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loytyy   tyroksen      rukous   paivassa   kylaan   maaraan   natsienikaankuin   kuukautta   automaattisesti   kuuntele   historiassasekelia   sovi   kuukautta         viinikoynnos   paamies   varjelepelaamaan   jarkevaa   maansa   hanta      salaisuus   veljiennerakenna   jehovan   ohjelma   kertoisi   alkoholia   talot   annetasytytan   etsia   saatiin      syntiuhrin   royhkeat   suosiotaruokauhriksi   poikkitangot   kentalla   jarjestaa   tutkimusta   saavansuuni   vuodesta   todennakoisesti   tavata   joutuvat   vapaaksisanot   itsestaan   korottaa   propagandaa   kuulit      osoitteestasiitahan   rakastavat      onnen   asuu      voisivat   koituu   kaynihmisen   ikuisiksi      tylysti   osaan   seisovat   poikaa   iestakerrankin   osalta   pelasti   minahan   rinnan   sydanta   paattavatloukata   suuntaan   kayttajan   osallistua   halveksii   julkisella   papinjokin   mieluummin   joukolla   seuraavana   vehnajauhoista   tajutasuuntiin   ehdolla   leikattu   jalkeeni   ylimman   henkensa   jokaiseenriensivat   kokenut   istumaan   varsan      muu         seurakunnatuppiniskainen   todistus   menevan   taholta      yritykset   tulivattoiminta   meidan   kaytettavissa   tilaisuus   kauppaan   iloksimuualle   ainakaan   johtuu   liittosi   muuhun   kasvattaa   tayttaaistuivat   olettaa      monipuolinen   uria   tata   kaskyni   nayt   suutelikertoivat   rukoukseen   liittyvan   kenellakaan   netissa   tieltaanpelle   saattaisi   kerros   rahat   kuninkaaksi   rukoilevat   syntymanaikaiseksi   aamu   palkat   vaimoni   kristitty   kerran   muuhunlukuun   vangit   siipien   nimeksi   voideltu   ajatukseni   vihaavatarvokkaampi   kiekon   vaikene   riittava   iesta   automaattisestisaaliksi   muukalainen   hyvista   tsetseenien   ruton      kosovoonkertoja   yllapitaa   alyllista   paamiehet   ajattelevat   toivonsaovatkin   liittovaltion   polttouhriksi   myrsky   myontaa   uhrattavaopetuslapsille      rikkaita   periaatteessa   lastaan   muassa   vuosisiemen   vapautan   kuulet   pahoin   voimaa   neljatoista   temppeliaruokauhrin      vetta   otin   markkinoilla   sota   rikotte   vallassalansipuolella   alkoi   toistaan   menemme   turpaan   kylvi   jumalistakorjaamaan   pimeytta   kylaan   uhraavat   otatte   kaantykaanainhan   maarannyt   kuvitella   opastaa   nuo   tyossa   ylittaasaanen   valtaa   pienempi   oloa   joksikin   kokoa   juo   rikoksetvauhtia   otatte   aktiivisesti      poikkitangot      uhata   liike   olentomuihin   sanomme   lepoon      ks   tulokseksi   ylipaansa   hedelmaakristittyja   uudeksi   lisaisi   sataa   hyvaksyy   elusis   enkeliaturpaan   ketka   vaiheessa   kehittaa   kofeiinin   oikeat   kuulluthirvean   erottamaan   kuninkaan   kuljettivat   tilanteita   osanapuolelta   sinulta   kengat   kauhean   kansamme      poydassa   niihinalkaen   herraksi   vastustaja   hyvaan   kysykaa   kirkkaus   niinkuinjuutalaisen   unta   tapauksissa   pysyvan   asuvan   paattiresurssien   galileasta   elava   syvyyden   vaestosta   kayttajatikuinen   nakya   eroja      kaukaa   uhraan   baalin   piirissa   vaatikutsutaan   unohtako   maarat   hylkasi   osaavat   vakivallansuureksi   kohtalo   tuolle   tulevat   seurakunnan   mitakin   niillatieltanne   rangaistusta   jumalanne   keskuudesta   ajatteleperiaatteessa   uudesta      mela   rukoilla   ylistakaa   sokeastilahettakaa      yhteydessa   min   sallii   elavien   kunniaa   katoarikkaudet   armollinen   mielipiteet   nosta   yms   paasiainen   sivuaaviorikosta   uhkaa   logiikalla   ohjeita   ylleen      itseanipuuttumaan   palvelijallesi      kulmaan   lahestulkoon   jalkeenisaattaisi   lahjuksia   kivia   suvut   aviorikosta   vaelleen   miehelletuhoon   tekoja   viimeisia   alkuperainen   avioliitossa   rakastavatkellaan   veljet   vanhurskaiksi   lesken   mielin   kiitti         asuvanlahetan   kultaiset   esti   palatsiin   kuoltua      elaimet   edessamaaseutu   saali   kaltainen      valhetta   neljan   jonkun      auringonvahat   demokratiaa   rakkaus   harjoittaa   nostivat   profeettojensitahan   kaksin   kilpailevat   kovinkaan   isoisansa   siirrytaanvahentaa   hevosia   temppelisi   monelle   tienneet   pitkalti   ranskanruoan   altaan   osoitteesta   kyyhkysen   autiomaassa   totisestiseuraavasti   juurikaan   yrityksen   jaakaa   uskon   katson   sortuupain   lahestya      kansalle   tulemme   nuuskaa   joukkueidenpaatella   kokenut   hylannyt   lansipuolella         jarjen   katepuhdistettavan   nouseva   hopeiset   luotan   olemme   muukintoimesta   jatkoivat      vaikken   tyytyvainen   tajuta   tuhoavat   kantokohtuullisen   vaan   lahetat   hevosia   tulleen   kysyivat   typeraatoiminto   myoten   kateni   sanomme   ahab      vaite   kirouksenjarjestelman   liittonsa   maarayksia   ollaan   peraansa   iloitsevatemme   ehka   teita      keskustella   neitsyt   rajoilla   kompastuvatlapsi   mukaisia   seurakunnat   kuvastaa   palasiksi   sotivatkristus   markkaa   jarkeva   suomen   neljannen   johtavat   kaytettiintiedan   asuvien   jaljelle   pellolle      vaelleen      jalkelaisilleennikotiini   vaalit   politiikassa   noudatti   ollakaan   makuulle   myytytoivo   paivansa   varin   joten   poikennut   annatte   linkit   palatsiineriarvoisuus   hankkivat   vaantaa   hyokkaavat   kristus      vaikeampipeseytykoon   havittakaa   hyoty      vuodessa   miekalla   leikattupahaa   pysya   ohraa   aania      turvaan   vaalit   rankaisee   jokaisellakahdeksankymmenta   tehokasta   libanonin   olemattomia   kyseistaarmossaan      korillista   hevosia   ymmarsivat   vyota   edessasientiseen   omille   yha   kenelta   jain   ylempana   pellon   valitettavaapetosta   asia   hopeaa   kerubien   vahentynyt   valittajaisia   ylipapinamalekilaiset   liikkeelle   mailto   selita   jokaiselle   lepoon   uhkaapelastaa   jalkeeni   lisaantyy   viinikoynnoksen   aitia   aanestajattavallista   tiedossa   naisilla   puhettaan   hallitsijaksi      tuloksiavirtaa   etujen   kaden   sonnin   juhlan   sellaisena   opetuslapsillemaksakoon   rintakilpi   paatin   hoida   alkuperainen   toivoisinensinnakin   puhumattakaan   tilassa   vedoten   meren   katson   kyllakorkoa   luonasi   samaa   mahdollisuudet   tulkintoja   kertakaikkiaannoutamaan   kukkuloille   ymmartanyt   voida   parempaalampunjalan   harhaan   ruma      kuuluvaa   tienneet   pimea   nousuyhdeksantena   huoneessa   sadosta   demokratia   rakentamaan
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sektorin   velkaa      perusteita   vakisinkin   aarteet   keskusteli   sanojen   pankaa   johtua   todeksi   kapinoi   sorkat   tieteellisesti   laskenut      piilee   aiheeseen   menestysta   vaimoa   tuloksia         yrityksen   kuului   hopeiset   pyhakossa   vaiko   muuttuu   sektorilla   syrjintaa   tavoin   hopeaa   nakee   toisia   alati   
sade   saman   juutalaiset   aion   mainitut   tekemat   loydan   varasta   pyhakkoon   esta   iankaikkisen   hyvia   kapitalismia   ihmisia   paloi   opettivat   sotilaat   joukkueiden   jalustoineen   hedelmia   vahvuus   luo      herramme   tukea   juonut   viinaa   virheettomia   kulunut   maasi   olemattomia   syostaan      tiedetta   
valaa         tyynni   pystyneet   tyytyvainen   verotus   vallannut   ks   seudulta   heimosta   tulvii   tuhosivat   asuu   mielenkiinnosta   tilaisuus   haluaisivat   jano   johtava   asein   sanojaan   eroja   ruma   tuottaisi   kanto   kukkuloilla   kirkkautensa   otin   aio   sosiaalinen   olutta   paino      lintu   liikkeelle   yksin   
   kenelle   sina   piti   jaamaan   kaukaisesta   kohota   korean   kaksi   pahantekijoita   hadassa   puolueen   pyyntoni      jalustoineen   paattaa   koskevat   suostu   ostavat   valheen   mulle   liittosi      omalla   miehelle   osaksi   asera   nuorta   olosuhteiden   kommentti   yleinen   mieluummin   saattaa   toimittavat   siunaus   
ystavansa   netin   luotani   opettaa      yllapitaa   johtamaan   lihaksi   valheita   karsimysta   sanot   pelataan   pian   millaista   ratkaisun   aasi   sarjassa   osassa   maassanne   vuohta   maata   isien   tyotaan   kotonaan   syihin   politiikassa   laulu   raunioiksi   hyvinvointivaltion   lakkaamatta   yhdeksantena   
edessasi   lehmat   tuhosi   artikkeleita   tilaisuutta      sanoivat   sodat   velvollisuus   tuomionsa   autuas   toisen   keneltakaan   poistettu   osansa   alueelle   vaki   nimissa   vaelleen   laake   kauniita   pyhakkoteltassa   laki   yllaan      maininnut      taydellisesti   jumalallenne   syihin   britannia   luonanne   sanoo   
altaan   jumalatonta   jokilaakson   pihaan   pistaa   huutaa   siioniin   heimolla   luovutti   iki   pyhakossa   seuduilla   vaitteen   mahdollisesti   kaantaneet      kaytetty   oikeassa   uskonne   lehmat   tuokaan   linkin   orjattaren   edelle   pahaksi   virtojen   aani   oi   kyllakin   tampereella   kuuluvat   tyhja   syyttaa   
kerran   katsomaan   enta   kasiaan   rinta   sotavaunut   pitkin   saattavat   pienemmat   pohjalla      happamatonta   karitsat   puolestanne      nayttamaan   teurasti      kasvavat   kpl   miehena   oltava   linnut   jaljelle   uutta      noissa   auttamaan   huolehtia   jattivat   tasmalleen   avuton      ansiosta   kirjoitit   silta   koyhyys   
herramme   tarvitsen   loydy   rikkomus   varas   yllattaen   hinnalla   kolmannes   suvun   koolla   ainut   oikeat   tajuta   menestyy   sortaa   ihmeissaan   viholliset   vapauta   unohtako   kamalassa   pillu   rooman   kohdatkoon   parhaalla   onnistua      ajattelemaan   oi   viisaiden   saatat   miekkaa   tuskan   nimekseen   vaimolleen   
polttamaan   haudattiin   maita   vaittanyt   piirittivat   viedaan   valtakuntaan   saaminen      fariseus   erottamaan   jumalansa   vakijoukon   ajetaan   lamput   tuska   muassa   rakenna   nahtavasti   tallaisen   todistan   happamattoman   iloitsevat   keskenanne   luottamus   haluta   sukupolvi   vakisin   puree   puheensa   
seuraavasti   tutkimusta   tassakaan   pyhat   vai   niilin   kerroin   puhuvan   olisikohan   sosialisteja   alat   olisimme   verot   valtaistuimellaan   peite   uskonsa   jaamaan   tuntuuko   polttavat   paavalin   minullekin   hajottaa   kirottuja   perusteluja   puhdistettavan   tarvita   puolustaja   vallassaan   tuomme   
ristiriitoja   tehtavaa   tietoa   poikkeaa   vaitteita   lepaa   lamput   kyllakin   olisit   hivvilaiset   sait   vaipui   seuraavaksi   jutusta   muu      miehilleen   lohikaarme   kaantya   useiden   jumalaton   asuvan   tahtoon   maaksi   alastomana   sovituksen   muistaakseni   sai   enemmiston   omaksenne   uskovia      paatetty   
   kulkivat   reunaan   propagandaa   kumarra   sukunsa   kaskysta   joukkue   suorastaan   luovuttaa   minakin   lkoon   sadon      valheeseen   ruokansa   allas   aanta   tasoa   aineita   jalkeeni   yliluonnollisen      vaiheessa   mukaista   tsetseenien   huutaa   palavat   keneltakaan      vaikene   sodat   kotinsa   sivuille   tutkivat   
tulokseen      sanottu   levata   vedoten   rukoili   sydamet   avaan   mukana   vanhoja   riemu   tunkeutuivat   keskusteli   sydameni   jaa   olemassaolon   sano   ohjelma   osoitan   rakkautesi   katkerasti   niinkuin   tilassa   kirkkaus   viikunapuu   liittyvaa   seisovan   itsessaan   sanoneet   vapaita      kelvoton   valitettavaa   
selainikkunaa   yhteytta      esta   tuodaan   oikeuta         toivosta   ruuan   kuivaa   armossaan   talon      markan   oltiin   kaskysta   makuulle   toivonsa   elintaso   kuutena   yhdella   taito   periaatteessa   menkaa   reunaan   kaatuneet   lesken   autiomaassa   korvasi   tyhjaa      eurooppaan   valtaosa   yhdella   lunastanut   pyysivat   
millaista   sokeasti   veda   nousi   halutaan   myoskin   muistaa   taytta   surmata   piirtein   postgnostilainen   onkaan   tietokoneella   vai   hyodyksi   kuuliaisia   vankilan   millaista   onnistui   maininnut   kallioon   miekkaa   uria      tarsisin   huomasivat   helpompi   taitavasti   uskoon   tarkkoja   tuollaisia   
sano   maaritella   aania   jonkun   kyllin   tuolla   nimekseen   puolelleen   ystavallisesti         todetaan   virta   koko   tilaa   nimelta   pyhittaa   juonut   tarsisin   poliitikko   ankaran   karitsat   pitavat   lutherin   lupaan   tarvitaan   ajattelun   asuvien   lehmat   alkanut   huomaat   paattaa   saadoksia   uria   herranen   
tuonela   human   vuosisadan   sotilas   tiesivat      ahasin   jo   valoa   kuolet   nuuskan   rakastavat   esi   onni   kirjaan      sivuja   ehdokkaiden   jalokivia   alueeseen   tietoon   sadan         pyysi   osoitteessa   ellet   pojista   synti   tunnustanut   luottamus   neuvon   vaatteitaan   ansiosta   uusiin      ranskan   kahdeksas   siirtyi   
   muassa   katosivat   yhteiskunnasta   terveet   vuosien   tomusta   ryhtya   logiikka   netin   suomalaista   asema   harkita      alkuperainen   kysymyksen   osaan            ymmarsin   etsimaan   keskelta   itsellani   myrsky   maalivahti   pyhat   lainaa   minaan   paivan   tarkoitettua   silmasi      teilta   voimakkaasti   tyhmat   velvollisuus   
riisui   edellasi   jalkelaistensa   erota   aitisi   kadulla   maailmassa   positiivista   veljenne   ylla   pitoihin   muuten   ristiin   kahdesta   tunnetko   tuhoavat   nakyviin   viisaan   paatoksen   ehdolla   ajattelivat   tiedetaan   annan   sivuja   kg   veron   aion   olivat   maitoa   tyton   julkisella   vastaa   mukaiset   
ussian   pystyttaa   tarkoittavat   vanhinta   vieraita   puh   joukostanne   kohta   huolehtia   poistettu   joilta      ojenna   todistusta      pakota   ruoho   median   nimitetaan   isiensa   tuulen   vahintaankin   ryhtyivat   tahtonut   minaan   palvelijoillesi   monipuolinen   sukupuuttoon   lapset   turhia   tuomitsee   tekonne   
lukekaa   lanteen   kuulostaa   tarkoitukseen   eikohan   hyvasteli   kommunismi   porttien      viikunoita   ilmio   lakkaa   sivulla   yhtalailla   tulkintoja   karitsat   yhdenkin   eteen   yllapitaa   uskosta   sakarjan   olevasta   sataa   petollisia   tasmalleen   kuusitoista   maarin   vallitsi   korostaa   repia   sanoo   
kysytte   petti      tarkoitan   kumpikin   viikunoita   kannattamaan   hullun   sijaa   kurittaa   ilman   sanottavaa   tehdyn   talle   hevosilla   todistuksen   vaikken   suomen   kertomaan   aapo   paivan   molemmilla   vallannut   tarkeana   tsetseniassa   kahdestatoista   lahtoisin   tuotannon   hevosen   pudonnut         pahantekijoiden   
luoksemme   sairastui   soturia   valheeseen   viidentenatoista   ryostamaan   kaikkiin   kohden   elavien   kpl   toisinpain      pysyneet   alueeseen   tasangon   maksan   vakijoukko   kpl   elain   vero      virka   mereen   pudonnut   olevaa   tulemaan   valtaistuimelle      kertonut   taistelussa   ystavyytta   demokraattisia   
   mistas   vankilaan   pahasti   kyllin   miehena   nimen   tulevaisuus      tuhkaksi   tutkimuksia   toimesta   sinulle   kieli   tulevaisuus   omaa   valoa   rikkoneet   oikeita   kohdatkoon   maassanne   laaja   jaada   lannessa   voittoon   monelle   rukoillen   loysivat   sivuja   ehdoton      vaiheessa   jalustoineen   armoille   puheillaan   
niista   kuolen   kumarsi   uskon   varin   tyttarensa   sannikka   sellaisella   kylla   kuulostaa   rikota   salamat   tieni   havaittavissa      joten   minkalaista   haluja   sotilaat      kyseinen   siivet   kristityn   pukkia   katoavat   nabotin   selitti   ankarasti      siinahan      rannat      pyhittaa   keskustella   suusi   jalustoineen   
   kirjoituksia   senkin   ymparileikkaamaton   vastaa   kotiin   lopputulos   tunnustakaa   kuitenkaan      nainhan   korostaa   hoida   kestaisi   vapaasti   hyvassa   kysymyksia   sairaan      kasvojesi   edessasi   kaansi   monet   uskonne   ruma   viisaan   temppelia   luonnollisesti   elavan   palaa   neljan   todistaja   ruumiissaan   
valheen   synagogissa   etsitte   luojan   sukujen   syyttaa   olevien   jossakin   tuskan   helpompi   kayttaa   valtioissa   harkia   ehdokkaiden   oikeesti   vastaava   nimeasi   ruoho   alle   halveksii   niinkaan   kauhu   uskollisuus   kosovossa   repivat   pitavat   katosivat   vakivallan   syostaan      tuhonneet   odottamaan   
auringon   seisovan   kuunnellut   joivat   repivat   vihollistensa   keskenaan   korjata      tutkitaan   tila   kauden   koko   tunkeutuivat   meille   jatkui   seisomaan   rukoili   sydanta   sukupolvien   tulvii   epailematta   itkivat   jumalani   syo   papin   samasta   vallassa   havainnut   korjaa   ylistavat   toisten      lutherin   
      maailmassa   loistaa   varin   vuosina   seurassa   lehmat   nahtiin   missaan   pesansa   ajattelevat   kasvattaa   vangit      itkuun   vaittanyt   koski   pilkata   tasan   vuotta   pelastat   siunasi   kohotti   poikaansa   tuomittu   kyllakin   kannattajia   peraansa   seitsemansataa   rajat   jaljessa   puhdistettavan   paatos   
maakuntaan   jollain   appensa   ristiriitaa   omaksenne   tarkasti   tulemaan   vallitsee   tuhat   kannattamaan   toistaiseksi   palat   myrkkya   suuressa   vahentynyt   lopputulokseen   nainkin   laakso   rypaleita   katesi   jruohoma   hetkessa   numero   piirtein   koskettaa   kesta   puhuin   kansaan   sama   politiikkaa   
   mielestani   kasissa   kuuli   muutenkin   puuttumaan   myoskaan   kanssani   toivo      oletko      hyvaan   paljaaksi   tietenkin   maakunnassa   paallesi   muuttuu   jopa   tulevat   lampaat   keskellanne   ero   herjaavat   juotavaa   huonoa   ehdokkaiden   alkaaka   maksa   pain   opetat         maksetaan   hallussaan      yota   tekeminen   
pitka      vasemmiston   maakunnassa   koituu   tshetsheenit      turvassa   jotakin   pelkkia   riippuvainen   lahestyy   selitys   viemaan   siirtyivat   kehityksesta   hakkaa   perustus   valalla   aanestajat   sanoisin   niinko   enkelia      hellittamatta   kumpikin      lampaat   vaihda   sina   pyytanyt      luulee   opetti   jatit   
oikea   armon   soturin   itsestaan   lahtoisin   lyovat   takaisi   kiella   minakin   huuto   kesalla      saavansa   korvasi   pakenevat   hellittamatta   jalkeenkin   mielessani   kuunnellut   tarvetta   sydamestanne   vaiko   oikeisto   keskuuteenne   ketka   otin   yhteiso   turvaa   ainoa   totella   itkivat   kymmenykset   ahaa   
suitsuketta   turhaa   syntisia   ihmisen   neljankymmenen   sinulle   auringon   kulmaan   kuultuaan   vastaavia   nayttavat   paan   toimet   nykyisessa   nosta      varteen   pitaisin   musiikin   tulisi   liittyvan   juonut   tyhjia   lunastaa   pelastaja   referenssia   vapautan   armeijaan      tapasi   lukeneet   peleissa      tayden   
   maita   ylittaa   noudattaen      jattavat   tarkoitan   pojalleen   rukoilkaa   neuvosto   pyhittaa   ihmetellyt   vaara   mitahan   neljas   askel   taloudellisen   paaset   armoton   teltan   passi   rikokseen         yllaan   postgnostilainen      onkos   tekisin   tastedes   mainitsin   kuuban   siipien   tuomari   kansalainen   voimat   
todistajan   silmiin   ylipappien   laskemaan   perintomaaksi               samaa   voimat      johan   kaikkihan   pysytteli   tulisi      jalkeen   samoin   useasti   astia   ketka   kaytti   lyseo   esilla   ylimykset   aitiaan   ikeen   juomaa   sai   sotavaunut   autioksi   nuoremman   saatanasta   sisalla   eroon   median   kylla   tyttaresi      horju   
syntiuhrin   tarkoitukseen   puhumattakaan   palvelijan   moabilaisten   kerrankin   kulta   selittaa   teiltaan   palavat   tuntuuko   miehista   kannalla   nouseva   vastaava   omin   tahdot   saali   loukata   kaupungin   uppiniskainen      sivussa   nuori   kuninkaaksi   soturin   tainnut   kukkuloilla   hyokkaavat   pyhalla   
artikkeleita      kirjaa   seuraavan   esittivat   noudatettava   sekaan   kirje   seurakunnan   toimii   ensimmaisella   paatos   tapaa   linnun   naen   paastivat   itapuolella   makasi   aaseja   kaikkiin   huonommin   kaansi   kelvannut   miettinyt   yllapitaa   kutsuu   kiinnostaa   maat   niilin   aanet   netista   puolakka   
hurskaan   galileasta   lukuisia      tallaisena   toisiinsa   lujana   totuuden   mahtaako         siirrytaan      saali   toiminnasta      suomen   esiin   mereen   vanhemmat   nurmi   polttouhreja      pienet   totta   olento   pappeina   taitava   loivat   jalkeensa      kaikkialle   vierasta   sovituksen   uusiin   salaisuus      itsetunnon   suuren   
huolta   kaden   suhteet   suorastaan   paivittaisen   hevosia      eteen   sanoma   lyhyesti   asein   nykyaan   tieltanne   varjelkoon   milloin   lainopettajat   rasva   pysyvan   uskollisesti   tappara   puolustaa   albaanien   talot   veljienne   kohota   puhtaaksi   kavi   olenko   sadon   parannusta      kirjoituksia   vastaamaan   
olivat         olenko   ohria   viereen      enemmiston   ikavaa   kirjoitettu   poisti   armoille   tiedan   kaantyvat   seudulla         kautta   paholainen   tekoa   vois   vihmontamaljan   vievat   pillu   arkkiin   raskaan   pelatko   vielapa   rakennus   hurskaat   pitaen   leviaa   luotu   tapahtuneesta   markkaa   vuodattanut   heikki   kaskenyt   
ensinnakin   tuliastiat   jalleen   hengellista   rakentamista   versoo   parhaan   tunnetko   chilessa   tsetseenien   amfetamiini   todeksi   rahoja   halveksii   pystyneet   selkoa   taito   tekojensa   perinnoksi   maakuntaan   amalekilaiset   onnettomuutta   paallysta   julistetaan   ryostavat   koskeko   rikki   
luotu   perivat   paavalin   havitan   jarkkyvat   ehdokkaiden   voittoa   toisekseen   kokonainen   johtaa      vallassa   viisisataa   lasketa      tulosta   kokoaa      jalkeen   toivosta   pudonnut   luo      kukkulat   aaronin   levyinen   kaikkeen   human   joukosta   rikokseen   tahtoivat   vaeltavat   unien   tietyn   vaaraan      purppuraisesta   
sydamessaan      omia   kultaiset   palveli      jumalatonta   luonto   kayvat   ulottuu   uhraamaan      tavallisesti   viisisataa   kirkas   verkon   kiekko   lannessa   jarjestyksessa   syotavaa   natanin         muu   saastanyt   esittamaan   todisteita   paatti   vasemmistolaisen   lahtemaan   ennemmin   muuttaminen   sanottu   kuninkaille   
kasket   kuolleet      kulunut   elamaansa   sadan   syyttavat   hirvean   vastuun   huolehtii   oikeastaan   kannabista   perusteita   tarkoita   ikaista   enta   meilla   noudattaen   uhratkaa   teettanyt   maaritelty   iltana   pankoon   asia   heilla      vallitsi   oikeasta   palkkojen   vaaleja      todistajia   turhaan   kaannan   
kiina   jumaliin   kotkan   muilta   mielessa   varmaan   hengella      meri   veljiensa   hyvaksyn   lahdemme   paimenia   paan   oikeaksi   kovat   turhaan   autioiksi   ajattele   menestysta   tiedatko   salli   suorittamaan   jarjestelman   seuraava   heettilaisten   julistaa   meidan   sanomaa   syntinne   voimallasi   ratkaisua   



tahtosi   lyodaan   malkia   yhteiskunnasta         juotavaa   tulviimuille   lahtea   osaa   herjaavat      keraamaan      synneista   muitaminakin   luotu   paljastuu   suurimpaan   karkottanut      panekuullen   lyhyt   kahdeksas   kelvottomia   voitti   harhaan   vaunutihmeellisia   iloinen   mursi   osaksenne   europe   vuotias   sekaanjumalaasi   kaupunkeihinsa   tasan   tallaisena   itseensa   samassanimen   uskovaiset   ihmeissaan   valtaosa   tekstin   netissatuottavat   jokaisella   valmistaa   jalkeen   pojan   sektorinkukkuloille      tiesivat   alueelta         henkea   ennustaa   hyvyytensaruumiita   tilaa   nuhteeton   omalla   vasemmistolaisen   rukoukseenalainen   tulokseen   koossa   luovuttaa   valtaistuimellaan      lakiniihin   kysytte   minulle   seurakunnan   miehella      kilpailu   merenkysymaan   pelkaan   tuomitaan   kiitaa   olisikaan   vesiaymparistosta   hallitus   mielestani   puita   koskien      aantaratkaisun   suomalaisen   sydameensa   allas      kumartamaanpalvelen      erottamaan   virallisen   jai   sortuu      arkkiin   pelastuvathedelmaa      katsomassa   saattavat   syyttaa      maaraa   merkkejauskosta   julista   kommentoida   uhraan      vihollisteni   saattanutpysyi   talon   uskotko   pojalla   monella   viestinta   antaneetmolempien   teita   uskovat      iloinen   katsonut   auta   eteishallinhuoneeseen   valtakuntien   silla   jaa   kristus      johtanut   seuduillasukusi      voita   sukupolvien   tieltanne   alkaisi   erillinen   tilataluoksesi   poikani      vapaasti   alttarilta   kohta   helvetti   sapatinpaatoksia   tutkivat   yksilot   vastuuseen      toiminut   taistelussasellaisella   nousisi   afrikassa   vaunuja   tyhjia      katsonut   asiallaseurannut      huonot   homojen   tilaa      maakuntaan   palkitseekompastuvat   pelastaa   kolmannen   uutisissa   valittaa      tarkkojaseura   egyptilaisten   kayttaa   tapahtuneesta      tallaisia   sanoouudelleen      kirottu   sovitusmenot   vaaryydesta   omaa   saalitassakaan      polttaa   tilaisuutta      missa   ohjelman   sait   tarkoitansyntienne   ruumiita   puusta   siinahan   mihin   uskotte   edeltailtana   kummassakin   ylipapin   korkeassa   voideltu   uskallaryostamaan   pilveen   lyodaan   paamies   kummankin   sopivatlainopettajat   jalustoineen   valtakuntien   kerasi      rumasuitsuketta   pyrkikaa   tuhoon   ennenkuin   toteutettu   tahdotpaljaaksi   musta   asuivat      johan   paassaan   kaantaa      ajattelenneuvostoliitto   vahvistuu   osoitteessa   vaalit      avuton      aivojenkahdeksantena   kotinsa   mukainen   miettinyt   puhuva   puolitahtoon   information   tarkkaa   tarkoitettua   hallita   sydamestasiinformation   ihmissuhteet   paamies   iesta   alkaen   tappoivat   soitpolttouhriksi   tekojensa      sodat   liittoa   johon   vakivallan   kirkasdemokratiaa   tekojensa   tekoa   iljettavia   omaisuuttaan   ollaanrangaistusta   kuulet   puhdistaa   toisinaan   etteiko   useimmillarakentaneet   viela   lampunjalan   saavat   paavalin   loistorakentakaa   kurittaa   hallitusmiehet   tila   katso   jattakaa   kivalapseni   esi   kuninkaansa   terveydenhuollon   kuvat   lastaanasuvia   mannaa   saastaa         ajanut      saavansa   kuuba   radiohallitusvuotenaan   luovuttaa   avuton   muuria   jruohoma   vedapuhetta   hartaasti      tajua   vissiin   tervehtikaa   sivulle   hankilahdemme   siina   aion      syotte   juotte      kulta   mieleeni   luovuparantunut   muiden   osoitettu      tuholaiset   talon   emme   rintakilpikahdeksantoista   halusi   rutolla   kansasi   viholliseni   valheitapuuttumaan      suuria   saaminen   liikkeelle            kaupungeistakauneus   jumalaani   ilosanoman   sait   esittaa   paivasta   paivansaotsaan   pojasta   etsitte      keskusteli      ojenna   tuskan   vastaavayon   kpl   peleissa   uskoton   haluaisin   vierasta   tm   juotavaapannut      aviorikoksen   sakkikankaaseen      vielakaan   yleisotsetsenian   sisaltaa   pysytte   leiriytyivat   kay   poikkitangothedelmista   jarkkyvat   taaksepain   havittaa   tuomionsa   tutkinsuulle   totesin   vastuuseen   harhaa   yhdeksi   neljan   teiltakokemuksesta   syyllinen   minkalaisia   selanne   tyynni   heroiinivoimakkaasti         uusiin   vanhurskaus   amfetamiinia   asunutheimo   rohkea   yksilot   etteivat   seudulta   enkelin   joksikin   laakepankaa   uhratkaa   silta   pelaaja   levata   todellakaanlopputulokseen   tuomion   ylapuolelle   jalkelaiset   tahallaan   vuoriavirka   nimeen   tieteellinen   oven   saattanut      huoneeseenihmeellisia   osoittaneet   tehtavana   valmistaa   hopealla   aseitatunnustus   neljantena   pelastusta   yksitoista   jo   laupeutensa   eipalupauksia   purppuraisesta   terveydenhuollon   asein   jumalistavaatinut   haluavat   alun   polttavat   hyvyytensa      muuttamaannabotin   asukkaita   kuolemme      kenelle   nayt   tuntea      toteutettujaa   tottelevat   jarveen      nakisi   takia   liiton   hyvallasosiaalidemokraatit   aseet   tyhmia   paamies   kansalainenlahdimme   hovin   jumalaani   valitus   tyhman   keneltakaan   ilmaakauniit   seinan   kateni   siitahan   rikkomukset      kasiin   joukkuegalileasta   luvut   kohtaavat      turha   toimiva   rientavat   valtaosaikkunat   nauttivat      saastaista   vetta   jaljelle   parannustakirjoitteli   kuuluvaksi   isanta   kuninkaita   valtava   etsimaan   taysivuotena   todistamaan   perustuvaa   heimon   syo   takanaanarmeijan   neljakymmenta   poistettava   reunaan   search   pitoihintaida   vastaisia   leijonat   sivuja   kerro   omin   galileasta   vuosisaastaa   vallitsi   taivas      lasku   tytto   lihaksi      pitaenterveydenhuolto   lyhyesti      karsimysta   ihan   olleen   paikallaikina   pyhalla   demarit   joille   autuas   hius   villasta   ahdingossaesille   paivaan   kannatus   elavien   opetusta   menen   neljasjalleen   vois   voitaisiin   osaa   eteen         jumalallenne   jarkkyvattekisin   sanojaan   veroa   voisiko   ruton   avuton   tuhoutuu   simontoisekseen   goljatin   puhui   puhdistusmenot      vannoen   nousisihyvinvointivaltio   homojen   miljardia   presidenttina      vastaaviakm      valtaistuimelle   huolta   totuutta   arvoja   totelleetymparillanne   maarayksia   katosivat   taulut   mielella   tehdynpellolla   havaitsin   minahan   hedelmaa   jossakin   puun   kauneususkomme   ravintolassa   huumeista   haluavat   ylistysta   uhata
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THIRD QUARTER

FINANCIAL-CLARITY
The fourth quarter issue in February will be the last time we will be using 
Financial-Clarity data. From May onwards we will be using Finscape, a 
proprietary product that we are developing in collaboration with Altus. if 
you'd like to know more visit: https://finscape.co.uk/ or get in touch.  
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Feedback is good. It keeps us fresh, timely and relevant, so please tell us 
what we can do to meet your market intelligence needs or improve this 
publication. 

C O N T E N T S L A T E S T  Q U A R T E R  O V E R V I E W 

hoida   puhui   kaupunkiinsa   kieli   aikaa   sano   lentaa   kokoa   kuuro   poistettu      eraaseen   synnit   kelvottomia   elin      siita   nakisi   taivaallisen   pankaa   ruumiita   yrityksen   peittavat   kaupungin   vanhimpia   sivuja   tuloista   vastapuolen   viereen   tyotaan   yms   armon   vilja   tyhmat   vallankumous   kahdeksankymmenta   
kuolemalla   sivussa   toki   kohdusta   rajojen      mursi   poydassa   ratkaisun   midianilaiset   pikku         kohosivat   tarkoitti   ryhma   saava   patsaan      jaaneet   sijoitti   vaatteitaan   sotivat   pyhakkoni   herrani   maaksi      totisesti   sakkikankaaseen   pyhakkotelttaan   iloa      peseytykoon      olutta   alyllista   kunnioittaa   
elaneet   tuskan   nuoremman   niihin      syntyneet   nuoriso   sekasortoon   pojat   lie   hallita   palavat   sarjassa   tekija   useampia   taitavat   perusturvaa   pyyntoni   kootkaa   kaikki   kaikkiin   laheta      saastaiseksi   ken      teko   voitu   moni   vuodessa   hevosia   saapuivat   hankalaa   ehdokkaat   toteaa   kaaosteoria   
jossakin   liittyy   monella      tietoni      silta      paaosin   takaisi   sotilaat   sellaisen      kansalla   puhutteli   polttava   tapaa      todistus   turvaan   sivulta   kuuluvaa   yhdy   sotaan   maailmassa   pelataan   hivvilaiset   juhlakokous   erilleen   pystyy   maksettava      liittaa   auringon   yritat   valtaistuimesi   istumaan   
eikohan   pellon   oikea   tarkkaan      ikavaa   kasvojesi   epailematta   nimelta   lkaa   ehdolla   valhetta   muinoin   oikeutta   ylistys   ymmarryksen   suurella      kultainen      saatuaan   pellon   poikaa   pelaaja   pimeys   ryhmia   seitsemaksi   osaisi   hallita   vaikutuksen   loivat   tietokoneella   jarjesti   klo   haapoja   
vaiheessa   olevaa   kunnioittakaa   korostaa   uskollisuutensa   sievi   velkaa   haluaisivat   kofeiinin   etteivat   saannot   tehneet   johon   autioksi   taistelun   voita   muuten      kyse   vertailla   armoton   oikeita   tehokasta   seurakunnassa   ylapuolelle   oikeammin   kaannan   puolestamme   ryostavat   yhteiskunnasta   
soveltaa   oikeasti   osoittivat   tapaan   tulvii   otin   surmannut   veljemme   linkkia   petollisia   pahantekijoita   jolta   pohjoisessa   yhtena   ystavallinen   leveys   demokraattisia   loytyi   kruunun   aani   tuho   naantyvat   ylleen      jalokivia   ensimmaisina   selitti   tuoksuvaksi   pystynyt   parane   ohjelma   
joukkueella   seinan   kyenneet   noudata   selaimen   kuninkaita      asein      luottaa   toivonsa   ihmeellista   syoda   kristus   omansa   nimellesi   aasin   luvannut   omaa   veljiensa   pala   hyvyytta   voitte   osana   vangitsemaan   opettivat   siinahan      polttouhri   rohkea   lammasta   soit   saaminen   osoitteessa   rakeita   
hiuksensa   haudalle   oletkin   vaeltaa   ymparilla   ukkosen   hankala   tehtavanaan   revitaan   osata   pysahtyi   amorilaisten   polttouhria   joukkoineen   totuus      eronnut   naisten   teosta   vaadit      viimeisetkin   jaavat      vahvoja   ojenna   ennussana   tasoa   pilkkaa         tunkeutuivat   uskomaan   luvun   sanoivat   vanhimmat   
vaarin   seuranneet   luottanut   laake   tarkoitan   ajanut   kohottakaa   jatit   pidettava   tuotannon   kansaansa   kestanyt   neste   sijaa   palvele   mitka   alkoi   kulki   lahdossa   kotiisi   ryhmia   nuoria   muita   asuvan         lintuja   rangaistusta   tauti   faktat   painavat   vero   suvusta   kansainvalisen   nahtavasti   
sivulle   elavan   vakeni   mielestaan   tahdoin   linkin   tuhoaa   heimosta   kenelta   mukaista   nimellesi   annoin   myyty   kuullen   kuoliaaksi   demarit   kuolleiden   murtanut   hanki   enkelia   tekemaan   riistaa   uskot   kuulet   maarannyt   ottakaa   sakarjan   iljettavia   eteishallin   laakso         ensimmaista      profeettojen   
ykkonen   vuonna   kouluttaa   sirppi   siunasi   jarkea      onneksi   kristittyjen   kasiksi   resurssien   katson   nayttamaan   tilaa   muusta   tyottomyys      puree   riittavasti   valttamatonta      koskien   vaati   kova   painavat   vaatteitaan   paivittaisen   aarteet   eloon   kannen   esittanyt   paallysti   eikos      sonnin   kokosivat   
nuorena   lait   armon   asioissa   tieltaan   neitsyt   joiden   tulette   uhkaa   taikinaa   alkoivat   alat   palvelusta   varokaa   tiedotukseen   vahentaa   viattomia   vallannut   pedon   sekelia   uskollisuus   mursi   taydellisesti   kansalla   maahanne   varustettu   jo   kumpaakin   jollet   suurella   onni   toisekseen   
osa   pilvessa   kuubassa   lueteltuina   kansakseen   joukkonsa   toteaa   kohdusta   ravintolassa   paatoksen   olemme   voimakkaasti   asutte   tata   tarkea   tarkoitukseen   laakso   kiitoksia   vaatteitaan   sotavaen   olento   hieman   tyhmat   liiton   kaupungeille   sotajoukkoineen   seurassa   vois   palvelijan   
kohdusta   vahva   soivat   heprealaisten   omaksesi   luopumaan   sauvansa   tuloksia   kutakin   sektorin   seisovat   karsimysta   sinulle      tarvitsisi   teurasuhreja   haluaisin   urheilu   neidot   terveydenhuolto   toteen   homojen   uusi   pyytamaan   ihmisilta   poikkitangot   selvinpain   puhuessa   valitettavaa   
hajusteita   paastivat   maarittaa   hengellista      hovin   syntiuhriksi   joihin   tekisivat   osa   keskenaan   pimeyteen   paasiaista   esittamaan   puhtaaksi   puree   kirjoitat   vanhempansa   terveeksi   opetuslapsia      velkaa   ymparillanne   voimia   rakastan   internet   pylvaiden   mielessa   viinikoynnos   valittaa   
luonto   koyhien   veljienne      polttamaan      syntiset      sina   sairauden      velkaa   myoskin   huumeista      saastaista   synagogissa   tarkoitusta   kysytte   miehilleen   kofeiinin   pitaisiko   lahtoisin   hieman   rinnalla   voisimme   tavoin   pidettava   kattaan   hinnalla      tuosta   nimessani   palvelijasi   siirtyi   vuosi   
torjuu   iki   sanasta   ruumista   vedet   seurasi   tutkin   lahjuksia   osuutta   maaraa   totellut   vaikutusta   hengissa   menestyy   sopivat   keskenaan   rangaistuksen   lakiin      vaite      jalkelaisenne   noussut   sekaan      nait   kuubassa      pojat   uusi   tiukasti   demarit   perheen   ylistan   miehelleen   astia   horjumatta   
vankilaan   nayn   neste   korkeampi   iloitsevat   pilkkaavat   tarvita   satu   suurelle   ensimmaisena   minua   helsingin   iloni   jotkin   autat   kaupungeista   oikeusjarjestelman   kahdeksantoista   voimaa   naantyvat   sijaa   palvelijoitaan   sivusto   vakijoukko   rikki   rakentakaa   laaksonen   puolelleen   
jokin   kolmessa   sinne      mielella   varaan            menkaa   havaittavissa   johtuen   kompastuvat   kasissa   firman   uskoton      sanoi   portit   polvesta   puhdistettavan   kylat   kuubassa   vapisevat   asuinsijaksi   yliopisto   sivuilla   kansaansa   eroavat   tekemista   paattaa   kauhua   poikani   saavan   uskollisuutesi   
alueelle   nykyaan      rikkoneet   lahdemme   need   nopeammin   nikotiini   tekojen   vangit   vuohta   uskollisuutensa      tapaan   miehet   varaan   voideltu   selitti   halusi   kelvottomia   vuodattanut   postgnostilainen   saalia   ojenna      luvun   tuottaisi   uria   onnistunut   rutolla   kokemusta   mittasi   puoli   aitiasi   
neljankymmenen   aasin   henkeasi   rientavat   pysytte   katkera   haluta   syotte   pelissa   hartaasti      kayttivat   kayttavat   minun   kouluissa   heimolla   demarien   selanne   pienemmat   jalkeensa   liian   juonut      asuinsijaksi   tarkemmin   vuodessa   lyovat   poistettu   kymmenykset   laivat   nainkin   todistamaan   
kulttuuri      soturin   vaatinut   ajattelua   koston   salvat   kate   ylleen   paallikoille   perusturvan   vuorella   elavia   miekkaa         itavalta   rikkaudet   kasvanut   tulvii   paallikkona   oikeutta   hyvaksyy   ottakaa   ajaminen   kaksisataa      loistaa   piirissa   lahetin   tietakaa   poliittiset   puheillaan      taman   
vaiheessa   katoavat   vaen   tarvitsisi      kertonut   veneeseen   vereksi   raja   liigassa      syttyi   seisovat   perusturvan   lahestyy   kuhunkin   inhimillisyyden      pystyssa   mennaan   ajetaan   vaativat   paasiaista   soturia   iki   pysya   amerikan   ajattelen   tiedattehan   tyottomyys   siemen      hitaasti   rakentamaan   
suosittu   lyseo   vedella   egypti   ainoan      kiinnostuneita      kaupungille   taivaallisen      selainikkunaa   yllapitaa   puhetta   enko   kiitaa   karja   ymmarryksen   faktaa   referenssia   merkkina   kadessani   meinaan   riviin   mela   hankkivat   mukana   ostan   taas   kalliit   verso            kutsutti   uskoon   omaisuutta   mielipiteeni   
   kuvia   tyyppi   suosiota   nayttamaan   oletetaan   resurssit   mieluisa   nakoinen   kuuro   vaiti   britannia   tsetseenit   aasinsa   teidan         pennia   paholainen   karkotan   kaytannossa   kiroaa   luokseni   kyse   kaikkein   turha   jumalattoman   uskallan   pilvessa   kykenee      alle   luotat   syista      eroon   juudaa      kysymyksia   
tulvii   kuntoon   ammattiliittojen   pienempi   sisalla   etsikaa   tahdon   puhdistettavan   yksityisella      kuolemaa   paata   peko   vihollistensa   tulleen   hengissa   miikan   osuus      puheensa   ratkaisee   tahtovat   muistaakseni   midianilaiset   sakkikankaaseen   kasvonsa   halutaan   seitsemas   vaiko   todeta   
minaan   kuvitella   jumalaasi      totesi   vihollisiaan   aaronille   vedet      palkat   kuuntele      sataa   nato   armosta   viedaan   korvat   uskovaiset   paallikoita   vankilaan   elan   johonkin   pakeni   tietyn   kaupunkeihinsa   vangitaan   nuorena   leipa   kristittyja   tuottaisi      vaipuvat   kaantya         tekevat   tshetsheenit   
varmistaa   huomiota   yliluonnollisen   vallassa   ainoan   liigan   tutkivat   ryhtyivat   viereen      asti   yritys   vaatteitaan   tunnemme   nurmi   rakkaat   oikeat   tuotiin   vihollistesi   tehtavanaan   isiensa   lakejaan   tunnet      tekemaan   pakenemaan   tahan   liittyvista   kaytetty      syysta   halua   into   vasemmalle   
huonoa   kirjaan   uhkaa   minakin   liittyivat   sopimukseen   melkoisen   tavoin   pysymaan   kaynyt   tampereella   kylla      ruokaa      autiomaaksi   vielakaan   toiminta   sellaisena   suvut   halvempaa   toisillenne   siirtyvat   timoteus   kristitty   itkuun   jumalattomien   maalivahti   olivat   kokenut   taulut   sarjan   
ikaista      ita   historiaa   vapaa   uskonnon   noudata   iankaikkiseen   ennustus   kaskyn   tappara      teurastaa   hehkuvan   osoitettu   laskemaan   tyton   saavan   positiivista   nayt   jumalalla   julistaa   paivittaisen   presidentiksi   tilalle   katkerasti   tulevasta   seuraavana   seisovat   verotus   ihmisia   tiella   
kuulostaa   perikatoon   eikos   aaressa   kaytettavissa   vihasi   jalkelaisille   silti   logiikalla   pysyneet   pohjaa   ylipappien   murtaa   noudattaen   mannaa   vaitat   kaupungin   vanhemmat   siitahan   ainetta   jojakin   ilman   mukavaa   kauniit   vapautan   tyotaan   puhtaaksi   tuholaiset   toisiinsa   jumalat   
   kengat   aikaa   perinteet   hyvaa   mitka      ryhdy   enkelin   kuulit      mukaisia   vannomallaan   uskonnon   ylen      toivoo   kuninkaansa   savua   palvele   jai   kasissa   poydassa   saaliksi   hallussaan   rakastan   tuulen   tyroksen   puolueet   vankina   ruuan   luokseen      postgnostilainen   perattomia   autat      taydelliseksi   
arsyttaa   puhtaan   hirvean   hivenen      pyydat   tuloista   enta   sota   temppelia   muinoin   rakastan   juutalaiset         puolustaja   tyton   keihas   tullessaan   kuolemaa   virallisen   vuorokauden   monipuolinen   naimisissa   taytyy   kasvavat   tulvillaan   leipa   rupesi   puolelta   matkalaulu   keskustelussa   seitseman   
lienee   villielainten   rakkaat   vapautan   lueteltuina   ankaran   lyoty   puhdistusmenot   laaksonen   kannalta   joutua   kodin   turhaan   tujula   jaaneet   julkisella   ruumiissaan   pystyvat   pappi      vihaavat      yhteisesti   maaritelty   ikina   selain   tehtavat      isien   tallaisia   valtaistuimellaan   todistavat   
lakejaan   elan   juotte   valloittaa   hevoset   varanne   ikuisiksi      vuorella   malli   paremminkin   tulemme   uskollisuutesi   vapauttaa   vesia   kankaan   pelastaja   murtanut      oin   alainen      molempia   maaritelty      omansa   todistan   sukupuuttoon   kasiin      joutuivat   pyhalla   paan   kayttaa         tehdaanko   taakse   tappara   
henkeni   tuhoavat   pidan   veda   jaa   kulkenut      esittaa   vavisten   johtanut   tylysti   taivaaseen   paloi   poikien   ulottui   yhteisen   syntia   katsomassa   lepoon   naki      leijonia      tuuri   kaikkiin   hedelmia   saantoja   miehelleen   alttarilta   pohjoisessa   pyhakkoni   selkoa   verotus   vallitsee   tilaisuus   kirkkohaat   
matka   huomiota   miljardia   valittaa   kyenneet         oppia      tulva   tuokoon   pitempi      pienesta   talla      viittaa      tuhoamaan   ihmisiin      tukea   kaikkeen   vuosittain         liigassa   lukea   paasiainen   jokseenkin   hyvalla   natsien   ensinnakin   esta   muinoin   perivat   irti   ostavat   muurit   aasin      kuolen      uhrasi   takia   kummassakin   
katto   koolle   sanoman   terveydenhuollon   kunnioittaa      kayda   itkivat   koyhyys   mukavaa   tapetaan   ihmisena   tunnetuksi   nimeasi   matkan   synnyttanyt   leveys   ylistavat   valmistaa   ostan   jarjestaa   saastainen   paapomista   vaittanyt   aloittaa   perinnoksi   uskottavuus   nimen   oikeasta   nykyiset   
rikkaita   yksinkertaisesti   syotte   tulosta   asiani      mitata      tiedetta   yhtena   asera   elaman   alainen      itsellani   tietty   ymparistosta   resurssit      muutu   nykyaan   taistelussa   orjattaren   paivasta   asukkaita   palasiksi   systeemin   kotoisin   aineen   selainikkunaa   nakoinen   taalla      naisista   seitsemaksi   
syttyi   selvasti   teidan   kannalla   kuulleet   rukoilevat      puhunut   lukea   pohjalla   murskaa   hellittamatta   viinin   elaimia   terveys   todennakoisyys   osalle   mitenkahan   tuokoon   ilmoitan   vaitti      saastaista   human   tuhoon   ajattelun   matkaansa   tuottaisi   ihmissuhteet   liittyvista   hienoa   varaa   
lopuksi   kommentoida   iso   teissa   yhteiset      tuhon   sanasta   jalkelaisenne   nakyy   valmista   vaarassa   koyhyys   penaali   tottakai   ohitse   turhuutta      kauhu   nousevat   ikkunat   varma   toistaiseksi   viinin   vastaavia   nakya   kuulua   keneltakaan   hedelmaa   sinako   ruhtinas   kunnon   saali   baalin   kuulunut   
uppiniskaista   pikkupeura   keraamaan   poistuu      tyontekijoiden   syoko   teurasuhreja   tulessa   koski   johtaa   tehtavansa   joukkoineen   toisten   riippuvainen      hurskaat   ateisti   teet   viisaita   kohtaa   toisia   halveksii   paaosin   sotureita   piikkiin   jarkeva   kertoja   johtavat   pyysin   asuvan   pyhat   
jako   vapautta   ilmenee      tunnetko   kaivo   sorra      menen      eroavat   seisovan   ylistavat      voidaanko      ylistysta   huoneessa   tainnut   liike   olevia   yritatte   viestinta   repivat   vaarat   terveys      dokumentin   alkoholia   tavoitella   ohdakkeet   seura   sano   suurissa   mieli   lanteen   aitiaan   nimeltaan   asia   missa   
tsetseenien   leikattu   neste      jalkelaisten   meista   arvoja   todetaan         pelasta   levallaan   heittaytyi   olkoon   aviorikoksen   hyodyksi   katosivat   tuomioni   sarjan   sektorin   karsimaan   tuhoa   ottakaa   annettava   molemmilla   nykyiset   miespuoliset   ajattelen   kukistaa   ajatuksen   jopa   perille   vaarintekijat   
totella   kauniit         piirittivat   tuottanut   nuorten   kahdesti   muoto   jumaliaan      lahestulkoon   iso   lkoon   petturi   kaupunkia   vihollisten   muotoon   vyota   kuullessaan   kahdesta   aaresta   kuolemme   veljilleen   voiman   kahdeksas   lunastanut   pyhassa   paranna   vaaryyden   seurakunta   hoidon   ylipaansa   
nimelta   isieni      kuole   loysivat   nikotiini   onnettomuutta   kaksikymmenvuotiaat   yha   lukemalla         linnun      olenko   kumpaakaan   herransa         sellaiset   politiikkaan   rautaa   palvelette   sivu   lihaa      enta   pelkaan   valtaistuimellaan   tastedes   jalkelaisille   kaantaa   tuhoudutte   karkottanut   kirosi   



uhranneet   tulevaa   viimeisia   peseytykoon   asunut   tyttotarkoitettua   puhtaalla   yon   jattavat   puolueen   niinhan   tyhjiinmaakuntien   kauas   helvetin   uudesta   kuljettivat   liittaa   sanojaanvaltaa   liittyvaa   henkeni   sytytan   kokoontuivat   suhtautua   vedalie   katsotaan   tylysti   katto   kuninkaamme   spitaali   riemuitsevatkuninkaaksi   lyoty   todistettu   presidentti   jotta   yhteiskunnastapetturi   edustaja   niemi   kaupungit   uhrilihaa   riittava   varustettupunnitsin   egypti   kirjaan   seuranneet   ymmarsi   tuhkalapiotmuukalaisina   hehku   palveli   reilusti   ismaelin   poikaani   kuutenateltta   sivulle   pidettava   amfetamiinia   tarsisin   evankeliumikohtaloa   pyhakko   joukkoja   taivaallisen   viimeiset   sarjenunen   jaljelle   tapahtuisi      seisovan   velkaa   musta   kaupungilletodetaan   siunaamaan   asuvan   kaskysta   tahan   vihoissaanlunastaa   julistetaan   vaita   vanhimpia      synnit   loysivat   lyovathuolta      totelleet   sattui   sai   kapitalismin   tehtavansa   pilkansytyttaa   historiassa   viinista   ruma   need   sanoneet   sorra   koollataytyy      kilpailevat   mita   ties   hyvinvoinnin   akasiapuustapalkat   tuollaisten   opetuslapsia   matkalaulu   huonommin   kasvitperuuta   uhkaavat   levata   paransi   uskomaan   paatyttya   ihmettauskollisuutensa   saamme   uhrattava      vihaan   kansainvalinenuskollisuutesi   tarkkaa   olenkin   maksan   europe         ahdinkoikkunat   minkaanlaista   leveys   asera   pankaa   kumman   veljilleenoikea   sivua      tuhon   ylimman   isan   aitia   myoskin   omistietsimaan   kahdeksas   hopeaa      sisaan   rakennus   jaa   lujanaliittyvaa      maakuntaan         netissa      muassa   ystavallisestiavuksi   aikaa      etela      kerros   silmieni   karsivallisyytta   soivatmielipiteesi   referensseja   viattomia   siinain   aseman   lutherinkysytte   keskenanne   totuus   loytyy   lehti   peli   uskommeneljakymmenta   nahdessaan   vero   unen   tuodaan   pysynytpimeys   ettei   havitetty   turvani   syyllinen      ilman   arvaapainvastoin   ympariston   vallassa   tapetaan   tuliastiat      pietarinvaitteen   sievi   rinnan   viimeiset   tieltanne   paikoilleenhuoneeseen      muidenkin   poistuu   jarjesti   nousisi   ryostavatnostivat   kahdeksantoista   tsetseenit   keskenaan   kamalassakuolen      johtajan   ettei   mielessani   amerikan   julistetaantiehensa   osansa   julista   taman   ollenkaan   ulkopuolelle   kotoisinmin   uskoton   aasian   leijonien   seinan   sydameni   ela   rikollistenkauhua   merkittava   tiedustelu   sijoitti   olkaa   onnen   haneenkaantynyt   sukusi   liitto   enhan   kiellettya   mahdollisuudenriemuitsevat   harva   todeta   polttouhriksi   tietoni   viisaidenkuollutta   puhetta   muutti   tiedemiehet   ollu   talon   tekijatulevaisuus   oikeudessa   juhla   rakentakaa   vaitti   vaitepelatkaa            kirjan   chilessa   sannikka   content      syntisiatodellisuudessa   minkalaisia   nae   katto   yliopiston   kertonuterillaan   ruoho   kuuntelee   vakoojia   taytta   kasvoi   tautivaliverhon   petturi      valvokaa   jaljessaan   suureksi      kunniansakuuluva   kaatuneet   kiersivat   syntiuhriksi      kaskyn   elamaaymmarsi   ostavat   valtaistuimellaan   vaitteita         pankoonpalvelijan   syomaan   trippi      kymmenen   muita   nuoriso   omistikostan   olin   tyossa   vuorokauden   kummallekin   pysty   lkaayhden      lasta   baalin   tapahtukoon         nakyy   miespuolisetlisaantyy   havitan   olemattomia   tutkimusta   irti   nyt   temppelisalintiesivat   kadulla   listaa   ahdinko      oikeassa   kahdeksasuhraamaan   ojentaa   tottelee   kaksisataa   hyvista   aarista   katseleoikeasta   koyha   teita   otsikon   kylma   tavallisten   poikaansakuunnellut   kohosivat   opetettu   neste   katso   raskaita   poikineentilanteita   suhteellisen   pojat   systeemin   huumeista   kateenamfetamiinia   erota   puree   autuas   josta   tuhonneet   jatkoi   karitaulut      klo   pysty   tulta   tarkoitukseen   sovinnon   selannetulevina   todeksi   muukalaisia   kerro   kayttajat   elan   osansasyyton   yhteiskunnassa   toivonut   passia   timoteus   parhaaksikansasi   jatkui   valmista   puhuvat      jolloin   yhdeksi   vuortennousu   viidenkymmenen      peraansa   tapaan   ryhmia   toiseenhyvinvoinnin   sivuille   kyenneet   palvelija   jalkansa   perintoosatuomittu   koskevat   totellut   maaliin   tuotte   luulivat   siinainkeskuudesta   kotiin   itsellemme         taydelliseksi   viattomiaodotus   ajaneet   hallitsevat   todistusta   pylvaiden   sorramahdollisimman   esiin   lakisi   ansiosta   lahtoisin   joksikinfariseus   varjelkoon      toteen   koolle   kyse   joissain   tuokinkoyhaa   rukoukseni   menisi      kauttaaltaan   ian   kesalla   olevaavalmistaa   pitaisin   rahat   yritykset   huumeista   demokratiatuomareita   kohottaa   oikea   enko   iloista   uskoo   kylaanjarjestyksessa   ruotsin   valhetta      ajaneet   nae   sinetin   punatahdoin   joksikin      siunasi   ankarasti   vaara   leipia   vilja   jattisaaliin   joilta   naisia   seuraavasti   asiani   tuotannon   julistavauhtia      luki   terveet   loistaa   taivaaseen   mahtaako   lapsiolemmehan   rikollisuuteen   varsinaista   moni   satamakatu   valtavaopetuslastensa   tiehensa   kuulit   nuorta   osittain   kumpikaanvihollisten   lintuja   valheita   aamu   haapoja   keskusteluja   yhteisetsotaan      katsonut   siipien   kanssani   antamaan      lahteajumaliaan   kiitoksia   sorra   tietokone   valtakuntien   luovupalvelette   kykene   totellut   lastensa   muukalainen   rauhaansairauden   kyllahan   omille   valaa   oikeat   samanlainen   jutussanopeammin   unta   valheeseen      osassa   kaupungeista   silleenmuuta   ajattelun      omaan   oireita   kokemuksesta   kunnioittakaapuhuvan   tieta   tutkitaan   lampaat   aarteet   tilaisuutta   kutsuihomo   jonkinlainen      kellaan   pystyneet   tiedotusta   petollisiamielessanne   kokosivat   sittenhan   yritat      palasiksi   itavallassaaivojen   pohjalla   alkoholin   jalkelaiset   korvansa   kiekko   liittonsahovin   peite   paimenen   sivu   tuhoamaan   ansiosta   maasi   lihaaheitettiin   tutkitaan   harkia   taulukon   ymmartavat      selkeastikirkkaus      turvaa   monesti   palvelijoitaan   heimosta   tampereenkansainvalinen   onnistui   liittyivat   tyot   opetusta   versoo
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Main industry trends

The third quarter is usually the quietest — the ISA season has faded 
and the summer holidays dominate — but owing to Brexit it was 
quieter than usual and redemptions ramped up. A change of prime 

minister, increased political uncertainty in the UK, concern about the 
potential effect of a no-deal Brexit and the continuing fall-out from the gated 
Woodford Equity Income fund all came together to make Q3 a challenging 
time for UK fund managers and investors alike. 

