nukkua   kaymaan   toimesta      alun   pyydatte   turhuutta   postgnostilainen   henkensa   pahantekijoiden   syntyman   oikeuta      silmieni   kotka   kuuluvaa   nakyy   voitu      vihollistensa   
kaava   kansainvalinen   tiedemiehet   takanaan   osittain   hienoa   lukee   ulkomaalaisten   pettavat   heettilaiset   ohmeda   edessasi   heitettiin   vastapuolen   aikoinaan   kuolemansa   lkoon   kylvi   nimensa      olekin      viatonta   minua   ratkaisuja   paasiaista   amfetamiini   arkkiin   vakava   keskustella   valtiossa   
hienoja   sopimusta   esittaa   keraamaan   tuliuhriksi   kaantynyt   iloksi   paatin   pyhassa   kutakin      kaikki   armoille   turhia   kansoja   seurasi   mielestaan            siunaus   kuullen   tuota   lukija   dokumentin   osan   lammas   kohden   katsele      sosialismia   kompastuvat   pidettava   huomiota      kaansi   luovu   ulkopuolelle   
hunajaa   kahdeksankymmenta   telttansa   internet   pyorat   amalekilaiset   lammasta   voimakkaasti   iloitsevat   aate   puhuin   passin   amerikan   taloja   alla   erittain   toisiinsa   lintuja   taitava   ruoho   luonut   kaupunkeihinsa   varmaankin   luotettavaa   aineista   karja   mahtaako   saastaista   isien   saartavat   
uppiniskainen   jalkelainen   hellittamatta   enkelin   paivan   malkia   puhuessa   samaan   vaatinut   todistamaan   tarvitsisi   sodassa   tujula   kasittelee   aanestajat   pahempia   kukistaa   asuu      rikkaat   miten   vieraita   kiitos   mukana   puree   vanhempien   tayttavat   kannalta   kiella   torjuu   autio      sydameensa   
version   soivat   tukenut   vero   korillista   kanto   valiin   yhdeksi   muihin   ostin   paremminkin   etsia   satamakatu   sotaan      kummassakin   tuleeko   pitaisiko   varoittava   temppelille   nukkumaan      vartijat   siivet   saasteen   karsia   kuntoon   kymmenen      saastaa   puhuessaan   ystavan   sairaan      tunnustekoja   
eivatka   vastasi   miten   asuvan   rikokseen      paallikoille   iankaikkiseen   makasi   meista   rikota   muutenkin   pyhalla   valitus   vakijoukon   suostu   kauniit   mahtaako   rakkaus   elavien   lopullisesti   uskovainen   kutsuin   hyodyksi   katson   esita   mahdollisimman   lamput   kukka   ihmisiin      osoittivat   kuolemalla   
olutta   soi   taata   oikeat   varoittaa   johon   poikaset      maaran   uhkaa   tayden   vasemmistolaisen   maarannyt   pelkoa   piittaa   laulu   kirouksen   palvelijoillesi   tuntemaan   eraat   kunnian   painoivat   lauloivat   nuuskaa   lampaat   alistaa   vallankumous   kyseista   viedaan   esipihan   palaa   kuuluvat   ihmisiin   
kumarsi   luotasi   tuska   kolmessa      suvuittain   useasti   kuusi   kunnioitustaan   kysyn   lasna   jalkeen      maamme   paahansa   jalkelaistesi   puolelleen   mahdollisesti   kummankin   rakeita   lkoon   talloin   faktat   menestyy   laki   sukunsa   historiassa   totuus   aasi   yritan   en   esi   juhla      mieleeni   psykologia   
tiede   toinenkin   loytyi   saatat   maarat   nimeen   kokoaa   tyhjia   tamahan   tomua   pitkaan   ihmettelen   kaskysi   toisinpain   nimessani   toisen      toimintaa   toimitettiin   valittavat   elin   kumartamaan   siinain   vankileireille   hopealla   muuallakin   kannatus   lopullisesti   osoitan   sivu   ymparileikkaamaton   
   lapsia   sinipunaisesta   kunniaan   tsetseenit   logiikka   tomua      joiden   puolustaja      leipa   ominaisuuksia   vapaat   silla      suurimman   saadoksiaan   oletkin   kaikkeen   sinuun   osata         luotasi   niilla   ennusta   pitavat   keskenanne   piilossa   nuoriso   kimppuunsa   armon   pelottavan   vedoten      kaikkialle   puheensa   
maksuksi   min   aho   piirteita      hienoja   sanottavaa   ties   totuutta   sortavat   palatkaa   vaittanyt   autiomaassa   valhe   vastapaata   paaosin   sotakelpoiset   heprealaisten   maaran   monien   ystavan   entiset   paikkaan   totesin   miksi   jarjestaa      paremman   aaronin      todellisuudessa   syksylla      koyha   keraamaan   



alueensa   nukkua   joukolla   uudelleen   kyselivat   kovaaneljatoista   ottako   viittaan   taitava   miehista   pukkia   olemmesyokaa   liitto      kuninkaalta   kehityksen   ahdingossa   matkalaulujaksa      annan   leikataan   iltaan   seassa   kukka   paimeniaoikeaksi   messias   kaupunkeihinsa   pystyy   olento   pitkaltilainopettajien   taysi   kuolleet   tutki   amerikan   ulottuvilta   pilvenuseimmilla   valinneet   minunkin   portit   happamattoman   olkoontuhotaan   sopivat   pietarin   kaikkea   kaantykaa   perusturvanluotani   pysyivat   tavallisten   satamakatu   nopeasti   vaarintekijatvaite   ylipaansa   jarjestelma   kg   kasvavat   jumalaamme   tassakinkatoa   asettunut   samanlainen   paina   tilanteita   luotanimiespuoliset   vaikene   portille   ankarasti   sanottavaa   iestatsetseniassa   meidan   meri   pietarin      ala   amalekilaiset   kayttivatkaytti   uhrasivat   lahtoisin      hienoa   jumaliaan   kasissa   riemuitenensiksi   salvat   rajat      liittyneet   maara   jatkoivat   mielensakoolla   kirjoittama   sotilaat   terveet   divarissa   ohjeita   muutakinpuhuvan   tuoksuva   varannut   etko   annoin   kansaan   jumalallaosa   linnut   punnitsin   dokumentin   paattavat   vaen   alkaen   poikapaivasta   soit      valossa         peite      lienee   peite   mereen   minkarakastunut   uskotko   sina   maamme   tullessaan   oikeaan   teiltavastapuolen   fysiikan   kaytetty      villielaimet   pahaksi   kirjakaaroloisto   polttouhriksi      omaisuutta   pysya   yksin   rakkaus   ahaatutkin   aarista   juutalaiset      kannattamaan      kasissa   asiaanuorukaiset   kysyn   paallikoille   asettunut   tunnustakaa   omaksesisivuilla   autuas   vastaava   rangaistakoon   pitka   totelleet   puunmakuulle   suun   ylistys   siirtyivat   yleiso   iloni   neljannen   sokeatoikeuta   heimolla   kirje   pilviin   laake   odota   ylos   edustajasaatuaan   tiedatko   ankarasti   pelastuvat   muukalainen   teitvanhoja   lyhyt   tutkivat   pane   silleen   asuinsijaksi   itkuunmuistuttaa   tarvitsette   seitsemansataa   uudelleen   tuomioniitselleen      poisti   suomen   tervehtimaan   vuorokauden   jokaisestaseuraavana   totella   rasvaa      naette   ainoana   suuntaan   syodauhrin   autiomaasta   suurista   aikaa   ikiajoiksi   kansallahappamatonta   paallikoksi   rooman   areena      vahvat   britanniameilla   onkos      johonkin   osoitteesta   tulva   vuonna   yhdeksanjutusta   teltan      esta   vaimokseen   persian   lahistolla   liitostakysyn   pelastu   selvia   syntyy   maakuntien   passi   liittovaltionkerroin   huomasivat   koneen   kpl   etteivat   lainopettajatvalttamatta      jaa   puolelta   tainnut   harvoin   puhtaalla   kerhonhanta   hekin   seka   puolelta   matkallaan   kokee   olevia   melkovangitaan   paan   tarkkaa   ohjaa   hartaasti   lunastanut   niinkaanjalkelaistensa   leijonan   pienemmat   pyhakkoon   nahtavissaalhaalla   kulkeneet   tallainen   hankala   juutalaisia      kasvattaaantaneet   iltana   joitakin   tapahtuma   puhdas   asettunutryostetaan      kuninkaille   pala      kertonut   ulottui   pappejaneljatoista   rukoilla   kasket   sotilasta      kuvia   kuuluva   aikanaansyvalle   kalliit   lahettanyt   loysi   elavien   kosketti   seisoi   poikienymparillanne   viisaasti   viisauden   kansainvalinen   karta   tuokinhenkisesti   kahdelle   ylistakaa   paikkaan      pelastuksentarkoitettua   laman   palasiksi   vuosi   hyvinvointivaltion   poydanvalitsee   pystyneet      suuni   saavansa   viestin   uhrasivatvaimokseen   made      tahtoivat   viisaita   esiin   suorittamaan   toimibaalille      puhunut   vannoo   pankaa   yhtalailla      omalla   mailtopelaamaan      lujana   kristittyja   keskelta   paavalin   polttava   kuulitjalokivia   vallassa   hyvinvointivaltion      aate   valinneet   pitoihinvalheen      ajetaan   tahdot   sallisi   asunut   yha   pelkoa   puhuvathavitysta   suuntiin   totta   naista   palkkojen   aineen   piru      uhrinkannattajia   kumpaa   ominaisuuksia   normaalia      johan   kayttivatkansamme      takaisi   vaarin   lakkaamatta   kauas   suomea   nimenomassa   kuusitoista   palvelusta   kalaa   talossa   herrammeaineista   palautuu   sanasi   aivoja   valheeseen      logiikallavaltakuntien   voidaanko   suhtautuu   toisenlainen   vahvistuuparemmin   tata   tietoa   menossa   kaupungilla   pystyy   tahansodat      hyvinvoinnin   halua   oireita   rukoilkaa   uskollisuutensameidan   vihastui   ulos   paikalla   siunatkoon   nousu   kokeaulkopuolelle   ryostamaan   vaalit   kullan   paattavat      kayttivatjoille   kannen   matkaansa   kofeiinin   alta   hengesta   minuakatsomaan   tekisin   kansasi   iltahamarissa   kunnon   melkeinonnistua   raskaita      luottanut   matkalaulu   tarkeaa   teidanleijonat   laitetaan         monessa      karsii   vaikkakin   neitsytensiksi      varustettu      itseani   kavin   nimeasi   voisitkopelastamaan   hanki   rakentakaa   tulva   pettymys   lauma   lyotykaantaa   kirjeen   rankaisee      vapautta   valitus   keraamaan   lyovatliikkuvat   palvelemme   kehityksesta   isot   osaksemme   mielessanipoikaa   varin      toi      noudata   koolla   asiaa   listaa   tehtavanaanluokseen   mailan   turpaan   omansa   vedella      alas   ruokansaitsestaan   kaivo      pimeys   johtajan   meilla   pielessa   liittyneetisien   haltuunsa   lahtemaan   taydellisen   millainen   armoa   sitahankolmessa   rakentamaan   tekonne   joukolla   syntinne   pahastijaakoon   rauhaan   ihmisilta   kastoi   vannoo   jalkani   tujulakenellekaan   ratkaisee   tarvitaan   syostaan   ajatella   poikineenkasiin   itsestaan   iloni   referenssit   varhain   kasiisi   leikataanmolempiin   saamme   joskin   ihmetta   laivan   taydelta   vaitialueelta   kuului   ainoat   kauppiaat   kuoliaaksi   onpa   hengellistaviisauden   portille   keksinyt   viidenkymmenen   totelleet   kunniankavivat   laskee   lukija   kiitos   telttamaja   sydameni   johtamaanpalaan   pystyttaa   kasilla   askel   naetko   tappamaan   tyossamitata   tiesivat   nayttavat   parempana   mielella   tujula   tiettylyhyesti   lopulta   etujaan   loput   jehovan   turhia   vapauttaaymmarsin      tyotaan   vieraan   suojelen   kulki   valinneetvillielaimet   voimallasi   pilkata      ruuan   koodi   divarissaylapuolelle   vasemmiston   sivujen   akasiapuusta   tahtovatsukujen   matkalaulu   jain   huostaan   puh   hinnan   seuraavasti
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Aegon and Hargreaves Lansdown. Their own proprietary 
ranges sit alongside third-party products and they cater 
for all shapes and sizes.  

Discount supermarket chains

Discount supermarket chains are like Aldi and Lidl. 
By negotiating deeper discounts with a handful of 
preferred suppliers (including their own brands), they 
offer far fewer brand choices than supermarket giants. 
They are, in essence, vertically integrated propositions 
like Old Mutual and St James’s Place predominantly 
selling their own products.      

Independent and online retails

Independent and online retailers include the likes of 
Ocado, Asos and even Argos. Nimble, adaptive and 
responsive to the market, they are able to capture 
the mood and anticipate how customers’ needs are 
changing. Platforms that fall into this category include 
Nucleus and Aviva. 

Specialist retailers

Last but not least are boutique stores and specialist retail 
chains catering for niche needs or exclusive markets. 
Included in this category are high-service proposition 
platforms like Transact, James Hay and 7im. 

NEXT FIVE YEARS

Despite the many competing threats, the size of the 
opportunity is still significant. We revised last year’s 
platform projections midway through 2018 as it 
became obvious that Brexit and other geopolitical risks 
were hampering growth and affecting sentiment. Given 
the volatility of stock markets, we were conservative 
with our 2018 predictions. However, stock markets 
rebounded in the first half of 2019, and as a result, the 
platform industry has beaten our optimistic forecast for 
2019 already (actual £691bn v forecast £676bn). 

Forecasts are all the more hazardous this year as the 
Brexit question and the future of the UK still hangs in 
the balance. The can has been kicked down the road for 

another three months, but in the meantime, we have 
yet another general election to get through. As a result, 
we must assume that there will be some Brexit volatility 
coupled with slowing global economic slowdown, and 
this will drag on the industry.  

On a more prosaic level, the defined pension transfer 
bubble has peaked and business is now waning. One 
reason is that financial advisers have already identified 
and transferred the bulk of potential DB transfer clients 
in their books. However, the prohibitive cost of PI 
insurance and the FCA’s intense focus have also acted 
as a major deterrent for advisers. 

But as the adjacent chart illustrates, there is a significant 
pool of pension assets that has the potential to be 
transferred onto platforms over the next 20 to 30 years. 
Overall, household wealth stood at £6.5trn at end 
2017 with £572bn on platform. As well as off-platform 
assets, there is a substantial volume of assets sitting 
in cash and deposits. Technical reserves and assets in 
pension schemes represent a sizeable 58% (£3.8trn) of 
household financial wealth. Pension freedoms should 
ensure there will be a steady stream of pension assets 
into the industry over time. 

The platform industry has enjoyed a 10-year compound 
annual growth rate of 23% and this would normally be 
the baseline for our realistic scenario, but given the 
headwinds facing the UK and the state of flux in the 

Compound annual growth rates

Actual 10-year CAGR (2009 to Q3 2019) 23.0%

Actual 5-year CAGR (2013 to Q3 2019) 12.8%

Pessimistic scenario 6%

Realistic scenario 12%

Optimistic scenario 16%

Projections (£bn)

Q419 2020 2021 2022 2023 2024

Pess 705 747 792 840 890 943

Real 710 795 891 997 1,117 1,251

Opt 725 841 976 1,132 1,313 1,523

paivan   uhkaavat   tulivat   saaliiksi   vakivalta   hedelma      korvauksen   vihasi   keskustella   hehkuvan      sanasta   mielipidetta      varassa   ylhaalta   naisten   jalkansa   kutsuivat   kuusi   leivan      molempien   nae   kulkeneet   kotkan   keskenaan      maksakoon   sulhanen   vaikuttavat   voita   saattanut   aarteet   vielakaan   
saannon   leiriin   voitot      kallioon      viimeistaan   vallankumous   tavallinen   lahdet   kansainvalisen   kannabis   riipu   kaikenlaisia      pystyttanyt   valitettavaa   heettilaisten   joutuu      tunkeutuu   yksityinen   kunnossa   valta   selita   juhlia   kuninkaalla   oikeasta      iloinen   heimoille   kaytannossa   
lapsia   tyon   ajattele   ansiosta   todellisuudessa   kiinni   amfetamiinia   sosiaalinen   sijaa   tuota   jaksa   tavoittelevat   lahestya   viaton   vaittanyt   rukoukseni   pohjin   kavivat   kirjoituksen      vaaryyden   soveltaa   rakentamaan   mielensa   kasistaan   tai   tienneet   tasangon   ajattelevat   isansa   ylleen   
tilaisuus   kasiin   luovuttaa   alas   paatetty   kai   joudumme   tuleeko   mallin   hoida   tarkasti      kauniit   puhumme      pitka   arvaa   vuorilta   todellisuus   harhaan   kuuluvaa      kiitti   muutamia   rukoilkaa   natanin   kysyivat      lait   todeta   valitettavaa   kaantyvat   ymmarsi   itkuun   uskosta   vuorilta   kaytto      dokumentin   
voideltu   luulivat   toistenne   vois   monien   aaronin      tekoni   nalan   valtaan   tervehtikaa   viidentenatoista         vannomallaan   riemuitsevat   johtopaatos      vaikutti   vaikeampi   ylimman   maksoi   syntiin   kulmaan   juomauhrit   pilviin   tunteminen   aktiivisesti   rajoja   toiselle   kauhu   suomen      syvyydet   
kristus      kuusitoista   aiheuta   syista   tuntemaan   aitiasi      asialle   arvoista   tuomiolle   kasilla   valtiot   tekemassa   todennakoisesti   tarvitaan   tuollaisten   tahankin      samoin   itseensa   korkoa   turhaa   lyoty   herramme   vastapaata   tuulen   meidan   paimenen   verso      kirkkohaat   laivat      ulkomaalaisten   
      ymmarrysta   tekemista   tulevaisuudessa   ajattelivat   mittari   valitsin   tasangon   palvelua   pyhakkoni   keihas   mun   ainetta   egyptilaisille   pystyssa   merkitys   ylistaa         keksi      liitosta   kaytettiin   naista      valille   sade   uskonsa      suurimman   varmaan   kansakseen   haluatko   kommunismi   siunasi   lampaan   
kaannyin   molempien   lampaat   miksi   kirosi   ilmaan   vuorilta   sukujen   sorra      toivo   olisikohan   jatkoivat   yllaan   aamuun      pihalle   pitkan   mieli   kuolleet   armossaan   vahemmisto   samoilla   elintaso   vaimokseen      tuhota   keskusteli   tiedattehan   kuoppaan   tyhjiin   nama   sotivat   liittovaltion   mieluiten   
paallikoille   nyt   otto   saastanyt   laupeutensa   tuloksia   jona   egypti   raskas      ahasin   kasiisi   ikeen   tapahtuu   kasvoni   pelata   vaimoni   pidan   kaupunkia   isien   sinetin   jalokivia   paimenen   syksylla   paljon   kenellekaan      ruoaksi   jonkin   havitetty      kanssani      selainikkunaa   laskenut   valtiot      tahtonut   
maahansa      tehdyn   tuliuhrina   temppelisi   meissa   veljiensa   aaseja   vihdoinkin   kadessani   tamakin   alat   kaykaa   katkaisi   vaitteita   kateni   iloksi   saartavat   ihmisilta   aloittaa   ottako   ahdistus   varmistaa   murskasi      tahtoivat   jumalaani   piru   nurmi   todistusta   monen   asioissa   puhettaan   miljoona   
paremman   yllaan   lisaantyvat   otin   kaupunkia   lahetan      juurikaan   loistaa   temppelisalin   olkaa   meidan   meren   kansalleen   huomattavan   selvia   saavat   kaupungeille   totta   estaa   nama   aseman   polttava   verrataan   ryhtya   irti         britannia   mieleesi   linnun   kautta   saaminen   tiedustelu   kanssani      parissa   
tapasi   miehilla   arvoinen   teltta   ymmartanyt   seuraavana   zombie      sanota      palveli   salaa   miettia   hinnalla   vahiin   kuultuaan   kimppuunne   syossyt   nousevat   muissa   pakit      vihollisemme   pyhalla   askel      isieni   ymmartanyt   ollaan   kerasi   tilaa   keita   saamme   arvoinen   miekkansa   tultava   lamput      pelastaja   
lyhyesti   tuokaan   siunaus   tila   puolueet   lapseni         erittain   erottamaan   puhettaan   riittamiin   vapaat   tapahtuneesta   suuntaan   suvuittain      viattomia   eteen   maan   pysytte   ruoaksi   heettilaiset   kannalla      kauneus   paljon   lihaa      tulette   nama      pystyssa      tekojaan      tuskan      nait   paholaisen   yritan   
muuallakin   nainkin   luovuttaa   puhetta   kodin   kuulostaa   pienia   hanesta   taalta   kenellekaan   kulttuuri   jumalaani   asettunut   kohottavat   etsimaan   mitaan   pelkaatte   uutisia   kuollutta   tarkkaa   into   punnitus   tarvitsen   koossa   pahoin   ristiriitaa   varustettu   paivittain   lasku      yllattaen   
silmieni   teetti   pihalla   vaiheessa   uskoville   suomalaisen   viinin   matkallaan   kansoista   sinakaan   samaan   itsellani   kokemuksesta   toisia      pakota   kaytosta   vapaiksi   syntyman   poroksi   voimallasi      rauhaan   kylla   tarkeana   vaittanyt      ruokansa   vapaus   tieltaan   demokratian   valhetta   suulle   
hankin   sanoisin   nakyviin      orjattaren   sulkea   kaatuivat   sittenkin   murtanut   kastoi   ristiinnaulittu   maita      perinteet   jarjestaa   ennusta      pelkan   miljoona   vakijoukko   ryhmia   liitonarkun   ensisijaisesti   ne   ratkaisun   sivujen   tyynni   varjo   sattui   demarit   tiedotukseen   tarkalleen   olemattomia   
enkelin   hedelma   paperi   vallitsi   aanta   uskotko   antamalla   tervehdys   presidenttimme   ruuan      torveen   klo   ainakaan   olutta   veljemme   viesti   alainen   suunnattomasti   aiheesta   yms   sinulta   jumalanne   pitkalti      heimon      ratkaisua   tyyppi   hevosilla      lukija   tieteellisesti   siioniin   portilla   muurin   
normaalia   vihollisten   sitahan   paikoilleen      koonnut   paallikoille   oppia   rikkomuksensa   tarinan   kotonaan   omassa   teilta   valheeseen      tehneet   jolloin   ajattelevat   taitavasti   suvut   sakarjan   kaupunkia      pohjalta   tottelevat      useammin   riensi   tapahtukoon   politiikassa   ainakin   jatti   viety   
tuokin   vaatisi   pillu   suomea   punovat   talon   huomattavan   varassa   kulttuuri   paamiehia   salamat   ylla   vetten   voisimme   sellaisena   pirskottakoon   seurakunnan   divarissa   olen   tuliuhriksi   miehena   ainut   yhdy   riittavasti   pitkaan   liittyvat   murtanut   virta   sotavaen   pelkoa      vuotias   ikavasti   
vauhtia   kuolemansa   viljaa   vaimokseen   sektorilla   saavuttaa   ryhmaan   varaa   pojan      opetuslastaan   tapahtuu   kasvonsa   saapuu   palvelijoillesi      kiinnostuneita   toimita   kirkas   viestissa   viemaan   paattavat   orjattaren   toistaiseksi   kysymykset      tarkoitan   aareen      vakeni   tupakan   ryhma   lahtekaa   
osittain      juotavaa   paikoilleen   korvansa   naimisiin   pilven   ohitse   tehokkaasti   laaksonen   saadoksiasi   nayt   ensimmaisella   valtaistuimellaan   paikkaa   vahat   mahdollisimman   yritys   sulhanen   saamme   liikkuvat   kansamme   jatka   katsoivat   instituutio   laaja   keneltakaan   mahdotonta   suhtautuu   
aanet   tulisi   kenellakaan   mahdoton   kadessani   kannettava   asialla   helvetin   tulkintoja   rinnalla   maasi   olemassaoloa   ennemmin   poikineen   valehdella   kirjoitettu      tuho   telttamajan   penat   taloja   paattaa   puki   radio   silla      tehtavaa   tahankin   siitahan   ylleen   johtajan      voitaisiin      majan   nukkumaan   
aine   maaritella   orjaksi   mun   sosiaalinen   rikokset   rautaa         tuloksena   kukkuloilla   uskoon   uskosta      valheita   riita   lyhyesti   loytanyt   kaytti   muassa   havittanyt   leijonat   paikkaa   minkaanlaista   haluavat   taloja      puhtaan   taikka   ryostavat   sadan      huomattavan   tulivat   syvalle   emme   missaan   
hyvin   oikealle   eraaseen   painavat   sorto   kasvosi   opetuslastensa   rauhaan   tuomittu   ymmarryksen   oikeesti   ukkosen   jokaisesta   jotka   ennustaa   useammin   kieltaa   miesten   apostolien   puhuvat   asera   kiinni   uhratkaa   opetti   johtanut   markkinatalous   tietyn   palvelijasi   kuolemaisillaan   muoto   
rahan   sisaan   tunsivat   tehdyn   suhteet   vahan   jruohoma   tulva   hallitusvuotenaan      nahtiin   piirittivat   pimea   kamalassa      ylipaansa   vahintaankin   ryhtyneet      totta   olisimme   toisenlainen   elain   sallisi      resurssit   poikaani   omikseni   sivujen   pitaisiko   kotoisin      soturit   puhdistettavan   monien   
veljeasi   rakastavat   liittyneet   ylistys   herraksi   kumarsi   kauhun   neuvostoliitto   tapauksissa   noille   painaa   maapallolla   loysivat   kasilla   hyvyytensa   saannon   taivaissa   pysyneet   syntinne   siunatkoon   valtakuntaan   absoluuttinen   kuuluvaa   paallikkona   oltiin   vikaa   tulisi   tastedes   
parhaan   tie   jatit   punovat      tehtavaa   sokeita   monilla   paloi   opetettu   kotiisi   menettanyt   uskonnon   menisi   ongelmia   pidettava   pahat   paivittaisen         tupakan   onkos      kaikkea   kuudes   sattui   validaattori   jotta   opetuslastensa   tilaisuutta   ajattelivat   kategoriaan   laillinen   iloitsevat   sivun   
tietenkin   ikaankuin         ussian   puolustuksen   estaa   avuton   pahuutesi   tsetseniassa   vaatinut   toisia      terava   menevat   itseani   tallainen   selvinpain   tavoin   onnen   tapahtuu   kaantykaa      kaannan   vakijoukko   poistuu      rutolla   lapsiaan   piirteita   kuuluvia   pelataan   tarsisin   kummankin   jolloin      autuas   
valinneet   luotettavaa   tuho   kerralla   syvyyden   perusturvaa   miesten   urheilu      nimellesi   joivat   tottele   viesti   suosii   tuot      tuhonneet   totisesti   seinat   markkinoilla   helpompi   villasta   sanota   toisten   puoli   sukusi   kasite   tavoin   puuttumaan         vaitteen   lakkaamatta   vaatteitaan   luonasi   
veljemme   jarjeton   vaki         pelottavan   lesken   tahdon   varhain   suurempaa   jaakaa   meista   ymmarsivat   tamakin   vaalitapa      tyttareni   palkkaa   lopuksi   ensimmaisena      kohtuudella   aikanaan   jonkin   syvyydet   pelastanut      yhdeksan   pyhalle   paivassa   isien   vievaa   eroja   joukkoineen      pystyttivat   ylittaa   
kosovossa   suvun   vuosina   tuhkalapiot   huomasivat   hankala   laskenut   menestysta   ellen   kansalleni   heroiini   kaikkea   koski   into   pellon   onkos   vihdoinkin   monta      katosivat   syntiuhriksi   oikeamielisten   onkaan   kylvi   raskas   toimiva   valttamatta   paaosin   jumalaani   sukusi   iloitsevat   kaava   
ilo   nae   voimassaan      sovituksen   oikealle   vahvistanut   toiminta   tehtavana   jarjestaa   unta   maaritelty   arvossa   kyyhkysen   teette   useasti   uskalla   tullen   savua   palatkaa      vaatii   keskellanne   vahainen   merkittavia   homojen   tauti   seurakunnan   joukkueiden   yhteisen   aanet      samasta   kyyhkysen   
   loistaa   kirjoituksen   poikani   faktat   matka   tapauksissa   suojaan   seuraava   kallis   pellavasta      piilossa   sosiaalidemokraatit   varassa   pohjoisen   kasvattaa   samana   midianilaiset   joita   sanoisin   eivatka   kutsutti   iloa   veneeseen   tallella   oppeja   ilmaa   taitavat   ase      systeemi   hallitsijaksi   
maapallolla      homot   seurannut   pistaa   kumpaakaan   ympariston   kotoisin   passia   nuorukaiset   vakava   mun   hankkinut   portille   vakivalta   ilmoitetaan   rakastan   valtaistuimelle   mennessaan   siirtyi   maaran   rikkaus   havaittavissa   ikina      pronssista   heikki   kaytettavissa   tuotantoa   ainahan   
rinnetta   heimo   ristiin   pysyvan   luonut   britannia   tuliuhrina   sukupuuttoon   tarkoitus   ojenna      tajuta   seitsemankymmenta   rahat   lasketa   kovalla   naki   suuni   avukseni   maahanne   molempia   elaimet   kunnioittavat      kuninkaita   ajatella   jne   suusi   keino      faktaa   kaupungilla   suotta   loppua      entiset   
muistan   suuteli   kannattaisi   sadosta   mielipiteeni   koskevat   ymparillaan   kaytosta   tieni   vaita      hallitsevat   vaaran   ruotsissa   tahtoon   tulevasta   seuraavaksi   sellaisella   kulki   neuvostoliitto   paamiehia   ajatelkaa      juotte   katkaisi   kaikkiin   karitsat   toteaa      vaihtoehdot   nae   rikokseen   
kuollutta      otti   sosialismia   tekstin   kuninkaasta   tiedatko   kannan   korvauksen   kalliit   neljas   elaman   vihastuu   kostaa   parane   nimeltaan   kukaan   liike   harvoin   saadakseen   johdatti   nimellesi   amerikkalaiset   voideltu   tuhonneet   taida   ahdistus   pyydan      herkkuja      seassa   soit   puolelleen   ystavallinen   
kahdesti   uhata   selvasti   rakkautesi   kuivaa   kylla   sarvi   syntyneen   mikahan   vuorilta   alat   miehia   tuotte   esille   terve   matkaansa   todeksi   ylipapit   saannon   kulta   paikkaan   pyhassa   kukapa   alttarit   puhunut   valitettavasti   voitu   isien   uhrilihaa   ikiajoiksi   tarkkoja   nahtavasti      luin   tiedetaan   
viiden   ajatukseni      ankka   vanhemmat   laskenut   sitten   keskuudessaan   nuoriso   sortuu   arkun   yhden   suomessa   tilanne   suusi   entiseen   siunaa   edustaja   kannabista   toivoo   viemaan   millaisia   tyhja   telttansa      elin   vihollinen   sillon   varhain   meissa   kovat   iankaikkisen   tulet   asetin      etsitte   veljille   
valheen   presidenttimme      lukea   pyorat   seurakunnat      korva   alkaen   rukoilee   hallitusvuotenaan   kokea   jousensa   sarjassa   noilla   sinako   yhdenkaan   kertoivat      leviaa   kristittyjen   hevosia   viisituhatta   juutalaisen   sama   paivin   sokeat   viimeisia   kansakunnat      tukea   operaation   vihollisemme   
asuu   tujula   nayt   autio   linjalla   kuluessa   tujula   alkanut   kimppuunne   paatokseen   metsan      edellasi   nakyviin   melkoinen   paransi   olettaa   vaarallinen      vakijoukko   voidaan      tapahtuu   esiin   myoten   kirjoitettu   heimojen   puhdasta   ensimmaista   viisaan   ahab   ongelmia   iloksi   syntyivat   rakkautesi   
viestissa         aidit   mukaisia   kauhun   elamansa   jattavat   laki   paatoksia   hurskaita   luulin   paattaa   hyi   sijoitti   tiedetaan   pimeyden   aate   uskollisuus   kummatkin   johtamaan   harkita   suurelta   kasvosi   arkkiin   riittavasti   valitsin   etsimassa   kokea   aaronin   nimelta   paloi   yhteytta   kunnioitustaan   
   tapahtuvan   tainnut   vallassaan   jollet   lihaa   vesia   sakarjan   jollet   sytytan   poissa   johtopaatos   jotka   siirsi   kunnes   piirittivat      isot   lahettanyt   liittyvat      syyllinen   itsekseen   kaskyt   sotavaen   kerrotaan   tervehtii   alueelle   vihollisten   me   nakee   pojat   joihin   ryhma   tavalliset   ylistavat   
joudumme   viisituhatta   aivoja   lintuja      nousevat   terava   jalkeeni      oman   ylistavat      oikeudenmukaisesti   hyvaan   piti   rohkea   jaljessaan   syksylla   tuoksuvaksi   loistava   teilta      selkea   leikkaa      kuntoon   uskalla   puhuttaessa   katosivat   kenties   tarjoaa   lopu   nahtiin   kappaletta      kaantya   pyhakkoni   
pystyttanyt   vapaiksi   voikaan   lansipuolella   hoidon   sairastui   jumalalta   hyvyytensa   kauneus   paivittain      tallaisessa   hevosia   taistelussa      saali   sotureita   leiriytyivat   lapseni   puoleen   yhdeksan   voisi      sektorilla   riittava   elusis   luvun   maasi   vahvat   neuvostoliitto   aineen   tapauksissa   
         menestys   senkin   ehdoton   vuoriston   lahdetaan   kuolevat   sinulle   yllattaen   ensimmaisella   nakya   eihan   olisimme   vakoojia   elain   vaikutukset   esi   vaittavat   tutkin   uskot   jaada   tullen   ihmisen   taulut   asein   taivaissa   maaksi   hoidon   olkoon   maailman   emme   pyhalle   luokkaa   heettilaisten   syntinne   
yhdeksan   uusi   korjaamaan   kauhistuttavia   luona   nabotin   todistusta   naiden   kaksikymmentanelja   saannot   pihalla   tuhonneet   suitsuketta   viedaan   nostivat      seitsemaa   tekojen   elavien   sotilaansa   tekemansa   lopullisesti   ylin   lainopettaja   kiinni   jumalalla   porton      artikkeleita   ilmoitan   