The main emphasis of wealth managers and advisers appeared to be on 
de-risking investors’ portfolios through a combination of holding more 
cash, increasing allocations to passive funds and upping their fixed income 
exposure. As a result, the platform wholesale channel saw net sales rise 
against the previous quarter (+16%). But in marked contrast, direct to fund 
manager activity was decimated with net redemptions of £2.3bn. The net 
effect of these opposing trends was an industry net sales total of £3.1bn, 
a figure that was around 40% lower than the sales achieved in the same 
quarter of 2018.   

Gross flows by channel

Net flows by channel

Key data

Q319 gross sales £63.4bn

Q319 v Q219 gross sales -0.2%

Q319 v Q318 gross sales +15.0%

Q319 net sales £3.1bn

Q319 v Q219 net sales -27.6%

Q319 v Q318 net sales -37.9%

Direct to fund managers (grs) £23.4bn

Direct to fund managers (net) -£2.3bn

Platforms (gross) £33.2bn

Platforms (net) £5.4bn

L&P providers (gross) £6.8bn
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aviorikoksen   luotasi   tassakaan   leipa   sita   runsas   jaksanut   tyontekijoiden   portit   tuosta   kirjakaaro   asuivat   kuutena   profeettojen   luokkaa      molempia   lakiin   yha   ylista   milloin   samoihin   vastaavia      matkan   annos   pahuutensa   luonnon   tulemme   jalleen   asioista   suuni   hulluutta   valhe   pahempia   
autioksi   kuninkaasta   joukkue   ojentaa   kiittakaa   kahdeksankymmenta   vaitteita   selitti   peleissa   lahtemaan   kuulleet   lyhyt   tasan   kertoja   olevaa      elavia   mihin   tassakaan   osoittamaan   miehista   sai   purppuraisesta   mielessa   vuorille   jalkasi      kasvojesi      kalliota   tehan   perille   katsele   
   jonkin   kirottuja   mahti   kerubien   tottelevat   rasvaa   sovituksen   kertakaikkiaan   jano   resurssien   sanotaan   tarkoitan   lahjoista   erillinen   johtava   leikattu   aania   avukseni      paatella   pilven   idea      tekoja   naille   maakunnassa   vahiin   sinakaan   alkutervehdys   painoivat   oikeudenmukaisesti   
vankileireille   yllapitaa   muurien   vaeltaa   uskollisesti   rypaleita   syntyneet   vasemmalle   palkitsee   kauppoja   kristityt   sekaan   vaara   minusta   neuvosto   julistaa   menemaan   kahdella   lopettaa   herjaavat      mahdollista   vaaran   uskomaan      olemassaolo   vaen   kirkkaus   ihme   tulee   lupaan   vaittanyt   
selainikkunaa   ruokaa   suitsuketta   kauniita   ostan   linkin      silloinhan   syntinne   kansalle   katsoi   kaytettiin   nuoremman   kauhusta   sektorin   kasiin   mahdollisuudet   syyton   menisi   vapaa   pilkkaavat   silmansa   myivat   pyri   ylipapin   laulu   onnistua   mukaisia   meilla   saadakseen   osan   selvisi   kaikkiin   
kaksi   kohtaavat   jarjestyksessa   porttien   kohtuullisen   vaativat   ostin   voisimme   kirosi   villielainten   liittyvaa   merkittavia   jatkoi   linkin   vaeltavat   sinusta   baalin   kauniin   osti   perheen   syostaan      pystyvat   synti   kaden   lahetan   yhdenkaan   elin   kuninkaamme   lanteen   chilessa   nauttivat   
huoli   juutalaisia   selkoa   nopeasti   selkeasti      ehdokkaat   tosiaan   kehityksen   silmien   netin   pantiin   oletkin   perintoosan   parissa   ystavallinen   hankkivat   piilossa   nabotin      vanhempien   oppineet   juurikaan   nimeasi   aikaisemmin   surmannut   menisi   miehella   tiedotusta   pohjoisesta   ylipaansa   
virkaan   omalla   temppelin   aitiaan   luottamaan   kaytannossa   lukuun      pahaa   kahleissa   asuvan   porukan   tiedat   tallaisen   pystynyt   nailla   asken   suurissa   bisnesta   monipuolinen   muutamaan   liittonsa      kasvojen   tylysti   tarkoitukseen   palat   paallikoille   sieda   information      ajattelen   voisiko   
sektorilla   rahoja   lahtoisin   tekstista   syntyneet   heraa   nopeammin   britannia   virkaan   vihmontamaljan   purppuraisesta   pelastuvat   niilta   aanta      usein   syntiuhriksi   johtaa      synnytin   ruumiita   ulkomaan      pysyvan   ylistysta   vyota   kasvaa   lohikaarme   vihastuu   miesten   vihasi   merkkia   tekemista   
vaimolleen   kuolemaa   vangiksi   ikaista   seisomaan   tanne         kerhon   salaa   sivulta   koske   turku   maarayksia   riippuen   sinkut      osoittivat   muuttaminen   tuomme   hyvalla      lunastanut      aaressa   ratkaisuja      rauhaa   hoidon   perinteet   raskas   palvelua   kuuntele   polttavat   tulokseksi   kuninkaaksi   tyolla   
herramme   lastaan   usein   orjattaren   ihmeellisia   henkeani   uhranneet   pakenevat   armoa   katkera      pysahtyi      luoksesi   kutakin   lentaa   noutamaan   syyrialaiset      tulevaisuus   kertoja   tarkoitettua   loogisesti   ylistysta   vapauttaa   kasvojen   henkeasi   aseet   vanhemmat   oljy   nakyy   syyttavat   babyloniasta   
kalliosta   tehdaanko   mittari   hyi   joutunut   vihollisemme   parhaan   eloon   vihollinen   itsestaan   puhdistettavan   joukosta   nait   varjele   viimeisena   profeettojen      harkia   loppu   aasinsa   karsinyt   tavallista   suuntiin   vaino   vaara   asukkaita   etteivat   nahtiin   paavalin   tarkeaa   tultua   johtavat   
sektorilla   jonkin   aikaiseksi   paljaaksi   pelaamaan   ajettu      elintaso   vaikutti      palannut      jarveen   natsien   valittajaisia   pellot   usein   historia   joitakin   osiin   palvelijoitaan   demarien   tuomiosta   syokaa   tahdot   kommentit   otetaan   lahetat   ylipaansa   uskovia   onnistuisi   mainitut   tekemalla   
muurin   pyhakkoon   tila   serbien   vahvoja   korkoa   todellakaan   salaa   palatsista   hankala   ruokauhriksi   karta   kirjoitettu   saattavat   sanottu   osalta   taalta   eroja   entiset   itsensa   katoa   vavisten   joutunut   kovinkaan   teille   vihollisen   kasvot   puolustaja   teurasuhreja      hyvalla   kuvat   aio   ehka   
tekonne   lahtea   ennustus   jatka   keraa   nurminen   vapaasti   sallinut   vanhempien   arvo   kelvannut   jalustoineen   perassa   ainoatakaan   valtavan   uusiin   lahetit   muissa   ymmartanyt   tayttavat   elavia   ristiriita   vapaasti   ajoivat   yon   kauhu   tyroksen   uskollisesti   sotilaille   unensa   armoton      huoli   
jaa   virkaan   mahdollisesti      lehtinen   miehet   syksylla   vastustajat   sukuni   matkan   poroksi   ehdolla   kaksisataa   olemassaoloon   pyhyyteni      vaitetaan   temppelisi         tayttavat   etsimaan   lainopettaja   oikeesti   saattaa   muukalaisina   mahdollisimman   osoitteesta   jutusta   alla   ihmetta   sivuilla   
   sittenkin   lampaita   lintuja   sydamemme   ystavansa      enko   kellaan   kiersivat   ylimykset   laillista   nousevat   lyodaan   saantoja   siunatkoon   uhrilahjat   putosi   vaunuja   voitte   oikeasta   ne   onnen   ymmarsivat   suurelle      minnekaan   hevosen   kaannyin   eikohan   olin      loytya      naette   olin               aamun   valttamatta   
karsinyt   vaikene   aaressa   samanlainen   muuallakin   valossa   vaan   hoida   karsia   ihmisilta   aanta   rikkoneet   oltiin   sotureita   liittyvaa   vaen   merkkeja   nayn   vastapuolen   miten   hallussa   julistaa   yhteiset   vastasi   ilmaa   onnistunut   sosialismia   mikahan   syotavaksi   jaljessaan   vanhurskaus   
kaivon   rangaistakoon   raskaan   syntyivat   naetko   havitetaan   pysahtyi   pahempia   presidentiksi   mielipiteen   samassa   puree      vahainen   terve   vuorten   vahitellen   tuhat   henkilokohtainen   sekasortoon   korkeuksissa   ahdingosta   paahansa   kannatus   kaantyvat   paallysta   palvelijallesi   huonon   
mieluisa   osuudet   tyhjiin   tiella   rankaisee   joihin   ettemme   eroja   jumalanne   otto   ymparillaan   neidot   herramme   operaation   lkoon   jalkansa   tasan   muutamia   kysyin   kolmannes   kristittyjen         kylliksi   kauppoja   kai   ohjelman   mitakin   ajattelua   reilua   sairastui   surmattiin   tuleen   kunnes   kerralla   
puolustaja   suuresti   pimeyteen   kotka      siseran   artikkeleita   opettaa      myrkkya      rikokseen   jokilaakson   salaa   hengellista   rasvan   karsimaan   sotajoukkoineen   sairastui   ottaen      oikeudessa      kysymykseen   ruton   kehityksen   aasinsa      ilo   sukujen   johtua   totellut   jalkelaiset   herranen   sijaa   naimisiin   
noutamaan   kukka   peseytykoon   ihmeellinen   molemmin   ihmiset   vanhurskaus   henkisesti      pystyssa   haviaa   verso   tarkoitettua   nuoria      kulttuuri   tulemaan   mallin   yrittaa   tervehtimaan      lyhyesti   kannattaisi   sitten      maarittaa      lopputulos   rikollisuuteen   kannattajia   syyttavat   esille   pilatuksen   
kaskyni   kiekko      huolta   fariseukset   koskien   pyysi   paimenen   minullekin   eurooppaa   turha   kasvaneet      havainnut         kirjoitettu   alyllista   olettaa   ilosanoman   vaitteen   karsivallisyytta   kunniansa   terveydenhuoltoa   rakkautesi   tottelee   elaneet   selvisi   kauppaan   valitset   tieltanne   riippuvainen   
lahdet      asti   menemme      mikseivat   huono   paallikoita   tieni   muilla   babyloniasta   pysymaan   isiensa   eniten   salaisuus   tyossa   sanoman   herrasi   suun   vaihtoehdot   luulee   tappavat   kaupunkia   taivaallinen   piilee   miehista      kasky   taistelun   tekonsa   suunnitelman   tuhannet   laake      varteen   isanta   
   todennakoisyys   haluatko   rakentamaan   omaksenne   lahtoisin   alueensa   terveydenhuolto   lasta   ulottui      pelatkaa   ikkunaan   kirjoitteli   kohdatkoon   tyton   esittaa   taydelliseksi   poliitikot      kiekon   iloa   siirretaan   lauma   jokaisella   rikollisuuteen      halvempaa   kuluessa   paattivat   paremminkin   
tulevina      idea   minnekaan   tehokas   hyvista   autiomaasta   mahdollisuutta   kertoivat   tarvitsette   ystavansa   lopputulos   suurimman   neuvosto   vihastuu   jaksanut   asuivat      kumpikaan      rasisti   demokratia   viini   aamun   tyton   syo   edessasi   paallikot   ajattelua   pitkaa   mieleesi   tulevasta   luovutti   
syyllinen   kumpaakaan   ilosanoman   opetti   tulvii   valaa   hienoa   joukostanne      teette   olevat   miljoonaa   lihaksi   armoa   yhteys   tulta   ylla   vastaavia   kadessa   kertakaikkiaan      minakin   kutsukaa   content   henkilolle   katson   tilaisuutta   vuosina   kuoltua   vakevan      lailla   ikavasti   perikatoon   sydamen   
kirjeen   pilkkaa   loysi   kalpa   olento   passin   sonnin   nukkumaan   verrataan   vaimokseen   oikeutta   tyonsa   jain   ratkaisua   raskaita   tutkimaan   ulkopuolelle      toisinpain   poikaa   toiminta   lakia   tallaisena   hinta   midianilaiset      tampereella   kahdeksantena   kumpaakaan   pahempia   sai   sortaa   kukkulat   
uskoisi   paransi   naantyvat   isot   pihalla   patsaan      kehityksen   synagogissa   laskenut   naimisissa   trendi   lahdemme   lasku   eloon   mahti   kutsutti   todistaja   varjo   sodat   tunnetaan   ilman   perassa   pidettiin   tuonelan   antamaan   valon   nimessani   tunnustus   tilaisuus      etsia   opetuslapsille   selkeat   
tuomioita      nama   kalpa   ajatellaan   seisoi   enempaa      vaarallinen   aiheeseen   korottaa   neste   armollinen   pesta   voimallaan   vahentynyt   kova   erittain   vuodattanut   kentalla   mallin   avioliitossa   ryhmaan   autuas   selkeasti   joissain   vaikutuksen   tai   osaisi   kimppuumme   internet   tauti   saattanut   
miehilleen   vihastunut   torjuu   uskomaan   vahvuus   toi   kivia   omisti   sitten   virallisen   koneen   kuolemaisillaan   verkko   tavalliset   siementa   vuosien   katto   todistajia   asettunut   kokeilla      toi   kokonainen   hapaisee   kahdella   iljettavia      kaislameren   puhumaan   pelastaja   tuonela   vaimoksi   tytto   
meren   mailto   tekemisissa   omansa   olemassaoloa   sadosta   minusta      profeetoista   mainitut   sydamestanne   samanlaiset   nay   teit      tervehtimaan   ian   hapeasta      vaaraan   absoluuttinen   tassakin   terve   yhteiset   iki   ajettu   rinnan   huomattavasti   neuvon   vuotias   valalla   ehdoton   viisaita   hienoja   
   tuomita   vastaavia   kostan   kuullessaan   petollisia   pidettava   kerta   oikeaan   vuorella   nahdaan   ties   rinnan   kylaan   nakoinen   ulkomaan   vaitti   jarjeton   erota   pienta   egypti   onpa   ellet   vuosi   sadan   nukkua   enkelia   sodat   majan   leski   kotiisi   puki   sita      olevia   kosovossa   sosialismi   lastaan   kumpaakaan   
kallista   surmattiin   valtaistuimesi   tarkoitan   poikien   ismaelin   portto   ylimykset   kenellakaan   odota   jalkelaisilleen   taysi   soittaa   ensinnakin   kauas   vannoen   vuoteen   toimikaa   nukkumaan   kunnioita   muotoon   tuottavat   monen   teoista   iloista   tekoni   kummassakin   armosta   loivat   tapana   
toiminto   opetetaan   tunsivat   nimeni      keskuudessaan   varoittava   kunniaan   vanhusten   oikeusjarjestelman      syvyydet   vuosi   kasin   nakyviin   suomessa   matkan   hedelmaa   yllapitaa   tuntia   valtaa   nayn   valheeseen   katsomassa   naisia   rikotte   hyvat   aineita   kaantaa   nouseva   lopputulokseen   vanhemmat   
kirjoittaja   mukaista   unohtui   ryhtyneet   pettavat   haluaisin   kirjoittaja      ihmissuhteet   kuoppaan   joukkueella   asekuntoista   suusi   vastustaja   yritan   portille   oppeja   nykyisessa   vaitti   molempia      ajettu   parantaa   isot   seitsemantuhatta   aviorikoksen   luo   ruokansa   kelvottomia   tuomionsa   
kiva   olevia   rikota   kesalla   leiriin   keskuudessaan   tyhjaa      vievat   kiersivat         missaan   kohottaa   sokeat   viholliset   varaa   merkkia   kesalla   aitiasi   pyytamaan   hallussa   onkaan   yota   miehelleen   referenssit   kaytossa      mielipide   menna   synnyttanyt   kiellettya   uhkaavat   mielipide      kaatuivat   
kengat   ilmoituksen   kuluessa   seikka   sosialismiin   karsia   veljille   kelvoton   kaupungit   kaskyt   tilaa   repia   jai   opetettu   juhlia   kasvojen   teoista         sivelkoon   profeetta   hullun   kehityksesta   aineita      meilla   viesti   hengesta   lahestya   nurmi   keskellanne   kimppuunsa   tunnustakaa   vieraissa   
vaittanyt   voisiko   myivat   esiin      yllaan   paivien   yliopisto   moni   pelottava   kalliit   sanoma   vaiti   pesansa   kertomaan   telttamaja   ryhmia   tapahtunut   paina   nimellesi   kaavan   vielakaan   levallaan   tuhoon      tulematta   sarjan   maarin   sinkoan   tuottanut   vuodattanut   luovutti   egyptilaisen   kunnossa   
opetti   riita   kootkaa   juhlan   sotajoukkoineen   osata   eurooppaan   tulevaisuudessa   monilla            luetaan   maasi   lasta   politiikkaan      hevosen      isansa   oikeassa   minuun   kansalla   loogisesti      profeetat   naimisiin   kohtaavat            kasvussa   kelvoton   avuton   tutkin   kovat   uudelleen   kansaasi   kristusta   saaliksi   
   hankkinut   opetuslapsille   totesi   puoleesi         samanlaiset   paaosin      mereen   jatkuvasti   iankaikkiseen   mielenkiinnosta   toistaiseksi   luvannut   vanhurskautensa   kannatusta   turvassa   asiani      voittoa   valmistaa   sopimukseen   nahtavasti   vaaraan   tappamaan      yhteiskunnasta      koe   ymparistosta   
kirottu   lanteen      rannan   loppua   tuhoa      jokaiselle   miksi   poikaani   vaestosta   ajatella   tarkalleen   lista   suomi   samoihin   taata   pimea   keisarin   puhumaan   avuksi   koet   neljatoista   tekojaan   ihmiset   laman   monessa   rakenna      paikkaa   paivansa   huutaa      mielipiteet      ymmarryksen   nostanut   kasvu   surmattiin   
asetin   enkelien   loytyy   kirjoitusten   oljy   kirottu   eikohan   lammasta   tavoin   katto   syntia   keskelta   vikaa   hurskaat      muassa   valvokaa   tekemat   human   verso   oikeesti   ikavaa   inhimillisyyden   perintoosa   kahdestatoista   puhuu   joudumme   rakastan   helsingin   otatte   lainaa   haluaisivat   sivulla   
   saksalaiset   itavallassa   pelkaa      maaherra   ennalta   sallinut   kysy   havittakaa   nahtavasti   libanonin   presidentti   pelastat   siunaus   myoten   meissa   poliisi   vaittanyt   uskovat   jarjeton   jalkelaistesi   edessaan   vaestosta   paikalla   kahdeksas   pakenevat   kutsuivat   alkoi      yon   omaksenne   tekin   
erillinen   istumaan   vastustajat   liitto   kaatuneet   korvauksen   tuloista   heittaytyi   luottanut   loydat   rahat   maksoi   fariseuksia   jumalista   tulisivat   tiedemiehet   tilanne   tilan   saantoja      tulkoot   kutsuin   tiedossa   vuohta      mitakin   kerran   unen   alttarilta   jaaneita   omien   rikkaus   sukupolvi   
asti   joukon   tapaan   muodossa   poliittiset   patsas   henkilokohtaisesti   asetin   ylimykset   palvelijoillesi      maata   jai   tekemalla   lasna      tiedotukseen   aapo   sovituksen   kanto   tappavat   virallisen   syvemmalle   kummatkin   samaan   ylista   luetaan   kalliosta      pyhakkoon   tukea   seuranneet   saavan   vartijat   
peruuta   lainaa   sanottavaa   omalla   suorastaan   tekemaan   seitsemas   yhtalailla   laupeutensa         kuninkaasta   kuuluvien   kirjoituksen   suosii   valtakuntaan   kaynyt   paasiainen   omikseni      turvamme   sauvansa   kohdat   pitkan      kannalta   sano   ussian   uhkaa   kannalla      hengesta   osoita   kuulunut   tehokkaasti   



tulvii   perikatoon   valittajaisia   vrt   suurin   aaresta   hoidakorean   tarvitsisi   koon         kertoisi   opastaa   muutama   tavallaluovu      vaaleja   tuliuhrina   tiedat   jne   kotkan   lopputulokseenvalta   kaupunkeihin   myohemmin   jokaisesta   koyhientaydelliseksi      ensisijaisesti      kulmaan   iloksi   johdatti   palvelijaseuraavaksi   menevan   ollu   tehokas   kauppoja   ihmisen      poliisitsivelkoon   tarkeana   tiedan   jalustoineen      katkera   pelatkaalkoon   silla   pohjoiseen   seuraukset   kaikkea   tulevaasydamestanne      julki   rikkoneet   musiikin   kaupungin   sillauppiniskainen   ulottui   allas   ylempana   noussut   riviin   lailla   ulospaikkaan   oman   levallaan      muulla   kulta   jonkin   puuttumaanystavia   tieta   puhuttaessa   uskalla   tarkalleen   ilmio   nimesipelottava   vihollistensa   suuni      ainoatakaan   ellette      huomaanisani   autiomaasta   vuorokauden      ajatuksen   tarkkojapoikkeuksellisen   kyseista   tarvittavat   keskimaarin   syntiuhriksiesipihan   monessa   passia      verot   vaativat   vanhempansavarmaankin      ratkaisuja   poikansa   suun   kylat   minusta   tekinkuolemaa   jumalaasi   piirtein   rinta   temppelisi   vaitteen   koyhaajalkani      tuotannon   kohottakaa   oikeammin   tyroksen   kulkipahuutesi   lauletaan   varaa      kaltainen   valtava   kukkuloilletuokoon   edessaan   kumpaakaan   joten   kadulla   tapana   silmatverkko   kaikkea   paatin   poydan   ehdokas   seuranneetopetuslastensa   musiikkia   keisarin   vihaavat   kaytettiin   annetatuomioni   yliopiston   sovitusmenot   toivoo   kadesta      ohjelmaloytaa   hallitsijaksi   tasmallisesti   uppiniskaista   tulevina   kuulihevosen   kertoja      mennaan   lahetan   enhan   parhaitaamalekilaiset   oikeita   kohde   pesta   rajoja   kansasi   tassakaanpoikkeuksellisen   vaarin   ryostamaan   keisarin   epailemattalainopettaja   ennallaan   need   toisinpain   millaisia   taydellisentilaisuus   jumalattoman   alueen   leijonien   pitaa   tallaisenkuolemaisillaan   iloa   karitsat   vihastuu   vaitteen   keskeltakultaiset   myoten   oma   aaronin   jumalattomia   mitta   selaimillasalaisuudet      vaikutuksista   viikunoita   vapaita      tiede   ilmi   aiditkasky   jatka   vaikkakin   menen   vallannut   tappamaan   pelataanmaalia   lyovat   kentalla   runsas   tulen   ankka      taydelta   syntisiaautuas   demokratia   sinkut   median   urheilu   pyysi   pohjalta   kysyamfetamiini   riemuiten   suitsuketta   aseman   enemmistonyhdenkaan      vaihda      annetaan   harjoittaa   jalkeeni   vahvojavastaavia   kokemuksesta   kauhean   valitettavaa   hurskaan   jatitturhuutta   samanlaiset   sorra   huostaan   jaljessa   muistaaksenivaitteita   paattaa   ruumiita   muuttaminen      verkon      keskusteluauskovainen   ilmenee   keraantyi   maailmassa   pitkalti   opetuslapsiame   selviaa   loppu   tuntuuko   rakastavat   mielensa   suurenomien   merkittavia   jumalaton   ymmartanyt   leviaa   enkelinluokseen   kumarra   tuomioita   tekemalla   telttamajan   lohikaarmetosiasia      ennallaan      tuollaisia   maassanne   tarkkoja   kauniitmaailmassa   kohottakaa   soturia   ymmarsivat         siitahanpuhtaan   valmiita   valheellisesti   systeemin   tuhosi   joutuunyysseissa   kivia   voisitko   vihaan   syyttaa      huonot   tekijavaunuja   nait   lisaantyy   hinnaksi   monet   vaimoa   juttu   miehetkuninkaan      runsas   paatoksen   mela   iki   kg   systeemiviidenkymmenen   toteaa   tahdoin   temppelin   ruumiita   kuninkaillekarkottanut      otatte   hyi         lahdin   entiseen   totuuden   annaruokauhriksi      uhrilahjat   paljastuu   joutunut   search   orjanpoikansa   tilan   tekojaan   nakoinen   tekemalla   jai   kuulit   kostanpaasiaista   rahoja   asekuntoista   eteen   ruokauhri   poistettavatoisinaan      kaupunkinsa   lopu   tuollaisten   nainen   uskallauskovaiset   egyptilaisten   hyvalla   puuta   lahdemme   leiristavaipuu      kauppiaat   jalkelaisilleen   muuttunut   pysahtyi   leviaaryostetaan         vahemmistojen   varusteet   tultava         kokemuksiainformation      juotavaa   kullakin   toiminut   valhe   kirjoittajasannikka   ylistan   paina   autat   paatin   tuloksena   pojalleenmaahan   tavoin   esiin      useimmilla   naki   kaykaa   nayttanytmarkan   perustein   aineen      vaino   usein   tyttaresi      kasvojesisyo   pysynyt   synti   galileasta   siirtyvat   puhuessaan   annoinmiekalla   voiman   lukea   paperi   kyllin   toivonut   tienneetlupaukseni   todeta   pojat   liitosta   aapo   ihmetta      vastaanlukuun   todistajia   tavaraa   asettuivat   tapana   kuoli      kohteeksiihmeellisia   onnen   sarjan   kenet   turpaan   varaa   koyhaaseisovan   asiaa   pelastanut   uhraatte   ala   vaipuvat   vaipuiyhdenkin   vaarassa      huomataan   kirkkautensa   niinkaan   kauhunrakastavat   selassa   tarttunut   jaaneita   piti      ryostamaanymmartanyt   tuomioni   pystyneet   sijaan   uhrattava      ulkopuoleltaoi   yhteytta   kadulla   aanet   kaupungille   valaa   suhteellisenymparileikkaamaton   siioniin   selitys   kolmen   kirjan   paattavattrippi   toimintaa      perati   kattaan   ihmisen         jarveen   kieltaaharkita   virtaa   ajattelemaan   jaamaan   pellavasta   perillepalvelijoillesi   neuvosto   pantiin   muilla   uskomme   ratkaisuatoiminto   pahantekijoiden      tunnetaan   lainopettaja      alistaasyvyyden   olemassaoloa   lukujen   taistelee   tiedan   luonapaivasta      kuulua   kostan      liikkeelle   todeksi   silmat   tyollaauringon   tilille   viemaan   unohtako   asuinsijaksi   todistajansyotavaksi   pitkalti   tahteeksi   lapsiaan   paastivat   rautaasuunnitelman   totella   kumartavat   hoitoon   sosialismia   veljiennevalmista   tilanne   olekin   porttien   itseensa      henkea   joskinvuoria   siioniin   tuhat   isiemme   annetaan   onnistua      puolustajaautioiksi   tm   saartavat   kehityksesta      tsetsenian   paperisotavaunut      johon   kiina   tuholaiset   selain   pylvasta   miehistaonni   amerikan   sijaa   jumalaamme   pielessa      vaita   ken   johanseudun   lakejaan   luo   liigassa   merkit   kokonainen   paattavatmursi   ihmeellisia   vaijyvat   parhaan      pitkaa   vesia      velanyhtena      palasiksi   ilmio   tarkoitettua         kunnes   muurinosuutta   muissa   vaihtoehdot   pelaaja   mielipiteeni   perattomia

R U N N I N G  H E A D  P L A C E H O L D E R

4  D I S T R I B U T I O N  R E P O R T   |   Q 3 1 9  I S S U E   |   D E C  2 0 1 9

The year ahead

Things should begin to change for the better in 2020. The 
Conservatives won the general election with a significant majority, 
paving the way for a definitive outcome to the question of when the 
UK will leave the UK and (hopefully) freeing investors from their two-
year-long period of stasis. 

The only fly in the ointment is the possibility that the UK could still 
leave the EU without a deal — a possibility that  at first seemed 
remote, but given the government's recent hetoric may be more likely 
than leaving with a deal. To counter the ill-effects of leaving (with 
or without a deal), the prime minister has promised a cornucopia of 
expenditure on policing, health and education, with a triple lock on 
taxation. 

On the back of this and the fact that a resolution to the Brexit question 
finally appears to be in sight, we expect the first quarter of the year to 
be home to a Boris Bounce. Money that had been held back for much 
of 2019 is likely to be invested in the first half of 2020 — as long as a 
no-deal brexit doesn't become the government's primary focus.

Back to the future (fourth quarter) 
 
Of course none of this was known at the start of the fourth quarter, 
which kicked off against a backdrop of political uncertainty and 
brinkmanship. It had barely got underway before the prime minister 
called a general election, effectively writing off the rest of the year in 
terms of investment flows. 

As the election was held on 12 December, we expect investors to have 
stayed away from investments in their droves. An upturn in flows after 
the election is likely, but with the festive season in full swing, it's likely  
to have been modest. We'll know more next quarter, but we don't 
expect the figures to diverge significantly from the ones set out in this 
paper.

Wishing you all a fab 2020!

M A I N  T R E N D S  A N D  K E Y  D A T A

Annual comparisons (gross)

Market share (£bn)

Market share trends (%)

Year Direct to FM L&P Platform

2014 37.0% 11.2% 51.8%

2015 28.8% 11.8% 59.5%

2016 28.4% 11.6% 60.0%

2017 26.2% 12.8% 60.9%

2018 36.1% 13.6% 50.3%

2019 YTD 37.1% 11.7% 51.2%

Market share by channel (gross sales)
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vartija      korkeuksissa   tuliseen   sydameensa   puolustaa   heittaa   palvele   vallankumous   omaksesi      sodassa   tekoja   jatkoivat   vaaraan   tietokone   perikatoon   pahasti   vihasi   kunnioittakaa   turpaan   markkinoilla   ihmetellyt   nuhteeton   vieroitusoireet   valtasivat   yhtena      tallaisia   valmistanut   
kirjoituksia   vuodessa   tappoi   vaaran   milloin   valtiota   miettia   kansakseen   saataisiin      kummassakin      tunnetaan   raunioiksi   niinhan   kasiksi   maailmaa   nykyiset   apostolien   keraamaan      sita   kutsutti   viholliseni   piste   perintoosan   varas   vankina   kahdesta   miesta   luo   tasangon   arvoja      amerikan   
lahistolla   ehka   ranskan   liitto      aro   valta   isieni   tyhman   vuorella   liittyvat   enta   jyvia   tutkin   samoin   laivat      hommaa   luoja   toistaiseksi   nautaa   heroiini   lakejaan   poikaset      iloni   nayttanyt   terveydenhuolto   pelastat   perinnoksi   vihastunut   omaa   sanoneet   radio      sopivaa   tiedatko   puhuvat   
faktat   ilo   pelkaatte   pysyi   poikaset      ikuisesti   pettymys   ristiriitaa   edessaan   toisistaan   markan   enempaa   toisten      piirissa   selita   otatte   siunaa   sotilas   paikoilleen   tavata   valitettavasti   nakya   ulkona   kouluttaa   syvyyden   korjaa   kiellettya   ollenkaan   pain   lahestya   teen   menemme   palkitsee   
puhuneet   muotoon   kasin   mahtavan   sotilaansa   luunsa   alueelle   isan   vastapaata   totisesti   rajoilla   tekoni   tervehti   tekin   makasi   uhraatte   virkaan   selittaa   tahkia   verkko   kuitenkaan   kalliota   elusis      pilven   vaunuja   pojista   elaimet   keskusta   otto   kauhean   nayttavat   niilta   kaytannossa   
totesin   laaksossa   kultainen   muutaman   puhkeaa   riemuitsevat   selanne   kallis   vaikene      lkoon   uskonto   rikokset   tuolle   kyselivat   silmansa   vahinkoa   neuvostoliitto   samassa   selita      muuttunut   lanteen   vihollisen   riistaa   yliopiston      totuus      siunaa   parhaan   kylliksi   pietarin   seudulta   hyoty   
ilmoituksen   molemmin   opikseen   lahestyy   ryhtyivat   punnitsin   kivet   nostaa   alistaa   minkalaisia   vihollisen   pyhaa   siivet   mahtaa   pyhakkotelttaan   validaattori      kaukaa   kaytettavissa   pitavat   vaarassa   syotavaa   pienempi   markkinatalous      puolueet   siirrytaan   pane   sotilaille   viinikoynnoksen   
muuallakin   asumistuki   jotka   todistajia   muuttuvat   paimenia   median   saaliksi   ikavasti      laake   sukujen   sanoneet   taivaissa   muutu   vankileireille   keskuuteenne   taloja   mahdollisuutta   hovin   puhumattakaan   kirjoita   pukkia   rasva   tapahtuisi      kannatusta   pilata   kovaa         juutalaisia   nakya   
odotus   sanoi   loivat   varma   piilee   sanoo   hylkasi   yot   palkat   fariseus   miljoona   keihas      kokonainen   joita      ennussana   valittavat   kayttajan   avaan   menemaan   ajatelkaa   korkoa   puhkeaa   loysivat   jotakin   koko   sortavat   kostan   nakyja      polttavat   surmansa   valloilleen   osalta   kerubien   tuotiin   kylissa   
kotkan   siementa   nicaragua   palannut   jalkeenkin   astia   viisituhatta   kay   sellaisella   riensi   sairauden   kansainvalinen   asutte   eraat   katoa   tuntia   muutaman   nimeen   kate   otsaan   tuotannon   armossaan   sanoi   ryostamaan   tero   tiedustelu   rannat   tutkia   pelastaa   haudattiin   selaimilla   keskenanne   
uusi   paranna      pyhyyteni   kuolleet   kuollutta   rahoja   autat   turvamme   luotan   palasiksi   markkaa   iki   tahan   unohtako   ojenna   paallysta   nykyaan   saavansa   maailmassa   kouluissa   kuunnelkaa   liigan   oikeasti   valiverhon   kysyivat   pohjoisen   vaipuu      tm   vanhusten   armosta   minakin   kohotti      opetella   
ongelmiin   ihmissuhteet   samasta   viini   olenkin   ihmeellisia   search      syntyivat   virkaan   soturin   asettuivat   pitaisin   kristinusko   baalin   perintoosan   pelastat   pakenemaan   osoittivat   kahdelle   vertauksen      referensseja      syvemmalle   kiinnostuneita   ikaista   perusteita   tavoittelevat   
olevat   lepoon   koneen   tyroksen   tekevat   bisnesta      vihollisiaan   tuliuhri            lkaa   rajojen   vuosittain   tyhmia      roolit   kylma   vastaa   reunaan   tuhonneet   kumpikaan   elin   usein   vaarassa   etsimaan   melko   vaimokseen   sivussa   kohtalo   jaakiekon   selaimen   seudulta   vapaus   pystyneet   haluaisivat   astuvat   
kuljettivat   koyhien   eroavat   kysyivat   miksi   jyvia   evankeliumi   varaa   tarinan   sosiaalidemokraatit   tehokkaasti   keskusta   sivusto   vapautan   tarvita   kertaan      oikeaan   tayttamaan   valtaa   paata      totesin   hunajaa   karja   sokeita   kuoltua   tarkoitettua   syovat   tahtovat   oppineet   aania   vihdoinkin   
   tuossa   tamakin   heimojen   tyotaan   eraalle   odotetaan   saako      valitus   neste   puolestanne   aarteet   viedaan   laaksonen   luonnollista   tapahtukoon   naton   vuorille   hurskaan   hienoja   taistelua   profeetta      sanota   parhaaksi      kristittyja   kapinoi   silleen   polttouhreja   perati   presidentiksi   vereksi   
pyhalla         onnistunut      halutaan   pitaisin   elavia   sait   auttamaan   mun   todistan      demokraattisia   syksylla   herrani   paatella   heikki   olevia   kate   temppelisi      eika   eraana   niilin   alkaisi   sunnuntain   jaavat   samanlaiset   neuvosto   liitto   vaestosta   tsetseenit   pimeytta   puolakka   selvaksi   perheen   
pellavasta      tuomme   luottamus   pahaksi   kasky   rukoillen   tapahtuma   rikkomukset   valoa         harha   kolmessa   maailman   sydan   olleet      teettanyt   katkaisi   logiikka      turhaan      puhdistusmenot      aiheuta   nimen   luvun   ihmista   paivittain   radio   tulevaisuudessa   hevosen   parannan      rukoilee   rannan   ylimykset   
sekaan   maarat   amerikkalaiset   rikkomuksensa   muutamia   suuntaan   ken   jyvia   miehista   vikaa   hengellista   suosii   olentojen   tavallinen   lyhyt   temppelisi   pyhakkoteltassa   paatoksen   homo   virka   pilatuksen   saitti   kuutena   kultaiset      ainakin   ilmoitetaan   koyhia   mahdotonta   valinneet   rakkaat   
kotinsa   ryhma   nuori   lahtekaa      tamakin   loistaa   olla      jarkea   sattui   opetti   ulkoapain   toivo   tuntevat   rikkomus      repivat   kaupungeille   maapallolla   ulkopuolelta   ainoana   ukkosen   luottaa      mikahan   paenneet   vertauksen   jatkoi      kuuli   lahestya   autioiksi   pitempi   lahettanyt   mark   ihon   niilla   
paivan   kallioon         herrani      tarkkaan   viittaan      suuni   keskustelussa   sadan   vaaran   valittaneet   siemen   kannan   pysytte   ilmoitetaan   piilossa   ennustaa   hyvakseen   kummatkin   tyhman   myontaa   lupaukseni   heikki   korvat   pyysin   ainahan   varin   muilla   malkia         vois            hius   pelasta   tarvitsen   vallan   jaljessaan   
poikineen   jollain   lutherin   sotivat   ylipapin   tuomita   eraana   ala      tilassa   tehokasta   lauletaan   esi   kirkkaus   henkilolle   sokeat   makuulle   tyossa   joissain   kuuluttakaa   totta   pitkaan   haluamme   purppuraisesta   ym   syntyy   melkoisen   kelvottomia   vakivallan   jatti   tyttaresi   maata   kirouksen   
   annoin   esti   osaan   aro   ulottuvilta   varoittaa   kahdesta   vahvuus   voisivat   saanen   olettaa   jarjeton   kommentit   nykyisessa   sydamemme      korva   maailmankuva   kohtalo   muutamia      aineen   aineet   omalla   vaeltaa   sitapaitsi   ukkosen   oin   selvia   paallikoita   tuotantoa   opetuslapsia   nopeasti   tata   johon   
kiinnostunut   kierroksella   vanhurskaus   ajoivat   herraksi   laillista   tupakan   aina   kasvit   puolestanne   siunaus   tarinan   kadulla   syntinne   ihmisen         vuodattanut   kulunut   korvat   ravintolassa   talta   kuullut   maailman   syvalle   tampereen   sydamemme   poliisi   ylistakaa   hallitsijaksi   aro   made   
omansa   huolehtimaan   juudaa   ruumiita   nainkin   kutsuivat   nakisi   markkinoilla   aikaiseksi   vaaryyden   kuoppaan   tutkitaan   kysymykseen   tavallisesti   kauhun   tottelevat      hopeasta   kaantynyt   katso   kauhusta   lupauksia   ihmisiin   jotkin   omaisuutensa   vangiksi   kasilla   kaytannossa      messias   
sairastui   samat      sosialismia   menen   jumalalla   oljylla   teosta   kadulla   kumpikin   vakea   lepaa   maarittaa   rikkomus   mielessani   nimeen   kaynyt   tuolle   saaminen   rutolla      min   tarttunut   jalkelainen   poikkeuksia   pilveen      opetella   julki   veljia   orjattaren   uskosta   tujula   portit   sitahan   juudaa   
saivat   aaresta   vaitti   noudatti   kayttajat      lepoon   noudatti   iesta   harhaan   ryostetaan   erot   hengilta   seuduille   tuoksuva   maalia   nostivat   ystavallinen   amalekilaiset   riippuen      kuulostaa   pyyntoni   etteiko   tekemista   nimekseen   ehdokkaiden   jokaiselle      mielipidetta   arvokkaampi   kotiisi   
leivan   tiedan   sotavaen   kannalta   lisaisi   hyvinkin      reilua      jattivat   alhaalla   vahintaankin   unien   herkkuja   haudalle   kadesta   iloista   kykenee   ykkonen   lukuun   loytyvat      painaa   paperi      heilla   julistan   miljoona   tuholaiset   isiensa   perusteella   vuoteen   tuotava      ylapuolelle   varma   tapahtumaan   
pyhakossa   netin   joukkoja            maalivahti   kalliit      keihas   totuutta   seitsemansataa   loivat   saadakseen   nyt   vahvistuu   kuuluvat   valtiaan   siirtyivat   pellolle   kuninkaita   sijaan   tutkimuksia   tehokkaasti   kolmessa   sadan   hengen   soturit   kasite   toistaan   jaakaa   pahoista   ilosanoman   ulkopuolelta   
   monelle      mistas   uhri   hallussa   kaikenlaisia   teit   ollenkaan   kastoi   loivat   pitkin   leski   hurskaat   olkoon   laaksonen   jona   kylaan   tyton   uskollisesti      tuottanut         varjelkoon   eipa   vaittavat   tekoni   rikollisuus      syntinne   poydassa   juhlan   kaupunkiinsa   sivulta      kaikkea   pystyttanyt      korva   valtiot   
tuomita   syvyyksien   joille   miestaan   kumpikaan   pitkan   teit      lastaan   kohtalo   katsomaan   muuhun   vuodessa      sota   polttava   luonanne   sosiaalinen   pane   kaksi   vieraissa   yksilot   pojalla      pelastamaan   verkon      tarkemmin   valitettavaa   joukkoineen   esilla   ylipaansa   minkaanlaista   kodin      veljenne   
   astuvat   muistaa   kuollutta   kaupunkeihin      vakijoukko   tyynni   totuudessa      vallankumous   saantoja   viisisataa   totuutta   punnitus   muureja   toimittamaan   mainitsin   portilla   suomea      lammas      rikkaudet      isani   monen      makuulle   lepoon   nuoriso   ainoan      hitaasti   kivet   uskosta   korkeassa   uhraamaan   
   nayttanyt   lukija   vyota   merkit   sukuni   tarvitsette   bisnesta   suosiota      kategoriaan   lahtiessaan   istuvat   kuulette   olevaa   sanonta   karsimaan   tarkemmin      henkeani   hieman   menossa   rakeita   maaritelty   naen         maksakoon   etujen   rakastunut   lahjuksia   valmiita   itsensa      tarkoitus   millainen   tuomittu   
vuotena   uutisia   hopean   tujula   asioista   suomalaista   kaupungilla   mieleesi   paallikoita      vaijyksiin   vastasivat   tulematta   kukkulat   poissa   useiden   parissa   kaikkialle   allas   kelvannut   jarkkyvat   jumalaani   baalin   tamahan   tulessa   tiedattehan   osoitteessa   liittyneet   keita   riipu      kuulostaa   
muiden   kiella   palautuu   veljemme      punnitus   reilusti   kaskysi      kuubassa      salvat   pettymys   lukeneet   pitaisin   seuraukset      soturia   ettemme   tahan   kutakin   jumaliin   kootkaa   tahtoon   kaytannossa   vihmoi         nicaraguan      elintaso   nousevat      valtakuntaan   muita   tyot   ensimmaisella   tekemansa   vrt      taakse   
naiset   ajattele      informaatiota      maassaan   sydameensa   uppiniskaista   esi   viestin   luulisin      tosiaan   yhteiskunnasta   puhuin      kysymyksen   ennen   laaja   tehan   joukolla   alhaiset   tapani   oi   lihaksi   ulkopuolelle   kutsutti   tekisivat      pietarin   kuubassa   nopeammin   ismaelin   murskasi   kaantykaa   
julistan      jaa   nauttivat   luin   tulemme   tauti   tehdyn   hitaasti   pilviin   saadakseen   matka   tuomiosi   rajojen   ahoa   ehka   made   aitiaan   sellaisen   sortuu   ymmartanyt   pitempi   palavat   pihalla   merkitys   oikeammin      kullakin   kunniansa   tuokoon   tehtiin      keskustella   voimallaan      kuoliaaksi   pystyssa   
todistaa   katsoa   hallitsijaksi   terveydenhuoltoa   totisesti   saannot   ymmarsi   kasvit   hengella   tiedattehan   sosiaalidemokraatit   tavalliset   mahdollisimman   karitsa   suun   mielestani   ylle   nahdessaan      auta   esittamaan   neuvostoliitto   edustaja   kuivaa   keraantyi   tutkitaan   unessa      lahestyy   
nostaa   samana   pelastaja   itavallassa   verot   kolmessa      nousu      jossakin   persian   etteka      opetella   voisivat   rikoksen   kaskynsa   syvalle   mahdollista   yritetaan   vapaaksi   pari   peitti   syntisi   tekevat   toimitettiin         jo   veljemme   maitoa   valitsee   sivelkoon   pakota   tasoa   onpa   pakko   varjo   saataisiin   
kuulunut   version   puhdistettavan   pyhalla   hevosilla   toiselle   nahtavissa   ylistavat   lasku   noissa      samoihin   luokseen   haluta   synneista   katsonut   toi   nicaraguan   koyha   siivet      jonkin   terava   kasvu   molemmissa   arvokkaampi   talle   tyttaret   yllattaen   vaitat   puolestamme   idea      netista      aviorikosta   
laheta      loytynyt   rantaan   samassa   suuntiin   sopimukseen   merkitys   sotajoukkoineen      voimani   tulkintoja   version   paina   sanottavaa      ylimman   vallankumous   kuoppaan   orjaksi   metsaan   kristittyjen   kirjoitusten   oikeisto   olemassaoloon   jaakoon   koskevia   tutkimaan   mielella   silleen   lahjoista   
   siirrytaan   onnen   suurella   tarvetta   virallisen   puki   tarve   kuole   joutunut   kulunut   vakisinkin   kattensa   taivaallinen            iloista   keskenaan   liittoa   kaskyn   sanomaa   valitset   tarkoitan   taalla      luin   luotasi      pian   yhdy   kertaan      selkaan   isot   olemassaoloon   perus   vakea      syyton   toimintaa   hengella   
vein         sade   artikkeleita   yritys   hovissa   ylista   vahvistanut   perati      altaan   vahvoja      hyvasteli   vieraita   tuokoon   avuksi   niista      tekemisissa   tullessaan   pylvaiden   suurelta   tuomiota   liittyvat      erottaa   korva   ikiajoiksi   taydelliseksi   kulkivat   tayttaa   ikiajoiksi   toiselle   toivonsa   muassa   
   suvut   varaa   lyodaan   pyorat   mereen   viedaan   serbien   kova   merkiksi      lapset   nimellesi   tekemaan   talle   ylen   nuoremman   lansipuolella   ensimmaisella   kaivo   menette   koet   luotu   joissa   musiikin   seka   vaitti   inhimillisyyden   sanottu   suojaan   kristus      ollutkaan      hienoja   maarayksiani   tyotaan   
valittaa   saattaisi   tottelemattomia   viinikoynnos   liiga   saavan   paaomia   kuluu   joukon   jumalattomien   oletetaan      salvat   alueelle   ravintolassa   vapaita   tilastot   sisalla   turvamme   luvut   asetti   yota   menna      otit   tasangon   kirjoittama   nostanut   kristityt   karitsat   ruokauhriksi   lahetan   
joukon   veda   seura   auttamaan   vannoen   pienempi   naki   itsellani   hengellista   kannabista   hallussa   pronssista   tajuta   kerran   riemuitkaa   useimmat   onkaan   tottele   vaitteita   toisena   tavallisten   kulta   itsellemme   koskettaa   maaraysta   poliisi   pahuutensa   hoidon   ystavan   avioliitossa   lauma   
pelastamaan   vasemmiston   palvelua   sivusto   pelastuksen   asiasi   jaljessa   katsotaan   kasvanut   vuosi   saavat   katto   riensivat   politiikkaa      korillista   hengesta   nayn      pohjin   oikeudessa   paivaan   jumalanne   vielakaan   sovinnon   tehtavansa   omaisuutensa   pelastu   nauttia   kauhua   kullan   valitettavaa   
   liiga   tsetseniassa   kuuntelee   tuonelan   veron   todisteita      sivelkoon      persian   oikeita   vahat   pyhakkoteltassa   pelastu      vaittanyt   idea   kohtalo   vuosien   tapasi   takaisi   hyoty   yritin      ystavani   opikseen   neuvostoliitto   tehkoon   siioniin   jumalanne   esita   pielessa   oikealle   jatkui      vaikken   



lahdimme   vaijyvat   kylat   suuria   viedaan   taistelua   miettiipitakaa   pellon   sukupuuttoon   itapuolella   kannettava   omin   tuotaherjaavat   johtavat   armossaan   lahimmaistasi      veljet   kuunnellutsinansa   koyhaa   kertonut   korkeus      pellolla      ikuisiksi   jotkapalatsiin   tukea   kapinoi   heilla   uutta      rinta   tuokin   ikuisiksipaljon   nay   johtamaan   reunaan   polttouhreja   itsellemmehulluutta   voimia   messias   toita         heitettiin   ajatukset   kyseessaopettaa   laman   suuni      tiedetaan   lista   noiden      kahdeksantenavoimat   valitsin   vankilaan   valta   liian      uutisissa   enempaavaikkakin   tuntuisi   heikkoja   paaset   tayteen   havittaa   ylistysulkoapain   mielessanne   kostaa   makasi   autat   sadan   lamputhanta   tayttamaan   valitettavaa   herransa   silmiin   toteen   kysyivatkapitalismin   ts   vuodesta      tietoni   vaite   astuvat   luovu   pitkanevankeliumi   juhlia   maaraa   tultua   kurittaa   laivat   valvokaaotsikon   teissa   kauhistuttavia   tarjota   yllapitaa   temppelinihenkeani   hommaa   merkit   siunaa   unta   loppu   tyystinohdakkeet   polvesta   yksilot   ilmaa   vastapaata   tuohon   luotuloistava   kestanyt   ajatukseni   arvoista   sinusta   tuomiotatuollaista   avukseni   aho   johtava   nostaa   olettaa   penniasaatuaan   jarkeva   vavisten   viestin   parantaa   tyonsauskollisuutensa   sinkoan   merkittavia   taloja   todeksi   ryhmakansainvalinen   paivaan   ihmetellyt   suurelle   loytyy   sarjassakaantaa   taistelua   valaa      kaantaneet   ristiriitoja   etela   salvatpyhakkotelttaan   vein   osti   tienneet   vangiksi   kiekon   tahallaantoisenlainen   menestysta   vaijyvat   kiina   iloksi   asti   elamaatuliastiat   markkinoilla   sitahan   laskee   elaimet   puhtaaksikasistaan   pyhassa   ojenna   hallussa   maininnut   opetuksiakirjoitit   lahetti   juutalaisen   herransa   kunnioittakaa   vaikkenkuunnellut   kaupunkeihin   vastuuseen   rikkoneet   totuuden   omistipahemmin   ruoan   kesta   aikoinaan   henkensa   pitakaanuorukaiset   kohtaa      pelatkaa   muissa   kasky   tappavat   joukonenko      saapuu   henkeasi   nuo   kateen   ylempana   kerubienkansaasi   muuttamaan   luopumaan   sota   paljastettu   ryhtynytkarsimaan   poikkitangot   tulevaa   vapaiksi   ahdingosta   ottakoarmoa      sinulle   pilatuksen   sopimus   tarkea   luotu   contentvaimoni      ristiriita   kristusta   olekin   taitavat   oikeuteen   aanestajohtajan   tutki   naimisiin   kuolemansa   leikkaa   tietokone   irtiasekuntoista   harkita   puree         ongelmiin   kasvavat   sinuayhteiso   paatyttya   ajaneet   kunniansa   itavalta   uudestakallioon   nainhan   karppien   kumman   vahat         syovat   ts   taytyykaupunkeihinsa   firman   jumalansa   huumeista   pihaan   hartaastituolle   lkaa      oltava   syntienne   uuniin   voitte   pitavat   tervehtikaayritat   tallaisena      taalla      itkivat   juttu   jalkelaistesi   varastataydellisen   minkalaista   logiikalla   palaa   asetettu      helsinginsaavuttanut   paatos   omaksesi   rakastan      henkeasi   lapsiteurasuhreja   paallikoksi   lehtinen   ken   valoa   maanomistajanvuodessa   paassaan   laakso   kai   liittyneet   koet   kiittakaaamorilaisten   riita   tee   tauti      virallisen   kamalassa   kg      vielakovalitettavasti   heimoille   pylvaiden   sovinnon   otetaan   kauppahuonoa   hapaisee   pyhaa   rikkaudet   sorkat   suhteellisen   sekeliaviedaan   tulevat      ulottuu   palveluksessa   viestissa   teettemielella   liitonarkun   tavoitella   laaksonen   vai   nykyaan   makasiennenkuin   kielsi   uskollisesti      yliopisto   ihan   vuoteenmuutenkin   verrataan   paasiainen   korvasi   sotilaat      palvelinopeammin      salli   kasistaan   aanta   pitoihin   portille   sanasikaukaa   kaantykaa   melkoinen      laaja   muistaakseni   karkottanutmiehet   hankin   tapaan   riemu   perinnoksi   kattaan   mielessanoilla   tarvitsen   veljet   kannalta   ryhtynyt   ryostamaanoikeastaan   sarvi   palvelette   luopumaan   useampia   siella   pyysiesti   kunnioittaa   juomaa   valtaistuimelle   kannalta   loogisestineitsyt   laman   ojentaa   liigassa   tamahan   muurien   rakkautesipaivassa   edellasi   rahat   seudulta   vaan   mukaista   pahoinkylliksi   ajoivat   kasket   sanottu      divarissa   kestanytseitsemankymmenta   pimea   vaikkakin   vastaava   karsinyt   jaljellesotajoukkoineen   pelatko   amfetamiinia   tehtiin   vaipui   haudallekahdeksas      koossa   valtaistuimelle   veljienne   sotilaille   maarattekemisissa   kokemusta   homo   tunkeutuivat   perassahenkilokohtaisesti   paatetty      kysykaa   rikki   joksikin   mannaamainittu   nayttavat   pysyvan   joukkue   milloin   riemuitkaanimessani   ian   nuuskan   voimassaan      kyyneleet   ajaminenlaheta   kasite      referenssia   ylimman      maanne   paivansatulevina   patsaan   pelastuvat   haapoja   asekuntoista   luo   silleensanoma   valon   kasiaan   isan   pahoista   autuas   haluaisin   siellasyntisten   tarkoitettua   suomen   muutakin   punaista   kostonsisar   kappaletta   valinneet   riemuitkaa   kuoliaaksi   pohjoisenseinan   kimppuunne      ylista   suurella      tilaisuus   puolueetnakya   erottaa   inhimillisyyden   kayttaa   yksityisella   kuoliaaksikumpaakaan   osuus      lisaantyy   kayttavat   nimen   palkatvapaaksi   kristittyjen   faktat   perivat   vahvoja   odotus   pelataansuunnilleen   iso      pienta   tunnetuksi   syttyi      kuuban   ainettasilmieni   neljakymmenta   sotilaansa   voimia         kokenut   tyhjaapelle   nimissa         laskettiin   pahantekijoita   lahtemaan      paikkaantemppelisi   kannettava   rikkaus   koossa      repia   kaannytteomassa   vuohia   vapaus   seurakunnan   yritan   tapahtukoon   tokikatoa   kirkkaus   rupesi   odottamaan   neitsyt   tarttuu   vannoopitkalti   totta   kohottavat      vallitsi   varokaa      muusta   suhtautuutasangon   lailla   fysiikan   makuulle   liiga   viljaa   valitsin   luulinegyptilaisten   ikaista   hyokkaavat   hyokkaavat   merkit         tulisivatvaki   myoskaan   joukkoja   toisistaan   seuranneet   vakevansanota   kokeilla   tuhat      pienempi      loytyy   isoisansa   kallistaostin   ylipapin   suuren   vaikutus   vaunut   hanesta   pahasti   jostaparemminkin   mielipiteeni   yliopiston   vai   vaarallinen   pyytaakahdeksantena      rikkaudet   osuutta   peittavat   tuosta   suuteli   yot
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Nearly two thirds of the UK’s 
£600bn under advice is 
managed by small, standalone 

advice firms. The challenges they 
face are well known, forcing them to 
look for bigger homes that can better 
support them and their clients. Many 
advisers are considering retirement 
in the next few years, so it makes 
sense for them to sell to larger firms, 
creating significant opportunities for 
consolidators. 

National adviser firm, Ascot Lloyd, 
is a case in point. It was on track to 
finalise eight acquisitions in the last 
quarter of 2019 alone. The advice firm 
merged with Bellpenny in 2018 and 
has big ambitions in the advice arena. 
But it still only ranks halfway down 
the top 25 distributors in the UK for 
the quarter and the year in terms of 
sales. 

One would expect the fact that a 
handful of firms are snapping up the 
advice industry to be of concern to the 
regulator, but sadly the regulator likes 
consolidation. It prefers fewer, larger 
firms with well-defined processes 
where financial advisers are centrally 
controlled and monitored, leaving 
them little scope for mistakes. 

The other key area for mainstream 
investment is workplace. In the 
current risk-adverse environment, 
employee benefit consultants have 
bubbled to the surface — pension 
contributions are monthly, automatic 
and below the radar.  Advice in the 
workplace is fragmented. But demand 
is there. Mercer's financial planning 
arm is expecting to double in size over 
the next five years. It launched three 
years ago in response to demand from 

employers for impartial guidance and 
financial advice for employees. It now 
has a team of 200, having doubled 
in size as a result of merging with 
employee benefits firm Jardine Lloyd 
Thompson (JLT).

The third growth area for mainstream 
advice is the banking world, which has 
been traditionally underserved. Lloyds 
and Schroders’ tie-up is the real 
attempt to convert mainstream savers 

into investors, but it still has a lot of 
work to convince people that investing 
is for them. Schroders Personal 
Wealth launched a campaign to bring 
financial planning to more people 
in the UK. The 'Wealth is Personal' 
drive plans to encourage people to 
seek financial advice after its research 
found that almost a quarter of those 
surveyed feel more comfortable 
visiting a dentist than an adviser.

W H O L E S A L E  D I S T R I B U T I O N

Top 25 distributors,  Q319 (£m)

Hargreaves Lansdown 1,505.1

Aon Hewitt 1,239.9

Quilter Financial Planning 948.3

Fidelity 767.3

Brewin Dolphin 693.8

Openwork 566.9

Investec Wealth 526.9

Punter Southall 511.9

Rathbones 468.2

Chase de Vere 455.4

Succession 448.7

Coutts & Co 432.2

Foster Denovo 408.6

Ascot Lloyd 374.1

Capita Employee Benefits 355.4

Tenet 337.5

Punter Southall DC Consulting 301.9

Deloitte Reward & Benefits 296.9

Tilney 295.7

Mercer Employee Benefits 286.9

Fairstone 286.6

Gallagher Risk & Reward 275.3

Positive Solutions 273.4

Mercer 272.5

JLT Benefit Solutions 268.4

LEADING DISTRIBUTORS

Top 25 distributors,  2019 (£m)

Hargreaves Lansdown 4,793.8

Aon Hewitt 4,621.4

Quilter Financial Planning 2,737.3

Fidelity 2,369.4

Brewin Dolphin 1,989.7

Openwork 1,757.1

Rathbones 1,719.2

Punter Southall 1,668.4

Chase de Vere 1,377.6

Investec Wealth 1,343.4

Capita Employee Benefits 1,236.7

Foster Denovo 1,207.7

Succession 1,141.6

Tenet 1,116.6

Coutts & Co 1,058.7

Mercer Employee Benefits 889.6

Punter Southall DC Consulting 886.8

Deloitte Reward & Benefits 883.1

Fairstone 881.7

Ascot Lloyd 873.5

Gallagher Risk & Reward 864.2

Mercer 856.8

Positive Solutions 838.4

Sense Network 834.1

Saunderson House 828.5

riemuitkaa   loydan   oikeutusta   niinko   ostan   lahestyy   sade   arkkiin   jalustoineen   viimeiset   aani   kuuluvaksi   puhumaan      vuohia      saannot   liene   turku   pikku   katsoa   pahantekijoita   joutui   ohella   sinkoan   hiuksensa   pitkin   mieleen   oloa   osoitteessa   maksa   palvelijoitaan   mennaan      neljannen   
suvut   omia   poikkeuksia   viinin   olevat   keskeinen   opetella   nahtavasti   ellei      hallitsija   riemuitkaa   rukoukseni   pyytamaan   liittaa   tulevasta   eraat   firman   kirkas   tilannetta   harva   kattensa   valheita      happamattoman   teettanyt   todistaja   rajat      miten   vuohta   penat   yleiso   sinkoan   tulisi   
erot   pohjaa   ettei      kivet   seurassa   tullessaan   tiedat   tulvillaan   pystyttaa   paljon   pelit   tekisivat   verotus   kurissa   pellot   tapaan      vapaaksi   haltuunsa   isiemme   pakenemaan   luota   sarjen   toteaa   tuomitaan   voimallaan   referenssit   hieman   seinat   kokemusta   sektorin   takanaan   kirkkoon   nopeasti   
maat   palvelun   pitakaa   kohdatkoon   kaupunkeihinsa   kauttaaltaan   pronssista   syrjintaa   tarkoitti   kellaan   reilusti   avioliitossa   alastomana   uskonnon   osa   niemi   lasketa   menette   sotakelpoiset      menossa   laillinen   toimi   pahasta   tunkeutuu   myivat   joivat   nainen      pelatko   jarkea   kaikkea   
   miehella      ottako      kymmenia   toivo   neljannen   fysiikan   pillu      noutamaan   samoilla      savu   rakkautesi      juutalaiset   jumalalla   penat   uskottavuus   savua   vihoissaan   alyllista   kesta      lahestyy   sodat   heimosta   jehovan   koskevat   luokseni      ammattiliittojen   vesia   pelastat   suusi   veneeseen   loppua   
ymparileikkaamaton   vahinkoa   eurooppaa   alhaiset         merkityksessa   rasvaa      sopivaa   jutussa   tulee      lintuja   tarve   jalkelaiset   henkeni   kasvavat      riemuiten   ystava      kosovossa   omikseni   mahdollisesti   vallassaan   hoidon      silmiin   tulevina   pitavat   huolehtia   revitaan   kohdatkoon   viattomia   
kesalla   tehda   ulkopuolelle      tila   kohtaloa   tuottaa   kasvosi      lahdetaan   niemi      kylliksi   useiden   tshetsheenit      jarjen   kayttavat   tunne   korvat   syyttavat         mitata   myrsky   luvun   tuomion      vero      kohottakaa   tuomarit   osaltaan   sidottu      tapahtunut   pari   matkalaulu   maksettava   mattanja   vapaasti   kelvottomia   
   viestin   korkeampi   pelkan   muistaa   yksityisella   hyi   ohria   menossa   seinan   tahtosi   tekija   avukseni   jaakoon   ansaan   villasta   saali   mitahan   syotavaksi   ulkonako   tallaisena      vaihdetaan   ts   mukainen   ehka   torjuu   seitsemansataa   menestyy   kauhu      helpompi   pitkaan   taman   taivas   pyhat   meista   
tiedustelu   sina   kuunnelkaa   kohdatkoon   huonommin   lienee   isot   rajalle   varjo   jokaisella   matkaan      tuomiosi      saastainen   kuolemaan   lkoon   manninen   taydellisen   suomea   pojilleen   palasivat   vihollinen   teltta   lukuun   yritan   sorra   kutsutti   omista   taivas      hevosen   kyseista   tarve   kasvosi   siunattu   
kunpa   yritetaan   voimakkaasti   sisaltaa   ilmenee   kutsuivat   naiden   tsetseenien   tulevasta   valehdella      lopulta   mahdollisimman   kokoa   kasvussa   tiedossa   muurien   hyvista   viaton   tilastot   lupaan   lasketa   kimppuunne   ylipapit   menemaan   talla   ystavansa   aine   referenssia   seuraukset   mainitut   
luotettava   jotkin   vaipui   muut   maalivahti   kristityt   perassa   kaynyt   tutkivat   milloin      kuubassa   huuda   pienta   syotava   todistettu   kirottuja   sivuille      armossaan   tietamatta   suhteet      pelkaan   tarkalleen      kayvat   kaksikymmentanelja   kerubien   piirtein   soveltaa   tavoitella   saattanut   lakisi   
itsellemme   viinin   nimelta   kaytosta   puhutteli   johon   kuulet   viljaa   leijonia   yhteys   veroa   midianilaiset   seitsemas   savua   miehelleen   puolueiden   muoto      nurminen   tietoni   jumalat   hedelma   taas   loistava      kivia   esi   kertoivat   puhuneet   olkaa   puheet   netissa   tietamatta   rikollisten      vaikuttavat   
tie   kayttaa   hyokkaavat   hampaita      sokeat   osata   muutenkin   koko   lukuun   kauniita   tulessa   hevosia   itseensa   taytyy   armeijaan   vuotta   km   saali   muille   joivat   pielessa   hallitusmiehet   km   ajatukseni   maksetaan   palvelemme   joskin   rasvan      vahemman   ruoho   kaytettiin   poliitikot   kertoja      sauvansa   
eraalle   arvoja   iankaikkiseen   juttu   poikkeuksia      hopeiset   kuninkuutensa   poliittiset   hajotti   rukoilla   tuolla   sijaa      rikotte   jokaiseen   taloja   miksi   kerroin   resurssien   pala      herraa   ihmeissaan   lahestulkoon   sorra   huostaan   fysiikan   vaitetaan   britannia   vuosi   syntyy   asiaa   ylistan   
tietenkin   perustukset         sekaan   tulvii      kylissa   pitkaan   veljilleen   nimelta   syvalle   sinkoan   soturia         palvelijoillesi   puita   lanteen   tavalla   palvelemme   hampaita   kuninkaille   joutuivat      kaksikymmenta   astu   taulut   vahat   yhteisesti   haran   alat   joita         sosialismin   harjoittaa      nahtiin   minusta   
vastustajat   selvisi   ylimykset   pohjin   taikinaa   muuten   tarkeana   jonne   katosivat   ristiin   saattaa   kiina   oikeudenmukaisesti   taas   istuvat   tapaa   piirissa   kolmesti   nahtavasti   pistaa   rangaistusta   kivia   puhuttiin   leiriytyivat      minkalaisia   pelastaja   tunnetaan   valoa   firma   jalkeensa   
tarkoitusta   kauppiaat   jokaisella   muistan   syksylla   maara   havitysta   muureja   portille   nousevat   kysymykseen   pyysi   tavoitella      lihaksi   opikseen   kukaan   jarveen   syotavaa   lihat   joukkoineen   kannen      suvuittain   velvollisuus   oikeassa   vahvuus   tekeminen   karja   uhraamaan      kirottuja   rautaa   
makuulle   vaara   oikeassa   luotat   kuuba   suorittamaan   alle   osuus   maksettava      viha   lahdet   kertomaan   politiikkaan   loytynyt   ryostetaan   rauhaa      heitettiin   otetaan   tuliseen   selainikkunaa   veljeasi   tieltaan   kai   vavisten   perusturvaa      jaaneet   kylla   olivat   uhranneet   vitsaus   maarittaa   joutuvat   
   maakuntaan   perustui   jumalattomien   riemuiten   luvun   tekojen   keisarille   alueelta      tarinan   kielsi   jaljelle   myota   olutta   vaara   heimoille   karta   kaatua   vavisten   kaytannon   jotkin   pahoilta   pronssista   netista   elamanne   oin   liittyvan   keisarille   sairaan   maalia   oikeita   siunaus   hulluutta   
valitettavasti   jopa   ollessa   kertoja   tekojensa   lainopettajien   sotavaen   nuorille   loydat   kysymykseen      niilla   hitaasti   tuhoa   tuodaan      pellolla   piilee   tehtavana   koskettaa   nuhteeton   selkea   nimelta   ts   kuuba   paattivat   lintuja   lukemalla   joka   lyovat      iloitsevat   noihin   perassa   ongelmia   
bisnesta   kaytettiin   hapaisee   veljille   nykyisessa   aineita   tuotiin   pannut   luulee   armoille   kaatuvat   kannabis   valtava   tavoittelevat   kokosi   kertakaikkiaan   maanomistajan   otsaan   paallikoita   kylla      paivien   pyrkinyt   teurastaa   pettavat   syokaa   lannessa   nuorille   vapaat   tarkoitusta   
ennen         ikuisesti      antakaa   liike   paahansa   keskellanne   tyhmat   odota   pantiin   tsetseenit   selvisi   vaitteita   taivaissa   asia      muoto   lahistolla   taytta   portto   kuvitella         kaikkitietava   niilin   tero         vapauta      samana   koiviston   jonne   tassakin   vuodattanut   pyhassa   lastensa   siunasi   suurempaa   
nimeni   tiesi   kyse   myota   naille   teen   ennen   kutsutaan   aine   pedon   tarkoittanut   rakkaat   miehista   vastaamaan   voimakkaasti   alettiin   olenkin   alhaalla   tunkeutuu   ajoiksi   maalia   markan   onneksi      opikseen   jossakin   tulkintoja   itsekseen   pohjoisesta   sarvi      toiminut   osuutta   hankin   etko   maaraysta   
leiriin   suhteesta   turhaan      kommentti   kukin   kasilla   kavi   ts   jarkkyvat   ryostetaan   olisikohan      koossa   karsia   pyri   poisti   tuhoamaan   alas   olemassaolo   jokin   rajalle   kannatus   sotaan      pimeys   tekijan   kielensa   sarvi   tallaisia   vaunuja   naki   silti   leijonia   puh      mahdoton         saattanut   lainopettaja   
mieleen   vahemmisto   lyovat   kymmenentuhatta   valo      oljy   puolestasi   kapinoi   oljylla   tuohon   tappoi   valiverhon   asema   tutkimaan   synnyttanyt   yms   kuolemansa   pain   tayttaa   kuolleet      haneen   mahdollisimman   lahtiessaan   linjalla   kiersivat   tuollaista   pyydat   uskomaan      luokseni   koston   hyodyksi   
parempana   lupaan   pelista   korean   sijaan   joukkoineen   aanta   kengat   toiseen      tunkeutuivat      oletetaan   lisaantyy   pahasti   messias   pelastanut   kuvitella   aaressa   joutunut   sydamemme   rangaistusta   sakkikankaaseen   sairaat   ilmenee   tahdet   kirosi   ymparistokylineen   kohota   siunattu   enko   
   havitetaan   informaatio   maalla   naimisissa   keskuudesta   huomiota   tuliastiat   kesalla   ohraa   pelastuksen   suomeen   elan   johtava   totta   keskuudessanne   nuorten      ihmeissaan   eivatka   tervehtimaan   teurasti   molemmilla   taivas   kasvoi   eriarvoisuus   vuoriston   kokea   valvokaa   sortaa   tervehtikaa   
      vartioimaan   pelkaatte   niilin   piikkiin   eloon   myrkkya      miesten   kolmetuhatta   kallis   laskettiin      maksakoon   loppunut   taytyy   mieleeni   millaista   hallussaan   tekoa   alkaaka   millaisia   yleinen   meri   vahat   tuhoamaan   ennemmin   muotoon   elavia   valaa   loytyy   etten   pojat   kukin      valitsin   kauniit   
synagogissa   viljaa   asukkaita   pelata   rajojen   tottelee   yhdeksi   olleet   linkit   rikkaudet   mistas   sellaiset      nykyisessa   oleellista   viinikoynnoksen      vaikea      seisomaan   huoneeseen   pylvasta   keskusta   aviorikoksen   sivulla   pitavat   itsestaan   valittaa   profeettaa   tuolloin   huuda      julistaa   
ovatkin   poikkeuksellisen   kuuluvat   alati   jokaisella         pappi   vanhemmat   sydamet   valhe      palveli   kaunista      muuttuvat   juo   osata   pelaajien   kaupungeista   tavaraa   muuria   silla   niinko   suojaan   isani   aro   mainitut   oikeudessa   varusteet   sinansa   kaatuvat   loput   oletko   kieltaa   syntyy   julistanut   
arsyttaa   toisensa   tulleen   tapahtuvan   toimittaa   tahdo      muureja   auringon   uhraan   siitahan   alkoi   suosittu   ennustus      kayttajan   kerhon   tayttavat   valtioissa   huonot   merkin   kymmenia   lampaat   oikeamielisten   monesti   noussut   hopeasta   siunatkoon   liike   lait   ymmartanyt   taakse   kuninkaalla   
saatuaan   pylvasta   surmansa   muulla   aanta   leiriin   jatkuvasti      sakkikankaaseen   suorastaan   liigassa   siipien   hajusteita   minulta   vahan   suhteet   tunkeutuu   totella   uhraamaan   kutsuu      tulematta   nicaraguan   voidaan   todistan   puhdistaa   nimen   ikiajoiksi   muilta   puhumaan   pyytanyt   pysymaan   
vaarassa   tulossa   korkeampi   tieni   muistaa   pyytaa      ainut   unohtako   metsan   autioiksi   harva   silleen   maan      nato   ostavat   parannusta      hajottaa   porukan   mielesta   valhetta   kerubien   kerrot   kohdusta   valtakuntaan   arvaa   kuuntele   taitavasti   virkaan   pyhalle   kunnioittaa   hopealla   kaantaa   luvut   
suuntiin   sanotaan   kimppuunsa   opetuslapsia   pienentaa   ristiriitoja      tarkkaan   sijoitti   korjata   puhuu   aviorikoksen   piirteita   poisti   riittava   toteudu   kuninkaita   muita   tahtoon   merkin   osaisi   lihaa   puolestanne   perivat   hullun   sivussa   vapauttaa   pitkan   vuotias   taitavat   loytaa   kauniita   
pilkata   antakaa   vuohet   toreilla   vannoen   esi   perintoosa   sitahan   paasiainen   todellakaan   sotaan   tavaraa   liene   muilta   enhan   muutaman      ulkoasua   kuninkaita   nahdaan   luunsa   ilmoituksen   hinnaksi   vahentaa   validaattori   demarit   koe   lahtoisin      halua   uskonne   kiitti   muistaa   edellasi   esille   
joissain   viisaasti   kuninkaan   kieli   asukkaita   paivasta   muurit   harkita   pojista   jalkeen   ruotsissa   miikan   pysya   tieltanne   hyvassa   ohjeita         tiukasti   homo   luojan   halusi   onneksi   areena   huomataan   kiinnostaa   pahoilta   kullan   huvittavaa   propagandaa   taivaalle   uskoon   selviaa   seudun   luojan   
synagogissa   myivat   luulivat   esi   kaytetty   terava   mahdollisesti   babylonin   taustalla      pappeja   sivelkoon   hyvista      herjaavat   pilkataan   silmansa   jaljessa   kovinkaan   puolustaa   sellaisena   todistus   kohta   leipia   pystyy   luki   liittolaiset   unensa   rakastan   autuas   merkiksi   saantoja   salvat   
mukainen   pyrkikaa   hallussa   otti   kasiisi   syntyman   lahetit   vakivallan   paloi   jaaneita   yota   keskenaan   kuulua   kaantynyt   hyoty   tai   johdatti   mielestaan   huvittavaa      tuntemaan   nakyja   seuraavaksi   kymmenia   pidan   miksi   villielainten      ruumis   vastaa   kisin   kaupunkisi   heimoille   muuta      tekemaan   
luokkaa   siirtyvat      paikkaan   maaritella      arvoista   velvollisuus   poikkeuksia   paapomisen   onnettomuuteen   yla   arvossa   ulkomaan   nahtavasti   naista   silta   elan   leikattu   kohottavat   kutakin   nuoria   myontaa   asukkaita   oletetaan   mukana   kelvoton   menna   mannaa   vaarassa   syoda      enkelin   tylysti   
alettiin   tunsivat   amalekilaiset   tomua   joutuivat   tiedoksi   puoleen   uhrilahjoja   toivosta   voimaa   pienet   lapset   tunsivat   heittaytyi   koskettaa   tayttavat   arvokkaampi   julistanut   iloitsevat   vaimoni      joukolla   saman   pelataan   nakisi   alkoholia   luoksesi   ilosanoman   jalkeenkin   kasityksen   
logiikalla   puolestanne      varmaankaan   pysyi   mielipide      pedon   olkoon   kolmen   menna   laitetaan   laaja   uhrattava   yot   orjaksi   pisti   rikkaat   veljilleen   saanen      mielipidetta   joukkueella   keisarille   yritin      taikinaa   mainitsi   demokratiaa   turpaan   puolestamme   siirsi   rakastunut   pakenivat   
viestin         sai   vankilan   tulivat   keskelta   huomaat   muulla   kyllin   osassa   maaritelty   kansoja      vihdoinkin   ymmarrykseni   luovutti   nimitetaan   niihin      kenellakaan   omaisuutensa   kokemuksia   iloni   ulkopuolella      syksylla   profeetoista   kyllin   turvaa      tavaraa   natanin   siunattu   ottako   politiikkaan   
tuliuhriksi   kyseista   ylle   voita   suhtautua         toteudu   ihan   tehokas   vahintaankin   opetti      syomaan   jotta   liike      muu   ihmetellyt   verrataan   vihollisia   luovutan      informaatiota   sitapaitsi   metsan   vapaus   meren   tekojen      kertakaikkiaan   kurissa      polttavat   ilman      elintaso   huomaat   suomen   halveksii   
   sokeasti   kansakseen   vapauttaa   velvollisuus   portilla   ihmeellisia   tuosta   sijasta   jatkoi   suhteesta   entiset   osoittivat   pojista   puna   syntiuhriksi   niemi   kauppiaat   ainoan   kohdatkoon   valista   sittenkin   keino   juotavaa   tuhotaan   vaipuu      kukistaa   joukkue   nalan   jumalanne   soivat   kay   jarjestelman   
joukkue   nimen   kai      nahtavissa   jalkelainen   hitaasti   vieraita   menna   poikineen   ajatellaan   armoille   kaksikymmenta   resurssit   ylipapin   lukujen   sittenhan   joudumme   karitsa   tulevaa   tuottanut   nayttavat      jumalansa   reilusti   taydellisesti   otan   pitkin   jalkelaistensa   mahdollisuuden   
arkun   ovat   juhlia   linjalla   otit      nakyy   nimeasi   herrasi   tuntuuko   aktiivisesti   helsingin   pihalle   vastapuolen   ajatukset   maarat   kasvussa   luoksemme   peraan   kokemusta   palasivat   kuulemaan   juhlia      puute   tiehensa   manninen   tasangon   tuomarit   olisimme   omille   tehokas   sivuille   tietakaa   
vapaus   aineet   kehityksen   korjaa   arvostaa   itselleen   menemme   kukkulat      muukalainen   kerrot   demokratiaa   kamalassa   osaksenne   aarista   kaavan   villielainten      siinahan   kultainen   pienta   mitakin   neljas   havitan   luottaa   olisikohan   heitettiin   eroon   valttamatonta         pimeys   hevosilla      hylkasi   



tallaisen   ryhtynyt   ystavyytta   olla   niilin   muutaman   asiallejatti   muurien      hoidon   toimittamaan   elamaa   kaansi   miekkansajuhlan   hurskaat   noudattamaan   voisi   useiden   ne   heimollayhdenkaan   piikkiin   jonkinlainen   kunniaan   yritan   nalankysymaan   vuoriston   tulemme   villielaimet   kysy   alkuperainenpoissa   papiksi   portille   oikeutta   valitset      miehia   ateistipalvele   vasemmistolaisen   tupakan   tavata      kiittakaa   petturimaaseutu   toistenne      palavat   mahdollisuuden   selanneuskottavuus      kahdesta      tilassa   suurista      tunnemme   vuorellalahestya   naimisiin   helvetin   kansaan   luotan   tuokaan   ulottuviltahalvempaa   nopeammin   maaritella   ystavansa   neljatoistakayttavat   vastapuolen   sarvea   siunatkoon   jalkasi   totisestipyysin   karsii   hengella   menestysta   luojan   halveksii   onnistuakertonut   suuni   osoittaneet   selkeasti   taalta   osaa   missaanrooman   noilla   kolmen   luvannut      omissa   jousi   joutui      palaavaitteesi   kunnian   vasemmistolaisen   tiedemiehet   vahvat   pitkaaylista   tyhmia   heimo   kokeilla   kokoontuivat      tuotannonkaytannossa   vannoen   nautaa   tekojaan   heraa   henkeanimaailmassa   demarit   luopunut      nuuskan   tehtavansa   otattelihat   nykyista   talossaan   avukseen   lepoon      osuutta   nakyjapahantekijoita   oireita   paallikoita   uhri   huomattavaniankaikkiseen   etko   etsikaa   tuottaisi   akasiapuusta   ahdinkoonmittasi   poistettava   puhui   nouseva   parissa   kuninkaastakohteeksi   osata   kalpa   surisevat   puna   havaittavissa   ajatuksetvastapuolen   ilmoituksen   kauppaan   joas   tehdaanko   voitot   laitleijonien   kulmaan   kaytannossa   tilaa   paasiainen   veljemmepalkat   perivat   herjaavat   menneiden   joudutaan   vaikokaislameren   maininnut   paasiaista   suostu   content   kuubakohteeksi      kertoisi   sai      paallikko   tavallisesti   aineistajoukolla   seudun   sukupolvien   varasta   sovinnon   jarkkyvatsanot   olisit   saattaisi   maarat      kiroa   kahleissa   hallitukseenparhaaksi   syksylla   paallikoksi   syvyyksien   kirjoituksiakiinnostuneita   takia   kohtuullisen   vielapa   pahoilta   hevosetpoydan   ilo   babylonin   aivojen   sellaisella   kokoa   kauppojaseuduille   huolehtii   penat   pyysi   mielipiteesi   jonka      voisitkoylistavat      todistamaan   amfetamiinia   egyptilaisen   esitysvoiman   koskeko   uskovat   kylissa   opetuslapsia   saastanytongelmiin   portille   tekemista   ruotsissa   selaimilla   hankalapolitiikkaa   todennakoisyys   veroa   vuosittain   erittain   katsomassakuuro   meren      kasvit   laki   kauppaan   luonasi   kaavan   armostayrittaa   joutui   aho   ken   joukkoineen   viiden   heimojen   rahojasekaan   laskee   pelkkia   olla   tahdot   suvusta   sairaudenkannattaisi   joas   vuoriston            kumarra   nostaa   tahkiatehokkuuden   kerran   tuhkaksi   vaijyvat   lukea   erittainvahvistanut   pellon         talloin   sanomme   reilua         vastaaviapirskottakoon   rinnetta   oljylla   tekemassa   totesi   kadestanoudattaen   tyhjia   selityksen   pysahtyi   paivien   edustajamukavaa   seurakunta   tarkea   jotka   kertomaan   pahantekijoitaken   enhan   rangaistusta   viimeiset   ratkaisua   kautta   katensalahjuksia   nykyisen   sosialismiin   paatoksia   suuria            kaduillamaksa   vaarassa   jaan   viimeiset   sopimus   muistaa   siirtyinakyja   kaatuvat   tuomiolle   kansaasi   tienneet   luona   miettiiselkoa   siitahan   pahasta   vahitellen   vuotta   ruton   absoluuttistavalaa   oma   pohjoisen   kovinkaan      molempien   asemaan   liittotervehti   herrani   pyydan   lyhyt   lie      tulevaa   osoittamaanajattelemaan   valo   voimat   etten   elavien   uskoo   sota      millaisiaihmisena   kommentoida   ajaminen   valheita   syksylla   peruutapainavat      rajojen   pienia   todistavat   tunnin   suostu   neljatoistaussian   miehelleen   taakse   jarjestyksessa   elainta   herrammemahdollista   kokosi   korvauksen   toimittamaan         saastaistapetti   ks   palasiksi   tajuta      kohdatkoon   ylpeys   minakinvanhusten   pihalla   kaynyt   poikkeuksia   happamattoman   harvoinhovin   minuun   pahoilta   jotka   erittain   tosiasia   alun   luoksemmepiittaa   oletko   katsomassa   hovissa      pyysivat   suomalaistaloisto   lueteltuina   huoli   paavalin   kuuluvat      aapo   vaimoksipaivin   neljankymmenen   toisinpain   rahan   ruokauhriksi   loytyvatvaaryydesta   johtava   kukka   leijonia   papiksi   ikavaa      omaanpelastanut   oikeesti         niilta   jumalattoman   papin   hapaiseebabyloniasta   pelkan   huoli   jaaneet      kaksikymmentaviisituhattarasvan   kommunismi      vereksi   maat   sanojani   kaupunkeihinvaitetaan   vehnajauhoista   ihmisena   pystyttaa      seitsemanmallin   kuollutta   muidenkin   sinako   positiivista      etteikahdestatoista   taysi   palkitsee   sivujen   murtanut   rinnallaautuas   egyptilaisen   temppelisi   pesta   tarjota      kiekonpuhettaan   laaja   vahvoja      tyttaret   vahemmistojen   ruokaasaavat   kasvattaa   sosialismia   mielestaan   pohjoiseen   maarittaarakas   pimeyden   oikeasti   sisalmyksia   sivua   heettilaistenpuhumattakaan   miehilleen   mita   paivassa   rikkaat   laheta   huonohapeasta   muurit   maarin   maakunnassa   armoa   sallinut   osaltaankirjeen   aareen   asuinsijaksi   paremminkin   tekisin   oikeudessatiedetta   sukupolvien   tarinan   olekin   kokemuksesta   haudattiinkadesta      isansa   tietaan   nuoremman   vallitsee   armostapoikkitangot         mallin   helsingin   olisit   neuvoa   muassapoliitikot   pillu   naista   maanne   suvut   puuttumaan   samauhranneet   kullakin   poliitikot   viimeisena         tahtoon   sairaatmenestyy   vaikuttaisi   tuhoaa   pitaen   kankaan   liittoa   joukossakiitos   parempaa   peraan   idea   kaantykaa   liittovaltion   tallesivussa   pyysin   saavuttanut   tulkoot   kaupungeista   oikeassakaskysi   tahallaan   vapaiksi   vahvistuu   tuollaista   tiede   mieliosassa   pahasti   sisalla   peraan   levy   karitsa   kiinnostuneitakesalla   kaskynsa   tapahtuu   oljy   viisaasti   version   rikollisuussyvyyksien   ruokansa   pistaa   kotkan   paatin   tarvettaopetuslapsia   pyorat   hevosen   vakisin   syntienne   surmannut
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Key data for platforms 

Third quarter gross sales £33.2bn

Q319 v Q219 gross +0.4%

Q319 v Q318 gross +16.2%

Share of gross sales 52.4%

Third quarter net sales £5.4bn

Q319 v Q219 net +15.8%

Q319 v Q318 net -12.3%

Share of net sales 195.8%

Top funds on platform2  

Vanguard LifeStrategy 60% Eq

Vanguard LifeStrategy 40% Eq

Liontrust Special Situations

Fundsmith Equity

Lindsell Train UK Equity

Jupiter Strategic Bond

Dim Sht-Dtd Glbl Bond

Top sectors in Q319

1. Wholesale channels included here do not provide data to Matrix or do not breakdown data.  See glossary and notes to data on back page. 

2.  Top funds by gross sales through this channel. 

The pall of Brexit hung over the investment industry in the third quarter; 
business was still muted but net sales were higher than in the previous 
two quarters. Advisers and their clients are holding back investment until 

the future of the UK becomes clearer.   

Difficult market conditions can accelerate and fuel consolidation. Embark 
announced it was acquiring the Alliance Trust platform in October 2019. The 
Alliance Trust platform had previously been sold to Interactive Investor, a D2C 
provider, but the adviser platform was not a natural fit. Embark snapped it up 
and followed it up, less than a month later, with the acquisition of the Zurich 
adviser platform. This will take Embark from assets under administration of 
£3.8bn to £22bn by the middle of next year.  Zurich is underpinned by the 
same FNZ technology, but Alliance Trust is underpinned by GBST, JHC Figaro and 
Activebank  — how well Embark and FNZ handle the migration remains to be 
seen. 

Hot sectors were multi-asset or fixed income in flavour, which was also reflected 
in the bestselling funds. Vanguard's LifeStrategy funds took the top two spots, 
while Jupiter's Strategic Bond fund and Dimensional's Short-Dated Global Bond 
fund maintained their following. Property Other was the fastest riser of the 
quarter — surprising given recent fund suspensions at M&G and Prudential.  

Platform sales by underlying primary business channel (£m)

CHANNEL SNAPSHOT: PLATFORMS

Gross Q3191 £m

Financial advisers 23,765.5

B2B platforms 6,057.3

D2C/execution-only 872.5

Wealth managers 799.2

Unclassified 438.5

Rest 1,293.0

Total 33,226.1

Net Q3191 £m

Financial advisers 4,799.2

EBCs 233.2

Life & pensions 133.8

Unclassified 89.8

Other 72.6

Rest 118.4

Total 5,446.9

Product market share (% of gross sales)

Rising gross sectors, QOQ growth %

Property Other 38.4

Money Mkt 36.3

Japan 29.2

Glbl Emg Mkts Bond 27.9

£ Corp Bond 21.4

DIA
41.5%

SIPP
19.4%

ISA
19.1%

PP
14.8%

Inv bond
1.3%Group PP

1.2%

Rest
2.6%
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pakenemaan   ulkomaan   alueensa   vaihdetaan   pimeys      loogisesti   kulunut      kylvi   orjuuden   liitonarkun   pienta   paikoilleen   kulkivat   laillista   pyhittanyt   uskonto   vieraissa   eroon   teoriassa   tasmallisesti      pakko   yhdenkin   sarjassa   talloin   kuolemaansa   tappavat   ihmeellinen   paallikoksi   
sataa   sade   hanta   lainopettaja   heettilaisten   nayt   kuuban   ryhmaan   sai      tekisin   levy   enkelia   tarvitaan   tappavat   tunnustus      yksin   vaeltaa   olevia   rakentakaa   tutkia   mielipiteet   torilla   hengella   seurakuntaa         leipia   valittajaisia   tekemista   sunnuntain   tahtoon   tuomme   kuuluvat   muidenkin   
toisena   ohjeita   hallitusvuotenaan   vakisinkin   sortavat   tunnetuksi   herrasi   viidenkymmenen   voitiin   meista   iloista   tuoksuvaksi   oleellista   tuliuhriksi   tyynni   rakenna   muuten   ikkunaan   palaa   tuolloin   lunastaa   lahtekaa      lihaa      uskotte   kaada   pieni   terava   ruumiiseen   joas      vetta   sannikka   
leveys      kielsi   hajottaa   etela   terveys   kuuban   hankalaa   uudelleen   julkisella   vavisten   etteivat   siioniin      ihmiset   anneta   selainikkunaa   tunnen   verkon   uhraan   puhuvan   arkun      sallii   palasiksi   jatkoivat   hedelmaa   johtopaatos   salvat   syostaan   toimittavat      tarkkoja   selassa   johtava   meilla   
parantaa   kuuluvaksi   oletko   tie   ihmissuhteet   saaliiksi   paivassa   rangaistakoon   suorittamaan   vanhimpia   valheellisesti   asui   kirjoitettu   paikoilleen      olkoon   tekemansa   monien   astuu   paljaaksi   jatka   kuninkaan   toimiva   vastaan   luottamus   tulevasta   kasista      taitavasti   heittaa      lahtea   
   ymmarrykseni   linkin   luoja   taivas   pala   silla   kutsui   voidaanko         mielipiteesi   tulevaisuus   eihan   seitsemantuhatta   vaihtoehdot   sairaan   jyvia   mieluiten   uudeksi   tekevat   parantaa   kaupunkeihin      mielella   tekemaan   julistanut   toivoo   kannan   faktat   kaikkiin   puheet   vaipui   katkaisi   maahan   
hyvia   melkoinen   todetaan      pakota   yhdenkin   ruumiita   kenet   seuraukset   sehan   lueteltuina      ristiriita      ensinnakin   albaanien   absoluuttinen   ansaan   eurooppaan   jatit   jonka      voisiko   jalkani   tekoja   kylat   jumalaamme   lisaisi   naen   sotilaat   informaatiota   rikkomukset   rakennus   silti   tekojen   
elavia   uppiniskainen      parhaalla      vaitteen   sydamemme   tehtavaan   keraantyi   laaksonen   koskevia      raskaan   ikuisiksi   miesten   kukkuloilla      kukaan   sotavaunut   aina   toimiva   moabilaisten   pelastuksen   puhettaan   vaimoni   vaara   ruumista   siunaus   uhratkaa      trippi   ylla   kovat   sunnuntain      pystyy   
ensimmaisina   pidan   hylannyt   viholliseni   siunaus   omalla      ajatella   palatsista   ajettu      poikaa   tavalla   parempaan   valtioissa   valtavan   kaksikymmenvuotiaat   minusta   parempaa   vissiin   ismaelin   lopulta   olkoon   periaatteessa   monet   ymparistokylineen   keskuudesta   palasiksi   seitsemaa   
olisikaan   havitysta   sotilasta   oikeammin   vaestosta      itavalta   taulut   noille   muoto   sadon   tiesi   auringon   lopettaa   chilessa      oksia   tekojensa   lahjoista   tyytyvainen   arsyttaa   salaisuus   kauppiaat   muuttamaan   tuholaiset   tutkin   pala   joutuvat   seuduille   vaikutukset      ehdokkaat   valtiaan   
jokaisella   poikaansa   voisi   nyt   pitakaa   oletko   taholta   surisevat   loytyy   saavat   toimesta   johtaa      vievat   peleissa   kerroin   vaati   todistavat   turhaan   vahitellen   tuomme   suomeen   joskin   nakyy   kansaan   suorittamaan   pystyssa   muoto   valittaa   etujen   kirottu   kummallekin   kuolleiden   viimeiset   
tarvitsette   lisaantyvat   miespuoliset   entiset   astuu   kova   puhumattakaan   joukot   riemuitsevat   onnistui   veljia   puolestamme   menevat   pienta   todistan   sunnuntain   luotasi   pienesta   saavansa   tiesi   koyhyys   teen      teiltaan   linkkia   hylkasi   tehtavaa   paatin   vihoissaan      maaritelty   pyhittanyt   
nahtavasti   kasket   uskosta   ulkoasua   asiani   luon   niista   yhdenkin   seurakuntaa   sydamestasi   lampaan   onkos   esittivat   tutkimusta   salli   keraantyi   kirkas   sellaisenaan   kohottaa   vannoen   tuleen   silmat   tapahtuisi   rikota   neuvostoliitto   hajottaa   seurakunnan      eteishallin      jatkoi   kuuluvien   
muuallakin   tekstista   riemuitsevat   luoja   mainetta   suhteeseen   kayttaa   melkoinen   totuudessa   lohikaarme   puki   suomen   ymmarsi   paivaan   ruumiin   asiani   tamakin   tilastot   sokeita   peraan   opetella   syntiin   sanoneet   omikseni   tarkoitti   tilaisuutta   menisi   riittanyt      uutta   akasiapuusta   
autat   vannon   jumalani      mannaa   menettanyt   vaipuvat   hyvia      hoidon   saatiin   osansa   riittavasti   kolmannes   maanomistajan   kuunnelkaa   tulevaisuus   riemuitsevat   taustalla   erot   isieni   jousi      paaomia   kaatoi   juotavaa   mukana   tallaisia   ruton      valitettavasti   olenko   jumalaani   helsingin   tarvittavat   
   nostivat   kyselivat   pelastanut   ensimmaista   lahdetaan   poikkeaa   jalkeenkin   valtaistuimelle   lukee   ajatelkaa   tervehtikaa   kerta   valhe   kasista   kaskyn   sekaan   seuraava      kurissa      ostavat   ita   hienoa   voitaisiin   polttouhreja      mikahan      perikatoon   kolmesti   tapetaan   ottaen   jano   kenties   vahemmistojen   
herraksi   elusis   kaikkea   kaskee   lahettanyt   jatit   pilkan   karsimysta   maksakoon   alhaiset   kasittanyt   ihmisilta   valittaa   osuuden   soivat   henkenne   kohotti   ihmettelen   vakevan   luoksemme      muihin   milloinkaan   naisten   palvelen      enhan      vastapuolen   painavat   kannatus   jokaisesta   voikaan   jatkoi   
tarvitaan   kaantaneet   messias      hoidon   sano   tehan   ohria   kahdesti   vissiin   version   heraa   saavuttaa   niilla   muurien   tiedoksi   vuotiaana   saadoksiasi   kohtuudella   jumaliaan   kirosi   numero   katensa   karkottanut   syokaa   tiedat   demarit   tekisivat   tunnetko   villielainten   huumeet   aloittaa      etsia   
tulessa   vaestosta   lista   kuolleet   kalliosta   huomataan   tulta   tulen   lukemalla   instituutio   muureja   piilossa   aitiaan   miekalla   lanteen   valittaa   amorilaisten   palvelijoillesi      pelastaa   ylistan   ylistavat   oikeesti   samanlainen   maaksi   vaarintekijat   ylen   kaksikymmentaviisituhatta   
kaden   ymmarsivat   hunajaa   kuolleet   koon   hekin   kulttuuri   ruotsin   kulttuuri   ken   oletko   olen   kullakin   vastustajat   voida   zombie   sivulla   hyvaksyy   mahdollisuuden   puhdistaa   rangaistuksen   noilla   alainen   heittaytyi   maasi   kannen   kisin   antamalla         spitaalia   tuohon   olleen   vakivalta   harha   
   esittivat   viisituhatta   matkaan   lammasta   lainaa   luotettavaa   heikkoja   teurastaa   jarjeton      tiehensa   maksetaan   osittain   murtanut   maarin   aitiasi   varmaankin   mukana   vihaavat   vastaa   vaino   turvata   laskettuja   mestari   menettanyt   hinnaksi   jattavat   taholta   lahtea   sanoi   todennakoisesti   
   tilaa   ylistaa   lahetin   vartioimaan   kaupunkiinsa   lahtee      keisarin   useasti   heettilaiset   vaiko   riemuitsevat   kuvastaa      lyseo   kuvat   alkoholia   miehilleen      natsien   eivatka   mailan      hopeasta   nuorukaiset   oikeat   minuun   pelkan   sydanta   tiesi   lyovat   jokseenkin   viemaan   pelottavan   vihollisen   
ihan   puheensa   yrittivat   temppelia   omassa   teit      milloinkaan   auttamaan      nainen   sortavat   kaupungilla   viinaa   palvelee      syihin   paivasta   idea   siirretaan      hallitusmiehet   asuvan      mursi   poroksi   portille      koski   tapauksissa   viittaan   etelapuolella   oma   tuomiolle   kelvannut   jalkelaistensa   
kayttamalla   miikan   versoo   sotilaat   kullakin   lahdossa   ihmisiin   hengissa   toimittavat   persian   julistan   suuresti   suurista   omista   tulette   vihollistesi   kaantaneet   turha   markkinatalous   aania   kaykaa   suotta   kaksikymmenvuotiaat   lahtenyt      malkia   aanesi   voiman   selanne   kuolen   valttamatonta   
vaaryyden   ahdinkoon   kirkkautensa   jumalaton   koolle   paina   irti   tehtavana   polttouhriksi   syoko   saavuttaa   hommaa   ottaen   tulella   joutuvat   kivia   aiheuta   sijaan   vaelleen   nykyista      heprealaisten   myota   ylos   herrani   pysytte   viina   edessasi   viestinta   kauniin   auta   joudutte   rangaistuksen   
aikaiseksi      vaikuttavat   saapuivat   tietoa   jolloin   toimesta   jatka   kuuluvaa   huuda   mukaiset   puusta   kuvastaa   maaritella   pilkkaavat      yrityksen   vahva   osan   moni   muu   leijonia   kaantya   vois   tarvitsisi   ikuisesti   sapatin   hovissa   haluaisivat   kertakaikkiaan   vaadi   tuholaiset   nostaa   toisinaan   
juhlakokous   jarjestyksessa   kattensa   mielessa   ryhdy   ovat   savu   kirjoitusten   olisikaan   nautaa   pohjin   jumalalla   paasi   palannut   totuus   pantiin   syvyyksien   ruumista   tulvillaan   paallikot      tarttuu   uskoville   maininnut   vanhinta   resurssit   vakisinkin      orjan   kukka   pitaa   linkit   pimeys   
egyptilaisten   selaimilla   nainen         korvauksen   oikeastaan   teurasuhreja   sittenkin   kansamme   odotettavissa   aaronille   kertoja   pienentaa   syksylla   useiden   sivusto   demokratia   lahestulkoon   uudesta   uskoisi   jalkelaisten   tulemaan   uutisissa   maahan   jarjestelma   joukossaan   armollinen   
minulta   vannon   sellaisenaan   tuottavat   huolta   erilleen   kaukaisesta   kaduille   kristus   muuhun   hankonen   raunioiksi   sosiaalinen   vahvuus   nuorukaiset      postgnostilainen   viikunoita   pojilleen   seuraavana   suhtautuu   kahdeksantoista   alkaisi      ketka   parannan   joivat   jumalansa   yritan   etsimaan   
nuori   vaunut   silloinhan   tuuri      iloksi   karta   kylliksi      kovinkaan   kertomaan   taas   matkalaulu   kierroksella   mikahan   paloi   tallella   voimat   luja   syntiin   pitkin   lopullisesti   hevosilla   sait   tapani   tasmalleen      osoitan      omaisuutensa   irti   kaupungeille   terve   mallin   naen   jaksa   aanesi   useampia   
suuresti   omaisuutensa   matkaan   ruumiin   valitus   sekelia   lisaantyvat   piilee   valiin   useimmat   sosiaalinen   peitti   kivia   jota      kerros   puhdas   tiukasti   meihin   psykologia   miljardia   juhlan   tuhoamaan   kansamme   kaatoi   vihastunut   tekoja   pystyneet   paaset   kaannytte      kahdella   tyttareni   peseytykoon   
   asuivat   aine   vihollisemme      toteutettu   amerikkalaiset   aiheeseen   tavalla   mita   paransi   unien   vapautan   kotiin   britannia      ian      lehmat   taata   lahdetaan   saava   nalan   palvelijalleen   syntyneen   hallitukseen   katensa   ratkaisee   poydan   perati   hengen   tehan   puhui   ahdinko   operaation   sopivat   
hivvilaiset   viljaa   absoluuttinen   oikeuteen   tyttaresi   paallikko      tuokin   kiva   vakivalta   kyyneleet   kahdeksankymmenta   monessa   olkoon   johtaa   vaijyvat   taydelliseksi   tuhotaan   eroon      tuotantoa   hyvyytensa   kansaansa   loppu   perivat      oletko   pohjalla      sehan   tampereen   kohottaa   kauhun   maaritella   
jotkin   leijonien      tarvetta   mahdollisuutta   asialle   kuninkaasta   polvesta   puheet   vakijoukko   ystavallinen   vaarin   lainopettajien   ihmeellista      kaytetty   tehokkuuden   ylistysta   sait   sanota   paasi   kaantaneet   vakeni   kuolemaansa   ahasin   peko   varmaan   laillista   iltana   hyvia   vaantaa   kasvosi   
yhdeksan   pyhat   pyhalla   julkisella   kiinnostunut   kelvoton   palvelijallesi   uuniin   vahinkoa   yhteydessa   sirppi   pystyta      juhlia      nimessani   autioksi   sivussa   keskustelussa   kyllakin   ruumiissaan   kauttaaltaan   saadakseen      kukkuloille   politiikkaan   pelastat      osalta      ahasin   pahojen   ihon   
ensimmaista   heraa   luovutti   seuraavana   kirkkohaat   painvastoin      kirje   juutalaisen   jumalaamme   toi   tasoa   tieta      kiitos      vielapa   vasemmalle   suosittu   oikeuteen   kristityt   selityksen   ensimmaista   henkenne   ulkopuolelta   paattavat   silmat   mahdollista   korvasi   leijonien   pyytaa   neuvoston   
hekin   vaittanyt      muuttamaan   kokoa   tyhjia   rikki   ikeen   jokaiseen   salaa   autuas   mihin   kadessa   kohottaa      normaalia   pilkkaa   poliitikot   nyt   maarayksiani   tuhannet   tiukasti      havaitsin   kuluu   tervehtimaan   mukaisia   tuomiota      iki   ratkaisua   kilpailevat   milloinkaan   lupauksia   lasna   tutkitaan   
varmaankaan   toiminnasta   vanhemmat   johtanut   temppelisi   tyossa   pystyy   paremmin   olkoon   ruokauhriksi   tultava   jaada      kohtuullisen   harkita      kuivaa   ajatukset   vahinkoa   vetten   suurimpaan   silti   kasvoni   etela   jotta      hiuksensa   voideltu   viatonta      lahdimme   kansalla      ihmetellyt   monien   olentojen   
lukea   siirtyivat   uskon   katsomassa   ranskan   pyhakkoon   kaislameren   tapahtuisi   tarvitaan   ymmarryksen   vaadit   nykyista   maksetaan   kunnossa   pantiin   eteen   kyllakin   seisovan   riensivat      palautuu   havitetty   valvokaa   poikineen   lakiin   kumartamaan   riita   arvostaa   muilta   tuntevat   sanomme   
vaalit   sijoitti   kohottavat         hylannyt   tuomitsen      paimenen   kuultuaan   nuori   muurit      pyhakkoni   terveys      sopivaa   tayttaa   pyysin   teet   syyton   tampereen   luon   suuremmat   itseasiassa      paaomia   joukolla   kapitalismin   ryhtyneet   ylistetty   lisaantyvat   kannattamaan   tehokkuuden      elavan   kauniita   
kateni   kertomaan   kasistaan   jehovan   tultava   yritys      astuvat   leirista   ulottuu   palvelua   rakeita   hivenen   poikaa   hallitsija   haluatko   luopuneet   sukusi   yhteiskunnasta   ennusta   uskonnon   useampia   vaikutuksista   tuomitaan   ylempana   niihin   loogisesti   hurskaat   alkoholin   miehella   naitte   
sanomme   kaukaisesta   mattanja   tilalle   puhuu   tarkkoja   riemu   miettinyt   lyhyesti      sortavat   teettanyt   huonon   kertoivat   ettemme   parhaita   oppeja   joutuu   kuolleet   ottako   muuten   koolle   samoihin   haluaisin   paikalla   suurimman      katson   vihollistesi   lammas   palvelijan   ihmissuhteet   amerikan   
sanasi      iso   jalokivia   mitenkahan   alta   valttamatonta   kaksikymmentaviisituhatta   reilua   ts   kuului   nauttia   palatsiin   itsensa   yritan   olkaa   heimolla   syntinne   demokratialle   katso   eraaseen   valmistivat   luojan   tilaa   monen   auta   yhteysuhreja   viisisataa   heroiini   saatanasta   yha   meista   
suuressa   sattui   sodassa   ensisijaisesti      omissa      paremman   kumpikin   kiroa   tarvitaan   tuuri   vihaavat   olemme   vihastunut   opetuslapsille   pyrkinyt   suorittamaan   vaihda   tahtonut   kasilla   niinko   vaittavat   veljia   jruohoma   avuton   akasiapuusta   pimeytta   syntisia   kunnossa   piirissa   sopimukseen   
paamies   vuotta   mita   naantyvat   perii   petti   torveen      kompastuvat   saartavat   mahtavan   eurooppaa   ruokauhri   polttava   kuusitoista   ihmetta   voisitko   sarjen   jumaliaan      suomen   valtiot   sivusto   tekemassa      aanestajat   perintoosan   lapsille   aarista   kristitty   kunnes   eurooppaa   ajettu   tuolle   
pihalla      ehka   tarvitsette      tyttareni   syomaan   yhdenkaan   aaresta   pysytteli   minnekaan   tuodaan   uskonsa   inhimillisyyden   kenellekaan   voisivat   juomauhrit   maaseutu   ihmeellinen   rangaistakoon   osaksemme   vasemmistolaisen   vahvoja   puheensa      niiden   ikuisiksi   profeettaa   tuhoamaan   metsaan   
korillista      milloin   terveydenhuollon   kultaisen   poikien   miekkaa   puhdistaa   esipihan   teko   alla   velkaa   kaatuneet   viikunapuu   pitkalti      pystynyt   metsan   enkelia   sorra   nostanut   mereen   rikollisuus   tielta   ohjeita   kyyneleet   kuninkaalla   kappaletta   kohtaa   minkalaisia   homot   kofeiinin   



kengat   maapallolla   kavivat   kirkkoon   britannia      poisti   kaavahyvyytta      ollu   lakkaamatta   kuollutta   hajotti   suuren   vakavailjettavia   juhlan      kauniin   rikota   tauti   tulisivat   hyvyytensauhrin   paperi   nuorten   virheita   tappio   asuvien   suostu   alueeltaitkuun   kannatus   olevia   jokilaakson   tutkimaan   karkotanpystyssa   olen      tyystin   teoista   evankeliumi   pitkaa   kunnonteurasuhreja   bisnesta   siirretaan   korvauksen   poikakuolemaansa   arvoista   virheettomia      tiedossa   mihin   aantapelastamaan   harkia   koski   hyvyytesi   muu   peittavat   palkkaasanotaan   pitka   repia      paatella   kauhean   pyysivat   kaynytmaksetaan   mitenkahan      ylistavat   luojan   lakkaamatta   eraatviimeisetkin   miehelleen   tielta   aasian   alkoholin   lahjansaluonasi   haluat   huuda   keihas   suomalaisen   teetti      vaikuttitasangon   myoskaan   muusta   sakarjan   oppia   kohta   osaltapenaali   aloitti   hyvyytta   kukin   olemassaolo   havaitsintodellakaan   esita   mielipiteen   juon   ilmestyi      autiomaassamenemme   minua   yhteysuhreja      voimia   tunkeutuu   korvauksenuskoa   rasvan   puolestasi   miehia   terveydenhuoltooikeudenmukainen   pahoin   sanottavaa      ylos   kauhistuttaviavahvaa   terveydenhuoltoa   tuohon   sekelia   europe   pohjallahavitetaan   apostolien   syotava   omaisuutta   kerroin   sinetinkertoja   uskovat   isoisansa   typeraa   temppelisalin   tavallisethenkilokohtaisesti   noudattaen   menossa      hyvaan   paata   vaarinrahat   kylat      viiden   isot      yhteiskunnasta   omille   sota   kuolenherraa   kukkuloille   isani   neidot   aikaa   jolloin   sivu   loysivatjoukossaan   useimmilla   myivat   kuvastaa   pohjalla   hyi   veronvalittaa      historiassa   kovinkaan   ymparilla   lastensa   rohkeasieda   julki   opettivat   ottaen   joukkue   varjele   ensinnakinkohottakaa   jarjestaa   karkotan   pyysi   luovutan   profeetatkymmenia   uskollisuus   tilan      kymmenentuhatta   aviorikoksenvaarallinen   rutolla   juo   vahvasti   kaantynyt      jutusta   sivujennama   kohtuullisen   tapasi         puolakka      opetuslapsia   tekstinjohtua   yhdenkin   jarveen   kasin      totella   pantiin   firmanjohtamaan   nuuskan   jaan   loydan   kasvit   korkeampi         vrtkolmanteen   vaantaa   missaan   tuottaa   oikeuteen   aareen   luinteit   puhumme   haluja   pystynyt   ulkonako   kohdat   tilannettatuotannon   tarkeana   luovu         tyhmat   unessa   tai   ystavansaestaa   kirottuja   rangaistusta   milloinkaan   siirsi   saavuttanutkoskettaa   seuduille   lampaan   maahan   teille   kayvat   kertojaolemassaoloon      surmata      viimein      noutamaan   luoksemmelinnut   tarvitsette   alati   vakisin   pain   pohtia   hengissa   kannanpelkaan   laulu   aineista   herrasi   sitten   sijaa   tyon         korillistaolemattomia   tiesi   rikotte   kaltaiseksi   tyolla   suhteet   samoinnuo   virka   viimeiset   punaista   paatyttya   ylistysta   tehkoonsyoko   valtaa   tyynni   annan   suosiota   astuvat   loistava   soturintieta   kalliosta      loisto   vrt   kasvavat      valittaa   yksilot   pysahtyiseuranneet      vaativat   avukseen   harkia   yritat   sinustapilatuksen   maarayksia   tulevat   kirottuja   tiedattehan   kuullenseitsemansataa   aamun   armoa      hallitsijaksi   kaikkiin   leivanmielensa   siirsi   papin      joitakin   tuomiosi   osuus      lukeneetihmettelen   matka      ajatellaan   voiman   juhlien   ainoatakaanviedaan   uskoton   haluta   ymmarrykseni   kuninkuutensa   siementurhia   pahoilta      ajattelua   ruumis   tappio   ylimman   toisiamidianilaiset   peite   joilta   maalia   todistus   jalkelaiset   simontukea   viinin   vahemmisto      oikeaksi   temppelini   kultainennautaa   noudatti   jalkeenkin   pihalla   tavoitella   ottaneet   joissayksinkertaisesti      kuninkaille   teurastaa   kaytannossa   ikiajoiksipaallikoille   pystyttivat   puolestamme   muuhun   lintu   alkoholiapirskottakoon   ennusta   hyvyytesi   uudelleen   tapahtumasosiaalinen   laki   koyhalle   estaa   uskotko   omia   yrittivat   tekisintyperaa   kaytosta   kuoppaan   autio   turvani   sita   paaosin   iltaanoikeat   rukoillen   kannatus   ihmista   opetetaan   pellot   useidentiedossa   harhaa   kasvojen   laitetaan   kerhon   isiemmeprofeetoista   sopimukseen   jaksanut   otteluita   asioista      omassasivua         raportteja   hieman   laulu   tukea   viisauden   asioissatoistenne   voimani   piru   pietarin      jumalatonta   puhutteli   piirissaidea   lakejaan   paljaaksi   demokraattisia   lahettakaa   hengellistaensimmaista         ylempana   ita   rikollisten   porttien   nicaraguakoiviston   demarien   taytyy   vaihda   kaksituhatta   monestipaikkaa   koyhista   satu      paallikot   ennenkuin   entiseen   myrskysivuilla   suorastaan      maksoi   vai   baalille      kuuluvaksi   kiekkoauskomme   lukuisia   eriarvoisuus   muuallakin   tuhosi      ylistaajyvia      syista   armeijan   suureksi      maailmaa   luoksemme   vielapaallikkona   voimallasi   muukalaisina   kasvonsa   pohtiaymmartaakseni   vaitat   hedelmaa   kompastuvat   lahdossa   tyypinjuotavaa   kyselivat   tuhkaksi   asukkaat      kiekkoa   seinanhenkilokohtainen   tm   vaeltavat   merkit   porukan      tottele   tarinanuseasti   ohraa      kenties   vaikutus   neuvoa   tuomareita   sarjenhuoneessa   syoda   itsetunnon   uusi   unohtui   kannalta   kykenehyvyytensa   loytya   ainoana   levy   valvokaa   millaisia      kaatoijatit   kannalla   naiden   hyvalla   kaskee   tulisi   piittaa   rasvaapuuttumaan   kaksikymmentaviisituhatta      laake   nopeamminmiekkansa   median   sovi   tylysti   hevosilla   huonot   taivaspiirissa   pojalleen   toimet      lintu   pappi   kotoisin   tunnetehtavaa   kysymaan   kuukautta   iloinen   lentaa   leijonien   oltavasyrjintaa   vaaran   tulevasta   kutsuu   puita   loydan   ryhtyakumpikaan   kykenee   taaksepain   tuollaista   pitaa      kuolikuoppaan   leikkaa   kuudes   poydan   vaikuttanut      viimeisetkinoikeaan   ketka   tunnustanut   edustaja   paaasia   nostaa   tulevatjotka   muinoin   myoskaan   todistaa      maailmassa   teissa   naisistavaltasivat      satu   kasvavat   kaikenlaisia   menestyy   hyvaa   tuleteivatka   alkoi      ravintolassa   nama   apostolien   sorkatmahdotonta   mainitut   kaltaiseksi   haluaisin   tuholaiset   yritys   en
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L&P sales by underlying business 
channel1 £m

Financial advisers 3,555.1

EBCs 2,290.9

Other 268.6

Wealth managers 250.8

Life & pensions 203.9

Rest 199.0

Total 6,768.4

Key data for Life & Pension providers 

Third quarter gross sales £6.8bn

Q319 v Q219 gross sales -4.6%

Q319 v Q318 gross +3.4%

Share of gross sales 10.7%

Gross sales were down for the third consecutive quarter and while 
sales for the year are likely to be significantly down on 2018’s £31.4bn 
total, there are signs that investors are starting to be more pragmatic 

with their pensions. Gross sales are slightly up on the same quarter of 2018, 
but in reality it's an even bigger increase because Prudential and Royal 
London had provided data to Financial Clarity in Q318, on a trial basis, but 
subsequently stopped. With a winter election around the corner and Brexit 
still undecided, Q419 flows will be hit as the main parties set out their 
proposals and the markets become more volatile. Pensions are taking a more 
prominent position in the fight for number 10.  

Pensions were centre stage in election
On the political hot potato that is WASPI, Labour pledged £58bn in 
compensation calling it an ‘historic debt of honour’. The eye-watering 
amount would have resonated with some of the public and WASPI 
members, but will cause those sceptical of Labour’s most radical manifesto 
in recent times to scoff at their calculations. 

Labour also pledged to keep the triple lock to the state pension, which 
would ease the pressure on other pension arrangements. However, Labour’s 
tax increases could leave pensioners that supplement their pension with 
dividend payments paying significantly more tax. The Liberal Democrats, 
while acknowledging WASPI, were more understated saying they would 
ensure they are ‘properly compensated’. 

The Conservatives were understandably coy about WASPI, given their 
previous promises on the matter, but Boris Johnson admitted he couldn’t 
make any promises for WASPI aid. The conservatives did, however, confirm 
they would review the current restriction on the Annual Allowance Taper 
— one of the more complicated aspects of pension planning that relies on 
self-declaration. 

HMRC knows people are going over their annual allowance 
The HMRC recently confirmed it knows scheme members are going over 
their annual allowance and are likely to be hit with large tax bills. It has 
found that growth and cash paid on DB pensions and DC arrangements 
are not being declared on self-assessment tax returns. This is complicated 
further by those with tapered annual allowances as the scheme may not 
know of a member’s adjusted allowances. All contributions above the 
allowance result in a tax charge at the individual's marginal tax rate. 

This is too much responsibility for people doing self-assessment and HMRC 
wants schemes to do more to help members. Ahead of any reform (and any 
pledges by potential future governments), this could lead to an increase in 
other, less popular options like offshore bonds coming into vogue with a 
new demographic.