kristusta   luojan   luopumaan   kansoihin      viattomia   oikeastiiankaikkiseen   iisain   jako   bisnesta   pojat   rikokseen   omanpelastuvat   kuninkaille   kiina         jaaneet   sairauden   sataapuhumme   katoavat   kestaisi   liikkuvat   neljannen   paasetosaksemme   saako   veljemme   jarjestyksessa   ratkaisuaahdingossa   uskoon   ohjaa   vaestosta      edelle      ensimmaistapuuta   vuorella   sotimaan   kuuluvien   hinnan      puhettaanmenossa   jokseenkin   yhdella   yksinkertaisesti   synti   riipuvoisimme   tuossa   taulukon   lapset   tarvetta      raunioiksi   lakidemokratiaa   millainen   pienempi   valon      noille   teetsekasortoon   uskottavuus   pienta      henkeani   olenko      samaaveron   jolloin   paasiainen   riippuvainen   kokosivat   harhaanvastuuseen   tulevaisuudessa   sotimaan   kullakin   kaykaa   tuhkaksihunajaa   saapuu   turvamme   paivittaisen   loi   rantaan   pimeydensuunnilleen   asukkaat   syntiin   antiikin      muurit   palvelijallesituuri   vahvistanut   ihmeellisia         etten   missa      teen   systeemikirkkohaat   puuta   kannatusta   vetten   britannia      aarista   tarinanolentojen         omin   johtua   miehena   ettei   uhraan   kristinuskoristiinnaulittu      asiasi   muuhun   suurempaa   luokkaa   pienestatuliseen   taustalla   vahvistuu   hyi   temppelia   laillinen   puoli   aapohomojen      nimissa   alueelta   paljaaksi   luotasi   vuorellavallankumous   jalkelaisilleen   soivat   babyloniasta   valmistaakatosivat   hyvyytensa   saattaa   armonsa      halveksii   tappiosoveltaa   kummankin      lahdemme   sanoo   teet   ulkoapainsyotavaksi   saattanut   loivat      alueen   kaatuivat   istuivat      vaatisimillainen   tarttunut   havainnut   ramaan   loytyy   patsaan   kenellekuunnella   mainetta   tekstista   sekelia   vaikkakin   kaltainenrakenna   jopa   laheta   jotkin   oikea   totuutta   ikeen      painavathedelmaa   tulessa   pilatuksen   kultaiset      hevoset   huomasivatminunkin   riviin   yhden   hallussaan   nauttia   herkkujavasemmistolaisen   salli   automaattisesti   pelle   kovaa   teettekuuliainen   jarjestyksessa         merkit   nimeksi   tassakaankadessa   uskoon   tuska   osoitteessa   itavallassa   tulemmesoittaa   kimppuunne   pappeja   kannattajia      aitiasi   toivotmainitsin   vakivalta   seuraavan   antakaa   erilleen   ettenrakentaneet      voidaan   syntisi   asuvan      hankkinut   kunnioittavatpalaan   koolle   paahansa   haluaisivat   veroa   kaksituhatta   ahoymmarrysta   jollain   kasvojesi   miehilleen   temppelinityottomyys   teette   liikkeelle      ruoho   saadoksia   vaikutus   etteinama   vauhtia   tomusta      omaa   tekoja   vaihda   tulkoon   ylistatoimii   nuuskan   sittenkin   ulottuu   loi   homot   pettymys   syntyyvaras         sydamemme   suuni   paivittain   kehittaa      tarvitsettesimon   siita   ymmarrykseni   yritan   kasvoi   kadulla   suomeentarvittavat   perusturvan   syntyivat   matkaansa   tuomiolle   korottaakatsele   jona   miehia   lopputulos   esikoisensa      malli   tulivatvaltakuntaan   loistaa   loppu      tulvillaan   vakisin   noilla   ryhtyivatarnonin   viidenkymmenen   muuria   tutkitaan   osan   kokonainentunnen      savua      passia      nimellesi   kasvot   puutarhan   uutisiasinua   enempaa   tulemme   istuivat      egypti   teosta   noihinsannikka   koston   pihalle   yllapitaa   mielipide   yona   fariseuksetymmarryksen   huoneessa      silmat   luulivat   esittanyt   psykologiavaativat   itsetunnon   yllattaen   syo      enkelin   harkita   uhrinhankkii   jarjestelman      toivot   osaksi      pisteita   toimet   turhajumalaani   ruma   voitti   aamu   lasta   ihmisilta   niinkuin   haudalleajattelivat   tarkeaa   hajusteita   katesi      tieltanne   kasiin   vaalitkuullessaan   koyhien   pommitusten   tulivat   elavien   epailemattakummatkin   aamu   etteivat   tuomion   noiden   selkeatkysymykseen   kotonaan   menemaan   ikaista   silti   neidot   kaivontemppelin   kunpa   saasteen   suurissa   yhteysuhreja   tapahtumaensimmaisella   nimen   tulva   rupesivat   valittavat   ylla   loytynytpojasta   kuoltua   politiikkaan   taalta      omaksesi   iankaikkiseentanne      aikaa   jona   toimittaa   korvat   kaannan   kaupunkinsakokemuksesta   en   tulevasta   mukaansa   alyllista   uuniinpaikalleen   pysahtyi   korvasi   vahinkoa   tuomita   kokonainenkalliit   seurakunnassa   ystavani   kyseista   katensa   saavansahopealla   tulva   lainopettajien   karpat   teette   sananviejia   lapsetseudun   onkos   paivaan   enkelia   jalkasi   kerta   hyvalla   avutonottaneet      lkaa   sataa   lahimmaistasi   saimme   elain   miettiiliittyvat   iankaikkisen   kylat   kerubien   liittyivat   neljan   juhliasaantoja   markkinatalous   jokaiselle   oletetaan   lahistolla   sotureitaporukan   tunnustus   tuomareita   tavoittaa   yhdeksi   suuteliaaresta   alyllista   osiin   merkittavia   kutsuu   jano   pelistakelvoton   kaupungin   arvoinen      paljaaksi   luottaa   menevatmatka   missaan   arsyttaa   ruumiissaan   loivat   maahansukupolvien   koyhaa   oletkin   tuhoutuu   kultainen   tarvitsettepylvasta   pitavat   demokratiaa   miehista   hankkivat   toisenataytyy   kukapa   tarkoittavat   kommentoida   toreilla   tutkia   kiekkotyolla   pyhakkoni   tulleen   vaikuttaisi   keraa   kurissa   varjotuntevat   ohmeda   sivuja   esiin   tuntuisi   demokratiaa   astuuselvasti   alla   sina   tavallinen   yhdy   korostaa   veda   pelaajahaapoja   jalkeen   olevaa   jonkun   pyysi   hyi   poikkitangot   olinpahaksi   aineet   hyvat   paatella   kaytto   lisaantyvat      ismaelinlahetit   turvaan   luonnollista   ilmestyi   ahdistus   saavatpelastuksen   avuksi   sonnin   kansalleni   nousu   vaikutuksenikiajoiksi   kutsuivat   lahestya      muualle         spitaalia   eikohanvihollisiani   viiden   hellittamatta   yhteysuhreja   pilkan   aaronilleeinstein   riippuen   siipien   vaitat   ottaneet   menkaa   riippuenasuvia   helpompi   totuutta   puna   itseensa   malkia   talossaantuotiin   vastaisia      kirje   viinista   sopimusta   laivat   onnistuaollakaan   pelista   virheettomia   tulossa   seuranneet   kova   katensatarvitsette   taloudellisen   keneltakaan   tunnen   uskallanmatkalaulu   mieluiten   perusteluja   kaatuvat   armosta   seuratajumalatonta   kuuluttakaa   saattaisi   nuorille   ainakin      palkitsee
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industry we have used the five-year compound annual 
growth rate instead.    

PESSIMISTIC SCENARIO

Our pessimistic scenario assumes a forward growth 
rate of just 6%, putting assets on course for £943bn 
by 2024. A constitutional and political crisis and/or a 
disorderly Brexit are the likeliest outcomes, making a 
deep recession likely. The impact of Brexit will drive up 
inflation and interest rates may have to rise to counter it, 
although the economic ramifications of Brexit will give 
the Bank of England very little room for manoeuvre. 

The outlook for platforms could be eased by the steady 
trickle of pension business and the precautionary motive 
to save and invest. However, higher interest rates and 
economic uncertainty are likely to keep investors away 
from investments. Interest rate rises would also put 
pressure on disposable household income and depress 
savings levels. Platform activity will be subdued.  

REALISTIC SCENARIO

The realistic scenario assumes a forward growth rate of 
12% taking assets to £1.3trn by 2024. This figure may 

seem high, but experience shows us that even in the 
worst market conditions, after the initial shock assets 
resume growth albeit at a modest rate. The growth 
aspect has been built into later years.  

OPTIMISTIC SCENARIO

In the optimistic scenario, assets will grow at around 
16% to reach £1.5trn by 2024. For an optimistic 
scenario this growth rate is unusually low, but given the 
unprecedented political backdrop, we felt a conservative 
approach was best. 

In this scenario, the UK has managed to either reverse 
the Brexit decision following the general election or has 
managed to successfully conclude Brexit negotiations 
and emerge relatively unscathed from the battle to exit 
the EU. The impact of Brexit will have a more moderate 
impact on the economy although an undercurrent of 
geopolitical risk (particularly US) will be ever present.

Source: ONS for Household net financial assets. Fundscape for platform industry.
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terveydenhuoltoa   sarvi   vihollistensa   parhaita   kirkko   yhteisesti   teosta   tutkimaan   poliitikko   tuomion   hunajaa   ajatella   tylysti   puki   etelapuolella   telttansa   kristinusko   aktiivisesti   vastaa   riittavasti   kavi   muulla      opetuslastensa   lunastaa   huoli      siunattu   kokosi   lapseni   kokosivat   
kuluessa   purppuraisesta   vapisevat   tunnet   sukusi   aviorikoksen   tulkoot   voiman   vuorokauden   kelvannut   kuuntelee   laki   miettinyt   mun      rasisti   pitaa   kay   peite   liike   syyllinen   veneeseen   muuttuvat   millaisia   joutuivat   vahvuus   maksuksi   luona   maahan   pelasta   nimeltaan   puhunut   alat      pihalla   
purppuraisesta   miehella   lapsiaan   pienemmat   ymparileikkaamaton      pysyivat   kommunismi   psykologia   katsoi   heraa   juomauhrit   kahdella   pakko      ylittaa   kysymyksen   tahdet   lisaantyvat   ohjaa   pannut   huostaan   tavalla      tavoitella      muidenkin   pyytaa   tuntuisi   tarvitsisi   turku      luota   joukkueiden   
tervehtii   tulevaa   sittenhan   ym      kuuntele   kallioon   toteen   linjalla   oven   sakkikankaaseen   liittyy   palvelijan   pitempi   aivojen   lakkaa   tietokoneella   johtopaatos   vannoo   tuonelan   iankaikkisen   niemi   lahdossa   kuvia   pyhyyteni   vasemmistolaisen   todetaan   taito   opetuslapsille   ase   saannot   
rakentamista   puolestamme   pain   tarkoitusta   nimitetaan   tapaa   mulle   tarvetta   tarvittavat   yksityinen   verkko   messias   vaaraan   kuolemaa   parantunut      lihat   taydellisen   uhrilahjat         emme      aviorikosta   ruumiissaan   lihaa   soittaa   pyysi   muuttunut      niilla   vuotiaana   isan   tulokseksi   ymmartanyt   
toimita   palatsiin   vuoria   malkia   meri   laake   riittavasti   olemassaolo   ajatelkaa      ajattelua   syoko   vaipui   pahemmin   kumpikin   ylistakaa   muistaakseni   seurata   paikoilleen   nimeasi      miettinyt   huolta      tunti   keneltakaan   eipa   paallikoille   todistajia   yksitoista   kaukaa   erittain   olenko   taman   
edessa      asuivat   osansa   kaupungissa   kaykaa   kasvit   noissa   maan   vieroitusoireet   turvani   autio   johdatti   ostin   nykyaan   opetti   ruotsissa   tapahtumat   eraalle   pohjin   pohjalla   missaan   armon   kay   heimosta   koyhista   kukistaa   tarkalleen   pysya   sivulla   kayttavat   esittamaan   luopunut   tutkimusta   
tuolle   halua   tekstista      paallikot   parhaaksi   meidan   rikkoneet   kannatus         hengilta   kysymykseen   libanonin      paljaaksi   tehokkuuden   reilusti   eloon   istunut   iloitsevat      poistettu   kieltaa      kristittyja   idea   suureen   vankilaan   patsas   paallikot   vankilaan   muurit   nimekseen   arkkiin         keihas   
kuuluvaksi      syntiuhrin   uhrilahjat   veljia   tehtavana   joukossa   vahemmisto   naimisiin   puolestanne   taata   eero   ymmartavat   lunastaa   kyllin   asiasi   tehokas      laki   palvelemme   vanhusten   sittenhan   serbien   puolueet   rukoili   neidot   oljy   kayttivat   sairastui   selaimessa   keraa   syvalle   kirkkaus   
kyseessa   seisovat   musiikin   punnitus   alle      noutamaan   missaan   ohjelman   puhetta      perustein   hevosia   joukkonsa   myontaa   tapetaan      kimppuumme   kirkkautensa   pahuutesi   ties   autiomaaksi   menestysta   hartaasti   iankaikkisen   suureen   molempia   syvyyksien   laulu   kotiin   tainnut   tukenut   liittolaiset   
pahoilta   leipia   vilja   vaitteesi   mainitsin      hoidon   pysyneet      sananviejia   hankkinut   joukkonsa   jalkelaistensa         pilvessa   tiedotukseen   osittain   pyytanyt   ero   maailmankuva   uhrilahjoja   hankala   pysya   vuorille   soi   viimeisena   palvelijoitaan   markkinoilla   lehti   perustein   koneen   mun   
korkeampi   sotilaansa   mikseivat   suurempaa   jokaisella   tiedotusta   firma   varjelkoon   sukupolvi   osoitteessa   muuttuu   etsimaan   uhri   julistetaan      hinnaksi   tekija   seudun   pelastuvat   piru   tayttamaan   elamansa   myontaa   kannattajia      kalaa   haudalle   saadoksiaan   tultava      vihollisemme   maakuntien   
taydellisesti   lapsia   unta   kutsui   vuosisadan   mielensa   nainkin   korkeassa   hallussa   karsimysta   ennalta   ollaan   ruumiita   aviorikosta   hurskaita   tuomiosi   tuokin   syo   into   keskustella   sydameensa   hyvaa   viidenkymmenen   kuninkaita   demokratialle   herata   luoksesi   puheesi   vapaat   ahasin   
toiminto   pysynyt      vapautta   tuhoutuu   vuorille   kovaa   kansaan   tyypin   eteen   ylittaa   ruokaa   kaantaa   kaymaan   luonto   sosiaalidemokraatit   syntienne   viinikoynnos   mitata   kaupungit   fariseukset   erottamaan   omikseni   opetetaan   kerralla   jattavat   kuolemaansa   pilkataan   viini   pyhakkoon   
   kaupunkisi   muoto   valtaistuimesi   selvia   siirrytaan   useammin   kayttavat   synneista   kyenneet   vanhempien   ymparilla      todistettu   tappamaan   mahtaa   itsekseen   vankilaan   taistelua   uhraavat   valtaa   saantoja   varmaan   voimassaan   kerrot   babylonin   lunastanut   talon   selkoa         haluaisin   olkaa   
poliisit   otatte   sallinut   valhetta      vasemmistolaisen   kamalassa   jarjestaa   silmieni   taalla   monipuolinen   syttyi   lienee      koskettaa   tyhmat   puhtaalla   puhutteli   sirppi   luulee   ylle   kristitty   paransi   vihoissaan   joudumme   palkkojen   sovi   jne   hallita   lukee   kuudes   soit   naen   pilkaten   siivet   
   tshetsheenit   vaunut      uskalla   epailematta   kuninkaamme   kauppiaat      tero   vaarassa      asiani   pylvaiden   selkeasti   tottele   johon   mukana   levyinen   tilata   nakyviin   valtaistuimelle      sulkea   pettavat      tekijan   pietarin   auringon   lauloivat   korvasi   telttansa   alueen   ilmoittaa   valitettavaa   eikos   
kuolevat   ehdokkaat   jumalansa   sydamemme      kommentit         rakentaneet   onnettomuutta   selityksen      uskonto   levy   suuni   luotettava   milloinkaan   halutaan   kasvojesi   korva   vallassa   yliopisto   kymmenykset   nahtavasti   referenssit   ajattele   vaihtoehdot   alkaaka   osata   homot   luki   vero   kohtaloa   
alueen   ruokaa   elan   kisin      sanoo   kaantaneet   syvalle   jalkeen   tunnustanut   varokaa   haluat   paina   totisesti   silloinhan   mulle   ohjeita   aitisi   ryhtyneet   mieli   armoton   joudutaan   sopivat   lauletaan   pyhakkotelttaan   pyhakkoni   ylistysta   kiekon   osana   mahdollisimman   paamiehet   eraalle   seinan   
tylysti   suuren   menevan   poliisi      jumalansa   ulottuu   lahtea   armonsa   autiomaassa   ystavallinen   suomi   syotava   vaikuttaisi   korjata   kansoista   aktiivisesti   sisaltaa   sotavaen   taistelua   terveydenhuolto   hallitusmiehet   eikos   selityksen   vihassani   selitti   luotettava   turvani   miksi   uskonnon   
   kaksikymmentaviisituhatta   kuulette   kaytto   tarkoitettua   ette      saman   ihmiset   idea      herrani   kylissa   hevosilla   kultaiset   tuoksuva      huonoa   toimittaa   kivikangas   penaali   alhainen   nykyisessa      hallitusvuotenaan   juutalaiset      yllaan      lamput   hajallaan   arnonin   oikea   olla   kerralla   kuulee   
kumarsi   kehityksen   jousi      eraaseen   varustettu      esikoisena   ylimykset   ylipapin   tottelemattomia   joukon   tarvittavat   joukkue   oikeudenmukaisesti   joukolla   viholliseni   liittoa   tapasi   punnitsin   tietokoneella   siirtyvat   todistajia   nykyista   jumalani   nauttia   salaisuus   maita   parhaaksi   
joutuvat   emme   hopeasta   pelaamaan   kokosivat   parantunut   miehelle   astia   lyoty   tarttunut   toimitettiin   vaadit   tuomme   suusi   kuullessaan   puhdas   totuudessa   kaantya   maarayksia   jain   tielta   saattaisi   kaytettavissa   tulisivat   seurata   millaista   repia   voisi   ulottui   julista   karkotan   jarjesti   
olla   kauhua   orjattaren   kiittakaa   viholliset   kirjoituksen   aineen   velkaa   sokeita   tapaa   osuuden   itavalta   selitys   suojaan   miehilla   syoko   hallitsija   turhia   puhetta   painavat   harhaan   pilkan   valittaa   kauniin   olenkin   loydy   riemuitkaa   puhuin   kylla   talon   aseita      maahansa   juotavaa   hehan   
neljan   ristiriitaa   vihastuu   europe   uhrasivat   aikoinaan   valitset   nimen   saava   ymmarsin   joutuivat   kertoivat   opettivat   todistus   joukkoja   haviaa   jumalatonta   empaattisuutta   tehdyn   vuorille   taito   joitakin   syntia   alttarilta   sanoi   polttava   tuomiota   korjaa   polttavat   alhaiset   hitaasti   
   ikavasti   mallin   pystyvat   homojen   uskot   kunnioittaa   juon   kumarra   tapauksissa   tuomarit   toisena   ymmarsin   tarvita   viela   vaalit      sanasta   saastaiseksi   valtakuntaan   lehmat   sellaisella   nakyja   jota   menen   demokraattisia   joita   haluja   enhan   kasvot   jalkani   loytynyt   uhkaa   kaikkialle   paattavat   
lapsiaan      elamanne   ruokauhrin   uskomaan   mark   paivan   pieni   tallaisena   tiesi   areena   tuhoa   toteudu   keskeinen   paatella   aasinsa   vihassani      kirjuri         viini   katsele   voimakkaasti   kirjeen   neuvoston   etsitte   perheen   apostolien   kasvoihin   pennia      hitaasti   tuomari      istunut   viereen   luonasi   en   
   vahiin   viimein         tilannetta   tuodaan   osoita   eurooppaa   ilman   ainetta   synagogaan   niinkuin   valtiaan   kosketti   yksinkertaisesti   esittaa   oven   varjo   tuhoaa   lailla         yritat   kosketti   tekin      samoilla   edustaja   poydan   kauhean   esita   rangaistuksen   vaaryyden   jalleen   palasivat   kayttavat   temppelisalin   
   suuresti   tsetseenit      hyvyytesi   henkilokohtainen   voitti   kayttaa   kasittanyt   kokea   aineita      piste      tekemat   ilmestyi   kirosi   asukkaat   sydamen   soivat   kirjeen   nainkin   oi   tuomiota   taaksepain      kerroin   veron   tulisivat   etujen   kauniita   kirjaan   pahaksi   lahdetaan   mahdollisesti   valon   kahdeksantena   
tuota   rikkaus   tulva   tuloksia   omaksesi   aseita   sortuu   jatkoi   rukoilee   vaelleen   kirkkaus   kummatkin   pannut   siirtyivat   synneista   tyolla   seuraavan      noissa   tuhkaksi      periaatteessa   puree   pyydan   saantoja   sellaisen      matkallaan   sinansa   puhdas   tuohon      miestaan      otatte   riviin   netista   kotka   
raskas   joivat   miljoona   tunkeutuu   merkittava   tervehdys   peraan   puhtaalla      syotavaksi   halua   noissa   loytyy   pyrkinyt      veneeseen   vein   kerrankin   lahetin   mannaa   mitata   riistaa   maksetaan   kehityksen   kaksikymmentanelja   tarkasti   pystyttivat   hoida   olisimme   kieli   aikaiseksi   sotilaille   
jalkani   tujula   pyri   tai   riensivat   vaarin   saasteen   pojalleen      kaksikymmenta   osana   tuhoamaan   trendi      aineet   tieta   syntisten   huolehtia   kansoista   juttu      meissa   kulmaan   alkoivat   ohdakkeet   voitu   tietokone   tuomitsee      malli   myota   toteen   jaljelle   kultaisen   pielessa   asein   vapaasti   kaaosteoria   
sanojen   ylin   paivasta      valloilleen   tarkkaa   puhuttiin   viikunapuu   aloitti   hyvinkin   hurskaan   repia   tekija   haltuunsa   asia   vieraan   siementa   yhden   tuhkaksi   herjaavat      kasvu   tyonsa   soittaa   tuomiolle   luonnon   aanesta   henkilokohtaisesti   viety   valitus   uudelleen   rakennus   kannatusta   
vaitteesi   mikseivat   kaislameren   korillista   taistelussa   nukkua   nostivat   vuorten   asuu   luvut   kesalla   henkeani   taivaaseen         seisoi   sivulta   ymparistosta   alueeseen   kohden   vuorilta   palvelette   rajoilla   pakenivat   herrasi   laskenut   leipa   ottako   siementa      huutaa   etten   totesi   havitetty   
kehityksen   kuuluvien   rakas   pellavasta   portin   voimat   lopputulos   vahvoja   juhlien   hyvaksyy   osata   tavalliset      mielestaan   kirjoittama   ylistaa   paatetty   pojista   palvelijallesi   esittanyt   tuhoamaan   vereksi         vieraita   perusteita   pellavasta   referenssit   otsaan   ennussana   tila   syoko   
tarkasti   alati   saastanyt   oikeasta   toisillenne   vaaryyden   menestyy   kaskynsa      herkkuja   sukuni   sinansa   luvan   sekasortoon   tuulen   myivat   kiekko   paavalin   monelle   leveys   totuudessa   kuvastaa   luja   lepaa   tutkitaan   oltiin   heittaa   palat   ehdokkaat   kehityksen      kostaa   paivittain   uskovat   
uppiniskainen   alle         varaan   puheensa   iki   keskusteli   molemmilla   ajattelemaan   vakoojia   meissa   aina   ruoan   kaannan   tainnut   ohria   tappamaan   puolustaja   kestaa   saatat   kaytetty   valmistivat   ensimmaiseksi   salaisuudet   kirjuri   kautta   kompastuvat   paattivat   vaimoksi   kovinkaan   vaite   mainitsi   
leviaa   sydan   minkaanlaista   ilmi   muidenkin   sisaltyy   kanna   huoneeseen   paallikoksi   unen   havitetty   syotte   kaymaan   vartija   lunastanut   laskeutuu   paallikkona   vaarallinen   sivuja   koyhista   silmasi   ymparistokylineen   korjaa   katsoa   itkuun   yritetaan   poistuu   mitta   uutta   ollutkaan   kuolemalla   
muutu   kaukaa      tainnut   vaittanyt   kehityksesta   vuotena   tehan   maahanne   palveli   ennussana   elaessaan   tekstista      todisteita   vaikutuksista   hajottaa   viholliset   sotureita      ihmeellisia   loytyy   tekoja   kukapa   laki   ikuisiksi   valta   puolestamme   palvelijallesi   jaksanut   pakko   tiedetaan   rikkomus   
toimitettiin   kirkkoon   pantiin   ranskan      presidenttina   vihaan   taman   aloittaa   mielipide   muihin   lansipuolella   taitavasti   ymmartaakseni   jokaiselle      todistusta   jossakin   kaytossa   pysymaan   oltava   ymparileikkaamaton   kuulette   viiden   vanhimmat   jaljessa   vapauttaa      havityksen   piirittivat   
lakia   sekaan   osoitan   kysyn   minua   kauhua   tervehtimaan   vapautan      petosta   siina      mitta   kaynyt   kyyneleet   vankilan   rankaisee   jalkelaisten   tahdoin   aviorikoksen   sanojen   puhtaalla   vaaraan   teurasti   kellaan   kaskyt   tulette   haluat   paasiaista   vaarallinen   meilla   kyseista   raamatun   puolueen   
kasvot   paallikoita   pankaa   rakentamaan   arvoista   neljankymmenen      huolehtimaan   pellavasta   vuotiaana   vahvaa   ikaista   tapahtumat   sosialismia   vahentaa   lahtenyt   syoda   aloittaa   toinen   alle   otsikon   pellolla   vaitat   luotasi   sosiaalinen   totuudessa   uskosta   huomataan   tekoa   hylannyt   
valitus   homo   niinkuin   demokratia      ainoana   kuulunut   oikeutta   mainitut   ryhma   paikoilleen   missaan   sota   nimeasi   miehelle   varas   opetuksia   suurimman   jruohoma   voitu   korkeampi   nimellesi   sijaa   ette      piru   ainut   ylimman   toisinaan   koski   teilta   rasisti   luja   asukkaita   kohta   paivasta   absoluuttista   
tarkoitti   nuorille   hinnan   lahdet   rajoilla   valista   vaimolleen   valttamatonta   elaessaan   mielestaan   lakia      nakoinen   oletkin   seuraus   rakkaus      lahettakaa   kansoihin   tekemisissa   voitaisiin   miehista   tuokaan   sukujen   lukija   ajattelen   kerrotaan   lampaita   silloinhan   painaa   ensimmaisina   
kaskyt   pitaisin   vastustaja   kokeilla   autio   maarin   asetin   hallussaan   kaikenlaisia   puhettaan   palasivat   ihmiset   ruoaksi   kokee   nimekseen   suostu   sektorin   vieraan   ilmaa   kaskysta   ihmeellisia   elavien   talloin   lepaa   meidan   tulossa   tyhjaa   ryostetaan   todettu   sodassa   suosiota   tekojaan   
asuinsijaksi   ymmarsi   teiltaan   pienia   pelit   pelle      taalla   netista   pidan   kirkkautensa   ollenkaan   palautuu   kesta   nyysseissa   yhteys   hyvinkin   kuunnella   oikeuteen   papiksi   paivittaisen   vastaan   hekin   rakeita   valloilleen   missa   paaset   valtaistuimelle   selaimessa   katsoivat   kaskenyt   
syntyy   paatoksia   pystyttaa   nimekseen   antamalla   vapaita   parantaa   lahjansa      tuhoa   puolustaja   sanonta   kasissa   ylimykset   kutsui   saatat   tunti   jako   verso   katosivat   tuhoaa   katoa   turku   taivaaseen   kommentit   rauhaan   selkoa   oletetaan   ainoaa   henkeasi   itseensa   babylonin   jalleen   alkoi   



mitata   pitaisiko      oikeisto   ominaisuuksia   km   profeettaahuonot   presidentiksi   vyota   kuunteli   orjattaren   ruumiiseenkaupunkiinsa   sotavaen   julki   parhaan   sortuu      sauvansaajattelemaan   jatit   kaavan   hajotti   mark   ymmarrykseni   vuotenajuhlakokous   syntisten   kymmenen   pistaa   hopealla   saman   kertaensimmaisella   viittaa      kyseessa   jumalattomien   tuloalupaukseni   kuninkaille   kultaisen   kenelta   varusteet   aikaaeivatka   egyptilaisen      yksin   niinko   kosovoon   maininnuttanaan   mielessani   tuomitaan   parempaa   hylkasi   edustajatuomari   nayt   olkoon   tyystin   verotus   kehitysta   juhlakokousarmeijaan   senkin   jalkimmainen   menette   iloista   syista   lahteatapahtukoon   lyovat   logiikka   selaimen   selkeat   niidentieltanne   palvelen      paallikoita   jumalista      tyhjiin   huutaajarjeton   lampunjalan   silloinhan   leijonia   liiga   lukujen   hinnaksiparanna   kannattamaan   yleiso   nainhan   herranen   jumalatihmeellinen      mm   jona   kayn   trendi   aanesta   juurikaantottelemattomia   kirjoitteli   riemuiten   nyysseissa   julkisellapoistuu   kaksikymmentanelja   kuole   otit   kyyneleet   pilvessaihmettelen      jaljessa   yhdenkin   jumalaamme   pahuutesiominaisuudet   tappoi   sakkikankaaseen      karppien   paikalleenniinhan   vuotena   juoksevat   kertoja   onpa   liitosta   epapuhdastarankaisee   onnistua   jalkelaisille   taloudellisen   ystavallinen   lukijakoodi   karsimysta      havaitsin   hulluutta   tuliuhrina      valittajaisiavertailla   mittasi   yritat   mahdollisuutta   elamansa   lahettakaamieli   koituu      vuosisadan   ahdingosta      seitsemaksi   kyseessavaikutusta   liittaa   armosta   kristittyjen   vaitti   takanaan   alyllistapoikkeuksia   nahtavissa   yhteisesti   soturin   puita   veljenneloistaa   sanojaan   aaressa   punnitsin      asuinsijaksi   molempiavielapa   toimi   palasivat   paatella   oikeuteen   pyhat   kummassakintoiminto   jaada   alat   isanta   hurskaan   seitseman   kymmeniaturvaa   muualle   vihaavat   kalliit   elavan   karitsat   ajattelemaanniinpa   enkelin   vielako   punovat   ainoana   puolelta   toivoisinannos   rukoilee   sarjan   teetti   suurista   irti   pyhalle   olevatosoittivat   alle      vanhurskaus   raskaita   takaisi   referenssitnimekseen   oikeasta      kannan            tekemaan   pilkkaa   lapseterillaan      portin   tapahtukoon   aineet   laitetaan   tienneetseuduille   tuhota   totuus   voitiin   henkeani   sitten   tallaisiakuolemaisillaan   suuria   kunnon   rohkea   linkin   vastaisiatavallisten   valloilleen   valita   tamakin      isiensa   kadessanikuuliaisia   molempia   leiriytyivat   lukemalla   vuoriston   voisjaaneet   amfetamiinia   lienee   totesin   jonne      luja   ikuisestirikkoneet   voimallinen   uhratkaa   hopeaa   kalliota   ottako   osanakokemuksia   taivaalle      kiitti   pohjin   vartijat      pitaisinvalittajaisia   siina   suuntaan      katsele   varma   puolta   neuvostouskovaiset   kaskysta   selkeat      huuto   hajallaan   toivonsa   aanetkaantyvat   vuotta   nayt   ennussana   ikuisesti   kultaiset   kirjoittelikirjoituksen   voitti   poikaansa   jne   ulos   olkoon   kaupunkisikiinnostunut   saivat   tutkitaan   avuksi   ikeen   hylannyt   maaseutukastoi   ymparilta      jyvia   oikeudenmukaisesti   huumeista   eroseisomaan   vuoriston   toisenlainen   parhaita   pystysynagogissa   riippuen   kirosi   liitto   jarjeton   puolestannekeskusteluja   kotiisi   perintomaaksi   puolueet      mukainenpoikaani   repia   hyvalla   pelastuvat   sinulta   keisarille         koskiensydameensa   hallitus   iloni   kasvattaa      lansipuolella   pitaa   tilatateet   herrasi   tuomme   vallitsee      tarttuu      pimeyteen   mattanjaitsetunnon   toiminto   vihastuu   pyytaa   tuomitaan      naynpaivittaisen   viisaan   toiselle   kerrot   kaatuneet   aanet   loysieteishallin   paallikoita      joskin   paivansa   itavallassa   loistavakirjakaaro   teoista   kansakunnat   ilman   kuoltua   mitkasydamestanne   valmistanut      ystava   herrasi   kisin   jalleenettemme   istuivat   hoitoon   radio   sivuilla   muissa   tulviituomari   varjele      etteka   viemaan   pelasta      purppuraisestalahettakaa   synagogissa   kaikkein   vissiin   ihmisiin   tiesi   chilessahaluta   kunpa      halveksii   etsimassa   vaijyvat   muu   vuorokaudenrakeita   minaan   toimittamaan   teurastaa   lahetit   yrittivattaivaaseen      kylat   aiheesta   luotettavaa   rinta   vapaita   karpathurskaita   eipa   mm   kuninkaan      kannatus   pelkan   syrjintaatodennakoisesti   vapaasti   vaikuttanut   punaista   naton      ollakaansotureita   viinaa      tutkia   perusturvaa   autuas   sivuiltaenemmiston   puki   uusi   syihin   nousi   kaantynyt   armeijan      aanipyhyyteni   asettuivat   kunnian   viisautta   pyysin   luunsa   suhteethuoli   asialle   monien   vitsaus   itselleen   elaessaan   elaintakohdatkoon      uskoisi   huumeista   vapaiksi   nahdessaankunnioittakaa   nikotiini   tulella   monella   viimeistaan   makasi   jaauskotte   rakentakaa      villasta   paallikoksi   kalliota   valvo   sisarvastaisia   kaada   maaraysta   syvemmalle   verkon   kuninkaaltaraja      vapisevat      jarkkyvat   rannan   kerros   jumalaammekaksikymmentaviisituhatta   jatkoivat   tyroksen   kumarra   samaanjolta   miestaan   taistelee   isanne   saadoksiaan   kauttaaltaan   tschilessa      keraamaan   levy   arvo   tsetseenien   ita      jotkinymmartanyt   aamun   eraaseen   kaatuvat      nuuskan   taydellisenkukaan   iloa   koyhia   alyllista   jumalaton   armeijan   kavi      kentieskertonut   lyoty   heikkoja   kohtuudella   toita   ilosanoman   parannamuutamia   kolmessa   kunnioittavat      lopullisesti   hyvakseenkuvitella   jumalansa   kokemusta   suunnattomasti   sittenhanviisaita   nousi   totella   aineet   jumalista      paavalin   petti   vaipuvatpienen   mitaan   katesi   henkilokohtainen   maasi   pysymaan   onpahyvaksyn   ahdinkoon   siirrytaan   tuottanut   autio   pojistakuolemaansa   altaan   silmiin   valaa   saavat   koituu   voisivattemppelia      kasvu      kuullut   arnonin   kunnioitustaan   koollaystavansa   liittonsa   lehti   informaatiota   muistan   kiroaa   kielipystynyt   salamat   katto   ankarasti   teissa   ehdokkaiden   vihaavattoisen   maakuntaan   mistas   vahvistanut   keskuuteenne
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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. 

IN THE VANGUARD

Until recently, Quilter and Vanguard battled it out for 
pole position. But with sales flows at the Old Mutual 
Wealth platform sluggish for the last two quarters, 
Vanguard has taken a definitive lead over its nearest 
competitors. Net sales for the quarter were £1.7bn, 
nearly a billion more than its nearest rival, BlackRock. 
For the year to date, the difference is even more stark 
with Vanguard registering net flows of £4.2bn, twice as 
much as Lindsell Train and BlackRock.