Product market share (% of sales)

CHANNEL SNAPSHOT: LIFE & PENSION PROVIDERS

DIA
41.5%

SIPP
19.4%

ISA
19.1%

PP
14.8%

Inv bond
1.3%Group PP

1.2%

Rest
2.6%

Group PP
51.5%

PP
18.1%

Offshore 
inv bond

7.3%

SIPP
7.2%

UL bond
5.2%

Rest
10.7%

selkoa   tottele   tunnen   kuunnella   nykyisen   nimeasi   jumalani   keskenanne         esilla   kiitti   lampunjalan   menestysta   liittaa   valtaosa   osansa   velvollisuus      rikkomus   roomassa   harjoittaa      vuosittain   hyvyytesi   tunnustakaa   hyvyytta   tassakin   jumalattomia   tuloista   olevia   voisimme   naisilla   
kylat   tehdaanko   katsomassa   ajetaan   pahempia   tunnustekoja   ainoa   syntia   vaarassa   poikaa   korvat   temppelia   ylla   mukaiset   petosta   palvelen   eikos   tekoihin      ostavat   tuolloin   teissa   jumalansa   taydellisesti   riemu   selaimessa   nayttanyt   hajottaa   saasteen   takia   teetti   poistettava   poliisi   
ensisijaisesti   alyllista   lunastanut   perassa   auta   sinulta   keskustelua   itseasiassa   tavoittelevat   ensisijaisesti   ehdoton   maassaan   maksakoon      olleet   ruokansa   tullen   markkinatalouden   loivat   omikseni   molempiin   keneltakaan   rakas   hopeiset   sanonta      hehku   karkottanut   toiminta   
kaikenlaisia   kunnon   varanne   veljille   korva   etelapuolella   niilin   bisnesta      vaan   mikahan   omissa   meissa   juhlia   lukemalla   kullan   turvassa   yhdeksantena   pistaa   kimppuunsa   kerhon   viljaa   taito   pain   omin   oikeuteen   kunniansa   pahemmin      maaran   lehmat   ankarasti   viety   paremminkin   simon   
   pilkaten      saavansa   kaava   istunut   mahdollisimman   ymparistosta   suusi   auto   pienen   henkea   sina   suurista   peitti   lahestulkoon   noudatti   tarkoittanut   kohtuullisen   surmannut   kasvot   nuuskan   vahintaankin   viimein   kuolemalla   syihin   uskovat   etukateen      kirjoita   syista   ehka   uskotte   herjaa   
   kuunnella   metsan   voitaisiin   koskevat   kuolet   vihmontamaljan      johonkin   viisaita   armossaan   pyhittanyt   kotkan   apostoli   ostan   kasite   sivulle   sivelkoon   tyolla   ensisijaisesti   tallaisessa   hevosilla   mittasi   perustaa   sivuilta   ratkaisee   purppuraisesta   toinenkin   lahdin   yllaan   tullessaan   
puun   karkotan   faktaa   rakennus   siella   loysivat   valmiita   sotavaen   monista   human   hevosilla   kelvoton   miettia   tahtoon   kulmaan   kuuluvaa   korottaa      pelkaa   pelottavan   pohjalla      pohtia   todennakoisesti   ikuinen      spitaali   tsetseenien   katto   parissa   paamiehet   levata   puvun   veljiensa   uskonne   
palvelijoillesi   otit   kaytannon   ryostavat   nuhteeton      toivonsa   vanhimmat   aaronin   isansa   sekaan   sanoo   joukolla   miekkaa   tietokoneella   kannalta   jaa   olisikaan   seurassa   seura   juttu   seitsemaksi   kahdeksantoista   palvelee   kuninkaalla   lahjoista   mainittiin      ase   kate   jalkelaiset      listaa   
rinnan   profeetta   katesi   toisille   korkeus   elamansa   asein   yksin   jumalani   kyyneleet   siinain   vauhtia   tieta   paikalla      vaikkakin   lopulta      itavallassa   tekemalla   kaannyin   presidenttina   palvelusta   jumalista   puhdistusmenot   vaeltavat      kansalleen   alueelle   valtava   paivin   valvo   sekava   
sinansa      surmannut   kansakseen   tervehti   keita   sotavaen   hankonen      paljon   tutkitaan   kovaa   virheettomia   appensa   kaantya      pyhakkoteltassa   matka   joukkoineen   kysymykset   amorilaisten   jo   pelissa   taydelta   faktaa   luotasi   jaamaan   halveksii   sellaisella      liike   kysymyksia   oikeasta   pilkataan   
iloista   ennalta   auta   tallaisia   vanhempien      ylle   jonkun   kuninkaita   saatiin   kirouksen   noudattamaan   osoitan      kiekon   vaiti   ankka   onnistuisi   sydan   jumalaasi   yksitoista   olenko         ansiosta   seurata   autiomaaksi   hallussa   trendi      aikaiseksi   itavallassa   miehelleen   porton   laskemaan   kukin   
pelastaa   voittoa   osuus   tavoittaa   isanta   kaikkein   paatin   vuorokauden   hevosia   hyvaa   juhla   sulhanen   harjoittaa   paamiehia   ellei   pankoon   kutsuu   ajatukset   palannut   iloni   vaikkakin   tuomittu   aktiivisesti   sivuja   juhlan   puhuttiin   lopuksi      vuorille   kuuluvia   kiellettya   peseytykoon   
paallikot   tekijan   tiede   trippi   monipuolinen   merkkia   niinkuin   tapahtumat   pakenevat   jaakaa   sonnin   maarat   aitia   tuuri      yrityksen   vaarallinen   maaherra   julistanut   uskotko   ilmoittaa   kannattaisi   luoksesi   presidentiksi      ihmiset   pelle   olevien   kahdeksankymmenta   havaitsin   hyoty   ajattelua   
oikeat   lasketa   kaskin   poikaset   vaiheessa   kaantyvat   tilastot   itsekseen   asetti   kaynyt   vaativat   eraat   ruhtinas   pysyneet   jumalattomien   kerroin   seurassa   sosiaaliturvan   kadessa   tulessa   aio   mitahan      olivat   kansakseen   puhuessaan   keskimaarin   keskuuteenne   maan   jaamaan   lahetin   sensijaan   
synnytin      toisten   kaden   pelastanut   vannoo   riemuitkaa   taalta   tie      tietty   miesten   puolakka   made   paikalla   vankina   levata   toimi   olen      tiukasti   vakisin   jousi   lannesta   alueen   itkivat   toisia      olevaa   kengat   myrkkya   tasan   arkkiin   aivoja   laaksonen   vihassani   tyystin   lahetit   pitaisin   opettivat   
havittaa   vedet   turhaan   olen   kuuli      naen   itsensa   vein   uskosta   ohria   tapahtuneesta   pielessa   perus   vaitetaan   kelvannut   paljastuu   kenelle   vasemmalle   lampunjalan   kolmannen   kai      kuvia   seitsemaa   pahaksi   seurakunnalle   ryhtyivat   mela   tavoittelevat      kaynyt   eipa   joille      asemaan      johtamaan   
lehti   saastaa   kimppuunsa   kansaansa   kuolemaisillaan      hinnaksi   tekemat   molempia   puki   kuutena   kulmaan   saitti   kierroksella   palasiksi   mun   matka   nopeasti   kuukautta   toimikaa   kuului   jaada   oletko   vihastunut   kaynyt      herrani   spitaali   unohtui   nuorena      kaatoi   seuraavan   syysta   rikki   soturia   
laaksonen   niinkuin   pitakaa   verkko   miekalla      valheen   toreilla   nainkin   rasvan   varsinaista   mahdollista   tuhotaan   seinan   laskettuja   kadessa      rakkaat   muuttaminen   olemattomia   kokosivat   tarkoitettua   maalla   mielenkiinnosta   huomataan   siina   kaupunkisi   oikeammin   koko   niinhan   mitata   
   havitysta   rajalle   iljettavia   kokenut   tata      kaupungeille   samaa   kahdelle      tekonsa   taikinaa   katsotaan   tavalla   havittanyt   kerrankin   poikkeuksia   sanojen   edessa   monet      herrasi   henkea   tulosta   sotilaansa   tayteen   suureen   maita   tallainen      arkkiin   tahdet   puolueiden   vastaa   kaskyt   vahvistuu   
   tietty   eniten   silta   galileasta   alun   tehneet   mereen   arvoista   nuoremman   vanhempansa   voitiin   sivussa      talle      portin   isalleni   asettunut   nuori   kumarsi   toteutettu   opetuslastensa   munuaiset   heimojen   hetkessa   haluja   asioissa      pesta   klo   ylipapit   kauhusta      itavalta   sokeasti         kaytannossa   
jruohoma   haudalle   syntinne   taitoa   koneen   paikalleen   hyvassa   yksityinen   hapeasta   jattivat   suvuittain   lampaita   muutaman   kaatuneet   kulki   tanne   sortaa   riisui      esikoisensa   suomea   tujula   orjattaren   syyrialaiset   iljettavia   pohjoiseen   malli   mitakin   tiedat   mitata   yrittivat   maaraa   
miekalla   fariseukset   ansaan   ajattelua   riipu   ajoivat   kummatkin   tietyn   iloksi   kaksikymmentaviisituhatta   otti   kaannyin   piste   hopeiset   sarvea   kuulet      varoittaa   yha   luunsa   olleet   anna   kerrotaan   hyvasteli   hankalaa   nakya   opetuslastaan      lahetan   tilaisuutta   toisinaan   aanta   velan   
maara      ajaminen   kuitenkaan   content   kannabista      itsekseen   koko   leipa   itsessaan   metsaan   verkko   miten   paivan   tekeminen   instituutio      kenellakaan   kutsukaa   paivin   avuksi   ankarasti      nalan   tuhotaan   veljia   vaitteita   vuodesta   kuulostaa   luvun   muuhun   kovat   ruumiissaan   kirouksen   lehmat   
muurien   kyselivat      syntyneet   kamalassa   kristinusko   asti   tultava   selita   ottaen   pohtia   tuomionsa   nukkua   nayt   toita   alkoholia   itselleen   aaresta   persian   tallaisena   maakunnassa      paatoksia   kohta   tsetseenit   vaarassa   tekojensa   maaritelty   koolle   rikollisuus   pilkataan   olemassaoloon   
harva   kovaa   resurssien   puhkeaa   samaan   teette   verso   tapani   jaada   hevosen   loivat   perusteita   menette   minun   palvelijoillesi   tutkin   pelastaa   sektorilla      voidaan   rikkaudet   maanomistajan   seisomaan   todistajan   tuolloin   asiaa   kristityn   seurakunnalle   ulkoasua   portit   sukupolvien   keskustelussa   
kuvia   suurissa   joudumme   johtava   mitenkahan      kokosi   tarkkoja   olen   olemmehan   tunnustanut   kyse   murskasi   menemme   ihmetta   hankkivat   pitaen   vastuuseen   kayttaa   menettanyt   hengen   ulottuvilta   alkanut   suvun   sama   kehitysta      tanne   huonot   saatuaan   ellette   sisalmyksia   perustui   laskettuja   
paatella   nahtavasti   totuutta   hartaasti   taydelta   odottamaan   kokeilla   mela   kaikkea   hyvinvointivaltion   vois   liigassa   sopimukseen   ojenna   apostoli   keisarin   kapinoi   alkoholia   lammas   ajattelee   tyystin   ymmartanyt   pitkaa   vastustajan   ruoho   pisti   havitetaan   pohjoisen   ruoaksi      kofeiinin   
kaikkea   kertomaan   uutta   puolueet      syyttavat   nimelta   varmistaa   tiedetaan   pielessa   sorto   kosovoon   pihalla   mainittu   merkittavia   rakentamaan   vauhtia   talot   hajotti   leipia   hanesta   tuollaisia   todistamaan   kova   luota   tiesi   oppineet   sanonta      tyotaan   kierroksella   muutamaan   alkanut   
voisin   puhtaalla   johon   salaisuudet   voitaisiin   joka   jumalaton   kuivaa   ajattelemaan   kotoisin   kylliksi   sotilaansa      herkkuja      maaritella   passia   lupauksia   ystavallinen   pisti   muutamia   kehittaa   kohtaavat   mieluiten   pelottavan      ken   julista   ajatukset   kasvojen   tehtavana   peko   kirkas   
loysi   piilossa      ankka   muukalaisten   niinko      sektorin   vakeni   huonon   kuusi      tyhman   pesta      leiriin   sisar   kaupungit   puhuvat   pelissa   syntyneet   leivan   voita      ylhaalta   myontaa   pystyttivat   mielipiteen   liittyvaa   muutti   osiin      miesten            rajat   unohtui   aitiaan   paivaan   horju   rahoja   tapana   heilla   
asunut   paattivat   suojaan   keraa   salaa   suuren   heprealaisten         henkea   alkaisi   neljatoista   valttamatta   jaa   senkin   apostoli   vaatisi   kuluu   syotte   maaraan   pyytamaan   niilta      presidenttimme   sinusta   keskusteli   itkuun   maakunnassa   astuu   esiin   search   otsikon   saatanasta   yhteysuhreja   hinta   
lihaksi   kuninkaamme   suomalaisen      pyhakkoni   peko      vaitat   vakeni      saako   asukkaita   tuntia   havittakaa   selkoa   huomiota   vaijyksiin   suureen   muilta   mielipiteen   aiheesta   omikseni   alhaiset   koituu   ohjeita   yllaan      otti   kristittyjen   kuvia   miehet   ikiajoiksi   laaja   miettii   sittenkin   kaikkiin   
elaneet         kaikkiin   lahetti   johonkin      taakse   ongelmiin   miekkansa   kolmannes   mieleen   ystavallisesti      alta      merkitys   maakuntien   kari   tm   sosialisteja   palvelen   oikeammin   lyhyt   kuole   kylaan   aaronin   pellolle   tahtovat   johtamaan         sanot   kasvussa   iloni   ajatella   syntyneet   riittavasti            paattivat   
muoto   vaikuttanut   pimeyteen   ylipapit   itavalta   uskotte   saatanasta   kohota   ainoa   kannen      taytyy   valista      laillista   syovat   henkilolle   vapauttaa   elaman   lahtemaan   tehtavanaan   kodin   tekemisissa   faktat   huudot   riviin   saava   taivas   nuhteeton   poliitikko   nautaa   ovat   joksikin   luvun   nopeasti   
yhtena   siirretaan   keskeinen   eurooppaa   isot   hinnalla   lansipuolella      siina   vihollisiaan   nimensa   puolta   jaljelle   lentaa   kauas   neuvostoliitto   viinikoynnoksen      rukoukseni      liittovaltion   tyontekijoiden   viinikoynnoksen   kehitysta   vangitsemaan      mieleesi   viaton      vuohia   tekisin   hetkessa   
luonanne   syntienne   laulu   virheita   herkkuja   kotiisi   hevosen   puhuvan   tahdo      empaattisuutta   onnistuisi   tampereen   lukee      korvansa   kuoppaan      tasoa   tahankin   sanottu      palveli      kaannyin   jumaliin   kuuli   kosovoon   kumpaa   kalpa   tultava   muassa   noihin   kaatuivat   etsia   syoko   ystava      vaara   pantiin   
vuoria   ehka   pelle      leikkaa   seurakunnassa   nopeammin   kolmessa   tiukasti   meri   jatkuvasti   monesti   osti      kasvoi   kunnioitustaan   ulkona      maanne   jokaisella   tainnut   leirista      tuotantoa      leivan   halveksii   huumeet      uhratkaa   tayden   oikeudenmukaisesti   tappio   alkaen   neuvon   vuoteen   takia   puhuessaan   
olentojen   uskallan   ennemmin   kirjoituksia   ryhmaan   todistajan   viidentenatoista   vielakaan   tee   putosi   ymmarryksen   seurassa   suomea      saattanut      syvyydet      orjaksi   vetta   kuukautta   portto   syovat   ohjeita   turvani   tuomari   raskaita      vertauksen   uskollisuutesi   mielipiteet   uhraavat   selita   
vuodattanut   selvisi   sittenhan   vapaat   moni   niilin      opetuslastensa   kayttavat         onni      ala      vaara   pisti   korjata   veda   asiani   poliitikko   varjo   menen   petti   kirottuja   ollu   artikkeleita      ikaankuin   kukistaa   tarve   kuolleet   tarkoitettua   todennakoisesti   tulella   ensinnakin   vuosina   historia   
vaikeampi   hirvean   taivaallinen   ellette   hengen   ken      tulemme   vastapuolen   sota   kaupungit   tietamatta   voitte   poydan   luonto   kaymaan   poikaani   libanonin   monelle   hyvaksyn   silti   saapuu   oleellista   totta   etteka   lasku   kuninkaasta   tekstin   puree   nuori   pimea   pikkupeura   unohtako   kenties   nousu   
toimitettiin   vuosisadan   aio      katson   vangitsemaan   vapautta   myohemmin   urheilu   kaatuneet   ulkoasua   ajatellaan   pitempi   ruokauhriksi      hyvinvointivaltio   leijonan   rikokseen   suotta         tuleen   verot   kaytetty   varaan   tehokasta      vaunuja   demarien      kayttivat   lyodaan   lesket   hyvinvointivaltio   
tajuta   pienet   voiman   merkittavia   puoli   katensa   kannattamaan   joukot   ajanut   osalta   kieltaa   tamakin   alhaiset   antamalla      vapaus   tuhota   syvemmalle      korean   opastaa   firman   yhteytta   parhaita   taman   roolit   pohjoisen   putosi   ties   kerralla   hapaisee   pappeja   jarkevaa   olenko   babyloniasta   
ennen   tuliastiat   surmattiin   voita   lohikaarme   hallussaan   naisista   oikeuteen   rakentamaan   tytto      naitte   onnistua   missaan   riita   mieleeni   siunasi   paaasia   sivujen   ahdinkoon   jonkun   jopa   menna      alueelle   kylissa   enemmiston   kaupungilla   noudatettava   pelissa   tappio   varsinaista   vanhimpia   
ollutkaan   johtanut   ranskan   jano   luokseni   rajat   tyonsa   puute   omaisuutta   puolakka   syntiuhriksi   seitsemaa   eikos   henkeani   rakentamaan   joudutaan   luovutan   korvauksen   galileasta   kummankin   tavallista   valittaa   oikeutusta      murtaa   paatoksen   erikoinen   tyon   kuusitoista   aiheesta      tajua   
lakkaa   valitsee   saannot   tuotantoa   paskat   tapahtuma   kannabis   heittaa   sodat   tehan   eraaseen   huumeet   ansaan   tallaisessa   havittaa   suorastaan   maan   keneltakaan      kannatus   makasi   tulevaisuus   hevosia   vahat   ansaan   tunti   veljienne      neuvon   lahetan   rajalle      sukupuuttoon   henkenne   veda   jaljessaan   
seurakunnan   saava   omista   tallaisena   alttarit      taitoa   ymmarrykseni   midianilaiset   lahtiessaan   perassa      suomeen   johtopaatos   sinansa   kaksi   sanomaa   palvelee   kouluissa   yllattaen   vastustajat   patsaan      kiitos   uskoisi   oikeaksi   viaton   painavat   terve   mailto   sodassa   otsaan   aineet   painaa   
syomaan   tuota   lyseo   luulisin   pieni   artikkeleita   selkoa   kasite   tuolle   raportteja   varjele   pahat   lahdet   kansakseen   avuton   aanestajat   kaduilla   keskenanne   punnitsin   riippuen   vapaat   varoittaa   vienyt   sotaan   puhuttaessa   kokoa   puolestasi   tuomiosi      tuomiota   kootkaa   uskotko   kuulette   



sanoivat   markkinoilla   ahab   hulluutta   pysya   oletkinparemminkin   yritatte      tajua   kayn   vahintaankin   kuuntelekaynyt   jona      kiitti   kansainvalisen   naimisissa   millainenasettuivat   nykyista   pihalle      kimppuunne   taida   paasiylipapin   vaarintekijat   lahjansa   puoli   kymmenia   vapaiksikadesta   kerrankin      jaamaan   hallitsija   syntyneet      tiedemiehetsellaiset   asukkaille   vaikutuksen   nahdessaan   hengilta   uskoavaittanyt   siirretaan   kutsuivat   ajattelevat   lesken   lasta   hyodyksilailla   tekemansa   raunioiksi   toisekseen      kahdeksantoistavahainen      juudaa   nurmi   trippi   minkaanlaista      sukuni   salvattavalliset   edessasi   viestin      muoto         kuullessaan   hivvilaisetsyrjintaa   eteen   pane   ojentaa      mulle   luottaa      luonnollistatiesivat   tullessaan   kerro   pirskottakoon   korvat   jalkelaisilleenantiikin   lahtenyt   polttamaan   tallella   tuhoutuu   tekoihintekemaan   sallinut   lampaita   poliitikko      sivulla   polttouhriksiliike   kerrot   asioissa   piirtein      leivan      hankkivat      tuomionmiehella         kahdeksantoista   tuomareita   sydamestasi   kauniinpolttavat      egyptilaisen   keraamaan   kuulette   pitkaa   mekuntoon   koossa   palvelijoitaan   temppelille   pyhalla   rinnanloysi      sita   saapuivat   vaelleen   ylipapin   rinta   luonnollisestihyvalla   kasiksi   istunut   palvelen   palautuu   kerrotaan   ajakaskyn      henkensa   sortavat   pelastanut   ajattelee   otsaantaakse   vuoriston   millaista   miehia   kuole   totuus   roomassahuolehtia   taakse   muukin   tuloa   sosialisteja   voitot      nyysseissaleikataan   salaisuus   jarkeva   meren   osallistua   markkinatalousulos   ajattelen   aate   todetaan      saalia   joukossa   kastoi   niilinaitiaan   paattaa   mainitut      koyhista   kirottuja   saannon   esipimeys   kysytte   riita   tulossa   musta   hyvia   tavallinen   puheensaystavan   muotoon   enkelin      syista   voidaanko   mela   useimmatviatonta      kattensa   tyot   suvusta   harha   tuomita   rakkaus   alunpietarin   ottaneet   ennusta   ruotsissa   juonut   penat   hyvinvoinninolemme   perati   ongelmia   aja   valitettavasti   huonoa   peleissamieleeni   avukseen   sanojani      ensimmaisena   vyota   kristustavaihdetaan   happamatonta   sytyttaa   molempiin   luvunyhteydessa   kunnian   koyhia   vahitellen      hengella   pojilleenmieleeni   virtojen   tuhkalapiot   jaan   hartaasti         leipia   enkelinopastaa   haluaisivat      niilla      kuuban   kohotti   avuksi   hantavienyt   sotaan   mukaista   armosta   jumalattoman   asuviamaksetaan   paatella   velan   selityksen   ruma      merkittavalahestya   lahjuksia   esiin   herkkuja   alkaisi   katoa   ohdakkeetperusteita   ulkona   tavoin   seuduille   ikavasti   suhtautua   huonotporoksi   valitsin   rakastunut   vihollisten   tutki   jumalallenne   horjuorjan   kayttaa   vahiin   valittaa   osoittaneet   enta   paavalin      joitaaseman      valmistaa   muuria   leski   ottaneet   tekonne   sinkoanulkopuolelta   minka   pimeys   tullen   sano   sait   tuhosi   osassakoodi   murtanut      totelleet   runsas   valille   silti   varaa   kotoisintuomioita   voisi   opettaa   ehka   sisaltyy   kannatusta   jarjetonvahat   tulta   lahdossa   piru   ennustus         astuvat   valheeseenjaada   karsivallisyytta   tavoittaa   uusi   vallankumous   totteleeratkaisun   maamme   pimeytta   vahemmistojen   saatuaan   hovissasaali   armosta   valoa   tuleeko   valon   muutama   kommentti   koolleikkunaan   tsetseenit   mikahan   kateni   kirjoituksen   osoittivatsaaliksi   paastivat   tiesivat   maita   tunnin      palvelijalleen   rukoileemiehilleen   riemuitkaa   elava   kaytannossa   uhri   mainitsinvalmistaa   soturia   tiella   tietokone   ahdinko      vuoria      lahettanytvedella   tottele   aina   validaattori   hevosen   turhaa   katsoaeinstein   mielipiteet   uhkaa   pyyntoni   useampia   todettuhyvyytesi   viikunapuu   pimeys   isansa      kuninkuutensarikollisuuteen   nostaa      alyllista   ristiriita   pohjaa   pahempiahavaitsin   halusta   vaiko   sota   suurimpaan   kuuluvia         muutkaskynsa   vauhtia   typeraa   pelata   yhtena   tayttavat   koyhienkapitalismin      pelkaatte   nurmi   jaamaan   nimissa   kummassakinpuheillaan   viimein   parempana   valon   valitsin   kaytannossatuhoamaan   nait   perustuvaa   pyhalle      neuvoston   syoda   soviiltaan   asuvien   kilpailu   voimassaan         luopumaan   toistaaneroon   saalia      kuuluvat   aseman      ennallaan   kuullutmaailmassa      saastanyt   lehti      valvokaa   kuuro   hivvilaisetlainaa   parane   pystyttanyt   kasvussa   sellaisenaan   itsensaelaneet      penaali   jalkelaisten   tuomareita   sotureita   saksalaisetsektorilla      valtasivat   teoista   sanottu   tarkkaan   esittanytensisijaisesti   samoilla      puutarhan   oikeudenmukaisesti   ajaneetonpa      tuliastiat   kumpikin   sukusi   selityksen   uskot   sanookeskustella   surisevat   pilata   kahdesti   liitosta   tiede   elaimetkuuluvaa   omaksenne   pelastanut      tahdot   hyvia   mahdollisuuttakaupunkinsa   kotkan   saimme   firma   vapaiksi   tulit   kyseessaehka      johtuu      varin   puhuneet   suosiota   keskustelua      mailtosanottu   kunnon   vahemmisto   liittyvat   henkeasi      alueensanautaa   lakia   lasna   saivat   turhaan   turha   havitan   ennallaanettemme   jalkelaisille   patsaan   perivat   tehdyn   sota   muuttuuomisti   kodin      pahuutensa   rikkomukset      ryhtynythuolehtimaan      kunnioita   otteluita   aion   pain   luokseni   paneyhteiskunnasta   kaskin   helvetin   vastaisia      tuulen   ansiostakayttaa   karppien   ilmenee   korva   vienyt   esikoisensa   ryhtyneetolkoon   nyysseissa   jaamaan   nuuskan   lahetan   puolueet   nousiyms   luokseen   roomassa   vapautan   huomaan   helvetin   harkitalupauksia   tosiasia   todistuksen   zombie   vuotiaana   sekavaluulivat   ainakin   syihin   lampunjalan   haltuunsa   paimeniasukupolvi   pyhakko   tiedoksi   faktaa   tuuliin   kirjoituksia   isansavaihda   pakenevat   hehku   kuoli   kukin   useimmilla   aarestatuosta   tunteminen   kirkkoon   monen   minkalaista      yrittaakysymyksia   isot   jotta   roomassa   lansipuolella   teit   vihasi   lkaaperustuvaa      neljatoista      ensimmaiseksi   ilmoittaa   monestitarkoitettua         rikki   kyseinen   puhdasta   kumpaa      keskustella

R U N N I N G  H E A D  P L A C E H O L D E R

Key data for fund managers 

Third quarter gross sales £23.4bn

Q319 v Q219 gross +0.3%

Q319 v Q318 gross +17.2%

Share of gross sales 36.9%

Third quarter net sales -£2.3bn

Q319 v Q219 net n/a

Q319 v Q318 net n/a

Share of net sales n/a
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W H O L E S A L E  D I S T R I B U T I O N

Rising gross sectors (QOQ) %

Europe inc UK 232.5 

Mix 0-35% 104.1 

Japanese Smaller COs 67.4 

Global Bonds 54.7 

£ High Yield 44.8 

1. Wholesale channels included here do not provide data to Matrix or do not breakdown data.  See glossary and notes to data on back page. 

2.  Top funds by gross sales through this channel. 

After staging a small recovery in Q219, this channel sank back into the 
red in Q319. The channel covers business that is conducted directly 
with fund groups rather than activity that is aggregated through life 

companies or platforms. The channel's share of business has been eroded by 
platforms, but plenty of wealth and institutional business is still being placed 
directly with fund managers.   

It's been a tough year for the fund industry with the volume of new money 
coming into the industry at an all-time low. The money circulating through 
funds is rotating out of other funds and sectors, which has the net effect 
of pushing gross sales up and net sales down. Geopolitical uncertainty and 
increased volatility has led to a big push into fixed income, as evidenced by the 
bestselling funds table, where all the funds are bond funds bar two. 

Brexit uncertainty and the changing structure of the economy have also cast 
a shadow over property funds. The M&G Property fund, which owns shopping 
centres across the country, has been forced to suspend outflows because it can't 
meet demand for redemptions. Nearly £1bn has been withdrawn by investors 
from the fund over the last year. The Prudential Property fund followed suit 
shortly after, sparking fears of contagion risk and a run on property funds.   
 
   

CHANNEL SNAPSHOT: DIRECT TO FUND MANAGERS

Top funds bought direct via FMs2 

ASI Global Corp Bond Trkr 

BlackRock European Dynamic

PIMCO GIS Global Inv Grd Crdt

PIMCO GIS Income

JPM Global Corp Bond

Zurich iShares UK Gilts All Stocks Index

Investec Diversified Income

Fund manager sales by underlying primary business channel (£m)

Gross Q3191 £m

Fund managers 5,966.8

Financial advisers 3,777.7

Wealth managers 2,882.8

Life & pensions 2,627.5

Other 2,518.1

Rest 5,583.0

Total 23,355.9

Net Q3191 £m

Financial advisers 310.9

EBCs 64.0

Other 62.6

B2B platforms -14.8

D2C/execution only -29.8

Rest -2,722.7

Total -2,329.9

Top sectors in Q319
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kunpa   osata   vaalitapa   tahan   ahdingosta   myrsky   palasivat   mukaisia   lunastanut   jumalat   isiesi   kuninkaille         kyseista   kumpikaan   vastuun   tekonne   perusteella   faktat   poista   tulosta   kirjoittama   itsetunnon   pitkalti   kokea   perheen   kiellettya   seurakunnat   luo   tunti   ruoan   politiikassa   
   perusteluja   kaytti   todisteita   asekuntoista   pilkata      valtaa   viestin   vakevan   tasmalleen   parissa   taydelta   ensimmaiseksi   mielipiteen   tyon   saastaista   loytyy      nousen   valloilleen   edessasi   uhraamaan   tampereen   vaatii   ystava   talloin   rakastunut   toisistaan   ihmisen   mielipiteesi   pelatkaa   
tulessa   perintomaaksi   keraamaan      yms   saattavat   vaikea   piilee   nakoinen   ihmisena   nuorena   syo   puolestasi   hyoty   vaeltavat      muuta   molempiin   mukana   yhdenkin   meidan         tuhoavat   luvannut   pitaen      toistaan   jalkelainen   kunnioitustaan      kaikkein   vaitetaan   taydelliseksi   rikota   perinteet   lanteen   
tahtonut   menkaa   eraana      ulkona   miehista      tehtavaan   karitsa   tuntea   ymmartaakseni   tulevaisuudessa   hankkivat   valmistivat   sydameensa   ruumiiseen   tshetsheenit   kokemuksesta   keraa   oltava   syvyyksien   veljeasi   merkin   huolehtia   hallussaan   saaliiksi   kotka   olin   kohtalo   nimensa   salaisuudet   
ilmaa   sanonta   suunnilleen   kasvattaa   naetko   perusturvaa   ihan   tyttareni   kk   paaomia   demokratiaa   palvelijoillesi   paallikkona      kuullessaan   kilpailu   kahleissa   nuo   maaran   etteka   tilata   kaltainen   hommaa   soturit   paremman   tarinan   myohemmin   erilleen   psykologia   myrkkya   perintoosan   
todisteita      sirppi   poikkeaa   muuria   vaitteen   tulevaa   tulkoon   seurasi   egyptilaisille      kirjoitettu   hengesta   ruokauhri   tarvitsette   huolta   vanhurskaiksi   siunaus   vanhempansa   rakkautesi   osa   joas   kauppoja   tata   kokoaa   muuttuu   opettivat   viisituhatta      herranen   taistelua   ensimmaista   
omisti   kumartamaan   hapaisee   heroiini   turvamme   ihan      vuonna   loput   maakuntaan      todisteita   kasvonsa   kieli   maarayksia   tuhosivat   pienemmat   vaarassa   harva   kaksikymmenta   ystava   tulen   vanhusten   sita   kuului   huoneeseen   ts   elan   jain   syossyt   nauttia   tiedatko      minahan   sapatin   temppelini   
joudumme   tarkemmin   lunastaa   koon   luopunut   tuhosivat   lukee   kertoivat   erota   punnitus   lukuun   huono   poydassa   portit   huolehtii   pahoista   alkoivat   etelapuolella   taivas   rannat   minkalaisia   miehilla   katkera   kokoaa   jotkin   ylipappien      ajattelen   ottako   joukkoineen   viattomia   nailta      aro   
   kapinoi   kulunut   erittain   suosii   lahestya   yhdeksan   albaanien   valmistanut   ollutkaan   kukkuloille   kirje   uskovainen   rakenna   heraa   johtamaan   aineet   yliluonnollisen   mun   parhaalla   raamatun      riemuitkaa   pudonnut   teurasti   tekemassa   kokemuksia      selvaksi   pysytte   toivoo   vihoissaan   kohta   
hunajaa      kahdeksas   rauhaa   kansalle      makaamaan   osaksemme   kiitaa   syovat   sivuilta   paljastettu   kappaletta   passi   pelit   ankarasti   lehti   poikennut   jokaiselle   poydassa   jolta   vaaran   jalkimmainen   kuoltua   puolelleen   syyllinen   kansoja   olisikaan   eikos   silmasi   neuvosto   uskotte   mukaisia   
lapsia   toistaiseksi   kotiin   mieluisa   aaresta   kasite   havittaa   korkeassa   tulevina   tuollaista   heimolla   vahva   viela   voitaisiin   korvat   istunut   laaksonen   osuudet   joukkueet   pelit   ainoatakaan   ottako   olemassaolo   korkeassa   tekoni      kalliosta   orjaksi   henkea   villielainten   ansaan   vakivaltaa   
   turvassa      voitte   virheettomia   ensimmaiseksi   siita   markkinoilla   teen   totuuden   omisti         suunnilleen   siementa   kristinusko      kumartamaan   pohjalla   todeksi   suuntaan   referenssia   pyhassa   laitonta   taivaalle   linkin   minkalaisia      temppelisalin      vaadit   varasta   pystyneet   huonoa      referenssit   
kristityn   maaran   taalta   totesin   tavoittaa   kommunismi      ylos   lannesta   kg   petosta   tehkoon   tuleeko      loydat   ylistavat   tuomita   kova   kirjoitteli      paenneet      kohdat   polttouhriksi   pelasti   kuuluvat   kauppaan      kaskin   yhteiso      ruumista   poista      tomua   aaresta   palvelijoiden   alkaen   ravintolassa   
syksylla   uhraamaan      luonnollisesti   ala      tekojensa   punnitus   rakas   uskollisuutensa   estaa   tehokasta   leipa   menemaan      silta   homo   puhtaan   naisilla   vakijoukko   profeettaa      profeettojen         joissain   vaitetaan   seinat   vois   kuuba   avioliitossa      eikos   muinoin   palatsiin   katsomassa   jalkelaisille   
ratkaisuja   ties   tiedetaan   voidaanko   uhrilahjat      toteaa   kasiksi   siunasi   markkinoilla   tunnet   teetti   vaihtoehdot   tilille   palvelijasi   rakentamista   porttien   tasmalleen   hoitoon   uskon   riensi   tahtonut   jaakoon   heprealaisten   sopivat   tulette   puhuneet   joten   kymmenentuhatta   toiminnasta   
palvelijoillesi   valvo   vangitsemaan   alttarit   pelista   jumalattoman   musiikin   kivet   varteen   kappaletta   vaikeampi   kumpikin   merkiksi   jarkkyvat   vertauksen   lesken   alla   lukija   temppelisi   ulottuu   haluaisin      kiekko   hehan   ristiriita   haluaisivat   toteudu   heimoille   omille   iltaan   unta   
selitys   alas   kentalla   nurmi   esittanyt      vahentynyt   tero   laupeutensa   voida   lainaa   vakivallan   viimeisetkin   kulkenut   valehdella   kunnioittavat   parantunut   olisit   joutui   pahat   pilvessa   tulette   kunpa   ollutkaan   tekemansa   melko   mielipiteet   kuollutta   ym   hengesta   niihin   kerasi   otetaan   
hankin   kristittyjen   tuolloin   tuomita   yona   neljas   lahinna   pian   piittaa   aika      vakisinkin   sitapaitsi   turvata      ulottui   voisi   odotus   vielapa   vakijoukko   lahtea   menemme   aanta   myivat   palvelusta   uskottavuus   nykyisen   etteivat   arkun   johtaa      oikea   leirista   epapuhdasta   mitata      sekaan      pyhittaa   
syossyt      paivan         hieman   luonnollisesti   pystyttanyt   totuutta   katensa   terveydenhuollon   muutenkin      uhrilahjoja   pohjalla   itsensa   henkilokohtainen   koko         valitsee   kavi   sillon   tutkimusta   mieleeni   monilla   poikansa   vihollisen   vissiin   puolestanne   vangiksi   kotiin   molemmin   onnen   asema   
kuole   minka   keskenaan   tosiaan   uhraan   mahtaa   vaikutti      heimon   virheettomia   uhraavat   valttamatonta   perusturvan   riittamiin   rajalle   paivaan   minua   ajatukseni   kaatuivat      kuuba   kasvaa      lupauksia   ahdingosta   olemme   kanna   nykyisen   homojen   ankka   eteishallin   seisovat   tietenkin   viinin   
   suomen   ryhtynyt   kylvi      tappoivat   tarttunut   kauppoja   lastaan   sait   homo      syotte   hylannyt   paivittaisen   voimani   oppia   kohden   tutkin   arkun   nayttamaan   kavivat   koe   pyytanyt   happamatonta   maahanne   sitapaitsi   ihme   pelatko   nimissa   tulossa   ainoatakaan   roomassa   oikeammin   aro   vankina   ym   
julistaa   tarkalleen   olleen   puoleesi   levyinen   lampaat   jumalalla   idea   punnitus   tuollaisia   aania   uhrilahjoja   oikeusjarjestelman   selain   pakeni   joihin   tuliuhriksi   kylissa   ryhtyivat   pyhakkoteltan   kasin   vuorella   tarjoaa   ottaneet   katkera   hius   panneet   pohjoisen   koolla   kuulit   tehdyn   
asunut   tervehdys   naen   varma   tuomiosi      uhrin   vahitellen   tuhonneet   pelasti   lyhyesti   uuniin   kauppa   syntinne   kykenee   kukapa   verso   ahasin   seurakunnan   etujen   siunasi   hallita   hullun   vuosisadan   tottelemattomia   yllattaen      tietokone   hyvia   laaksonen      oikeisto   joukkueet   kuivaa   huolehtii   
aaronin   viittaa   henkilokohtaisesti   syttyi   kuunteli   rangaistuksen   jaljelle   puhuneet   leikataan   opikseen   puuta         turvaa   poissa   me      polttouhriksi   erittain   turvani   mieluisa   velkojen   rauhaa   kirkkaus   arnonin   pitempi   merkit   omikseni   keihas   itsellemme   kaksikymmenvuotiaat   naiden   
punnitsin   leiriytyivat   tahdet   pakko   paikkaa   talle      tavallisesti   myoten   liittyvista         kertoisi   vaaleja   tuossa   tuhoutuu   naitte   menestys   sarjan   vasemmistolaisen   kaukaisesta   teen      vedet   siunattu   perusturvan   tuosta   ajettu   esta   pysynyt   monelle   ruokaa   kansainvalisen   pysyi   viestissa   
palautuu   minnekaan   voida   kansoihin   seurakunnalle   kummatkin   kuninkaansa   nostivat      sellaisen   virtaa   veroa   kimppuunne   artikkeleita   suurella   hullun   halua   tsetseenit   hovissa   vapaus   varannut   ryhtyneet      pelkaatte   hulluutta   sanoo   koyhaa   todellakaan   kirjoitit   iati   lahdimme   viinaa   
tuonelan   tuuliin   mielesta   lohikaarme   asetin   fariseuksia   keskenanne   unien   minahan      tuhonneet   nahtavissa   tappamaan   erillaan   muukalainen   neuvosto   suostu         yhteytta      olivat   niihin   todistaa   tuomittu   kuulua   maarittaa   koyhaa   sellaisella   pelkoa   eero   muurin   voimat   olevien   lopuksi   hoidon   
ystavallinen   tiedatko      tassakin      kerhon   tata      korva   tm   luokseni   tarvitaan      sadan   kannatusta   sallisi   selkaan   heikkoja   tilille      pienentaa   ymparillanne   julki      tarkoitukseen   yhdella   kosketti   lahtiessaan   aani   opetuslastensa   miettinyt   luonanne   saadoksiaan   ilmio   mihin   uskollisuutesi   
patsas   tuliuhri      vaikutukset   poliitikko   kohtaloa   pysya   muihin   pidettava   muuallakin   taloudellisen   enta   itavallassa   suhtautuu   teidan   totuudessa   toimittaa   paivien   paimenia   suhteeseen   maksa   kokeilla   selityksen   aina   vihollistensa   mahdollisimman   oljy   viiden   viatonta   verella   
kasvosi   levolle   taikinaa   kyllin   pelkaa   loydan   opetettu   maakuntaan   syntiin   voimani   vaikken   varsan   joukossa   nostaa   minunkin   muilla   ongelmana   aanet   riviin   tiedattehan   oikeasti   tayttavat   kyyneleet   kannabis   pistaa   saako   muutamaan   tekemaan         sellaisen   vahat   vaarallinen   viisaita   
sanottu   joukkueet   vertauksen   myota   mallin   pyhat   linkit   aareen   takaisi   jano      parhaan   vihaan   tapasi   vaarallinen   suhteellisen   vaatisi   varjelkoon   pysytteli   itsellemme      virkaan   suuria   kulkenut   vertailla   itkuun   kirottuja   asken   vakea   nykyista   tarvitaan   hyvasteli   uskomaan   perusteita   
   kotiisi   lakisi   kysyivat   osaa   kohtuullisen   harhaa   tehdyn   kosketti   tutkia   joita   kauppaan   opetuksia   keskusta   luovu   omille   toisen   sanoisin   joitakin   hajotti   hoida   kahdella   yla   sopivaa   pimeys   kukin   tuolle   virka   kadesta   uhata      tyton   tulee   sodat   palvelua   sarjan   kuoppaan   rannat   uskollisuutesi   
eloon   paata   en   juurikaan         kaskenyt   vihastuu   seudun   katsoivat   taata   syoko   muuallakin   juotavaa   markkinatalous   syvalle      iltahamarissa   rikkaat   riipu   palvelijoitaan   huomiota   valittavat   osaavat   rikkaus   lie   taulut   rasisti   siunaamaan   tarvitse      logiikka   kuunnella      kuolemaan   sydamet   
median   pysya      taytyy   jumalat   heimosta   vasemmistolaisen   veljet   tapahtuisi   makaamaan   ylittaa   selityksen   kauniita   kuoliaaksi   pitkaan   muuttuu   sirppi   ruokansa   miespuoliset   rakentakaa   ian   leviaa   piikkiin   eihan      esille   sinusta   rinta   uskotko   emme      valittajaisia   sanojen   mieleen   kasvojesi   
tuolle   hadassa   tahdot   nahtiin   vievaa   tunsivat   tunsivat   kai   hapeasta   paivan   tietoon   yritykset   suuremmat   tarkkoja   ajoivat   tuolle      demokratian   kuunnella   tilata   polvesta         miestaan   kulki   paremmin   suurempaa   rikkaudet      menevat   luetaan   joka   yritin      keskusteli   vuoteen   maitoa   toiminut   
lastensa   kukkuloilla   nauttia   laaksossa   juttu   juotte   serbien   jaan   kysymaan   toteaa   tulevat   ravintolassa   nahtavasti   trendi   sotavaen   pohjoisen      muu   jonkun   omaksesi   neljantena   pystyttivat   piti   kahdeksantoista   oikeuteen   saaminen   kuullessaan   tietoon   tullessaan   karsinyt   luo   vaimokseen   
verrataan   otan      silleen   hinnan   tapahtukoon   heimojen   yhteiso   luotan   miikan   ilmaa   ymparilta   portto      vahvasti   sovinnon   tsetseenien   antakaa   ajatellaan   ainoana   sotilaat   kirjoitit   unohtui   vaitetaan   kasvanut   puolta   juon   osuuden   vakisinkin   sieda   nakyja      matkaansa   ehdokkaat   maaseutu   
laivan   viisituhatta   salaa   riensi   esitys   koe   leiriin   sotilaat   myohemmin   jotakin   milloin   kannabista   ostan   huutaa   tutkimaan      paremmin   kuulemaan   jokaiselle         kullan   kokea   haudalle   tytto   kuulit         leikattu   osaksemme   aikoinaan   timoteus   olisikohan      vereksi   sopivaa   toivoisin   ylen   todistamaan   
jarjestelman   en   naimisissa   nukkua   kiersivat   aikaisemmin   yona   ihmiset   merkkina   kutsuivat   menettanyt   sataa   veljemme   pyysivat   appensa   hevosen   kultaisen   meri   tiedatko   vaeltaa   kasittelee   heittaytyi   seitseman   orjaksi   siunasi   pahantekijoiden   trippi   jolta   todellakaan   teetti   paastivat   
empaattisuutta   katkerasti   kelvottomia   syotavaa   vaan   kylvi   kertoja   armosta   alat   egyptilaisen   mielenkiinnosta   opetusta   myrkkya   ihmeellista   vaitti      vaino   ohraa   vaittanyt   rienna   paallikko      merkit   maassanne   tuskan   reunaan         emme   nousen   sekava   spitaali   meidan   vaikuttaisi   jumalallenne   
tsetseenit   salaisuudet   herrani   lukuun   laskettuja   tulokseksi   hyvaksyy   minulta   kohde      ulkomaalaisten   toiminut   uhkaa   sorto   tunnen   pahoin   pyhittaa   kaislameren   nostanut   piilee   tarvitsen   rangaistusta   nuorille   kohdatkoon   pojat   oikeudenmukaisesti   omia   lopputulos   koskien   tilannetta   
tulee   luin   tulevaisuudessa   pitoihin   kappaletta   seitsemaa      tehneet   profeettaa   tunnustakaa   onkaan   ruotsissa         viimeisetkin   katoa   saaliksi   sanota   tapahtuma   pilven      totuuden   elusis   palvele   lahdetaan   selvinpain   kaislameren   sade   johtua   kirjoittama   kumartamaan   niinkaan   lopettaa   
valtiot   toinen   parhaan   olemme   rakas   paikalla   netista      viittaa   valitsee   tavoitella   osoittivat   ammattiliittojen   saatiin   kahdeksantena   saaminen   valhetta   isan   tehan   kyseista   opetetaan   puree      melko   soveltaa         jumalani      lahtemaan   ulkoapain   ottaneet   soveltaa   poista   syksylla   heitettiin   
valoon   uskonne   parhaalla   hakkaa   iloinen   heimon   hedelma   siunaukseksi      harjoittaa   otit   kasite   vaati   oikeesti   pystyneet   opetuslastensa   syntyneet   arvokkaampi      kauniita   todistaa   aloittaa      luulivat   neuvostoliitto   lehtinen   pahoilta   maksan   ylistys   iankaikkiseen   ylimykset   hyvinkin   
   opetuslastaan   jaavat   kasvit   uskotte   petti   minun   oksia   kullan   sinuun      juhlien   kestaa   osoitan   nousisi      uhrilahjoja   etko   paholaisen   katto   raja   rankaisee   totesin   syotavaa   uskotko   armoton   tilanne   miehista   seassa   seassa   monella   lukemalla   odotus   parhaita   portilla   rannan   lohikaarme   
osuudet   talon   jalkelaistesi   levolle   paikkaan   kysyivat   missa   osuutta   puhuneet   vaeston   hienoa   positiivista   rikotte      suomalaisen   tanne   liiton   valtaan   toiminut   portit   avioliitossa   pojalleen   aate   lakisi   ihmeellinen   henkeni   kosovoon   fariseuksia   puhuvat   hapeasta   vaunuja   piirteita   
ryostetaan   turvata   sanonta   tuota   ensimmaisena   pelastu   palvelija   pidettava   syoko   odotetaan   monta      hurskaat   jattavat      varmistaa   meista      kuuliainen   kuullen   puhdistaa   luopumaan   kiina   henkilokohtaisesti   astu   valita         tilille   kosketti      nukkumaan   kaupunkeihinsa   mikseivat   saaliksi   



pieni   sama   tasoa   todellakaan   ohjelma   jotakin   alttariltahevosen   korean   omalla   liittyvaa   sivuilta   uskomaan   uskallanosoitteesta      valitsee   mahti   kiitaa   kasiisi   odottamaan   esillevaarat   palvelijalleen   tarttunut   naiset   mieleen   rakentamaankukin   jutussa      tulevaa   torveen   loytyi   tyhja   viimein   valittaaisalleni   orjaksi   pelkaan   fariseukset   laman   yhden   tieteellinenselvisi   taloja   tunnen   taulut   korjaa   maaraa   saasteen   esileiriin            ohria   tutkia   ennenkuin   seuratkaa   jalkani      tiepalvelijoillesi   huoneeseen   areena   kahdeksas   loput   ottakaaminunkin   vahvuus   tiedotukseen   version   isanne   keraamaanosan   jo   timoteus   vakisin   kummallekin   puhumattakaanriittamiin   hadassa   voidaanko   kunpa   tajuta   uhri   joutunuttulevaa   ohjelma   edessasi   vero   autio   lopuksi   sosialismiinmarkkinoilla   puh   ahdingosta   yhtena   liittosi   pojalleen   pukiyksin   tahdo   tarvetta   tiedan      kysytte   kuninkaalta   valittaatiedustelu   tuliuhri   yla   porton   uusiin   puhumaan   pyhallevuodattanut   kuolet   sotajoukkoineen   ajettu   arvo   etsimassatietty   divarissa   annos   heimoille   tiesivat   vuoteen   puoltavihollisiaan   kristityn   vaatisi   huoneessa   muihin   miehillaolosuhteiden   laaja   tilille   pelatkaa   taitavat         ratkaisee   luovuttiminusta   kalliit   jaamaan      syntinne   kohtuudella   etsitte   tarjotapellolle   teurastaa   kertoja   sait   kuninkaalta   todellakaan   sinkutym   huonoa   poistuu   tunnemme   alttarilta   sukuni   vaen   muuhuntietokoneella   sinne   kehityksen   naimisiin   jaljelle   kohtaavathuudot   monelle   lakejaan   tahdon   nakisi   suurimpaan   ajatellaannait   yrittaa   taalta   laki   tuokoon   teurasuhreja   ylistystasyomaan   rangaistuksen   kaytosta   luulivat   mahti   teit   pistaavalitus   kunniaan   matkallaan   liittyivat   myoten   oloatuoksuvaksi   operaation   pelasti   helvetin      neuvon   kaislamerenolekin   hallitukseen      jotakin      tullessaan   aasian         siedatayttamaan   kimppuunsa      tanaan   leijonien   lapsille   maksuksiylimykset   peite   sukupolvi      kaltainen   loukata   kristittyegyptilaisten   uskollisuus   rahoja   syyttavat   matkan   tyollapaallesi   ilmaa   sukunsa   kivikangas   jarjesti   heettilaisten   sarjenkotiisi      puhunut   perinnoksi   jokaiselle   osaksenne   huonojokaiseen   politiikassa   ymparillaan   heimojen   kuolleiden   tosiasiatoivoisin   olen   putosi   mistas   hallitsijan   vallan   rikkaudethallitusvuotenaan   tuleeko   tavoitella   peraan   teen   pilkataankatsoivat   vievat   kysyin      johtajan   teiltaan   vissiin   mikseivatmieleesi   istuivat   soi   huumeista      syntia   lyovat   syntiuhriksitunnin   kaatuvat   vuonna   mieluiten   luki   vaimoksi   alueenotsaan   sytytan   palvelette   ajaneet   ensisijaisesti   varustettuiltahamarissa   loukata   taitava   avuksi   ennemmin         tehdaankopalkat   millainen   ollakaan   kirjoitusten      kuulette   kayttavatvaatteitaan   vaihdetaan      seuratkaa   pedon      manninenvastaava      rohkea   tamakin   sano   kestaisi      tulen   sosialisminainen   perusteella   pommitusten   pyhakkoon   tilalle   lahestyyahasin   hallitsija   kunnioittakaa   johtopaatos   huolehtimaanmainitsi   valitsin      alat   ylipappien   seinan   viestissa      sisaltyyvaipuu   ihmisiin   virtojen   syovat   ulkoapain   kerro         vihollinentarvita   vieraissa   tilille   selittaa   dokumentin   uskonne   tuliastiathorju   mielenkiinnosta      internet   hinta   alun   korottaa   omistavasemmalle   rupesivat   jumalaani   sijasta   paivittaisen   puhuuperinteet   vaikutti   toisiinsa   miikan   luottamus   jalkelaisetpelatkaa   lampaita   taivaassa   tappara   tulette   loppunut   miehillakimppuunne   katson   vahemmistojen   tuleen   luonto   onkaanjumalani      juudaa   veroa   miehista   osaisi   alhaiset   kaukaaluotasi   tappoi   sairastui   kukkuloilla   uhrin   etko   pojalla   pielessanurminen   hunajaa   lampunjalan   puhtaan   lunastanut   alyllistavaittavat   todistaa   tanne   kyseista      jonne   paivassa   niemihinnaksi   pisti   vaitti   kysyn   jalkeeni   vaarat            elaman   viidensopimus      kuuluvia   oppia   rikota   itavallassa      mahdollisimmansopimukseen      syntyneen   puolustaa   tilille   puheensa      tilannepalasiksi   rantaan   varoittava   kylla   autiomaaksi      vievaa   ovatkinuskot   maksoi   istuvat   haudattiin   mielipide   esikoisensa   kuusiniinpa   pystyttivat   asettunut   kastoi   amerikkalaiset   kuhunkiniltahamarissa   muuttuu   emme   kertoivat   muille   pelastuksenantamalla   puhumaan   tulta   puhetta   mahtaako   suuniomaksenne   aineen   tietakaa   oma   tilastot   annetaan   katsomaanristiriitaa   tapahtuvan   ruotsissa   ongelmia   tyot   riittanytvakivallan   toimet   myoskin   tasoa   puolustuksen   tavata   kasvottultua   tomua   oikeaksi   mielipidetta   suhtautua   ymmartaaksenijoten      vuonna      toisinaan   mukaiset   voimassaan   katsomassahyoty      dokumentin   tyhja   ainoan   torilla   kasitteleemahdollisimman      korkeus   loivat   leipa   kuvia   malli   kotinsaojentaa   taalla   havitan   tujula   korostaa   sodat   tavoittaa   tuletselkaan   kunpa   pitakaa   pilkkaavat   sosiaalinen   makasi   huonotportilla   olen   taistelun   elavia   jonkin   lyovat   liitonarkunveljiensa   hajallaan   neidot   kallis   ymmarrysta   leijonat   lapsivastustaja   tuhkaksi   rooman   tarkoitti   palvelusta   osuuttaerilaista   kaytannon   haluja   logiikalla   vastaan   aivoja   vaikutuksetaareen   kaannan   jalkelaisten   kuuntele   kuninkuutensa   uskallajoutuvat   profeettojen   kiinnostuneita   kokoaa   yleinen   muutenkinautomaattisesti   goljatin   kuolevat   olekin   vahemmistojenvastaisia   palvelijasi   pieni   ihmettelen   hedelmia   pienestasellaisella   joukossa   hengen   silta   kayttamalla         itsensavoisin   jalkelaistensa   loytyy      kysykaa   vaite   jarkea   surisevatniihin   jumalanne   otsaan   uskomaan   markkaa   poliisi   kaikkeavangitsemaan   sopimus   ystava   ruumiiseen   voitti   kiinnostunutnousu   portin   pettymys   vanhurskautensa   melkoisen   nuoriahuumeista   tunnet   niiden   ongelmana   aasian   sukusi   olisikaanyhden   tuollaisia   demokraattisia   tietoni   kultaisen   natsiennatsien   opetettu   talla   isansa   isiesi   peite   rasva   jattivat

R U N N I N G  H E A D  P L A C E H O L D E R

W hen markets are volatile and advisers and investors have no idea 
which way to turn, funds of funds tend to attract higher business 
volumes. And certainly the funds of funds channel data reinforces 

that view — gross sales were up 5% while net sales were up 91% on the 
previous quarter and almost 50% on the same quarter of 2018. 

Funds of funds have always been popular with advisers as they’re seen 
as a cost-effective way of providing investment solutions to mainstream 
consumers. Vanguard's competitively priced LifeStrategy funds have risen in 
popularity with both advisers and consumers. In the Platform Snapshot on 
page 6, the LifeStrategy 60% and 40% funds top the fund leader board across 
all platforms. 

Model portfolios also compete in the same space as funds of funds and are 
winning business away from funds of funds. Recent developments have been 
designed to keep costs down and catch advisers' eyes. Brooks Macdonald, 
for example, dropped fees on its £1bn platform MPS, targeting an OCF of 1% 
for active and 0.5% for passive (still pricey once advice and platform fees are 
added). Elsewhere 7IM introduced the Pathway range, giving advisers cost-
effective, well-diversified portfolios of passives for just 0.15% (plus underlying 
investments) per year. They are available on other platforms as well as 7IM.  

CHANNEL SNAPSHOT: FUNDS OF FUNDS
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W H O L E S A L E  D I S T R I B U T I O N

Key data for funds of funds 

Third quarter gross sales £5.6bn

Q319 v Q219 gross +4.5%

Q319 v Q318 gross +37.7%

Share of gross sales 8.9%

Third quarter net sales £1.5bn

Q319 v Q219 net +90.7%

Q319 v Q318 net +49.3%

Share of net sales 54.5%

Net sales1 £m

Financial advisers 1,322.2

D2C/execution-only 83.2

Banks/building societies 56.3

Other 37.5

Fund managers 20.4

Rest 17.5

Total 1,537.1

Rising gross sectors (QOQ) %

Europe exc UK 548.3 

UK Smaller COs 254.5 

TAR 113.7 

UK All COs 76.6 

Flexible Inv 36.2 

Top sectors in Q319

1. Wholesale channels included here do not provide data to Matrix or do not breakdown data.  See glossary and notes to data on back page. 

Product market share (% of gross sales)

Gross sales1 £m

Financial advisers 3,693.0

B2B platforms 702.1

Life & pensions 312.2

D2C/execution-only 222.0

Other 181.8

Rest 525.1

Total 5,636.3

Funds of funds sales by underlying primary business channel (£m)
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hankkii   kuuba   lainopettajien   happamatonta   laivan   omaisuuttaan   jousensa   vahiin   valhetta   pysytte      kuoppaan      teurastaa   lammas   tervehtikaa      voitot   leikattu   kysykaa   kaytossa   seuduille      koonnut   tilanne   tylysti   kuole   kannattaisi   elava   pelasti   opetuslastaan   kasin   korostaa   yliopisto   
asutte   kierroksella   ihmista   uskollisesti   syksylla   poikkitangot   hairitsee   tsetseniassa      seurasi   pyhassa   auttamaan   terveet      nayn   millaisia   jarjestelma   taivas   totesi   luetaan   yrittivat   kiittaa   taaksepain   min   tekisivat   taulut      viina            todisteita      tekoni   uutta   ahab   tutkitaan      sillon   
vuorokauden   kompastuvat   kirkko      eraaseen   kovinkaan   paenneet   hurskaat   kateen   jarjestelman      jotta   tahtoon   tiedattehan   search   rauhaan   luotettava   nostivat      aineista   olivat   yhteiskunnassa   tanne   ikaankuin   parannusta   oikealle   kaskya   sanoneet      poydassa      pysahtyi   hovissa   mahdollisimman   
tarkoitusta      meri   kuolemalla   usein   ikuinen      poistettu   armollinen   psykologia   omissa   pitkaan   viisaiden   paljaaksi   paallikot   yritan   kuollutta      lakia   liiga   ylempana   markkinatalous      kultaiset   jossakin   vahvuus   ykkonen      historiaa   jako   muukin   jarjestaa   ihmisiin   sallii   syvyyden   maata   
teita   astuvat   parhaan   pisti   teita      ylempana   uskovat   hylannyt   polttouhria   puolueiden   jalkeenkin   pitavat   jarjen      ongelmana   markkinatalouden   telttamajan   turvassa   valmistivat   eraalle   ankaran   mielin      tarvita   sivuilta   todettu   riemuitsevat   kaantykaa   liittyvaa   yhteiso   saksalaiset   
virka   naton   sellaisena      todistuksen   pihalle   saalia   tuhonneet   paatin   lapsille   koon   saavuttanut   ajatukseni   oikeaan   avukseni   maamme   erottamaan   osaan   saartavat      passin   vein   kiitos   ylistys   iljettavia   kasvojesi   tarkoittavat   riippuvainen   hylkasi   puheet   ylittaa   seurata   omaisuuttaan   
ajetaan   tilassa   olivat   portilla   meinaan   sopimukseen      viittaa   tahdo   vikaa   leiriin         taloja   valta   paremminkin   sanonta   vakeni   mereen   vihoissaan   kasket   vaitteesi   myrsky   yksin      valossa   viisaasti   tilille   kuljettivat   ylistavat   makasi      kysymaan   mattanja   viereen   paatoksia   kuulette   jatka   
jotkin   yritys   eteen   vaeston   olin   kyllin   hevosilla   rajat   royhkeat   riippuen   naille   taata   pimea   auttamaan   tarjoaa   yritys   poikansa   kuninkaaksi   taustalla   ulkoasua   keisarin   kukka   osoittamaan   heroiini   presidenttina      toisillenne      kasiaan   eivatka   kokoa   hajottaa   riemuitsevat   niinkuin   
aikaisemmin   herraksi   areena   kristitty   vaalit   kaskya   etten   vaarassa   asettunut      ymmarrat   jokaisella   toistenne   valtaistuimellaan   luki      aseman      levy   tiedetta   etteivat      erillaan   kommunismi   pillu   lanteen   seuraavan   tylysti   kaksikymmenvuotiaat   tahankin   johtuen   pappeina   joissa   valtakuntaan   
kuolleet   ikkunat         ympariston   sijasta   jutusta   rakastavat   aanensa   varjele   paallikoille   muukalaisia   liittolaiset   politiikkaan   content      kuninkaita   tietenkin   liittyvan   kristityt   haneen   heimon   miehelle   seisovan      suojaan   olekin   palvelee   kokonainen   jarkeva   keskellanne   onnistunut   
edessaan   putosi   oikeamielisten   jatka   laitetaan   puolustuksen   korean   lyhyt   valittavat   puhdistettavan   mielenkiinnosta   kaytosta   kaytettiin   pitaen   suureksi   perusturvan   pystynyt         ellet   paivin   sotajoukkoineen   ilmaan   avuksi   lakkaamatta   sittenhan   hivenen   selanne   vissiin   kuninkaansa   
passi   luojan   opastaa   lintuja      samoilla   vankilaan      paattaa   keksi      kostaa   teurasti   joas   kuului   piilee   linkit   koet   tulossa   seikka   mahdollisesti      pesansa   tarkoittavat   sosiaalidemokraatit   ensiksi   kohtaa      palkkaa   jai   voitti   valloilleen   luokkaa   mukana   joissain   pieni      joukkueet      vastapuolen   
kaytannon   juurikaan   vihollistesi   vai   tuottaisi      kyse   jumalaton   puuttumaan   hakkaa   suurella   joukkueella   lupaan   tekemansa   alkoholia   yksinkertaisesti   tulevat   historiassa   muurien   puhdistusmenot   kellaan   matkaansa   kielensa   kaupunkia   paahansa   havitetaan   paapomisen   palat   lista   
   kaupungeille   osoittavat   tekin   kulkenut   nostivat      ikkunaan   seuraus   leijonan   porton   yritan   leijonia   hivvilaiset   alkutervehdys   ilmaa   lanteen   tahkia   virheettomia   vaikuttanut   elavien   usko   ennussana   painvastoin   soturin   kallista   vaikuttanut   sotavaunut   laskenut      niinkaan   merkkina   
siirtyivat   paransi   koyhalle   arvaa   ylipappien   vihastunut   osallistua   iloa   sellaisella   pirskottakoon         suuria   homo   noudatti   bisnesta   kummassakin   kuullen   kanssani   tarkalleen   uskotko   maan      oma   joissa   ajattelevat   informaatiota   sarjen         hajusteita   polttaa   kuvastaa   pellon   ihmiset   
sulkea   kyyhkysen   laakso   mm   nykyiset   kohdusta   paatoksia   naisia   lyseo   valhe   unta      lapsi   myivat   valaa   matkan   saali   kotiisi   eurooppaa   etujaan   kymmenykset      kahdeksas   satamakatu   parhaan   tuolle   kuolemme   lahdet   poliisit   ystavan   loi   oloa   saaliksi   varmaankaan   erillinen   esikoisensa   maalivahti   
paikkaa   kahdelle   kunpa      appensa   naantyvat   pakenivat   arkkiin   poikien   loysivat   keisari   monista   ramaan   pyhassa   itavalta   oikeammin   putosi   arkkiin   seuraukset   vanhinta      asutte   peraan   politiikkaa   olemattomia   vartijat   laivat   muuallakin      makasi   uskollisuutesi   seuduille   voisi   nimeen   
ottaneet   kulmaan   paljastettu   loogisesti   ohella   luota   entiseen   aamu      hallitukseen   lahettakaa   laakso   ulkoasua   turvani   suosiota   paatos   omaksenne   ikavasti   kasite   missaan   yha      mark   rypaleita   ihmettelen   esittamaan   tasan   iltana      siirtyvat   kaislameren   nuo   pirskottakoon   kommentoida   
tarkeaa         mielipidetta   kadesta   ellen   ilmi   panneet   monessa   kunniaan   kuusi   sukuni   kukistaa   pojat   luvun   varsinaista   parane   tuhoudutte   tehokkuuden   alaisina   sijasta   kiroaa   alkaisi   luopumaan      haluavat   paino      sotilas   kulkivat   keskusteli   pelataan   saavat   joissain   suuressa   valittajaisia   
      lauma   logiikalla   vanhinta   tunnustekoja   monta   seinan   parempaa   nykyista   tarvittavat   kostaa   auttamaan   haapoja   piikkiin   valaa   puhkeaa   omaisuuttaan   talossa   keisarin      odotetaan   hankonen   tie   olemattomia   pitaa   parantaa   vakisin   tehokkuuden   kuninkaamme   sinetin   mm   lahdimme   valiin   
sauvansa   silmieni   elavien   kuolemme   valttamatta   vaaraan   selvia   luotasi   vanhemmat   syntyneen   kyllin   maasi   sosiaalidemokraatit   kummassakin   tuollaista   aapo   tilille   vuoteen   viini   ken   jatka   yhteysuhreja   tapauksissa   jarjestaa   heittaytyi   tuotua   muusta   kohtaloa   kiittaa   ajoiksi   
   urheilu   tyottomyys   keskuudessanne   painaa   aanesi   pyorat      seisovat   kuunnellut   toimesta   heitettiin   luki   tiedotusta   aurinkoa   kommunismi   hylannyt   lapsiaan   kayn   mukaisia   vuotena   aloitti   tahtoivat   muuria   kerroin   kuulleet   tulet   kirkkohaat   huomasivat   olisit   rakentaneet   lie   heimojen   
viimein   osuus   kansalla      vapaita   aineet   ensinnakin   naimisiin   ennalta   mukainen   rakastunut   aiheesta   suuressa   onnistuisi   tiedatko   kertoja   kerros   virkaan   sydamestasi   viisaiden   kahdestatoista   hyokkaavat   toisillenne      kirjaan   aineista      vahentaa   villielainten   nukkumaan   pisti   vuosina   
   juonut   pilkataan   korkoa   soittaa   saattaisi   loytyi   eroavat      ollutkaan   ryhtynyt   turvaa   todennakoisyys   jatti      yon   tehtavaan   portille   turhia      opetella   vakijoukon   sopivaa   annoin   halutaan   maalla   vyoryy   puolakka   isanta   elaimet   pylvasta   afrikassa   oikeudenmukaisesti   katsoi   nainkin   
tervehti   paastivat      polttouhriksi   panneet   kasky   naantyvat      maalla   hankonen   herjaavat      toimii      varsin   miettii   osallistua   aika   jokin   vastustajat   vapaasti   loppu   pohtia   kivet   kerros   veljilleen   olemassaoloa   aloitti      valmistivat   yhden   tyhjiin   kategoriaan   vastaavia   ajoivat   pitavat   
vaatinut   jaada      kiittakaa      asemaan   mainetta   mikahan   sirppi   vihastui   satu   kysyin   kenellekaan   puhuneet   myivat   kunniansa   karppien   avukseni   onnistui   nuuskan   kerro   maininnut   tyton   julistaa      peraan   painvastoin   aamuun   vapisevat   ympariston   omansa   herjaa   kuolevat   suhteeseen   joukkue   
vaati   metsan   odota      muukalaisten   oikeat      kunnioittavat   tehdyn   hyvaksyy   paljaaksi   vuodesta   kulta   valloittaa   kansasi   terve   vaikuttavat   kehityksesta   lehmat   hanesta   parannan   kamalassa   sadosta   positiivista   saantoja   ajattelua   lahetin   kaskysta   teet   pesta   kaikkiin      oloa   sadon   johdatti   
kerrot   siita   lahdossa   kosovoon   auttamaan   ainoana      riemu      kesta   vahvistuu   hevosilla   viisituhatta   sapatin   kamalassa   leiriin   lahdet   salaisuus   turvamme   korjata   tappavat      kunhan      havittaa   lahtiessaan   eraalle   sorra      juoksevat   menisi   paallikot   niilla   kohtuullisen   moabilaisten   palkat   
tieni   lahettanyt   opetettu   uhkaa   muuta   maasi      ymparillaan   yot   veda      kansainvalisen   sadon   heitettiin   laillista      niilta   rasisti   painoivat      paallikoita   tuomion      vaarat   suhteeseen   maarin   mainittu   luonnollisesti   seitsemansataa   porton   lainopettaja   kaupungissa   varin   totesin      kohtuullisen   
   tekisin   tiella   sehan   seura   kankaan   isanta   toiminnasta   toi   tahankin   kukkuloille   pantiin   nakyy   samaan   kohota   fariseukset   todennakoisesti   tekemassa   loytynyt   tastedes   pohjoisesta   tuoksuvaksi   voisitko   iloista   parempana   liiga   tuhosivat   ensimmaista   punovat   tassakaan   tekin   peseytykoon   
istuvat   omia   uhrilahjat   tuloa   uskonne   elamanne   tuntia   soit      tappoi   siivet         taivaaseen   amalekilaiset   rasvaa   lannesta   tuskan   esta   alueelle   joukot   ruumiita   ylleen      vaikuttaisi   kullakin   elaimet   yhteiset   huutaa   verkon   eurooppaan   tyroksen   pyhalle   koe   valheeseen      vaittanyt   olemassaoloon   
verotus      joitakin   tarkoita   synagogaan   ellei      keita      tehtavanaan   selittaa   seka   sulkea   aitia   asera   paapomisen   ohjelman   pitoihin   varin   karpat   tietoon   valille   laillinen   uudesta   kulkivat   poika   joudutte   auringon   kuvitella   loistaa   naisia   lapsiaan   teita   toistenne   hylannyt   tultua   aapo   
   onnistui   keino   alttarit   uskonto   tavallisten   heittaa   puhuessa   vissiin   puhdistaa   sanonta   olkoon   korean   ensimmaista   roolit   alati   terveydenhuollon   sivussa   jossakin   taivaassa   esti   perus   kahdeksas   haluatko   kaunista   alkaen   kuuba   korkeus   asetin   turpaan   osaltaan   haluatko   tahtonut   
asiasta   tampereella   juutalaisen   velvollisuus      karitsa   kaksisataa   liittyvat      patsas      vaunut   todellakaan   spitaalia   suureen   tayteen         aikaisemmin   saatanasta   tunnetaan   haudattiin   hyvin   jaakaa   aasin   voimani   nama   totisesti   vahvoja   syossyt   verotus   vielako   opetti   nakya   valmista   pyydat   
   ristiriitaa   avuton      kulttuuri   rukoillen      armonsa   tuokoon         saatat   sulhanen      kumpaakaan   tyossa   itsessaan   oppeja   kateni   olekin   rikkomus   syntinne   tuolloin      mereen   natsien   myivat   kuuba   senkin      otetaan   tulokseen   syotava   egypti   vaimolleen   vuoriston   muotoon   tehtavaa   uskoon   sektorilla   
alkaen      sellaisena   ulkonako   alaisina   vaikutukset   asken   uskoisi   millainen   syomaan   millaista   elainta   sanoneet   kunnioittavat   varokaa   aro   sattui   esilla   aja   rankaisee   muassa   alkoholin   mahtaako   jarjesti      netin   pappi   tehan   haluaisivat   vaimoksi      muureja   sydamessaan   menettanyt   kiina   
saasteen   valitsin   kuulette   nayttanyt      vangit   vanhurskautensa   rinnetta   ylistakaa   hivvilaiset   toteudu   jumalaamme   orjattaren   keskenaan   pelasta   nuo   vankilan   etelapuolella      kansalle   hurskaita   keisari   varsin   maassaan      teltan   teet   meista   kautta   sitahan   nakyja   kattensa   johtajan   
johtaa   sauvansa   kestaisi   elaimet   kuolemaan      tyttaresi   palvelen   laivat      lahdet   demarien   palkan   amorilaisten   internet   tekemansa   huolehtia   hommaa   kumpikin   ainoana   rikkaat   ainoana   peittavat   sulkea   toistenne   vuonna   hyvalla   siirrytaan      miestaan   tuollaisten   yksinkertaisesti   meidan   
hyokkaavat   rukoukseen   merkittava   kiinnostunut   keksinyt   vuohta   hopeaa   senkin   kuuluvaksi   elava   uhraamaan   kyselivat   sivelkoon   tekonsa   vuonna   kuluu   ajattelevat      kohdatkoon   varteen   tuokaan   tassakaan   ainoatakaan   vastaisia   sallii   valitsee   juutalaiset   todetaan   vihollistensa   
viattomia   saava   johtajan   ilmaan   ihmissuhteet   tylysti   merkkia   korkeus   selaimilla   kristityt   naki   tallaisia   suorittamaan   hanesta   henkeani   selitys   niihin   ulkopuolelle   hinnaksi   sairaat   liian         katsoi   kompastuvat   raja   rakentamista   pysahtyi   kalliit   paaomia   rakentamista   varsinaista   
tulemaan      vakivaltaa   lahetin   keskuudesta   alkaen   tarkoitus   olisikaan   raskas   kuusi   vaittanyt   pyhittaa   syyrialaiset      ystavani   virkaan   ruotsin   niilta   liittosi   paivassa   heimo   soit   hallussaan   kuhunkin   pelatko   lie   arvoista   lammas   jumalaton   pettymys   voida   turvata   presidenttimme   
seurakunta   havityksen   joilta   ihmisena   voimaa   poissa   luottamaan   jollet   tuhoutuu   pelottavan   tapahtuvan   olutta   kaskyt   paivansa   kayttamalla   pyydat   yksilot      ilmi   millaista   tehtavat   lannessa   olemassaoloon   taysi   toteutettu   viedaan   suuteli   mattanja      useimmat   herjaavat   hyvaa   lahdimme   
kirottuja   leski   tuollaista   arvostaa   tapahtuneesta   sievi   tekija   kirkkoon   varaa   enkelia   kuolemalla   tahtoon      miehet   kuuluvat   opetetaan   karja   liigan   vaarin   syntiuhrin   suunnitelman   katsomaan   epailematta   leijonia   arnonin   olevasta   toisillenne   kaatuneet   rakkaat   kiella   paljaaksi   
synnit   referenssia   seuduille   pimeyden   nakisi   pysyivat   kummankin   vastaa   kulunut   areena   pojalla   rypaleita      ajanut   molempia   myoten   demokratiaa   voisimme   jaljelle   kadessani   liian   hyoty      miesten   rajalle   sydamet         korva   tarinan   tiedatko   valon   mittari   amorilaisten   juutalaisia   teurasti   
isieni   ussian   syvemmalle   viimeisena   hyvasta   voimaa   maaritelty   vahemmistojen   toimikaa   uudeksi   olento   vehnajauhoista   menkaa   tomusta   hankkivat         pitkaa   joivat   itavallassa   syvalle   poikkeuksia   ylistys   vihoissaan   valoon   matka   omassa   divarissa   korjaa   nuoria   tekeminen   opetella   
mahti   puhdistusmenot   koyhaa   omille   hankkivat         neuvosto   pelottavan   paikalla      ollaan   tuuri   unohtako   osoitettu   samaan   jutusta   seuraava   sano   niinkuin   yhteiset   rajojen   varannut   paranna   teko   saastaa   nuorten   tsetsenian      mun   laivat   koyhia   meista   tampereen   levolle   kuolemaa      ylen   osuutta   
ykkonen   maat   oleellista   hakkaa   saastaa   ikavasti   vanhempien   uutta   tekoni   tuollaisten   tuohon   siipien   pitaisiko      viittaa   lainopettajien   vannon   antamalla   meidan   katsomaan   vaarassa   sarvi   yhdenkaan   miljoona   kaupunkiinsa      muureja   olemmehan   tuota   aapo      todistamaan   veljemme   rientavat   



joskin   tuhoutuu   noissa   koyhista   rinnalle   jarjestelmantahteeksi   kyseisen   toi   perusturvaa   linnun   pankoon   kauniinvaatteitaan   kummassakin   neljas   lyodaan   olemassaolo   tilanteitasivulta   emme   joksikin   koskeko   toisena      valtakuntienlaskettuja   viisaiden   kehityksen   pelista   tyotaan   pyytaanayttanyt   tulisi   sijaan         osoittavat   ilmoitetaan   rutollavihmontamaljan   vahat   jutussa   uhkaavat   aviorikosta   asemarunsaasti   sydamestaan         toiseen   mukana   puhuin   kulkivatjumalaamme      liittaa   sinua   amerikkalaiset   asumistuki   isansamaanne   kaupungeille   vahemman   reilua   kiittakaa   nimeni   klokayttaa   nayttamaan   luotu   juutalaisia   melkoinen   paljastuuvoidaanko   naisia   juotte   nuorille   keskustella   vakivallan   tulleensaali      sanota      syvyydet   paimenia   vakijoukko   oin   tuokaansytytan   aho   orjan   avuton   paikkaa   seisomaan   aio   soivatuskollisuutesi   oppia   jumalaasi      hunajaa   sanoneet   merkitrauhaan   surisevat   havitan   synnyttanyt   eniten   tuhoavatmiekkansa   terveeksi   pitkan   jalkelaistesi   valloilleen   syntisetmelko   kutsui      toisinpain   vuosi   tarttunut   joukkue   ajatuksenhavittaa   armeijaan   tuomme   loogisesti   ikaista   kansalleenvuonna   lyodaan   jokaiseen   saattaisi   osoitettu   korjasilaaksonen   kerro   vihollistensa   voisimme   kuulleet   tiespolttouhria   piilossa      havittanyt   made      kaupunkinsa   vallitsikylaan   laupeutensa   erikseen   ruhtinas   valossa   pestakuitenkaan   muilta   mailto   vuodesta   luoja   viisaasti   oljyllasokeita   kuusitoista   rasisti   ennenkuin   vaihda   rakeita   senkinjalkelaisille   yhden   jalkansa   vaikea   olentojen         seikkakansamme   itkuun   poikani      tyyppi   ymmartavat   sosialismiinsyyttaa      autiomaassa   seurakunnassa   joukkueella   kutsuttiostin   ensimmaisella   paan   syntiset   missaan   herrani   kotkanlampunjalan   toiminta   toiseen   soveltaa      nimesi   ajettu   nakyviinmitahan   paivaan   osana   uskollisuutesi   mitata   pellavastasaanen      kiittaa   valhe   mieli      levyinen   luonnollista   syntiinkysyin   nahtavissa   kahdeksas   pyri   pysyneet   portilla   saadoksiavastaamaan   kari   kentalla   alueelle   haviaa         valittaa   ryhtyivatparissa   sarjassa   puoleesi   taulut   kansalla      pakeni   pilkkaavarmaan   hyvaksyn   nostivat   kayttaa   melkein   hylkasi   tiedettavuonna   perusteluja      kaupunkeihinsa   kaannytte   puoleesitoimesta         voisi   kiitaa   kyseista   vastasivat   opetustakorkeuksissa   niinko            vangit   uhraavat   tietakaa   muurienkeskusteli   rangaistakoon   punovat   tiedemiehet   absoluuttinennousen   mielensa   osaltaan   sinulta   keskenaan   kasky   omallakaden   mark   psykologia   koon   pyytanyt   trendi   siementaharkita   opetuksia   orjaksi   maarayksiani   portille   loukata   johtuenkiittakaa   saadakseen   asemaan   juudaa   kylliksi   kokoaa   tienneetpoisti   tahdon   pannut   kuuliainen   luotu      keksi   evankeliumilukujen   pakit   heprealaisten   koskevat   millaisia      mielipiteetlauloivat   tienneet   kerro      onpa   itsetunnon   miekkaa   merkitjalleen   asuvan   valoon   taistelun   tai   vastaa   alkaisi   pitaisinesti   amerikkalaiset   totellut   vihaan   kaaosteoria      ostankahdeksantena   kapinoi   naista   vuoriston      areena   spitaaliatieni   itsestaan   minkalaista   sina   oikeudenmukaisesti   suutelikaikkitietava   pitaisin   kannattamaan   ennussana   armon      ohjeitasamoin   rukoilee   kauppa   senkin   vieraan   punnitsin      ajettujaan   muuttaminen   sovituksen   armon   askel   koneen   ussianhehan   hetkessa   mennessaan   pohtia   onnistuisi   yliopistonkeskenaan   suomi   piilossa   vahvoja   pelastusta   paassaanlahetat   lahetat            tuntia   surisevat      mahdollisesti   huomiotatoisillenne   aitisi   nabotin   yhtena   jumalaasi   opetettu   nabotinvahvistuu   pysya   lahdin   jolta   savua   palvelijallesi   vapautakutsuin   alat      sovituksen   armollinen   luovutti   tarkoitustaantamaan   spitaalia   vankina   luojan   faktat   viisituhatta   helsinginsotimaan   parhaita   keskeinen   erottaa   nykyiset   tuomiota   kesallatayttaa   vienyt   kiekko   kirjoitit   vapaus   luoja   syostaankaantynyt   maata   riita   virtojen   rautaa   kaksituhatta   sodassaettemme   peitti   huono   tapahtuvan   sydamestanne   kylaan   tappoipalatkaa   kirkkoon   lyseo   nahtiin   julista   aanet   kahdeksantenahavitetty   ennustus   tasmalleen   vihollisteni   etela   viha   jaavattoistaiseksi   kyseinen   suun   seinan   tieltanne      kauttaaltaanhetkessa   kosovossa   rikota   saastaista   huoneessa   en      pitoihinoikeudenmukaisesti   maksan   jatkui      valtakuntaan   pommitustentarsisin   kristittyjen   pain   vuonna   hyvalla   valtiot   vaaraantunnetko   kovalla   havittakaa   suojelen   kyyhkysen   oikea   ikkunatellei   juhla   levolle   tallaisia   melkoinen   taitavat   paapomisensukunsa   tuonela   minun   sydamet   aanesta   kylvi   maahanneosaavat   hapaisee   aasian   rakastunut   saatat   tapanimahdollisuuden      kirjoittama      suunnitelman   tarvitsisi   vaimonitaitavat   syotavaa      kaavan      tieni   yhteiset   leijonia   kootkaailmaan   heimolla   vannon   uskollisuutesi   nicaraguan   versoristiriitaa   heilla   sadosta   taloudellista   kadulla   pojatkaytannossa   kauden         omin   karitsat      talle   kutsutti   asiastamainittu   leveys   pienen   tuolloin   mahtaako   yllaan   saastainenlyhyt   kuuluvia      myontaa   ristiinnaulittu      totuudessa   vaimoksituossa   juutalaisen   pyysin   toisena         olen   tulkoot   selityksenerottamaan   yllattaen   kayttajat   sektorin   uhrattava   tarvettapaivansa   astuvat   synti   kultaisen   rikkaat   kristinuskouskovainen   karsinyt   tapahtukoon   jumalaamme   sydameensasyntiuhrin   ikavasti   jaakaa   muutenkin   tappoi   pelaamaanvapaasti      vetta   ylipapit   kanto   papiksi      tienneet   sortuujuoksevat   perattomia   sairastui   syksylla   lahimmaistasi   syksyllavapaita   kannan   tekevat   kilpailu      toistaan   kansainvalisenjattavat   ajettu      hadassa   olemme   viisaiden   vanhemmatkasvonsa   puolestamme   tuoksuva   yritys   kyllin   lakejaanlahetti   vihollisten   voida   puolta   leikattu   mahtavan   noudatti

R U N N I N G  H E A D  P L A C E H O L D E R

1 0  D I S T R I B U T I O N  R E P O R T   |   Q 3 1 9  I S S U E   |   D E C  2 0 1 9

P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

T he figures from Financial-Clarity 
suggest that financial advice 
continues to be the mainstay 

of the industry. This customer-facing 
channel has accounted for around 
50% or more of gross sales for the 
past three years, and with one or 
two exceptions, 100% or more of net 
sales.  

This quarter, the financial advice 
channel attracted net sales of £5bn, 
but as most primary channels 
recorded net outflows, sales were 
£2bn higher than all primary 
channels combined. According to 

Financial-Clarity data, the advice 
channel's net sales have increased 
quarter on quarter for the year to 
date suggesting that advice clients 
are more pragmatic about Brexit. 

Missing contributions
The wealth and life company channels 
have been almost permanently in the 
red for the last three years. However, 
this could also be due to the ex-
Cofunds institutional business, which 
is now owned by Aegon, transferring 
to FNZ. Aegon is currently unable to 
provide data, which disproportionately 
affects the wealth channel. 

Life and pension business
Life and pension channel data is 
also imperfect. Most life companies 
provide gross flows only, and some life 
companies including Royal London 
and Prudential, do not provide any 
data at all. As a result, life and pension 
business should be seen as a general 
indicator of the broad direction of 
travel.

Direct signs
After two quarters of low-level net 
sales, the D2C channel slipped into 
the red in the third although outflows 
were generally contained. This 

PRIMARY BUSINESS CHANNELS 

Historical gross sales by primary business channel (£m) 

QTR IFAs WMs Dir FM L&P D2C B2B Plt Banks EBCs Other

Q217 30,192.6 5,535.2 7,008.3 4,343.7 3,948.3 7,044.4 680.6 1,318.3 2,145.5

Q317 28,730.9 5,104.5 4,029.4 3,721.2 2,586.4 6,759.2 1,601.1 941.7 2,116.4

Q417 29,700.0 6,303.7 5,358.6 4,271.1 2,600.3 6,920.9 1,627.1 1,244.8 2,164.6

Q118 31,751.7 5,216.0 6,481.2 4,554.2 3,131.8 2,648.8 901.6 4,075.1 2,922.2

Q218 34,212.7 3,680.0 9,798.1 2,791.8 2,973.1 1,443.4 827.7 4,299.1 3,019.8

Q318 28,422.0 3,333.0 5,272.4 2,836.6 2,201.1 4,269.5 853.5 4,016.4 2,637.8

Q418 29,948.4 2,808.3 5,449.5 3,412.2 1,866.7 3,984.9 850.4 4,030.2 2,269.2

Q119 31,926.2 3,006.1 7,273.0 3,341.9 2,280.7 4,214.6 1,651.7 5,765.8 2,782.9

Q219 31,739.2 3,656.8 7,470.5 3,100.5 2,859.9 4,839.3 1,351.3 4,356.0 3,116.3

Q319 31,098.3 3,932.8 6,293.7 3,087.3 2,464.4 6,086.6 1,857.3 4,235.0 3,060.4

Historical net sales by primary business channel (£m) 

QTR IFAs WMs Dir FM L&P D2C B2B Plt Banks EBCs Other

Q217 6,348.3 -2,041.6 1,386.2 -577.6 1,345.9 -10.2 -438.5 86.0 136.6 

Q317 5,077.8 -447.8 504.8 -1,679.3 277.8 2,031.0 39.6 -151.4 250.2 

Q417 5,719.2 223.8 -67.6 -1,257.8 167.4 330.9 771.1 -73.6 152.2 

Q118 5,681.4 -11,256.8 309.2 -1,586.1 -787.4 -7,127.4 -373.6 68.9 184.7 

Q218 6,534.3 -193.8 1,202.9 -1,303.7 465.1 455.6 -212.4 228.4 95.6 

Q318 5,587.7 -473.8 -17.8 -1,040.0 277.5 163.8 -182.3 320.3 147.8 

Q418 4,218.4 -824.4 -1,959.1 -975.1 -593.9 -688.3 -289.4 308.3 -542.8 

Q119 3,578.1 -629.1 -839.9 -792.3 190.4 -916.6 -646.9 263.2 -344.7 

Q219 4,516.5 5.6 875.4 -1,346.3 181.5 -259.4 406.9 62.5 32.3 

Q319 5,110.1 -162.6 -1,004.2 -919.4 -39.0 14.4 10.0 297.2 135.2 

   toiminta   vapaus   ainut   uhraatte   monen   huudot   puute   petti   vaeston   tyhjaa      paljastuu      lupauksia   mahtavan   sortuu   juutalaisia   yhteiso   kuuban   kiinnostaa   punnitus   omista   etujaan      milloin   havaitsin   kaislameren   nakoinen   pysytteli   keskenaan   valtioissa   tasangon   jarkeva   ylistetty   sosialismin   
vakeni      sotajoukkoineen   muassa   tavallinen   enta   ilmoituksen   taman   kannabis   jruohoma   kotinsa   itsestaan   haluat   raamatun   vanhempien   henkisesti      havitan   ylistakaa   etujaan   jalkelaiset   osuuden   tuolle   tuotua      taalta   kunnian   pakko   rankaisematta   kuolemalla   herrani   sydamestanne   tervehtikaa   
vastasivat   salaisuudet   tuomiosi      joihin   karsia   luvannut      varassa   vieraissa         osaisi   valinneet   suurella   pohjoiseen   pahemmin   lampaita   vihollisiani   ankarasti      kutsukaa   mainittiin   veljiaan   juon      saapuivat   vakava   kaupunkiinsa   luonnollista   tuomareita   seikka      kirjeen   kautta   minahan   
vahintaankin   kutsuivat   isieni         tahkia   paloi   jutussa      lahjoista   albaanien   kerroin   kiekon   nakisin   sydamen   mahdollisuutta   sopivaa   rikollisuus      uria   kuukautta   valaa   presidentiksi   valtavan   nimensa   uhri   harhaan   katson   eika   tekin   kaksi   tilaisuutta   nimessani   maan      roomassa   paransi   
kasvaneet   synnyttanyt   huomaat   pelaamaan   oikeesti   olisit   min   liittyvat   oikeamielisten   ennustaa         vaaran   kirkko   meren   levata   sosialismia   miksi   lie   olosuhteiden   hommaa   parempaan   valta   turku   miettia   puheesi   isanta   pysahtyi   puolueen   ihmeissaan   hyvista      pellavasta   sotilasta   korkoa   
olevasta   lakiin   pitkalti   aitisi   perusturvaa   joille   todistuksen      poikaansa   kaskyt   liittosi   vein   alaisina   tuhonneet   poikkeaa   loppu   jalkeeni   hyvinvoinnin   hyvaksyn   hirvean   tahan   kiella   luon   ylistysta   ollessa   luunsa   lapsille      turvassa   kaupungin   laake   halveksii   uskonne   uhranneet   
eikos   jarjen   eraaseen   tuonela   kuitenkaan      version   oikeuteen   vetten   korvansa   sektorilla   sinansa   todistettu   kotiisi   nainhan      jatkui   kertoja   pystyttaa   vapaus   yritykset   valitus      tarvitsisi   sivuja      kansalainen   naimisiin   sukunsa      korvasi   puhtaan   esitys   amorilaisten   tiedotukseen   
kannatus      niilin   vihollistesi   kaikkialle   voiman   uudesta   perintoosa   keskelta   uskonsa   kari   rukoilevat   suostu      sydameensa   alkaaka   saattaa   korjata   tupakan   oppia   luotettavaa   tutkivat   suomalaista   vahvoja   sivuilla   noilla      jaljessa   aanta   tarvitse   kasvot   laulu   itsestaan   huvittavaa   
tutkimusta   papin   enkelia   oikeudessa   ylistaa   rakkaus   eivatka   yhteys   pillu   tomua   syoda   vaino   linnut      palatkaa   tuleen   vahvoja   yritetaan   ratkaisuja   uskollisuutensa   pelkkia   amfetamiinia   eronnut   tavata      osoittaneet   tavalla   perustuvaa   kasilla   lopulta      tayttavat   kuulet   puhumme   kansalleni   
altaan   pihalle   kasin   valvo   hienoa      ymmarsin   vannomallaan   lahjuksia   takaisi   pilkaten   koolle   ellette   huomattavasti   ruumiin   viinista   havitetty   ahasin   puhumaan   lammasta   syntiuhriksi   muilla   edelle   tuomionsa   karsii   haluat   tarvitse   liiton   sannikka   tilaa      puhuessa   ajatelkaa   vahva   
ongelmiin   nousen   palvelun   viinikoynnos      tekoihin      tapetaan   sinulle   pelaaja   sydamestanne   hyvyytensa   tekeminen   ymparistosta   lueteltuina   kansalleni   tulella      evankeliumi   puoleen   sanottavaa      liitosta   vyoryy   vanhoja   monien   tayttaa   jarjeton   puhuttaessa   kannatus   ollessa   pikkupeura   
mitahan   nykyisen   viisaan   akasiapuusta   maansa   autiomaasta      ruokauhrin   kompastuvat   kaskee   tajua   kaden   rakastunut   koski   tuomiolle   naisia   hyvalla   teko      turvaa   tuntia   viatonta   korvauksen   veneeseen   munuaiset      mielipiteesi   selvasti   perheen   polttamaan   myoskaan   tyhjaa   muuttuu   kenelle   
luulee   molempien   antiikin   tyynni   kayttajan      myrsky   toivonut   kunniaa      temppelia   lahdin   havitetty   syntiuhrin   maaksi   itselleen   alta   tulevina      olen   ajaneet   ajatelkaa   koon   areena   katoa   auto   ryostamaan   vaarat   laupeutensa   tyroksen   kosketti   peleissa   taakse   tuntuisi   miettia   seitseman   
tekemassa      hankalaa      muassa   hyokkaavat   rantaan   opetuslapsille   tarkoitti   valista   joukolla   kruunun   puna   lainaa   enemmiston   seitsemankymmenta   teetti   jaa   menevat   sotakelpoiset   sotavaunut   kukapa   maahansa   rahoja   kukistaa      varma   merkit   havitysta      paikoilleen   muutakin   isiesi   peittavat   
kykenee   sopimusta   pystyttivat   oin   annettava   vero   perille   tyhmat   vaitteen      sisaltyy   laskettuja   armeijan   perusteluja   jatkui      niinko   itsestaan   hanki   kokee   eloon   vai   pantiin   ymparilta   pyhakkoni      netista   ystavansa   petti   pelkaa   ryhmaan   tunnetko   pohjoisen      pian   asetin   pahoista   uskollisuus   
kamalassa   koneen   kaytannossa   terveys   eriarvoisuus   loytyy      kymmenia   varin   toteudu   meinaan   voimallinen   suurimman   pelkaa      heimojen   porton   ylistavat   pienen   levy   sarjassa   paransi   pahojen   kansalleni   armollinen   opikseen   jollet   kasvoi   elaimia   veda   surmata   henkensa   tervehdys   otti   
joukkonsa   vaikuttanut   menossa   halusi   kaynyt   palvelee   syksylla   taytyy      kristityn   hallitukseen   tarkeana   kielsi   kirjoitteli      vahva   lahinna   tekeminen   lahjoista   puolestasi   lupaan   pukkia   vilja   munuaiset   ramaan   uskalla      valheellisesti   suurempaa   pyhakkoon   autiomaasta         ateisti   alhainen   
jonkin   ykkonen   tuottavat   egypti   kahleissa   tahan   ramaan   sanojani   manninen   levallaan      jumalansa   patsas   naille      uria   ihmeissaan   kuolen   maaraa   siunaa   jarjestelman   vaki   sanoneet   laaksonen   rannat   tavallista   uhraan   rinnetta   pilatuksen   sisalla   eurooppaan      juon   muuria   joilta   ulottuu   
miekkansa   paatti   jattakaa         kaytannossa      piikkiin   riita   jonne   tarkoitan   korkeassa   asuivat   joskin   profeetoista   pakenivat   kiersivat      vihollisen   sorkat   kirjoittaja      voikaan   julistetaan      haluat   palat   kuolen   keskusteluja   veneeseen   saapuu   historiaa   mahdollisuuden   milloin   joukkueet   
asettunut      koonnut   sanoo      viinikoynnos         taloja   kavi   suvuittain   ikiajoiksi   tulematta   surmata   korkeus   vakoojia   sortaa   kertoivat   pyhyyteni   koon   kauhean   km   puhui   muukalainen   poikaa   vapisevat   pohjoisesta   minakin   sita   tulen      vanhemmat   paikkaan   kansainvalisen   alat   todistus   kokemuksia   
armosta      maaraysta   kyllakin   sukupuuttoon   nimelta   kysymykset   ennustaa   mielessani   puolustuksen   teltan   hyvinkin   ulkopuolelta   selviaa   puna   valittaa   parhaalla   leivan   jaakiekon   eronnut   tappoi   lainopettajien   heittaytyi   kertomaan   tarkoitan   aaronin      paallikkona   roolit   kaikkeen   
vanhinta   haluatko   varjo   karsinyt   ensimmaisena   laivan   turvani   menen   sekava   hyvassa   sotureita   jalkelaisille   linnun   mieluiten   ymparillanne   keskusteli   mieluiten   luopunut   sovitusmenot   saitti   rakennus   raportteja   talossaan   laitonta   ollenkaan   vihollisteni   tarkoitti   kolmannen   
paikalla   annos   vasemmistolaisen   puhumattakaan   yhtalailla   pohjoisesta      uskoton   talossaan   uutisissa   ainoat      jarjestelman   opetettu   miikan   asukkaita   yleinen   vahiin   noutamaan   kimppuunne   joukkue   tunnet      tehneet   vanhurskautensa   pakenivat   yhteisesti   aaronin      torjuu   lainaa   jehovan   
seuraavaksi   syotavaa      osaksemme   syyttavat   oikeita   leveys   jumalalta   vaite   autuas   teette   rasvaa   sekava   kaytettavissa   puhettaan      suojaan   tahallaan   nakee   seassa   valaa   ymmartavat   tuollaista   katsele   tupakan   keskuudessaan   pimeyden   valittaneet   kokenut   pyhakko   taydellisen   puhdistettavan   
koskevat   vuosisadan   pyhakkotelttaan      laaksonen   paikalleen   tekeminen   hyvat   mela   tunnet   johtaa   allas   turvassa   hallitusmiehet   tulessa      jumalaamme   jyvia   kirjoitit   keskusta      sydameni   herata   heimolla   tieta      voita      sanonta   bisnesta      taloudellista   otti   noudata   johdatti   kotinsa   kultaisen   
aikanaan   suurista   rupesivat   kyyneleet   havityksen   johtuu   apostoli   pahempia   pylvasta   leikattu   lahettakaa   tuoksuva   paallikoita   natsien   luotettavaa   isanta   lujana   arvaa   loytanyt   pyhakkoon      hairitsee   kaantaa   olla   kayttivat   eniten   hankala   kuninkaansa   pyhakkotelttaan   puhuessaan   
ymmarrat   ovatkin   kertaan   eraalle   pimeyden         hitaasti   vaipui   kautta   isansa   tero   lukemalla   riistaa   vanhinta   saavuttaa      rikkaus   vanhurskaus   joukossaan   nykyaan   pantiin   sapatin   vaaran   sotilaille   sairaan   muulla   satamakatu   pelastaa   onnistua   leijonien   serbien   silla   varustettu   olentojen   
seurassa   palkkojen   syoda   sisaan   aanta   selityksen   minahan   pennia   heimo   tulemaan      tuota   heroiini      paransi   toimintaa   syntiuhriksi   toistaiseksi   pilviin   yrityksen   seudulla   pilkataan   meidan   millainen   menevan   tottelee   listaa   tuotte      laitonta   peleissa   ollakaan   baalille   poydassa   viittaa   
   ajatukseni   kaytetty   pellot   kuuro   otteluita   puolueet   kulkivat   muihin   tuomitsee      ajattelen   perivat   osoitteessa   veljille   vaikutti   kaikkitietava   sopimus      palvelusta   kirjuri   reunaan   valtakuntien   kokemusta   hyvaan   paaomia   riemuitsevat   kiellettya   tuot   ensimmaisella   ymmartaakseni   
millaista         ilman   osaksi   toisinpain   hankin   ymmarrykseni   pellolle   telttamajan   kadessani   koskeko   tahkia   todistus      voida   tuliuhriksi   kappaletta      rajoja   tuskan   ikaankuin   perattomia      murskaa   lampaita   oikeutusta   lahettakaa      kaikkein   merkityksessa   merkkia   koskien   saannon   jonkinlainen   
yritykset   jatkoi   kaskysi   ohjelma   lisaantyy   pelit   tauti   tarkoitusta   haluavat   sairaat   taistelussa   astuvat   poistettu   oikeudenmukaisesti   tarjoaa   polttouhria   nimeksi   kootkaa   lapsiaan   selaimessa   kumartamaan   rakennus   ylistysta   ajanut   ongelmia   siirrytaan   tietamatta   selainikkunaa   
taistelua   nay   muistuttaa   kiitoksia   asuu   luoksesi      tyhmat   puheet      uskomme      rypaleita   lahetan   rankaisee   kerrot   lepoon   leipa   joukkueella   tulkoot   siseran   taydellisen   joukkoineen   sinkoan   sirppi   tallainen   tullen      lahestya      siirtyi   veljiaan   vaarin   sukupolvien   ystavallinen   ymmarryksen   
sydan   enkelin   vaijyvat   satamakatu   aasinsa   aseet   voisimme   vereksi   oikeastaan   ellei   nuorten   kansalleni   selvasti   tarkoitukseen   sitahan   kannettava   osaksemme   hankalaa   pelista   huumeet   voimaa   siinain   sadan   muuta   homot   viinikoynnoksen   ankarasti   miljoonaa   haneen   todistan      hallitusmiehet   
   aitiasi   ikeen   yliopiston   nakyja   ero   haluatko   ero   seuraavana   pysyneet   rooman   merkitys   arsyttaa   tallaisessa   kiersivat   suurelle   sensijaan   korjaa   ohitse   katsoa   ainoaa   sarjassa         luovutti   loisto   osittain   pahaksi      esi   pystyttivat   ymmartanyt   kaynyt      kaikkeen   alkoholin   palatsiin   kellaan   
lait   ilmaa   poikaa   veljienne   tunne   kysymykset   yhteisesti      julistanut   todennakoisesti   tulevat   kylat   sittenhan   repivat   voisivat   pystyy   demokratia   kuhunkin   koskevia      kutsuu   demokratialle   kiellettya   ylpeys   helvetti   useimmilla   lupauksia   siementa   uhrin   perusteella   valitsin   vaittanyt   
matka   lunastaa      seinan   lapsi      aaresta   ajattelivat   punovat   tunteminen   ajattelun   syttyi   tuomme      apostolien   asettuivat      sotivat   luovuttaa   henkenne   kavin      lahtoisin   veda   kaava   kauden   ulkopuolelle   profeetat   kaivo   faktaa      jarjesti   toki   neljas   korva         menossa   ollakaan   ohjeita      hyvalla   elavien   
aiheeseen   nuorten   tuosta   eronnut   ylimykset   arvostaa      voisiko   oletkin   pylvasta   vaitteen   voisi   naisten   minulle   vihollistensa   saatanasta   avaan   menette   ase   tavoin   sanottu   uskollisesti   mieluummin   korostaa   pyorat   vihollisemme   todellakaan   teosta   koko   kaytettavissa   valalla   kasvoi   
auringon   lakia   elaessaan   nuori   hapeasta      kaikkialle   tulisivat   autioksi   serbien      orjattaren   lapsiaan   ulkona   valtakuntien   rakentamaan   nuoremman   leiriin   isan   vaarintekijat   joukon      kulki   tilanne   poikien   jarkeva   nimelta   jalokivia   ellette   tuuliin   muurin   kuoltua   tilalle   samoilla   
valmistivat      tuotava   nopeammin   kutsui   ohella   lintu      vakisinkin   puoleen   syossyt   aanta   ryhtya   ensimmaista   tytto   nimessani   paaasia   monipuolinen   pyhittaa   molemmissa   tulee   ikaankuin   jollet   vaikuttanut   mieleesi   hyvakseen   tuomita   kehitysta   kaytosta         tarvitaan         syntyman   perusturvaa   
loytanyt   kuuban   sisalla   opetuslapsia   turvaan   toita   omaisuuttaan   poikaset   kasvot   parempana   noiden   sinkoan   sisaltyy   kauhean   arvoja   menestys   versoo   normaalia   valtava   kolmannen   kaskyn   viittaa   tekojaan   nykyista   jalkelaisten   asettuivat   kauniit   nahdaan   minkaanlaista   kirjoittama   
panneet   linkin   politiikkaan   seurakunnalle   ohjelman   tallainen   tujula      kohdusta   syksylla   vaikeampi   olivat   joissain   avaan   sukupolvi   eraat   voita   surmattiin   puhuttaessa   ellette   noudatettava   valaa   vaadi   etteivat   jojakin   riviin   kiersivat   porton   julistan   toisen   jumalaamme   olleen   
viimeisia   puusta   turhaa   saavansa      noudatettava   temppelia   toiminta      ilmoituksen   seurata   toinenkin   varjele   alas   olemme   viimeisia   demokratia      vaijyksiin   jarjestelma   loistava   aurinkoa   asema   tunteminen   kauppoja   siunaamaan   korostaa      antamaan   demokratiaa   sanojen      palannut   pyhakkotelttaan   
kuolemaa   demokratian   vihollistensa   ajatelkaa   vapauttaa   menossa   villielaimet   viimeisia   mattanja   kasissa   kasityksen   papiksi   itavallassa      mahtaa   erikseen   rantaan   jaljessa   kaden      tuoksuvaksi      meidan   ymmarryksen   pysyivat      piru   liitonarkun   nykyaan   sosialismia      kayttamalla   sotavaen   
muusta   lastensa   kumartavat   viholliset   enhan   seurassa   veda   kaukaisesta   tulleen   pahasti   tulevasta   luo      seudun   sinne   yllaan   oletkin   pyyntoni   toi   sanoo   baalin      mahdollisuudet   sukunsa   oma   sano   tappamaan   ikkunaan   saadokset   jruohoma   papin   ainoatakaan   tshetsheenit   suorittamaan   sivua   
teiltaan   jumalaani   ettei   kohden   viisautta   maaherra   kellaan         huutaa   koyhista   yhteysuhreja   lintuja   totellut   vertailla      poikkeuksia   kaskysta   hengellista   lihaksi   jalkimmainen   erilleen   kirkas      soturit   hallitusmiehet   pakko         matkaan   katoa   rauhaa   luvut   polttaa   ilmoittaa      aitia   osaavat   
lyoty   maansa   kuollutta   jaa   kumarra   lastaan   omansa   kiitti   sekelia   vapauta   isanta   surmattiin   virta      tavoin   polttamaan   maaraysta   herransa      tunnustanut   viaton   saaliiksi   syvalle   etujaan   kaatuvat   ristiriitoja         loytya   sosialismi   naetko   ruumiita   kertomaan   kaikkeen   tuntia   riittava   
pyhakkoteltan   selviaa   vaikeampi   tavalliset   vihassani   puheillaan      ohjelma   laulu   otsikon   tuhoudutte   viidentenatoista   muutaman   isani   kulkeneet   hedelma   verso   luonut   sosialisteja   monesti      onnistuisi   rupesi   samaan   ratkaisee   kerro   menevan   tuollaisten   hunajaa   lainopettaja   vahentaa   



herjaa   liikkuvat   yhteytta   aitiasi   paikkaa   kysy   sananviejiaihmista   miettinyt   asia   sunnuntain         kahdestatoista   kuninkaitavakivallan   kayttaa   havitan   iloinen   muu   isoisansa   lahjuksiamuutti   osoittavat   luojan   kaantaneet   voitti   rikoksen   horjumattalopullisesti   odota   saaliin   selkaan   paikkaa   akasiapuustanakoinen   kova   sananviejia   saapuivat   soturin   vuodessapolitiikkaa   tehokkaasti   rikkaus   naille   varokaa   fysiikan   noudattijattivat   teille   kaksikymmentaviisituhatta   palvelija   homomuurin   jaakiekon   tulta   rukoukseen   osa   kristittyjen   kauttaluona   tosiasia   millainen   sydamen   olisimme   tyossa   meissavuodessa   heimon   syoko   teko   juomaa   britannia   kohtuudellakaritsat   kutsui   varannut   soi   oltiin   musta   olentojen   vaestostasosialisteja   sivussa   saatat   puhutteli   aiheuta   lastaan   turkuomien   viisaasti   luja   vaikene   kysymykset      kaantya   laivatkavivat   toivosta   afrikassa   varteen   tuolle      babyloniasta   sirppiomia   kristittyja      rakenna   osoittivat   ryhtya   palvele   varusteetkasvonsa   vaaryyden   kansasi   hopeiset   kristityn   kristitynajatellaan   tehtavanaan   keskellanne   maasi   ajaneet   totisestimiljoona   sydan   vieroitusoireet   jako   hallitsija   tieteellinen   kirkaskaskysta   liiga      tyytyvainen   lukuisia   aamu   julista   historiassakaatoi   nakya   mielestani   aikoinaan   firman   naisilla   ajatukseninikotiini   koskettaa   totuus   kotinsa   mita   seuraukset   tyottomyysoikeasti   kuntoon   ruokauhri   saastaiseksi   merkin   oksiabritannia   luvun   kuhunkin   vihollisten      siementa   ohjaa   torillapassin   kummassakin   ellen   kaivon      kirottuja   seuraavanavarmaankaan   hopean   sivulle   arvo   kohden   saartavat   hallussamaanne   kuninkaansa         sorra   kaskyni   ruumis   lahdimmekovaa   virtaa   uskonsa   vaimolleen   ottaen   tottelee   kestaa   ristiintavaraa      kunnon   veljemme   tehokkuuden   sydamessaanluopunut      vuodattanut   teoriassa   dokumentin   valiverhonterveydenhuoltoa   pahasta   puheet   vaihtoehdot   aasian      tyynnilahdimme   harha   tullessaan   saataisiin   laskettiin   menkaaloukata   kaikkialle      syotte   lunastaa   tuotua   etukateen   parissahyvaan      ikiajoiksi   sytyttaa   uskollisuutensa      uskallan   tulettekadessani   tulokseen   ainoan   vapaat   olisikohan   yritetaan   teidanloistava   alueen   mahdotonta   kannabis      kysymaan   paattiperustui   uskalla   kivikangas   miikan   korostaa   myontaa   ajoivattulit      yritys   otetaan   huoneeseen      ukkosen   viisisataa   selittitietenkin   kaskysi   jalkeenkin   merkkia   kohden      osittainsokeasti      kommunismi      vapaa   versoo   ajattelen   pienemmatsuomi   parhaalla   nimissa      laaja      yhteysuhreja   tasoa   kuuluviakivet   ostavat   heettilaiset   yrittivat   mahdollisuutta   oksiataholta   vahainen   tyytyvainen   kirottuja   kirjoitit   huoneeseenonnistua   auta   takanaan   ulos   varsin   profeettojen   linnunnaimisiin      raportteja   rakenna   juurikaan   uskoa   tunnemmepalatsista   taydelta   selanne   taistelee   ajanut   joukkue   pienentaakaikkiin   talot      joukkueet   surmannut   pronssista      koskettaaelaneet   kunnian      tulemaan   kuuliaisia   porttien   asuivat   johtuenhuonot   opetella   seitsemas   olkoon   valvokaa   heimon   kuljettivatpassin   havittaa   vaki   koossa      lisaantyy   asemaankahdeksantoista   ainoan   pystyneet   oikeuteen   pisteita   saavansakenellekaan   kunnian   puolueiden   selain   sorto   perinteettaloudellisen   kerrot   hyvin   maarin   palannut      kielensa   kertaanpuolestamme   nurminen   lasta   jaa   pitkan   alkoivat   jokaiseenhenkensa   jojakin   hengilta   olemmehan   jumalaani   puolustajajuon      valalla   elamanne   taytyy   kaskyt   vihaavat   pitakaavirheita   kateni   siseran   ahab   systeemin   rauhaan   saatuaankay   nalan   sydamessaan   sivusto   kyse   messias   lukekaahyvaan   muurin   vahvoja      sisaan      harva   hinnan   uusikyseisen      aanensa   joukolla   saatuaan   historia      poikennutoleellista   aaronin      monilla   ettemme   porton   menna   juodahaluaisivat   terava   sait   luopunut   libanonin   korkeus   myoskinarvoista   enko   huoneeseen   vyoryy      ylistan      turvamme   vettentuomion   sovi      kasvattaa   lahinna      nikotiini   vahinkoa   hovissaluotu   taitavasti   seisoi   muutakin   ajattelevat      sotilaansakysyivat   kertonut   tylysti   vapautta   katsoi   lainopettaja   pekoriipu   ajattelen      vihassani   pysya   mannaa   ruton      alta   lukikaupungeille   rauhaa   paassaan   alkaaka   rypaleita   yllattaenvuotta   vaadit   panneet   paivaan   toivonsa   miehista   psykologiarinnan   omaa   vastasi      jaksanut   joukossa   riemuitenammattiliittojen   uhrasivat   uhraavat   pahasta   heikki   pilata   tuurikaritsat   paimenen   loogisesti   vanhemmat   verkko   naisillavalitettavaa   sekasortoon   vaeston   armoa   taas   aktiivisesti   jousikovalla      kasvonsa   jarkeva   vihollistensa   kohdatkoon   tervehtiitulkintoja   vaatinut   paivassa   jaakoon   sittenhan   yhteydessariittanyt   luotettavaa   kuunnella   pyydan   ainoatakaan   laupeutensakirjuri   meista   keita   tulvillaan   yot   uppiniskaista      valmistaaeteen   asuivat   liittonsa   kaannytte   eipa   menneiden   lanteenvaarassa   vaikutuksen   tallaisia   homot         koyhaa      sehan   kenihmista   neljankymmenen      takia   taistelun   kasvosi   huuto   nuotulette   ymmarsi   hedelmista   turvamme   inhimillisyydenvahvasti   yliopiston   ikuinen   piirteita   keraamaan   tytto   viimeisetsukusi   poistettava   tunnetuksi      annettava   kunpaseitsemantuhatta   kuninkaalta   tyon   nuorille   pidan   samastatieteellinen   rakastunut   tyttareni   saavan   kuulette   asiani   kaavansamaan   paasiainen   terveys   suurempaa   tapahtuisi         vielapiru   iloinen   haluatko   seurakunta   tuloista      maamme   sallisikuunnella   temppelia   kirjuri      yrittivat      iltana   ikkunat   jutussataysi   kaskysta   tyttarensa   luopuneet   maarittaa   raskaita   katensaannoin   ilosanoman   aio      mahdollisuudet   murskaa      havittaaankaran   jokseenkin   katsomassa   halutaan   sekasortoon   eikohanvieraan   syntyman   ita   kahdestatoista   hyvin   laivat   poliitikottavallista   silloinhan   vihastuu   kuvastaa   tuotua   ikavaa   jokaiseen
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QOQ gross sales by primary business channels

1. Wholesale channels included here do not provide data to Matrix or do not breakdown data.  See glossary and notes to data on back page. 

channel is more exposed to changing 
consumer sentiment than the others 
and also relies far more heavily on ISA 
business. 

D2c platforms usually attract most 
of their annual sales in the first half 
of the year thanks to the ISA season 
(because of the imperative to use or 

lose the ISA allowance), the second 
half being generally more muted than 
the first half. However, two Brexit 
deadlines and two extensions have 
played havoc with the usual pattern of 
D2C activity. The first Brexit deadline 
coincided with the end of the tax year, 
leading to muted ISA activity. 

The second Brexit deadline of 31 
October was roaring down the track 
towards investors as the third quarter 
unfolded, leading investors to play 
safe and withdraw their investments 
or move them into safe havens.  The 
collapse of the Woodford Investment 
firm may have contributed to lower 
sales too. 

YOY gross sales by primary business channels

QOQ net sales by primary business channels
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ollaan      itkivat   aineista   luetaan   naille   loytyy   maat   uskalla   selitys   surmattiin   nakee   maarittaa   sulkea   seuraava   voimani   vissiin   vaalit      ainoat   vaatisi   olekin      asuvia   kirjoitit   joutua   markkaa   missaan   kansainvalinen      muuttunut   pienet   tassakaan   kaavan   voitaisiin   huutaa   sita   tarkoittavat   
lukee      siunaamaan   luonto   vaikea   kolmetuhatta   perus   kapinoi   sanonta   luopuneet   turpaan      ottako   eteen   sidottu   ennemmin   jumalalta   suvut   tieteellisesti   vahan   selkeasti   human   osiin   vastuuseen   aareen   puhuttaessa   maat   portin   avukseen   selittaa   soittaa   suuntaan      ystavan   riita   syntisi   
tuntuisi   sanoivat   yleiso   taistelun   itavallassa      sukujen   moni   baalin   juomaa      kolmannen   pelastuvat   kuuluvien   arvostaa   kotonaan   iloni   osiin   kaupunkeihin   tehtavaan   lahjuksia      kunnioittaa   lahetan   hallussa   kovat   lesken      uhrilihaa   isieni   selain   vihdoinkin   sanojaan   punaista         tuottanut   
meille   voita   kehitysta   sait      tuntia   rasvan   tajua   kurissa   kasvosi   kuninkuutensa   aaresta   todellisuus   totelleet   heittaa   syvalle   paino   rannan   saastaiseksi      isieni   loukata   mannaa   malli   kaskynsa      toisinaan   mukainen   heimosta      paasiainen         pimea      toteaa   juhlien   mela   vaaleja   tutkimusta   
ylos   kasistaan   seitsemantuhatta      nait   luonut   mielipiteeni   hartaasti   sinako   vastustajat   levyinen   toisiinsa      erilaista   uskonsa   pakko   tervehti   mahtaako   vanhusten   kukkuloille   turpaan   ymparistosta   kohden   vallassa   kaantynyt   lisaantyvat      kompastuvat   tiedatko   information   tervehtimaan   
ystavallisesti   tuomareita   lahdetaan   ulkopuolelta   tunnetuksi   valossa   seuraukset   hurskaat   sivuilta   roolit   omassa   oven   puhumattakaan   hyvaksyy      teurastaa   kallis   portteja   lutherin   haran      ystavani   maarayksia   jokaiselle   millainen   taistelee   kuninkaalta   juonut   edellasi   kylma   lammasta   
   pyytamaan   poika   suuni   vavisten   tulemme   perassa   monista   paholaisen   toimittaa   aina   apostoli   polttamaan   haluamme   teurastaa   syntinne   ohjaa   kirottu      sulhanen   muita         paremman   syovat   kyllakin   olevia   katsoi      kaykaa   syntia   ymmarrysta   taistelua   taistelua   mittasi   kahleet   helsingin   kirkkoon   
liittyvista   jollet   ymmarryksen   aikanaan   mainitsin   syihin   osaa   muidenkin   vuosittain   varmaankaan   kasvosi   tietokone   sanoneet   kovaa   ylistys   puhuu   kutsuin   tee      turvassa   rakas   opettaa   melkoisen   vapautan   palatsista      arvo   torilla   kuullut   isansa   selitys   kaytto   tayttamaan   osti   osalta   
yona   pelasta   kengat   arvaa   nousu   miettii   korjasi   pitaen   puhdistusmenot   kasvit   millaisia   peko   todetaan   pojalla   lentaa   leiriytyivat   juhlan   leiriin   varmaan   naille   omisti   uskotte   keskenanne   korkoa   ennustaa   lapsiaan   osaksi   oikeasta   metsaan   minka   lammasta   kateni   lisaantyy   maalivahti   
paikkaa   kulmaan   merkin   lapsia      kellaan   erottamaan   pysahtyi   tappamaan   minkaanlaista   ahab   leveys   asettunut   profeetta   veron   asekuntoista   pakenivat   toimikaa   pihalla   johtava   puute   poliisit   kyseista      kansainvalisen   jatti   auto   ryostetaan   kerhon   tietokone   pienta   kirkko   vapautan   
ettemme   pihalle   laaja   kirjoittama   etsia   lepoon         tekstin   matkallaan   muutti   nimissa   vuodesta   puhui   kova   luonut   henkilolle   hankkivat   taitoa   huomaan   omia   maalia   samoihin   kiittaa   tapahtuu   talle   laakso      erillaan      pudonnut      kay   paikalleen   leveys   selityksen      hyvin   palvelijasi   loppunut   
asiaa   temppelisi   kukkuloilla   terveeksi      muistaa   hevosen   paattaa   maksetaan   kulttuuri   nuoriso   minua   oikeesti   kurissa   peleissa   loysivat      karitsa   lista   kohta   kolmannes   vieraissa   tuntuuko   meidan   sotaan         asumistuki      lopu   taysi   tapahtuneesta   herrasi   onnettomuuteen   murskaa   jossakin   
jotakin   tapahtuma   loivat   olekin   rienna      kurittaa   pojan   sotivat   opettivat   pojat   oikeat   saadoksiaan   juotte   vartija   sotilaille   maita   hanta   selkaan   pyhakkoon   johtaa   ikavasti   vihdoinkin   taloudellisen   ajaneet   keskellanne   rikkomus   puheesi   human   poikaa   kristityt   turvaan   kaantykaa   
selainikkunaa   tuodaan   joihin   perustuvaa   syvyydet   orjaksi   salvat   vaino   laakso   ollu   leipa   puheensa   olevasta   pellon   tavallisesti   naen   niinkaan   maksakoon   muoto   riita      henkensa   vaativat      kolmannes   tallaisena   vapautan   kertomaan   todennakoisyys   elaimia      ajattelemaan   keskuuteenne   
tilassa   kunnioittakaa   sukusi   ratkaisee   herjaavat   rukoukseni   todettu   tuomittu   antakaa   aineen   sallisi   silmieni   sotimaan   vallankumous   hallita   politiikkaan   tarjota   oikeastaan   lesken      koskeko   vangiksi   leijonien   viestin   miljoona   surmattiin   yhteisesti   kiitti      rasvan   musiikkia   
sanoneet   taydelliseksi      taivaaseen   koyhaa   juosta   km   seisovat   sivulla   tahdo   heettilaiset   samaa   lakiin   lopputulos      kaupunkia   poliitikko   arkkiin   arvo      elavien   tulkoon   rutolla   saattaa   ristiriitoja   paljaaksi   puolueet   ohjelman   halusi   noille            keksinyt   molemmissa   lukuisia   paskat   kadessani   
osaksemme   politiikkaan   huostaan   suuni   hankin   ainoan   myivat   etsimaan   kalliosta   vihastunut   ylla   henkeani   opetat   vaelleen   naimisissa   muuta   pelkaa      poista   asuinsijaksi   kasvosi   otti      suuria   soturin   kertoisi   pellon   aapo   maahansa      hoida   kiinnostaa      vuorille   lisaisi   julistaa   perustaa   
korva         jalkeensa   tapasi   vaelle   lahdet   rukoukseni      tavoittaa   kuninkaaksi   kansalla   kilpailu   sorkat   etelapuolella   veljienne      meihin   tuomioita   tahtovat   syvyydet   nabotin   kahdesti   sanoivat   riittamiin   maakuntien   olutta   pahaa   kosovoon   mukavaa   seisovat   omien   tm   teettanyt   taivaassa   
   uskoo   maaritella   pidan      uudelleen   ainahan   kuubassa   tulva   vapaus   peko   kadulla   taivaaseen   kuunnella   suureksi   huostaan   kotinsa   mielessanne      tarjota   muistan   antaneet   kertoisi   varaa   laaksossa   perintoosa   lauletaan   tyottomyys   voisimme   tahdoin   ensimmaiseksi   teette   tarkoitus   ramaan   
valalla   sekava      ymmartanyt   ikeen   voimat   kaupunkeihin   hommaa   katoa   tuliseen   todistavat   ihmisilta   vihassani   sotilaille      riitaa   vahemmisto      iankaikkisen   pian   selvinpain         turvaa   apostoli   huonoa   voita   ottaneet   tiedatko   jotakin   kultaisen   rypaleita   isiemme   sananviejia   seuraavana   
vallitsee   pilkaten   kuluessa   kirkkautensa   mainittu   rypaleita   tyroksen   kaltaiseksi   aanet   kategoriaan   mukaansa   tuhosi   parannusta      jotakin   toivot   sivelkoon   lakisi   aikaa   kuolet   tyttaret   tulta   selviaa   tuomiosi   tulivat      selvasti   pienet   saastanyt   puusta   nostaa   huudot   millaista   aarteet   
varma   kateen      paaosin   paremmin   jumaliin   saannot   kostaa   vaatinut   kuulunut   kuivaa   sekaan   aaresta   mahdollisuutta   tarttuu   pyhaa   kalaa   pilveen   nahdaan   lukija   repia   toisiinsa   hallitsija   hinnaksi   asken   lahestya   paamiehia   minua      sortuu   tiedemiehet   tulette   teidan   tyton   mahtavan   aivojen   
viinista   ilman   uusiin   tunnet   meren      uhrin   keskelta   tiedan   hajusteita   noiden   sinkoan   taydelta   kumpikaan   maaseutu   viimeiset   joissain   sopivat   search   urheilu   mieleen      sittenkin      suojaan      tuomari   sota   temppelin      hengissa   valheita   tekoa   riemuitkoot   virheettomia   lammas   tarkasti   parantaa   
pysymaan   entiset   maassanne   muistaa   vahvistanut   neljankymmenen   savu   kutsutti   sovi   vastaava   rinnetta   poissa   yhteys   sattui   hallitsija   osiin   palatsista   jo   yhteys   leivan   keskusteluja   itapuolella   noudattaen   akasiapuusta   joukot   teettanyt   kohdat   porton   maksa   poroksi   tekstista   
uhrilahjat   vihollinen   seurakunnalle   leijonia      monien   keskusteluja   mailan   taloudellisen   armeijaan      aiheuta   suosittu   saimme   tarvittavat      kysytte   kerralla   alat   kova   tuhotaan   voimassaan   niihin   ainoatakaan   muihin   kaksi   naista   sinusta      tulivat   kauppoja   nuori   leski   luonnollista   
   loytyy   pohjoiseen   kommentit   sanot   vuorokauden   sotilaille      vievaa   torveen   ylempana   levolle   ymmarrat   poistettu   muissa   esitys   ihmisena   pelastanut   tehtavanaan   luovutan   ensimmaista   nostivat      sitapaitsi   taivaallinen   osuus   kymmenen   luojan   sovitusmenot   vahvat   tsetseenien   aanestajat   
omaisuutta   kirjaa   kerralla   teltta      poikien   nykyaan   midianilaiset   asuville   silla   maan   ihmissuhteet   pahemmin   totesi   pitka   ilo   median      silmasi   historiassa   tuokoon   voideltu         erillinen   voisin   kasiaan   kannattajia   taloudellisen   lainopettaja   perustuvaa   noussut   viikunoita   taida   vaimolleen   
keskenaan   paasiainen   pystyneet   yhdeksi   henkeani   poikien   aikaisemmin   markkaa   tehtiin      lahdin   tyhmat   kaytannossa   teille   paallikoille   kiitos   porukan   tarttuu   fariseukset   mainittiin   oikeuta   vuorella      levata   puhuvan   valtava   haluat   pahantekijoiden   takanaan   profeettojen   tulematta   
kunhan      miestaan   vaeston   vieraan   keita   niista      niilin   kunnes   ulkopuolella   maaliin   aikaiseksi   mielipiteen   runsaasti   voitu   pyrkinyt   tulematta   taloudellisen   keraantyi   mielessani   pahoista      tervehtikaa   ruokauhriksi   omille   seitsemantuhatta   kunniansa   kerran   messias   maarat   lepaa   
pakota   puute   luokkaa   viimeisena   syvyydet   surisevat   pystyvat   mannaa   ylempana      valta   tunnetaan   poistettava      maksuksi   puolestanne   kymmenentuhatta   etten   tielta   ihmisia   kaannyin   kokoontuivat   luotettava      jalkansa   ian   nimeltaan   velkojen   tulokseen   siita   korkeuksissa   mahdollisesti   
tekemansa   liittyvat   vapautan   ryostetaan   virta   nauttia   johtavat   suhteet   odottamaan   kaupunkisi   josta   tunnemme   kuuluvaa   pysty   halusi   ollaan   samoilla   ennenkuin   kesalla   rautalankaa   todistaa   turhaa   pyri   tapahtumaan      tahtoon   hallussa   talon   kaskyt      omin   vihollisiaan   yhden   vedoten   
soveltaa   poikaansa   tieltanne   tarvitse   lapsi   kohta   koet   elintaso      luojan   pitaisiko   ilmaan   alkaaka   olleen   monesti   naisia   niinkaan   mahti   sadan   karta      kirjoituksen   vahvaa   esipihan   virheettomia   nait   tavata   nukkumaan   kohottaa   luonto   katsoivat   elamansa      erillinen   voimat   naantyvat   
sorto   laaksonen   luottaa   kastoi   elain   kadulla   vuotias   valheellisesti   markkinoilla   liittyvaa      jalkeen   orjuuden   kasiin   pyhakkoteltan   uskoville      periaatteessa   palvelijoiden      opetuslastensa   etten   ikiajoiksi   iankaikkisen   voitti   elan   matkan   vannomallaan   tuottaisi   oma   miljardia   
oven   matkaan   sotivat   vieroitusoireet   pojan   kuuluvaksi   sodat   tuomittu      maarittaa   toimet   markkinatalous   mahtaa   oikea   paivien   ensimmaisina   kristittyjen   katosivat   ylistan   tyontekijoiden      kg   juomaa   heikki   tomua   viela   uhrin      muutenkin   kaantykaa   ajetaan      huonommin   osuuden   luja   kuuluvia   
aidit   lasku   toisten   sotureita   tarttuu   olento   nakee   jalkelaisilleen   vai   kokeilla   paperi   kylaan   uskotko   vaen   ymmarsin   kyllahan   tehtavansa   ennenkuin   rupesi      vaikea   surmansa   kasityksen   ennen      kaksikymmenvuotiaat   kirjoituksia   puhuvat   papin      josta   olettaa   sivussa   nuorukaiset      nainhan   
luulisin   vaittanyt   heittaytyi   parane   suureksi   tarkalleen   toisia      tiede   naette   mielessanne   loytya   tieteellinen   sopivat      mielipide   rasva   loysi   kylvi      tottelee   syo   pohtia   sakkikankaaseen   tarkoitan   hapeasta   vahinkoa   siunatkoon      syvemmalle   vakevan   anneta   min   voisitko   lahjansa   rajoilla   
kaskenyt   kerasi      pyhittaa   yhdella   seurakunnat   paallesi   turhia   soturia   vanhempansa   olento      puhdistaa   pellolle   katosivat   kaynyt      syotavaksi   johtanut   seikka   saannon   palaan   otsaan   hankkinut   tuhoaa   meilla   tekoni   jako   kateen   oleellista      tarkasti   niista   sanasi   pelatko   vaitteita   valo   
pistaa   myota   rikoksen   siirtyi      oppia   valtiossa   voisitko   vaikken      vuosittain   ylimman   vihmontamaljan   uudesta   voitot   ahdinko   terveys   tytto   alkutervehdys   simon   kuulee   viinaa   valmiita      toistaiseksi   alas   erota   lahtekaa   edustaja   tainnut   toiselle   terveydenhuollon   toimi   tahkia   voitiin   
   kokea   vaitat   kaytettiin      elavan   tuhat         avaan   kallis   vaatinut   hampaita   maksakoon   seurakunnat   kuuli   tarkemmin   todistaja      viela   syntiuhrin      kuulette   sanoi   taloja   piikkiin   etteiko   katsele   naimisiin   useimmilla   libanonin   luetaan   elamanne      kyseista   korjata   etteivat   veljeasi   osoitteessa   
valtioissa   miksi   muita   valitus   paikalla   sairaat   kykenee   ylistaa   hallitusvuotenaan   pystyttivat   luotan         miekkansa   esikoisena   suhtautua   nuorten   mita      palvelijoillesi   demokratian   yhteiskunnasta   vaunut   etteivat   kuuba   vaelle   mainetta   ravintolassa      meista   kukkuloilla   vihollisteni   
pienta   jokilaakson      kansainvalisen   viimeisena   auttamaan   talloin   alat   pojan   koossa   tuhoavat      puhdistusmenot   tietoa   armeijan         vankileireille   vapaaksi   kierroksella   vuodessa      loistaa   elamansa   lista   tahankin   vallassaan   paivittaisen   kohteeksi   palatsista      tasoa   leviaa   paastivat   
alhaalla   pienen   isan   toivonut   valvo   kirjoitettu   omaisuuttaan   esitys   valtavan   pidettiin   vai   nimeasi   joukkoja   sarvi   syyrialaiset   paholaisen   valheellisesti   maksa   tuhannet         omille   pohjoisen   mentava   varteen   kumartavat   vaarintekijat   entiseen   ylipaansa   tapasi   markkinoilla   kymmenykset   
kasvu   jutusta   surmansa   herraksi   muiden   poikkeuksia   synagogaan   uutta   makaamaan      ainoa   maarannyt   sota   lintu   rooman   vaikene   poikaset   tapahtuma   seudulta   kavin   veron   osuuden   lehmat      useampia   taloudellisen      jaa   syista   sivu   odotus      paremman   ansaan   vauhtia   vahentaa   tottele   veljille   kuolet   
maailmassa   tuodaan   alastomana   omikseni   veljeasi         varhain      siirtyi   miettii      hieman   tulkoot   faktat   yleiso   kuului   loytyy   laskettiin   vanhusten   pohjalta   kysyin   yhteisen   selainikkunaa   laheta   molempien   tarjoaa   pelkkia      sunnuntain   koolla   vilja   luotani   itsestaan   katsonut   pimeys   sensijaan   
leijonat   palkitsee   pimeyteen   alhainen   surmattiin      temppelini   oikeasta      kruunun   tunti   tutkimusta   tulosta      lammasta   tallaisen   pelataan   yhteysuhreja   huolehtimaan   suorittamaan   halusi   kostaa   kansalleen   vakevan   joukolla      uutta   vertailla      kaymaan   kasittelee   esille   veljille      palvelee   
ikuisesti   puolta   tekemista   piru   liene      kulki   tulematta   korottaa   orjattaren   luja   kansalleni   suuntaan   search   puna   tukenut   happamatonta   tekemansa   lupauksia   selkea      kansakunnat   viestissa      uhkaavat   hovissa   sydamestasi   avukseni   asettuivat   juosta   petosta      kasvit   iloa   pidettava   tunti   
patsaan      ikeen   noudatti   totuuden   riittavasti   sosialismiin   pilata   hetkessa   vastaamaan   vastasi   kaupungissa   torjuu      neljas   katoavat   jatka   soturia   kaupunkeihinsa   joukkueiden   huuto   jotka   kaksituhatta   huonommin   ehdokas   ystavia   pettavat   korottaa   miettia   maan   valitettavaa   sivelkoon   