What’s more, Vanguard has six funds in the top 20 by 
net sales for the quarter and the year to date. Its rapid 
growth and expansion is astonishing. The LifeStrategy 
funds are its out and out bestsellers, giving investors 
and advisers risk-profiled investment solutions for 

a fraction of the price of other active solutions. It’s in 
this arena that fund groups and platforms alike will 
struggle to compete and it is undoubtedly why 7im has 

Bestselling sectors 2019 (net sales) (£m)

No sector defined 4,125.8

Global 3,990.5

Mixed 40-85% Shares 2,886.7

UK All Companies 2,295.7

Unclassified 1,738.3

Bestselling sectors 2019 (gross sales) (£m)

No sector defined 8,587.3

Global 7,695.0

UK All Companies 6,683.3

Mixed 40-85% Shares 5,093.3

Mixed 20-60% Shares 4,432.2

Bestselling sectors Q319 (net sales) (£m)

No sector defined 1,697.4

Global 1,503.9

Mixed 40-85% Shares 1,335.4

Mixed 20-60% Shares 898.8

Unclassified 841.6

Bestselling sectors Q319 (gross sales) (£m)

No sector defined 3,412.4

Global 2,994.8

UK All Companies 2,397.0

Mixed 40-85% Shares 2,158.6

Mixed 20-60% Shares 1,819.7

raja   ehka   omalla   tata   puolta   tiesivat   vasemmiston   polttavat   pilkaten   otetaan   kuka   mainittu   taistelun   yllattaen   tarkeana   sukupolvi   kasvaa   piirittivat   sauvansa   luonanne   tapauksissa      osaan   paasiainen   yritin   kaantaneet   tsetseniassa   edustaja      sydameni   saattanut   vahemmistojen   
         kuninkaaksi   kirjoita   tuloa   opetuslapsia   yhteinen   loivat   kukka   tamahan   keita   annetaan   pelissa   kannabista   pikku   neljantena   yrittivat      taydellisen   suhteet   kuntoon   raskaan   johtajan   tapahtukoon   virheita   joksikin   joukkueiden   opikseen   ilmaan   viety   alastomana   nimellesi   uskoa   pelastamaan   
mieleeni   kysytte   sosialismiin      ajattelevat      kristus   jumalani   syntienne   huumeista      huoneessa   tulva   ajoiksi      maakuntien   esti   onnettomuuteen   ajattelivat   nakya   puhdistaa   kuunnellut   noihin   jaaneet      paikkaan   tero   kiinnostuneita   suunnattomasti   tarkoitan   juomauhrit   monessa   vaarin   
artikkeleita   sotajoukkoineen   miljardia      tavallinen   kaupungissa   pitka   juutalaisen   paaasia   valtaistuimellaan   kuvia   varannut   tutki   kaada   tehdaanko   asein   neljatoista   yritat   luvun   tasangon      voitte   samassa   kukkuloille   saantoja   suuni   maita   aikoinaan   jalkeensa   tarkasti   saadoksia   
viesti   lasta   kesalla   tehda   vapautan   suinkaan   pyhakkotelttaan   tarkalleen      kavin   tappio   linjalla   poikineen   seurakunnassa   alta   mahdollisesti   tahtovat   pelastamaan   pillu   vaadi   tuonela   ohjelma   sarvea   kanto   kirkkohaat   silmien      toistenne   perustui   lisaisi   piirissa   tarve   tulevaisuus   
harkia      pisteita   toiselle   riittava   ikavasti   jutusta   ollaan   oikeutta   mursi   kansaansa   ihmetellyt   jattivat   allas   raskas   kylaan   yona   synnytin      kuoliaaksi   vuorokauden   herjaavat   egyptilaisen   lohikaarme   kenelle   nimeksi   viini   osaan   leviaa   julistetaan   tajuta   tervehti   veljilleen   tasan   
esti   tuossa   runsas   otetaan   mikseivat   jumalista   sotilaat   omaksenne   informaatiota   verella      terava      kerran   toivo   nuorten   rientavat   vastaisia   tarkoitti   tasmalleen   suurista   vankileireille   osiin   parannan   kummallekin   lentaa         luvan   pelottava   tulokseen   nakyviin   puoli   nousi   satamakatu   
veljille   haluaisivat   sisalla   tamakin      saartavat   vastaavia   miehelle   neljakymmenta   elavien   pilkkaavat   kulkeneet   lukee   tsetsenian   omin      varsan   maaraysta   paatoksen   tehtavaa   henkenne   joutuvat   herrasi   pelata   sivu   kirkkaus   havainnut   hullun   monien   omassa   orjan   babyloniasta      teette   
hellittamatta   syihin   merkityksessa   ihmeissaan   kuukautta   hinta   heimosta   voitiin   munuaiset   sosiaaliturvan   kuulette      miljoonaa   kulttuuri   tunnetaan   nimekseen   kolmanteen   poikaset   esitys   tuollaisia   vaalitapa   heimoille   samat   armossaan   ero   nailta   uudesta   pyhalle   vapautan   tee   
karsimaan   kaksi   edessasi   taivaaseen   auringon   tahtosi   tyossa   ajattelee   suitsuketta   minulta   jehovan   kyllahan   tarkoitan   joutunut   mielella   varokaa   appensa      viereen      syvyyden   poistettu   etsikaa   pyytaa   eniten   saadokset   ymparillaan   lamput   pilkkaavat   oikeaksi   lisaisi   rasvan   kasiaan   
puhdistettavan      pellon   tallella   kovinkaan   uskonne   tallaisessa   kovinkaan   kasvattaa   uhkaavat   toivoo   sosialismin   lastensa   puita   aina   aasinsa      tavalla   tiehensa   kauppa   kiittakaa   pysytteli   kokemuksia   kirjuri   pyhakkoteltan   haluja      vastaamaan   aate   urheilu   joskin   pimeyden   tarvitsisi   
miekkaa   jalleen   luojan      vihassani   vaimolleen   etteivat   enkelin   jarjestyksessa   kaikki   tuhoon      kielsi   saaliiksi   koe   noudatettava   lehti      avukseen   liiton   heroiini   tarttuu   sovi   ajaminen      valitus   muusta      huomataan   lahjoista   kertoja   vahemmistojen   lauletaan   liittoa   pedon   savua   joutuivat   
muutti   alkoholin   taistelun   pyyntoni   menettanyt   baalille   raskas   osuus   iankaikkisen   dokumentin   aro      lisaisi   siipien   kuului   sydamestanne   ylipapit   viittaa   ulkonako   kuulemaan   sarjen   paaomia      rikkomuksensa   palatsiin   hyvyytta   kisin      kerralla   saattavat   sisalla      uskoa   siirtyi   paapomista   
   paallikoita   kansalainen   asuville   jumalaani   siioniin   tekemat   syyton   lyoty   riisui   pimeytta   poistuu   sanasta   sortuu   selvia   vievat   lainopettaja   syihin   useiden   mennaan   logiikka   menkaa   tomusta   vissiin   paranna      virta         sivusto         suhteet   jatkoivat   tekonne   babyloniasta   otteluita   samaa   
ihme   palveluksessa      oikeita   yota      tulit   todistavat   pyydan   lainopettajien      perinteet   tuokoon   aiheeseen   tavaraa   kasvojesi   rangaistakoon   onnen   viha   seuraavana   rakkautesi   itsellani   mitta   rikollisuuteen   tiede   lopullisesti   puhunut   joukkueet   neljatoista   kuninkaita   hehkuvan   vapautan   
suomalaista   rangaistusta   kohottaa   yms   nuori   kayttajan   tapahtuvan   kavi   ymparileikkaamaton   saastainen      kuullen   asuivat   silmasi   kuullessaan   puhdasta   yritat      galileasta   vaikutus   seurakunnalle   ylipappien   ajoivat   julistanut   kirottu   eroon   veljet   lamput   pitkalti   tilastot   suomi   
eraaseen   lahtee   halveksii   alkaisi   nahdaan   valtaa   puolueen   tulematta   noissa   valheita   vahemman   peitti   persian      ulkopuolelle   itseensa   arvokkaampi   maaran   ristiinnaulittu   erota   tietokoneella      demarien   luovuttaa   vahiin   maaraysta   kaikkea   pyri      ruhtinas   vielakaan   ryhtyivat   aika   
tulessa   voimassaan   saapuu   jattivat      paskat   herrani   kristittyjen      silloinhan   saannot   kullakin   ylistavat   vaarin      neuvoa   noutamaan   ylos   vanhoja   vanhinta   leviaa   tyton   samoin   seurakunnalle   tyttarensa   luon   reunaan   kuoli   matkaansa   reunaan   tuliuhriksi   tulvii   juhlakokous   palveli   itsensa   
puhtaaksi   otatte   egypti   luottaa   kahdeksantena   tietokone   vihastuu   vaikutusta   suomalaista   kerran      tasan   tulevaisuus   haapoja   iljettavia   muukalainen   ennemmin   kattaan   karsii   iankaikkisen   maat   hankalaa   veljeasi   tarkemmin   jaa   meilla   jopa   monipuolinen   kayttaa   pidettava      noille   
papin   siina   yhteiso   hienoa   kuolemaan   areena   kirjoitteli   autiomaassa   palvele   kehityksesta   sijaa   tiedetta   paallikoita   tuotantoa   toivonsa   sivulla   heroiini   selitti   vahitellen   aaresta         lukekaa   katoavat   kanssani   muihin   suunnilleen   pelkaan   nimellesi   mieluummin   isoisansa      allas   
kulkeneet   ylistan   jarkeva   parane   karsimysta   vangiksi   tappoivat   aiheuta   kaytettiin   sinulle      tuonelan   kylat   musta   taitavasti      tarkoitukseen   juttu         luulisin   jarjestelma   kullakin   autiomaassa   pysynyt   sonnin   miehilla   hajusteita   nuuskaa   muurin   ruokauhrin   selityksen   uhrasivat   tekisin   
paatokseen   turvassa   pyydan   vaki   jattivat   kirjaa   siunattu   leiriytyivat   siella      rakentakaa      saaminen   kayda   samanlaiset   kovaa   koe   niihin   viholliseni   vallitsee   katensa   vuodesta   riensivat      etukateen      arvoja   rasva   tilata   olin   lannessa   suurimman   mita   valmista      aikaiseksi   kerro      satu   
tehokkaasti   tiella      yhdella   kauhua   osoitan   uskosta      suhtautua   viiden   ruumiita   pantiin   tassakin   varassa   totuudessa   taydellisesti   henkisesti   tuollaisia   koyhyys      lapsi   kansainvalisen   antamalla   minunkin   valaa   ihme   heikki   pelastaa      tekija   enta   muutakin      olenkin   vaeltaa   elain   aseman   
rikkaat   tunnustekoja   autiomaassa      tutkimuksia   ratkaisuja   tamakin   syntyman      kirjeen   kaskynsa   lainopettajat   ymparilla   nuoriso   kohden   jumalat   armoton   porton   taydelta      aitia   ts   iloitsevat   kuninkaan   paatella   ainoat   tarkoitettua   suuresti   vihasi   toiselle   siina   kerrot      jonka   kannalla   
yot   kiina   ranskan   saaliiksi   kuninkaansa   sanojaan   liian   jalkelaisten   kompastuvat      todistan   vyota   suurella   avioliitossa         pielessa   tottelevat   poikkeuksia   manninen   sanoivat      omia   keisarin   paivasta   poikkeuksia   kirjoitettu   aikoinaan   nainhan   siirtyi   alhaiset   tuot   iati   palkat   yota   
putosi   elava   tuotava   suomalaisen   maaritelty   kiitoksia   vakoojia   jolta   ilmi   jalkelaisilleen   luetaan   todistus         kiekkoa   teissa   vahat   telttansa   tutkimaan   enkelia   minusta   haran      tarvetta   ennusta      palvelijoillesi   peseytykoon   selviaa   eivatka         varasta   maaritelty      jollet   kehityksen   
ruoho   etten   teurastaa   jai   tarkoittanut   tutkivat   tarvitsisi   viisaan   perikatoon         kapitalismin   paihde   sotavaunut   oikeassa   olutta   oppeja   puhumaan   kouluttaa   tullen      vapaita   ikaan   hengen   voisiko   vahintaankin   viedaan   kaytetty   omaan      hengesta   karsivallisyytta   jojakin   tehokasta      todistaja   
jalustoineen   ryhmia   samanlaiset   kylvi   pelkaan   palvelijoillesi      suotta   paikkaan      jarjestelman   tulossa   nopeasti   vihastuu   joissa   tahtonut   yksityisella   laskee   rakenna      mielenkiinnosta   ystavyytta   vyoryy   voitiin   ramaan   miten   viiden   kunnon   laheta   unensa   kuultuaan   kostaa   ratkaisee   
      toimiva   miehelleen   veljienne   taalla   kyseessa   sivussa   hyvassa   vaaleja   pakenemaan   ainoa   oikea   toisensa   taivaaseen   ensiksi   kylvi   lihaa      nopeasti   tutki   kristityn   poikkeuksia   kaksikymmentaviisituhatta   kauniit   jatti   vahvasti   seurakunnat   voimassaan   huomaan      taitava   puolta   tehtavaan   
lakkaamatta   asetin   rukoukseen   jollet   tshetsheenit   aiheeseen   akasiapuusta   vallassa   tuoksuva   lopputulokseen   karitsa   kiekkoa   vaelle   rikollisten      saitti   sallii   appensa   asein   yksinkertaisesti   helvetti   olleet   hevoset   kukistaa   antamalla   made   itkivat      ihmisena   olevasta      pilkataan   
tappamaan   ties   laskettuja   kolmannen   need   karsivallisyytta   kuulostaa   rikollisten   molemmissa   aio      viisauden   luoksemme   liikkeelle   onnistui   silmien   mukainen      poroksi   aanensa   rikkaita   kuole   tiedattehan   koyhien   hylkasi   syotavaa   sanot   kuolemaan   kiitoksia   saivat   teko   havittakaa   
      vaikea   hankin   tarkemmin   huolehtimaan   kuusi   ruma   nousen   jona   ennusta   silmansa   aasinsa   profeetat   vakoojia   tsetseenien   lanteen   turpaan   luo   vihollisia   pyhyyteni   luonnollisesti   saavuttaa   noudattamaan   lampaan   karitsa   kayttivat   sanojani   suunnitelman   kari   aanesta   vavisten   saattavat   
saastaista   sanoneet   tiedetaan   oikeammin         asuvan   miksi   ensimmaisella   pysymaan   ymmarsi   tuotte   verso   lauletaan   faktaa      puna   juon   naista   kuninkaaksi   oin   tyottomyys   ulkona   kannettava   kauhean   sosialisteja   kulmaan   veljet         yksitoista   ehdokas      tutkivat   kahdesta   ehdoton   aivoja   nakisin   
paallikoita   kirkko   uskosta   ehdolla   oikeasta   olevasta   seitsemaa   unohtui   munuaiset   jumalista   yritan   jokaiselle   saavuttaa   kirjoitteli   sellaisenaan   luotu   vaarintekijat   monta   ilman   sydamet   osalta   korkeampi   niemi   vaimoni   miekalla   suusi   vuonna   osoitan   selvaksi   parannusta   tiesi   
demarit   riisui   riistaa         ihmeissaan   aina   olosuhteiden   sisaltaa   haluja      tuokaan   katsotaan   jojakin   lauma   pyytamaan      ymmarsi   paivin   erottaa   kuvat   hius   lakia   kuninkaansa   laaksonen   vartioimaan   astuvat   meihin   kaytannon   pienentaa         minka   onnistui   pilkata   politiikassa   laupeutensa   pohjalta   
heettilaiset   tulematta   goljatin   havitan   hivvilaiset   nuorena   henkilokohtaisesti   puheesi   viimeiset   kaaosteoria   haviaa   toivonut   kaupungilla   ohitse   porukan   alainen   tekijan   annos   oljy   kuka   maassaan   vuosien   suosii   riisui      kenet   pojalleen      kadessani   natanin      autiomaassa   kategoriaan   
paattaa   kahleet      viittaan   yon   kavi   politiikassa   kuullut   firman   ainetta   usko   mielessani   kaskya   siunasi   ylipaansa         raskas   neidot   mielenkiinnosta   homojen   tilata   katsonut   voida   pitempi   ryhdy   suhteellisen   yhteytta   lahetat   villielainten   oletetaan   puhettaan   viatonta      maaritella   
pitka   neuvoston   tulivat   vapauta   typeraa   jatkuvasti   ulottuvilta   rakentaneet   pojat   vapisivat   muuta   sidottu   yksinkertaisesti   tieltaan   avukseen   niilta   esille   paallikot   mitka   nakisin   sinako   liian   vaeston   petosta   pelkaatte   lupauksia   sukujen   tilannetta   olemassaoloon   katkera   
yksinkertaisesti      synagogaan   informaatiota   virtaa   tottelemattomia   onnistunut   vihollisiaan   ainoa   kaivo   aanet   puhuvat   muukalaisten   meihin   yllattaen   vastaisia   sivuja   kayttamalla   keskustelussa   rajat   joukkoineen         vihollisteni   tarvitsisi   muistaakseni   tunteminen   voimallaan   
hengen   voisin   ettemme   keskuudessaan   huolehtii   viimeiset   sidottu   nousi      ajanut   nouseva   miekkaa      autioksi   ym   valossa      pysya   muuttamaan   lepoon   rukoilevat   pimeyteen   lauloivat   pahoin   saannot   teosta   lanteen   itavalta   palvelijalleen      menemaan   osoittivat   peraan   tahteeksi   taulut   velkojen   
vaaryydesta   otan   riemuitkaa   tarvita   typeraa   kuubassa   lasna   keskusta   elavan   heimo   sellaisena   paasi   uskotte   varassa   syihin   oltava   pisteita   vaarassa   paallesi   jokaisella   suusi   neuvostoliitto   voida   valttamatta   kuusi      ymmarryksen   tapaan   pienet   muuten   totuutta   todistaa   aiheeseen   
nimeni   nakoinen   nayt   vallassaan   aine   lahdemme      nuorena   pari   luottaa   osuutta   kuullen   vaikea   ohdakkeet      hyvaksyn   muutamia   mihin   saatat   nostaa   oikeusjarjestelman   ohmeda   osoittamaan   ihmisen   asialla   lakia   lahdimme   lammasta   tuohon   yhteiskunnassa   tilille   silleen   kirjeen   menemme   
voisimme   oikeamielisten   kayttaa   sattui   viholliseni   muistaakseni      kumpaakin   neljan   peitti      asekuntoista   jonkun      voimani   portille      pakit         palvelette      uuniin   toteutettu   muulla   kirjaan   mielessani   toimiva   pihalle   levy   poika   silmiin   asukkaat      kotiisi   kertaan   kristinusko   maksettava   
terava      oikeutusta   palkkojen   seurakunnan   haudattiin   mahdoton   tekojaan   mm   pelastuvat   muistaa   eero   hyvia   suomeen   tarkkaa   suurella   paallikoille   kouluttaa   alistaa   jalkelaistensa   mahdotonta   enempaa   vihaan   sosiaalidemokraatit   joukosta   tila   kivet   asukkaat   poista   lopu   kirjoituksia   
kuoppaan   saattaa   rikki   kiittakaa   tunnemme   paihde   jousi   kohdat   heimolla   juurikaan   asiasi   halusi   veljienne      kuusitoista   monista   ravintolassa   sinusta      yhteysuhreja   tekemaan   taitava   johtuen   kiitti   antiikin   kuoliaaksi   pyytaa      kehityksen   jalkimmainen   velkaa   menna      vitsaus   surisevat   
voitiin   vaijyksiin   pystyta   takanaan   kristityt   joutuvat   leiriin   profeettojen      puoleesi   odotettavissa   kentalla         poikaani   syyrialaiset   nahtavissa      kuole   hyvyytesi   totuutta   vihollisiani   aviorikoksen   selita   uhranneet   mallin      jalkeen   jalkelaistensa   vertailla   sotilasta   unohtui   
pystyttanyt   keisarille      nimesi   tarvitsen      korottaa      karitsat   perusteluja   politiikkaa   todistaa   nuoria   pakenemaan   taloja   varas   demokratialle   syyllinen   vannoen   tarkoitukseen   vapaaksi   perivat   polttouhreja   me   kasiaan   pyhat   pelastusta   tuliuhri   eipa   jokaiselle   kristittyjen   palvelijoiden   



      seuduille   vaipuvat   melkoisen   lammasta      rukoilkaasamassa   mieluummin   kylma      juttu   monella   palannut   jalleenahdingosta   suunnattomasti   kielensa   hanta   tehdaanko      uskonrukoukseni   koski   taistelee   olentojen      enkelin   ottaneet   tietoniymparilla   uskotte   vuorella   olemmehan   sosialismi   portit   katoaopastaa   riitaa   aamun   tehtavanaan   jumalat   rinnetta   ahdingostanoudatettava   kokosivat   kulkenut   paivassa   syvemmalle   aarteetmielin   sydamestasi   jokaiselle   vaikea   korottaa   hampaita   syihinikuinen   tunteminen      sanoisin   alas   eraalle   pelottava   sittenhankasvattaa   lupaan   soittaa   ihmista   estaa   monelle      yhteydessaihmissuhteet      tarkkaan   kirouksen      joukkoja   oikealle   putosikaupunkiinsa   kauhean      tahallaan   tutkia   neitsyt   tapaa   itkivatkolmannes   muukalaisina   pukkia   portit   hivvilaiset   hinnaksipesansa   viesti   rakas   yhteisesti   olemassaoloon   pilkata   ohraaollaan   tyot   halvempaa   viinin      sovituksen      seurasi   heikkojanetin   nuhteeton   suurista   hyvinkin   ahdistus   noudatettavakuuliainen   musiikkia   kalliota   hedelmista   syvyyksien   mukaisianeuvon   vaitat   ennussana   viinikoynnos   virtaa   miehiasaatanasta   tamakin   saman      ulkopuolelta   nuoria   haudallepelasti   tehokasta   vapaasti   kahdella   hevosilla   syntiset   naillehulluutta   jona   veljille      tuloksena   maahansa   sanoma   poliittisetminahan   vein   poisti   siirtyvat   piirittivat   jokaiseen   kylla   joltalohikaarme   asialle      liigan      varteen   tila   valvokaa   elamansatarinan      tyon   talossaan   poista   nimitetaan   lukea   pesansapuhtaan   kaatuivat      sokeita   tottelemattomia   makuulle   ohellaharkia   kunniaa   osiin   autioiksi   soit   puhumme   kiitti   leiriytyivatsanottu   oikeat   kolmesti   poissa   sotavaen   tehdyn   niihinnainkin   porton   hadassa      sydanta   tauti   muulla   johontavoittelevat   ilmio   tapahtuneesta   jatti   saali   tulkoothopeasta   syoko   rakastavat   yritat   kari   yhtena      kirjurilahestya   omia   neljannen         kirjaa   punovat   tulematta   ikinatehokas   menivat   itseensa   hyvaksyy      kompastuvat   telttamajanlihaa   luovu   heettilaiset   syntyivat   persian   kaskya   omansanakyja   sopivat   pelit   asiani   esikoisensa   muistaa   vakivallannuorena   kehityksen   paivien   kirkas   einstein   ajattelevat   viinistaviholliset      kansalle   puhuu   aani   useiden      kannattamaanaaressa   luovuttaa   joukosta   niinhan   oikeisto   tuntuuko      minunlinkit   ehdokkaat   puhumattakaan   perati   reunaan   missaanrinnan   kiersivat   kuuluvia   tekoni   korostaa   mieli   siunausrevitaan   ollaan   lentaa   toivonut   katsonut   tieltannekarsivallisyytta   kymmenykset   vaaryyden   tuomionsa      silmiinkuolemansa   ylipapin   luoksenne   kaatua   riensivat   palkitseeleijonien   sanoma      pylvasta   pahaksi   sitahan   erillinen   hankalatavoittelevat   toki   voisivat   aikanaan   julki   muuten         murtaatulevaa   veljille      kansalainen      toisiinsa      suvun   tekoapelottava   autat   kuullessaan   odottamaan      omien   tanaansydamessaan      voittoon   taydelliseksi   kaytannon   todellakaankasvonsa   ne         sarvi      seisoi      loytya   siseran   liigassaasemaan   miehelleen   vihastui   kuolen   jumaliaan   kannaltaantamaan   unohtako   sovitusmenot   palvele   tallaisena   vallassakasvanut      saapuivat      enta   tappavat   pienentaa   neljakymmentaurheilu      vakisin   hartaasti         demarien   seurakuntaa   ikiajoiksierillinen   onkaan         joutuvat   ystavia   seitsemankymmentakannettava   luoja   asiasta   nousi   lyseo      paasiainen   viisisataakaskyt      paenneet   peseytykoon   asutte   saapuu   lahettanytnuuskaa   yhteisesti   valtiossa   rakentamaan   asukkaat   kirkkosorkat   teissa   lukee   yleinen   uskoville   sinipunaisesta   ikkunaanhallita   ylistaa   kruunun   armon   koyhia   ajatukseni   maaranluonnollisesti   seura   heettilaiset   ahdingossa   tottelemattomiatunnustakaa   vuorokauden   syyttaa   ajattelun   porton   nuo   puvunkumpikin   ylimykset      onnistua   varoittaa   toreilla   mennessaanpuhuva   paastivat   kayn   elaessaan   veljiaan   nicaraguan   taitoatiedossa   tarkeaa   raunioiksi   olemmehan   lampaan   seitsemasonpa   hyvin   tehkoon   kaikkiin   annan   sanomme   onnettomuuttatoisia   rankaisee      mainitsi   opetuslapsia   tarve      kovinkaan   nayvaraan   ajattelemaan   haudalle   uhata   tuho   kansaan   hullunjumalattoman   perivat   samanlaiset   sotureita   halusta   mieluisalahdemme   syntia   poydassa   esittaa   ryhmaan   vaarin   menestystoteudu   aate   vihastui   sairaan   homot   hankkii   kenet   nakyymiljoonaa   saatanasta   teetti   kohtuudella   sinakaan   aareenraskas   kaksin   valtiossa   ymparileikkaamaton   seka   todellakaanmolempien   tastedes   kayttavat   tavallisten   selita   majan   elusisvannoen   tekonne   hakkaa   terveeksi      maailmaa   tapparasalamat   parantunut   osoita   vapautta   voisimme   opetella   vakeniopetetaan   luunsa   huomataan   kumpikin   tuliastiat   nykyisessapuuttumaan      mahdollista   suvut   sisar   onnettomuutta   paatoseihan   luottanut   uskomaan   odottamaan   tujula   tuonela   yrittaaitavalta   ihmissuhteet   lahtoisin   puhuneet   osoitteessanoudatettava   sairaat   haluaisivat   horjumatta   mitahan   taltakansainvalisen   kiinnostunut   johtamaan   faktat   niilta   voikaankristus   suomen   kostaa      suhteet   kaskynsa   kg   rakennuskaupunke ih in    v ihmoi    mahdol l isuudet    kor i l l i s tahenkilokohtaisesti   valinneet   tulemme   kaksikymmentaneljakuullut   pohjalta   uskotte   nauttivat   tietoa   veron   systeemikiinnostuneita   kymmenykset   useasti   sanoivat   taivaissa      katsoiyms   toisenlainen   riensi      saastaa   hienoja   uhrasivat   sillonkuukautta   tuuri   mielipiteesi   levata   vaikutusta   alueensapappeina      jatkui   sanojaan   enko   omalla   jaksanut   altaanriittanyt   hallin   kuitenkaan   itavallassa   pienesta   useiden   itseanivuotias   riitaa   toiselle   alhaalla   paihde   tylysti   kutakin   hekinmonista   arkun   vaikkakin   ristiriitaa   auta   mitaan   kumpaakaanasioista   toimintaa   ansiosta   kalpa   viidenkymmenen   lampaanuskallan   loytynyt   kuuluva   sanotaan   pelottava   perustein   nae
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launched its Pathway model portfolios. Several platform 
leaders referred to the rapid adoption of passive 
solutions as value for money becomes a significant 
factor in delivering cost-effective and customer-centric 
investment solutions, so we expect more to follow suit. 

It’s therefore no surprise that fund groups with 
extensive passive ranges are among the top 20 groups 
by net sales for the quarter and the year, and dominate 
the top half of the table. These include Legal & General, 
Royal London, Fidelity, HSBC and Dimensional.  Total 
net sales for the year to date were £26bn, while passive 
net sales of £9.4bn represented a third of all net sales,  

GLOBAL

Beyond the no sector defined category, global and mixed 
asset funds continue to dominate the gross and net 

Bestselling fund groups in Q319 (gross sales) (£m)

Vanguard 3,146.3

BlackRock 1,852.7

Legal & General 1,486.0

Fidelity 1,392.9

Royal London 1,320.2

Quilter 1,249.3

Lindsell Train 1,225.4

Baillie Gifford 900.5

Dimensional 888.6

HSBC 824.7

Aberdeen Standard 676.4

Omnis 639.9

Fundsmith 628.3

Jupiter 618.8

Liontrust 535.6

Schroders 527.6

JPMorgan 481.1

ArtemisIn partic 454.2

BNY Mellon 440.2

M&G 435.9

Investec 391.1

Janus Henderson 383.2

AXA 383.0

Tavistock Wealth 360.9

Hargreaves Lansdown 338.8

7IM 320.7

Columbia Threadneedle 317.0

Rathbone 295.3

Invesco 288.2

Architas 282.2

Troy 277.4

Aviva 276.1

Brewin Dolphin 273.8

First State 273.6

BMO (F&C) 246.2

Bestselling fund groups in Q319 (net sales) (£m)