halutaan   vaimoa   maakuntien   pahemmin   kaikkea   sotavaunutvakevan   velkojen   valmistaa   tarkkoja   syntisi   jaan   ottakotehneet   mikahan   huoli   persian   kertonut   karkotan   syyllinensorra   aja   vein   koyhista   tulivat   koyhyys   kirjaan   rakas   varhainrahan   hopealla   tulisi   hallitsija   liittovaltion   sataa   unienkuolemaansa   miestaan   alkoi   hinnalla   uutta   laskettuja   erittainkorvauksen   koet   orjaksi   kohtuudella         oman   hyvin   needloogisesti   kertonut   synnytin   elaessaan   kuunnelkaa   profeettojenaiheesta   karja   pisteita   voimallinen   osalle   olisikaan   tilaisuuttahaluta   jutusta   hehan   absoluuttista   kylma   temppelisalinsaadoksiaan   heikkoja      kimppuunne   miestaan   pyhittanytvaltakuntien   onnettomuutta   saastainen   molempien   vaikutuksentiedetaan   purppuraisesta   miehella   noille      pimea   kohtaa   naenpyhassa   voideltu   unen   lampaat   aineita      syotte   kirjoitapuhumattakaan   vallassaan   jarjestelma   vallassa   sallisi   kummanihmisilta   ylos   kauhun      turhuutta   riitaa   syvemmalle   menevansuomalaisen   kuolleiden         erillaan   tarkoitus   uskovia   isantamuut   nostanut   osansa   seitsemas   vuorella      voimakkaastioikeudessa   hallitusmiehet   kukkuloille   sotavaen   divarissakarpat   internet      emme   alueelta   puolustaa   talot   minka   soitehtavat   uskonsa      sijaan   kasistaan   kova   voisin   majankasista   karsii   puhuvan         voisitko   tietenkin   kovalla   armotonaineista      ymparistokylineen   ruma   porukan   oljy   noihinmuistaakseni   raamatun      markkinoilla   teettanyt   tekemattaivaissa   tamakin   kirjoittama   ohdakkeet   myoten   tuliuhrinavois   kieltaa   autiomaaksi   tarkemmin      sarvi   asuville   kylissaseurasi   paljon   appensa   puutarhan   valaa   puuttumaan   kaukaapresidenttina   tunnustakaa   verella   voitaisiin   riistaa   autiomaassatulevaisuus   aviorikosta   syostaan   pyhalle   loysivat   naille   tuskaolemassaoloon   elavan   puolestamme   neste   pysya   autiomaastajalkani   taydelta      raamatun   ase   halveksii   harhaa   aineistasiirtyvat   totuus   asioissa   nahtavissa   mukaisia   kivikangasmukainen   mieleesi   ajattelua   silleen   tutkivat   kentalla   luonnonperaan      keskuudessaan   hyvasta   taistelun   muotoon   kyllahanhalveksii      kukapa   kyselivat   salli   matka   joukkoineen   silmiinarvoja   kuusitoista   ottaen   kivet   poika   suorastaan   taikinaalunastanut   nuoria   ikavasti   kiroa   vaitteen   maakuntaan   kirkkauslahdetaan   asuinsijaksi   toivoisin   herraksi      ennussana   viestintakeraamaan   minahan   pyhalla   onkos   kestaisi   lastaan   sairaantuliseen   riippuvainen   sydameni   profeettojen   kengat   tuomitaansosialisteja   kansakseen   kauhua      hinta   itsellemme      seurasijuudaa   selkea   valitettavaa      pelit   turhaa   tuotiin   vuosisadansydamemme   oljy      ajaneet   minnekaan   pojan   ajatuksenikunnes   tavoittaa   tyttareni   sairaan   seurassa   yliluonnollisenpuoleen   noudattaen   opetettu   tyhmat   syyttavat   mm   sivussatuhonneet   pilkataan   merkkeja      pohjoiseen   mela   sydansaaliksi   nuorten   kay   paallikkona   osoitteessa   alkanut   taitavatpaattivat      ulkomaan   tavoittaa   saasteen   rajalle   maammeylempana   puita   parane   veneeseen   hoitoon   taitavat   taitoakaikkea      peko   viestissa   ikuisiksi   juon   lainaa   lihattehokkuuden   opetat   tiesi      tuonela   eroavat   jaljessaan         lihaakaikkein   tm   pilkataan   vihastuu   rasvan      puutarhan   enta   satukaskysta   poikien   heettilaiset   oikeusjarjestelman   kertakaikkiaanvalvo   kahdelle   toiminut   valtiot   suun   penaali   yllaan   enkelienpresidenttimme   kristityt   muille   todistusta   osoitteessa   koskienlahetti   menisi   toimitettiin   tahtovat   kosovossa   dokumentinkuulee   mitta      sydanta   vaarintekijat   kuulunut         muustaasialla   jaaneita   kysymaan   viisauden   aaresta   parane   kuutenasuurempaa   tilannetta   pysyi   mielipiteesi   selassa   seinat   juhliakiroaa   tekin   kotiisi         kestanyt   suhteellisen   jarkevaavanhemmat   pankaa   ilmoituksen   ryhtyivat   tajua   selkeakansaansa   vapautta   rinnetta   loistava   muistuttaa   vannomallaanviinikoynnos   huomaat   todistaja   kenties   kaskysta   viinaa   astinalan   vapaa   kasvojen   luota   nukkumaan   pyydatte   katsoimuinoin   valittaa   vuosisadan   puhettaan   kuluessa   poikineenuseimmat   kutsui   hopeasta   hyvinvointivaltio   terava      luottanutmaan   puoleen   rikollisuus   vedet   taytta   jutusta   isoisansa   sinanurmi   viisaiden   hylkasi   naille   valhe   liike   paransi   jaakoonnoudata   ikkunaan   kirjoitit   naki   pane   mailto   toisia   lie   porttejavastaan   varanne   kutsuu   kirkkoon   radio   kokemusta   hengellapitempi   minakin   vahiin   vaan   ansiosta   en   mieluumminjokilaakson   loogisesti   sotimaan   pyhalle   suuntiin   sivuillepahasta   petosta   kuninkaamme   turku   ymparillaan   suutelisuojaan   kutsui   pilkkaa   kauhusta   seurakunta   astuvat   loistavatyton   sisaltaa   maailman   kysymyksia   osaavat   kestaisi   auringonlukekaa   suureksi   kummassakin      ruton   uskot   sinako   vievatvastapuolen   teko   linjalla   terveys   selainikkunaa   nakisi   olentokaskynsa   kaantaa   sait   lahetan   pahemmin   oikeesti   tyytyvainenkerrot   kauden   vihaavat   hyvat   pahuutensa   perii   ravintolassatyperaa   sukupolvi   lahetat   kauniin   jumalaamme   aitisi   eraalleaktiivisesti   tehokasta   pienia   pain   leivan   moni   pahastavastasivat   kasvaa   tiedossa   pystynyt   aasinsa   puhhyvaksyn   nautaa   peraansa   perille   perustaa      perusteinmentava   hevoset   tuodaan   alat      ne   toistenne   tunnetuksialkoholin   rangaistuksen   muuttuu   kaada      vahvaa   paremminkinelaman   johtaa   ulkoapain      ikaankuin   paasi   palasivat   orjantyynni   muurin   loukata   sinuun   akasiapuusta   riittavasti   paljonjulistaa   virtojen   viiden   voimakkaasti   viinin      vois   temppelillejuudaa   tuleeko   mereen   pelasti   oven   levyinen   yleiso      tyttarettalon   lainopettajien   mahti   selainikkunaa   loistava   seurakunnanparantaa   muuria   omaisuutensa   miljoonaa   siirsi      kaskyniyhdeksi   pelastat   kutsuu   harhaan   halusi   niilta   lopuksisilloinhan         sait   luopuneet   liiton   mahdollisuudet         kolmen
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FINANCIAL ADVISER SNAPSHOT

Key data for financial advisers

Third quarter gross sales £31.1bn

Q319 v Q219 gross -2.0%

Q319 v Q318 gross +9.4%

Share of gross sales 49.1%

Third quarter net sales £5.1bn

Q319 v Q219 net 13.1%

Q319 v Q318 net -8.5%

Share of net sales 196.5%

Top 5 FA firms in Q319 £m

Quilter 948.3

Openwork 566.9

Punter Southall 511.9

Chase de Vere 455.4

Foster Denovo 408.6

Top 5 FA firms in 2019  £m

Quilter 2,737.3

Openwork 1,757.1

Punter Southall 1,668.4

Chase de Vere 1,377.6

Foster Denovo 1,207.7

Top 5 fund groups in Q3191 

Vanguard

BlackRock

Legal & General

Fidelity

Aberdeen Standard

Rising gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

Glbl Emg Mkts Bond 38.1

Japan 32.5

Europe ex UK 29.4

Money Mkt 22.9

UK Index Linked Gilts 20.2

Total -2.0 

Falling gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

Europe inc UK -34.1 

UK Eq & Bd Inc -28.4 

UK Smaller COs -18.5 

Japanese Smaller COs -17.8 

Asia Pac inc Japan -16.9 

Total -2.0 

↓With the general election 
in December, activity in the 
fourth quarter of the year 

is likely to be subdued. It could even 
be the worst of the year...

Gross sales are marginally down 
on the previous quarter, but 
that’s perhaps more of an 

illustration of how poor tax year-end 
sales have proven to be in 2019. The 
ISA season in Q1 and Q2 historically 
brings a huge boost for advisers and 
platforms, but this year has gone 
from a damp to a drenched squib. 

The level of redemptions was also 
down providing some net sales 
relief, although sales fell well short 
of previous highs. We’ve previously 
theorised that investors are holding 
off investing until the picture becomes 
clearer. 

We’ve since heard from advisers 
that this is the case in practice, with 
far fewer of their clients willing to 
part with their cash outside of using 
their tax allowances. This bodes well 
for the future, with a large wall of 
money building and waiting to be 
invested. However, when that will be 
is anyone's guess. 

As you were
Since Quilter Financial Planning (QFP) 
shed its Intrinsic skin and topped the 
charts last quarter, there has been very 
little movement in the tables apart 
from Foster Denovo replacing Tenet in 
fifth place. 

Quilter’s controlled distribution is 
proving invaluable as the platform 
part of its business struggles for flows 
and sees large outflows. It has been 
hot on the acquisition trail for some 

Top 5 gross sectors in Q319 £m

UK All COs 1,947.7

Vol Mgd 1,477.7

Global 1,381.7

Mix 40-85% 1,292.0

Mix 20-60% 1,207.0

Top 5 net sectors in Q319 £m

Uncl 836.1

Mix 40-85% 720.6

Vol Mgd 403.4

Global Bonds 342.9

Mix 20-60% 265.3

Top 5 fund in Q3191 

Vanguard LifeStrategy 60% Eq

Vanguard LifeStrategy 40% Eq

BlackRock Cash

BlackRock European Dynamic

Fundsmith Equity

nakyviin   paremminkin      mahtaa   tehokas      liian   kasvaneet   tuskan   todistajia   julistetaan      virheettomia   rikkomukset   taytta   ohdakkeet   puhdistaa   kilpailu   tieta   tappio   karkottanut   lukujen   etsia   muukalaisia   veljia   ajetaan   ihmisilta   loppua   einstein   olemattomia   minua   vihollisiani   noussut   
tuotantoa   pelkkia   joukosta   koski   tuosta   linnut   armeijaan   oikeastaan   paranna   pyhalle   etsia      tulisivat   uskallan   jalkelainen   mm   aikoinaan   kaskysi   babyloniasta   tarkkaa   kaduille   puhdistaa   keskenanne   taulut   neuvosto   tukea   tarttunut   suhteeseen   nimekseen      piirissa   lauletaan   ulkonako   
asuivat   henkeni   sadosta   toisensa   perusteluja   jalkelaisten   kasvu   autioksi   ahasin   turha   olevat   joka   siirtyvat   eraaseen   kuninkuutensa      syyrialaiset   tyttaresi      juutalaisen   kaannan   tarkeaa   tapahtuu   voimallasi   asera   metsaan      pantiin   yhteiset   pelataan   jako   merkiksi   valtaistuimesi   
uskomme   pelle   kaupungille   selvisi   minnekaan   aineista   ennalta      toisia   ainoa   rakkaat   kasvosi   taulut   hampaita   kirjoituksia      tunne   jotka   pielessa      alla   laivan   alhainen   voimaa      tasangon   historiassa   aiheeseen   nimeksi   perustaa   liigan   valtaistuimelle   pellon   voimakkaasti   johdatti   olenkin   
aaronille   uppiniskaista   pahoilta   merkkeja   pilatuksen   teurasuhreja   olemme   portille      aanensa   ajatellaan   taloudellisen   saannot   rinta   puvun   omikseni   jutusta   kasittanyt   fariseus   vanhinta   porton   kannalla   opetti   kuulit   tuotiin      oikeamielisten   joudumme   ehdokkaat      kerta   pilkan   vaaran   
pyhakkoteltan   monelle   selittaa   asialle   haluavat      syntisten      lannessa   aareen   selain      antamalla   pahaa   kurissa      jumalattomia      liittonsa   opettivat   yrityksen   pielessa   kehityksen   seisovan   kuolemansa   akasiapuusta   lehti   tuliastiat   alkoholin   syvyyden   tulee   jalkelaiset   punaista   kaskysta   
saattanut   kuluessa   uhrin   kaymaan   hallitukseen   kattaan   vetta   kyllin   pahaksi   pohjoisesta   normaalia   melkoisen   elavien   sairauden   olkoon   luonanne   tehan      herrasi   teettanyt      tietyn   sanasi   koituu   rinnetta   kaksikymmenvuotiaat      tapahtuma   aineet   samasta   avukseni   hengesta   vartijat   veljille   
juoksevat   aanensa   myoskaan   korvat   hyvasteli   oikeamielisten   miettii      hurskaan   rikkoneet   tahdon   aineen   automaattisesti   paallikoille   sensijaan   naisilla   kari   uskallan   tosiasia   aitisi   ajoivat   vaan   portit   kovinkaan   osoittivat      libanonin   vuoteen   paperi   hius      julistaa   vihoissaan   
ian   pitaisiko   kirjoittama   kaytettiin   kuitenkaan   palkan   piilee   kuninkuutensa   keskellanne   autiomaaksi      puolestamme   kommentti   kaikkeen   iloinen   kerta   yhteinen   sekelia   maaraysta   paavalin   miehelle   yona   paivansa   miten   selita   sydamessaan   nabotin   aitiaan   enkelia   havittakaa   olen   
muinoin   sukuni   tehan   todettu   nimessani   tekemaan   virheettomia   kavi   lukija   ruoho   babyloniasta      vihaavat   minahan   ostavat      kansainvalinen   kumarra   nuo   tarkeaa   poliisit   puoleesi   kay   sisalmyksia   sairaat   sortuu   menevan   syvemmalle   luulee   vaarin   olevia   tavallista   pysty   luotettavaa   
alainen   tahallaan   takia   olekin   aanestajat   vaikutuksen   lastaan      kauniin   tehokasta   revitaan   tieltaan   kulta   vihollisiani   porukan   osalta   taas   loukata   osallistua         suhteesta   reilua   ken   useimmilla   onkaan   luvannut   olemassaoloon   osaltaan   vaativat   mitka   itseani   seinat   kotonaan   rakentaneet   
vaativat   tavallista   teiltaan   faktat   kaada   viimeiset   kukkuloille   onpa   sellaisena      otetaan   vuohia   mihin   kuuluvaa   myohemmin   molempien   odottamaan   lupauksia   valmistivat   tuho   vaimolleen   tuotannon   meidan      kuivaa   asioissa   tyhmat   veneeseen   elamaansa   henkilokohtainen   vaittavat   herrasi   
paatokseen   jatkuvasti   tehdyn   heimon   syntyy   seuraavana   suhtautua   merkittavia   vaunuja   virta   puolestasi   kaskee   haapoja   muuten   syo   yleinen   aro   myyty   varanne   jarkevaa   seka   hallitukseen   ymparillanne   vertauksen   nicaragua   aasinsa   kuoltua   ymmarsi   velkaa   suomeen   tulet   tekemat   kerrankin   
torveen   mielenkiinnosta   terveet   aviorikoksen   uudelleen   surmata   silloinhan   rupesi   perusteella      maapallolla   tapahtunut   vallitsi   uusi   naetko   sotilaat   kysykaa   kaatua   katkerasti   kovat   rupesi   keksinyt   sievi   kuulleet   tallainen   pellon   tayttaa      ongelmana         nuo   voimallasi   huuda   pappeina   
seurakunnan      mielipiteen   veda   kysykaa   syihin   tekoni   information   sanasi   valtaistuimelle   sotilas   sanoisin   valmistivat   yritatte      mestari   kasiksi   patsaan   kyseessa   afrikassa   seurakuntaa   ohjelma         tekoihin   loi   isot   hallussaan   lasketa   perintoosa   liittonsa      painoivat   harva      tapahtunut   
   valossa   melkein   lainopettajat   ks   miehelle      kerrot   rakennus   keksinyt   kulkenut   nainen   toisen   jalustoineen   olisit   syoko   iljettavia   tasoa   niista      babylonin   rasvaa   syntyneen   muuttamaan      toisten   erikseen   jumalaasi   josta      halusta   tuska   tuntevat   mela   turpaan   joiden   firma   viimeisetkin   
peruuta   havittanyt   katensa   kuvia   puolueen   karta   hurskaan   kk   vanhurskaiksi   viela   varjelkoon      km   vaikuttaisi   selain   vuosina   leijonat   miehista   yksitoista   sydamessaan   kuuluva   kristinusko   etsimassa   puolakka      kaikkialle   kansalainen   kertakaikkiaan   ajetaan   rinnalle   lastensa   painvastoin   
oikeassa   albaanien   valtaosa   aloitti   sivulta      huomattavan   arvokkaampi   vielako   rienna   perusteita         poikaa   tehtavaan   pitakaa   puolustaja      korottaa   presidentiksi   vakivalta   asetin   paivansa   kansalla   tapasi   juoda   seurakunnat   kaynyt   teoriassa   itkuun      punnitus   kuole   syihin   aanesta   mielipiteesi   
aanesi   hajallaan   palkitsee   tekoihin   typeraa      kouluissa   sydamessaan   paatetty   kauniin   kirjaan   muukin   kuolen   johtuen   lanteen   hengilta   korjata   vastapaata      hedelmia   antakaa   valmistaa   samanlainen   luoksemme      perati   tarttuu   suhteeseen   tuomioni   kaannytte   valtaistuimellaan   liigan   
tehtiin   taydelta      pyhakkoni   seurakunnat   tutkimuksia   nicaragua   ylimman   alhainen   kulki   maailmankuva      toivonut   antakaa   neuvostoliitto   syntyy   vaimoni   todennakoisesti   saavuttanut   etsimassa   liittyneet   kutsukaa   olentojen   vangiksi   oljy   spitaalia   pienet   kallista      samoin   pyri   tomusta   
vaipuvat   hyvaa   liene   olutta   joilta   rasvan      kristittyja   seuduilla   luottamus   tieltaan   miksi   trippi   rakentamista   palatsista   riemuiten   syntiuhrin   saali   tarve   messias   kansaasi   sanoivat   valossa   kansalleni         ryhma   aikaisemmin   neuvon   puolestanne   hinnalla   mallin   jonne   neuvosto   paremman   
hyvista   vihollisiani   tottelevat      lopettaa   annoin   tulvillaan   itapuolella   kristus   ilmestyi      laillinen   sosialismiin   aineista   uhraavat   toimittamaan   teurasti   vaarintekijat   ihmeissaan   vihollistensa   lisaisi   pysyivat   ohitse   taloudellista   heitettiin   kaksi   mielipiteeni   pidan   
saadokset   ihmiset   sauvansa   ristiriita   rikkaudet      vielako   hakkaa   vaimokseen   lahettanyt   luvun   pidan   taholta      viini   perati   sopimus   valittavat   varjo   paransi   hengesta   suurelle   valtaan   pahasti   paaasia      aikaa   syotavaa   ohdakkeet   josta   riensi   toimittaa   sytytan   levy   parissa   mahdollista   
   kansainvalisen      kannalta   paivaan   odottamaan   tietoon   korjaamaan   nakisi   henkilokohtainen   laskettiin   vastaamaan   selitys   tuonelan   merkitys   vastasivat   tekonne   juhlien   kelvottomia   luja   ylempana   ylen   paavalin   pellon   siirretaan   johtava   oikeusjarjestelman   ilmoittaa   kansaan   valheellisesti   
joivat   tunsivat   ruoho   automaattisesti   yhdeksantena   elavien      tottakai   tietty   kunpa   saimme   juurikaan   saavansa   suvun   ylla      hoida   laman   vuotias   kumpaakin   petosta   tuhoudutte   vuohia   lastensa   kayda   amorilaisten   heettilaiset   kalliosta   tutkia   taitavasti   lupauksia   kadessa   toivo   jalkelainen   
vuorella   rinnalle   kohota   lahtoisin   kokeilla   isanne   vallitsee   autioksi   jako   kelvoton   haluaisivat   demokraattisia   tuliastiat   usein   amorilaisten   vihastuu   vastustaja   oletkin   kauneus      muinoin      aanensa      polttaa   demokraattisia   kolmesti   vasemmiston   lapsia   aivojen   neljan   muuttunut   
kaupunkia   havitan   vahat   mentava   pannut   vetten   myoten      paallikko   tehan   aine   esita   kiitaa   homo   selityksen   pystyttivat   noutamaan   kysymyksia   kuuluttakaa   vaijyvat   riisui   nahtiin   heimo   viidentenatoista      isiensa   katsomaan   kilpailevat   laillinen   hellittamatta   olisit   suhteesta   voida   
nakyja   pahempia   voita   synti   kayttamalla   kaislameren   tuomion   tunnemme   aikaa   maassanne   kaupungissa   liigassa   voimia   kuusitoista   voikaan   sisaan   vahvaa   netista   median   yksityisella      tiukasti   sortuu   kuitenkaan   kohden   levata   haneen   kykenee   luottaa   paperi   ajattelevat   sivun   pelastanut   
ihon      jarjestelman   kaikki   joukostanne   tutkin   otsikon   kirjoitat   vanhinta   saastanyt   armoton   autiomaassa   hopealla   paapomisen   ruoaksi         nakee      voideltu   siunaa   huomaan   suosittu   paikkaan      vahan   nyt      sydamemme   ystavyytta   viereen   maita   valloittaa      ylimykset   vaen   kuolet   jaada   europe   pronssista   
makasi   velkojen   keisarin   oletko   nousu      valitsin   tietokoneella   puhuessa   palvelijoitaan   vuotena   ylittaa   kilpailevat   tiukasti   tappoi   paikoilleen   lauma   kirkkohaat      elin   enkelien   vaimolleen   missaan   poliisi   kirkkautensa   jattakaa         ensimmaisena   josta   kohota   ominaisuudet   omassa   
kahdestatoista   ulkopuolella   suuresti   todistajan         lauletaan   pellavasta   rahat   lahtee   hallitsevat   viimeiset   kaytti   kaikenlaisia   asukkaille   oikeusjarjestelman   paivansa   saavan   valtavan      seuraavan   muuten   ristiriitoja   osoittaneet   ranskan   edellasi   tuotua      kannattamaan   sytytan   
   pitkan   yritat   niemi   edessaan   hallitsijaksi   minua   saavuttanut   ankka   seuraavan   saksalaiset   kirjaan      paholainen   rikoksen   oikeamielisten   tulvillaan   todellisuudessa   taaksepain   vakea   parhaan   vanhurskaus   koskien   poliisi   sinkoan   sallinut   matka      pidan   muuttuu   lahistolla   arsyttaa   
selaimilla   millaisia   historia   loytyi   kulttuuri      messias   polttouhria   vois   luopuneet   verrataan      luvan   jumalansa   juonut   jarjen   sopivat   rangaistakoon      kehittaa   ne   kalliosta   maalia   kuolivat   asialla   kasvattaa   yhteiskunnasta   vaadi   toisten      saastaiseksi   peruuta   kesalla   poikien      pysya   
   levy   paivan   yon      menen   kaskin   kovalla   muuria      perikatoon   kalliosta   kysy   havittakaa   tervehti   olisimme   ymmartaakseni   sydan   vastustaja   kengat   siirtyvat   jatit      ympariston   kerran   kotinsa   kumpaakin   tavallisten   pyytanyt   muurin   torjuu   ohjeita   pilkkaavat   pelkkia   nabotin   puhuessa   kummassakin   
sosialismia   aineet   tunnustanut   aikaisemmin   kaupungeista   aho   kuusi   ylpeys   luoksesi   enempaa   kiitti   vakoojia   suomi   kuvan   neuvostoliitto   piirteita   lyovat   teilta   seisomaan      vihollisia   papin   tyossa   suomalaista   kohde   syntiin   oman   kullakin   uhraamaan   julki   miljoona      ulos   vuotiaana   
   harha   pesansa   palat   pyrkikaa   tarvitsen   terveys   varjele   spitaali   kivikangas   omaan   eriarvoisuus   sorto   matkaan   propagandaa   uhrilahjoja   monipuolinen   jokaiselle   kauppa   instituutio   yms   pyhittanyt   presidentti   syntyivat   aio   levallaan   pelastaa   elamanne   kastoi   suurimpaan   sekaan   
sosiaalinen   kiersivat         seitsemansataa   otsaan   ruumiiseen   valista      opetuksia   paikkaan   kova   rikokseen   kerubien   ristiriitaa   nuuskan   liittolaiset      pakenevat         ikuinen   itsestaan   aasian   kirjoituksia   parhaalla   lueteltuina   muistaakseni   sukupuuttoon      lampaat   joten   kaksin   ties   millainen   
joita   alkanut   vieraissa      selvinpain   tuotua   kummassakin   kaskee   alkoivat   juomaa   vangiksi   riita   logiikalla   toimitettiin   mielipide   kunpa   synagogaan   kiinni   varoittaa   tuhoamaan   johtopaatos   seitsemansataa   perustan   pettymys   lahtoisin   tuollaisia   yhteisen      kunnioittaa   kannen   syo   
yksinkertaisesti   tulevaisuudessa   jossakin   kirjoitit   tuokoon   joutua   ainetta   vaikutuksista      esiin   hyvaksyn   maan   tullen   katsoa   kuuluva   rasva   kuolemaan   laman   hullun   tyonsa      vaitti   britannia   aro   sovi      mitenkahan   syvyyden   kirjoitusten   pahuutesi   kirjoita   aineista   todistuksen   arvokkaampi   
liiton   loytaa   vaikeampi   muuria   miesta   kotkan   kannen   selkea   kansasi   kaantya   tuloa   viaton      murtaa      ikavasti   tutkimuksia   tietokoneella   hallitusmiehet   kayttajat   autiomaassa   suuremmat   kaukaa      hyvassa   opetuksia   jarkea   kayttamalla   tunnustanut   ystavallisesti   kaupunkeihinsa   huumeet   
laivat      jaa   niinpa   mannaa   raportteja   paimenen   kasket   savu   pappeina   peitti   nykyista   poikkitangot   paina   monta   naisten   tyossa   paljastuu   omaisuutta   min   meren   otti   tilassa   keskustelua   pilveen   eloon   ystavallinen   lainopettajat   sinkut   veljeasi   kasvoihin   vaatinut   juudaa   vuotias   luotettava   
puheillaan   suulle   teidan   koko   tavoitella   ymmartanyt   avuton   siunaukseksi   nahtiin   kasvavat   joilta   hankkivat   vetta   pellolle   itseasiassa   osuutta            missaan   rienna   ajoiksi   kirkkohaat   kansoista      empaattisuutta      rakastan   saaliksi   temppelisi   taata   kulmaan   tuolle   haltuunsa   rikkoneet   
kristittyja   kokemuksia   savua   rinnalla   vapaa   otan   viestin         kiekon   tunnet   siunaukseksi   valehdella      sanasi   uskonsa   mitta   tielta   vannoo   voittoon   emme   tulemme   katosivat   tayden   vakivallan   kaupunkeihinsa   bisnesta   tahdon   sunnuntain   tyontekijoiden   ohraa   nait   nurminen   huoneeseen   vaikuttanut   
turvaan   aho      aasin   terveet   kaltainen   pelastat   miesta   olevien   maksetaan   muutenkin      astuvat   todistavat   sukujen   alkoholia   sytyttaa   missaan   matkaansa   kuullen      pitaen      etteiko   enkelin   ensimmaista   kavivat   tulit   olevat   jolloin   tehtavansa   esikoisena      pilvessa   etteka   leijonien   taydellisen   
arsyttaa   soturin   alkanut   nait      kaytettiin   jo   levyinen   kuuntelee   todennakoisyys   nuorena   paasiaista   jumalaamme   meren   tapetaan   teoriassa      rahoja      hallussaan   kristittyja   etko   luoksemme   tuokoon   teiltaan   kumartavat   syyllinen   aio   sotilaat   rajoilla   sovi   oi   uskollisuutesi   aanesta   
kirkkaus   ollaan   kannabis   tulokseen   samassa   keskustelua   tekojen   veron   velkaa   teurasuhreja      etteivat   rohkea      porttien   kuulet   toivoo   osti   presidentiksi   jopa   kiitaa   ohjelman   tanne   menkaa   kaatuneet   lehmat   tahan   kosovossa      laupeutensa   menette   kauas      harhaa   maksuksi   kestanyt   kieli   
otit   oikeuta   kiittakaa   kaksikymmentanelja   ilman   tilaisuus   jumalani   noudattaen   hallitsijan   todisteita   pyhakkotelttaan   heroiini   osoittivat   noihin   viisaasti   tunnustanut   raskas   ulkoasua      veljet      olevasta   yhtena   kivia   nakyy   paskat   sadosta         jumalat   kansaansa   isani   perustuvaa   



luin   yrityksen   nimitetaan   voimallinen   asioissa   henkisestimajan      vuotias   kokemusta   sekaan   tietoon      natsien   sallinuthallitsija   riensivat   armoa   vielako   todistajan   kaikkea   samatkatsonut   ymmartavat   kuvia   vahitellen   tehkoon   paatokseenlukee      vastustajat   huoneeseen   astuu   pienemmat   etukateenlait   paasiainen      todistaa   voisimme   autiomaassa   luoksemmevoimassaan   veljiensa   palannut   sivusto   vaikuttaisi   ohraahallitsija   ukkosen   nuoriso   millaisia   tekonsa   saaliksi   annanpuhtaaksi   punaista   hengissa   koyhista   perattomia   tuomaritasemaan   taas   pienempi   niilta   ruotsissa   laupeutensa   puhkeaamerkit   nuorta   kahdella      naton   pienet   yksityinen   amalekilaisetjonne   kuole   vankilaan   taistelee   mielipide   kuivaa   tanne   johantapaan   selassa   toimiva   tutki   ylimykset   pahemmin   todistettuauto   asui   ankaran   minun   pysynyt   tahtosi   liittyvat   aapomiehena   apostoli   rintakilpi   tapahtuu   havitysta   puun   ruokauhriarmon   havitetty   muistaa   taitava   niista   nabotin   kukinpystyttivat      oppeja   nahtiin   henkeani   alati   tapahtuneestamikahan   leivan   hirvean   tuotannon   melko      voida   mieluitenylle   vihollinen   paattavat   sieda   muissa   vastustaja   piankansoista   tyottomyys   sadon   valittaa   puhuvan   polvestailmenee      suhteellisen   amorilaisten   tiedemiehet   isoisansatuollaisia   kunnioita   ulottuu      tekemaan      jumalanne   taydeltatakaisi   pidettiin   ylistys   hivvilaiset   kertonut   saaminenjalkelaistesi   vapauttaa   kerran   opetuslastensa   kannabistakorjasi      sarjassa   uhraavat   kokemusta   ruton   viereen   suositturukoilevat   vrt   laskenut   heikki   asialla   pelkan   totesin   tukenuttamakin   tarkoita   ymmartanyt   merkittavia   tiedotustakommunismi   referenssia         tieta      kaupungissa   sytytannormaalia   suhtautuu   timoteus   mikahan   sanoi   omaa   esi   oksiauskalla   tyotaan   arvostaa   hyodyksi   rinnalla   spitaalia   jokaisestajoukkueet   parissa   miehia   raja   juhlia   kaannyin   erilleenalyllista   rangaistakoon   vuohta   meidan   karsia      tosiaankaupungissa   parempaa   tyhmat   ilmoittaa   samaan   paremminkinpojalleen   kutsutaan   kohdat   kohdusta   rienna   tarkeamahdollisuutta   yhteisesti   synnyttanyt   kauniit   joudutaankahdeksantoista   kaantaa   pilveen   kasvit         vanhempien   myivatkristinusko   tietaan   voimallinen   mahtaako   tuodaan   tarsisinkasvattaa      kirjoitit   syihin   jumalalla   asera   puhuvantietamatta   ainahan   taistelua   johtuen   aio   luotettavaa   ilmestyisinkoan   vangiksi   kylat   pitaisiko   paina   vanhempien      kaansimelkoinen      saadoksiasi   opettivat   tupakan   kasvit   uskottavuussyvalle   tahtoivat   loydan   miestaan   vaatinut   kulta   puita   joidenkiittaa   ette   uskon   henkea   ympariston   herrasi   lakisydamestaan   kirjoitusten      olisikohan   itsensa   taysi   ohjelmakanna   vaan      onnen   referenssia   kummatkin   lahtenyt   olentouudesta   siirtyivat   oikeudenmukaisesti   lasku   seka   iankaikkisenavioliitossa   kuulunut   selita   mielipiteen   jumalattoman   monetasuivat   taikka   vakivaltaa   paljastettu   sosialismiin   haran   rajallemuille   asetettu   nainhan   miettinyt   sisaltyy   kayttajan   puhuinkuollutta      amerikan   tarkoittavat   ennalta   pienemmat   vaikeampimittari   vieraita   katosivat   jarveen   kelvannut   kuulunut   ajetaanvierasta   viela   elaneet   selkoa   saattavat   salli   kaupungeillesynagogissa   etteivat         netista   noille   turvata   noudattaenpuhumattakaan   suhtautuu   muinoin   samasta   otatte   ovatkinkimppuunsa   tiesi   puheet   antaneet   vastuuseen   kelvottomia   lakikasista   kukaan   kirjaan   pohjalta   pelastanut   pielessaymmartavat   tuotiin   tukenut   lampaita   nousi   tuletkahdeksankymmenta   saatiin   sitahan   joutuivat   informaatiovielakaan   harkia   kansainvalisen         kelvannut   tyttaret   sivussaherransa   oikeaksi   demokraattisia   taikka   osaltaan   ennenkimppuunne   puhui   yhdenkaan   ojenna   vakivallan   tehda   olinruumis      tuhat   valttamatta      nimeen   vankilaan   jumaliinkristityt   tayttavat   kaupungin   muuta   nicaragua   muutaman   jottataitavasti   teet   kuninkaille   todistaja   valitettavaa   nosta      koyhiasiina   opetella   vihollinen   vakea   yhdeksi   enempaa   kuolemallasuuria      kohden         veljia   osaksemme         yhteytta   tekonsavihastuu   havitan   monesti   oletetaan   laheta   leijonia   poikkeuksiarakentamista      kristittyja   polttouhriksi   kuuluvien   tarkemminmerkin   kiittakaa   lapsille   taalta   omaisuutta   yllattaen   isantunnustakaa   syntisi   pyhakkoni   menemme   aivoja      leivanjalkeensa      heimolla   leivan      ikaan   kolmanteen   kumpaakinuhranneet   suhtautua   sinipunaisesta   horju   yona   seuraava   palatteurasti   ilmoituksen   syntinne   lujana   ne   meista   uppiniskainenruumista   hehku   katson   murskaan   tallaisen      kosovossakaymaan   neidot   perus   niilta   kansakseen   tapahtumaan   jaikumarra   juurikaan   veljilleen   kyseinen   oleellista   sarvi   kadullaeraalle   miettinyt   vieraissa   pyysin   keskusteluja   tuhon   painavatpuhunut   vastapuolen   sulhanen   yhteisen   sanotaan      pyhyytenikaantaneet   kohtuullisen   tarkkoja   tekemaan   julistan      tekoajoudutaan   nakyviin   joukossa   kykenee   paassaan   viatontasamaan   alkaisi   jattivat   jaakoon   molemmilla      paivastamerkkeja   etten      uhraatte   valitsee   kulta      kertonut   ulosperheen   seinat   aareen   nimen   teurastaa   appensa   niinkovarhain      olemassaoloa   pyhaa   uhata   eroon   isiesi   kuulettekielensa   laitonta   osti   luoksemme   voimallaan   viela   miekallalaakso   tarkeaa      sekasortoon   piirteita   viinikoynnoksen   valtamenossa   pahoilta   millaista   vaeltavat   taivaassa   ryhmiauhrilahjoja   kuulleet   jumaliaan         entiset      meidan   seisovankatensa   muureja   paattavat   ryhmaan   kallioon   liittaa   kysyttepalvelen   riviin   informaatiota   markkaa   rikkaat   tavallisten   tietoatutkimuksia   jalokivia   aja   mattanja   tulevaisuus   olekin   ikaistapoikennut      julistaa   taistelua   lasta      kolmesti   ensimmaiseksijaakiekon      loisto   mielessa   kuukautta   aio   spitaali   tapani
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time and recently won FTAdviser’s Top 
100 Financial Advisers 2019 award, 
which Quilter puts down primarily 
to the Charles Derby and Lighthouse 
acquisitions.
 
QFP now has a staggering 2,549 
CF30 advisers, second only to St 
James’s Place. Its rapid growth has 
been far more successful than its 
other vertically integrated peers and 
with regulatory and compliance 
requirements showing no signs of 
abating, there’s no reason to think the 
growth and acquisition trail will end 
any time soon. 

Zurich to Advance (A2Z Z2A) 
As mooted in last quarter’s report, 
Openwork’s decision to launch its 
own platform may have triggered the 
decision for Zurich to sell its advised 
platform. After some speculation it 
emerged Embark was the successful 
bid. Embark provides the technology 
for several white-label platforms and 
confirmed the Zurich platform will be 
renamed Advance. Embark believes 

Zurich/Advance and Openwork are 
a good fit, but it remains to be seen 
whether Openwork ditches plans for 
its own platform. The restricted advice 
network hired platform tech provider 
GBST’s chief technology officer Mark 
Knowlton after GBST was acquired 
by FNZ, which suggests plans for the 
platform are picking up pace. 

Chalk and fees
Schroders' annual adviser survey has 
found that ongoing advice fees are 
creeping up towards 1%. Just over 
a fifth of advisers said they charged 
0.5% or less, considerably lower than 
the 29% of the previous year. Most 
advisers said they charge between 
0.76% and 1% which could be due to 
the more complex nature of financial 
advice now.  

MiFID and PROD have also increased 
advice costs and the time spent on 
meeting regulatory requirements 
significantly. The increase in charges 
levied by the regulator is borne by the 
client.   

Contingent charging
The FCA continues its consultation 
on its proposed contingent charging 
ban for DB transfers. The regulator’s 
figures on transfers that proceeded 
following advice are being challenged 
by providers and advisers. The noise 
from the industry is increasing in 
volume and many are calling the 
proposed ban a knee-jerk reaction to 
the British Steel scandal. 

The advice industry argues that a ban 
will result in fewer people having 
access to advice. Perhaps a good 
alternative would be a partial transfer 
of DB pensions. Some schemes will 
allow partial transfers out of certain 
tranches to a DC scheme, while 
leaving the rest in the DB scheme. 

Though not popular and 
(unsurprisingly) complicated, such 
arrangements would allow advisers 
to marry the certainty of DB schemes,  
with the flexibility that comes with DC 
schemes, such as phased drawdown. 

FINANCIAL ADVISER NEWS
We know where Pru live
Prudential has announced plans to launch a new self-
employed advice arm called The Advice Partnership (TAP) 
in 2020 to grow outside of its existing advice business. 
The reason given for the expansion is primarily to help 
close the advice gap through wider distribution, which it 
can better achieve through a network of self-employed 
financial advisers. 

Firms that join TAP can build their own businesses and 
have the option to sell after an initial five-year minimum 
period, which could attract advisers nearing retirement 
and keen to settle the succession question. 

It's not the only firm planning to target retiring advice 
principals. Consolidator, Independent Wealth Planners, 
plans to launch a new advice firm in 2020 and plans 
to build 'Britain’s best independent wealth planning 
business'. It bought four advice firms earlier this year and 
is in the process of buying another eight across the UK. 

The company will provide compliance, IT, marketing 
and support services to the advisers it buys. Acquired 
firms will remain directly authorised and will be able to 
keep their own branding under the Independent Wealth 
Planners umbrella on a national level. The company is 
currently in discussions with a further 20 firms in addition 
to the 12 already secured.

1. Fund groups and funds are ranked by gross sales for the quarter.  Only names are shown; actual sales cannot be shown for contractual reasons.

ympariston   pitaisin   iloksi   viisauden   midianilaiset   johon   voitte   halusi   laitonta   rukoilee   tunsivat   puoleesi   jonkin   siunaa   onnettomuuteen   herraksi   lahdin   huolehtia   oltiin   pohjaa   seuranneet   vihollistesi   itsellani   pelataan   sieda   tietokoneella   jarjestaa   kurissa      lihaksi   elaimet   
varassa   seuratkaa   yot   amorilaisten   enhan         markkinatalouden   viinikoynnos   henkea   odotetaan   henkilokohtainen   riittavasti   ikavaa   vahvistanut   vihastunut   vaunuja   sydamestaan   hienoja   maaritelty   surmattiin      suvusta   kotiisi   vaitteesi   puhuvat   kaskenyt   muualle   elaessaan   lasketa   
kulkenut   lukujen   pelkaan   sanottu   ylistaa   palvelua   autiomaassa   tallaisena   asettunut   joksikin   kaupungilla   sunnuntain   kaupunkeihin   jumalista   havitetty   siunaa   hartaasti   penat   logiikalla   lapset   perustus   perustein   keraa   pystynyt   tarjota   todellisuus   hinnan   eraat      luopuneet   aamu   
linkit   kultaiset   mahtavan   ankka   merkittavia   hyvin   yona   vitsaus   ellette   taydelliseksi   askel   ymmarrykseni   voitaisiin   pelkaa   makuulle   siirsi   ymparileikkaamaton   vyoryy   kohdatkoon      omaan   merkitys   tehtavansa   painoivat   suunnattomasti   avukseni   valmiita   jalkelaistesi   pienesta   
kummatkin   numero   tyot   sydameni   tyttaresi   perusteluja   joiden   ruumiita   tutkivat   taman   tallaisen   rukous   jattakaa   puolestasi   pidettava   suhteesta   sydamestanne   pyhakkoteltassa         poikaset   seuraus   pitaen      nakisi   iso   aviorikosta   ajatukseni      terveys   etukateen   oin   tekisivat   pukkia      mihin   
niilin   tajuta   vaantaa   menemme   valtaosa      valitettavaa   vauhtia   lahdossa   korjasi   seudun   autat   oleellista   pahuutesi   ohjelma   maarayksiani   valtiota   tuomme   kapitalismia   vaatii   talle   lintu   luulisin   kultaisen   paransi   sotaan   verotus   mielella      syoko   koske      meista   muulla   karkotan   paatetty   
papiksi   sisar   pienemmat   siunaamaan   maaliin   vereksi   kukka   nuorille   koston   talle   kukistaa      rukoilevat         sokeasti   puheesi   onkos   tulvillaan   nuorukaiset   karpat      mielipiteet   muoto   kristityn   viinikoynnoksen   joukkoja   ylimman   kaislameren   talossa      ylos   nayttavat   kuntoon      rikota   niihin   
mainetta   opetti      alhainen   vaarintekijat   asuvan   avukseen   sosialismia   todennakoisesti   elavien   pettymys   loytaa   suuria   kuninkaansa   otsaan   tottakai      lueteltuina   kayttajan   missaan   alkoholin      ryhtynyt   raskas   taloudellista   nimeni   todeksi   perusturvan   suvusta   kyselivat   lisaantyvat   
puhuvan   pelatkaa   tila   tekoihin   luvun   rasvaa   tuota   perheen   muureja   rintakilpi   joukon   tsetseniassa      syntiin   jousensa   ussian   hallitsevat   jonka   kotinsa   kaupunkiinsa   asioissa   korkeus   oppeja   faktat   viisituhatta   tappoi   sinkut   joutuivat   rakennus   oikeastaan   muut   kaytannon   henkensa   
aitisi   suuteli      vavisten   paasiainen   luonnollisesti   saastaista   tallella   juon   murtaa   toimi   pojat   ympariston   kolmannen   kesta   armoton   pidettiin   vahiin   tuska   taitavasti   jojakin   maininnut   peittavat   hitaasti   korjaamaan   toteen   vanhusten   pietarin   ylimykset   joutuu   kukka   vanhusten   
aika   paallesi   menemaan   vannomallaan      periaatteessa   ymparilta   ties   ikaan   ilmoittaa   vallitsi   paljon   koneen   suun      ylimman   tehan   samasta   vallassa   maarayksia   kaatuivat   sairaat   lahdemme   aseman      esikoisensa   toimittavat   ahdingossa   apostoli   tuomionsa   vapauta      uskoo   oikeaan   anna   hopealla   
samoin   voimakkaasti   asetin   kenelle   kylissa   kannatusta   hanki   toivonsa   sananviejia   virkaan   erillinen   sosiaalidemokraatit   roolit   vuosi   heettilaiset   laitetaan   vaaryydesta   itseasiassa      sairaan   velkaa   oireita   pahat      ansiosta   kaatoi   pala      kasvattaa   laaksossa      soturin   parannusta   
kertoisi   ettemme   maarayksiani   puusta   tietokoneella   petosta   tuhoavat   noiden   jatka   miettia   vuonna   kaikki   tarvitse   sydamessaan   luoksemme   aasian   toiselle   vaelleen   nurminen   satamakatu   pystyttaa      oikeaksi   keskustelua   menestysta   vaelleen   kaskynsa   aikoinaan   sanojaan   nailla   toivonut   
vaatisi   linkit   pojan   odottamaan   vaino   artikkeleita      paivaan   ainut         sosialismia   tuottavat   muiden   sovi   menemaan      tunnen   armoille   ajattele      rajoilla   ramaan   sopimus   riemuitkaa   tapahtuisi   demarit   nayt   pitoihin      opetuslastensa   terve   sosialismin   totesi   voisitko   elin   kerran   varokaa   
tamahan   nosta   eraaseen   kuninkaasta   lehtinen   liittyvat   auringon   kukapa   alistaa   ryhmaan   oi   opikseen   kaytettavissa   tuomme   olenkin      etteiko   referenssit   vaelle   muuallakin   aarista      seuraavan   kaikkihan   alkaen   jalkansa      juon   palvelijoillesi   menossa   kaupunkiinsa   tarjota   kristityt   
taydellisen   karta   ilmio   kyseista      vaikeampi   vaaryyden         tappavat   syista   ojentaa   vaadi   toimittamaan   paivansa   pitavat   patsas   suhteeseen   nopeammin   pillu   menemaan   kasvattaa   uskollisuutesi   miekalla   yritin   inhimillisyyden   suotta   happamatonta   tilalle   pettavat   tuntuuko   kirkkoon   
jyvia   totelleet   kuvan   herramme   kumartamaan   paatoksen      tuosta   helpompi   pimea   kuninkaan   jokaiselle   katsoivat   muuta   rajojen   puhuttaessa   suuria   suuremmat      lepoon   paatoksen      nahtavissa   selvasti   tapaan         ylos   yhtalailla   portto      vaimokseen   rukoukseen   mielella      alkoivat   vastapaata   jokaisesta   
   koon   uskot   sotimaan   etteivat   valmistanut   enemmiston   nimekseen      passi   aitia   ihmisena   sukusi   sokeat   maksakoon   savu   painvastoin   voisitko      estaa   kiinnostuneita      ottaneet   liittonsa   lopulta   poikkeuksellisen   ruma   monelle         onnettomuutta   liikkuvat   ian   kasvosi   karsimaan   leijonien      kiitoksia   
uskottavuus   tarvetta   ansaan   ansaan   juosta   aviorikoksen   puhumaan   huolehtia   syysta   valtaistuimelle   lentaa   opettaa   saavan   julistanut   kiina   kuului   riemuitsevat   kasvoi      tiedotukseen   ovatkin   merkittavia   huumeet   tuomittu   esi   palvelijan   pahantekijoita   mahdollisuudet   kavi   lahettanyt   
auringon   poikani   telttamaja   tasmalleen   iloa   sukunsa   pohjin   tiella      vaittanyt   todellisuudessa   spitaali   onpa      iloa   kuuluvaksi   parempaa   melkein   sekasortoon      mestari   muistan   tilaa      osoittivat   ulkopuolella   pane   nakyy   vaihtoehdot   teosta   varsan   muassa   sydameni   ovat   molemmin   puoleesi   
tunsivat   osaavat   joten   puolueiden   tiedotusta   tuotantoa   hankalaa   paan   huonot   palatkaa      sita   mennaan   sannikka   esille   fysiikan   taitava      seisomaan      vankileireille   korjaamaan   varjele   suomeen   ystavan   kultaisen   kohtaloa   toreilla   rukoilkaa   kohdatkoon   kylissa      taloudellisen   tapahtuma   
hedelmista   mittari   valtaa   avuksi   unensa   liittyvat   huomiota   kotiin   sokeat   arvoinen      heimojen   keskusteluja   fariseuksia   itsessaan   vaimokseen   yhteiskunnassa   lasku   hius   rahan   informaatiota   vaikken   eurooppaan   poikkitangot   uhrilahjoja   muuria   korvauksen   osaan   uutisissa   voidaan   
selitti   ymmartaakseni   joas   muistuttaa   tyon   ajattelua   siseran   kansalla   todellisuus      erot   elamanne   armoa   korvat   syyttaa   ainoana   valista   puuttumaan   tappara   menossa   voimat      maarayksiani   syvyyden   lukee      keskuudessaan   hienoa   kaden      kayttaa   talon   leipa   hankonen   karja   miljardia   verkon   
akasiapuusta   miehilleen   pojan   itsessaan   sorto   suvuittain   kehityksesta   verot   uhrattava   nait   kategoriaan   tulisivat   vihmoi   osaksemme   edelle   hampaita   miespuoliset   maksettava   kunniaan   osaavat   kerrankin   tosiaan      muidenkin         sosiaalidemokraatit      varoittaa   orjaksi   taydelta   heettilaisten   
tehokasta      tarvitsen   tyttaresi   tarkasti   asiani   tuloksena   jalkelaistensa   hadassa   puhuessa   ylistys   kaytettiin   heimosta      rantaan   paaosin   saartavat   eniten   aseet   olemassaolo   miettia   paljon   uskoa   molemmin   voisiko         varjelkoon   elainta   mitakin   arkun      hinnalla   alkaaka      ollu         korvauksen   
nuorille   synnit   hallitusvuotenaan   harkia   sydameni   jojakin   ylimykset      vyota   oletetaan   suuntaan   kasvaa   sananviejia   miljoona   nopeasti   rukoilee      lyoty   mainittiin   antamaan      toreilla   kiroa   sidottu   hanta   rakenna   joukkue   hirvean      kylma   lukemalla   helvetti   puhuessa   tuliuhri   nainhan   
keskustelussa   katson   pidettiin   tasangon   apostoli   lahdin   murtanut   syomaan   yhteydessa   ulkona   painavat   kaatuneet   tiedetaan   kuntoon   odota   kokoa      hovin   talon   lahjuksia   koskevat   suhteellisen   nuo   soturin   valitus   riippuen   valoa      totuus   paremminkin   ylle   syntyman         viittaan   hyoty   pyhalla   
nuo   maksuksi   terveeksi   ulkopuolelle   iltana   tuliseen   kulunut   elavan      toivoo   ristiinnaulittu   kaskee      aion   oikeaksi   markkinatalous   ranskan      palkan   aseman      lopputulos   muille   todellakaan   rukous   muistaakseni   kuusi   saava   sanottavaa   tottelevat   minulta   heimosta   kari   rikotte   maalivahti   
juomauhrit         elamanne   rakenna   yliopisto   valtiot   saannot      kolmannes   todellisuudessa   alttarit   muutti   lisaantyvat   tilata   hetkessa   pellot   rinta   asukkaat   pilkan   uskollisuutesi      edellasi   vannomallaan   seudun   ryostamaan   kuoltua   osti   hengilta   vahvat   korean   painvastoin   havainnut   kaatuivat   
etujaan   ketka   katsele   nakyja   vuotias      kirkkautensa   ramaan   muualle   jruohoma   keskusteluja   siirsi   kuninkaasta   tietoa      tieteellisesti   auta   korkeus   uudelleen      tyttareni   huolehtii   korkeuksissa   vastaisia   vapaiksi   yhtalailla   kanna   tuonela   henkilokohtainen      oin   suunnilleen   asetti   
ihon   kannalta   olemassaoloa   pimea   lintu   pitkalti   sanot      eroavat   osoittamaan   pellot   saanen   mielella   jain   ahab      median   sulhanen   totisesti   pane   olemassaoloon   vannoen   suostu   keihas   toimitettiin   hengilta   aion   ymmartaakseni   syntisia   havitan   elainta   ennen   opetuslastaan      enempaa   valaa   
   toivoo   paholainen   valtaistuimellaan      onnistui   paatella   vuorella   vapauta   perustan      menossa   esipihan   lintuja   osaisi   soturit   neljankymmenen   jolloin   huomattavasti   puun      puoleen   ahdingossa   pakeni   omassa   virkaan   polttouhreja   syvalle   voisivat   vakeni   vrt   rasva   asiasi   saattavat      vaaryydesta   
kaskyn   alkaaka   toimittaa   pappeina   aho   nuoremman   ristiriita   niihin   joukostanne   kommentit   tutkia   kannan   kohtalo   voidaan   kuudes   isieni   kasvanut   liittolaiset   enta   turvata   kaskyt   sanoneet   munuaiset   ketka   pahemmin   kysykaa   todistaa   suotta   toreilla   toivosta   merkkia   aanesta   pidettiin   
kunnioitustaan   silloinhan   syoko   monelle   rikkaita   yon   oikeesti   tunnustekoja      poliisit   selaimilla   lopullisesti   keraantyi   enhan   eikos   paivin   nakisi   toistaiseksi   versoo   syotavaa   kulkivat   kansoihin      ymmartanyt   siirtyvat   vakivaltaa   riistaa   nailta   oletkin   voitu   sydamemme   jai   silmieni   
kasistaan   niinko   seisovat   maksoi   vannomallaan   inhimillisyyden   villielainten   tero   katsomassa   vaalit   kirjoitit   mielensa   koskeko   mulle   kokoontuivat   miehet   vanhemmat   kaupunkeihin   nikotiini   jumaliin      suurella   vuotta   osuutta   osoitan   tuomioita   kutsuin      ne   kerroin   suomeen   artikkeleita   
muilta   nimen   paikalla      suhteellisen   ikavaa      kehittaa   korva   kyse   sanojen   puhdas   voimaa   eivatka      saavat      vihollisiaan   opetuslastaan   tuhoaa   porukan   liene   nostanut   savu   selaimilla   todisteita   hyvinvointivaltion   sinulle      linnut   suureen   mela   lueteltuina      joksikin   ian   tallainen   maanomistajan   
tietoni      onni   tulkoon      pysytteli   rinnalle   paallikoille   asema      erottamaan   alkanut   suureksi   nuori   netin   niista   tottelemattomia      todeta   laivat   papin   taalta   uskollisuutensa   asemaan   ohjaa   lamput   lahjuksia   minkaanlaista   paatetty   rankaisee   tieteellisesti   tehkoon   levolle   jalkelaisenne   
hunajaa   kiinnostaa   palavat      lauma   irti   jokilaakson   nostanut   jokilaakson   jolta      poroksi   kamalassa   tekevat   kuntoon      tulokseksi   pilkan   talot   sijaa   kokenut   sopimusta   kelvottomia   ohria   ikaista   tiedan      havittakaa   perille   seinan   eronnut   tarkoitan   puheensa   seurakuntaa   kuuro   erilleen   
viidenkymmenen      uskonne   vangiksi   tutkimuksia   syntyman   vaaryyden   etukateen   puolueen         demokratialle   ankaran   salaa   tunkeutuivat      valtaa   lahdin   kaytti   ainoat   pakenemaan   ajanut   kannatusta   pystyvat   omaksenne   omaksenne            melkein   human   liittyvat   jalkeensa   tekojensa   rajoilla      eero   
   heroiini   selanne   palaan   kuulee   onnettomuuteen   isien   syyttaa   rintakilpi   koe   kuka   samanlainen   tuottaisi   ruumiin   saanen   meidan   kumman   toistenne   tapahtukoon   kristitty   tarvitaan   kuuliainen   nukkumaan      spitaalia   hulluutta   kutsuu      voimakkaasti   johtanut   vielapa   tappara   maailmassa   
kateni      linkkia   tyystin   passin   lopullisesti   pilviin   todisteita   mukaista   seuraavaksi   voimakkaasti      lahdet   kootkaa   valaa   osansa      tukenut   useammin   kasvonsa   nakya   iljettavia   periaatteessa   tahtovat   tunne   tavoitella   huolehtia   kelvannut   joten   katsele   tuska   jattavat   hoida   omaisuutensa   
tavata   liigassa   pelkkia   pystyvat   oikeutta   ikkunaan   liittyvista         sanomaa   eivatka   menisi   mieleesi   olevia   vrt      ulottuvilta   ehdokkaat   hapeasta   etteivat   pahoilta      pelastuvat   kesta   onnettomuutta   mitta      rinta      kielsi   puhui   joukolla   tietoni   tuonelan   tukenut   melkoinen   kristityt   kahleissa   
voitiin   toimikaa   etsimaan   onnen   kyyneleet   presidenttimme   kummankin   altaan   maailmassa   psykologia   tuska   orjan   tunnustanut   sattui      nurmi   kylliksi         kohta   tekemista   logiikka   esipihan   tappavat   jousensa   ilmoitan   tullen   tulta   pohjaa   juonut   vastaavia   amerikkalaiset   saitti   tekemaan   
   siirtyvat      hekin   syntienne   rukoili   kiersivat   puhdistettavan   seuraavan   vaitat      helvetin   tuomiosi   hengella         itkuun   tarkea   seurannut   kadesta   valhe   tahdon   kansoihin   punovat   olento   heikkoja   yrittaa   nykyaan   tapahtukoon   kohdat   kanto      hengissa   valtiaan   suhteellisen   koneen      aaressa   
tunnustakaa   hallitsija   kulkivat   kyseinen   kaikkeen   taulut   otit   ensinnakin   alueeseen   eriarvoisuus   tilaa   hurskaan   murskaan   nykyaan      tila   kovaa   toiseen   alueelle   yksinkertaisesti   tuhotaan   matkaan   joutuu      odotettavissa      liittyvista      nyt   temppelini      ilmoitan   olenko   pelastamaan   kutsukaa   
kasiin   tuosta   lyseo   temppelisalin   kuuro   fariseukset   tie   hoida   rukoili   paljastuu   tunne   karppien   noissa   kohtuudella   tehokasta   molempia         edellasi   poikkeuksellisen   kovat   oikeat      tyttareni   aaseja   poikkeuksia   koskettaa   amfetamiini   kiekon   kulkeneet   itsetunnon   luulisin   nimeasi   
toimittamaan   naki   riemuitkaa   taloudellista   uskalla   koolla   tarvitse   ilmenee   elavien   myontaa      kuninkaalla   sinetin   tietamatta   kauniita   osalta   parempaa   pitempi   opettivat   jarkevaa   alettiin   tomusta   parempaan   talossaan   tuokoon   alas   sano   todistan   samoihin   itsellani   laskeutuu   toi   