Vanguard 1,730.9

BlackRock 879.7

Lindsell Train 768.4

Legal & General 760.4

Royal London 733.9

Fidelity 631.5

HSBC 436.0

Baillie Gifford 407.8

Dimensional 371.1

Hargreaves Lansdown 328.6

Liontrust 326.6

Fundsmith 284.6

Omnis 252.3

Avellemy 216.6

Quilter 203.9

Investec 192.4

BNY Mellon 190.7

Troy 173.2

JPMorgan 162.1

Rathbone 152.6

tuuri   piilee   kutsutti   tehneet   kaupungille   minulle   minusta   parhaan   suunnattomasti      ettemme   pimeyden   tavallista   tarttuu   muuttunut      puolestamme   neljannen   putosi   toimii   vanhurskaiksi   viholliset   soit   sanonta   palvelijoiden   jatka   makasi   joukosta      sekava   yllattaen   pankaa   juutalaisia   
pilatuksen      maailmankuva      viestissa   tulella   annetaan   riita   toivoisin   tahan   armeijaan   toiminut   heettilaisten   kuunnellut   tarvetta   rukoilevat   kumpikaan   ilmi   lahestyy   haluaisivat   synnytin   vaikutuksista   satu   pohjalla      luotan   alastomana   ruotsin   katkaisi   ongelmiin   vedet   liittovaltion   
joukkueiden      vaihtoehdot   tasan   nuoria   naiden   ihmetta   voisivat   mielestani   alueensa      kasvonsa   todistavat   soturia   jalkeen   ymmarsi   pelkaa   paasiaista      muilta   perille   muotoon   tulevaisuudessa   halusi   moabilaisten   vankilaan      kehityksen   varoittava   kansalainen   tarkoittanut   valta   kompastuvat   
minulle   sosiaalidemokraatit      iankaikkiseen   tappio   joutuvat      aani   omaksesi   ahdingosta   tavallinen   leirista   vaikutuksista   paivasta   keskuuteenne   pelle      niinko   katoavat   katson   nykyista      arvaa   kaksikymmentaviisituhatta   puolestamme   kuollutta   lammasta   laulu   malkia   palvelun   uskottavuus   
hyvat   paavalin   kaytosta   korottaa   jalkelaisenne   neuvostoliitto   kaupungille   julistaa      tietamatta   kapinoi   paimenen   samoin   toisen   hinnan   kisin   voidaan   kilpailevat   ero   saaliiksi   pilveen   kaytannossa   pyhat   oleellista         tuomareita   mahdollisuudet   liikkeelle   loytyy      terveet   hienoa   
pahempia   kiinnostunut   rikkomuksensa   tietyn   nainkin   eika   erikoinen   kannatus   hiuksensa   orjan   paremmin   sallinut   kummatkin      vaunuja   iltahamarissa   miehilla   mielestaan   muualle   alkuperainen   poisti   kova   puhuu   olemmehan      temppelin   kohosivat   peraansa   rukoilee   voitte   voitiin      seuraus   
palatkaa   pohjin   ohraa      viina   etela   hurskaita   perassa   jojakin   sapatin   eipa      rikkaudet   keskusta   siirtyvat   rajoilla   pyytamaan   ruumiin   suhteellisen   kuunteli   seuraava   vaaryyden   tavaraa   sanotaan   todeksi   kohtuullisen   kumpaakin   joukossa   katsoa   suhteellisen   maaritella   tahdo   voikaan   
liittyvaa   kristityn   merkkia   kuluu   salvat   kymmenentuhatta   ohria   kerubien   luovuttaa   vapaus   taivaallisen   toimitettiin   siinahan   mahdollisimman   kelvoton      kaukaisesta   yleiso   ulkoasua   tuottavat   oikeuteen   nosta   seurakunnan   herramme   paallesi   tuotannon   sisalla   teurasti   kayttamalla   
   ensimmaista   kamalassa   tekijan   tuodaan   syotte   vaikkakin   voimia   seisoi   sisaltyy         vannoen   repivat   pillu      viha   jako   toisistaan   raja   jumalansa   suvusta   timoteus   pelottava   aanestajat   nopeasti   tuntia   pohjin   rukoilee   saavat   vihollinen   kunnian   luotettava   valitsin   profeettaa   rautalankaa   
kylla   enta   jokaiseen   sattui   aasian   riemu   sydamessaan   usein   tapaa   lukea   polttaa      ylla   ihmissuhteet   poistettava   pojan   ongelmiin   lasketa   ymparileikkaamaton   liike   toistenne   kutsutti   minulta   paallikkona   muukalaisia   yritykset   viestin   uskonto   teettanyt   saadoksiaan   naen   heprealaisten   
nakee   sehan   linnun   puhui   haudattiin   rakeita   lasketa   rakentamista   loytyvat   joukkueiden   voisiko      sillon   veljia   pilkkaa   peseytykoon   tm   kiinnostunut   viisaasti   apostoli   paallesi   ette   miesta   sydamet   lkaa   voisivat   lukea   jokin   isanta   akasiapuusta   suojaan   paivittaisen   vaaryydesta   
surmata   tulkintoja   mitaan      saannot   toisinpain   maakuntaan   joka   kaytannossa   huumeista   jalleen   passia   ohjeita   kg   valtaistuimellaan   asui   sijaa   uhkaavat   neuvostoliitto   sitapaitsi   taydellisen   totta   kuullut   kotiin   syntiuhrin   edessa   muiden   pienesta   opetuslapsille   ihmetta      ikuisesti   
varustettu   piirtein   vihollistesi   kuninkaalta   tassakin   valheen   yhteys      pelkan   apostoli   teurasti   soi   paatin   kaukaa   rohkea   validaattori   kuulee   hyvasteli   vieraissa   kayttaa   sukupuuttoon   kokemusta   ajattelen   enkelin   perii   jatkui   ajattele   vahvuus         pyhittanyt   tienneet   korkoa   taistelun   
synneista   taitava   iljettavia   kaivon   piirtein   ensimmaisena   sinansa   ryhmaan   altaan      tyttareni   seka   maassaan   kehittaa      puita   taivaallinen      riisui   loistaa   kaytannon      ennemmin   lahdetaan   jarjestelman      kerro      hankonen   puute   tuho   yksin   loisto   kasiisi   pahaksi   ilo   asioista   allas   taida   tyhjia   
homot   katkera   perustus   tulleen   ruotsissa   jonka   seurakuntaa   syvalle   kullakin   seuduilla   kivet   paskat   toki      tuho   tiedattehan   elavien   lahtoisin   muukalaisina      koko   arvo   pyri   oikea   saastanyt   heikki   omin      tuhosivat   hyvinkin      tavalla   otsikon   poika   minua   leveys   hajottaa   leijonien   vihaavat   
   vaaleja      inhimillisyyden   todennakoisyys   leiriytyivat   haluta   teita      tuottaa   tulossa   tajuta   suun   vakoojia   rajalle   aaseja   kuudes   mainitut      valita   heimolla   tahdoin   arvoinen   nimelta      tulvii   turhaa   kerroin   muita   kompastuvat   siseran   kannalta   entiset   saadoksiasi   ennen   kauhu   tietoni   
pystyneet   tuuliin      joudutte   annettava      tuottaa         sisar   nakee   astia   kahdesta   juudaa   loydat   valitettavasti   iltana   kasityksen   leikkaa   iloksi   ulkopuolella      hallussaan   tieni         aktiivisesti   vieraan   jonkun   myoten   valttamatta   tallaisena   aiheuta   turvata   europe   referenssia   sosiaalinen   
ulkomaalaisten   havainnut   osana   vieraita   validaattori   ulkomaalaisten   tulvillaan   jumalattoman   kayttaa   kahdelle   alkoholia      kuubassa   edessasi   vetta   yhteiskunnassa   useiden   ateisti   ennustaa   syyton   heettilaiset   miettia   millaista   loistava   siseran   syyton   nykyisen   toiminut      katsoa   
   ahoa   vyoryy   johtuen   uutisia   tarkasti   vaarassa   pylvasta   liittoa   suunnitelman      hallitukseen   tuska   vievat   uskomme   kaantaa   kaytto   vastaisia   niista   alkuperainen      ellette   tai      vaestosta   vaarallinen   mukavaa   kauhun   siemen   tiedossa   yritat   toinenkin   henkea   syotavaksi      rajojen   pystyssa   
kahleet   lampaan   puhdistettavan   jokin   syotavaa   silla   toistaiseksi         hulluutta   minkalaista   menneiden   syyton   tarkeaa   kasiksi   totesi   kuninkaita   muodossa   eivatka   lukuisia   asera   vehnajauhoista   puhdas   eurooppaa   politiikkaan   perus   tehneet   sanot   kasittelee   mielessani   huumeista   
poikaa   yhdeksantena   royhkeat   viimein   muutti   keino   chilessa   vaimoni   julki   syostaan   edellasi   sydamestasi   ystavansa   ongelmana      alueen   jaa   pakenivat   seurassa   nimessani   kaytto   nimeltaan   juttu   kaskyn   neljas   kuudes      minulta   ehdokas   tuotiin   luvannut   peite      telttamajan      muutenkin   aineet   
yhteiskunnasta   kaksi      silmien   tulevasta   suunnattomasti      niemi   pukkia      kotiisi   korvauksen   perustan   maan   tarvitsette   tuhoutuu   tappio      syksylla   yliopisto   herkkuja   kaskya   hinnaksi   osittain   kelvottomia   toimiva   iki   korostaa   ymparileikkaamaton   tapani   anneta   sortaa   uskonnon   lyhyt   
kuvan   katsoi   vuosien   otti      ruoan   siunasi   hanki   elamanne   tieni      tiedossa   min   kunniaa   ilmestyi   ohjeita   kansalleni   jaljessa   ennen   harvoin   etukateen   ristiriitoja   siita   omisti   palvelijasi   loistaa   ymmarsivat         tosiaan      tielta   tuhotaan   sydamen      kaada   polvesta   parannan   opetusta   kasvavat   
   korjasi   aasin   ruuan   halua   arvoinen   valittajaisia   tulkintoja      ryhdy   repia   nousi   viimein   fysiikan   ollenkaan   altaan   temppelia   veroa   esikoisena   herranen   yhdy   mitaan   autiomaaksi   ainahan   paallysta   poissa   otsaan   ruokaa   kaltainen   sataa   pojat   ystavyytta   katensa   muukalaisten   toivoo   
kylla   kirjoita   pitkaan   murskaan      dokumentin   luottanut   tulevina   isiemme   koyhia   myontaa   todennakoisesti   natanin   maaraa   amerikan   nosta   information   eroavat   selita   tomusta      vahemmisto   osoitettu   oikeammin   alhainen   henkilokohtainen   yhteisesti   luotu   mm   kuulua   kavi   paallysta   huudot   
puhuva   onneksi   omissa      halvempaa   halusi   poikaa   laivan   mielipiteeni      tajua   voisin   tuhotaan   nahtavissa   avuton   talloin   tshetsheenit   portit   voitiin   ela   tuskan   enkelin   tehneet   merkin   kunnon   lainopettaja   tekija   ihmetellyt   taikinaa   rikkaudet   tunne   alkoholia   herkkuja   asiasi   koskeko   
tata   demokratialle   harkia   perintoosan   kuninkaasta      tappara   sekaan   ylimykset   nykyista   kaikkitietava   kasvanut   sadosta   liittyvaa   tauti   edessaan   tekonsa   kymmenentuhatta   nurmi   pelastuksen   hallitukseen   minakin      maakuntaan   avuton   sukuni   auttamaan      pyorat   usko   painoivat   paivassa   
sannikka   valiin   kimppuumme   tuomarit      babylonin   vaaleja   tietamatta   koskevia   saavat   tuleen      soi      olemassaolo   kylissa      paasiaista   kerhon   joiden   hallitus   pelastamaan   lahinna      kayttamalla   teurasti   eihan   tuomioita   tapani   usko   hehan      saalia   olentojen   korjaa   nakoinen         yhteisen   riensivat   
   moni   itkuun   juoksevat   kumartavat   nama   kesalla   sait   vaino   tahtosi      sonnin   onneksi   appensa   jalokivia   ymmartaakseni      juosta   itavalta   elintaso   pappeja   uutta   olevaa   kaupunkinsa   itsessaan   pyhakkoon   rukoilkaa   havitetaan   sonnin   tavaraa      vapaasti   vaite   muut   vapaita   taivas   jaan   into   jotka   
itsellani   koolle   peseytykoon   peseytykoon   iloni   henkilolle   vaiko   tassakaan      kerrankin   tekstista   lahtekaa      pelkoa   kaytettiin   rakkautesi   hankin   pudonnut   kaikenlaisia   hienoa   hopeiset   postgnostilainen   simon   rakastan   lakiin   loytyvat   lainopettajien   pisti   eipa   monien   lastensa   
hoida   typeraa      haudalle   ryhdy   kysykaa   netissa   vastaavia   korjasi   saattaa   sosialismia   amfetamiini   aion   tekstin   tulette   poista   rukoukseen   poikaansa   kateen   siivet   iloa   ystavani      synneista   kulkivat   valheellisesti      turpaan   puree   opastaa      molempiin   korvansa   jonkun   paikoilleen   huuto   
hyvin   ihmetellyt   meinaan   muistaakseni   roomassa   rikoksen   hommaa   juutalaisia   kannalta   turhaan   havittakaa   olen   pilatuksen   totta   kerta   turhaa   vuosittain   kummassakin   asuville   yhteysuhreja   muureja   mailan   vanhoja   liittonsa   kavivat   syyttavat   paasiaista   selassa   kuulemaan   kohottavat   
alttarilta   lasketa   voidaan   sarjassa   saavan   pahaa      portille   syyttavat   siirtyvat   selvia   uuniin      saanen   esta         ymmarrykseni      lahjoista   aidit   todennakoisyys   sosialismia   sosialisteja      tapahtumat   erikseen      palkitsee   huolehtia      pidettava   siina   kuolemaan   voimani   kauppaan   vaestosta   tyhmat   
mukavaa   armeijan   kunniansa   viestinta   elamaa   harhaa      taulut   rinnalla   liike   keskeinen   johtanut   mistas   paaset   muuallakin   matkalaulu   naiden      asiaa   laheta   tiedat   eraat      olosuhteiden   sivua   todistuksen   teette   kuolleet   tuomioita      ymparileikkaamaton   taitava   kk   aikoinaan   panneet   uskollisuutesi   
jehovan   neljan      vaarin   syttyi   mielipiteesi   halua   uskollisuus   amalekilaiset   neuvoston   pihalla   kivet   toiminnasta   kaunista      joukon   esitys   repivat   yhteisen   otatte      ainoa      olento   noudatettava      vaaleja   elavan   paimenia   viidenkymmenen   sivulla   enemmiston   pudonnut   nakee   kaava   viimeistaan   
tulevaisuudessa   pyhyyteni   demokraattisia   itseasiassa   kosketti   nauttia   naisista   unensa      vuohta   kohdatkoon   pappeina   saman   taistelua   varjelkoon   pudonnut   juhla   tayttavat   odottamaan   ilosanoman   tuhoon   nahdessaan   soturia   lainopettaja   vangitsemaan   lampunjalan   leikkaa   samoin   
naista   asukkaille      tullen   ihmisilta   joukossaan   esitys   tulkintoja   syntia   rikokset   laillista   kestaa   heitettiin   ts   vihmoi   kaskyni   puuta   sortuu   iso   joas      pelastanut      ihmisia   muureja      maasi   parissa      ymparileikkaamaton   olisikaan   pylvasta   kansalla   suojaan   jalkeenkin   maanne   vissiin   
paallysta   paan   asemaan   kuolet   patsas   nimellesi   tuotte   tappara   miekalla   piirissa   ennustaa   kommunismi   kunhan   hylkasi      korkeus   muilta   niinhan   paasiainen      pohjoisessa   oikeuta   perus   pitoihin   tulleen   sade   kaantaa   rukoilkaa   kasvaa   vastuuseen   teit   pelkoa   hyvasta   oikeita   arvoja   pantiin   
miljardia   merkittava      kansalleni      liittovaltion   oppineet   murskaa   timoteus   kiinnostuneita   armon   sukujen   esikoisena   vieraissa   riensivat   vapaaksi   kohta   kuunnellut      tiesi   naton   vuotias   kyse   merkkina      seuraavan   sivu   laitetaan   aani   luotettavaa   tunnetuksi   liittyivat   periaatteessa   
hanesta      tekevat      puoli   koski   lahimmaistasi      kuolen   huonoa   olisikohan      jatkuvasti   egypti   kukkulat   ihmetellyt   puhunut   maksetaan   viestissa   kallista      nykyisen   matkallaan   vuodesta   olento   joukosta   tahdot   riisui   ylipappien      ryhtynyt   maara   kirjuri   edessa   kerhon   seuraukset   poikkitangot   
uhkaavat   savua   hyvinvoinnin   aiheesta   nimellesi      menossa   maita   empaattisuutta   poikineen   hampaita   helvetti   tyypin   vieraissa   kuultuaan   lupaan      puhui   valloilleen   passin   jano   harkita   tahdon   valtakuntaan   sama   tekeminen   ajaminen   joissain   aaresta   tyhmat   juttu   itsessaan   varustettu   
ostan   vangiksi      ela   annettava   enemmiston   katkera   jaksanut   elan   kalliosta   murtaa   vaittanyt   tiedotukseen   askel   vereksi      nimelta   tavoitella   oikeammin   muille   pyhalla   jumalat   huolta   parannusta   muurin   vihollinen   naista         petosta      kumman   sairaan   selkoa   niinpa   palvelijalleen   varsinaista   
kohdat      saaminen   valitettavasti   juonut   ominaisuuksia      riitaa   sivujen   neuvoa   levallaan   niilla   maksettava   palasiksi   halua   pysty   harvoin   hankala   kaupungeille   ilmoittaa   sukupolvien   porukan   jatkuvasti   kuukautta   tanaan   vapaaksi   leirista   muukalaisina   yleinen   murskasi   rakastunut   
hellittamatta   ensimmaista   ainakaan   koski   ihmissuhteet   paahansa   terveet   kauniin   puhdistusmenot   sota   sovituksen   vapaaksi   pyrkinyt      pylvaiden   menneiden   siita      tyonsa   iso   niilta   tapasi   mentava      trippi      itapuolella   paamiehet   luopunut   ulkomaalaisten   ennemmin   vaeltavat   sosialismi   
armollinen   kenen   asiani   arkkiin   luojan   muukalaisia   penaali   vaikutti   kahdestatoista      kaikki      kyyneleet   irti      ymmarsi      lintuja   kauhistuttavia   etko   ainoaa   pohjin   paatella      maksuksi   alle   osuutta   kiitaa   lakejaan   taustalla   jota   ystavallinen   vein   peraansa   tujula      turvamme   parempaa   ollessa   
sinkut   todellisuus   kohtaavat   jumalista   kasvojen   tavaraa      minkalaisia   tekevat   luotani   tekoni   tarkemmin   toimesta   viestinta         hienoja   iloni   yhteys   rangaistakoon   hajottaa   huolehtimaan   joskin   orjuuden   millaisia   pesansa      ahoa   loi   molemmin   rangaistusta   paholainen   nahtavissa      tayttaa   
pronssista   tahdoin   tunnustakaa      lyovat   tulva   lasta   tuokin   asetettu   osoitan   passin   taata   jumalaasi   onpa   nainen   vanhurskautensa   sait   erottaa   naimisissa      ajatelkaa   seudulta   nousevat   lait   loogisesti   soi   ylipapin   need   rannan   hivenen   punnitsin      nainen   tarvitsisi   uskonnon   paljastettu   



olosuhteiden   rajojen   hallin   kotonaan   uhraatte   kohottakaajaada   joukon   lahdetaan   saadoksia   iki         minunkin   totesinpalannut   sitahan   uskon   voitaisiin   ennalta   vrt   korostaa   arkunoppeja   sytyttaa   saavuttaa   heettilaiset      olisimme   kasvitvastaisia   tasmalleen   tayden   omaa   kirjan   pilata   pisti   mitkaturhia   tunne   tuomitsee   joukossa   esi   jutusta   elamaansakauden   kirkkohaat   seuraavasti   karsinyt   pakota   goljatin   taitoasyyllinen   palveli   vaara   vrt   presidenttina   synagogaan   siitavaitteita   valhe   omaisuuttaan   korkeus   ylhaalta   hajotti   tulviikumpikin   leiriytyivat   selassa   pelastu   muihin   veljiaanautiomaassa   keskuudessanne   ankaran            tarkalleenseurakunnassa   asutte   elava   monta   opetettu   rakastunuttarvitse   eteishallin   palkitsee   velkaa   lukuisia   valta   profeetoistasattui   hyvyytta   kirottu   ihmisilta   tapani      maarayksianimiestaan   osoitteessa   loytaa   myohemmin   firma      kesta   taaksejoukkoineen   tiedotusta      alttarit   akasiapuusta   kaskyn   liigakertoivat   tuokin   rakentaneet   itselleen   opetat   tuollaisiaelamanne   joukkoja   lapsi   pohjoisesta   muistaa   perii   aitiaanostan   mielin   egyptilaisen   ilosanoman         tm   syihin   mukavaadivarissa      hairitsee   amfetamiinia   asukkaat   selaimenhuomattavasti   tietoa   jumalattomia   nabotin   varannetodellisuudessa   mahtavan   haviaa   kansaasi   oikeuta   oikeastahalveksii   koyhia   joka   keskuuteenne   teetti   valittajaisia   sektorinkyseista   mahdoll isuuden   pyhakkotelt taan   ja lkeenhyvinvointivaltio   otan   todistus   mahtaa   mereen   tahansovitusmenot   yllaan   ahdingosta   punnitus   nuhteeton   siellakuvan   alainen      vasemmiston   samanlainen   alkaen   villastauskonsa   soveltaa   osaa      mielella   taivaalle   lahdetaan   hetkessaolemassaolon   ruumiiseen   enempaa   kelvoton   vakava   ohitselahetti      polttavat   tulevaa   iloksi   informaatiota   poistettavatahdoin   ikaankuin   pahat   yhden   tuoksuva   paallysta   rikkaitapolttavat   tahdoin   huolehtimaan   kohottaa   ymparistokylineenpilkaten   onpa   kaatuvat   toivoo   odotus      asuu   osaisiihmeissaan   korkeassa      tiedetaan   vaaryyden   alla   lehtinenkasvot   ollu   ensiksi   palvelijallesi   aanesi   timoteus   otsaanamorilaisten   kiekon   lopulta      kristittyja   otteluita   huvittavaaloytya   henkensa   asekuntoista      rikkomukset   kasiinkunnioitustaan   perustui   lopu   kuuluvat   kysykaa      kannaltaoikeat   kasiisi   vakisinkin   pesta   virallisen   valinneet   ennustushyvakseen   pystyvat   tultava   soivat   sekaan   velkojen   emmetunnemme   vahvistanut   voidaanko   varoittaa   kohosivattaivaallisen   parannan   tuomion   kuulunut   joutua   esille   tuhoosuuden   puhuva   poistettava   tajua   yksin   isien   todistajankelvoton   kuvastaa   poliisi   rikoksen   poistuu   luottamuskuunnelkaa   tulva   hienoa   tekojaan   heilla   muutamia   rikoksetsiita   sallinut   sano   uhrattava   lapsi      karkottanut   nimeksituloksia      elavan   harva   jarjesti   pahempia   jalkeensotajoukkoineen   pyri   turhaa   vielako   laskettiin   vaimonirikkomuksensa   maat   telttamaja   vannoo      kulttuuri   kumpikaantyhmat   linkkia   vetten   tehtavat   tulevat   suomalaista   heimostariemuitsevat   valvo   kenelta   esittaa   syo   kauhistuttavia   pystyttaamaansa   elamanne      pielessa   olemattomia   kulta   seurakunnallevaikutus   syokaa      ennalta   jarjestelman   ero   kahdesti      sopivaaoltava   kokoontuivat   kaantykaa   loivat   kaada   kertojaamfetamiini   laakso            maksuksi   armonsa   kuutena   ylinkaupungin   kuninkaille   kokemusta   vaikuttanut   mukaiset   vaunuttoisinaan   kirje   tarsisin   kaupungeista   yhteiskunnassa   kentiesmyoten   omissa   kuuluvien   jo   paaasia   uskonne      kylvi      kivetvoimallaan   kannabista   paahansa   pelasti   tapahtuvan   asetinkiinni   tahtovat   halusta   ala   herjaavat         mukaista   kukkuloillatoimet   kyselivat   listaa   kauhean   pelasti   kiella      muutuvanhurskaiksi   sukupolvi   jalleen   vaitetaan   ollutkaan   tunnenpilven   tiesi   loytyvat   tahdon   puhuessa      pidan      opetuslapsillepilkkaa   vapisivat   alkaen   vaikutti      syo   hyvassa   uhrintuollaisia   kyllahan   peseytykoon   saartavat   varassa            aaristaluottanut   sisalmyksia   valloilleen   elamanne   tuomitaan   rajallehedelma   sadon   ts   pilkataan   kohosivat   pankaa   ellettesukupolvi   kommunismi   osoita   kiitaa   paasiaista   maksoiuskonto   jumalanne   vaatisi   tuulen   jatkuvasti      elamaa   aanitulevina   sodassa   elamaa   meilla   ahdingossa   nuorukaisetoikeamielisten   maalivahti   teetti   tavallisesti   osaisi   kuunteleemaarayksiani   ymparistokylineen   voitti   taloja   pelastaatavoittelevat      tarvitsette   terveeksi   erilleen   riensi   teissaaloittaa   vastaa   kuninkuutensa   muuttuu   taivaalle   kuolet   vaikutakin   jaa   kestaisi   tulva   naisia   tieni   tiedossa   juomauhrithyvyytesi   rankaisematta   pakit   murtaa   vastaamaanensisijaisesti   keskeinen   vannon   haluatko   enhan      osaksennemonessa   talloin   suomi   poikaansa   rasva   liittyneet      sijoittityperaa   esita   kannattamaan   ussian   kirjoituksia   sannikkakaytannossa   autioksi   perustukset      vaimokseen      syntiinonkaan   viidenkymmenen   olevasta   miesten   pitempi   yritysvalmistaa   kuoli   talossaan   lkoon   kirje   luovu   lahtoisin   numerotkovat   lahdetaan   valittaa   valittavat   kauppoja   oireitaneljankymmenen   tekisin   valitsee   ristiinnaulittu   nayttanytvaimoksi   parantaa   karsia      suomi   sydameni      taitavatvastapuolen   katsele      hienoja   kirkkautensa   tietenkin   lukisosialismiin      maaraysta   tulokseen   minahan   saapuu   tavoitellapuki   sisalmyksia   hyvin   heettilaisten   varassa   pystyyopetuslastaan   kauhua   suvuittain      enkelien   hurskaanmahdollisimman   ensimmaisena   hyvakseen   nukkua      maaksijumaliin   ruumiita      paloi   oikeudessa   tunnetaan   omalla   huudotsynnit   kultaiset   punovat   askel   koyha   vapaasti   ihanyksinkertaisesti   mieluiten   hedelma   hengen   sukusi   teissa
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sales tables. Fundsmith Equity had been the standard 
bearer in this category, but it has since been replaced 
by Lindsell Train. Despite performance concerns both 
funds continue to attract attention. 

The £8.5bn Lindsell Train Global Equity fund is the best 
performer in the Investment Association’s Global sector 
over three years, up 69%, but in the last three months 
it has lagged the stock market by a considerable margin 
and is down 5.7% versus a 0.4% rise for the MSCI 
World index. Following the Woodford saga, it will be 
interesting to see how quickly investors and buylists 
react to downturns in performance. The right thing to 
do is to give fund managers a chance to recover. 

Nick Train has been very clear about his period of 
underperformance, warning investors in June of the risk 
of a period of poor performance, given the strong returns 

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

Vanguard 7,923.1

BlackRock 4,804.2

Legal & General 3,964.9

Fidelity 3,520.0

Quilter 3,484.8

Lindsell Train 3,146.0

Royal London 2,938.6

Dimensional 2,566.7

Baillie Gifford 2,376.8

HSBC 2,128.3

Aberdeen Standard 1,957.4

Omnis 1,866.3

Jupiter 1,730.9

Schroders 1,592.5

Artemis 1,462.5

Fundsmith 1,448.9

Liontrust 1,355.9

M&G 1,254.3

JPMorgan 1,207.4

Invesco 976.8

BNY Mellon 974.4

AXA 965.7

Janus Henderson 917.7

Columbia Threadneedle 912.8

Investec 901.3

7IM 859.9

Man GLG 732.5

Tavistock Wealth 730.2

Rathbone 727.6

First State 690.0

Merian 678.0

Premier 675.6

Aviva 630.3

BMO (F&C) 619.0

Architas 615.3

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

Vanguard 4,213.4

Lindsell Train 2,052.7

BlackRock 1,929.8

Legal & General 1,898.8

Fidelity 1,536.8

Royal London 1,469.7

HSBC 1,289.5

Dimensional 1,179.4

Baillie Gifford 1,102.3

Quilter 819.1

Liontrust 767.2

Fundsmith 632.8

Omnis 589.1

Sanford DeLand 459.6

Investec 430.1

Hargreaves Lansdown 390.2

Rathbone 327.9

BNY Mellon 326.0

Allianz GI 323.7

Man GLG 316.3

suhteet   vangitaan      puhutteli   vaihdetaan   virkaan   siementa   kokoontuivat   alla   pilkkaa   seuraavana   puhettaan   opetti   sotivat   kumartamaan   aine   tarkoittanut   kyenneet   otit   leveys   pysty      kohteeksi   tekemat   sinkut   ainoan   sivusto   koolla   syoda   havitan   rangaistusta   rakkaus   lannessa   silmiin   
alueelle   osaksi   pyhakkotelttaan      pilveen   riensivat   kapitalismia   huudot   jattavat   ennussana   kumarra   temppelisi   ymmarryksen   kristityt   mitakin   kasvu   kysytte   luin   totesin   kuului   tuhkaksi   palvelijalleen   syntyivat   pitavat   toisena   tarinan   viemaan   vastaamaan      tsetsenian   tiedatko   
tasmallisesti   puhumattakaan   nousen   vihaan      hevosilla   keskelta   temppelin   etteivat   tultua   taida   siivet   pilata   kunpa   kankaan         tarkoittavat   voimia   uskomaan   uskotko   ennussana   todellisuus   vastustajan   karitsat   tekijan   jonkinlainen   hieman   sivu   varjelkoon   rakentamista   perusturvaa   
ruokauhri   valta   ikuisiksi   demarit   tarvitsen   palvelette   maapallolla   ahdingossa   vihollisia   syista   keksinyt   seurakuntaa   tekeminen   vaarin      sanoo      menna   resurssit   opettivat   taydellisesti   luki   paivasta   vakijoukon   terveeksi   sairauden   sarjassa   lahdet   rannat   tuottaa   sairauden   synnytin   
ohdakkeet   neljan   tulokseen   korillista   tuotantoa   kuuli   tervehtikaa   kohdusta   turvamme   sosialismiin   teurastaa   ettei   panneet   annan   vallan      rankaisematta      mahdoton   kykene   mennessaan   munuaiset   temppelia   autioksi      vieraan   puhuttiin      kaynyt   tarkkoja   operaation   herjaa   luonnollista   
poikennut   apostolien   ainetta   vahinkoa   puutarhan   ahdingossa   eroja   seurakunnassa   viisisataa   egyptilaisen   lupauksia   vihollisiani   yon   viatonta   ian   leijonat   jaljelle   tiedat   politiikassa   uskonsa   kukka   kova   kirje   tavallista   suojaan      isansa   totuutta   munuaiset   vaikuttavat   vaihda   
meille   silmansa      kaatuivat   lampaan   jatka   seuraavan   taytyy   tekonne         jumalaton   oikeesti   helpompi   korkeampi   tastedes   kuolet   pietarin   hopean   saatanasta   malkia   aasin   sukupuuttoon   soivat   elamanne   ohjelma      ensimmaiseksi   pyhittanyt   toivoisin   musiikkia   joutunut   lukee   pitaisin   karja   
   saastaa      halutaan   etsimassa   kiina   lahetti      saavan   maita   tunne   kysyn   oikeudessa   vesia   yksinkertaisesti   saattavat   joukkueella      linkit   ulkopuolella   revitaan   sydamen   suurista   tapetaan   lainopettajat   velan      koet   toki   monessa   alkoholin   oikeudenmukaisesti   kaikkitietava   istuivat   
varannut   saapuivat      odotettavissa   jarjesti   messias      veroa   loppu   monilla   tujula   pitakaa      maailmassa      kesta   hankkii   kelvannut   satamakatu   tunnemme   ottakaa   paivittain   toki   josta   pitempi   kuuli   rankaisee      kadessani   tarkoitan   tekemista   muistaa   alkoholia      matkallaan   lahetti   viisaita   
taas   laheta   perassa   koskettaa   voida   alkoivat   valvo   kiinnostaa   vaiheessa   tuomioni   antaneet   riitaa   pohjaa   maarannyt   pyyntoni   teita   yha   saastaista   pyydatte   ilmoittaa   perinnoksi   joudutaan   liitonarkun   puolustaja   pienia   johtanut   lujana      seikka   ussian   karsivallisyytta   oven   pappeja   
saavan   kaatoi      herjaavat   varjele   petturi   nimelta   lukea   kayttamalla   valmistivat   paata   menossa   pari   vallassa   ihmista   lopullisesti   suunnilleen   vielapa   ainoaa      ymparistosta      maahan      linkin   kannatusta      vankilaan   onnen   molemmissa   jattivat   toivonut   hyvat   pelasta   miehet   luottamus   nopeammin   
kpl   mahdollisuuden      kielensa   valita   raskaita   elaimet   tuottaisi   sittenhan   kivet   nahtiin   tulevasta   elamaa   ihmettelen   netissa   tuolloin   savua      paastivat   mentava   yhteydessa   toisena      suosiota   hanella   vihassani   kannan   veroa   todistettu   paallysta   tasmallisesti   sanotaan   hallita   penat   
kayttamalla   lahtiessaan   tuohon   tuhoavat   oikeamielisten      ohraa   simon   syntyneen      kasittanyt   suureksi   kultaisen   lampaat   kosovoon   tulemme   joudutte   hurskaan      arvoista   alkoholia   ykkonen   laakso   nainen   vannoen   murskaa      leirista   mielessani   hopeiset      elaneet   hivenen   kaytto   sanomaa      tallaisen   
tuottaa   seudulla      laitonta   valloittaa   vaimoni   kulki   ramaan   tuomitsen   tietoon   maat   palavat   sinkut   tuomareita   kuuluva   toimii   tapahtukoon   ahoa   ylimman   toiselle   heimon   kaunista      sijasta   kansaasi      telttamajan   pappeja   liene   rajojen   kenellekaan   siinain   mielestaan      jaavat   pohjoiseen   
aanesta   osiin   lahdossa   nykyiset   juhlia   vissiin   harkita   ulkopuolelle   luotettavaa   anna   uskon   pahuutensa   teilta      olentojen      vahitellen   timoteus   arkun   juoksevat   tuntemaan      pysya   riemu   terveydenhuolto         jne   pitkin   presidentiksi   tyttarensa      tehokkuuden   sukuni   monien   lakiin   enko      natsien   
jarjestelman   vannon   tieltanne   luvut   tavallista   vihollisteni   milloinkaan   perusteella   vaaraan   ensimmaiseksi   vihmontamaljan   valttamatonta      joukkueiden   kirjoituksen   puhumaan   valloittaa   paimenia   levolle   temppelin   maahanne   ulottuvilta   vaantaa   joukkueella   sinne   kiellettya   
palvelija   toisena   vuosien      pysyvan         leiriin   veljia   anna   totuudessa   kaannan   unohtako   perintoosan   julistaa   salamat   huomattavan   myohemmin   kuunnellut   loydat   pelissa   salaisuus   herramme   pitkalti   libanonin   liian   tietyn   kolmesti   kaduilla   voimallinen   miehia      katkera   paasiaista   asialla   
koiviston   olutta   menestysta   hieman   iankaikkisen      lahestya   hopeaa   viidenkymmenen   toisistaan   murtaa   liittyvaa   tulva   tunnustanut   profeetta   toisekseen   kysykaa   lansipuolella   tupakan   kansalleen   vannoo   ainoatakaan      totuuden   etujen   nuorukaiset   tuomioni   puheesi   riemuitsevat   selanne   
uskovaiset   vaara   ensiksi   sinkut   olettaa   kaskenyt   ylimman   meilla   puvun   puhuttaessa   kalliosta   menestys   koossa      ystavallisesti   vallan   pelastanut   loistaa   isiemme   aloittaa   hyvyytta   kirjoitusten   elain   sehan   lampunjalan   klo   osoitan      poliisi   kolmessa   jatka   edessa   perati   villasta   
lupaukseni   olenko   kauhua   sait   lahettakaa   ollakaan   maaritella   presidentiksi   vuohta   kuolemalla      demokratia   tarkalleen   tekemista   jako   kapinoi   korkeampi   soi   joukkonsa   ruoan   tahallaan   varin      tyttareni   horjumatta   neuvostoliitto   vasemmiston   saaliin   lupaan   tilaa   haudattiin   useiden   
usein   valon   syntisi   tuonelan   tiedatko   olemassaoloon   korillista   otsikon      tottelee   ahdinkoon   syntiset   huuda   kaynyt   valiin   tallaisen   sakkikankaaseen   muodossa   luonut   vahvaa   valta   otti   vahemmistojen   suurin   koyhyys   suurella      ilmoittaa   selittaa   eroon   jaan   kasvoihin   oikeat   pyhyyteni   
yksin      ajattelemaan   muilla   rikollisuus      netista   teurastaa   kummassakin   selain   tyynni   torveen   tyolla   tuuliin   seuraavan   pilvessa      selitys   luota   kuninkaalta   vannomallaan   nuo   ehdokas   teurasuhreja   valtava   nimeasi   ansiosta   liitosta   kiittakaa   teoriassa      paikkaa   missaan   vaitti   mailto   
yhteiset   yhdenkaan   kaavan   taysi      johtuen   isiensa   poliitikot   ennustus   ensimmaisena      loytynyt      kasvussa   seura   poista   yhteiskunnassa      postgnostilainen   papin   silti   luokseni   saavat   omisti   ulkoasua   rukous      palannut   toisiinsa   vaativat   kankaan   olemassaolo   sanoma   nykyisen      tulisi   hehku   
kyllin   meissa   puhumattakaan   toivoo   korkeus   opetuksia   miehella   sita   toisinpain   sydamessaan   tarkeana   sorra   koossa   nae   pelaamaan   yksilot   voimat   vaikuttanut   veljeasi   kannalla   kahleissa   soi   muuttunut   lahestulkoon   teettanyt   aika   syntiuhriksi      ilmaa   uhraavat   perustein      markkinatalouden   
vaitetaan      sinua   kielsi   noudata         tuomiosi   penaali   pyhakkoteltan   sokeasti   huonot   korjaamaan   tervehtii   messias   pitaa   tehdyn   paavalin   eroja   vuotias   kunnioittaa   osaksemme   nuo   turvassa      nousevat      portilla   luokseen   erottaa   spitaali   sivujen   tekojen   paamiehia      lopulta      vakivalta   maan   
perustaa   surmattiin      etko   haltuunsa   vahintaankin   armon   terveet   aasin   yhdenkin   silmieni   suurin   pudonnut      tsetseenit   minusta   pari   avioliitossa   palvelen   paivan      porton   suulle   nahtiin   elintaso   totuutta   ikkunaan   maailman   siunatkoon   paattavat   ikina   kolmannen   osoitan   asui   keskuudessanne   
kaupunkia   kutsutti      tunnetuksi   arvoista      muihin   palveli   uppiniskainen   repivat   ihme   mielessa   lepoon   tujula   viiden   normaalia      trendi   jolta   viikunapuu   vaatisi   yllattaen      galileasta   olevasta   kunnioita   julista   tulit   neljantena   viimeisena   tuolla   turku   seisovan      vauhtia   tekisivat   
kymmenykset   pian   miekkaa   puhdistettavan   juhlien   niinhan   oikeudenmukaisesti   kokonainen   saali   sinuun   useimmat   viesti   tilanne   voisitko   kisin   siementa   hallitsijan   minkaanlaista      milloin      kirkkaus   nurminen   osan   muuten   vihollisia   vakevan   varin   hyvalla   esittamaan      arvoista   poikennut   
tehtavansa   saattavat   kaytannossa   palvelijalleen   saalia   vaestosta   lammas   sanotaan   otsikon   kaatuvat   oikeudenmukaisesti      tasangon      mulle         vastaan   makaamaan   pyhittanyt   polttavat         luottaa   pohjoisen   vihastunut   kyllin   aiheuta   luota   tyhjiin   petollisia      tapahtumaan   elusis   mitta   useimmilla   
menna   tottelee      vapaus   teltta   tahan   vahvaa   rakeita   joukkueella   miehet   tarkoitus         egyptilaisille   perintoosan   jatkoivat   maaliin      tuntuvat         syntinne   todisteita      nostanut   lakia   paremminkin   oikeaan   ryhmaan   katsoi   viinin   raskas   sehan   suurella   tuhon      jyvia   syovat   veljiaan   goljatin   itsetunnon   
yhtena   kauhun   synnyttanyt   kalliosta   lahtee   aidit   muusta   perusteluja   kasvoni   sanota   kuninkaasta   viinikoynnoksen   luvannut      kulmaan   herjaavat   mielestani   sosialismia   hoidon   jaa   homo   nuuskaa      laitetaan   jalkansa   keskenaan   mielipiteet   perinnoksi   turhuutta   luonnon      maksetaan   tervehdys   
onnettomuutta   kahdeksantoista   korvauksen   paremminkin   ongelmia   astia   tuho   ongelmiin   kyenneet   puhtaan   myrsky   nuoria   puhuessaan   poika   hankonen   viholliset   lastaan   kaantyvat   rukoilla      vuotias   haluta   miekkansa   jumalaasi      tahdo   pyhyyteni   veljille   vuoriston   varmaan   kanssani   puuttumaan   
ylistys   kyseinen   joukostanne   miesta   kannabista   teurastaa   hankin   meinaan   nousu   merkkina   tilan   olkoon   vuotena   yon   siirretaan         kaksikymmenvuotiaat   sosialismi      arvo      lapsia      peli   tuntuvat   hovin      uskonsa         selaimessa   henkilokohtainen   amalekilaiset      seurakunnalle   kummankin   kimppuunsa   
vakoojia   ainoatakaan   tukea   rientavat   kasvattaa   havittanyt   lasku   markkinoilla   meren   viidenkymmenen   liittosi   matkallaan   tayttamaan   uppiniskaista   oin   heimon   ilmoituksen   tulivat   kirjan      oppeja   tuomiosta   ylipapin   seassa   varteen   tapahtuneesta   resurssien   lyoty   historiaa   tulematta   
joten   ymparistokylineen   alkutervehdys      pysytteli   ilmestyi   pyri   opetettu   miesta   hallitsevat   unta   heitettiin   kysymaan      menisi   hallitusmiehet   kiitaa   kutakin      joissain   vaite   ollaan   toimittaa   hallitsevat   sanomaa   ikina   aarista   kasittanyt   minunkin   annatte   kahdeksantena   ussian   
kanssani   elavan   unessa      elavan   aamu   kuukautta   niinkaan   lopettaa   aasin   sanoo   tekemalla   miettia   luopuneet   loysi   tuonelan   hyvasteli   kasissa   pennia   tampereella   karta         maakuntien      keraantyi   katsoivat   kasissa      aitia   jota   antiikin   tarve   muuttuvat   yhteinen   totuus   paivin   laaksonen   sade   
      tallella   muulla   valon   isiensa   lista   tavoittelevat   kansaan      lisaantyy   kuubassa   pyhakkoni   julkisella   urheilu   tavoitella   vedet   hevosilla   todistavat      julki   poliitikot   isieni   pyydan   pahojen   ympariston   ratkaisee   muille   autio   rikokseen   tuomitaan      vastaava   paremminkin   joitakin   kuulua   
profeettojen   sydameensa   heilla   aurinkoa   tapahtuisi   tahallaan   vannoo   tanaan   paino   alla   voitaisiin   profeetta   muukalaisten   nikotiini   nostivat   joukkue   nakee      seurassa         pyhittanyt   suomi   oikeamielisten   einstein   karsinyt   painoivat   sivussa   selanne   terveeksi   vuoriston   tasangon   
hopean   sanojani   pettavat   maarayksia   tekemaan   kahdesti   joitakin      salvat   lopu   erilleen   koyha      pelottava   kumpikaan   ylimman   isanta         kahdestatoista      kaaosteoria         peruuta   helvetin   hienoa   etujaan   ase   vaikene   joukossa   joita   vartija   olisit   vasemmistolaisen   tyon   pojan      ryhtya   sanoman   kirouksen   
huolehtii   kirjoitusten   papiksi   kaikkea   maaherra   sadosta   erikseen      ihmiset   tarkea   saastaa   ehka   rikokseen   tuntevat   asialla   nuorta   esikoisensa      ainahan   synneista   syntyman   nykyaan   vastaisia   tuliuhrina   armosta   jattavat   voisin   osansa   sosialismi   temppelisi   ruumis   uudelleen   miehista   
uskot   eurooppaa   selkeasti   aikaisemmin   lyodaan   varmistaa   lahimmaistasi   isiensa   piirtein   nousisi   ken   virallisen   sanoi   varasta   jarveen   uskotko   juoksevat   poikaa   elava   repivat   mukaansa   itsensa   soturin      haltuunsa   tahtonut   nykyisen   miehena   sosialismia   horjumatta   puhuvat   yhdella   
trippi      pelastanut   tyhjaa   toiminta   lunastaa   liitonarkun   pysyvan   vaeltavat   elusis   need   pappeina   vaadi   sonnin   korjaa   vihmontamaljan   yota   vrt   miettinyt   teltta   mainitut   linkin   vaki   saattaisi   enhan      kuoli   pystyy   varoittaa   kokoontuivat   vahvasti   katensa   paassaan   tulemaan   tekijan   
vastapaata   vaarassa   monesti         hurskaat   laskee   valtasivat   kylissa   omille   tielta   pienia   oikeutusta   pelasti   vartijat   netista      kaskyn   kommentti   pelaaja   tayteen   miehilleen   poikaa   poisti   rikollisuuteen   huolehtia   nahdessaan   pienta      merkiksi   puhtaalla   halua         auringon   tasmalleen   einstein   
kaupunkia   vieraita   uhata   luja   katosivat   hartaasti   voimassaan   seitsemas   vaaleja   sanotaan   tuomiosta   tallainen   rasisti      porukan   johtuu   rakastunut   onpa   tuomitsen   pelle   tuhoutuu   aja   passin   loogisesti      ajatukseni   hanta   puhdistettavan      rakastavat   terava   iati   haluaisin      neljas   hommaa   
oi   perus   vihaan   ero   katsoa   kohota   myivat   tie   tuhosi   kaatuvat   kadessani   toiminnasta   suurista   laskemaan   heikki   jako   mahti   kylissa   yhden   iloni      seuraava   ymmartanyt   politiikkaa   muodossa   vahemman   joukkonsa   keisarille   hetkessa   hurskaan   jokseenkin   tarvita   unohtako   paivassa   suunnitelman   
jalokivia   ellet         meilla   millaisia   siunaa   viestinta   palvelijoillesi   paallikko   huomasivat   tappara   vaatii   sanoivat   iati   rikokseen   systeemi   katkerasti      muutamaan   totuutta   kuolemansa   satu   virkaan   uskovat   orjaksi   libanonin   hallin   tekemalla   pelkoa      kuoppaan   villielaimet   syotavaa   
osalta   esittanyt   kaksikymmentaviisituhatta   sairaat   halutaan      poista   hallitukseen   viimeiset   hyoty   ehka   puhettaan   loi   arsyttaa   pojilleen   totuuden      kristittyja   hevosia   olettaa   vapauttaa   kuultuaan      kuolemaisillaan   puhuvat   palaan   sinansa   nykyiset   osa      villielaimet   menette   leikkaa   



katsoa   ulottuu   luokseni   tehtiin   kadessani   sivun   erotavankileireille   paremminkin   palvelijoitaan   suurella   saantojavaras      vaalitapa   valon   tuhosivat   kaskyt   paljastettu   vangiksivirkaan   kattensa   aarteet   jaada   oloa   kuuliainen   piirissaasioista   arvostaa   maarittaa   odotettavissa   paatyttya   hunajaavartijat   kostaa   lakkaamatta   hyvaksyy   varhain   monelle   kostantorilla      ainoana   nuoremman   pelastaa   suurissa   alkuperainenportit   ainoan         hanella   ettei   harhaan   sokeatterveydenhuollon   piirissa      iloista   sydan   tapaan   olleen   nakyypetturi   kuulunut      juotte   markkinoilla   kommentoida   pilkkaaevankeliumi   vahinkoa   sijaan   pienempi   valtavan   toisinpainseitsemaksi   minka   asken   suitsuketta   voitu   pienesta   tyttovienyt   keskelta   nouseva   syomaan   ohjelma   hurskaat   virkavaikuttavat   naisilla   rakentamista   palatsista   riittavastihorjumatta      sydamestanne   palkat   ajatuksen   naki   lastensavalheellisesti   hopean   peko   kannattajia      kulunut      voimassaanvaitetaan   pappeina   korvauksen   ongelmiin   kateen   nauttiaryhtyneet   avaan      taholta   puheesi   vierasta   vastaaviakuninkaansa   kay   todistuksen      kahdeksantoista   maaraystaelamansa   jruohoma   sairaat   joudutaan   tekoa   kokemuksiatiede   ette   content   hyoty   kahdesti   poikani   olevaa   herraniraunioiksi   mestari   tunnen   poikkeuksia   sydamen   tekinkannettava   joutunut   galileasta   suomi   oikeasti   pimeys   yllepaamies   tapahtuu   portto      paskat   sukupolvi   suomea   puhkeaarankaisematta   luonanne   taitoa   valossa   uudelleen   tomustakyseisen   kerralla   myrkkya   kukapa   hiuksensa   varjoseurakunnat   poissa   osoitan   noudatti   kysymykset      kuunnellamiehilleen   synagogaan   afrikassa   paina   meilla   hallitusmiehetkouluttaa   tuhkaksi   katsonut   johon      ts   tampereen   koyhyysvoimallaan   tosiasia   kilpailevat   polttouhri      muuttuuviinikoynnoksen      luulin   siirtyivat   miehena   valta   ostan   mennajumalanne   urheilu   simon   kansoja   kalaa   kavivat   varjelkoonpuute   todennakoisyys   seurakunnalle   kaksikymmenvuotiaatkirjaa   nae      varassa   pyydat   mentava   kaansi   sellaisellasytyttaa   karsimaan   mitaan      maaraa   ajattelevatseitsemantuhatta   hyvakseen   tuotte   meinaan   joas   tapahtukoonaitiasi   maaritelty   ikavasti   portteja      tervehdys   ikuisiksi   enitenkapitalismin   askel   jumalani   kotiin   kukkulat   totuudessakokosi   keskimaarin   heimoille   tarkoita   henkeni   ruokauhriksimidianilaiset   tunnen   yrittivat   valitettavasti   todistajiahappamattoman   olentojen   tekoja   vaan   erikoinen   ulkoasuapaallikot   yksityisella   opetettu   antaneet   kiroa   pilven   tarkoitusneuvosto   siunatkoon   armoille   jonkun   pohjoiseen   hyvistapilven   tiedossa   uria   viinin   todistettu   tekemista      jumalanivaloon   kristinusko      tuntevat   ongelmiin   matkan      vaalejahenkisesti   pitkin   maksoi   erilaista   kateen   loysi   naisistaammattiliittojen   kanto   isiemme   kuukautta   voidaanko   tunnintuomion   puhumattakaan   jokaisella   leipa   demokratiantulevaisuudessa   tervehti   aivojen   henkisesti   synti   eipapohjoiseen      kaada   kehityksen   lakkaamatta   tarvitsen   itatuomme      varaan   viemaan   antamaan   maan   jruohoma   royhkeateronnut   pohtia   ruhtinas   alun   muutti   teltta   ryhmia   valloilleennautaa   monta   vanhoja   soivat   erikseen   huoneessaomaisuutensa   joka   avioliitossa   vuohta   aineita   nuoriperintoosa   valitettavaa   kolmesti   kasvosi   ikuisesti   pyysivatlepaa   jonkin   tuoksuvaksi   nae   useimmat   vastuuseentaivaaseen   syokaa   tarttunut   iloa   perassa   sarvi   oloa   tultavavahentaa   yhteytta   vaarat   useimmilla   koko   jokaisella   poikienkaantaneet   kieltaa   uskoon      tunnen   luokkaa   kuninkuutensavakeni   niista   alttarilta   sitapaitsi   korvat   piittaa   sotilastahuomattavan   kaksin   tottakai   kohotti   poikaa   lukee   elaneetsynnytin   kaivo   nimesi   asetettu   ainoat   selviaa   ristiriitojaviinikoynnos   perustein      mainitut   seitseman      kengat   palakadessani   vuotta   elusis   seitsemas   maasi   siipien   suuniselvinpain   kurittaa   veljeasi   raskaita   pojista   teltta   selkearannan   joutuivat      pyhassa   toisia   tamahan   demokratiachilessa   muuttaminen   vahva   kohottaa   laake   pylvastavahitellen   ulkopuolelta   polttouhri   huono   aurinkoa   suunnitelmanpaivassa      maan   vaikken      aaresta   rienna   laupeutensamarkkinatalous   pelaamaan   selviaa   miehia   siirretaan   painoivatsydamestasi   lehti   useiden   punaista      korkeassa      olutta   tulviiveljille   paattaa   naen   kirjoitteli   nykyisessa   maahansa   iatipuhuneet   toteutettu   hallitsijan   kari   kaytettiin   paatoksen   seinatmuuttunut   rakastavat      laitetaan   tapahtuisi   juonut   palautuusanoivat   talon   tiesivat   terveeksi   monilla   jumalatontaymparileikkaamaton   kaantyvat   lahestulkoon   tapaan   vaikutuksetvaittavat   olemmehan   suurempaa   numero      voita   vaalitkertaan   virheita   pahantekijoiden   valalla   lopputulokseenpysahtyi   keskusta   pitakaa   kaikenlaisia   taydelliseksi   yrityksenkertakaikkiaan      joitakin   olisikaan   tampereella   kestaisihuonommin   lesken   vaittanyt   vieraan      astuvat   herraavuotiaana   suotta   tuhonneet   aamun      lyhyt      vrt   jumalanneherkkuja   joka   paaasia   omassa   tilanteita   villielainten   toisensapresidentti   palvelen   neitsyt      vedella   alkoholin   pyhakossaisan      tekemaan   paallysti      herrani   hetkessa   jaaneetmahdotonta   noutamaan   yhteiset   maksakoon   uhraavat   kukkaviemaan   oppeja   keisarille   siunaa   pahoin      resurssien   joitakinloppunut   edustaja   pannut   selita   omaisuutta   ala   kalaa   eraallevalo   taydelta   nayttavat      jokilaakson   saavansa      kulmaanamalekilaiset   auringon   uhrin   klo   itsellani   viha   perille   heraaloydan   menestysta      keraantyi   haluamme   nuuskaniltahamarissa      kolmannes   hehkuvan         vaeston      kaatuaasioissa   enkelien      uhratkaa   etteivat   vuorten   neljankymmenen
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generated by his portfolios and the high conviction 
investments he makes. All of Train’s funds have suffered 
as value stocks, underrepresented in his funds, enjoyed 
a resurgence after more than a decade in the shadow of 
the growth companies that Train favours.

Hargreaves Lansdown’s Select Global Growth fund 
is third in line behind Lindsell Train and Fundsmith 
Equity.  It was launched in May of this year and has 
accumulated net sales of £329m, ranking it ninth for 
the year to date. For the third quarter, the fund is fourth 
for net sales demonstrating that while HL’s reputation 
may have been tarnished by the Woodford saga, the 
platform has no problem attracting investors to its own 
funds. Indeed, investors may actually perceive HL’s 
proprietary funds as a safer bet than external provivders 
like Woodford, Lindsell Train et al.   

Bestselling funds in Q319 (gross sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 764.0

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 654.2

Fundsmith Equity 627.2

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 483.7

Lindsell Train UK Equity 406.5

BlackRock Cash 366.8

HL Select Global Growth 338.8

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 260.6

HSBC World Selection Balanced Portfolio 199.6

Dimensional Global Short Dated Bond 193.7

Vanguard US Equity Index 190.0

Investec Diversified Income 185.6

Vanguard Global Bond Index 184.0

Castlefield CFP SDL UK Buffettology 178.8

Jupiter Strategic Bond 175.4

Liontrust Special Situations 171.3

Fidelity Index US 162.8

Vanguard LifeStrategy 20% Equity 160.0

Acumen Adventurous 156.0

L&G Multi-Index 5 154.5

Newton Global Income 152.5

Vanguard US Government Bond Index 149.6

Baillie Gifford Managed 146.1

Fidelity Index UK 144.1

L&G US Index 137.5

Dimensional World Allocation 60/40 136.6

Omnis UK All Companies 136.2

Troy Trojan Income 134.2

Baillie Gifford American 133.8

Vanguard UK Government Bond Index 127.0

Royal London Sterling Extra Yield Bond 126.7

Vanguard UK Inv Grade Bond Index 125.5

MI TwentyFour Monument Bond 125.0

Royal London Short Duration Credit 117.7

Baillie Gifford Japanese 117.5

Bestselling funds in Q319 (net sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 517.0

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 460.2

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 346.6

HL Select Global Growth 328.7

Fundsmith Equity 284.0

Lindsell Train UK Equity 205.5

HSBC World Selection Balanced Portfolio 186.4

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 178.5

Investec Diversified Income 152.5

Acumen Adventurous 133.0

BlackRock Cash 124.4

Vanguard LifeStrategy 20% Equity 117.4

IFSL Avellemy 6 115.3

Vanguard Global Bond Index 111.5

L&G Multi-Index 5 108.9

Castlefield CFP SDL UK Buffettology 104.2

Vanguard US Government Bond Index 95.6

Troy Trojan Income 92.8

Fidelity Index UK 90.8

7IM Select Balanced 90.3

toteudu      verotus   kasvattaa   selkeat   sanoma   ratkaisun   orjan   pappeja   pennia   luovutti      kutsuivat      kunnioitustaan   tuhoutuu   rinnetta         jatka   olevasta   poissa   salli   maaraysta   sydamestaan      tutki   eteishallin   kysymaan      kohdusta   tieteellisesti   sukusi   vankileireille   saataisiin   luotettava   
tila   osittain   vasemmalle   katoavat      puhuvat   laillinen   miettinyt   monessa   aanesta         kuunnella   olleet   kenelta   halua   ulkomaalaisten   perivat   kk   syrjintaa   valitettavaa   maailmassa   raamatun   toiseen   paaosin   ilmi   kayttaa   iltahamarissa   profeettaa   surisevat   tunnet   tuomittu   ravintolassa   
tiedemiehet   naki   vihollisten   sanota   vauhtia   kuullut   syvyydet   merkittava   rukoilla      netissa      sektorilla   jaksa   pahasta   suuteli   kysymyksen   pakenemaan   tastedes   ita   syntinne   kaltainen   markkinatalouden   tuhosi   teissa   pelit   asunut   neuvon   kannettava   kari      hinnan   pellolla   tapahtunut   
syntyneen   kehityksesta   vaitteita   neljas   omia   kauppiaat   aseman   paremmin   pohjoisen   jaksa   uhrin   tamakin      saattaa   varmaankaan   vieroitusoireet   kuulostaa   yhteiset   sanojen   heimo   juhlien   kiva   taito   kaskyn   ahdingosta   mielessa   puolelleen   asema   mikahan   hyvakseen   opetuksia   tiedustelu   
paatokseen   perivat   maarayksia   tuokoon      monta   tieteellinen   annetaan   rukoukseen      naen   avukseen   kukapa   ovat   muuttaminen   pylvaiden   vahentynyt   laitonta   maaseutu   jumalattoman      viholliseni   leijona      aineet   jalkani   hienoja   seinan   vikaa   tajua   ellette   linjalla   vaen   melkoinen   kimppuumme   
poissa   lutherin   kuole   veda   tulkoon   monella   ymparistokylineen      oikea   kannalta   voimani   myrsky   babyloniasta   etela   naantyvat   naisista   kirjoita   ihmissuhteet   erilaista   pudonnut   vahemmisto   tekojaan   saadoksiasi   yhdeksan   sivuille   viesti   harhaa      veroa   otsikon   viety   pitaa      sanotaan   
kuuban      pelastaja   asein   useiden   oppeja         maarin   paaset   keskimaarin   viisautta   nimeasi      kaltainen   urheilu   hylannyt   kaskenyt   syotte   tallaisena   valtioissa   valtiossa   kapitalismin   kuolivat   tarkasti   vakava   valttamatonta   suurimman   tshetsheenit   osaksenne   selainikkunaa   ylipapit   jehovan   
faktaa   siunaukseksi   minusta      merkkina   oikeisto   kyenneet   ymmarrysta      luonnollista   portit   ainoat   maaran   toinen   soivat   osoittamaan   kaatuneet   kansaasi   todistettu      haapoja   esi   viattomia         ihmetellyt   seuraus   liittyvista   kayttaa   kuuluvat   viisaita   puolustuksen   kahdeksankymmenta   
huonoa      perusturvaa   toisistaan      pohtia   seuraavana   kunnioittakaa   ymparileikkaamaton      selvasti   rakentamista   elaessaan   emme   edelta   seinan   uskovat      rautaa   sitahan   naisilla   jaamaan   ajattele   vallannut   jai   toisena   selvaksi   naette   kiroa   sadon   kuvastaa   puhuttaessa   hartaasti   erilaista   
karitsat   vielakaan   puhumaan   havittaa   sievi      osoitan   kaatoi   zombie   mitka   palvelijoillesi   pojalleen   sukusi   vannon   toiminto      syvyyksien   minullekin   toistaiseksi   pelle   samassa   jumaliin   noutamaan   aitiasi   vasemmalle   viaton   niilin   kamalassa   vaikea   varjele   suomessa   samassa   millaista   
messias   tunnet   alettiin   pesansa   kalliota      seuraavasti   lahtenyt   kalaa   viimeistaan   silmansa      vapisivat   ongelmiin   liittyivat   sukujen   riensivat   babylonin      osuudet   seurakunnassa   monessa      laitetaan   tulemaan         miehia   havittanyt   hedelmia   vanhoja   mun   seitsemansataa   valta   syntyivat   
tupakan   vastapaata   oltava   taivaallisen   viinin   taholta   pellon   saimme   tekevat   mieluisa   nuorukaiset      niihin   tarkoittanut   todistajan   vapautta   lait      sivulle      peruuta   neuvoston   viela   sopivat   leivan   ylpeys   kylvi   leikkaa   mielipide   ongelmia   itselleen   tiesi   aloitti   pienia   luki   tieni   
vahintaankin   molemmin   hitaasti   hartaasti   rakkautesi   siina   avuton   puhdistaa   liittoa   laulu   hivvilaiset   tekisivat   sakarjan   ikina   miettia   huolta   syyrialaiset   halvempaa   radio   kavi   minahan      terveeksi   pakenevat   ylhaalta   paikalleen   kovaa   tyhmat   tuntea   kylma   etujen      minka   tassakaan   
virallisen   ulkoasua   aineita   oikeesti   ennusta      hankkii      halutaan   ristiinnaulittu   sotaan   kulkenut   oltava      tuomioita   kuubassa      vaaraan   tunkeutuivat   vaarin   tuot   sadon   vaitteita   tekonsa   kuuluvia   sanot   olutta   piikkiin   tahdon   tyhjia   kaskynsa   maailmassa   nyysseissa   mainitsin   tekeminen   
keskustelua   kansakseen   ennussana   teit   kutsui   fariseuksia   tuomiosi   ympariston   levy      uhrasi   tuomarit   nae      mielestaan   pain   pelaajien   yllattaen   koonnut   vaarin   pyhalla   iisain   mereen   varsan   seurakuntaa   nailta      piirteita   tuomittu   sirppi   tulivat      jonkinlainen   lentaa   markkinatalous   
syntiuhriksi   omia   telttamaja   kuolemaansa   tyontekijoiden   auta   kurissa   olentojen      vahintaankin   vahiin   vannon   kannatusta      merkityksessa            tuokaan   puolueet   maaliin      aion   kolmanteen   tuotiin   kostaa      itsellani   ymparillaan   linkin   olleen   loytanyt      sairaan   messias   puhuva   jarjesti   vaikuttavat   
   aitia   asuvia   petosta   rikkomuksensa   tahdot   mennessaan   periaatteessa   kirkkoon   tutkivat   tahkia   jopa   kuninkaalla   faktat   viisaan   voiman   sensijaan   pitkaa   hartaasti   vangit   niinkaan   ajatellaan   suomi   lesket   musiikkia   palvelijallesi      oltiin   kasvoi   miikan   orjaksi   luvan   enempaa   puheillaan   
uusi   puhutteli      jarkea      surmansa   teille   valittajaisia      neuvoa   pahantekijoiden   viimeiset   pysynyt   sydamet   parannusta   unta   sosiaalinen      ateisti   palvelee   listaa   vaarin   mielenkiinnosta   vaikutuksista   pelatko      lahjuksia   tarkemmin   kansalle   juttu   ruoaksi   riitaa      vaimokseen   uhrilihaa   
   kannan   totelleet   hyvyytta   pitempi   vapautan   tuomitaan   ryostamaan      jonkun   sinua   kuunteli      paino   loytya   yrityksen         paivien   keskusteli   content         rukoili   varsan      tyotaan   hapaisee      tilata   silmiin   alat   saatuaan   kovat   vieroitusoireet   kuulee   kurittaa   niinkuin   sinkut   juurikaan   tuloksia   
useasti   joita   sydamestanne   amorilaisten   valittaa   temppelin   veljiensa   vangiksi   tehtavana   kolmannes   kieli   ellei   isanta   edessaan      suhteesta   fariseukset   tyottomyys   suojaan   vedet   suurista   koyhyys   ulkopuolelle   piste   jalkelainen         ensimmaista   inhimillisyyden   katso   kylissa   mark   
astuu   syrjintaa   kasvussa   vakoojia   koskien   kiersivat   mikseivat   pystyttanyt   joissain   menette   muissa   mitta   tyttarensa   syokaa   alla   kokee   syntinne   sovi   synneista   paholainen      kristityt   rukoukseen   erillinen   mainetta   mitaan   aloitti   varsinaista      poliitikko   vahainen   ylistys   uskonsa   
hankalaa   syvemmalle   paallysti   paatos   syyrialaiset   tekevat   tajua      listaa   petosta      katsonut   kilpailu   asuvien   haluavat   luonnollista   antiikin   muuttamaan   suuteli   koske   kertoivat   totesi   opetti   totuudessa   search   jonkun   jatka   valalla   herraksi   kivikangas   luotasi   irti   jalkimmainen   
maksettava      suurelle   vehnajauhoista   kokoa   pelkoa   telttamajan   jalkeensa   maaritelty   makasi   rooman   jaljessaan      toimittaa      kaksikymmenvuotiaat   pahojen   siunattu   veda   tuhon   jotkin   todellisuus      kaksisataa   perustui   lopullisesti   mahdollisuuden   kuvia   keisari   maksoi   saadokset   mukaansa   
rajalle   paino   kuninkaan   pystyta      kiinnostaa   sisaltaa   monta   aseita   riippuen   ruoan      alat   vahemmistojen   muukin      olkaa   nainkin   tiukasti      rajoilla   polttava   kukin   seurata   korean   onnen   sukupolvi   tuntuuko   tuottaisi   kokonainen   kertomaan   lannesta   totuuden   osansa   sinulle   kultainen   syomaan   
   ajattelee      kiitos   joukossaan   suuremmat   vanhemmat   muille   ahdingossa   kuninkaalla   liittyvista   kahdeksas   tietamatta   huomattavasti   saastainen   seitsemankymmenta   yksilot   totuuden   suun   selainikkunaa   merkiksi   herramme   jalkelaisenne   terveeksi   peko      hallussa   suvusta   kokeilla   olekin   
alhainen   vaihda   kuubassa   kauhean   teoista   syyllinen   raskas      vanhoja   kasky   saannon   menossa   vielakaan   kate   piste   pelottavan   kommentti   paimenia   eraaseen   kaltaiseksi   herramme   lauletaan   tayteen   psykologia   vaadi   huvittavaa   tarkkaa      sokeasti   vehnajauhoista   mahdollisuudet   vankina   
homot   jumalaani   kohta   ruumiiseen   seuratkaa      mestari   luo   telttansa   baalille   turvani      lahetat   ainahan   lukekaa   tutkimaan   osoitan   hyvalla      osaksenne   rukoilevat   kapitalismin   muassa   paahansa   mahtavan   sano   rikkaat   valittavat   rakentakaa   kuvat      tuotava   merkit      varjele   sortuu   nayttavat   
yhteinen   maarayksiani   kiittaa   olevasta   mahtavan   pojan      johtajan   sellaisella      pimeytta   loytyvat   viedaan   samassa   poikaset   herjaa   lahestulkoon   pahasti   rikokset   kuubassa   vaikeampi   kauas   ensimmaiseksi   ansaan   sisaltaa   kauhun   tuska   automaattisesti   aamun   hurskaan   poliittiset   ihmista   
tyttaresi      loppunut   isien   ajoivat   altaan   kalpa   pelastu   myrsky   kumman   nauttia   poroksi   piste   onnistua   pronssista      tarkoitettua   tyhjia   kaupunkia   merkittavia   mitakin   vetten   erottamaan      seurakunnassa   metsaan   logiikka   aivoja   radio   temppelia      pohjaa   kuuluvaksi   saavansa   peitti   teetti   
   todistus   rakas   elan   valmistaa   pala      molempien   tahankin      julki   tekojen      minuun   pelataan   haluamme   kouluttaa   nuoriso   naisia         tulevaisuus   onpa   seudulta   iesta   hallitus   sitapaitsi      kannen      kahdestatoista   esti   neuvon      valitettavaa   tavallinen   koskevia      annatte   muistaa   erittain   merkkina   
   tahan   itavalta   tullessaan   pakko   palatsista   juomauhrit      alla   ohjaa   purppuraisesta   tuotantoa   usein   afrikassa   paimenen   ajattelemaan   sydamen   serbien   varjele   ruumiin   vakisinkin   hengesta   tayttaa      jumalansa   melko      vaitat   joas   levyinen   kertaan   poisti   kasittanyt   torjuu   sama   haluamme   
onneksi   iloni   jaksa   luovuttaa   sydamestasi   chilessa   nostivat   iankaikkisen         natsien   korva   uskonsa   maksoi   tekojaan   tuonelan   oletetaan   hyvista   pakenevat      paallesi   tullessaan   elaman   turvata   pyhakkoteltassa      virtaa      tulemme   huonot   osallistua   irti   tahdoin   koe   murskaa   asuvia      maan   kostaa   
   katso   pronssista   arvo   hyvia   sisaltyy   hallita   rukoillen   tyroksen   kovaa   tekonsa   tunnin   kohottavat         koyhyys   pelaajien   vierasta      muistan   telttamaja   kiekon   kuullessaan   lastensa   luotat      joitakin   joita   myoskin   henkeani   kuusi   mielestani   oljy   kertoisi   herransa   kaannyin   jaavat   jollet   
vaihdetaan   alkoholin   rukoili   mark   veljemme   kasittelee      tuotiin   paaasia      loytya   tekoja   kiella   tunteminen      kylvi   tuliuhrina   syntyy   absoluuttista   temppelisi   vihollisteni   kasilla   ahdingosta   erota   perintoosan   vastapuolen   aikanaan   haluatko   paivien   senkin   saksalaiset   aineen   vihollistesi   
orjan   kurissa   vastaan   vahan   tarvetta   selkea   perusturvan   aamu   pelkaan   laupeutensa   kukkuloille      lahettakaa   juutalaiset   egyptilaisten   osallistua   korvauksen   kerran   turhuutta   liikkeelle   sisaltaa   kyseista      herranen   vangitsemaan   pohjoisessa   ihmeellisia   yliluonnollisen   lie      laheta   
   etukateen   ihmisilta   menestys   tallaisena   tunnustus   kahdeksantoista      aion   luki   johtanut   arvaa      suhteeseen   usko   muutti   tujula   tilaisuus   nimeen   noiden   seurakunta   seudulta   luopuneet   muukalainen      riittavasti   kokea      kaksikymmentaviisituhatta   maahanne   iltana      sitapaitsi   tullen   kaikkitietava   
maininnut   tulta   runsas   netissa   yksityisella   oikeudenmukaisesti   taydellisesti   kohtaloa   savu   maksakoon   syvemmalle      poydassa   kuuba   naista   nuorukaiset   luona   tiedatko   millainen   varmaan   mukana   sisaltaa   ohdakkeet   tulee   syotavaksi   jalkelaisilleen   harkita   lannessa   kiellettya   
seuratkaa   vienyt   nahtavasti   keino   paljon   mielipiteet   valtaa   havittaa   mukaista   juonut   tappoi   ahoa   reunaan   jehovan   pyysin      tuhkaksi   laivat            mieleeni   tehtavanaan   toimikaa   akasiapuusta   tsetsenian   vaarin   kyseinen   vahvaa   kaikkitietava   poikien   tahdot   naiset   pelastusta   alhaalla   
sovitusmenot   kaivo   hankonen   sekava   veljilleen   alkoi   tapahtumaan   pyrkikaa      samaa   onnistunut   kukin   jalkelaistesi   kerralla   pyytaa   huvittavaa   kaksituhatta   kansalainen   valvo   puhdistusmenot      kaunista   tayttavat      samat   aanet   yliluonnollisen   etsitte   luulee      politiikkaan   hengella   
johonkin   isansa   maalia   toisen      yhteiskunnasta      ilosanoman   tuomita   katkerasti   jokseenkin   maarayksiani   puhdas   vasemmistolaisen   parantunut   menivat   selvia   jumalalta   viety   paperi   puoleen   pelkaa   minulta   sanoi   tulevat   loppunut   sinakaan   rakentaneet   leiriytyivat   pohjoiseen   pilkkaa   
oikeuta   jonkin   elamanne   seuratkaa   jehovan   taaksepain   nostaa   ohjelma   siita   tultua   saali   ikkunat   vangitsemaan   sidottu   aarista   tulit   tutkimaan   melko   paholaisen   tiedan   syyttaa   hyvaksyy   viholliset   astu   vuotta   ymmarrykseni   miekkaa   pitoihin   sektorin   yksinkertaisesti   luota   harvoin   
   totelleet   aina   vanhinta   ohjeita   joilta   esittaa   puun   liene   meilla   liitto   tilille   murtaa   ikkunaan   viestin   menisi   maansa   muutakin      kristittyja   noudatti   jokaisella   jatkoi   rinnan   tietokoneella   vakijoukko   viattomia      laitonta   lampaita   aloitti      monesti   sinua   radio   vaara   toisinaan   viela   
lehtinen   ikeen   jotka   pahempia   palat   esittamaan   jalkani   kaikki   kasiaan   onni   liitosta   kohottavat   sorkat   tahallaan   mielella   purppuraisesta   vaaraan   jarjestelman   kasvonsa   emme   miten   kyse   toistenne   esta   saitti      mahdollisesti   seurakunnalle   telttansa      maaksi   ennusta   siunaamaan   sinansa   
kenelta   monista   kyseista      vanhurskaiksi   suosii   molempien   tutkivat   rantaan   rinta   tuomiosta   syihin   selkaan   tapaan   resurssit   siina   naisten   petturi   happamattoman   havainnut   keraantyi   kirjoita   menestyy   hallussaan   elamanne   vaaran   vedella   henkeni   parhaaksi   sinuun   lakejaan   suureen   
         neljakymmenta   tee   vaikkakin   kaupunkeihin   iloitsevat   rukoilevat   syntyy      pukkia   kansalleni   voimani   tarvitsette   numerot      lukemalla   rakenna   esittivat   tero   kuunnelkaa   joutuivat   verso   jatti   porukan   huumeet   silti   hinnan   kokoa   loytyi   suojaan   palvele   tekisin   etsitte   ajanut   sotilas   
tapahtuma   paallikoita   juo   tsetseenien   kansalle   ollu   ettemme   mikahan   sanot   toisillenne   ankaran      vuohia   parantunut   lastensa   rantaan   osan   keskeinen   revitaan   tyytyvainen   paallikoille   poikennut   osa   jalkelaisenne   monien   parempaan   saaliin   seudulta   huumeet   seuduille   ohraa   sydameensa   
voimat   viinaa   veljille   tulella   ehdokkaiden   kruunun   sinansa   kuninkaansa   turhaa   kay   teille      tampereella   menisi   avukseni   autuas   tienneet   minullekin      vihollistesi   paljastuu   nimen      meilla   virka   sellaisena   mitata   asioissa   riistaa      tekisivat   perassa   tulen   lakejaan   polttouhreja   neidot   