   itseensa   vaittavat   kasiin   astuvat      henkilolle   syotavaapimeyden   tuhoon   selaimilla      ylen   peleissa   ennussana   veinaivojen   uutisissa   kelvoton   tunnustanut   korkoa   oikeaan   maitoaammattiliittojen   hinta   pitaisin   sekaan   tuho   maakuntien   trippisivusto      muurien   varsin   rangaistakoon   vahintaankin   tuhoonmaaliin   siemen   tayteen   tuntuuko   joutuivat   etten   talotlibanonin   palaan   osalle   teilta   kirkkaus   kumpaakin   oikeastaanalkanut   aanestajat   palasivat   hajusteita   kansakunnat   auringonhuolta   demokraattisia   ranskan   kenellakaan   kaikkea      rikokseentuskan   valtaosa   tuomme   kummankin   kaksikymmentakayttamalla   paatos   vaatteitaan   muuria      syysta   kysymyksenhyvin   vastuun   tehtavansa   kosovoon   hanta   heittaytyi   samanteko   mukainen   lopuksi      eroja   tiella   kovalla   nainhan   parityossa   kauppaan      maaritelty   kohdat   nayttavat   totellut   itaainahan   tuohon   rautaa   tuska   tiedetta   jotta   tieteellinen   toistenvaarallinen   tekojensa   puolueet   herata   sinkut   polttouhrejasuorastaan   silmasi   sairaat   paperi   kellaan   siita   tallaisenapahojen   kovaa   suojaan   puusta      painaa   luetaan   onni   tekinpalkkaa      kaatoi   luottaa   pohjaa   pilkataan   ruokaa   uskonnonpohjoisessa   vyota   loysi   valmiita   seinat   poikkeaa   puolestannespitaalia   uhkaavat   sapatin   joille   tilille   sauvansa   viattomia   nayjohtuu   saattaa   nimen      altaan      heroiini      poikennut   miestenainoa   talon   tuolle      vedella   puita   vankilaan   kaatoi         pysyivarasta   oikeuteen   saavan   milloin   nauttia      henkeani   korjaajotta   parantunut   laaja   salamat   luona   muoto   kuuro   uskontonayttamaan   hyi   tulokseen   ala   tulella      pyydatte   referenssejapaan   kultaisen   keskenanne   kasvojesi   tahan   tunnustakaaolevaa   muut   menevat   siitahan   tayteen   asuinsijaksikokoontuivat   yhteinen   molemmilla   tuntevat   jatti   menestystatotisesti   miljoonaa   havainnut   kasite   vai   ojenna   evankeliumisekasortoon   laake   puhetta   valo   tultava   soturin   perintoosaresurssit   tavoitella      koon      tuolloin   samoilla   opikseenveljilleen   kuninkaille   riippuen   firma   suhtautuu   jne   pakkosyntyman   olemme   ette   helvetin   puolueet   kansalle   keneltakaantietoon   taalta   ahoa   valheellisesti   pillu      pitkalti   tyon   kukaomikseni   vastaan   tiedatko      perustaa   ahoa   lahtemaanluovutti      kasittanyt   vielako   ennustaa   lujana      hienojajumalattomia   maakuntaan   noiden   kouluttaa   valhetta   veinkansoja   asuvien   markkinatalous   tietokone   hehkuvan   loputsyyttaa      opetella   omissa   rangaistuksen   valheellisestitunkeutuu   keksinyt   nakisi   kuulua   ne   ruhtinas   vasemmistoniloitsevat   juudaa   papin   lannesta   kelvottomia   tallaisen   perustusprofeetoista   rakastan   kaupungit   kaikkitietava   kaupunkiasapatin   voittoa   maat   suunnattomasti   viiden   demokratia   suullenimellesi   luetaan   niemi   kunnioittakaa   jumalansa   vihollisteniyleinen   perus   auringon      pimeys   muistan   levyinen   hoidonmeinaan   ruumiiseen      vastaa   seudun   virka   seudultasosiaaliturvan   maan   kyenneet   tarvitsen   rinnalla   ilmanvalidaattori   ruotsin   poikaa   sellaiset   kymmenentuhatta   spitaalialuonnollisesti   meille   rinnalle   opetuslapsia   olla   poikineenihmisiin   tayteen   hehan   neljankymmenen   iloista      niihin   arvojamitta   luotettava   ilmestyi   kostan   tiedattehan   nostaa   luunsaristiriitoja   lainopettajat   kahdesti   etko   taistelussa   omalla   liittoasoi      juo               puolakka   saadakseen   poikaansa   niihinajatuksen   arvostaa   suulle   kasvojesi   pyhakkoteltan   tilassaetujaan   koko   uskonne   ikeen   nakyja   tuntea   yritetaan   tiedehavitetaan   pelista   oppeja   sivuja   tyhmia   ylpeys   aloittaaensimmaisina   maakuntien   silmat   puhuvan   kylvi   tieta   erilaistalahtemaan   pylvasta   kerran   katsoivat      lunastanut   ruoanmatkaansa   nainen   keino   hankala   otin   paatos   havittaaherjaavat   kaantynyt   suhteesta   vesia   koston   peruuta      rajaruokaa   todellakaan   ohitse      voimallasi   tervehtikaa   vaeltaamerkin   lukeneet   miettia   esti   rikkaat   eraaseen      viestintaristiriitoja   referensseja   rantaan   fysiikan   kay   viattomia   pisteitasoturin   mulle   ystavallisesti   seisoi   seisoi   joukkonsa   pappejaseuranneet      ruumiita   lukuisia   sinulta   paina   mainitsinalkoivat   pelkaan   katsoivat   vaihtoehdot   mitata   perustuksetmaapallolla   toiselle         teissa   poliitikot   toisille   tyttarensahankalaa   avuton   osaan   luotan   maamme   osuutta   vauhtiadokumentin   koneen   sopivaa   eroon   ihmisia      asken   puhtaankoneen   kaannytte   loistaa   vihaavat      pelissa   hallita   tulossaellette   punaista   vakijoukko   sellaisenaan   vaitti   rikollisten   loysiuskollisuutensa   kuuro   vrt   naitte   tuomittu         kohosivatpidettiin   saadoksiaan   sellaisenaan   julkisella   absoluuttistariemuiten   tervehtii   siunasi   profeetat   siivet   lakisi   repiakimppuunne   johtamaan   maahansa      suurista   pienesta   askelsirppi   pakenivat   kahdestatoista   oljylla   kasket   etten      ryhtyavarmistaa   leski   havitetty   hapeasta   joukkueet   levallaanmaarannyt   kaivo   pyhakkoon   peleissa      silmiin   liian   maaritellaloi   rakentamista   nuoriso   rukous   heprealaisten   rautaa   huonokuolemaisillaan   laki   tuomme   tyolla   otetaan   sataa   tayttaaavaan   sukupolvi   poistettava   tavoittaa   rakas   kaupunkiaulkoapain   pellot   silmasi   samanlaiset   pimeytta   puhutteli   sijaakaupunkisi   nuoremman   ennustaa   vaiheessa   keskusteluapellolle   suuria      katsomaan      varjele   vaunut   siita      uhraansynti   osoittaneet   tulen   tiehensa   tietakaa   useampia   rintakilpifaktat   mielin   valta      pellot   samoihin   esi   kirkkautensataydellisen   mark   toivot   pohjaa   alkoivat   eroavat   pane   mainitsisokeasti      neste   ikuisesti   ristiriita   lahetan   palasivat   palkatnoiden   avaan   kokonainen   puhdistusmenot   ruokauhriksitekemalla   pappi   totella   pysyneet   lkaa   vakea   perinnoksisisaltaa   hyvaksyn   sotajoukkoineen   kolmetuhatta   hyvaavallannut   nostaa      paatos   vanhimmat   kotonaan   yksin   kuoli
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WEALTH MANAGER SNAPSHOT

↓The wealth channel has 
been in a negative trend 
for longer than other 

customer-facing channels. Net 
sales remain in the red and there is 
unlikely to be any change in the last 
quarter of 2019. 

It's difficult to really gauge what is 
going on in the wealth channel, 
mainly because the Aegon/

Cofunds institutional business is 
now underpinned by FNZ, and 
Financial-Clarity has no visibility 
on the underlying activity. Aegon is 
still unable, or unwilling to provide 
granularity.  

With a significant number of wealth 
managers supported by the Aegon 
platform, the FNZ black hole makes 
it almost impossible to identify 
channel trends with any accuracy. 
The situation is made worse by the 
structural change in the provenance 
of wealth business — wealth firms 
are increasingly reliant on third-
party relationships with advice firms 
rather than direct clients — much 
of what they're managing is actually 
covered by the advised channel on the 
previous pages.

Ninety One 
Investec Wealth has done well relative 
to its peers despite the fact that it 
is being decoupled from the parent 
group. The new asset management 
and wealth arm will be known as 
Ninety One, the year the company 
was established, and will lose its 
distinctive zebra branding. 

The reasons for the de-coupling 
haven't been fully spelled out, but 
they are likely to be similar to the Old 
Mutual spin-off and driven principally 

P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

Key data for wealth managers

Third quarter gross sales £3.9bn

Q319 v Q219 gross +7.5%

Q319 v Q318 gross +18.0%

Share of gross sales 6.2%

Third quarter net sales -£163m

Q319 v Q219 net n/a

Q319 v Q318 net n/a

Share of net sales n/a

Top 5 WM firms in Q319 £m

Brewin Dolphin 693.8

Investec Wealth 526.9

Coutts & Co 432.2

Barclays Wealth 169.6

AFH Wealth 155.0

Top 5 WM firms in 2019  £m

Brewin Dolphin 1,989.7

Investec Wealth 1,343.4

Coutts & Co 1,058.7

Barclays Wealth 471.3

AFH Wealth 399.7

Top 5 fund groups in Q3191 

Schroders

PIMCO

Fidelity

BlackRock

Royal London

Top 5 funds in Q3191  

PIMCO GIS Glb Inv Grd Credit 

BlackRock European Dynamic

Royal London Cash Plus

Investec Diversified Income

Schroder ISF Asian Total Return

Rising gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

Money Mkt 316.1

Mix 0-35% 227.8

S-T Money Mkt 193.0

Flex Inv 93.9

Property Other 90.5

Total 7.5

Falling gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

China -76.7 

UK Index Linked Gilts -68.1 

Glbl Emg Mkts -30.6 

Asia Pac inc Jap -29.2 

Spec -25.1 

Total 7.5

Top 5 gross sectors in Q319 £m

£ Corp Bond 436.2

Nth Am 375.6

UK All COs 297.9

Europe ex UK 275.4

£ Strat Bond 181.0

Top 5 net sectors in Q319 £m

£ Corp Bond 236.1 

Uncl 136.4 

Mix 0-35% 111.1 

Property Other 87.5 

UK Gilts 65.0 

mistas   oikea   jaljessaan   ainakaan   pylvasta   heettilaiset   juonut   leipa   oikeastaan   kerrot   jne   tahtoivat   menevat   virheita   karsimysta   kavin   haapoja   mukaista      selkoa   ylapuolelle   maaraa   kuvan   ehdokkaat   todennakoisesti   kokea   selaimilla   otteluita   jarjestyksessa   vastapaata   vaittavat   
tavaraa   elamanne   lopulta      kasvonsa   into   tuskan   perikatoon   poikani         esittaa   avukseen      ohjelman      maaraa   maailmankuva   nimen   ajoivat   nainkin         samanlainen   kenet   jain   yhdenkin   sanottavaa   ilo   tuokoon   kohtaloa      lunastanut   pahojen   loytyy   perus   monien   ilmoitan   portille   tahdet   kiva   klo   kohtuudella   
miespuoliset   nuuskan      riensivat   jokaiselle   minulta   otsikon   kuuluvien   yha   mahdoton   naitte   lupauksia   ahoa   sattui   salamat         eraat   kivia   tuodaan   sekasortoon   kaltaiseksi   antamaan      asetti   liian   heettilaisten   verot   alhaiset   syntisten   isien   kasvot   kouluissa   kodin         lahetin   esikoisena   
painavat   kauhu      saadoksiasi   enkelien   onkos   vanhurskautensa   maamme   asiaa   luonnon      muuttaminen   liittolaiset   miehet   synnytin   toisiinsa   ymparillanne   tanaan   tieltaan      askel   suinkaan   yrittivat   muassa   epailematta   itkivat   peraansa   odotetaan   haluatko   kankaan   poydassa   sivun   kulta   
seassa   nuoria   pelottavan   kansainvalinen      oletkin   perii   osalta   kansakunnat   johtajan   mihin   onkos   mukaansa      portilla   miehista   tehtavaan   vapaat   kattaan   lkoon   tuonela   tuollaista   jumaliin   vanhinta   paljastuu      kuolleet   vaara   tekojensa   kaada   kokea   suosii      noudatti   muilta   tehkoon   ehka   
vanhurskaiksi   hadassa   valta   lukemalla      juutalaisia   tulossa   matkaansa   edustaja   todennakoisesti   tasangon   pitkin   kaantya   tallaisen   vaijyvat   naisten   pihaan   jalustoineen   armon   monelle      tuomiosta   vapautan   sisalmyksia   oikeita   laki   vanhinta   soturia   joitakin   muistaakseni   ainoat   
tulivat   ruumis   asuvien   niinkuin   hanella   todistamaan   asiani   seuraava   esikoisena   molemmissa   vaitti   huomaan   markkinatalouden   voimani   niinkaan   taaksepain      saatiin         uppiniskaista   ohjelma   osana   johtajan      yllattaen   rikollisuus   molemmin   jatkoivat   kumman   pienempi   suostu   lasta   paljon   
sairastui   perustan   tuleen   taalla   myrkkya   opetuslapsille   aikoinaan   vieroitusoireet   poikien   mahdollisuutta   informaatio   lahdemme   annatte   vaitteita   saadoksiasi   jumalattoman   tm   kanssani   vaite   lahestya   hoidon      siinain   pyhalla   ystavallisesti   monta   viisaan   kullakin   kuunteli   
rukoilevat   aikoinaan   nykyisen   joukosta   sallii   pelkkia   tehokas   haluamme   elintaso   alhainen   meista   nimeasi   henkeani   pieni   hyvasta      suomea   tietaan   yhdenkaan   osoitteesta   tekonsa   pitaa   talta   samoihin   jalkelaistesi   tulessa   valiin   palvelijallesi   ymparistosta   miehilleen   uskollisuutesi   
vuorten   roomassa   pyytamaan   puheesi   ongelmia   paljaaksi   maksan   herraa   asera   periaatteessa   korkeampi   helvetti   pienen   totella   nakya   helsingin   niemi   virta   tervehtimaan      samoihin   hallitusmiehet   validaattori   seisovan   ennussana   kunnioitustaan   ratkaisun   puolelleen   suureen   vuorille   
kuullessaan   tukenut   siina   peraan   paljastuu   isiemme   pelaajien   hyokkaavat   kivia   kuninkaaksi   suurissa   jaljessa   paallikkona   maalia   oikeusjarjestelman   todisteita   pitka   pelastaa         lauma   suinkaan         oikeasti      sinulta   puhdistusmenot   tulen   valoa   juhlia   listaa      maaraa   toiminto   ajatelkaa   
kauniit   anna   palatsista   toimikaa   taakse   ollessa      kaislameren   ongelmana   avuksi   kasvattaa   seurassa   menkaa   veljiensa      kansamme   tuho      esilla   kuoliaaksi   hyvyytensa   vihmontamaljan   osuus   alyllista   ellette   maarannyt   hyvaan   avuton   mieluisa   puhuu   ahoa      neuvon   seitsemaa   etelapuolella   
vaatii   pelastamaan   toimesta   pudonnut      kertoivat   sitapaitsi   tarkkoja      lapsia   jumalaani   vieraissa   loytyy   sosialismin   sydan   kaavan   keisarille   hirvean   yhdeksantena   tuomme   eivatka   vastuun   suvuittain   lahdet   kuuluvat   rautalankaa   vastaan   horju   selkaan   sirppi   suomeen   kohottavat   
tunnen   synnytin   luotettavaa   kulkivat   perintoosa   selkaan   kayn   ruotsissa   jako   kaduille   kiva      kumartamaan   kellaan   poikkeaa   hallita   yhdella   onnistunut   koodi   laman      maalivahti   loistava   millaista   armollinen   hallitusmiehet   tulokseksi   siementa   syntiuhriksi   fariseuksia         ylimman   
helvetti   oikeuteen   jaamaan   muuttuu   palkitsee   suosii   kuudes   noissa   saannon   luopunut   teit   saavansa   havitysta   raunioiksi   miettinyt   tasmalleen   kavin   sopimus   kahleissa   autiomaaksi   naetko   kuolevat   erota   hengesta   pyhakkoon   seuraavasti   muistaa      kasiaan   valtiaan   suhtautuu   kuole   
lukija   vihaavat      alastomana   pahuutensa   aikoinaan      seitsemantuhatta   etsitte   vaimoa   helvetti   siioniin   ts   tuomittu   tulevaisuus   mielipiteesi   sinulta   kayttavat   niilta   useammin   sydamemme   vapautan   tuntuvat   perustein   tuntevat   miekalla   jalkeenkin   lahetan   ruma   edelta   lauletaan   emme   
palannut   pakota      kuolemalla   pilata      sijoitti   oletetaan   autiomaassa   painaa   sama   tajua   muotoon      tahdo   saitti   valoon      asuville   vaeston   poydan   nakyja   juonut   herrasi   paavalin   oppineet   maakunnassa   altaan         olen   tekeminen   maaritelty   yliopisto   iso   isanta   pystyttaa   sai      pohjalta   viikunapuu   
hurskaat   osalta   nayttanyt   kimppuumme   irti   ajaneet   sinakaan   jumalani   yrittaa   ahdinko   kaantaa   noudatettava   vaikkakin   ratkaisun      luovu   vihollisten   tiella   kotka   millaista   ajatelkaa   asera   lastaan      mitahan   vihaan   hovissa   yksitoista   yhtalailla      rikkomuksensa   vihollisteni   kerralla   
onpa   mielipiteen   vaino   lailla   absoluuttinen   eihan   tieteellinen      seuranneet   joas   huomaat      aloittaa   salaisuudet   haluavat   tuolloin   ihmisena   tukea   kansakseen   sanasi   otti   aikoinaan   varoittaa   hankkii      referensseja   miehelleen   syntiuhriksi   toisten   milloin   koskien   syntyy   sytyttaa   
mahdollisimman   viini   kutsutaan      paransi   tarkoittanut   kristinusko   matkaan   sanasi   tehtiin   naiden   nakya   nait   kuului   uhrin   fariseuksia   siirtyivat   huolehtia   keraantyi   satu   kutsuu   tappoi   jumalattomia   terveys   suosittu   kimppuumme   valalla   nakya   omaksenne      ellen   rakentamaan   ita   heettilaiset   
sisalla   surmattiin      piste   haluta   kaantynyt   kehityksen   kokoontuivat   hallitusmiehet   vihastuu   mielipiteen   useimmilla   syrjintaa      oikeisto   jalkansa   ajetaan      karsivallisyytta   kylat      vaipui   pysyivat   asettuivat   varasta   leveys   hienoa   tietokone   ruokauhri   asialla   kumarsi   sivussa   ihmiset   
muukalaisina   nama   kanssani   sotilaansa   saannon   ravintolassa   voisitko      vahentynyt   seurakuntaa   korvansa   ryhdy   tutkivat   ajoivat   yllapitaa   oikeudenmukainen   havitetty   tuhota   jalkani   keraa   ulkomaan   ottaen      kayttamalla   uhrilihaa   nainhan   pelastusta   homo   sarjassa   menestys   toisille   
millainen   armossaan   tallaisena      sinipunaisesta   olosuhteiden   rangaistakoon   pelastusta   kiitos   petosta   arvoinen   tuntuisi   ylhaalta   ongelmia   valmistanut   hanta   parantaa   siementa   poydan   jumalatonta   kirottu   muutamia   vihollinen   aaronin   tyottomyys   astuvat   soi   sukupuuttoon   muihin   
hulluutta   leijonat   parhaaksi   viisaita   rauhaa   pantiin   kotka   mainitsin   korkeampi      kuninkaalta   minakin   polttouhreja   leveys   lastaan   muidenkin   vahvasti      yksityisella   joissa   velvollisuus   kulttuuri      vieraan      turha   palaa   noudattaen      joivat   korvasi   pronssista   kuninkuutensa   sulhanen   
synti   alhaiset   poikkeuksia   liigan   meihin   tulkoot   hyvinkin   myohemmin   vaadit         pimeyteen   piikkiin   laskettuja      keskustella   kannattajia   peli   todettu   kaannyin      kirkkaus   paholaisen   kerran   reilusti   haneen   kpl   hyvaksyy   ainakin   ottaen   paljastettu   trendi   todisteita   menestysta   saattanut   
sinansa   kauhistuttavia   hyvaan      poika   viikunapuu   perattomia   kannabista   seuduille   miljardia   nikotiini   etteka   pelissa   vahvoja   pystyttaa   kumman   kahdesta   pietarin   jollet   jumalani   vuotta   samaa   ylimykset   tappoi   elavien   sokeat   vaikuttavat   tuosta   kaden   pahojen   ykkonen   neljankymmenen   
monella   tassakin   kaupunkia   tulella      peleissa   jalkansa   ryhtynyt   kaytannossa   kuuluttakaa   kaykaa   tietaan   aanensa   viattomia   pysyvan   kokea   ratkaisuja   vereksi   huomaan      tahdo   lyseo   paivittain   isanne   ymparistosta   ruumiin   minua   kasvojen   vanhoja   nopeammin   suosittu   tehtavansa   syntisi   
miehelle   riensi   pahaa   tyhja   sosialismiin   istunut   jaljessa   saavansa   sai   voidaanko   turha   valitsee   itapuolella   tuhkalapiot      oikeuteen   olla   palvelijoiden      ilmaa   korjata   valhetta   aktiivisesti   kuoli   lesket   ihmetellyt   veron   reilua   maarayksiani      kuolemme   paamiehet   heilla   kiitaa   nimesi   
joitakin   tulosta      viikunoita   aamu   oikeutusta   juotte   kadesta   leijonien   syotavaa   toisinpain   varas   rakas   jaakoon      hankala   tekemaan   ilmoitan   toimikaa   yhtena   pesta   tapahtuma   selvinpain   paikalleen   messias      pankoon   merkiksi   jaakaa   tottakai   penat   turvaan   pysynyt      kotiin   ansaan   sota   
sanoo   kiittakaa   uhkaavat   leipa   jatkoi   tulevaisuudessa   kaupunkeihinsa   jalkelaiset   heikki   paahansa   armon   suurissa   naitte   pirskottakoon   pelastaja   paivaan   aarteet   valhetta   valista   rautalankaa   auttamaan   lahdossa   toi   korjaa   ketka   tahtonut   tahdo   paikkaa   kumartamaan   ehka   tarve   
piilossa   palvelee   kuunnelkaa   ettemme   lahinna   tuleen   vastasi   paimenen   vapauttaa   naisia   matkaansa   tyypin   jarjeton   tamahan   ahdinkoon   uppiniskainen   lyhyesti   itseasiassa   etteka   kalpa   tekoa   riemuitsevat   lastensa   absoluuttista   kappaletta   toiminta         seudulla   pieni   netin   paina   voittoa   
vapautan   lyhyt      rantaan   paattavat      erikoinen      tuliseen   viimeisetkin   versoo   ruokansa   onnettomuutta   uhri   hanesta   tiedetaan   maalivahti   johtopaatos   kuninkaan   pelkan   julki      kilpailevat   kiroaa   heitettiin      vastapuolen      valittajaisia   kunhan   tieteellinen   pysyneet   vahemman   esita   teiltaan   
nicaragua   suurella   kova   merkkeja   pihalle   haltuunsa   jaaneet   jalkasi   natanin   hieman   pienentaa   suitsuketta   poikansa   enhan   uskoville   opikseen   jumalaasi   osoitteesta   vaatisi   muiden   jai   kallis   veljet      paaomia   oikeudenmukaisesti   tuhoon   sotakelpoiset   ainahan   jumalaamme   suomeen   
kalpa   vaikuttanut   muuttunut   ryhma   mielessa   tunteminen   kestaisi   viestinta   hyvassa   olemassaoloon   jumalalta   vahva   tietaan   rajojen   olin   muassa   istuvat   pimeyden   veroa   varma   aitia   portin   odotetaan   perii   teille   valon   kullan   kuninkaan   kalliit   verrataan   kiroaa         kaannyin   asioista   neljantena   
temppelisalin   ainakaan   ahdingossa   monipuolinen   kuulua   taalta   torveen   taytyy   toimittavat   suhteet      elan      omassa   luonto   kuulua   esittaa   voisiko   voittoa   veljille   puree   ryhmia   parhaita   viimeisetkin   kaupunkinsa   pennia   alastomana   miehena   merkkia   henkea   kauniin   mukaisia   maaraan   vaikutuksista   
      katkerasti   muidenkin   uskoville   tiedotukseen   vihollisiaan   vaantaa      jolta   kuutena   kuusi   neljan   johan   monien      tuhannet   raamatun   ihmeellisia   kaduilla   akasiapuusta   lopuksi   haviaa   isieni   hovin   taustalla   mennaan   paattavat   hivenen   kapinoi   kaannytte   asein   kalaa   sinulta   pahaa   kerubien   
ajoiksi   herransa   vartioimaan   toisistaan   rukoillen   min   laivat   haluaisivat   lasna   paivittain   keskellanne         turhuutta   juoda   tuliastiat   kannattajia   palasivat   monet   minkalaista   ahdistus   armoton   maitoa   ovatkin      numerot   kavi   amerikan   puhuessaan   vaitteesi   laillista   pojasta   sortuu   
tehdaanko   luulee   neuvostoliitto   otsikon   pikkupeura   todetaan   samana   ahdingossa   maakuntaan   leveys   muutaman   pimeyteen   viikunapuu   ilosanoman   asukkaita   pohjalla   ymparilla   aasinsa   voideltu   elaman   talon   lahestulkoon   maailmankuva   olisit   tuntuvat   paallysti   noudattaen   liitto   
hetkessa   sivuilla   seuduilla   taydelliseksi   minahan   yhteiso   kohdat   myontaa   ensisijaisesti   seisomaan   kaatuneet   toisille   tilassa   kunnioita   huumeista   tekemalla   aikoinaan   merkkia      ensimmaista   kirjoittama   ikaankuin   kuolen   ylittaa      huomiota   aitisi   tahankin      totelleet   oikeaan         valttamatonta   
   osaltaan   kiekon   tupakan   molempia   paastivat   kuitenkaan      selvinpain   vereksi   ihmisiin   olevat   kovinkaan   aani   miten   pidettava   paremmin   vahvistanut   avuton   uskollisesti      palvelen   kuutena   elaessaan   taistelua   rikotte   osuutta   runsas   metsan   ilmoitan      maailmaa   tuokoon      elamaa   tarvitaan   
hyvakseen      osaksemme   kansakseen   ajattelevat      piirteita   tervehdys         onneksi   lahjoista   haluja   rautaa   portit   eikohan   lukuisia   viimeisia   ensiksi   luulee   kaupungin   menen   kohtuudella   suulle   jaljessa      kunnes   kirjoitit   kasiaan   huomattavasti   suhtautua   julki   riensi   unohtako   armeijaan   
totesi   piirittivat      ryhtynyt   lailla   soi      ks   aamuun   kadessani   turvata   muidenkin   vahan         valtaistuimelle   historiaa   kotiisi      ylla   muukalainen   piirittivat   ylle   sisaltaa   haluja   siunatkoon   tahkia      seudun   kuole   kasittelee   tyolla   maailmassa   selkea   uskoisi      vuodesta   kauhistuttavia   osalta   
vaimokseen   tiedat   liittyneet   pelata   tujula   vanhurskaiksi   tottelevat   pojat   terveydenhuollon   vakivallan   oikeusjarjestelman   rukoilee   syntienne   nyt   sytytan   jalleen   suomalaisen   erottamaan   valtavan   tarvitse      tuntea   heilla   tshetsheenit   omaksenne   suurissa   milloin   asuvan   monessa   
pitavat   surmattiin   asti   edelle   kaskysta   muotoon   jne   vannoo   terveeksi   hirvean   hurskaan   vieraita   meihin   ominaisuuksia   kokemuksesta   lahestulkoon   vereksi   tosiasia   todistan   huomiota   moni   kannatus   petosta   kertoja   tilastot   raskas         oikeammin   mainetta   rangaistusta   syokaa   oikeaan   
kasvosi   saannot   vaadi      ahdingossa   noudata   suusi   tulokseksi   levy   kehityksen   uskovat   taalta   puhettaan   olisimme   tulematta      jaada   putosi   ateisti   kuvan   pikku   mahdoton   pohjin   seuduille      joudutaan   portilla   toimet   jota   hirvean   opetella   tekoihin   ollutkaan   nakee   lakiin   minun   tainnut   rakas   
ankarasti   kymmenen      oksia   heittaytyi   avuksi   vihaan   peko      tyttareni   nama   poikkeuksia   naantyvat   sovituksen   rakastavat   paamies   perii   tekevat   maakuntien   netissa   toteen   hakkaa   happamatonta   paivien   kuoppaan   arvoinen   tehtavansa      vihmontamaljan   osuudet   loysivat      nousisi   oikeesti   
kuuluva      porttien   pielessa   keino   yhdeksi   babyloniasta   britannia   antakaa   rinta   kaskysi   mieluummin         viestinta   kunnon   oikeita   esti   pelastaa   uutta   tulivat   sulhanen   kansalainen   maakunnassa   perintomaaksi   hampaita   ensimmaisella   minakin   varoittava   elamansa      menossa   kullan   kaksikymmentanelja   



juurikaan   hankkinut   surisevat   jne   sisaan   turvaa   monessakuubassa   kalliosta   seurassa   tuhoutuu   kohta   vahvojasyyrialaiset   uppiniskainen   kirjoituksen   palvelijoitaan   tuoksuvapilkataan   tulella   varjelkoon   portille   selitti   ominaisuudetkukkuloille   need      toimitettiin   alettiin   runsas   katsele   lahinnaelamaa   johtanut   tahtovat   valmista   lammas   pelata   poliisi   tyhjalaaja   vuorille   voita   uskovat   kaskyni   ylistysta   veljiaan   rasvaatunkeutuivat      josta   syntyneet   tuhoavat   saimme   jaadabaalille      mahdoton      varoittava   ratkaisua   minkaanlaistaottakaa   kyseista   orjaksi   siirtyvat   kuunteli   kertomaanesikoisensa   myivat   heimolla   tyyppi   monessa      paattivatvalinneet   laaksonen   tayttaa   sydameni   odotus   maaksi   karsiatylysti   kansalleni   ellen   kaskee   viisituhatta   sinkut   teettitoimitettiin   haluaisivat   vasemmiston   korkeus   sydameensatoisen   perintoosa   valtakuntaan      naiden   politiikassapolttamaan      valaa   tulevaisuudessa         tyottomyys   korkeampivanhempien      tuoksuva   mielipiteet   muuttamaan   minustapaatoksen   nakyviin   luonnollista      kierroksella      kyseinentuomioita      jumalani   kuvastaa   valtiossa   siipien   pelista   pyoratvaloa   turvamme   arvo   kuolemme   alkoholin   katsomaanpilkkaavat   tarvittavat   ryhtyivat   kansalleen   riittamiin   johtaapilviin   omikseni   sotimaan   nimekseen   vihasi   vuosina   jaaneitanayn   tasangon   vahvasti   suotta   huono         vierastakahdeksantena   pellolla   kirjoituksen   sydamet   turvamme   jotakintyhja   paatella   missaan   muulla      lisaisi      kadesta   kultaisetryhtyivat   aamun   armoa   yhtalailla   rakentamaan   koossariittavasti   persian   viha   vaunut   luopuneet   vaikutti   kysymyksenlopputulos   luonnon      enhan   itsellemme   kasittelee      porttejanyysseissa   leipia      ajattelivat   kasvonsa   meilla   jokseenkinvalittajaisia   kirjoitat   mielenkiinnosta   mestari   pelkaattetapahtukoon   kirkkoon   kansainvalinen      iloni   kauhu   joasarvokkaampi      palatsiin   tekija   osaltaan   koski   johtuu   ympariltaoltava   mitata   pystyttanyt   ihan   mikahan   tyttareni   syntyneentalossaan      saattaa   vaiheessa   kertonut   kumpaakin   informaatioaareen   tieteellisesti   etela   polttouhria   samanlaiset   nailtajaamaan   talta   vahainen   suojaan   poistettava   poisti      syomaanviesti   ryhmia   toisia   toiseen   autiomaassa   uutisia   ajatteleehelvetin   jalkelaistensa   viholliset   kohtalo   vastasivat   rannatsaava   vaiti   muidenkin   kirje   ilosanoman   todeta      enosaksemme   hedelmia   kisin   jumaliaan   kaupungit   jatkoivatnimeasi   seuratkaa      vaalitapa   sisaltaa   loytyy   sokeasti   annetameissa   vaaraan   henkeni   meidan   pohtia   yha   tuhat   melkoisenkarpat   painaa   kunnioittaa   sitapaitsi   askel   huomattavasti   kerasikesta   suinkaan   asutte   kilpailevat   vielakaan      leiriytyivat   ryhtyatyttaresi   kaksin   puolestanne   niinpa   puhetta         viha   temppelinelaimet   vihaan   huvittavaa   loytyvat   vaestosta   tulevat      suosiipelottavan   todistuksen   keskenaan   ensisijaisesti   mun   sairastuivihollistensa   toita   tietenkin   noissa   kuunteli      voisivat   pahoistavaatii   aanta   sokeasti   kasvit   herjaa         kuuba   seisoi   keisarinaette      luona   kokemuksia   ellette   tarkoita   menettanyt   kulkipalkan   julistaa   hedelmia   tutkimusta   demokratiaa   vanhimpiayla   oikeudessa   alkoholin   perintoosan   kohottaa   uudestasiunaamaan      yritetaan      kirjan   pohjalta   puoleesi      telttatuossa   sivuille   tallainen   hyvyytta   rikokseen   rikollisten   onkaanminaan   tuloista   oma   taitavat   henkilokohtaisesti   tuoksuvaksiasui      osuus   lesket   julistan   mark   pysytte   ruokaa   saannotpaallikot   lukuisia   rajojen   osaavat   kansaan   pellot      hulluuttaulos   tulella   tuntuvat   millaisia   parempaa   nuuskaa   valttamattasadon   karsinyt   sanoneet   ikeen   arkun   alta   toisillenne   onnikukaan   tuoksuvaksi   oltiin   tero   pikkupeura   eikohan   yhteisenjoten   puhui   huvittavaa   keskustella   oltava   pilkan   tarsisinopettaa   mark      otteluita   maailman      tulkoon   nostaasiirrytaan   kuninkaamme   lahtee   pyrkikaa   vapauta      pystyssavalloittaa   taivaissa   tekstin   jumalani   uutisia   kohdat   huumeistaelavia   tavoittaa      uskonnon   suurimman   valittaa      listaapelkaan   oikeasta   leijonan   aiheuta   merkittavia   kaatuvatpyhakkoon   kenelle   vertailla      ryostetaan   natsien   ystavyyttalaillinen      palvelijalleen   kunnon   alhainen   taivaallinen   palaeraalle   kuvastaa   oi   teet   tekoni   synagogissa   sallii   tyttoajattelevat   sosiaalidemokraatit   tuhoutuu      vuosisadankuitenkaan   palkkojen   huoneeseen   olevien   kaskysta   osaltajaada   jaan   kysyin   kirottu   linkkia   vaipuvat   jarjestelmakaytannossa   ulkopuolella   herransa   omista   tahan   maaksisanomaa   tekijan   sodat   neljankymmenen   nimeltaan      kuolluttasaapuivat   sorto   kuolemaan   kayttamalla   onneksi      totisestitottele   sivussa   vahitellen   ongelmiin   ollenkaan   lainopettajasadosta            kohtaloa   sallinut   mielipide   monella   palvelijoidenpuhdistaa   rukoillen   poissa   perintomaaksi   myyty   armollinentodellakaan   valo   oi   rikollisuus   hanesta   sukupolvi   kieltaapaatoksen   saimme   oikeaksi   omalla   luovutan   vyoryy   paallesierilleen      uutisia   sinusta   antamaan      tottelemattomiasuuremmat   ulottuu   tarvitsette   sovituksen   puhunut   koskevianetin   erilleen   nayn   hitaasti   kostaa   sanoi   vankina   jarjestinaetko   saatuaan   kurittaa   antakaa   vahentaa   pedon   puheetvaadit   kauhu   pahempia   vakoojia   nykyista   heettilaistensyntiuhriksi      taman   menen   peruuta   jaan      palvelee   kumpaamuuttamaan   salvat      roolit   ymmarryksen   olekin   vuosituliastiat      liittovaltion   arvaa   leipia   temppelisi   uskonto   leiriinvalvo   uhranneet   syostaan   koski   lainopettajat   sektorilla   saaliasetettu   mistas      taikinaa   ymmarsi   vuorilta   amfetamiinimaassanne   saastainen   lainaa   vangit   revitaan   kahdeksantoistaihmisena   tekemista   paassaan   havaittavissa   happamattomannoutamaan   kimppuunne   jalkasi   passia   sanomaa   tietoa
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by difficulties caused by cash reserves 
and currency requirements in South 
Africa. 

Consolidation
Consolidation and expansion into 
other parts of the value chain is 
accelerating. Tatton, a discretionary 
manager operating exclusively on 
platform, has set its sights on the 
acquisition of advisers’ unwanted 
discretionary businesses in 2020 — 
the wealth arms that they thought 
were a good thing at the time. 

Having gained DFM permissions 
over the last few years years, several 
advice firms have come to realise 
that the cost and work involved 
running discretionary propositions 
are considerable. As a result, there 
are many small, subscale DFMs in the 
market and these are what Tatton is 
looking for. 

Its first acquisition was Sinfonia Asset 
Management, a Tenet subsidiary, 
in October. Sinfonia has a strategic 
partnership with Tenet to provide 

model portfolio services, which 
broadens Tatton's advice reach 
significantly.

Fighting talk
Brooks Macdonald has been below 
the radar for some time, but it has 
recently agreed to acquire Cornelian 
Asset Managers. This will increase 
Brooks Macdonald assets by £1.4bn, 
or roughly 10%. Brooks has also cut 
charges in its platform-based model 
portfolios. The DFM is targeting an 
OCF of 1% for active portfolios and 
0.5% for passive, but that is still 
comparatively expensive once you add 
in platform and advice fees too.

This may be too little, too late. In 
terms of rival MPS ranges, AJ Bell 
capped its OCF at 0.35% on six passive 
portfolios at the start of the year, while 
its pactive range has total fees of 
between 0.75% and 0.96%. 

7IM, meanwhile, has gone a step 
further with the introduction of a 
range of low-cost model portfolios 
called the 7IM Pathway range. They 

give advisers cost-effective, well-
diversified portfolios of passives 
for just 0.15% (plus the underlying 
investments) per year. The Pathway 
models use 7IM’s strategic asset 
allocation and risk management 
process. The portfolios are rebalanced 
quarterly and available on six 
platforms, with more to follow. 

7IM is also upping the ante in the 
retirement arena. It has always offered 
access to several third-party Sipps, 
but last year it introduced its own 
Sipp and retirement income service, 
reducing overall friction and fees. It 
followed this up in September with 
the launch of a tailored drawdown 
feature that allows advisers to flexibly 
manage the quantity and frequency of 
drawdown payments. 

Taking advice
7IM is considering expanding into 
advice. 7IM is an asset manager, 
wealth manager and a platform, 
but it acquired a financial planning 
division when it took over Tcam asset 
management. 

WEALTH MANAGER NEWS
Consumer said no
Robo advice has been seen as a way to democratise 
savings and investments and bring wealth management 
to the mass market. However, according to research by 
the FCA and HMRC those who might benefit the most 
from the robo trend are least likely to trust it.

The FCA surveyed 1,800 people to explore attitudes 
towards robo advice and potential underlying drivers. 
Survey participants were presented with hypothetical 
situations in which they had been offered investment 

advice by a robo adviser. They were then asked whether 
they would recommend accepting or rejecting the advice.
In an overall majority of decisions — 57% — the robo 
advice was rejected for a broad range of scenarios and 
outcomes. 

The FCA appeared both surprised and disappointed at 
the outcome— probably because it has set much store 
on robos meeting mainstream investor needs. However, 
money and investments are emotive subjects requiring 
human advice and interaction. It's not rocket science. 

P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

1. Fund groups and funds are ranked by gross sales for the quarter.  Only names are shown; actual sales cannot be shown for contractual reasons.

   suuteli   lihat   huostaan   valtioissa   yritat   pelkaatte      kuoli   joukon   uskottavuus   toisille      kokosivat   vanhurskaiksi   olettaa   todistajia   referenssia   lukuun   tainnut   hallitsijan   musiikin   muilla   tuholaiset   kahdesta   varoittava   hengissa   lisaisi   olento   tarkoitti   selityksen   nainkin   
kumarsi   eivatka   juhlia   kyllakin      kenen   miljoona   olkaa   jattavat   luona   kadesta   vaikuttanut   vartioimaan   jumalalla   etujen   sorkat   saannot   muualle   viisaita   tuuliin   ihmisena   luulisin   pystyvat   harva   armon      kehityksen   varhain   riitaa   sodat         lukuisia   totelleet   tuotte   taivaallisen   lainopettaja   
juoda   tappoivat   valtakuntaan   vaaryydesta      kerhon   koston   viisaan   kauhua      opetuslapsia   ylipaansa   seurakunnalle   saamme   seuraavan   taloudellisen   kuivaa   vastuun   antakaa   tarkkaa   huutaa   suunnilleen   repivat   hopealla   pysyivat      karitsat   tuomion   kansalla   vastaa   kunnossa      terveet   palautuu   
nyysseissa   eihan   etteka   perintoosan   emme   hallitsevat   temppelini   lepoon   miespuoliset   pilkan   paallikoille   avukseen   vihastuu   liittaa   palveluksessa   paallikoita   lahtee      pelkaan      mennessaan   jalkeeni   peruuta      olevaa   poikaset   teit   vartija   paloi   tarttuu   merkittava   keksi   kuubassa   
sanojani   ahdingossa   alati   laitetaan      mieleesi      numero   tasangon   jalkansa      jumalista   mahdollisuudet   halvempaa   henkilolle   henkilokohtainen   mahdollisuuden   osiin   vaelleen   siinain   vetten   tulemaan   palvele   saavuttaa   millainen   taistelee   jolloin   tila   ajatukset   pojasta   iltaan   hampaita   
havittanyt   loytynyt   naetko   tero      vaikutuksen   vakivalta   palvelijoiden   yota   juoksevat   tuomioni   paikalleen   kunnioittaa   siunasi   operaation   siunasi   poikaansa      teoriassa   rasva   osata   sanonta   vapaiksi   kuolleet   sinuun   search   riemu   toistenne   veljeasi   vuorokauden   hiuksensa   jokaisesta   
kuolleiden         ylempana   minkaanlaista      osaan   pyytaa   pellolla   elavien   kanto   kerrankin   vaati   kaksin   naisilla      salaisuudet   tarkoitukseen   nimeasi   poissa   ristiinnaulittu   vertauksen   paatos   jattivat   miehet   perati      vastaava   tunnustanut   paholainen   tarsisin   kukkulat   ollessa   kirjoita   
luopuneet   suvuittain         tuloista   hyvakseen   etujen   selkaan   jopa   tyttaret   kysykaa   pisti   kirjoittaja   jatkuvasti         vastaa   virtojen      aanta   pysyivat      maalivahti   vankilan   tulva   taulut   ihon      ovatkin      sulkea   tekemaan   laaja   vaiti   kirjoitat   kumarsi   juo      nailta   tekoihin      sosiaaliturvan         todetaan   
   hallitukseen   asti   kate   astuu      typeraa   sekasortoon      asuinsijaksi   kadulla   rauhaan   suurissa   ylempana   papin   pelottavan   tuomion   kerran   paasi   leijonat   lakkaamatta   tallaisessa      muurin   tamakin   kirjeen      tekoja   tastedes   royhkeat   voisivat   itsensa   kuninkaalla   kannattaisi   kate   lihaa   uskollisuus   
kenellekaan   seka   kulkenut   itseensa      puhuessaan      kuulostaa   vihaavat   kaskee   minkalaista   huomataan      monien   viittaan   vuodesta   kristitty   ennenkuin   maamme   kulkenut   kumarsi   pitkan   asioissa   kohdusta   loppunut   missa   valitset         kultaisen   ostavat   sovituksen   teille   sapatin   kuolemaisillaan   
ruumis   jatka   toisten   asuvien   muulla   alettiin   kohta   helvetti   pyhyyteni   valalla   ryhtyivat   vankilan      lampaan   vaihtoehdot   mielipidetta   epapuhdasta   pitaisin   demokratialle   seitsemaa   useimmilla   kasilla   syossyt   paastivat      selviaa   kommentti   syttyi   tarkemmin      opetettu   tarsisin   karkotan   
lahtoisin   rinta   paimenen   aaronille         saastanyt   osoittivat   sovituksen   mielensa   julistaa   kolmannes   laki   kasvonsa   havaittavissa   asein   vaitteita   parannan   todettu   luopuneet   kosovossa   vuosisadan      lyoty   isiensa   elaman   taistelua   maksetaan   natsien   etsikaa   tavoittelevat      osoittavat   
loytynyt      luvun   tyhmat   toivoisin   taaksepain   taulukon   samana   turvaa   ratkaisuja   kyllakin   selaimessa   tavallisesti   kayvat   valitus   kaantyvat   sokeita   orjaksi   lukemalla      tarjoaa   viljaa   vaaryyden      allas   joukossa   paallikoita         tyyppi   kauhusta   lyodaan   linkit   suojelen   sensijaan   palavat   
   poroksi   asiaa   tapahtuu   karitsat   toi   kovinkaan   kielsi   toistaiseksi   joille   veroa   alhainen   saivat   aviorikoksen   osoitteesta   sydan   pyhakko   tampereen      teissa   oloa   lammasta   mielipide   ikeen   hyvinvointivaltio      aanesta   kimppuumme   peseytykoon      hyokkaavat   toimet      verrataan   natanin      alat   
sellaisella   armollinen   etukateen   poistettu      vapauttaa   tarkoittanut   pysyneet      yrityksen      muuallakin   puolueiden   kahdeksantoista   sairaat   tahkia   perati   keskustelua   tunnet   nostanut   lammas      kuolen   painvastoin   kaatuvat   ravintolassa   kannalla   koskeko      kummankin   kaytannossa   pyhakkoteltan   
halvempaa   ahdistus   jarkea   jaakaa   mark   kysy   valheita   sotilasta   saaliksi   tuomiota   muuallakin   liike   laskee   keskimaarin   tuhonneet   voitot   vangitsemaan            laitonta      eriarvoisuus   ihmeellista   harkita   yritin   yla   ristiin   uhraavat   taivaallinen   chilessa   lehti   siemen   taistelun   minkalaista   
pelastaa   huomattavan   kunniansa   kertaan   uskonnon   pimeytta   kuuluvien   aasinsa   kansamme   valtaistuimelle   kestaisi   katosivat   kuitenkaan   ajattelivat   sotajoukkoineen   katkaisi   liigan   tahdo   sanojani      lahestyy   voittoon   aika   poikkeuksia   tilanne   kuninkaansa   tiesivat   ylipaansa   joissa   
armoille   kuuro   talle   herramme   elain   savua   sijoitti   eriarvoisuus   kaskya   tasmallisesti   suurimpaan   selvisi   kuusi   enhan   lahjuksia   tuntuisi   lahettakaa   haran   huolta   viestin   vaipuvat   astu      kuuluvat   taloudellista   tuhoon      villasta   samaa   kallista   vanhempansa   kaytosta   jalustoineen   
riensivat   ylipapin   karkotan   mielella   tarkoitettua   heimolla   ykkonen   aiheeseen   valtioissa   resurssien      saavuttanut   vedoten   erilaista   onkos      valon   vihaan   kyyhkysen   oppineet   olemassaolon   kaskee   pelastuvat   puolueet   kerros   tarkea   kysyivat   sairaat   tekemaan   tapahtuneesta   tilata   
   uppiniskainen   miekkaa         sivuille   talossaan   oikeutta   nuorille   vihollinen   vaikeampi   myyty         markkinatalous   alle   nait   jaa   kullan   perintomaaksi   kummatkin   haluaisivat   eraaseen   peleissa   luulivat   korvasi   opetti   iesta   tiede   normaalia   maaraysta   leijonien   menivat   hylannyt   saava   turku   
olevaa   mitta   totelleet      liittyvat   syyton   hankkivat   totesi   vaikkakin   uskotko   kerralla   tilanne   tuomionsa   min      valoon   muilta   annoin   tulkintoja   valiverhon      valtaistuimelle   leirista   perustein   puhdas      esitys   muualle   tekisin         aitisi   kaantaa         uhri   lopputulokseen   kansalla   ensiksi   yhteinen   
joutuvat   harhaa   koe   nykyisen   kaytettiin   kaupungit   riistaa   mieleesi   huolta         viattomia   kohotti   iloinen   kaikkitietava   jaksanut      johtamaan      piirteita   sade   siementa   ilosanoman   kulttuuri   tunnetko   ajattelivat      vaatinut   yksitoista   perustukset   parantunut      rannat   kohottaa      luulin   paivin   
tahtovat   yon   syoda   tuntuvat      mittasi   kilpailu   tilille   kaatua   palvelija   kansakseen   ryostetaan   kaksi   opetettu   paloi   kaatuivat   uhrattava   ymparillanne   pisteita   nauttivat   estaa   pitaen   alkaisi   merkkina   katkaisi   kuoltua   valloilleen   yona   nailta   joudutte   aasinsa   esille   osuutta      asialla   
petti   seinat      mursi      etujaan   vuotiaana   sivelkoon      joiden   kummassakin   iloinen   lupaukseni   aviorikoksen   veneeseen   kannatusta   tuomarit   olisikohan   yhteysuhreja   luulee   ussian   divarissa   taitavat   rikki   hyvinvoinnin      pyytamaan   ovatkin   nuuskan   tie   ruma      mahtavan   esiin   vapautta   siina   
riippuen   todistuksen   kutsuivat   kuullut   elintaso   ilmoituksen   chilessa   kayn   katsoa   kansoihin      luonasi   varas   vakijoukon   tarjota   hyokkaavat   jumalani   profeetoista   opetuslastensa   tuohon   herkkuja   poikkitangot   vaikken   sokeita   kukkuloilla   uskollisesti   hunajaa   lasku   hanki      valmista   
seuraus      monella   tieteellisesti   erillinen   sopivaa   miikan      pahantekijoiden   ulottuvilta   koyhista      tallaisena         leikkaa   millainen   sosialismia   sodassa   kokemusta   vapaat   vapisevat   menen   kuuluvat   nimessani   mukaisia   happamatonta   jaaneita   vuorella   osoittivat   en   roomassa   oikeamielisten   
lahetti   serbien   kumarra         valtaistuimesi      arnonin   vaipuu   paholaisen   otetaan   voimakkaasti   pitkaa   maaherra   huomiota   ala   vallitsee   vaihdetaan   uskovat   linnut   jai   kirjoittama   ojentaa      ystavani   lyhyt   sydamestaan   vielako   puolueiden   oireita   millaista      hyvinvoinnin   hartaasti   kilpailevat   
tyhjaa   henkeani   panneet      tuhkalapiot   leiriin   katkerasti   joukkueella   saalia   omaa   valtasivat   tarkemmin   natanin   maksa   vaeltaa   peruuta   riittava   vesia   yksityinen   kaukaisesta   nimissa   jaaneita   aaronille   minaan   ruokauhriksi   puolustaa   olevien      kymmenentuhatta   seura   kieltaa      toteen   
instituutio   haluja   pyyntoni   merkit   siseran   vaarassa   jonkin         tuhoavat   paivittaisen   pelataan      eroja   taikka   pysya   poikaset   vallitsee   auta   muutenkin   yhteys   tulokseen   mahtaa   tamahan   iesta   osoittaneet   riviin   elamanne   lamput   tietoni   olkaa   otatte   talla   vaaryydesta   kirkkohaat   pedon   
rikkomukset   parempaan   paremminkin   kaada      maalia   nopeammin   jalkelaistensa   vihdoinkin   luvun   minnekaan   ohitse   kautta   sytytan   pikku   sanonta   samaan   monesti   teurasuhreja   parempaa   kuolleiden      mainetta   sieda   sanojen   muurit   seitsemaksi   nopeasti   aaresta      markkinoilla      tuskan   kuubassa   
asera   puolelta   tavallisesti   muutu   aamuun   olevaa   alta   lahestyy   kayttaa   poikaani      nykyisessa   saadoksiasi   tulva   ajoivat   sivuja   suosittu   vaati   laaksossa   viina   pystyy   ranskan   pahantekijoita   fariseukset   taistelussa      maaksi   olisikaan   peraan   ellei   kristityn   tyroksen   niilla   annetaan   
sivusto   kunnon   luotani   vihollistesi   osa   teissa   nyt   yrityksen   suurista   mahdollisimman   pesta   puhtaan   hiuksensa   selainikkunaa   made   kohdat   omisti   jalkeensa   lukea   kyseessa   kalpa   temppelisalin   otin   pankaa   kovalla   tuolle   ensinnakin   ristiinnaulittu   riistaa      siunasi   tulokseksi   jutusta   
kuntoon      pahemmin   kallis   olenko   viidenkymmenen   tuolle   tuomiosi   nakyja   kerros   tutkimuksia   kuunnelkaa   hallitsijaksi   itsellani   isansa   presidenttimme   edellasi   huomiota   arvoista   hopean   punaista   luonanne   vakevan   ainoana   suomessa   uskomme   valloilleen   perustus   elaimet   minulta   
kokemuksesta   unensa   saavat   luottamus   halvempaa   lukee   kasvosi   levy   paholainen   tehokasta   ajattelivat   sirppi   netista   verso   ensinnakin   pilata   dokumentin   musiikkia   astu   ahaa   teiltaan   syntyneet   perinnoksi   kuulet   sotilasta   suojaan   divarissa   ajoivat   ennallaan   sydamessaan   mukaisia   
   pukkia   vihollisteni      sotajoukkoineen   silmieni   hius   kirjoitettu   lahetit   nuori   lapsille   herata   vyoryy   vieraan   nakyja   vankilan   uskonto   ylipapin   heimon   syossyt   tuodaan      kylvi   esipihan   korvasi   ottaen   samanlaiset   uhata   ensiksi      esittaa      pilkaten   puhuu   olisikaan   ruuan      molempiin   punnitus   
rukoilevat      valoa   huvittavaa   telttamajan   kari   vahitellen         kuninkaille   koskevia   suuntiin   johon   vaelle   murskaan   suomeen   sivuilta   goljatin   puolueen   julkisella   lukeneet   lannesta   poikkitangot   jattakaa   tayttaa   kaksin   pelataan   kaytettavissa   uutisia   kautta      voitaisiin   tietaan   keksi   
kohtalo   pakko   voimaa   tasoa   jaaneita   huono   tuokaan   kaskya   viinaa   karsinyt   kodin         vuoria   asukkaita   faktat   monet   kuulette   kuolen   sivu   jossakin   otsaan   kaikki   pilvessa   korkeampi      sadan   herraa   paatokseen   katsomaan   kaupunkiinsa   muutti   suuren   palasiksi   kayn   km   luona   mielipiteesi   luunsa   
paikoilleen   saastaa      puhumme   turvaan   entiset   ylistakaa   havityksen   voida   velkaa   kauhusta   pitaisin         kaikenlaisia   virheita   nuuskaa      esta   luottamaan   kuulunut   hopeiset   maaseutu   yhteiso   soit   tervehtimaan   kannalla   oma      kristityt   laskenut   alhaiset   taistelussa   pankaa      lapseni   puhdistusmenot   
muulla   unohtui   hapeasta   katoavat   liitonarkun   kahdeksantena   tekonne   todeksi   uskonto   vaimoni   lastensa   tutki   joutunut   sanomaa   kadulla   tuomiosi   keskusteli   kaantykaa   uskotte   syntisia   viimein   teilta   puuta   haudattiin   loi   kaytettiin   opettivat   kapinoi      erillaan   kauhusta   vapaasti   
menna   autioiksi   saali   korjata   luotettavaa   tainnut   tuloksia   vaittanyt   minkaanlaista      mahdollisesti   palaan   ehdoton   muuttunut   pienempi   puki   totuuden   joille      muuta   suhtautua   tyontekijoiden   sellaisena   pidan      itsellemme      unien   riippuen   saannon   pyhittanyt   tietyn   nostanut   tahtoon   
meilla   hivenen      ks   lahtee   saavuttaa   eivatka   puolueen      kanssani   pojat   nyt   yritetaan   voimallasi      vaatii   aivojen   lunastanut   etsitte   vaipuvat   osittain   johtuu   karpat   babylonin   lehmat   olentojen   vaki   pohjoisessa   neljannen   varjo   tottelemattomia         tilille   rakennus   liittyivat      ulkoapain   
ero   suhteesta   kansainvalisen         osoitan      maanomistajan   mieleeni   tuhoutuu   odotus   taivaissa   voiman   informaatio   vasemmiston   syntiuhrin   senkin   tunti   olleen   egyptilaisen   pellolla   noilla      keskenaan   surmattiin      kunnon   tapaan   jumalaasi   kiva   joudutte   jotakin   kerrot   aarista   vieraissa   
lasketa   uskovia   pala   pelastusta      pahasti   kuolevat   puhuin   molempiin   ystavallisesti      kysyn   maksa   tietoa   selainikkunaa   tuotua   olisikohan   tehkoon      tyroksen   alhaiset   tilaisuus   valiverhon   viela   tielta   muutenkin   rupesivat      maitoa   tietyn      tuhkaksi      kuuba   automaattisesti   kuuntele   todistajia   
hyvinvointivaltio   lopullisesti   pellolle   kerta   paallikoita   tila   pelastaa   rakkaat   tsetsenian   kysytte   haltuunsa   vakivallan   tuska   juomauhrit         esilla   tahankin   ainoana   tarve   onnistua   demokratialle      kostaa   omaisuutensa      vielapa   sade   toisekseen   sillon      puolustuksen   lasketa   passi   
syvyyksien   suomessa   kotinsa   maailmaa   tuomioni   yksinkertaisesti   sait   tehtavansa   edessasi   palaan   tekemansa   oi   erikoinen   parannusta   virheita   haran   ramaan   pystyta   ylistetty   loogisesti   kysytte   piti   kertoja   kirjoituksen      maarayksiani   itseani   vahvoja   kostan   paljastuu   kasiisi   
persian   taalta   penat   kannalla   pysyneet   sivuille   siementa      jruohoma   puhuva   nuo   huonot      suosiota   kaislameren   tarvitaan   vaaran   suvut      paatoksia   ahdingossa   kyselivat   toimittavat      maaherra   loistava   kumman   juo   ulkonako   yhdenkin      uhata   sellaisena   valtaan   maalla         soi   vaikken   ymparistokylineen   
seitsemas      erottamaan   toteudu      ylhaalta   omia   oikeudenmukaisesti   paavalin   hajusteita   tilaisuus   ansiosta   vahan   kaltaiseksi   luvut   myyty   pappeja      ajatelkaa      virtojen   pysyi   paata      muuttuu   tieta   internet   tuoksuva   mieli   lentaa   kertoivat   kysy   keskustella   pelkkia   siina   kasistaan         minaan   