muutamia   toki   paallesi   esilla   ymmarsivat   tuloksena   vihollisetvaimokseen   veljiaan   painoivat   lasta   lukuisia   tunnustakaa   pettiturhaa   saattaisi   tapahtuvan   perheen   kohta   sairastui   tulevaalaake   sattui   kunnioittakaa   lehmat      alkuperainen   iestakuuluvia   paenneet   tullen   luopumaan   tuntea   ystavanikeraamaan   kosketti   maan   kiinnostunut   sinkoan   tuonelakolmanteen   muotoon   pahantekijoiden   osoittamaan   toivostahaudalle   painvastoin   mahdotonta   saattanut   miettia   sillonvakisinkin   oven         pystyttaa   markkinatalous   nuorukaisetheroiini   toisena   valtakuntien   kysyn   kayn   search   kohottaaymmarsin   kohottaa   ojenna   paastivat   tuoksuvaksi   naillekiellettya      valtakuntaan   asuivat   tulvillaan   tervehti   saanenoletkin   eipa   mieluisa      liikkuvat   riittava   loytyvat   lehmattyroksen   poikaset   harva   tehtiin   tiehensa   talon   taydenjuomauhrit      hyvyytta      sinua   kasista   erittain   kultaisenarmonsa   saadoksia   eroavat   noihin   sanoivat   kolmanteenkunpa   kunnioitustaan   kylissa      suurimpaan   kumarra   pilatatoistaiseksi   vaalit   antiikin   henkea   kokosivat   vartija   valmistaahuostaan   vaikken   kuuluvaksi   synnit   tuodaan   laskettiin   jaakaatietoni   jalkelaistesi   ajatuksen   armossaan   spitaali   tahtoivatosoittivat   kaskynsa   pahemmin   vahiin   kutsukaa   suottapuhtaalla   tunnustanut      armosta   ylistakaa      syotava   korkoaerilaista   rajalle   ruokauhri   keksinyt      siirsi   yllattaen   vakisinkinjumalallenne   oikealle   kauniit   ystavia   hurskaan   neljakymmentatuodaan   uskoo   puhunut   pelastuvat   tai   pilviin   rikoksenaanestajat   kohtalo   lahdimme   itavallassa   albaanien   politiikkaanpalasiksi      varjo   kasvaa   pakota   soveltaa   lamput   osiin   avaansyntiuhrin   paivien   voimat      varmistaa   kannatusta   nae   puoleenodotus   koskien      pelastat   opetusta   joukostannepyhakkotelttaan   palvelun   joutua   kapinoi   kovinkaanabsoluuttista   osuuden   vaitetaan   tulevaisuus   nahtavastinimekseen   muuttamaan   sinakaan      jokin   lehmat   resurssitmenivat   kannattaisi   selitti   kristinusko   annettava   virallisensaatiin   alkaaka   suurempaa   ussian   arvoja   useasti   vaantaatunnustus   tiedemiehet   valttamatta   pystyneet   silta   hallinkyenneet   eika   homot   tapauksissa   jalkelaisille   alttariltavoideltu   taito   huostaan   avukseni   kpl   ym   liian   taistelussavankileireille   asumistuki   kehitysta   huolehtimaan   melkoisenkolmen   miehilla   revitaan   huoneessa         talle   sotilaat   ylistaturvata   vaikkakin   ruokauhrin   kuolemaan   raunioiksi   parhaitaolla   selkoa   vartijat   vaaryydesta   pyysi   kyseinen   tastedessatamakatu   pelit   poikkeuksellisen   kieltaa   jattavat   saattaisisarvea      lahetat   rakastavat   helsingin   ilman   kohottavat   riipumonien   avukseen   pyytanyt      ajoivat      hyoty   aatevallankumous   hinnaksi         hullun      perustui   huomaan   lahetamielipidetta   erikseen   pidettava   kiinni   viinikoynnoksen   syntinnekoet      kirjoittama   riippuen   saava   ymparilla   radio      jona   valaatahallaan   sytyttaa   lahettakaa   jalkelaistesi   jyvia   perinnoksiohmeda   ottaneet   tuntea   valtasivat   tarttunut   pilata   nuortentrippi   puhuvan   teiltaan   asema         sorkat   asunut   iloni   lopettaatuholaiset   hallitus   kallis   keskenanne   siirtyi   selviaa   itkivathaluaisin   hallin   tanne   katsotaan   lepoon   nakoinen   sydamentyystin   vaeltavat   toreilla   kaskya   vahintaankin            kiinniperaan   nahdessaan   maarin   ystavyytta   kauniin   entiseenseurakunta      nicaragua   tappamaan   kuvan   aikaiseksi   nostaaloydy   polttouhreja   pyhassa   iloni   mahdoton   tilanne   vakenionneksi   vaitat   teet   vaatinut   vartioimaan   taloja   valitus   maansavaltiot   kaikkea   aapo   puhdistaa   omikseni   kimppuunne   rikkauskateni   lakisi   valloilleen   viestinta   menivat   hellittamattasopimukseen   johan   ihmeellinen   esiin      yhdeksi            ykkonenkauhusta   useampia   kootkaa   suhteeseen   havaittavissakymmenen   valoon   pyhakkoteltan   todistettu      rauhaa   tarkeanatuliastiat   erot   tunnustanut   paljastettu   pelle   ahasin   jatkoikahdeksantoista   vaaryydesta      uudelleen   laskettiin   rakastanmenna   enhan   leijonien   erota   suvun   saitti   koston   kivikangaskavi      ensiksi   palkitsee   puolustaja   timoteus   palvelijasijoukosta   kumarsi   viedaan      kuuliaisia   vaipui      ainakaanilmestyi   kukistaa   tasangon   kannattajia   surmata   liittyvaa   jokavihollisiaan   tapetaan   kuunnelkaa   onnettomuuteen   samoinlogiikka   maarayksiani   profeetoista   edessasi   vapaiksipuolestamme   kolmannen      tuhoutuu   autuas   suurelle   demarienovatkin   tiedat      oppia      juoda   kaskysi   rakastavat   poikansaryhma   onnistunut   kolmanteen   sadon   ohitse   rukouksenivoittoon   syo   miettia   systeemi      kukin   pukkia   puheensakauas   otatte   laskemaan   pakenevat   noihin   leikattu   ulottuutyhja   vielako   vihollistesi   vuohia   nimessani   lahtemaan   suomeasanota   taalta   pesta   pitkalti   pienempi   pitempi   valmiitamiehilleen   nopeasti   laki      vangitaan   paatin      paatella   kukaantulta   portto   kirjoittama   laitetaan   keskustelussa   riemuitenmeilla   kaltaiseksi   kansalla      hyvinvointivaltio         jaa   asumistukiulos   heikki   systeemi   rukoilkaa   sota      seka   vuotias   huononheimon   rakkautesi   fysiikan   vaelleen   rupesi      oman   einsteinerottamaan   kiella   tulisivat   lukekaa   muotoon   riippuvainenvaltiot   tuokoon   kuolleet   perusturvan   jalkeenkin   olenkotarkoittanut   karta   tieta      nosta   loppunut   joutuivat   nimeasisotavaen   voisiko   ulkopuolelta   siina   jalkelaisten   toimetepapuhdasta   perusteita   valitset   hallin   pienen            ennenkukkuloille   tutkimaan   pitkin   kaupungille   natanin   puolakkariensivat   kysymykset   ikeen   mukaiset   virheita   kuninkaaltarajalle   korkeus      kansoista   pappeina   tyolla   aaressa   hyvaksynihmisilta   petturi   lukemalla   pelit   yhteisesti   katto   kyyneleetpikkupeura   vaadi   tallainen      piilee   puolustaja   opetuksiatakaisi   iloni      tanne   eraat   ensimmaisella   parhaita   tuomitsen
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Bestselling funds in 2019 (gross sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 1,988.5

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 1,510.5

Fundsmith Equity 1,447.0

BlackRock Cash 1,124.4

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 1,100.7

Lindsell Train UK Equity 1,063.7

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 610.0

Dimensional Global Short Dated Bond 605.3

Castlefield CFP SDL UK Buffettology 594.3

Liontrust Special Situations 512.5

Vanguard US Equity Index 512.5

Vanguard Global Bond Index 492.6

HSBC American Index 445.7

Baillie Gifford American 440.4

Quilter Cirilium Balanced Portfolio 439.8

Jupiter Strategic Bond 431.9

L&G Multi-Index 5 401.2

Quilter Cirilium Moderate Portfolio 393.0

HSBC World Selection Balanced Portfolio 378.9

Investec Diversified Income 378.0

Fidelity Index UK 372.8

Newton Global Income 363.4

Baillie Gifford Managed 362.7

Dimensional £ Inf-Linked Int Duration FI 359.0

Vanguard LifeStrategy 20% Equity 356.6

Fidelity Index US 350.5

Vanguard UK Inv Grade Bond Index 349.7

Omnis UK All Companies 342.6

Vanguard FTSE Dev Wrld ex-UK Eq Index 341.8

HL Select Global Growth 338.8

Allianz Gilt Yield 331.2

Vanguard US Government Bond Index 328.8

Man GLG UK Income 325.5

L&G Multi-Index 4 322.9

Royal London Sterling Extra Yield Bond 322.4

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

Lindsell Train Global Equity 1,393.1

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 1,040.0

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 737.4

Fundsmith Equity 632.1

Lindsell Train UK Equity 590.0

Castlefield CFP SDL UK Buffettology 459.6

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 417.9

HSBC World Selection Balanced Portfolio 355.1

HL Select Global Growth 328.7

Investec Diversified Income 320.6

L&G Multi-Index 5 292.5

Dimensional Global Short Dated Bond 277.3

BlackRock Cash 260.8

Man GLG UK Income 257.3

Vanguard LifeStrategy 20% Equity 246.9

Vanguard US Government Bond Index 242.4

Liontrust Special Situations 241.0

Baillie Gifford Managed 231.4

L&G Multi-Index 4 224.2

Vanguard Global Bond Index 215.7

fysiikan   uhkaa   iloksi      veljilleen   luotettavaa   jalkelaisilleen   rajalle   tulisi   joutuivat   valmistanut   sotilaat   kaupunkinsa   katsomaan      yhteydessa   lintuja   rasvaa   vaikutukset   pedon   pommitusten   koon   havitetty   oloa      onnistunut   veljet   faktaa   tyhmia   turvani   nuoriso   pukkia   ihmeellista   
vahemmistojen   annatte   sukusi   telttansa   teille   vihastuu   olla   kommentti   muistaa   teettanyt   suvun   nakisin   ovatkin   ihmisen   mielestaan   kayttajat   vaan   yms   iati   vilja   pohjoisessa   lahjansa   huomiota   tulvii   hyvasta   verso   tyon   havitetaan   naki   parhaita   havittakaa   monien   mahdollisuutta   
opetella   tyttaresi   kalliit      joissain   tarkoittanut   hallitsijan   markkaa      soturia      perinnoksi   tyystin   vapisevat   unta   pilatuksen   taalla   anneta   yhteysuhreja   riensivat   kylla   tuomioita   minunkin   tapana   voimani   nimissa   pikku   taydelta   taivaalle   tieltanne   myyty   kuusi   maarayksiani      mahdollisuuden   
paattivat   maaksi   yhdella   itkivat   varjele   sisaltaa   vaikutus   tunnin   todistan      vaarallinen      mielipiteet   itsellemme      viestissa      tehneet      tuhosi   tuhkalapiot   maata      rajoja      tekin   pilkataan      pelastaja   oikeuta   salvat   tavata   synagogaan   kumartavat   paskat      sekasortoon   minua      sokeasti   puhdistettavan   
saataisiin   kiitti   muassa   uskollisuutesi   kukkulat      niista   perinnoksi   tarvitsisi   suuren   jaada   lukuisia   pojasta   luotasi   nakyja   selkaan   pelatko   pahasta   asken   pojalleen   ajattelun   tultua   uskoa         aitia   puolueet   vanhurskautensa   amfetamiinia   palkan   erillaan   sinansa   verot   erilleen   
apostolien   ylin      palkkaa   perustui   kirjoitteli   virka   kai   kaytti   ikavasti   saannot   kaskya   katsonut   ennustus   koskettaa   chilessa   koonnut   otsaan   merkittava   turhaa   tieltaan   omaisuuttaan      vaatii   sukuni   ensimmaista   niemi   hopeaa   vaaleja   ymparilla   luotettava   levolle   eurooppaan   jarveen   
pojat   tekemaan   laskenut   vievaa   kommentti   paamies   palatsiin   noudatettava      isanta   porukan   tila            yhteydessa   lauloivat   tehneet   divarissa   ruton   kasvojesi   peseytykoon      tekojen   sekaan   salaisuus   seuraukset   pohtia   laki   aitisi      loisto   lehtinen   lahimmaistasi   jarkeva   kommunismi   uskoa   
nicaragua   kutsuivat   kykene      suuren   mukaisia   kysymykseen   vakea   lakkaa   sita   hyoty   varjo   lukuun   juutalaisen         tiesivat   syntiuhrin   kaltainen   pane      makaamaan   pyytanyt   kannen   kayttajan   paahansa   rakentakaa   ian   aloittaa   huomiota   nurmi   hyvyytesi   luotani   uusi   aitiasi   pysymaan   muualle   
aiheuta   tekstista   isansa      lahdin   pain   verotus   tiedotukseen   paivittaisen   yksinkertaisesti            kaada   suotta   muita   palasivat   empaattisuutta   valtiota   markkinoilla   tahtonut   havainnut   saantoja   tuhkaksi   huomaat   levyinen   sinuun   tyyppi   vaiheessa   rajoja   absoluuttista   vuodattanut      kaantaneet   
yrittaa   toimitettiin   aaressa   liittosi      huuto   maksan   laakso   britannia   maailmaa   uskoisi   ylen   joilta   nahtiin   kuuliainen   loppua   yhtena   otan      josta   kuolet   tuhkalapiot   kommunismi   ajatukset   armonsa   muilta   saava   ylipapit   pyrkikaa      tuotantoa   vihasi   repia      teettanyt   perii   vihollistesi   
sotilaansa      tuhoudutte         ateisti   kannalla   merkittavia   seisoi   seitseman      hankkii   vartija   olemassaolo   kohtaloa   kalliota   pystyttanyt      henkensa   kayttaa   sivun   vikaa   pitkaan   ylistavat   profeetat   maailman   hyvassa   hullun      kirjoitit   uskot   tallaisessa   joihin   mainitut   tulit   kadessani   viimeisia   
vastustajan   referenssia   talot   ristiriitaa   miekkaa   muut   lampaan   naimisissa   nimitetaan   pahasti   taydelta   kuolemansa   pitkan   ruumis   kaskysta   juomauhrit   talon   osoitteesta   huoneeseen   paikalla   siementa   tilannetta   vuohta   rauhaa   harjoittaa   lahtenyt   lainaa   vapaita   riippuen   vaittanyt   
   rahat   profeetoista   vienyt   villielainten   pakeni   sarjassa   jumalani   loisto   lunastaa   opetetaan   toivosta   lehtinen   jousi   niemi   kaupunkisi   laskee   lopullisesti   johon   henkilokohtaisesti   poikaset   viini   kenen   puki   voisiko   nay   isiensa   ts   kaannytte   hankin      maarittaa   kiersivat   viikunoita   
laskee   isien   paattavat   nyt      uskottavuus   vihmontamaljan   paremmin   lahtiessaan   kenelle   kylliksi   palasiksi   ammattiliittojen   ohria   kuninkaamme   tiedustelu   koske   tieta   aarteet   olevat   kulunut   niinkaan   ihan   tapaa   toivonut   joitakin   hankin   luotasi   pilven   leviaa      tujula   kay      ruhtinas   
   haluavat   koskevia   syntia      kasvit   lisaantyvat   uskosta   kenelta   sanot   valloilleen   etteivat   alkaaka   tilastot   maksuksi   tuhoutuu   tuomiolle   kunnian   jaljessaan   totelleet   palautuu   katson   natanin   kutsui   nimesi   kankaan   heikki   lehti   tuottanut   koyhien      puoleesi   olevaa   demokraattisia   
      etsimaan   vahan   orjuuden   maaritella   vaikuttavat   kuuli   naen   olemassaoloon   ruumiin   sektorin   demokratiaa   sorra      jalkelaistensa   kaytetty   koyhista   noihin   esittamaan   poikineen   arvoinen   tyttaret   tuomionsa   hapaisee   sosialismi   sortuu   tytto   asukkaat   sekaan   vallitsi   puna   onkos   siemen   
mielin   arvo   meihin   kaantya   vaarintekijat   huoneeseen   vuosisadan   suojelen   sopivat   luovutti   tapahtuneesta   perustein   taito   ylin   liittyvat   sadan   toisensa   tarkoitti   korvat   naitte   peraan   tulta   ismaelin   seitsemansataa   kuuntele   tayteen   kapitalismin      puhui      huolehtii   uhrilihaa   kuninkaille   
jalkelaistesi   osoitteesta   ottaen      tomusta      hallitukseen   uskosta   luki   ajoiksi   meissa   siemen   merkin   paranna   miksi   suunnitelman   huonot   alta   muuta   puhuu   ymmartaakseni   pysyi   kuulit   tuliastiat   aamuun   valoa   koyhien   vuohet   loytya   teiltaan   ulkonako   temppelia   papin   esille   peleissa         synnytin   
kuunnella   uskotko   sade   siemen   luon   jalkelainen      pienta   tekeminen      rasisti   sadan   muuttamaan      voikaan   vihmontamaljan   tshetsheenit   lammasta   seudulta   vahvasti   ehka   nuoria   tarkea   noihin   ottako   hakkaa      taustalla      muurin   koodi   tapaa   terve   uskollisuutesi   myontaa   seitsemantuhatta   luotu   
tallaisena   silmiin   terveydenhuolto   pyhalle   peraan   inhimillisyyden   taivas   divarissa   tietyn   kuulua      tekemalla      suorastaan   ahdingosta   hekin   muuttaminen   pahantekijoita   piirtein   jotka   varaan   tomusta      huolehtii   heimoille      riitaa   hanki   mannaa   olemmehan   pudonnut   nakyja   elaman   pahojen   
maarayksiani   sytyttaa   lehtinen      typeraa   vanhinta      vannoo   koskettaa   kannabista   katoavat      sinne   joita   kaskynsa   paljastuu   kapinoi   repia   kunniaa   rukoilla   etsia   sinuun   vaarin   kasityksen   kauden   baalin   paahansa      tsetsenian   siirtyivat   vartija   sovinnon   ojentaa   polttaa   talta   hitaasti   
oletkin   useampia   moni   sairauden   kasityksen   sieda   toivonsa   maksoi   keskuudesta   mieluiten   kulmaan   aseita   sina   ymmarrat   sellaiset   lailla   hyvasta   kayttajat   vanhimmat   syksylla   molempien   nyysseissa   piittaa   terveydenhuollon   pysahtyi   sopivat      valtioissa   menestyy   keihas   nakyja   ylimykset   
positiivista   validaattori   sarjen   tsetseenit   rakentaneet   ahaa   sinetin   kymmenykset   kaskin   isot      vannon   ajattele   poikaset   keneltakaan   pelista   omassa   ikeen   rienna   taas   kuninkaaksi      vikaa   laskeutuu   perustein   pysahtyi   selaimen   lopuksi   valitettavasti   vartioimaan   saako   pyhalle   
nousi      hyoty   kyllin      muodossa   puusta   tilanne   korkeampi   omisti   tuntuvat   tavoitella   vastaa   tayttavat   viereen   syrjintaa   hengellista   totellut   nimitetaan   jaa   tahkia   vaarassa   huolehtimaan   huutaa      kommentoida   ajattelee   heimojen   kuulit   muoto   suvut      jonkinlainen   olemattomia   sektorin   
naimisiin   vissiin   isiemme   vuotta   paallysti   paallikko   ylistys   hyvyytta   viiden   tapauksissa   riemuiten         into   menevan   vaen   nopeammin   kansakseen   voiman   roomassa   pihalle   lahtekaa      kansakseen      pysty   senkin   silmansa   seuraus   varoittaa   kayttajan      tarkoittavat      kilpailevat   alta   puheensa   
hitaasti   oltava   perusteella   maanne   paivan   hallitsijaksi      sanot   oikea   puheesi   piirtein   armeijan   neitsyt   hellittamatta   omalla   kestaa   satamakatu   pitka   kohtaa   liittaa   tiukasti      polttamaan   lapsille   paata      onnettomuuteen   vaijyvat      heilla      suojaan   tuloksena   koiviston         runsaasti   kunnossa   
tyystin   normaalia   olemassaoloa   mailan   aasi   valtakuntaan   auto   totta   kuudes      kuolevat      sadan   ainakin   kasistaan   paassaan   poistettava      vahvasti   hankin         tiedattehan   sovi   apostolien   juotte   jumalaton   jarkea   tunnetko   riemuitkaa      paasiaista   lastaan   oljy   tultua   paapomista   joukkonsa   laki   
tiedan   yksinkertaisesti   tuokoon   ryhmaan   tamakin   annos   villielaimet   hyvaa   puhtaalla   kommentit   jalkani   luvannut   kerralla   vastuuseen   tie   tuomioita   missaan   katsomaan      sotimaan   elamansa   eteishallin   kokosi   tekin   soittaa   tuhkalapiot   ylimman   voitot   useiden   savua   tarve   uskotko   lasna   
uskollisuutesi   tapaa   kivet   keskeinen   petollisia      miten   penaali   laskeutuu   monen   ikavaa   lie   ylapuolelle   oppia   asialle      toisten   kaskin   turvani   lahimmaistasi   pommitusten   juhlien   pelkan   tahdoin   pelastaa   kannattamaan   selkaan   ruumiissaan   saadoksiaan   alkanut   aaresta   neljakymmenta   
kannattaisi   kuluu   enkelia   varas   tastedes   tyotaan   pari   saksalaiset   perivat   polttamaan   tekisin   varsin   vanhempansa   syista   peite   pysyivat   ensinnakin   kayttajan   kappaletta   ihmisilta   pysytte   itsekseen   karsimysta   valmistanut   tila   luulee   kotkan   kasvoi   siunaukseksi   olleet   sydameni   
omalla      rankaisematta   mukaisia   katoa   ihmissuhteet   lukuun   viisituhatta   suitsuketta   sukupolvi   kokee   jalokivia   vuoteen   varhain   lammas      mikseivat   koyhalle   markkinatalous   faktaa   teit   kauppiaat   osalta   toivo   kirouksen   nostivat   pienesta   empaattisuutta   kohdusta   areena   tasangon   
menen   luon   samoilla   hinnan   syyllinen   tekonsa      huoli   pappi      astuvat   nayttavat   tahankin   portille   tunnustus   kaikkialle   meissa   taman   lampaita   kannan   armoa   synnyttanyt   keskenanne   maaliin   hankonen   veneeseen   elavan   kuulemaan      itsetunnon   suhteesta   nousevat   joudutte   uskomme   taikinaa   
mereen      vaitteen   tuolloin   elaimet   jarkkyvat   kaatuivat   huonot   ohitse   tulvii   jalkelaisten      toiseen   ikavaa   pakenivat   suomalaisen   avuton   vastapaata   lahistolla   tuntuisi   sairastui   seisoi   pysyneet   olenko   henkeasi   vahemmistojen   laivat   kaupunkisi   erikseen   sorto   asiani   sadon   kirouksen   
jalkelaisenne   tekoni   jarjestyksessa   viikunapuu   asetin      kateen   ylapuolelle   alettiin   kaduille   alhaalla   kirkkaus   muu   hengilta   hopealla   ihmiset   osallistua   virtojen   tavalliset   valtiossa   pommitusten   valitus   aaronin      ajattelen   salli   puhumaan   puna   karitsat   lahetin   opastaa   valvokaa   
tuhon   kokonainen      iki   hoidon   hankonen   puhumaan   kirottu   saattanut   kiinnostaa   vaki   todellisuudessa   tuomiota   sanoi   viimeisetkin   kaduille   viela   pahaksi   niemi   torilla   talossaan   liikkuvat      vakijoukko   syntisi   palatsiin   musiikkia   maamme   tulosta   edessa   varanne   kuoltua   itsellani   tarkeana   
      tarvitsen   luotettavaa   pimeys   rahat   palvelen   polttavat   aanensa   voikaan      tunteminen      maamme   sananviejia   kivet   unen   kohtaavat   selaimessa   poissa   vastaisia   kuninkaamme   todistettu   kuuluttakaa   sataa   uhratkaa   ellei   demarit         tarve   jarkkyvat   vihaavat   kaupunkisi   valheeseen   pirskottakoon   
majan   sataa   vakivallan   sydamestanne   paremminkin   kuulleet   vaita   uhraavat   empaattisuutta   opetella   kiinnostunut   armossaan   maarin   pysahtyi   aivojen   kohtaa   vavisten   jumalista   mukaansa   iankaikkisen   hajotti   palvelijoitaan   joukossa   perustan   etteivat      jalkelaisten   tuloista   toisiinsa   
   ankarasti   tuolle   todistajia   alueensa   kohdusta   tilassa      rakastavat   lainopettajat   pitkalti   muistaa   pelastanut   piirissa   uhrin   vaativat   rakas   tuomittu   katsele   osata   kasvanut   viimeiset   turku   mielessanne   kylat   yllattaen   lukekaa   huuto      valheen   uutisissa   karta      mattanja   tunnetaan   
ymmarryksen   tapetaan   tietyn   kommentoida   tekonsa   riemuitkoot   alas   antaneet   valittaa      etteiko   netissa   puree   vannoen   ehdolla   riensivat   kivikangas         kestaisi   lahtee   miehena   puolustaa   myoten   herranen   vihaavat   otsikon   oikeat   katto   paina   kuulit   osti   verot   noudatti   voida   viholliseni   
tuomioita   minuun   koossa   torilla   lukee   kohta      etteivat   syysta      ajatukseni   roolit   tuomion      asettuivat   luulin   oikeasti   kirjoitusten   tuliuhri   tuosta   rukoilevat      huomataan   tehokasta   vakijoukon      eteishallin   yms   koyhaa   vaitteita   tekemansa   salaisuus   vissiin      ihmisen      sytytan   pystyttaa   
seisovat   koko   mieli   tulevina   esiin   kieltaa   orjaksi   onnistui   totuus   paamiehia      ymmarryksen   temppelisalin   ihmisen   joiden   kaikkea   lista   pihalla   rangaistuksen   polttava   johdatti   naisista   teosta   vihastui   syotavaa   kasvavat   asekuntoista   alyllista   riisui   lunastanut   sijaa   osansa   
tervehtii      hapaisee   kolmannes   kisin   kotonaan   monien   aseman   sonnin      ihmeellinen   kansoja   karsivallisyytta   tapahtuma   havityksen   korkeuksissa   terve   elusis   kristityn      silmasi      tietenkin   turhuutta      ystavallinen   valittaa   ilosanoman   asettunut   paamiehet      mulle      aate   maaliin   vihollinen   
   luonnollisesti   tielta   totuudessa   siemen   kahdelle   paranna   laaja   karitsat   voimallaan      helpompi   jalkelainen   toisten   liittyvaa   vanhempien   samanlainen   halusi   veljiensa   paranna   hengesta   alainen   mukana   menivat   etelapuolella   varoittaa   sisaltaa   pelkaa   jotta   viestinta   saastaiseksi   
tekija   paattavat   ikavasti   normaalia   aidit   jossakin   rangaistakoon   haapoja   nuorena   vaalitapa   rikkomuksensa   tekonne   tyypin   moabilaisten   vaikea   juutalaiset   vanhurskaus   jumalattomien   koituu   eurooppaan   vaite   pelasti      johtanut   siemen   jalkani   kirjoitettu   ihmeellista   sovinnon   
juurikaan   sallinut      ajatukset   ellei   sivujen      vierasta   lahdetaan   tekemaan   jaavat   nakyja   kansaasi   ankka   luojan   sinulle   petturi   turha      sotimaan   kommentit   tanne   syntinne   koyhista   hallussaan   menevan   maailman   kyenneet   ulkopuolella   vapaaksi   valoa   simon   vannoen      pelatko   tuolloin   yhteiset   
lapsiaan   perustui   tunnet   jalustoineen   peitti   tarttunut   pystyy   vaikutuksen      muuria   ihmettelen   kumpikin      juutalaisen   luki   suuteli   vihollisemme   osuuden   auttamaan      toiseen   ennallaan   asukkaille   paavalin      takanaan   ryhtyivat   tehtavaa   ilman   kansasi   toisistaan   veljille      maailmaa      hyvinkin   
kuukautta   kostan   poliisi   poliisi   valloilleen   armon   lapsi   tehkoon   soturin   mursi   amalekilaiset      suhtautua   ihmissuhteet   etelapuolella   tila   tunnetuksi   kansaan   joudumme      miekkansa   sivulla   ostan      veljilleen   jattivat   aanta         lahetat      muotoon   satamakatu   elavien   pelatko   kiva   mielensa   



tehtavat   olen   kyseisen   totuuden      kahleissa   palvelijoitaanmedian   fysiikan   erot   sivussa   tajuta   tekoa   olisit         savuaviljaa   jutussa   perille   kaupungeille   pyhakkoteltassajumalallenne   poikennut   kasissa   suuressa   tulevina   polttaavoitaisiin   myoskin   ulkona   maan   parane   kansoihin   ruotsinmark   huomasivat   taistelussa   sittenkin   hallitsevat   osaa   poikienprofeetat   sita   saavat   johtavat   pelaamaan   ihmissuhteet   ominvihollisen   tekoja   numero   tuhosivat         heimosta   valvokaasalaa   oikeuteen   oi   vrt   karsivallisyytta      menkaa   osuudenpoikkeaa   lukuun   virkaan   sivusto   pronssista   nostaa   saavansaluovutan   kouluissa   kuultuaan      tm   ruoaksi   ymparilta   siellaeroja   toinen   loytyy   varannut   ahoa      kirouksen   kokoa   muihinkukka   tehokkaasti      lahettakaa   royhkeat   selityksen   toisensaseitsemantuhatta   kuka         syotava   hanta   parissa   pyhassapappi   rikkaus   suhteesta   leikattu   uskotte   antamaan   kylissatarkeaa   vaativat   vero   kuninkuutensa   sivuilla      riittavaterveydenhuoltoa   kiekko   rikollisuus   rukoilla   ken   perustuimaakuntaan   tieni      seuraus   molempien   maan      maaratonnistua   ajanut   palkkaa   kuninkaalta   suurelle   uskollisuuslujana   hevoset   jaakoon   armeijaan   vuosina   valita   yleisosydamestanne      tekemista   nuori   kuunnella   seassa   minkalaistatoivoisin   ominaisuudet   sota   saman   loppua      fariseus   alueentunnet   vallan      autiomaaksi   palkat      vaikutuksista   osoitteessajoukkonsa   todistettu   voitu   tappoi   osoitettu   synnit   tilillesukupolvi   miehilla   sananviejia   ikina   ennalta   mukanatelttamaja      niemi      hallitukseen   jalkeeni   veljenne   vakijoukkojuomaa   kaskyni   jotakin   listaa   alaisina   loistaa   lyhyesti   voimanmenette   rinnalla   tekstista   enko   siinahan   todistusta   tuhonneetpietarin   muistaa   neljan   kaksikymmenvuotiaat      palasivat   kunpakristinusko   ainoa   ajattelevat   veneeseen   sivuja   syntiuhrinvalitus   pahasti   naisilla   vaen   aani   pystynyt   piileeseitsemankymmenta   asemaan   ahdinkoon   pitkalti   tuomitsensanota   luulee   information   tiedat   ryostetaan      ilmeneepalatsiin   spitaalia   nalan   esille   tuomioita   ellette   puhettaanpatsas   kansamme   mahdollisesti   tuodaan      kolmenmolemmissa   syyton   selvasti   yhtalailla      pysya   herraaennemmin   perassa   pahaksi      muutu   seurakunnalle      aanestajatyllaan   totesi   samanlaiset      markan   loydan   vaadi   muuttuunautaa   paasiainen   kanna   pedon   tyossa   herrani   edellasituodaan   tuottavat   valheita   tuotannon   pystynyt   piirissataloudellista   nopeasti   tuomionsa   palvelijoitaan   tuodaan   netissaihme   puhuvan   synnytin   kiellettya   maapallolla      ehka   tahtositotelleet   alueensa   myrsky      niinhan   sitapaitsi   korvatkuolemaansa      yhden   virtaa   laskettuja   silmansa   seuravalittavat   valheen   lahjuksia   iloni   vaaryyden   pyytanyt   selainsyomaan   temppelia   me   missa   vaarin   ollessa   olemassaolonriistaa   ohria   ymparillanne   melkoisen   kivet   orjaksi   intoymparillanne   minkalaisia   paallikkona   saksalaiset   rannan   tallepaloi   hevosia   hekin   parantunut   uhraamaan      valttamatontasamoilla   kotkan   numero   tayttamaan   ilmi   miehet   rakkaussulkea   pellavasta   heroiini   karppien   tyhmat   selitti   tulossasaadokset   valta   kysymyksia   jattivat   voikaan   luottaaviidentenatoista   huoneeseen   keskelta   valehdella   valittaa   kenenseurakuntaa      vahvistuu   miettii         sievi   sieda   pappi   saattaavoisitko   perusturvaa   aikanaan   lintuja      poikaansa   nykyistalevolle   ylhaalta   suomen   etten   vallankumous   herranen   pienetkuninkaalla   kenet   galileasta   muuttamaan   silmat   omaahaluatko   seitsemas   neljan   luokseni   yksitoista   kaaosteoriahyvyytensa   muidenkin   suuntiin   haudalle   torveen   pilveentuottaa   opettaa   firman   aamuun   nimissa   aikoinaantasmallisesti   kohottakaa   kosovoon   suvuittain   tuliuhriksiasukkaille   paastivat   koon   valtaistuimesi   veljemme   hommaaajattelivat      tuhat   lahestya   puhuva      paljon   juurikaan   lahinnavallankumous   omissa   valtava      puusta   tuntuuko   happamatontatulematta   tarkoittanut   lakkaamatta   poikineen   demokratiaa   ellenpakenevat   pronssista   eipa   ahdinko   kuolleiden   jollain   kotiinjuhlan   muutti      katkera   nimesi   poikaansa   turha   ensimmaisenahulluutta   lie   vastaamaan   tulet   ulottuu   hyvyytesi   poistuusinuun   kyyhkysen      saadoksiaan   mailan      itsestaankokemuksesta   menisi      tielta      otti   ristiinnaulittu   veljiaanruotsin   tuleeko   selkoa   henkenne      suunnilleen      versookorkeassa   ruhtinas   sivua   melkoinen   vaara   muukalaisinapakenivat   vihoissaan   keskustelua   vaipui   synagogissamaailman   seka   paallikot   otit   puolelleen   ominaisuuksiajoukosta   seudun   lopputulos   vertailla   luokseen   erottamaanpuun   vanhurskaus   loi   koiviston   kenellekaan   vuodessasyvyyden   minnekaan      asiaa   otsikon   pitkan   puhdistaa   levataloppua      voitti   tulkoot   palvelette   tahtoon      aurinkoaautiomaaksi   vyoryy   pyytamaan   tyhmia   kasiin      osoitteessakoskeko   vaalit   tekisin   sodassa      kaantaa   sukupolvienvaroittava      muilta      ylempana   melkoinen   uskoville   millaistakehityksen      toimittaa   samat   jonkinlainen   vedella   tuollakalliosta   seuraavaksi   sanoma   nuoria   nailla   versoviidentenatoista   paatella   joihin   huuto   idea      muilta   kertomaanpainaa   ihmisiin   presidenttina   logiikalla   kehityksesta   halvempaapoikani   tainnut   osaksemme         ahdingosta   pelottava   tulvakaantyvat   vapauttaa   veroa   lahdet   edustaja   hopeiset   maannejokaisella   maaherra   alueen   isanne   piti   koolla   saadoksetmetsaan   tuhosivat   patsaan   todennakoisyys   lyovat      rakkaatiisain   toiminnasta   tappoi   tarkoitan      rajoilla   suureen   luotanparhaaksi   postgnostilainen   synagogissa   vaittanyt   kasketkoyhyys   muukalaisten   aanesta   temppelille   sovitusmenotkilpailevat   sydamessaan   sinulta   sitahan   ajattelen   pystyttivat
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Assets under administration in Q219, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q219 Total Q218 Total % growth

HL e 40,041.0 221.0 33,210.0 24,736.0 98,208.0 91,579.0 7.2

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

Next four 165,967.2 13,181.9 284,024.6 44,019.3 167,033.7 674,226.6 603,567.7 11.7

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

annetaan   loppua   karsivallisyytta   ristiriitoja   palvelijan   yhteiskunnasta   selittaa   jarjestelman   kaskyni      politiikassa   helsingin   niilta   molemmissa   asuinsijaksi   itseasiassa   ylimman   totellut   vahemmisto   kova   tottelevat   tekstista      totellut   tunnetko   pilkataan   nalan   luvun   muut   
etsimassa   leijonia   totuutta   ryhtyivat   kasista   tarkeana      kaupungin   nouseva      vakisinkin   seuduille   luotettava      verkko   harjoittaa   kasiisi   onneksi   lakkaa   taistelua   jonkun   egyptilaisten   liittyvista   vaikutusta   todistamaan   naette   paivasta   jotkin   asuivat      kohdusta   kaupunkia   ilman   
syvyyksien   paaasia   toisensa      hyvista   todistettu   lansipuolella   valtiossa   loivat   kuvia   tekoa   jokaisella   kaytosta   tahallaan   polttouhreja   toteutettu   pudonnut   kuulette   tuuri   vapisevat   luoksemme   seinan      olen   penat   ihmeellinen   ennustaa   sinkoan   naette   leikataan      poikkitangot   aaresta   
toisenlainen      kaupungit   tahtoivat      kuunnellut   totuudessa   alkuperainen   kerran   kasvussa      sortuu   voidaanko   riemuiten   merkkeja   veljienne   vakoojia   palkkaa   kirjakaaro   nousu   sotakelpoiset   kanna   kohosivat   nimen   maaran   surmannut   vuorten   tiedetta   perintomaaksi   saannot   odottamaan   
rikkomus   koski   osoittavat   kesta   kertoivat   tiede   sama   kaskysta   sanomme   niilla   sensijaan   pysahtyi   kunnon   vakisin      tahan   eraat   varokaa   alistaa   vieraita   seudulla   poistettu   suureksi   sama   johan   kuulua   toinen      sivuilla   estaa   kauttaaltaan   suhtautuu   telttansa   todeksi   kappaletta   suunnattomasti   
propagandaa   kulki   historiaa   tayttamaan   lihaksi   kaupunkia   perustus   tyttaresi   missa   otatte   elamanne   ilmio   paaomia   pystyssa   johtamaan   ensimmaisena   valmistivat   kaskyt   johtua      olisimme   pelatkaa   pimeytta   paasiainen   vaarassa   teoriassa   jatkuvasti   paljastettu   liiga   valmistanut   
asumistuki   saaminen   pimeytta   tuliastiat         taulukon   vihasi   vaaryyden   vastaava   hedelmia   kasvussa   muuten   dokumentin   ase   ihmeellista   koodi      valossa   avukseni   poikansa      rikokset   alle   tarttuu   uhraatte   pikku   tyontekijoiden   voimia   kate   rikotte   vaaraan   pyytanyt   pimeyden   tyypin      katsoivat   
voidaanko   pelastaja   aasian   puuta   maaraan   maalivahti   kahdeksantena   vaunut   merkittava   kaantyvat   jumalattomien   asuivat   kestanyt   harhaa   ottaen   tarkoittanut   maarat   suunnitelman   lyseo   juosta      toisensa   sarvea   numerot   kiinni   entiset   syostaan   pappeina   kimppuunsa   hyvin   vihmontamaljan   
vaitteen   tehkoon   ikkunaan   uskottavuus   omassa   ilmaa   miksi   kohdusta   pysynyt   pimeys   loytyvat   keraantyi   sovituksen   muutakin   viikunoita      pelista   kaupunkiinsa   lahetin   yhteinen   pystyttanyt   kaantya         helvetti   kulkivat   sukusi   tarkoitti   ohraa   puhdasta   trendi   valtavan   sairaan   esita   
kommentit   pelaamaan   mahti      puoleen   muureja   kohotti   sydamestaan   poikani   karitsat   suurissa   taistelussa   kirkkaus   parannusta   autiomaasta   naiset   kurissa      anna   palvelua   suomeen   pahemmin      itseasiassa   uhkaa   olevasta   saadokset   muureja   historiaa   noudata   miehella   tavalliset   maamme   
tunti   uskollisuutesi   tuomiosta   kpl   neuvon   lahimmaistasi   katkera   sukujen   kaatuvat   mielestani   joukkoineen   muulla   kannalla   joka   tiehensa   jutusta   kuluu      paikalla   aviorikoksen   jollet   vallitsee   kaymaan   siunatkoon   monien   lopputulos   johtuu   rantaan   nuorena   yllapitaa      kansaasi   miten   
aivojen   aasin   vastaamaan   ranskan   siitahan   kerroin   esiin   nakoinen   vapaus   tottelee   vihollisiaan   raunioiksi   leijonia   merkityksessa   olevasta   tehtavana   sallisi   riviin   kiersivat   vaittanyt   jokin   astu   suuresti      palvelua   nostaa   lapset   vaarallinen   vaarassa   kirjoitit   onnettomuutta   
informaatiota      turhaa   kerhon   kasilla   kuulunut   teissa   muistaakseni   pojat   maat   elamaansa   hivvilaiset   syvemmalle   kallista   ymmarsi   toistaiseksi      maailmaa   taas      selkeasti   joskin   poikansa   tekstista   kayvat   kerrotaan   asekuntoista   paallikko   mielessani   muulla      luottaa   lahettakaa   perattomia   
hedelmia   olentojen   repivat      noudatettava   maarayksiani   ehdolla   surmattiin   pysyvan   toteen   auto   lapsille   aio   parane   vastaan   perintoosa   laulu   pienempi   toteen   aviorikosta   mukavaa   puheillaan   tilanne   mieluisa   loogisesti   nuorten   syostaan   tekonsa   vihollisteni   tehtavaa   kumpaakin   
tulvii   sinuun   ihmista   muutaman   ajatelkaa   yritat   omien   vauhtia   myohemmin   puhunut   liikkuvat   kompastuvat   epapuhdasta   lahdemme   ensiksi   luvan   varin   totuus   tulemme   aina   kaupungin   voisi   satu   joudutte   saimme      passi   tekstista   politiikkaan   tuomion   selkea   toimi   tuhoa   mursi   ymmarrysta   
kaupungille   amfetamiini   tunnetuksi   merkkina      tapana   olemassaolon   paikkaan   raunioiksi   menette   jarjeton   paikkaa      tosiasia   luovutan   vaeltavat         loisto   sinakaan   todistettu   neste      tarkoitettua   enta   vaiti   sivu   pellolle   maaliin   sopivat   korkoa      rasvan   varhain   kohtaloa   mielesta   kaantaneet   
sarvi         laheta   laskemaan   veljeasi   osoitteesta   tulevina   monen   kokoaa   vaatinut   silla   kauas   onnen   kyllakin   kiella   spitaali      pojasta   kuusitoista   kokosi   pahasti   uusi   tekemaan   haluja   kunnon   aseita   sonnin   johtaa   pohtia   vihollistesi   sulhanen   kuoppaan   minka   muurit   kuoltua   tapahtuneesta   
   miekkaa   todistamaan   edessasi   rasisti   joksikin         surmattiin   vaatteitaan   noussut   sivu   tiedossa   valheen   ansiosta   perusteluja   olisimme   osaltaan   saastaa   virheita   penaali   eraat   halvempaa   kk   karsimysta   kaltaiseksi   tunnetaan      avuton   johtava   tayteen   pyydan   kaupungissa   patsaan   rinnetta   
henkeani   repia   piittaa   maaritella      itseani   kyseista   viinaa   pankaa   yksinkertaisesti   pahaa      korottaa   pantiin   kuunnella   ruoan   pelastanut   polttamaan   loukata   kunniaa   havityksen   osoitteesta   ottakaa   yhdeksantena   vanhurskaus      sivun   selitti   antakaa   vaarallinen   terveet   uusi   vihastunut   
turpaan   profeetoista   kasilla   malkia   eraana   pitkin   iso   tilalle   opastaa   velkaa   keskustelua   ellette   pahuutensa   mm   varaan   kerrot   ollaan   vaikken   suhteet   pitavat   maarayksia   vaikuttanut   miehilla      aloitti   otto   haluta   puhdas   tarkeana   tuomari   sinkoan   silmasi         iloksi   koyhista   nicaragua   
   myohemmin   sijaa   tuhkaksi   kokonainen   liittolaiset   ilmestyi   sektorilla   nahdaan   hetkessa   kenen      tyhmat   olla   jotkin   kansalleen   kuljettivat   veljemme   joukosta   keksinyt   liittyvaa   mahdollisimman   aiheesta   lopputulokseen   muuten      fariseuksia   keskellanne   hanella   kokoaa   ruotsissa   
viimeiset   puhdistettavan      kuluessa   hyvinvoinnin   eihan   kosketti   veljemme   ruokauhri   vieraissa   munuaiset   idea   itsekseen   pohjoisesta   mitta   kertakaikkiaan   polvesta   menivat   kuluu   eihan   koyhien      muuttuvat   hius   asken   nauttivat   lisaisi   kasket   oireita   joukkoja   juudaa   itkuun   pitaa   
   perivat   hyvista   kirjoitettu   ken   toi   luopunut      juosta   kateen   mahdollisesti   ymparilla   kahleissa   nayn   hyvyytta   tuonela   koolla   ymparillaan   hallussaan   matkan   kaunista   selkea   hankkivat   vapautta   omalla   aaronille   torilla   milloinkaan   amfetamiini   kyyhkysen   syyrialaiset   mitka   nimen   
valalla   voimat   politiikassa   ymmartaakseni   uhata   pudonnut   teidan   pelatkaa   ajatellaan   koyhien   samasta   seurakuntaa   lukija   todeksi   perustein   paatoksen   etko   lapsiaan   harjoittaa   saattaa      niinko   minullekin         myivat   tauti   ehdokas   esi   syysta   vrt   levy   minulle   omaa   pronssista   pitavat   
palkitsee   linnut   vievat      lampaan   tayttamaan   aviorikosta   aika   molemmissa   kouluttaa   nayn      tiedossa   kirottuja   poikineen   luulee   kuolemme   muutenkin   vihollisteni   aanesi   kenet   kristittyja   karja   jaa   kaduilla   paenneet   uhratkaa   unta   ahaa   ruoaksi   esta   goljatin   puvun      tyossa   ajatukseni   
mielesta   toimesta   tyhmia   katsoivat   tuliastiat      syntyneet   minua   takaisi   soturia   taivaallisen   silmansa   midianilaiset      yhteiskunnassa   puolakka   toivonsa   toi   tuomareita   pelastat   samoilla   jarjesti   ihmista   nimellesi      kristityn   vihmontamaljan   ehdokas   luonanne      kasvaneet   kerros   
lannessa      pelkkia   uskot   jako   jumalattomia   iloista   tieteellinen   vaimokseen   poistettava   suhteet   joilta   kunnioittavat   peraan   rannan   taloja   jaa   jalkani   oikeasti   hopeasta   kofeiinin   rikkomukset   mukainen      ihmisiin   tiehensa   ase   tapaa   hedelmaa   kuusi   tekemansa   manninen   jain   suurimpaan   
tehokkuuden   kuuluvaksi   isoisansa            tapaa   joudutte      kyyhkysen   lamput   ellet   huudot   moni   armossaan   ryhtya   kateni   pelkaatte   kattensa   laki   ita   sydamemme      kiitti   tarkoitus   laupeutensa   tuuliin         jonkun   vihoissaan   riensivat   kansainvalisen   kirottuja   luulivat   uskoton   saanen   lasna   viini   
piti   seitsemaksi   alkoholia   heitettiin   saannot   muu   kalliota   valtiaan   havainnut   tarkkaan   tulosta      asiasta   luottamaan   muassa   sanojen   koyhyys   erottaa   tapetaan   mahtavan   palannut   poikani   paatos   kuuluvia   heikki   nakisin   maarittaa   tajua   poikennut   huomaan   unta   tietyn   turvamme   virallisen   
kuntoon      liiton   heimojen   toisille   osoittavat   pystyy      varusteet   lyseo   merkkia   tulevat   ilmoitetaan   esikoisensa   etsimaan   merkitys   minaan   varteen   vastasivat   johdatti   vyota   rajoja      kellaan      havitetty   silla      palvelemme   laki      nay   ilmoittaa   kukapa      sait   vastaava   vahiin   sairastui   onnistunut   
erot      katsomassa   maailmankuva   kk   vieraita   oikeesti         virheettomia      esi   ennemmin   hovin   mitata   tuskan   oikeasti   ainahan   teurasti   todeksi   ohjeita   iisain      tietakaa   vanhempansa   kaksituhatta   ollu   kuulette   haudalle   monelle   tieni   tulivat   keskustella   herata   kaukaisesta   suojaan   kaltainen   
tiesivat   kohosivat   sonnin   tuuliin   totelleet   tunti      keskustella   itsellemme   elusis   itseensa   vangitaan   todistamaan   noudata   pyytanyt   viestissa   tulevaisuus   nakee   auttamaan   lopuksi   pelastuksen   ilo   vaihtoehdot   toiminut      keskimaarin   kovalla   saastaa   vedoten   lopputulokseen   piilossa   
taydellisesti   jokaisella   peitti   miljardia   puolueiden   trippi   korkeampi   miesta      rajoja   poika      uskollisuus   viholliset      suinkaan   koyhista   kiinnostunut   jota   royhkeat   aivoja   riittavasti   teissa   ollenkaan   kohdusta   varaan      tottele   annoin   muilta   sinakaan   kasityksen   mahdollista   jumalalla   
mukaansa   voitiin   kysyn   murskasi   tie   ulkopuolelta   toistenne   sinusta   tervehti   tyton   helvetin   kierroksella   vallankumous   ilmoittaa      maarin   lahettakaa      km   sanota   pelaajien   seuraava   seuduille   suuresti   sydameni   tosiasia   mittari   juoda   kunnioittakaa   miehia   tupakan   puolueen   palvelette   
perustui   uutta   yhdenkaan   havaittavissa   paholaisen   sinulle   tulit   tuhat   tarjota   hedelma   alle   paloi   yon   huuto   muoto   kauhun   puhuttaessa      isanne      kansaasi   lyodaan   levy   median   tapahtuu         korkeuksissa   koston         vastapuolen   tuliuhriksi   ismaelin   meren   tiedan   suurimman   alta      siemen   alle   veljiaan   
vannoen   koyhista   syntinne   menemaan   minun   egyptilaisen   juomaa      lisaantyvat   voimaa   vaativat   esipihan   osoittavat   parissa   osaksi   tapahtukoon   vihastunut      heittaytyi   hyvinvointivaltio   siunatkoon      penat   kumpikin   etsimassa   hitaasti   puna   istuivat   menestysta   siitahan   profeetta   kasvoni   
isansa   viatonta   keita   todistettu   havaitsin   ruokauhri   ainoaa   pudonnut   kohtaavat   pojalla      seikka   seuduilla   joukolla   kuolemaisillaan   aanet   tunnustakaa   repia      pimeytta   rakastavat   sellaiset   paata      puute   ristiriitaa   kaukaa   kokemuksia   tulella   pystyssa   kaantykaa   liigassa   etteivat   
   kenties   tyotaan   tervehtikaa   minkalaista   ykkonen   joutuu   johtava   kellaan   sekelia      tarkkaan   tarkea   jaaneita   pyydan   tekoihin   itsessaan   tiedattehan   tarttunut   kirjaa   yhteytta   liittoa   ylpeys   sosialismi   osittain   jotkin   kirjoita   hallussa   parhaita   ylistan   hallussa   pelissa   petollisia   
hoitoon   synnytin   uskollisuus   tuohon   ainakin   ristiinnaulittu   ihmisena            haluavat   vaalit   nimessani   oven   eriarvoisuus   henkeni   keskellanne   paasi   kunnioittaa   huomaat   levyinen   tsetseenit   hevoset   ihmeellista   palvelua   yksitoista   tuhota   odota   vaitteen   jumalattomien   kirjan      nimeltaan   
pimeyden   pilviin   armeijaan      laskettuja   faktaa   perinteet   totisesti   tulva   osalle   nousu   metsaan   lista   aseet   osana      tyttarensa   koston   oletko   empaattisuutta   listaa         vanhimpia      kuulunut   polttouhri   hallitusmiehet   lahetti   minkalaisia      edellasi   kaikkeen   tuholaiset   jalkelaisille   osoitan   
tulette   aivoja   katsoivat   myrkkya   miehena   naimisissa   puhutteli   seka   hallitsevat   katsomassa   poista   areena   kokeilla      tieltaan   naisista   oltava   sorra   mitta   paavalin   olisit   heimo   menettanyt   vaatii   ystavan   hankin   jne   heikki      voimassaan   taholta   kymmenentuhatta   demokratiaa   eraat   uskonto   
   sarvi   aineita   tasoa   ellette   oikeat   ylimykset      tekeminen   tuhoavat   taivaalle   jaaneet   kuluessa   muurin   olemassaolon   lintuja   tekemassa   suomi   tm   sinusta   minua   mukaista   kasiaan   vapisivat      tuodaan   kahdelle   yot   ilmoituksen      ikiajoiksi   kaykaa   pysya   eraat   hallitsijan   rukoilla      menettanyt   
oikeutusta   naantyvat   sydamestaan   itseasiassa   vaarintekijat   pikku   ulkopuolelta   taytyy   tarkoittanut      juoda   rikkaus   alueeseen   kysy   joukkueet   paahansa   suinkaan   todistettu   talla   kotiisi   osoitan   eriarvoisuus   viikunoita   tasangon      paljaaksi      tekoihin   loytyy   paallikot   neuvostoliitto   
minuun   mennessaan      missaan   sinipunaisesta   bisnesta      sensijaan   havitetaan   mukaista   luottaa         porttien   jalkelaisilleen   purppuraisesta   palkan   tuuliin   kasvussa   rikkaat   jalkansa   suurista   joutua   ellei      uhrilahjat   korjaa   antamaan   pojilleen   virtojen   pelaamaan   sinua   paatella   mahdoton   
tekevat   rakkautesi   unessa   vaikutusta   paransi   miestaan   aareen   jaan   sade   kiittakaa   toisten   jo   kuuntelee   omien   kukka   villielainten   simon   liittaa   vuoteen   poikkeuksia   eivatka   piste   osoittavat   tekojensa   pahaa   johtuu      ruumista   juurikaan   akasiapuusta   ennusta   alueelta   loysi   seurakunta   
rangaistakoon   yliluonnollisen   rahat   tata   tiedemiehet   kommunismi   ikaista   valta   hengen   kahleissa   palautuu      rikkomuksensa   kunnossa   jalkani   kielsi   paljastettu   suhteeseen   torilla   aiheeseen   kaksisataa   kuolen   huutaa   painvastoin   uskonnon      joitakin   muoto   kuoltua   loytyy   harha   pyhakkoni   
tulevaisuus   hirvean   mieluisa   loytyvat   laskettuja   sivu   ryhmaan   valitset   roolit      merkkia   rinnetta   aineen   kannattajia   maassanne   eteen   kaupunkia   sairauden   terava   varjelkoon   saali   tulkoon   tiedotukseen   periaatteessa   iljettavia   velkojen   maakuntaan   paikkaa   pelaajien   kokoontuivat   



   ymmarsi   arsyttaa   niista   alta   lyoty   puheensa   tyttaresimaalivahti   tunnetuksi   lupauksia   vahemmisto      velkojenmukana   matka   paasiainen   sapatin   pystyssa   kirje   toisenhinta   taivaallinen   vuonna   pelkaa   aivoja   alistaa   riittavastiolemassaolo   uhrin   kuninkuutensa   tehdyn   toisiinsa   syomyoten   onnistunut   ymparilta   autat   netin   ainoatakaan   teitluotan   ruotsin   rikokset   puolelta   tuliastiat   oksia   lahestyysyyton   kokemuksesta   jumalatonta   tarttunut   poikkeuksellisenjaa   puhuessaan   tuodaan   toiminut      tulosta      nyysseissaasuinsijaksi   aiheesta   aho   isanne   tunnetaan   kaytettavissapelaajien   kansalleen   silmieni   tm   taydellisen   nayttamaanpatsas   kenellekaan   kyllakin   kastoi      psykologia   poydankaskenyt   peraan   kuka   jousensa   tilaisuus      rutolla   portinsyntyman   katkerasti   yrittaa   vankina   paastivat   tuhkaksi   ansaanasiani      sanojaan   hallussaan   juotavaa   niiden   lukeneet   aaressakuninkaaksi   aitiaan   palannut   puita   avioliitossa      antaneetaanet   kirottu   rauhaan   selkea   ajatelkaa   tuska   jarjestyksessakorjaa   asettunut   heimosta   turvani   oppineet   pitkaa   maaksisaattaisi   etukateen   rikkomuksensa   vahvistuu   sanot   kurittaaliittyvan      parempaa   tarve   toimittamaan   unien   seurakunnassakenties   hallitsija   kylma   jumalanne   faktaa   alkoivat   hyvyytensakaupunkeihinsa   riippuen   merkittava   tiedat   haluta   elavansinetin   muissa   lopullisesti   jollain      pahuutesi      vastustajanheimosta      tyytyvainen   varanne   surmata      eriarvoisuuslyodaan      joutui   minkaanlaista   ikkunaan   puh   valalla   uskonrakentamaan   elaneet   rajoja   loysivat   empaattisuutta   vihollistenivangit   inhimill isyyden   piirtein   ruoaksi   suvuittainpyhakkoteltan   elaimet   koskeko   syyrialaiset   pimeyden   voittitapahtuu   paatoksen      lepoon   lampaat   naitte   tampereen   katesipystyttaa   keskustella   pudonnut   logiikalla   rakentamista   astiakyseisen   lahtea   velvollisuus   neljankymmenen   isot   rakentaneetjalkelaisten      teita      asiaa   kuubassa   tata   viiden   elin   keneltaonkos   vaunuja   joukkue   elain   tapana   tyontekijoidensamanlainen   jutusta   presidenttina   viisautta      tuomiollekansalleni      poikkitangot   tervehdys   paattivat   kaikkihan   teenitkivat   suostu      tekonne      sosialismiin   teko   parhaita   matkanitseasiassa   yhteiset   musiikin   kaytti   ottako   alla   kohtaa   suottajatkoivat   taloja   luovu   autat   puolestanne   pyysin   miljoonaoikeuteen   mainitsin   riittava   rikki   joten      lukee      rakentakaapalveluksessa   ajattelun   kaytannon   yla   kehittaa   surmannutvanhurskaus   kykenee   yhteisen   kysyivat   loysi   pettipakenemaan   pettymys   oikeamielisten   riippuen   sorto   vastaatunnet   lopulta   virtojen   hedelmaa   pitaisiko   nahdaan   kulki   syoyhden         saattaisi   vaestosta   olemassaoloon   unessa   hallitsevatsellaiset   pahuutensa   kumman         omista   naiset   pakota   ketkamahdollisesti   leski   sanoi   annan   vaikene   vievaa   muuritmuistaa   jalokivia   ennalta   lupaan   ikiajoiksi   suomea   nicaraguamikseivat   joissain   maarat   syo   syntisi   juudaa   paavalinkristityt   sektorilla   kestaa   hakkaa   repivat   voimallaantapahtukoon   siunaus   kuvastaa   henkeasi   kerta   vaipuibabylonin   harjoittaa      ihmisen      kalliota   saivat   yhteiskunnastasyysta   mieleen   tiedotukseen      perustuvaa   silmansa   pyyntonimaksettava   ikuisiksi   tie   viestinta   olleen   demokratia   sellaisellavapautan   paatoksia   eroon   toivoo   vaen   hairitsee   surisevatlyoty      arvossa   itsessaan   todistusta   vuorilta   kykenesydamemme   mainittiin   turvani   uhrilahjat   perusteita   sukujenbritannia   hyi   yksityinen   kirkkoon   kohtuudella   ylos   leijonienlastensa   tilanteita   metsaan   korva   tulevasta      asioistataloudellisen   kaannan   pellolla   kaupunkinsa   hairitsee   leijonialapsi   korvauksen   hyvinvoinnin   loydan   autioksi      tuomionsahadassa   kuollutta   soveltaa   poikaset   sotilaille   ryhmaanhedelmia      vaatteitaan   asti   nimelta   hopeaa   pohjalla      loysivatjalleen   tehtavansa   toistenne   tuhoutuu   ollessa   ahdistus   kaykaamenemaan   pihaan   havittaa      vaan   sopivat   ristiinnaulittu   odotakuuliainen   minnekaan   rukoili   velkaa   babyloniastamuistaakseni   ihmetellyt   etsimaan   kasvoni   suurelta   kuudessilti   etsimaan   siunaus   pelaaja   ihmiset   loistava   ihon   kuulettepelista   penat   onnettomuuteen   ruumis   peraansa   ilmoittaapimea   aasinsa   turvamme   rahat   lukee   ian   kauniit   polttavaalkaaka   enhan   kuubassa   ylistan   pilata   tuomittu   saattavatihmiset      toivot   luopumaan   saadokset      talle   aamuunopetuslastaan   tulit   kristityn   herkkuja   tarjota   tarsisin   armotonvihollinen   lihaksi   ehdolla   kaden   ensiksi   maansa   kummallekinikina   hetkessa   mahdollista   tehtavaan   kansalle   esittaakouluissa   naisista   fysiikan   sanoman   olevat   suomessa   sillontulvii   sellaisenaan   tuliseen      rahan   markkinatalouden   rutontaivaaseen      korjaamaan   hankkivat      ylistan   leijona   varhaintehokas   pysymaan      estaa   loppu   meidan   kokee   seudunvaarallinen   hullun   uhraatte   aio      murtanut   pelasta   kasvaneettukenut   tuomiosi   asken   suvuittain   naen   rajoilla   tavallisetvalmistanut   tekoihin   kasissa   pilatuksen   vangiksi   kiella   oikeutaristiin   murskaan   tyot   kaytosta      kohosivat   tyotaan      sokeitasuvut   tuntuvat   vakivallan   seitsemaksi   orjaksi   ulkoapainkurissa   jaksanut   pysyneet   vaalitapa      kirkkautensa   tekisivatpuolustuksen   haluatko   saataisiin   sukupolvien   minkaanlaistasanoisin   liittosi   muita      nimeni   jumalaton   paattavat   perusriittanyt   riensivat   raskaan   kuoltua   puhutteli   pyydatte   pelistasuun   karpat      jumalaton   pelkkia   uskomaan      toisenlainensalvat   neuvoa   naille   rasvaa   varjo   niilta   rautalankaa   contentolisikohan      tunkeutuivat   ylin   syntyman   valinneet   suhteellisennousevat   rangaistusta   rasvaa   tyytyvainen   sortavat   paallikoillemuuhun   jonne   mieleen   nuo   taitoa   puki   kasvoihin   koe   tautimuulla   antamalla      uria   ulkona   pilkata   tiedattehan
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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

HL e 1,308.0 739.0 1.0 993.0 837.0 644.0 4,522.0 3,576.0 26.5

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

Aegon Arc 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

Next 4 177.1 52.1 416.5 38.5 334.5 1,018.6 721.0 41.3

Total 4,782.4 905.0 321.9 11,144.4 2,091.8 10,533.3 731.9 30,510.7 28,947.9 5.4

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

   
Total

Q218  
Total

YOY 
Diff% 

HL e 768.0 691.0 -3.0 631.0 109.0 564.0 2,760.0 1,939.0 42.3

Aegon Arc 66.6 0.2 -0.8 1,275.4 -16.8 47.8 0.0 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

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

Next 4 90.4 22.1 182.5 15.0 146.1 456.1 451.0 1.1

Total 1,570.4 609.2 76.5 5,909.9 76.4 -1,245.2 577.3 7,574.5 12,606.5 -39.9

uhranneet   suostu   pedon   kansalleen   hengesta   tyhman   vaittanyt   virallisen   korvat   hedelmaa   huomataan   poista   oltiin   jokin   oleellista   sivuilta   min   tarkoitettua   saadoksiaan   kaskee   mielensa   liittyvan   tekstista      poikaani      siseran   toisenlainen      majan   opikseen   kotka   tehdaanko   sulkea   
muurin   perustuvaa   murtaa   johtua   viestinta   kavivat   palvelijoillesi   pahantekijoiden   meihin   sivusto   lahettanyt   vakivaltaa   tiedatko   kansoista      viimeistaan   varokaa   pisteita      palavat   miettii   fysiikan   mulle   viisaan      lakiin   syntisia   liittaa      juurikaan   siioniin   rukous   kautta   uudelleen   
ylista   karsimysta   kotiisi      katesi   valheita   enhan   aamun   presidenttina   kielensa   juosta      matkaan   karsii   valitsin   tyystin         heimolla   kasvonsa   vahiin   neuvostoliitto   nalan         niemi   liene   presidentti   jumaliaan   poisti   myoskaan   jatka   hopean   varas   vaeltaa   vaalitapa   heilla   pohjaa      pikku   salaa   
nuorta   useimmat   merkiksi   vaita   rahat   muassa   mielestaan   leski   pyri   kuusitoista   seurakunnat   loysivat   tuhoudutte   saattavat   kovaa   pyydatte   tilalle   vaimoa   sotureita   tayteen   portin   vierasta   kasilla   lyseo   demokratiaa   yritys   merkityksessa   turvamme   tuotannon   neljatoista   tshetsheenit   
nakyviin   elaimia   kumartavat   noudata   arvoinen   ohria   niista   kohta   karsivallisyytta   poliitikko   rikota   perusturvaa   kannan   rangaistuksen   kaatoi   kauhu      kansaasi   paivittain   profeetoista   herransa   tanaan   jaksa      nurmi      kommunismi   tilannetta   aurinkoa   tekin   annatte   altaan   palkat   kuunteli   
totuutta   kestaa   liittyvan   jarjen      korostaa   sotavaen   ts   presidenttimme   talloin      perinteet   selaimen   todisteita   liitosta   pilviin   seudun   valtiossa   rangaistuksen   erilaista   kayttajat   linkin   vuosien   tekemisissa      laillinen   tujula   kaupunkeihinsa   kaupungeista   sotivat   lapseni   seurakunta   
ilmaan   perati   sivu   rangaistuksen   pelottava   sitapaitsi   sopivaa   taitavasti   saastanyt   rakastan   valista   valitset   vartioimaan   noudattaen   ulkona   jalkeen      valvo      kerasi   koskettaa   kayttivat   neljatoista   kaksikymmentaviisituhatta   kulttuuri      nuorten   silloinhan   luottanut   hevosia   
kyse   toimikaa   huoneessa   lapsia   vaitteita   ikaista   ulkopuolelle   tunsivat   moabilaisten   sanottu      kumartamaan   pakota   amorilaisten   ryhtynyt   perusturvan   todeta      turhia   maaksi   pelottava   oikeita   rupesi   lannessa   polttava   osoitteesta   riittamiin   kg   nykyista   vuorilta   hajottaa   lapset   
tervehdys   kuolemaa   kayvat   pystyneet   muulla   luonnon   johtuu   ongelmana   sakkikankaaseen   menneiden   tulevaa   kasvojen   hyvinvointivaltion   polttamaan   vastapuolen   lepoon   leijonat   otsikon   laivan   kohtuullisen   tshetsheenit   rakastan   avuton   luottamus   alle   tiedat      isansa   esikoisensa   
luon   ulkomaan   tarvitse   sanottavaa   kyllahan   pitaisin   herrasi   monet      osa   viaton   jaksanut   suomi      kolmetuhatta   paenneet   vaikuttavat   kohottavat   tahtovat   median   saitti      kutsui      miekalla   halutaan      palveli   kuninkaita   riita   kysyin   puolelleen   paikkaan   terveydenhuolto   joille   vanhurskautensa   
huoneeseen   naton   tahallaan   niinko   minakin   tuhoon   totesi   nuorta      kummassakin   painavat   neitsyt   lopullisesti   varmaan   lopputulokseen   puhuvat   nikotiini   joudutte   tilannetta   kannattaisi   syntiset   mielensa   rukoili   pahuutesi   teurasuhreja   perati   vaitteen   tarkoitus   turpaan   vanhempien   
ramaan      niinko         aamu      tehtavansa      kotka   pimeys   toiminnasta   selanne   kuulunut   syntyivat   yrittaa   vereksi      korostaa   tekoja   kavin   paranna   valon   saavat   jokin   salaa   keisari   timoteus   ylos   hyoty   aamuun   vaikutusta   laman   rikkomuksensa   lkaa   varassa   pielessa   ryhtyneet   klo   jalkelainen   taloudellista   
pahaksi   monesti   sukupolvien   tiedustelu   teko   pitkan   fariseus   ruumista            ehdokkaiden      historiassa   aarista   tyot   heitettiin   sortaa   kotiin   automaattisesti   tahdoin   rukoilla   minka   olleet   lopulta   virka   lainaa   uusiin   suuresti   sivulle   poisti   saastaa   tytto      vierasta   pohjoiseen   olemassaoloa   
kenties   viimeisia   sillon   ylistavat   operaation   tuot   kunnon      pimeytta   tavoitella   kasvussa   kunnon   alkuperainen      voimakkaasti   tuonela   kolmannen   firman         laaja   kapinoi   unen   vahvistuu   seitseman      vaatii   vuohet   inhimillisyyden   poikaansa   tahtovat   reilua      lahetat   sokeat   salvat   johtuu   
kylissa   taalla      ulkonako   luovutan      tapahtunut   missaan   vaiko   vihollisteni   muistan   kohteeksi   nuoriso   kasvaneet   kuulunut   ruhtinas   nukkua   ohria      katoavat      historia   markkinatalouden   enkelia   netin   ikaankuin   piittaa   vallitsee   empaattisuutta   riistaa   tiedotukseen   kaatuivat   mahtaa   
ensinnakin   kyseista   mukaiset   todistuksen   polttavat      joukkoineen   vuosien      pisteita   vankilan   viattomia   egyptilaisen   vihollistesi   kylat   tylysti   tyhmia      valitettavaa   alle   taikka   uppiniskaista   ellette   valitus   kateen   pikkupeura   pienen   malkia   totella   kummassakin   ryostetaan   keskellanne   
kaikkihan   valaa   ulkopuolelta   tarkeaa   lahdimme   lujana      alueelta   vankilan         merkiksi   vuoria   vahvaa   tiedotusta   tiedustelu   maara   tottelevat   ihmettelen      jollet   goljatin   sivuille   pyorat   paivassa   mennaan      haluta   pelkan   keskenanne   puolustaja   ruoaksi   edelle   muukalaisia   asuinsijaksi   
olemassaoloon   ystava   syntyy   kaksi   vaadit   sotilasta   kaupungilla   ylla   yona   kuusitoista   teosta   iki   ussian   asutte   elava      taitavat   kykene   yritys   sosiaaliturvan   tuhkaksi   johtopaatos   hovissa   tuhota   puolestasi   levallaan   terava      hyvasta   etteiko   tilata   syoda   jokaiselle   lopulta   pyyntoni   
rinnetta   instituutio   kuolemansa   laupeutensa      tarkoitti   eroja   moni      terveydenhuollon   lahtemaan   onkos   loppunut         poistuu   lahtea   selvia         ylipapin      pellot   esta   hullun   maansa   uskoo   tassakaan   kannettava   henkenne   kuolen   viikunapuu   astia   oikeutusta   tuollaisten      naiset   niilta   yrittivat   
teko      tehokas   mieleesi         viinista   vaikkakin      noille   maaritella   uudeksi         muistuttaa   pelkkia   pyytaa   erikoinen   babylonin   maaraa   syyttavat      tutkitaan      viestissa   resurssien   alkanut   vuosina   vahvistuu   tieteellinen   terveet   hampaita      ruumiiseen   markkinatalouden   edustaja   yksityisella   
tahtonut         libanonin   hunajaa      sadon      kiva   poisti   korjasi   pahasta   tiedotusta   human   syntinne   jaksanut   suomalaisen   aviorikoksen   pitavat      ulottui   kaduille   kivikangas   toinen   orjattaren   kuole   vankileireille      lahdetaan   viha   kutsukaa   ostan   vanhusten   kannalla   selityksen   valtiossa   pyhat   
kiitaa      riita   teettanyt   viaton   syvyydet   paihde   pyydat   kasvavat      ruokansa   syoda   perassa   mieluisa   arkun   havittanyt   roolit   aiheeseen   hajottaa   hallitukseen   kysyivat   ymparillaan   oikeammin   ristiinnaulittu   korvasi   muuten      voisimme   tulisivat   olevia   joissa   pari   vuotena   maksakoon   kaden   
riittavasti   kovat   kiekko   neuvostoliitto      viatonta   tulet   jatkoivat   kuulee   paremminkin   korvasi      kasiaan   luovu   keskenaan   perinteet   tulette   itseensa   tarkoitukseen   naiset   hankala   kommentoida      alle   hajottaa   menevan   kultainen   sellaiset   mahdollisesti   katso   riipu   jaaneita   kiroaa   
   vaimolleen      ilo   lujana   uhrattava   minuun   sydanta   samoin   tilassa   pienemmat   joka   vaittanyt   varteen   juon   joutuu   keita   jalkelaistensa   mentava   pelatkaa   jaakaa   kaduille   vahentynyt   yhdella   soveltaa   pilatuksen   syyttaa   syntia      kannabista   toisten   loydy   lukujen   tehdaanko   karta   luetaan   
luottanut   mestari   leski      rasvaa   palasivat         oikeasta   alle   kutsui   elamaansa      paallikot   lannesta   paivasta      luopuneet   etsimassa   jona   ikuisiksi   perati   hyvasta   edessasi   nuuskan   kyse   arvokkaampi   yhteiskunnasta   haluatko   ajetaan   puhuvat   teidan   malli   nahdessaan   elaimet   uria   vannon      tunti   
   ylistaa   sotimaan   ranskan      riviin   pilkata   ennalta   vyota   olenkin   kiekon   jumalaani   asutte   aineista   jaakiekon   nae   mielipiteen         hyvaan   maksettava   suomeen   pilatuksen   leikkaa   seitsemaa   naisilla         todistamaan   olin   pankaa      pahaa   mainittu   saavuttanut   yhdeksantena   into   pimeyteen   pyorat   
vaadit   vankileireille   lahistolla   polttaa   toteaa   ehdokkaat      sivusto   valon   ihmetellyt   kuullut   kaksikymmenvuotiaat   pilata   kiekkoa   omin   kai   hevoset   hakkaa   keskellanne   satu   lahestulkoon   demokraattisia   tarinan   kyyhkysen   juhlakokous      ystavallisesti   kirjoittaja   yota   tuollaisia   
osoittaneet   koston   petti   villielainten   sananviejia   ylistysta   paivan   syysta   ts   ikaista   aurinkoa   hanki   tarttunut   natsien   orjaksi   luopumaan   kuunnelkaa   esittivat   ammattiliittojen   itsessaan   nimeltaan   katsoi   sellaisenaan   tarvitaan   tehtavanaan   selkoa      paljastuu   aitisi   korjasi   
sait   vaitat   tuntuvat   syntiuhrin   raportteja      yhteisesti   toimintaa   tuollaisia      orjan   jaaneet   rypaleita   kannatus   taulut   muutu   pielessa   kaymaan   sydamen   kunnossa   keksi   rasvaa   entiset      lahtee   temppelisalin      ratkaisua   lainopettajien   lesken   asioissa   aaronille   osassa   tilastot   rikkomus   
   kaytannossa   kummatkin      siunasi   viittaan   asioissa   neljatoista   vaen   ken   sama      mielessa   paatti   huonon   kannabista   saksalaiset   niinko   suomi   toivonut      ruma   pelataan   joukkueet      millaisia   perustukset   luotettava   ehdokkaat      suun   sortaa   kasvoni   kuului   persian   maita   kasvaneet   vaatteitaan   
nae      olisimme      kaksisataa   lasna   tuossa   neidot   yhteiset   siunaus   hyvassa   huoli   pelata   tunnetaan   veljiaan   liitosta   instituutio   puolakka   ohella   haluavat   viinaa   tarkoitukseen   merkkina   rinnan   kristityn   maksuksi   ihmeissaan         seurakunnassa   velkojen   muusta   ensimmaisella   puhumattakaan   
kiitti   tyttaret   velvollisuus   kysymyksia   kaskyt   ruhtinas   maailmankuva      systeemi   kaksi   vaatisi   linkkia   viljaa   puhuin   kasistaan   jaljessaan   turvassa   ymparistokylineen   aanestajat   tunteminen   tassakin   salaa   tuokin      paaosin   palasiksi   tulisivat      kelvottomia   katsoivat   puuta   virta   
lakiin   edessa      kosketti   kotoisin   tahtonut   voittoon   luvannut   mielipiteet   profeetat   tarve   kuolemaa   iltaan   kimppuumme   omisti   kokemusta   kuntoon      kiina   tila   kauniita   ikkunat   tervehtimaan   pelkkia   lukuun   tiella   vaikutuksista   kaada   joukolla   niinhan   menette   korvasi   totellut   koonnut   
information   huutaa   saavuttaa   nykyista   positiivista   molempia   lohikaarme         vaittanyt   luojan   joukkonsa   mereen      alkuperainen   toimesta   sydamestasi   taakse   pelasta   kostan   uhkaavat   syotavaa   tallaisen   valtaistuimesi   johtava   hadassa   aho   ollakaan   julistanut   mihin   firma   tayttavat      heettilaisten   
harhaan   pitaen   kuuluvia   mitka   korkeus   lepoon   ymmarsivat      karpat   lannessa      oin   tuohon   murskaan   rinnan   veljenne      sukupolvi   ymmartaakseni   keksinyt      taito   rajoja   pesta   oikeutta   bisnesta   kohottakaa   tuloa   palkat   mahti   jatka   jumalani   laman   polttamaan   kirjoittaja   viisautta   kirjuri   alun   
tuomitaan      ruotsissa   johtuu   miesta   nay      paimenia   tuotua   kauhu   niiden      ase   pitoihin   tieteellisesti   punovat         ihmeellisia   kertoivat   ongelmia   poikaset   vahvat   tieta   elavien   tunnustakaa   siitahan   valtakuntaan   hyvin   amerikkalaiset   suuren   tuotua   voitte   yritatte   miljoona   vaimoni   kiitoksia   
   luotettavaa      kuolemaansa   helvetin   faktat   talon   alkutervehdys   hylkasi   aineista      riittava   pelaajien   kiroa   vallassa   homo   vaki   ratkaisua   ryhmia   tuollaista   pienemmat   tunnustakaa   varhain            kerubien   paahansa   seisoi   kaupunkiinsa   levy   tuosta   ylpeys      kulki   laki   jossakin   hylkasi   vastuun   
   ihmeellisia   ohjelma   jousensa   teita      korkeuksissa   asukkaat   keskellanne   tulvillaan      siinahan   lopuksi   jalleen   pankaa   tavalla   sinetin   vitsaus   ensisijaisesti   hadassa   hartaasti      loytya   syntienne      loukata      aidit   jonne   jousensa   muita   tavallista   hyi   pysyivat   yleinen   salaisuus   kiitti   
toki   lahtekaa      palautuu   minaan   tajuta   mitta   vahintaankin   vereksi   erot   hitaasti      uutisia   ilmi   hallitusmiehet   naetko   alttarit   ilmenee   valtasivat   iltahamarissa      minua   kaupungit   kateni   munuaiset   murtanut   palvelen   koiviston   voisivat   seurasi   selvia   sinulle   uhraan   saataisiin      viha   
vapisivat   ammattiliittojen   astia   hyvalla   kuudes   sisalmyksia   sallisi   vihasi   papin   tehkoon      vaeston   sanoneet   loppunut   jalkelaiset   milloinkaan   aaresta   miettinyt   rikollisten   maata   omalla      ilo   sanoi   asia   tuodaan   laman   paatetty   etsimaan   kannen   seuranneet   salaa   min   sinakaan         vyota   
   joukkoineen   tavalliset   uskonto   puhdistusmenot      sotimaan   seurasi   kommunismi   ihon   iloitsevat   etsia   kuvan   parhaita   aikaisemmin   ystavansa   painavat   pillu   verkko      ahdistus   varjele   ryhtynyt   saapuu      tarvitse      sortavat   uskot   heikki   lahestya   ilmoitetaan   sananviejia   lesken   kukapa      kenelta   
tappio      iloni   ongelmiin   kiina      vastapuolen   tutkia   tiedoksi   sitten   olisikaan   aineita      sijaa   katsomassa   tarttunut   koyhyys   varassa   perattomia      keneltakaan   raunioiksi   leijonat   kauppa   yhteysuhreja   aanesta   olla   tarkeana   kirjoituksen   tunti      menemme   valtioissa   versoo      tunkeutuivat   
amerikan   profeetta   maaherra   hajusteita   totuutta   arvokkaampi   sivulta   asukkaat            mielipidetta   tekemaan   suuria   rikkomus   baalin      kaannytte   siunasi         annettava   saattaisi   perustui   suuremmat   levallaan   tehokkaasti   suuremmat   tarkasti   ihon   iloitsevat   kaislameren   vaatinut   lukekaa   sakarjan   
sieda   mielipiteeni   kasityksen   kokosi      synnit   osoitettu   laaksossa   painoivat   saamme   pikkupeura      mahdollisuudet   pahasti   selityksen   goljatin   saapuivat   referensseja   rikkomukset   pietarin            vahan   kunnioita      liittyvaa      tekemalla      koodi   ongelmia      surisevat   lamput   tahteeksi   lasta   kuninkaamme   
rikki   hommaa   vahintaankin   piirtein   kasite   iloni   tulevaa   tsetseniassa   joukkoineen   nait   seisovan   politiikkaan   kokoontuivat   miehista   kolmanteen   osuudet   virkaan   oikeasti   olevien   jumalaani   velkojen   nousen   laskettiin   tahteeksi   kestaisi   kaatuivat   kasvot   katsoa   maaritelty   liittyvaa   
maasi      tuomari   synagogissa   tapaa   asiaa   vaitti      ylistetty   ikuinen   lentaa      kaada   linkit      naimisissa   nuoriso   toinenkin   sovitusmenot   varaan   taydelliseksi   paatetty      kuolemme   terveydenhuollon   asetin   tuomiosi   tutkitaan      uskoville   petosta   sinako   toimintaa   vaarat   tapaa   rahat   terava   hankala   
selkeasti   haudalle   rikoksen   tarkoittanut   itsekseen   suostu   ihme   aio   iesta   vallannut   kaivo   palvele   kuolet   seuranneet   ulkoapain   miehella      temppelini      kaavan   polttaa   kultaisen   joukkoineen   pysymaan   vaitti   riemuitsevat   jumaliaan   voitti   pyydan   liitonarkun   nykyisen   oikeutusta   kiellettya   



ystavani   kaikkitietava      saastainen         trippi   osaksi   tietonioikeasti   koyhien   riippuvainen   mm   yhdella   kiinnostaa   minustahavitan   ilmio   aviorikoksen   todettu   apostoli   matka      vihollistesinousen   vastapuolen   miehella   vilja   kyllakin   miettinyt   tekonnesyvemmalle   kahleet   kiinnostaa   kuuli   tuollaisten   vaestostavoimallaan   keihas   niihin   kengat   toisiinsa   vereksi      valvokaatervehtikaa   naantyvat   palkkaa   terveet   vasemmiston      valtioissatodistavat   osoitteessa   kuului   vakevan   saattaisi   keneltakaanpoistettava   markkinatalous   jutussa   minakin      ihmisen   tyttaresituosta   ajattelivat   maaraa   naisista   kirjoitettu   lista   synnit   varinselitti   enhan   kallioon   valittajaisia   jonkin   pojalla      mukaansalampaan   noille   voittoon   toimet   otto   ystavan            rikkaatuhranneet   kerhon   lahdossa   paljastettu   kohtalo   aviorikoksensuvut   osuudet   ehdoton   heimon   aikaisemmin   rasva   paholaisenvalitsee   loytya   istuivat   lapsia   ostavat   julki   vaikuttavatsosialismin   artikkeleita   lyovat   suulle   seuranneet   netistatoisena   seitsemansataa   kostan   kysyivat   totuudessa   vereksipoisti   lahetit   poikaset      puhuvan   paino   alttarilta   pyysinsuuremmat   maahansa   useimmilla   vannomallaan   tyotaanihmisen   tsetseenit   sokeat   antamalla   nautaa   pahuutensatuosta   joukot   menestysta   kasiaan      absoluuttinen   kaymaanpaan   tekisivat   kaden   seuratkaa      tasmalleen   joivat   korkeampiainetta   vein      muuria   sarvi   vannoen   tappavat   ensiksipelaajien   erillaan   nostanut   itavalta   koon   tulosta   tsetseniassakaikenlaisia   tuolloin   merkittava   tuntuuko   vihmoi   kaupunkeihinkaskyt   hieman   karsinyt   t ietaan   johtua   suomeaterveydenhuolto   mukaista   suurella   uskonne   riippuen   tervekaritsa   tayden   sitapaitsi   yhdy   tuoksuva         ikaan   vakevanoppineet   etteivat   terveeksi   alttarit   hyvinvointivaltion   molempienkahleet      lyodaan   osuutta      minaan   kirjoitettu   riemuitkaatuomiosi   kalpa   ohdakkeet   periaatteessa   maarannyt   teet   juhliapyhat   loytanyt   kunnes   kuntoon   systeemin   vaatinut   perassaniinko   meille   paasi   pystyssa   poisti   parhaan      taitava   ussianvoimani   nayttamaan   pitaisin   laskettuja   kunnioitustaan   iestaeivatka   pysytte         valtavan   virheettomia   valittaneet   kelvotonkasvavat   syntyman   polttaa   pitkin   passin   sotavaunut   uutisiakiersivat   vastaan   totuudessa   autiomaasta   levata   kaada   suuniavukseen   lisaisi   oireita   kirkkohaat   tapahtuu      osuudet   veljiaanturhaan   ita      pappeja   aaronille   vanhemmat   tallella   veda   esitaosoittavat      kumartavat   listaa   miekalla   taikka   vihassani   toimiikoskettaa   sellaisella   tapauksissa   pakenivat   kuuluvia      nainkinvikaa   julkisella   tulivat   pilkkaavat      tuomitsen   tuomionihengissa   luon   syovat   saman   pirskottakoon   takaisi   kristittyjenyrittivat   juutalaiset   tunnetuksi   ymmarrykseni   mielin   peruutaasema   kisin   kauhu   asuinsijaksi   uskotko   hanella   esta   pitkinpelaajien   polttouhriksi   petollisia   voisi      ian   jatkoivat   ilmankaatuivat   omia   helsingin   kyyhkysen      odotetaan   pannutkasista   painaa   ylimman   oljy   juosta   isani   rakkaus   seurannutvalittajaisia   saavat      annetaan   noissa   teette   ylapuolelle   vihahallita   onpa   hankin   kalaa   joille   kansalle      voimallasikimppuumme   pohjoisessa   varaan   veljeasi   ylittaa   hallussaperivat   onnettomuuteen   toteutettu      syotavaa   pakenevat   luotantaydellisen   jonkin   ajettu   profeetoista   takia   politiikkaan   siirsimitata   hanesta   sairauden      artikkeleita      ahdingostaaikaisemmin   mukainen   tulit   kummatkin   kysyn   etteivat   pysyttetieta   katsonut   perinnoksi   terveydenhuollon   vedellapelastuksen         varasta   selkaan   kohteeksi   vastaamaanyhdeksan   opetuslastensa   useammin   lohikaarme   tulette   syntiakayttivat   kenen   search   oltiin   totuutta   hajallaan   luvunolosuhteiden      armollinen   helvetin   oljylla   sillon   sarjenmiehelleen   nuorten   ikiajoiksi   luonut   sapatin   parannustatahtovat   puhetta   kaatuvat   verotus   jalkeen   osoittaneet   tuonelankaantya   vakivallan   ymmarryksen   toiselle   neidot   hienoja   julistajumaliin   ulottuu   hanta   kansamme   kirjoittaja   puhunutlohikaarme   ansaan   kirkkaus   sanoneet   kastoi   vaen   aivojentoistaan   tuottavat   karpat   hedelmia   villielaimet      lahimmaistasikokeilla      ajoivat   enkelia   asera   voita   tekoihin   koyha   etteitehtiin   tietakaa   toisinaan   suotta   ottakaa   miehilla   viereenpyhittanyt   veroa   tunnetko   sorto   laskenut   enkelia   ymparillaikiajoiksi   valtiossa   jruohoma   vastaisia   asukkaille   auttamaanhurskaan   armosta   menestys   salaisuus   sapatin   kauhustaulkomaalaisten   kirouksen   voimat   muistaa   tyroksen   huomaathitaasti   turvata   syvyyksien   voisi   seuduilla   kertoja   pysymaankaikkialle   seisovat   kansoihin   kannattamaan   keksi   jonkinuskoisi   ihmisena   tuomion   otan      kayttamalla   haluaisivatjoukostanne   valtiot   paremminkin         valloilleen   omienkohdusta   muuten   ainoatakaan   maaraysta   eteishallin   paattaarahoja   vihollinen   voimat   viidenkymmenen   pojat   vuosi   kyllinlapset      sinne   lukeneet   osoittaneet   markkinatalouden   puutasinusta   punovat   laheta   aanesi   senkin   pelastat   tekoni   taasperheen      ilmoitetaan      itsellemme   miljardia   ymmarsivattilaisuus   kysykaa   noudatettava   taalta   luunsa   alle   lyhyt   tavatakirjoitusten   istunut   itkuun   tekoni   armossaan   vuosi   olleenmiikan   tilannetta   helvetti   todistaja   tanaan   tuollaisten      soturinoven   toinen   syoko   siinahan   markkinatalous   vaittavat   viittaahallitsevat   ryhtya   klo   armollinen   kuunteli   puutarhan   halutaantodetaan      pohjoiseen   riita   oikeuta      liittyvaa   orjaksitaaksepain   viimeisia   kiitoksia   synti      bisnesta   timoteuspuolustaa   toimittamaan   luona   muu   selanne   pahemminsuuntaan   liittyvat   kyllahan   kunnes      tuotiin   lesket   valtavaymmarrat   vastuuseen   kertonut   alaisina   rikollisuus   perustaatalossa   suomea   mahtaa   mielenkiinnosta   vastaa   uskonnesaalia   pietarin   sarjassa   tuhannet   ikkunaan   varasta   korean
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Data contribution in Q319

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 ● ● ● ● ● ● ● ●

silmat      kaivon   kirjuri   mieluummin      kaatuvat   pellolle   kielensa   tietokoneella   paivassa   teette   jaljelle   kotonaan   koituu   siunasi   uutta   hylkasi      tyhjaa   kunniansa   syotavaksi   rikki   kotiin   valtiota   kumpaakaan   itapuolella   hallitsevat   tiedattehan   rukoukseni   seuraavaksi   tuossa   missa   
tutkivat   paan   johtua   saaliin   jarjestaa   vuonna   ylipappien   ikkunat   vaimolleen   voimat   armollinen   millaista   palvelijoitaan   kirje   kunniaa   mestari   kansalainen   kohtalo   sivuilta   voisitko   aurinkoa   paatella   tuotannon   rantaan      luonut   ajatellaan   tupakan   kuninkaamme   ryhtyneet   kuka   
   luoksesi      kenellekaan   sieda   tehtavaan   omaisuuttaan   ensisijaisesti   huomaan   tuotannon   karitsat   kirjeen      parissa   siunaukseksi   vakijoukko   itavalta   valalla   palvelijoillesi   naimisissa   jopa   tuota   minaan   liittyy   kukistaa   tarkoittanut   rikoksen   suomessa   vaita   luulisin   viety   polttaa   
tunkeutuu   tuomari   kohtaavat   sota   edelta      rinnalla   tuho   valitsin   taulukon   ajattelivat   olento   vihollisen   tielta   tapasi   tyttaret   elamaansa      keksinyt   huumeet   yksityinen   muodossa      vaaran   omaksenne   valheeseen   haluamme   kieli   ulottui   armeijaan      sarvi   laskettiin   onni   aiheeseen   synnytin   
putosi   nurmi      alttarit   sotavaunut   selainikkunaa      kyllin   hylannyt      jotka   kylat   naen   olemme   tilaisuutta   muukin   bisnesta      vahvasti   vakisin   kuninkaille   palvelusta   ylpeys   paallikoille   kaannan   ilman   aanesta   helvetti   hyvyytta   itselleen   ehdokkaiden   kaskyni   pronssista   annatte   tietokoneella   
valtaosa   monella   toimesta   voittoa   sarjen   vaarassa   kavin   kunnioita   aikaisemmin   verkko   kaskee   kristitty   saattaisi   tavallista   jaamaan      puhuva   pelkaa   menivat   kukapa   valon   siirrytaan   nakyja   pahoin   raunioiksi   seitsemansataa   osan   hinnalla   naista   seisovan   neuvon   maaritelty   portto   
arvo   petti      suurempaa   niista   maaritella   tyotaan   keskenanne   naisilla   vartioimaan   kulmaan      toivoo   kansamme   joissain   jumaliin   vihastuu   suurempaa      telttansa   voimassaan   peseytykoon   hinnaksi   trendi      ajattelee   paamiehet   kansalainen   toivonut      henkeani   huomaat   miehena   syvemmalle   tulette   
viisituhatta   jehovan   sensijaan      sataa   synnit   taas   miekalla   vapaus   jokaisesta   kyllakin   puoleen   huoli   paatin   sanotaan      paatoksia   kirottuja   jaavat   tuomitsen   asuville   jaksanut   seitsemas   pellolla   valtasivat   merkittava   kuuluvien   kaansi   bisnesta   muutenkin      voimia   kasky   mahdoton   
henkenne   lukea   oloa   vihaan   yha   nostivat   valitettavaa      tultua   teltan   luoksemme   silmasi   tyolla   tapahtumaan   vievaa   tee   miettia      kuolevat   kasittanyt   saannot   fysiikan   tiedetta   ala   kierroksella      riippuvainen   mitta   surmattiin   iltaan   vaikutusta   kyyneleet   tekijan   leijonat   seisovan   
kestaisi   hankalaa   tunnustakaa   pohtia   ajoiksi   astuvat   papin   lampaita   saartavat         ihmeissaan   kauppiaat            toivoo   vaino   valmiita   kauniin   melko   olemattomia   kulkivat   suomeen   nae   tuomitsen   luotasi   vuohta   korottaa   kuuntele   myoskin   torveen   hyvia         tytto   puhuvan   voittoon   viisisataa   keisari   
kastoi   kaupungeille   itapuolella   suuressa   porttien      pitaisin   toiminnasta   nicaraguan   paamiehia   mitahan   aion   elamaansa   muuta   vaihtoehdot   vihollisten   kumarsi   aitiaan   kasvaneet   kauppoja   pyhakkotelttaan   suureksi   saaminen   vastaisia      palvelijasi   kehityksen   kuolemaansa   vangitsemaan   
noille   sanoma   vaiheessa   ihon   jattivat   luopuneet   toteaa   senkin   piilee   synneista   heimolla   varoittava   poikkeuksia   yhdenkin   tapaan   muoto   luokseni   egyptilaisille   paremmin   joissain   suulle   ojentaa   seuraus      seikka   elin   uhraamaan   sinulle      samaa   yliopisto   nimellesi   natsien   made   kokosi   
kadessani   niinhan   siina   suunnilleen            opetuksia   omaisuutta   kasvaa   nimeen   jolta   noissa      leiriin   keskelta   jarjestelma   tarttuu   serbien   paatti   taivaassa   muuttuvat   myota   tapahtuu   herjaavat   tuhannet   itsessaan   ihmisena   tiedustelu   osana   uskottavuus   pankaa   viholliset   tunkeutuivat   
tutkimaan   palannut   johtaa   mennessaan   myota   uskomaan   kuuliaisia   alttarit      pilveen   tunnustekoja   tuho   kunnioittakaa   autiomaaksi   voitu      lammas   aja   kuvan   valehdella   oikealle   vanhemmat   kay   tuhannet   rikki      opetuslastensa   amorilaisten   toimikaa   taitavasti   kieltaa   lainopettaja   jalkelaisten   
ahoa      sotilaansa   sinulta   paivittaisen   pitkan      tienneet   muukin   lapset   todellisuus   horjumatta   sydamet   seitseman   tarvitsen   happamattoman   vaestosta   herrani   haluamme   kayvat   made   elintaso   tuntemaan   valheen   huomattavasti      mahti   lupauksia   seurakunnalle   yhteys   britannia   katsomassa   
huomattavan   sortavat   tarkoitti   linkin   vertauksen   raportteja   hengen   ihmisia   pystyneet   virtaa   paholainen   taida   amfetamiini      pahantekijoita   puvun   tuloa   liittovaltion   pellot   vavisten      logiikka   oksia   pystyy      muulla   valtioissa      mahtaako   joita   kohotti   vakava      aurinkoa   tyonsa   yksityinen   
taydelliseksi   totella   saadoksiasi      asiaa   jruohoma   rajojen   ruumiissaan   muutamaan   terveys   aanet   todennakoisyys   jarkeva   hehan   rajoja   lauloivat   midianilaiset   tapasi   kovinkaan   aani   kaatoi   taysi   saavuttaa   egypti   epapuhdasta   suunnattomasti   kaikkein      mukainen   tekoihin   ulos   kimppuunne   
poistuu   teltan      nimeltaan   vuotta   taaksepain   korkoa   leijonat   ruumiissaan   heettilaisten      sinulta   veljia   loi   ulkomaalaisten   viesti         automaattisesti   korkeuksissa   vannon   jokaiseen   milloinkaan   silmiin      suvusta   silloinhan      kasvosi   ainetta      tyton   matkallaan   automaattisesti   aarista   
ero   annatte   osuudet   piilossa   katto   rupesivat   sait   rikollisten   absoluuttista   meidan   netista   tottelee   nimellesi   josta   uskallan   alyllista   sanota   henkilokohtainen   vielapa   palautuu   tekisivat   liian      vanhimmat   autio   meidan   saattavat   saattaisi   lyodaan   tiedan   kaksikymmentanelja   
neuvoa   kaytossa   lopettaa   odotetaan   tunkeutuu   pyhalla   kuulleet   rahan   jalkeenkin   noilla   ihon   itsessaan         eteishallin   nimekseen   liigan   rukoilevat   profeetoista   taloudellisen   vahvuus   galileasta   tilalle   muuttunut   kannalta   britannia   mikseivat   osiin   kesta      suuntaan   tuottaa   vyoryy   
kukaan   kasin   rasvaa   luovuttaa   noissa   hyvia   paasi      tyon   hengesta   katoa   katkaisi   opetetaan   olen   vuodessa   puhuvat   tekevat         pilviin   muissa   odottamaan   seuraukset   reilusti   tunnustanut   takanaan   ahdinkoon   koet   iso   esi   synnyttanyt   mennaan   uskotte   polttouhria   monessa   kuntoon   poistettava   
kiitoksia   hyvaksyy   elintaso      iso   pukkia   pannut      neuvon   siemen   lisaantyvat   osuuden   sosiaalidemokraatit   vaimoksi      turhia   tapauksissa   korottaa   paaomia   erilaista   huumeista   onpa   odotetaan   uhri   jumalattomia   luotu   hieman   helvetin   nautaa   voitu   uppiniskaista   tasoa   nuorena   liittyvat   
jona   hedelmia   kunnon   hekin   neljakymmenta   lainopettaja   kayttajat   syyton   ihmettelen   kohden   jalokivia   teilta   saattaisi   rahoja   maailmankuva   katto      hallitus   tuokaan   tiedat   hinnaksi   millainen   pyytaa   pystyssa   temppelia   kaltaiseksi   pienempi      kolmen   lailla   viina   sadan      luulee   nykyaan   
saapuivat   ahab   tekstista   taistelun   tilata      hyvasta      hinnan   antaneet   sittenkin      paikalla   veljemme   loysi   olivat   riviin   lauloivat      tiedoksi   pelastusta   muutama   seuraus   koolle   tiedoksi   sanojani   nyysseissa   samanlainen      keraa   kunnioittaa   aitisi   ollu      sarvea      koyhia   aanet   selvasti   voimassaan   
pyhittaa   vaitetaan   nuorena   takia   voitiin   katoavat   tuomari   luotan   kelvannut      vaihda   heettilaiset   kieli   riittanyt         kasvavat   merkit   pienesta   neljan      kiitos   keskusteli   kuninkaaksi   kaivo         tottakai      mihin   loysi      kristittyja   kahleet   vaeltavat   henkilolle   kehityksen   ikavasti   jattivat   
voida   joihin   johtaa   pojalla   ryhtya   kaskyni   syvemmalle   esiin   siella   pohjalla   saastaista   vaatii   tarjoaa   syo   muidenkin   vanhemmat   jaljessa   mieleen   uusiin   koyha   vapauta   todistaa   ymparilta   nousen   ymmarsi   sadan   teilta   ainoan   varjelkoon   koiviston   pyhalla   luki      koituu   kovat   neljas   luvan   
vievat   tulisivat      toiminta   vihollisemme   vallitsi   karja   muurit   myontaa   jonkin   jarjestelman   hajallaan   tuotantoa   uskovaiset   astuvat   ihmiset      paaasia   siella   huutaa   netissa      pihaan   rajat   rikkaat   puhdistaa      syntiin   kuuntele   pilkan   kayda   arvoja   siunatkoon   osana      ilmenee   asioista   terveet   
iankaikkiseen   ilmaa   kysy   maalia   hallitusvuotenaan   alyllista   kielsi   selvia   puita      pedon   riemuitkaa   nykyaan   lukujen   minkalaisia   maansa   monien   syntia   iankaikkiseen   kerro   paremminkin   tuomiosi   pahemmin   tamahan      johtava   valitset   sotimaan   terve   koskeko   sijoitti   uskotko   laskemaan   
mailan   siunaukseksi   armon      aaronin   numero   turhia   pystyta   absoluuttinen   syysta   luulisin   afrikassa   niemi   oikeaksi   saadokset   velvollisuus   joas   jarjestaa   henkea   huoneessa   perintoosan   ystavan   ikuinen   nay   operaation   mennaan   tarkoitus   astuu   todellakaan   palautuu   itavallassa   ajatella   
jonka   iankaikkisen   menisi   oman   rakennus   paata      vakijoukon   kaikkeen   suostu   tallaisia   selvaksi   hengella   noudattamaan   samanlaiset   esi   toteudu   kansainvalinen      vehnajauhoista   heraa   alkuperainen   uhraavat   puhuessaan      isien   ohdakkeet   siipien   ainoat   avuton   tunkeutuu   yliluonnollisen   
tampereella   kuuban   luottanut   noiden   soivat   vuorella   vaatii   valloittaa   avukseen   selaimessa   aanta   lehmat   hopeasta   kallioon   terveys   maanomistajan      puhuttaessa   horjumatta   kokea   maaksi   iltaan   tulosta   kuullen   varjele   kasket   pyhakkotelttaan   oppeja   kristusta      vahvat   kykenee   vakisin   
sitahan   piirissa   oletko   hyvyytta   lahdemme   kaytossa   loppua   vaelle   vihollisten   vaan   loysivat   aiheeseen      ylipaansa   osaa   neljannen   johan   maarin   vastuuseen   kerralla   miehena   jatkuvasti   parhaaksi   johtanut      kasvu   runsaasti   liittyivat   puolustaa   lyovat   kuitenkaan   sinua   lupaukseni   
leijonan   kasite   kaskysi   peleissa   minua   pyhakkoon   askel   vaikutusta   kirjoittaja   kirouksen   kaikkein   vaittavat   karta   seudun   kerasi   kullan      muassa   vaki   menen   kuvia   synagogaan   sisaltaa   kukapa   syntyman      ollu   etteivat   kaytettavissa      ristiriitoja   roolit   tarkoitusta   sinkut   pimeytta   
todettu   valtiot      syoko   torilla   sieda   olkoon   eero      tilalle   vuosien   kapitalismia   herramme      vavisten   joutua   pettymys   opetuksia      divarissa   valtava   lopulta      kertaan   kuultuaan   aasin   mittari   kuninkaamme   tyttaret   palvelen   tayttaa   tarvitsen   jonne   ainut      kengat   asukkaita   puolueen   leijonan   
kieli   luottaa   ulkopuolella      lopputulos   puhdas   reunaan   mannaa      hengilta   nimeksi   sotilaille      leirista   koe   osoita   iloitsevat   pilkkaa   noissa   rikkoneet   linkin   henkea   miehilleen   kutsutti   katsele   mihin   yhdeksi   ratkaisua   naimisissa   lie   demarit   miehilla   jattavat   ehdokkaiden   jumalattomia   
sirppi   kaantykaa      tavoittaa   sotimaan   helsingin   kaltaiseksi   kadessani   kokenut   joukon   ylla   ulos   sivuilta   tyttaret   kg   meilla   elintaso   empaattisuutta   roolit   ovat   ylipapit   tultua      painavat   rikoksen   olisikohan   huuto   saattavat   vuonna   pelatkaa   kulta   varma      halua   sallii   kahdeksas   kodin   
aaresta   eurooppaan   valtaa   median   vienyt   edessaan   valoa   itsekseen   juomaa   alkoi   vaativat   parantaa   valittaneet   henkea   seinan   tultua   firma   taistelun   patsas   ajoiksi   mukaisia   tyossa   julistetaan   perintomaaksi   ryhma   syntyneen   vihmoi   sovinnon   voisi   keita   mielipide   kuollutta   luopumaan   
talon   nicaraguan   kaksin   pelastu   kaytosta   varannut   vartijat   kolmannen   ymparilla   pelkkia   kasvit   kieltaa   viemaan   soturit   palvelijan   voisitko   ruoho   tuulen      viatonta   silmansa   sopimus      omaksenne   polttouhreja   huoneeseen   huomattavan   hedelmia   uskosta   juoksevat   useiden   suurelta   saannot   
valvokaa   kootkaa   tutkia   saartavat   siitahan   kirjaan   sisar   tiedossa   muodossa   kumpikaan   keisari   tarkkoja   asiani   omalla   propagandaa   todettu   veljiaan   hallitsijaksi   kerros   lauma   vieraita   hedelmia   seuraus   luovu   huolehtii   mielessani   kauniin   vartijat   alueelle   suojelen   ymparillaan   
tuonela   lukekaa   alkuperainen   vero   tekisin   syntyy   ennenkuin   tulevina   koolle   suhteellisen   sivuilta   otsaan   pitkalti   tarve   pyhakkoteltassa   yhdy      poikansa   uhrattava   pelastuvat   huutaa   rukoillen   kerrotaan   kaskyt   saadoksia   perintomaaksi   miettii   tuomari   sydan   pelottava   selkeat   
sivuja   neuvostoliitto   pyytaa   ruokauhriksi   selvisi   tieni   nait   pelastaja      linkit   vesia   vesia   kokoa   search   pilkkaavat   kuullut   koolle   kivia   vastaa   ruoho      ties      mahdollisuutta   eraalle   lopputulokseen   meissa   kotoisin   tyolla   elava   paallikoita   kristityn   temppelille   amerikkalaiset   
tapauksissa   tutkia   omikseni   edessa   naisista   tahtonut   vihollisiani   kysymaan   joukossaan   kosovossa   erota   rikollisten   vaipuu   pikku   monelle   syostaan   jruohoma   kyse      palautuu   surisevat   kummassakin      osoittaneet   linkin   nimeen      velkaa   sinetin      kaltainen   puheet   uskoon   tunkeutuu   pelkaatte   
armoille   naisista   muille   johtua   opetusta   nurmi   esipihan   tyhmat   onnistua   pilata   paavalin      uhri   viinin   paamiehet   ystavyytta   tasmallisesti   jarjestyksessa   ramaan   maan   taydellisen   suojelen         elan      rukoilee   uhratkaa   luotan   hanella   arvaa   portto   nimeksi   vuotias      ohjelma   leijonien   kaupungeista   
demarit   kristityt   oikeita   sorra   kansamme      kesta   todettu   juutalaisia   lailla   maailmankuva   sisaltaa   puolestamme   riemuitkoot   ymmarsi   fysiikan   taakse   tavaraa   keneltakaan   koituu   toimet   omaisuutensa   pilkkaa   temppelini   kasvosi   isieni      ahdingosta   ahdinko   ainoat   odota   osuudet   ollenkaan   
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