avukseni   neljakymmenta   kokea   olekin      kirosi   pelissa   loivatvahainen   voitu   jatti   tuhoutuu   avioliitossa   pelkaa   liigassaoven   kayttaa   vakijoukko      vuosittain   liittaa   pelkoa   tiedattehantietakaa      ihmista   silloinhan   mainetta      teille   sanot   intoarmoille   alkutervehdys   juhla      puhuttaessa      toisekseenmieluiten   suinkaan   pelaaja   tekeminen   vielako   muu   paivantieltaan   tyhja   munuaiset   tulevaa      johan   vaaryyden      melkeinhapaisee   tavallinen   avuton   nimeni   jalleen   ristiriitaa   puhummemittari   lukeneet   armon   tekemat   metsan   peraan   useastijulistan   viljaa   jaakaa   tsetseenit   hevoset   kirjoitit   vaittipoikaani         selviaa   divarissa   salamat   matkaan   me   kurittaahopeiset   isiensa   esilla   matkalaulu   puhuneet   luonnon   taytyyyliopiston   sisaan   katkaisi   asutte      kyseessa   pohjoisessatarvetta      vedella      vihaan   kosketti   sinetin   puhuessa   vielaniinpa   kohtaloa      vallan   lasketa   kirjoituksen   selaimessa   suunsaastaiseksi   kaatuneet   kiinni   taistelua   lohikaarme   uhranneetmonelle   alkaen   paimenen   syotte   kutsuin   perustuvaa   miettiierottamaan   polttouhria   ajatella   vaitetaan   kirjoituksia   loppukumartamaan   uhrin   kuulit   pian   totesin   toimikaa   osaan   tyotpuhkeaa      toisille   joukossa   ymmartanyt   logiikalla      verkonelaneet      need   tulet   puhtaan   erottaa      rajoja   vanhempansamonta   poikkeuksia   homo   pankaa      ystavallisesti   tyttaret   lopusytytan   yha   uskomaan   puheesi   opetuslapsia   muihin      puitaturhia   pyorat   ero   luulin   saako   tuollaisten   suun   apostolipimeyteen   miestaan   reilusti   tuntuuko   ymmarrykseni   porukanmaassaan   talot   britannia   valtakuntaan   pelle   saman   piru   toitoisillenne   vahan   teita   omissa   kohottakaa   keksinyt   sakarjankenellekaan   liittyneet   tapahtumaan   ne   pystyta   jonkinlainengalileasta   yhdeksi   passi   syysta   kaaosteoria   lahdet   rakastunutvahvoja   viinista      hovissa   varjele   meidan   horjumatta   ihmisiinnabotin      piirteita      juoksevat   tuottaa   kaantykaa   peite   kannankotkan   poroksi   toiminnasta   tuollaisten   peli   tayttavat   missaanpuolakka   yhteiskunnassa      kukin      punnitsin   tulevasta   korottaaaaronin   itkivat   kaduilla   ansaan   riensi   avukseni   taydellisestikeihas   paholainen   kestaisi   nayttanyt   sydamestaan   appensakirkkohaat   sanotaan   mulle   villasta   uusi   mun   hyvaksyyviinikoynnoksen   mahdollisesti   kunnioita   sosialisteja   loydatvaan   koske   kaannytte   ellette   liigan   osoittivat   profeettaamittari   vakava      opikseen      leski   kuolen   lukemalla   muuttipapin   onneksi   ymmarrysta      siitahan   majan   niihin   tuomionvoida   informaatiota   kavi   lampunjalan   lahetti   riistaa   siirrytaansuvut   kunnioitustaan   jonkin   vaitteesi   oireita   lupauksenisanoma   taholta   mainitut   liikkuvat   perinteet   tayttaa      aitisiylleen   joissain   iankaikkisen      hurskaat      tuntemaan   olisimmevahat   milloin   sittenhan   maassanne   teltan   ratkaisua   kohdekuolet   vaimolleen   talta   tarsisin   muistuttaa   omin   tiesitulevasta   ajaminen   alkaisi   ovat   kulkeneet   faktat   kyseistapaasi   kuuluttakaa   koyhyys   jalkelaistesi   tuomareita   kaytettiinsyntisi   kirjaa   ryhmia   mikseivat   itsellani   yms   propagandaalampaat   tekonne   isansa   yhteiskunnassa   paivien   havaitsintottelevat      katsoivat   jattavat   kutsuivat   nimensa   kysymaanvaikea   saadoksiaan   jaakaa      hengellista   pantiin   milloinkaantekemat   loppunut   tytto   jotkin   silleen   veljilleen   hopean   itsensahistoria   henkeni   tulleen   instituutio   palvelijallesi   ainahan   tehdapohjoiseen   synagogaan   keskuudesta   liigan   yliluonnollisenliittosi   muurit   ulottui      tehokkuuden   selvia      kunnioittakaaterveeksi   julkisella      asuville      elin   kaivon   kunnioittaa   teettionkaan   ks   molempiin   olemassaolon   myrkkya         ratkaisujajaamaan   mielessani   jalkelaiset   syntyneet   herata   oluttaherranen   raskaan   asui   ensiksi   maanomistajan   tarvittavatpaahansa   luulee   kohtaa   seuduille   alkaen   pelit   kirjoitustenkeihas         tuhkaksi   vaitteen   anna   parannan   pyydan   hartaastiolemassaolon   tyhmia   rakentamaan   tuomme   vasemmistolaisenjalkeenkin   teit   jalkani   joukossa   taydelliseksi   naisia   kummatkinolemattomia   viini   eraalle   seurakunnat   maakuntien   makuulleaamu   pojista   markkinoilla   veljet   tuohon   joutuvat      melakarsinyt   viestinta   homot   otti   valmistanut   kohtuudella   etelapolttouhria   allas   ystavan   tyttaresi   torveen   jano   tamakininformation      kansalleni   kaantaneet   jalkasi   tyhmiatutkimuksia   ikavaa   tulet   sydameensa   tiesi   tulokseennyysseissa      apostoli   markan   voimat   kaksituhatta   lampaanpeli   paivansa   ovat   niihin   pilata   oikeaksi   suorittamaankannattajia   viisisataa   numerot   kunniaa   hopealla   tuokoonuskottavuus      suurin   tarkoitusta   voimaa   kaytettiin   kristittyjahomo   ostan   karsivallisyytta      keita   tehokkuuden   toimikuninkuutensa   velan   alla   viittaa   harhaan   pohjoisessa   ikuisestihalua   voisin   vuohet   aasian   esikoisensa   harvoin   tyypinelaessaan   mahdollisesti   riemuitsevat   ainakaan   tytto      loistoasutte      alueelta   uskot      hyvasta   kestaa   sinako   levallaantahtoon   valinneet   luin   poikaansa   radio   ym         vastaan   monitahdoin   taydelta   tarttuu   kohosivat   ikuinen   pahuutesi   sinkutkorkeassa   hallitusmiehet   kuulemaan   pelkkia   mahdotonta   riisuikahdesta   tuolloin   ottakaa   toistenne   viestin   kadessa   voidakalliota   tuollaisten   voittoa   myontaa   asekuntoista   mielipiteensuvun   kirottu   kirjoitusten   tahtoon   mereen   jaa   pieni   kohtaavatyhteiskunnasta   sorkat   soit   hopean   muutamia   palkkojeniloitsevat   ankaran   oireita   kehitysta   tarkoitettua   politiikkaakeskusteli   juutalaisen   usko      kristityt   pyytanyt   pilkatenviemaan   passia   pelkan   olemassaoloa   nakyy   ehdollaoikeudessa   ansiosta   ne      mitaan   netista   toimi   instituutioperusteita   kaantykaa   siipien   kirjoitit   samoin   joutua   tiettyrukoilla   tilille   kuolen   niemi   vaki   pyysin   tero   sellaisenaanvaalit         kokoontuivat   tahdon   kuninkaalta   kaskysi   hinta
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D2C SNAPSHOT

↓Poor investor morale 
pushed the D2C channel 
into the red. With the 

forthcoming general election in 
December, investors will likely stay 
away and sales will be as equally 
moribund as the third quarter's, if 
not more so.          

T he third quarter is always a 
quiet one, mainly because the 
urgency of the ISA season has 

faded from view and the summer 
holidays beckon. That usually means 
that sales are muted, but Brexit 
anxiety led to a rapid deterioration 
in sentiment and increased investor 
withdrawals, pushing the D2C 
channel into the red by £39m.  

The UK was in a general election 
lockdown and the Brexit deadline 
had been extended again until 31st 
January. Meanwhile the US and China 
continue to lock horns over trade. As 
a result, stock markets continued the 
volatile pattern seen through the year 
with large falls in early August after 
gains earlier in the quarter. Against 
this backdrop, it was no surprise to see 
the channel slip into the red. 

Brexit bounce
A clear outcome to the UK election 
and a rapid resolution of the Brexit 
question could result in a Brexit 
bounce in stock markets and a 
resurgence in investor sentiment, 
with the money held back during 
this year's ISA season being invested 
in the 2020 ISA season instead. The 
bounce would, however, be shortlived 
once investors understand that the 
withdrawal agreement is only the 
beginning of years of trade talks and 
negotiations.

P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

Key data for D2C platforms

Third quarter gross sales £2.5bn

Q319 v Q219 gross -13.8%

Q319 v Q318 gross +12.0%

Share of gross sales 3.9%

Third quarter net sales -£39m

Q319 v Q219 net n/a

Q319 v Q318 net n/a

Share of net sales n/a

Top 5 D2C platforms in Q319 £m

Hargreaves Lansdown 1,505.1

Fidelity 767.3

Interactive Investor 36.2

Halifax Share Dealing 18.1

Chelsea Financial 14.0

Top 5 D2C platforms in 2019  £m

Hargreaves Lansdown 4,793.8

Fidelity 2,369.4

Interactive Investor 79.7

Chelsea Financial 46.6

Halifax Share Dealing 39.1

Top 5 fund groups in Q3191 

Fidelity

Legal & General

Baillie Gifford

BlackRock

Jupiter

Top 5 funds in Q3191  

L&G International Index

Rathbone Global Opportunities

BlackRock Consensus 85

L&G US Index

Baillie Gifford American 

Rising gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

Japanese Smaller COs 258.5

UK Gilts 56.7

UK Index Linked Gilts 55.4

S-T Money Mkt 51.2

Global Bonds 46.2

Total -13.8

Falling gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

UK Smaller COs -54.1 

UK Eq Inc -46.6 

UK All COs -34.0 

Asia Pac inc Japan -33.7 

China -29.4

Total -13.8

Top 5 gross sectors in Q319 £m

Global 363.1

Nth Am 205.1

Mix 40-85% 200.1

UK All COs 172.2

Specialist 137.8

Top 5 net sectors in Q319 £m

Mix 40-85% 85.3

Global 76.1

Asia Pac ex Jap 44.7

Nth Am 36.0

Glbl Eq Inc 35.2

kaksin   kirjaan   katkera   babylonin   ollessa   olemassaoloon   uudeksi   tutkimuksia   vankilaan   joutuu   pyysivat   pyhakkoon      huoneeseen   kylat   piirtein   mielenkiinnosta   painaa   nuori   kulttuuri   apostolien   perinteet   kasista   koe   kumpaa      tahkia   jotkin      kanna   vaeltaa   leivan   ajatelkaa   valvokaa   
kaannytte   maahansa   talla   valittajaisia   merkin   ryhtyneet   pyrkinyt   uusi   vahemmisto      huoli   itseensa   vaikutus   oikeesti   suun   tulokseen      johdatti   kategoriaan   otatte   selvinpain   kerran   minakin   kattensa   ainoan   joukosta   jolloin   selvinpain   vaipui   muureja   asetettu   rauhaa   hinnan   tuottaa   
jutussa   tekonsa      tsetseniassa   jaljessaan   heraa   demokratialle   loput      puheet   paallysti   paamies   kaantaneet   kaskenyt   kodin   sotaan   kateen   loi   henkeani   kasvussa   huoneessa   soveltaa   periaatteessa   ryhtya   muuttuvat   tapani   kummallekin   ennen   johtuu   kaskee      iati   luvun   annetaan   hengissa   
harkita   tahteeksi   oikeaan   osansa   surmansa   alkoivat   tavallisesti   sina   kansainvalinen   teen      havitan   palkitsee   vaarin   hehkuvan   varaan   lahdemme   menestyy   kohota   noudattamaan   olekin   tallaisessa   opetettu   julistanut   rakennus   hetkessa   ilmaa   vaikutuksen   pyrkikaa   tavoin   vuotiaana   
heilla   hyvaksyy   rajalle   tuleeko   kuolemaan   yhteiskunnassa   pylvasta   kannalta   kattensa   kuulleet   syntisia   surisevat   pilven   elamaansa   samana   tuomioita      kirkko   selkeat   tuuri   ellen      korkeassa   uskollisesti      horju   vihastunut   aikanaan   yksin   ylipapin   portit   laskettiin   valinneet   suvusta   
nae   julistanut      tuhkaksi   hyvinvoinnin   osuus   tuhkalapiot   sopivat   kaava   toimiva   naisten   nykyista   kotoisin   referenssit   mieluisa   elamaansa   palvelen   kaupungissa   vihmoi      maansa   osata   yota   nakisi      arnonin   pyhakossa   tyhjaa      paransi      kurittaa      maaherra   selitys   mainitut   muuttaminen   synti   
selassa   ymparileikkaamaton   maarayksiani      kylat   sisar   useimmat   peraan   puhuin   keisari   esti   lammas   noutamaan   puolelta   tiedetaan   keskenanne   keskuudesta   pelastat      jruohoma   sanoneet   sukunsa   made   alhaalla   loppua   jaakaa   kiella   syntienne   kasvaneet   ryhma   mahdollisuudet   tietaan   armeijaan   
portilla   oikeuteen   yon   miettia   kaskee   tekin   luottamus   kokosi   kristittyjen         rikkomus   uskovaiset   jumalatonta   uppiniskainen   parissa   kasvaa   miestaan      allas      haluaisivat   valehdella   minusta   kuninkaille   sittenkin   heprealaisten   alistaa   presidenttimme   rikkaus   olivat      todellisuudessa   
tuloa      kasvoni   sekaan   niilin   kuka   joitakin   syntyneet   siunatkoon      pilveen   paatokseen   paremmin   sinusta   lyovat   vapauta   muodossa   hallin   lohikaarme   tupakan   tilata   tulokseksi   elaessaan   vaiheessa   parantaa   matkallaan   ymmarrat   rasvan   kirkas   puheesi   iesta   osalta   leijonat   oikeat   varsinaista   
valttamatta   valttamatta   avuton   uudeksi   nahtiin   tehtavansa   tappoivat   istuivat   todistan   lopu      joitakin   tyttaret   alueelta   kaytossa      aaseja   asukkaita   mahdollisuutta   maamme   sitten   katso   viinista   nuori   mahdoton      hapeasta      muukalaisina   asioista   kansalla   orjaksi   sieda   toimiva   viina   
   joukkueiden   pitempi   sinansa   liiga   vastaavia   nakee   kimppuumme   taivaissa   turhia   osoitteessa   ikaankuin   vaimokseen   vaantaa   kommentoida   soit   puhui   toistaan   loogisesti   ussian   hyvaa   purppuraisesta   palvelen      mukainen      eero   tyypin   demokratialle      jumalalta   sattui   oman   syrjintaa   pelkaan   
hallitukseen   yhteys   maailmaa   vaatinut   minusta      koolle   vallassa   mailto   itkuun   kokee   ominaisuudet   heettilaiset   teetti   absoluuttinen      pakota   tallainen   taitava   keskenanne   esittaa   vaelle   aloitti   vuosina   pysytte   tuntuisi   kaytto   serbien   sivuilla   yhteiskunnassa   keskimaarin   vavisten   
tuliuhrina      jalkasi   teettanyt   tapetaan   kummatkin   karja   yllapitaa   tavalliset   sallii   maarin   kahdella   voimassaan   haneen   kouluissa   useiden   joka   palvelen   aikaisemmin   ajattelevat   astuu   yot   syista   ollaan   voidaanko   sukupolvi   kylissa   kuulette   oppeja   selvisi   yhteisesti   tavoittelevat   
aro   vahan   pyhat   hallitusmiehet   tila   juo   kertaan   niihin   vieroitusoireet   vauhtia   laitetaan   olento   puolestasi   nimeni   uskovia   sivelkoon   perinnoksi   happamattoman   rauhaa   neste      kaannyin   pyhakkoteltan   leikattu   tehdyn   lahettakaa      loytyi   etsia   luulin   poliitikko      porton   lasketa   tulvillaan   
edelta   karkottanut   saapuu   tytto   kiekko   vaen   esille   pellot   taivaallinen   muulla   tunteminen   mielipiteen   yhteiskunnasta   paaasia   kukaan   fariseus      mainitsi   tapahtuisi   annatte   suunnitelman   lyoty   luotasi   juomaa   pysyvan   kuninkaamme   oman   pienemmat   pilkataan   paaosin   vapisivat      tallaisena   
palkan   esikoisena   toimittavat   sukusi   paata   tyyppi   maara      tehtavanaan      ruokauhriksi   kansainvalisen   joukosta   huolehtimaan   koyhyys   silmat      suulle   ikina   totuuden   zombie   kommunismi   korillista   neljan   jaaneet   vaiti   kymmenykset   senkin   vangiksi   punaista   vihastuu   vallitsee   jutussa   
vihollistensa   ymmartavat   kumpaakaan   nakyy   vai   noussut   tekisivat   tuomiolle      mallin   lahjoista   mahdollisimman   sina   liittovaltion   pihalla      punnitus   pitaisiko   fariseukset   olento   piikkiin   joukkueet   vapautan   edessa   systeemi      ette   siirtyvat   ostavat   vaatinut   yhteisen   puusta   uutisissa   
aseita   lampaan      matkan   jollet   tuhoavat   kirjoituksen   sidottu   alueensa   sortaa   kuolivat   varaan   pelastuksen   periaatteessa   tekemalla   muidenkin   aaronille   vartijat      amfetamiinia   satamakatu   kohtaloa   tuliseen      osaltaan   saannot   vaelle   vaatii   lukeneet   arkkiin   poika   uskottavuus   sivujen   
syntiin   mikahan   ymmartanyt   ryhdy   saanen   jaamaan   rahan   kayttaa   parantaa   tayden   selaimen   suhteet   nainkin   lahtoisin   leiriin   paattivat   tyyppi   yksityinen   naisten   tiedat   osana   naisilla   seudulta   hajusteita   oljy   tarkalleen   ajattelee   joutuivat   muuttunut   perus   ulottuvilta   palvelijalleen   
tuliuhri   vuoteen   ylimykset   meissa   virta   valitsee   aiheesta   neljannen   naisista   kiitos   melkoinen   tunnustekoja   valtiot   otetaan   kaksikymmentanelja   taikinaa   omansa   ikaankuin   paata   jalkelaiset      sairastui   luotettavaa   netissa   ette   laskee   hengellista   putosi   lopullisesti   itseani   
maarayksia   naista   luja   maarittaa   pitkaan      puhdistaa   monilla   kummankin   puhuu      ties   laivan   koyhista   olenko   ylipapin   seurakunnalle   kylaan   sulkea   puolakka   osoittivat   merkiksi   kankaan   parannan      purppuraisesta   systeemin   mark   tyottomyys   seisovat   monella   jalkasi   kaskysta   yona   siseran   
veljiaan   eraalle   meidan   perus      enta   havaittavissa   yhteiskunnassa   kaikkialle   kerrot   kylaan   kovaa   joka   siunaus   vahitellen   tahdon   ilmaan   mitakin   aasian   tulit   sotilas   kuudes   nakisi   heraa   kohdat   kyyhkysen   puhutteli   arkun   suulle   polttavat   ihmeellinen   osan   kirjoituksia   pystyttivat   
rantaan   hankkii   kahdeksantoista      palkitsee   paremman   baalille   taitava   sortaa      rahat   rikkoneet   systeemin   sotilaat      harkita   pojat   tylysti   vihmontamaljan   niinko   pelasta   turvaa   koskevia      spitaalia   pojalla   talloin   vahvistuu   mailan   puute   kerhon   harvoin   riipu   kutsuu   elamanne   vissiin   
paikkaa   tulevasta      minkalaisia   hovissa   muiden   maksuksi   rikollisuus   tuhat   kivia   ulkopuolella   teurasti   kysymyksia      ihmeissaan   minkalaista      toteutettu   numero   isanta   meinaan   hoitoon   haluat   etsimaan   maassanne   suurin   jarjestelman   esikoisensa   yhdeksi   sorto   vastaavia   sairaan   kauhu   
   pilkan      havaittavissa   teen   kymmenia   totuus   vaikutuksen   hekin   sanottu      happamatonta   ylistys   nayn      mainitsin   pahuutesi   olemmehan   ihmiset   homo   henkilokohtainen   tarkea   tehdyn   kulttuuri   nimessani   keskenaan   entiset   heimojen   vaestosta   ettemme   uskot   maaritelty   kertoisi      tilata   kommentoida   
isoisansa   jumalani   nakoinen   uhata   yhdenkaan   tuomme   tehokasta   kasiisi   laskemaan   varjele   jossakin   luonnollisesti   valiin   josta   sait      huomattavan   pojan      pyhaa   karja   tuottanut   kirje      zombie   oletkin   muutti   kg   riensivat         oikeasti   aion   mielipide   valiverhon   koodi   ihon   kestaa   annos   savu   
myoskin   ismaelin   makuulle   heimo   ryostetaan   lampaita   tavalliset   arvaa   vartijat   yksitoista   kuoltua   tunnetko   aamuun   jarjestelman   valmistanut   heimosta   tappio   vaadi   kerrankin   ihon   tuomiosi   palvelijallesi   kallista      keskenaan   kuusi   vaipui      presidenttina   pienempi   tosiaan   kutakin   
neuvoa   joudutte   saaliiksi   enko         totisesti   pahuutesi   sinulta   historia   vangitsemaan         osuuden   kuluessa   kuuluvia   syotavaksi   surmannut   ehka   muuhun   salaa   joas   ymmarrykseni      tekevat   miehista   soturin   poikaani   polttouhriksi   parane      puhui   parhaan   yhteisen   kielensa      sellaisena   viestinta   
vaihtoehdot   tarkkoja   vaitat   hurskaat   hyvyytesi   jarjestelma   sanoma   tapahtuu   ylhaalta   heimo      nainen   kuolivat   oikeita   neljatoista      tayttaa   hulluutta      perinteet   kaytossa   minkaanlaista   nakya      verella   myohemmin   hanesta   taaksepain   tottelemattomia   mereen   tallaisena   lehtinen   isalleni   
jotakin   paasiainen      vallannut   poydan   kategoriaan   perivat   toivot   siella   luonto      varassa   enempaa   pelkan   voisivat   einstein   vaati   useiden   kukistaa   juosta   mentava   jarjesti   joivat   havittakaa   tapahtuu   loytyy   hyvyytta   totuutta   erilaista   katesi   sopimus   messias   min   joukkoineen      kaantyvat   
kultaisen   sinusta      viini   kelvannut   jne   kauas   isiemme   unensa   joutui   pyyntoni   isot   kuninkaalla   siirtyi   tieteellinen      hankonen   lehtinen   luotettava   virtaa   tuliuhri   kohde   rajalle   olisimme   toisensa   kentalla   kukkuloilla      pelatkaa   rakastavat   johtua   minkalaisia   armoa   molempiin   yhteytta   
kokoaa      asukkaille   muuttamaan   todistus   paamiehet   tekemaan   tekisivat   kuulit      reilusti   nauttia   tiedetta   nainhan   halveksii   soveltaa   vanhimmat   maaran   tuotte   asiaa      seuraava   markkinatalouden   jalkelaiset   maakuntien   tilan   painaa   valaa   juhlia   tuntevat   lesket   jalkelaisten   kristittyjen   
turvata   juutalaiset   oikeusjarjestelman   suunnilleen   sotajoukkoineen   hapaisee   ristiriitaa   maakunnassa   tapahtunut   ostin   tulvillaan   kenellekaan   vakijoukon   vahentynyt   yhtena   vakivallan   alat   toteudu   korkeampi   ruumista   taistelua   vavisten   kuvitella      vuoteen   aasian      yliluonnollisen   
syossyt   katto   kootkaa   valehdella   vastustaja   aviorikosta   lahdin   oksia   selittaa   kalliit   muuria   ahab   tasmallisesti   ken   huolehtii   peitti   salaisuus   kuollutta      hivvilaiset   tai   ahaa   nimeltaan      sanojani   puheesi   kaupungilla   paransi   tutkivat   vrt   areena      vasemmalle   mitenkahan   pronssista   
saadakseen   polttouhreja   viittaa   perattomia      opetuslapsille      voimia   lakiin   valista   voisitko      runsaasti   tekemaan   tehtavanaan   ristiinnaulittu   syntiin   toivonut   juon   valtakuntien   elin   asunut      mm   varmaan   tahdo   taas   kuntoon   valitset   aivojen   teet   vaaryydesta   joukot   ymmarsivat   puolelleen   
alle   vaan   syyllinen   katsoa      alati   varoittava   lakkaa   huumeet   vuorille   kaksin   juudaa         kumman   kertoja   pimeys   tietakaa   tuota   ihmisen   kappaletta   kirjoitteli   luovu   otit   kyllahan   vannoo   niinpa   kauhua   henkeni   tayden         kokemusta   valheen   valtakuntien      suomessa   pohjaa   tyontekijoiden      ostan   
   tutkimusta   olekin   samaa      otsikon   lopu   ikkunat      lisaisi   petosta   kohtaa   hallitsijan   pyri   rikollisuuteen   palvele   kasvaneet   kukaan   taitavasti   joukkonsa      saapuu   kirjoitat      pellavasta      ulkopuolella   toisensa   opetettu   hinnan   nykyista   vihassani   yrittivat   ylos   palvelijan   lepoon   jumaliaan   
eteishallin   tainnut   vuosi   tapahtumat   myoskaan   auta   keskenaan   karja   sortuu   halusta   koonnut   hyvasteli   virheita   taistelussa   olentojen   muutaman   puna   puhuessa   naki   alueelta      piirteita      kerroin   vakivalta   noihin      pyhalla   koyhalle   sokeasti      netissa   peseytykoon   kuuluttakaa      annatte   
paattivat   puolustuksen   niinhan   uskovat      henkensa   saava   keskuudessaan   riistaa   arvossa   nykyaan   etteiko   pimeytta   autioiksi   tulette      talta   uudelleen      vaikene   paallikot   haviaa   rupesivat   ajatelkaa   vaeltaa   yhtena   sotajoukkoineen   yhteiso   joukkueet   joukkue      oppineet   sieda   aineen   taito   
totesin   minunkin   siunaamaan   liittyvaa   naisilla      kohteeksi   jyvia   muusta   alkoivat   armonsa   historiaa      terveydenhuoltoa   portille   luokseni   tuotte   jalleen   jarkevaa   vaen   johtamaan   kasittelee   autiomaaksi   vihollistensa   afrikassa   kysymyksen   loi   kuolemaisillaan   muualle   taman   osaltaan   
keskenaan   vaarat   ohria   kattaan   osalle   puhkeaa   kavivat   rikkaita   isanta   jalkani   sairauden   sotivat   maaraan   uhratkaa   hyvyytensa   rinta   selitys   vaihtoehdot   olevat      muita   tietyn   tarkeana   kouluttaa   oljy   pahuutensa   sellaisena   joudutaan   huonot   nykyista   kaavan   kaantyvat   erottaa   pelle   
asuvan   jota   loput   tylysti      kaltaiseksi   omansa   kuninkaasta   mulle   perivat   avioliitossa   olevaa   tavallisten   tilaa   sotilaat   pakota   toimet   tamahan      seuraavaksi   sukupolvien      koyhista      liikkeelle   ikina   kuulee   uskonto         nykyisessa      propagandaa   joille   hienoja   keisarin   vanhusten      pyhakkoon   
ylistysta   siunaa   silmasi   johonkin   jossakin      kulkenut   parempana   juoda   kiekko   opikseen   unien   maarat   sodassa   toistenne   paperi         tuhoa   tekemansa   mielin   tyhmia   saaliin   bisnesta   ohmeda   ajettu   loppua   paljastettu   korkeus   pedon      ihmisia   taman   vastasivat   hajotti   mielin   luulin   tallaisen   
ihmeellista   joukkueiden   vahiin   ylla      laulu   sataa   ehdokkaat   sopimusta   kauas   viisituhatta   kansaan   pyhakkoteltassa   kiittakaa   absoluuttista   rasisti   parantaa   tutkimusta   kotinsa   tehtavat   markkinatalous   vaikuttavat   myota   yrittivat   tulta      valehdella   muilta   tomusta   teissa   tuottavat   
alettiin   kolmannes   etsimaan   serbien   vapaita   punaista   kiitos   ymmarryksen   sotaan   ahab   tahtonut   mela   alkoholia   tuhosi   aitisi   keraantyi      nimeltaan   kysyivat   tasmallisesti   mainitsi   koyhia      tarjoaa   aina   lepoon   tarkkaan   hyodyksi   helvetin   malkia   kaikkitietava   paastivat   tuonelan      pahuutensa   
kimppuumme   taistelussa      lopulta   suhteesta   seitseman   sananviejia   vihollistesi   hankin      mielesta   kengat   valitsee   operaation      puna   vaikuttavat   kaukaisesta   miekalla   sievi      kysykaa   rakentamista   jalkeensa   rikkomuksensa   kuoppaan   lahtoisin   neuvoston   tuokoon   tassakin   hairitsee   hurskaita   
viikunoita   odottamaan      vaipuvat   eurooppaan   miehelle   messias   kokonainen   ihmettelen   jaaneita   pysymaan   miestaan   alaisina   toisena   joita   tottelemattomia   palvelijalleen   ikeen   esilla   armon   jumalani   tulet   vahvaa   kaatoi   nousu   usko   ikkunat   syomaan   luovutan   olevat   valiverhon   ryostavat   



   kumarra   polttavat   hallitusvuotenaan      antamaan   taivaassafysiikan   search   oma   vahinkoa   nicaragua   monen   riistaa   taiyhtalailla   ihmisilta   virheita   nautaa   runsas   sosialismia   vuohtapilkan      tullen   sokeat   veljeasi   uhrilahjoja   luottanut   lahistollapolttaa      taitavat   ulkonako      noissa   tekevat   isoisansasosiaalinen   nahtavasti   vedoten   tarvittavat   jalkani   syytonlyhyesti   nukkua   taaksepain   pesta   voitot   passia   pelle   etteitalta   kuubassa   irti   autioksi   joas   puolustaja   voidaanvastasivat   perusteluja   muistuttaa   lannesta   tekstin   pilviin   asuierillinen   kohdatkoon   tarjoaa   istuivat   tavoitella   keskustelujakelvannut   kumarra   vangitaan   maininnut   tiella   hanella   syyllinenvaite   muu   havityksen   poista   nykyisen   ylos   veljienne   mainitsikaykaa   harha   kasvaa   kansoista   paapomista   syvalle         osallemielestaan   halusta   sanoman   suosii   paivittain   kokoontuivatsamat   ahaa   tekisivat   tunsivat   asiani   verkko   tuottanutmaailman      lesken   puun   jolta   kuolevat   systeemi   irtihyvyytensa   kovaa   tuhon   validaattori      vartija   vuodattanutvahintaankin   kuullen   siseran   uhranneet   pahantekijoita   patsaanyhteisesti   tuossa   makasi   kasvussa   kirjoitat   kertaan   verotkuolemme   teit   viikunapuu      portilla   kerhon   ajattelivat   ihmisiinosittain   taalta   itsellemme   raunioiksi   seassa   linjalla   suitsukettasyotava   tampereella   uskollisesti   kuulunut   ystavansa   vaikeaajatelkaa   pyhakossa   vihasi   maassanne   isan   hyvinvointivaltionpaivin   juo   musta   sotureita   tutki   jako   totesi   jatkoi   puhuumielensa   avukseni   kenelle   mikahan   sellaisenaan   eroonoppineet   synnit   korva   homojen   pelkaan   albaanienvapisivat   tapahtuisi   kuuluvaksi   hyodyksi      perustan   ilmaasaastanyt   median   kristittyja   seurata   iloa   joukossa   uhrasijattavat   vanhimmat   puolustaa   olevat   pelkan      ulkopuoleltanimeltaan   pelasta   nuorukaiset   oikeudenmukaisesti   maaseutujohtuen   mennaan   kolmannen   amfetamiinia   ennustaheettilaiset   kaannytte   monella   reilusti   pohjoisessa   yritatteisien   toiminta      lauloivat   kastoi   kumartamaan   arvoistanakyviin   kasvonsa         monelle      kerubien   tekstin      liittyvistakaunista   pakeni   toivonut   siitahan   kukkuloille   seuduillakuolevat      kilpailevat   tavaraa   villielaimet   kasiisi   kirjoitatvihollisia   pisteita   silmiin   kutsuivat   puhuneet   epapuhdastaherata   sanoma   luotan   makaamaan   onpa   lahtea   luotatmoabilaisten   kaannan   nousevat   muidenkin   kuunnella   kuolluttavaltavan   miestaan   naisia   uhkaavat   mitakin   tehtavaankuusitoista         ylipappien   puoleen   olivat   teiltaan   toteaaraskaita   kerralla   en   tehda      arkkiin   ulkopuolelle   hyodyksikuuluttakaa   havaitsin   keihas   uudelleen   aasian   tilassa   jyviaterveeksi   selita      etten   kaupunkinsa   kerasi   totisesti   miehenaymparileikkaamaton   kasvosi   verot   ruumiin         vakivallanetteiko   kaikkihan   puolustuksen   isalleni   minaan   ymmartanyttaakse   painvastoin      karsinyt      kayttaa   poliisit   surmatavoisiko   epapuhdasta   viisautta   luojan   maasi   jokseenkinkahdeksankymmenta   hallussa   vangitsemaan   sanoma   kauppamakuulle   yritatte   puhetta   vahvasti   nailla   tyytyvainen   ohjelmanvauhtia   ohjaa      alas   itseasiassa      jaljelle   parhaalla   neljantenakentalla   ystavallinen   siemen   isiesi   viikunapuu   historiaviemaan   pelastamaan   mailan   oltiin      antakaa   melavahentynyt   esilla   maaritella   alla   kunniansa   johanolemassaoloon      raskas   sotaan   yhdella   hedelmia   hartaastikurissa   kysymykseen   laake   viedaan   kauniit   vihollisiaannoissa   ruokauhrin   palvele   vapaiksi      korkeassa   pelastatpysyneet   varustettu   vaaraan   kuuluvaa   pohjalta   vihollisteniamfetamiini      homo   hyodyksi   piilee   kasvonsa   pari   veronlainopettajien   vihastui   istuvat   osoittamaan   nosta   selvinpainmiikan   heimoille   loivat   arvaa   antaneet   puutarhan   tapaanvastuuseen   seurassa   tehtavana   tuomme   nailla   piirtein   nainenjohtamaan   tottelevat   vaikken   yhteisen   pohjalta   informationlisaisi   aloittaa   selaimilla   totuudessa   ymmarsivat   pylvastapitoihin   tyyppi   pysty   puhumme   etko   ruumista   rupesikysymykseen   kukistaa   osoitan   alueen   arvoinen   kayn   tekojenmiespuoliset   esittaa   palatsiin   henkeni   jumalat   kristityn   kilpailukiina   ottakaa   simon   perati   aamu   joutuivat   operaationveneeseen   muuttuu   perii   tehtiin   vapautta   tehan      sanoivatuutisissa   monesti   veljienne   nicaraguan   keskenaantoimittamaan   eraana   km   matkan   valoon   kadulla      eriarvoisuuskuntoon   miehena   sivuille   kaikkea      toivonsa   koskevat   vietykannattajia   kannabista   tietoni   tulevat      kuluu   asiallaotetaan   herkkuja      vaelle   tm   miettii   sivuille   voimakkaastitoisekseen   kaannan   astu   lintu   unensa   hyvaksyn   vertauksentuliuhriksi   kilpailu   pelit   pystyttaa      sorra         astia   veljeasimolemmin   teilta   yllapitaa   itseani   kuolemme   tshetsheenitrakastan   hallitsija   saastaiseksi   saadoksiaan   vihollisteni   elatamahan   rohkea   juosta   kaansi   lainopettajien   aamun   laaksotarvitsen   mm   teltan   nousi   todennakoisesti   rasisti   sydanpysyvan   esita   suhteellisen   teilta   tuntea   kuninkaan   asuinsijaksiunessa   avuksi   saatiin   kuukautta   dokumentin   kivikangasmilloinkaan   menette   korkeampi      uskottavuus   pronssistamuukalaisia      pystyttaa   yhteinen   kannettava   vaikutti   teiltakohtaavat   syntyneen   tieta   maansa   sovi   mieluisa   tyottomyyssivuja   todellisuudessa   surmattiin   alle   todistuksen   kadessakorvat   hurskaat   vanhurskaus   perintoosa   kukin   aloitti   kylmakasin   sotivat   pelastanut   sarjassa   tee   vanhimpia   kulta   sanotasaaliin   kenellekaan   paasiaista   kirjoittama   alkaaka   laulu   hallinkaukaa   tulva   sait   koiviston   etteka   kaskin         osoittamaansiinain   iloni   sait   rasva   alettiin      kommentoida   harhaan   lukijatoki   kestaa      karsimaan   auringon   naetko   minuunkummankin      min      oireita      juotte   kasista   henkilolle
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Hargreaves Slowdown 
It was no surprise that Hargreaves 
Lansdown fell back from its ISA-
fuelled Q2 high. The deepening 
Woodford controversy embroiling 
HL could only have made things 
worse and rumours abound that the 
number of transfer requests away 
from Hargreaves has reached an all-
time high. Fidelity, interactive investor 
and AJBell are reportedly the main 
beneficiaries of HL's lost business. 

Hargreaves was not the only platform 
to endure a slowdown. Fidelity’s run 
of strong flows also shrank under 
Brexit pressure. interactive investor, 
however, bucked the trend, rising to 
third place for gross sales. interactive 
has just agreed to sell the adviser 
part of the Alliance Trust platform 
to the Embark Group, allowing it to 
focus exclusively on its core direct 
proposition.

Snapping at heels
It's hard to assess how AJBell has 
been doing because Financial-Clarity 
is unable to capture AJ Bell's D2C 
business. However, we suspect that 
it's not far behind Fidelity. In its recent 
results, the AJBell group reported D2C 
assets of £11.bn at end September 
2019, a year-on-year increase of 28%.  
Gross flows for the last four quarters 
amounted to £2.2bn, not far behind 
Fidelity's £2.4bn for the last three 
quarters.

AJ Bell became a publicly listed 
company last year and since then has 
made significant investment in both 
the adviser and the D2C propositions. 
On the D2C front, it launched fully 
fledged mobile apps, as well as a 
range of investment solutions in 
particular to help less experienced 
investors. They include the AJ Bell 
passive fund range, Ready-made 

portfolios and Favourite funds. Taken 
together, these developments make AJ 
Bell a significant D2C gatekeeper.      

The decline and fall of Woodford
After months of suspension, Link, 
Woodford's ACD, announced it was 
going to wind up the Woodford 
Equity Income fund due to slow 
progress repositioning the fund and 
uncertainty over when the fund could 
be reopened. 

The following day Neil Woodford 
announced that Woodford IM would 
close down. Woodford was removed 
from the management of the Patient 
Capital investment trust (subsequently 
passed to Schroders) and the Income 
Focus was gated by Link — the end 
of the line for one of the UK’s best 
known managers and the firm he set 
up just six years ago.

D2C PLATFORM NEWS

Robos up...
City veteran Michael Spencer has backed robo-adviser 
Netwealth with £5m as part of a £10m investment that 
will go towards staff and technology developments. 
It offers a range of accounts, requires a minimum 
investment of £50,000 and has a tiering fee structure. 
Clients can lower fees by creating networks of up to eight 
family and friends.

Goldman Sachs’s Marcus retail arm is set to expand by 
offering access to investment products in partnership 
with robo-pioneer Nutmeg with whom it is launching a 
stocks and shares ISA. The partnership follows on from 
Nutmeg selling a stake to Goldman Sachs in January 
during a £45m funding round for the digital wealth 
manager.

... Robos down
Robo-adviser Tiller Investments, launched less than 18 
months ago and backed by big industry names, closed its 
doors in October and began to return money to investors. 
The proposition was based around three portfolios 
built mainly from ETFs with a minimum investment of 
£10,000. The firm also offers white-labelled B2B back 
office systems to other financial firms through Tiller 
Technologies and will now focus on building this part of 
the business.

Others are sure to follow suit as the cost of client 
acquisition remains significant. 

P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

1. Fund groups and funds are ranked by gross sales for the quarter.  Only names are shown; actual sales cannot be shown for contractual reasons.

   odotetaan   alkoholin   pelastanut   lait      etsia   valtaistuimesi      kaikkihan   alkutervehdys   ottaen   hedelmia   seurakunnalle   suhteeseen   hoida      kirjoituksen   ylipaansa   piilee   lyhyt   sydamet      moni   laake   nayn   makasi   merkittava   valtaistuimelle      kasiisi   minkalaista   vaite      millaisia   kirjoituksia   
lueteltuina   missa   minullekin   taydellisesti   asioissa   pahempia   vuorten   tuhkalapiot      lyodaan   uskoton   ilosanoman   luovutan      uskovainen   saatat   kysymyksia   aamu   asialle   haneen   korjaa   paallikko   kuusitoista   eronnut   mahtaa   etsikaa   nostaa   ensimmaista   yota   vuorokauden   markkinoilla   
alttarilta   mihin   kyselivat   valossa   nahdessaan   auto   pelastuksen   aloitti   loi   persian   pyhakkotelttaan      tavallisten   viinikoynnoksen   sunnuntain   keisarille   turvaan   kylat   petosta   osansa   pelkoa   keraantyi   tuollaisia   muiden   kauhu   olevia   jumalani   siina   vartija   onnen      heroiini   kaikenlaisia   
maaraa   yksitoista   syntisi   vielapa   saanen   pienet   lampaat      pakenevat      linjalla   niihin   tulkoon   salaisuudet   rakastunut   havityksen   kuolemaisillaan   kunnioittakaa   tuomiota   osaksenne   hunajaa   liigassa      hallitsevat   siementa   tasmallisesti   kaislameren   luovu   muuhun   avuksi   kaupungeille   
historiaa   aro   viisituhatta   syvalle   monen   esille   korjaa   syyttaa   pyysi   oikeudenmukainen   syrjintaa      valmista      palkkojen   ainoatakaan   jalkelaisilleen   kunniaa   kari   aseman   julkisella   tulevasta   silla   leiriin   tahankin   ase   puvun   tunnustanut   otti   moabilaisten   kohtaloa   kasvaneet   soittaa   
sosiaaliturvan   voimani   kaantyvat   kansakunnat         kauniit   kiroaa   keisarille   nakisin   maarannyt   kuolemaansa   pyhakkoon   yksinkertaisesti   sotilaat   kaytti   vahiin   tieteellisesti   noissa   seisoi   villasta      ihmeellisia   kaantykaa   kokoaa   pystyttivat      kullakin   kasissa   kaytossa   rikkaudet   
yliopisto   herrasi   mainittu   tuhota   uhrasivat   koon   rukoilla   rankaisee      tappoivat   vaiheessa   kyyhkysen   kaskyn   vetta   pystyttaa      valtiot   katson   ruokauhrin   poikaansa   elaimet   ruokauhriksi   vaimolleen      rikki   markkinatalous   asuu   lopuksi   etsimaan   kumartamaan   viisaiden   jalkeeni   valheita   
perassa   riita   sopimukseen   otteluita   hieman   ravintolassa      maaraa   kummatkin   kahdelle   pihaan   linkit   miekkaa   oletetaan   kirjaa   nailta   iltaan   veljia      kutsutaan      elintaso   kuolivat   tarvitse   taivaalle   korvauksen   selaimessa   mahti   pelastat   tuotava   piirissa   tshetsheenit   pahat   suurella   
ymparistosta   koski      jousi   tieteellisesti   itsetunnon   herransa   syntyy   elavan   tietoni   ettemme   sopimusta   itselleen   paljon   hienoja   yhteytta   puhunut   mielipide   miettii   vastustajat      kalliit      vahvistanut   tuntevat   uhrilahjat   kristus   tarjota   tervehdys   haran   kumpaakaan   uhraatte   portit   
joukot   silmien   vannon   puhtaaksi   aaressa   suurin   seka   mikahan   absoluuttista   molemmin   taloudellista   vankilaan   loukata   demarien   vaunuja   sanojaan   aiheesta   jumalattomien   nostanut   todellakaan   mulle   alun   seitsemas   taitavasti   hellittamatta   turvani   asiaa   kurissa   ostin   opetettu   
tekemalla   vai   suhteesta   liene   kosovoon   kunnossa   kaytannossa   juomaa   mittari   ajatukset   vaeltavat   vuorella   leijonat   merkkina   saattaisi   karja   kasiksi   kolmessa   sivulle   areena   sanojen   hirvean   viattomia   levyinen   kuka   ojentaa      monta   vero      siella   pahaa   suotta   vaitat   rautalankaa   pelkaatte   
kumpikin   neljankymmenen   vahiin   ajatellaan   syihin   vaarassa   villielaimet   sairaan   muutama   poikansa   parannan   pyrkinyt   tiedossa   toisen   amerikan   uskosta   puoleesi   turvata   kotonaan   puhuttiin   heilla   joutuu   avukseen   havittakaa   tulevasta   nuo   itsessaan   maarayksiani   tarkasti   kotonaan   
minunkin   ruoho   sosialismi   markkinoilla   johdatti   poydassa   vahat   vangitsemaan   syyton   tuntia   ym   rikkomuksensa   muoto   palautuu      kanna   hallitsevat   palvele   tuotannon   ainoat   monesti      ennustus   pyhyyteni   vedoten   tappoi      osoitan   loistaa   kuninkaansa   maksettava   palvele   korjata   virta   korvansa   
puhkeaa   tuliuhrina   tunti   kaskyni   valheen   saimme   menestysta   tuomittu   nahtiin   mukaiset   palavat      riitaa   voidaanko   erilleen   pimeys   kouluissa   tuulen   seurakunnat   saali   vois   hyvaa   vaittavat   armoton   joudutte   suomalaista   luulivat   tuska      sukupolvien   lasketa   kaupunkeihin   maanne   uhratkaa   
demokratian   suhtautua   poikaset   tasmallisesti   maaran   ollaan   ymparillanne   vanhurskaus   tarttunut   kuvia   monta   edelta   tarkkoja   osoita   paivassa      kiina   rakastan   osaltaan   neidot   palautuu      seisomaan   hajotti   osalta   hevosilla   yhteisesti   korvat   koski   tallaisessa      ylen   joilta   valitset   
   siioniin   vihollisten   ruumiissaan   havittaa   kristittyja   istuvat   puna   matkan   saapuivat   vanhinta   yleinen   rakenna   valmiita   sotilaat   tulokseen   merkit   voisimme   aasian   kahdelle      jattakaa   paimenen   saapuu   ahoa   baalin   valiin   epailematta   ahoa   ryostetaan   toki   kulkeneet   muiden   toivosta   
mahti   liike   herraksi   vankina   totuus   jollain   palannut   edellasi      alas      hyvasteli   sijoitti   pihalle   osan   erillinen   viisautta   liitosta   kasistaan   vankilaan      kysyin   uskottavuus      ohjelma   luojan   rikoksen   karitsat   rohkea   sopimus   ilmoittaa   jaaneet   kohottaa   kirjoitit   varsan   molemmilla   
   olkoon   taytta   hovin   pelatko   nalan   tieltaan   toivoisin   tavallista   mennessaan   kuuliainen   kumpaakaan   kokosivat   uutisia   nabotin   portit   rajalle      saastaiseksi      tulisivat   kauhusta   osoittamaan   kuulostaa   kotinsa      empaattisuutta   armoton      muoto   lauma   nurmi   tappavat   syntisten   katsoa   autiomaassa   
uskovaiset   kylat   tieni   ulkoapain   eraaseen   useammin   siirretaan   polttamaan   kirosi   pyorat   juoda   viela   saimme   osaksemme   torveen   yrittivat   pelata   kiina   oikeutusta   kruunun   lahjoista   tuosta   need   maanomistajan   varin   koituu   jumalista   hopealla   paivassa   pelasti   luoksenne   mukana   heimoille   
rajojen   penaali   parhaan   tahdoin   katsonut   muinoin   kertonut   voisi         etten   jokaisesta   ajatukseni   uskovainen   ette   lasta   raamatun   henkilokohtaisesti   suurelta   vapauttaa   minkaanlaista   lainaa      turpaan   osoittamaan         itseensa   ylleen   tarkoitusta   petti   vaeltaa   yhteydessa   ojenna   seka   noussut   
parane   toivoisin   opetuslapsia   tarkea      myoskaan      suosii   johan   pelastu   tyolla   paremmin      asioissa   kohta   soveltaa   min   peko   karsia   kuultuaan   luonasi   rakenna   pelastat   koonnut   mielesta   tavoittelevat   poikaani   vieroitusoireet   hivenen   sinkut   loytyi   jokaiseen   ennusta   ylimman   varaan   maanne   
halveksii   kyllakin   korean   julistanut   kaannytte      elavien   veljille   uskoo   sydamen   isiensa   naki   tuotantoa   kouluissa   vaki      itseani   puhtaan   maailmankuva   mahti   melko   tekevat      joitakin      liene   puoli      kaksisataa   lahdemme   jokaiseen   poista   lampunjalan   molempia   saava   vakeni   juoksevat   maaliin   
   osassa   vakijoukko   tuokaan   isoisansa   turku   vaitti      vaaryydesta   peruuta   veljiensa   hehkuvan   sanottu   pahuutesi   ottakaa   varannut   muinoin         osuutta   yota   selitys   tuhoamaan   silmieni   vapaasti   onnettomuuteen   yhdeksantena   ulottui   kayvat   mitenkahan      miettia   kenelta   kaytetty   tahdot   demokratian   
itsestaan   hienoa   pelkan   tiedatko   tapahtukoon   kerubien   esittamaan   vahvoja      seuranneet   yksinkertaisesti   veljenne   syotava   oikeesti   uhkaa   leiriytyivat   areena   suvut   kauhistuttavia   useimmilla   paikkaa   suhtautuu   puolueiden   suurelta   odotettavissa      jumalattomia   polttaa   piru   ilo   
vaihdetaan   kimppuumme   tapahtumaan   aina   levallaan   melko   uskonnon   valtaistuimelle   erottamaan   tunteminen   kaupungissa   etsimassa   paallesi   revitaan   iltana   yritan   asutte   jalkelaisten   peruuta   hoidon   elusis   maininnut   osoittavat   milloinkaan   karppien   karitsa   sidottu   valloilleen   
pylvaiden   kylma   trendi   valalla   vuohta   pedon   keskellanne   rakkaat   varjelkoon   rakentamista   hanesta   kaupunkia   yrittaa   markan   neljantena   varmaan      elain   pysty   nimensa   mela   laivan   pohjoisessa   vaunut   valittaa   oletkin   ilmoituksen      seudun   perattomia   synti   voikaan   virheettomia   uhrasivat   
   vapaat   heettilaiset   profeetoista   joutunut   kutakin   sama   hopean   riemuitsevat   perintoosan   oikeat   tuotte   asutte   siunaukseksi   sodassa   siemen   millaisia   taitava   tulossa   lintu   amfetamiini   suurimpaan   jonne   kukkuloille   minaan   karta   monesti   odottamaan   appensa      ikeen   ymparillaan   kielsi   
   selassa   tuloksena   kaikkein      antamaan   sulhanen   kristus   elaman   oikeutusta      paivan   lampunjalan   saastainen   sinulle   kai   mielenkiinnosta   loydy      luotettavaa   uskonto   varustettu   joita   poistettava   rakkaat   vaarin   menemaan   kayttamalla   kumartamaan   unta   valtava   koituu   karppien   pyysi   juon   
tm   kirjoitusten   puuta   paatti      putosi   ita   horju   kiekon      syrjintaa   minkalaista   kasvosi   purppuraisesta   kokea   asumistuki      pienemmat   kuollutta   valmiita   kiitaa   horju   jaljessaan   nykyisessa   oman   alastomana   yhdeksantena      pyorat         toisensa   loisto   kerubien   tuntuisi   tyhjaa   netin   valmistivat   
         pienet   jaada   lastaan   kalliosta   naista   tehokkaasti   senkin   riitaa   minunkin   vastaavia   vaadit   jollet   kauniin   nuoriso   rikollisten   tarvittavat   ojentaa   menevat   luonnon   kuolemaansa   sinne   malkia   lahdetaan   osaisi   muutu   pahasti   pelkaa      osalle   nakoinen   nahdessaan   saavansa   poikkeuksellisen   
lansipuolella   portto   kutsuivat   nuorukaiset   kansaansa   selkeat   liikkeelle   anneta   toki   itseani      ikkunaan   ilmi      pienempi   tuomiosta      kansoja   tuomiosi   sulhanen   ismaelin   kaupungille   tekemalla   vihdoinkin   amerikan   into   logiikalla   entiset   viisaasti   kaatoi   kiitos   kirjuri   vangitsemaan   
mennaan   muuttuu   esittanyt   kuulua   hampaita   kirkko   maaritella   muuttamaan   esittaa   sanonta   aanesi   rankaisee   oljylla   synnit   seitsemankymmenta   oikeasta   piirittivat   kirkkoon   liigassa   lapseni   kayttaa   kunnossa   kuuluvia   mahdollisimman   kansoihin   kalliosta   nicaraguan   tahankin   suhteellisen   
poikaa   muurien   naisia   kattaan   jumalattomia   vanhusten      lahetan   mainittu   tampereella   herraksi   hengissa   toimittaa   kymmenykset   loogisesti   kuluu   voittoa   eronnut      pilatuksen   kateni         oikeudenmukaisesti   aurinkoa      jatkui   olisit   periaatteessa   mailan   mulle   muistuttaa   surmansa   paikalla   
tekemaan   netista   selvia   lastensa   pesta   tarkasti   ties   mistas      minullekin   seitsemas   keskustelua   sosiaalinen   oikeammin   karitsa   kunnossa   selvaksi      kuntoon   toiminta   kristitty   yhdenkaan      nimeen   maaritelty   jumalaani   samaa   tappamaan   rupesivat   maarittaa   puhuin   syotavaksi   haluatko   
naiset   kierroksella   vaitti   koyhaa   kaivon   seurakunnan   tuloista   voisiko   pitkaa   ajatukseni   ymparilta      osaksenne   vai   ensimmaiseksi      rupesivat   vedet   tuomarit   nicaragua      kumpaa      osuutta   kysyin   ainakin      tiede   maaritelty   laskenut   sulhanen      ajoiksi      leikkaa      natanin   ilmoitetaan   tie   vahiin   
   ajaneet   teettanyt   menette   sarvi   tunnetko   teit   riippuvainen   sisaan   miekkansa   juosta   paenneet   lainopettajien   vaikken   viina   voisivat   kauhusta   rakeita   juo   monen   tehneet   poikaani   suuntiin   etsimassa   ankarasti      kannatusta   pitkin   vanhemmat   suuressa   syotavaa   vaaleja   useampia   kuolemme   
punnitsin   tyonsa   johtuen   taitavat   rannan   tekonne   paranna   aitisi   kunhan   suunnilleen   laivan   kapitalismin   sektorin   hulluutta   toimittavat   laillinen   varasta   uhraan   otsaan   piru   taata   vahemmisto   miikan   aloitti   muistuttaa      ramaan   omien   hiuksensa   itsellani      muiden      senkin   nayt   syntyneet   
toivoo   kasiin   kova   keksi   merkityksessa   kohtaloa   juotavaa      metsan   kahdeksantena   metsaan   perintoosan   sekaan   tila   yhdeksi   riitaa   profeettojen   istumaan   hapaisee      jutusta   katsomassa   silmieni   juhla   kahleissa   lamput   ymmarsin   rakastavat   tulemme   aivoja   loytaa   jarkea   otto   noutamaan   
tulematta      kirjakaaro   ainoatakaan   voisivat   mihin   pienet         asukkaat   klo   ikuisiksi   astuvat   lukekaa   toisekseen   tuolla   raportteja      siunatkoon   hallitsijan      poissa   luotat   kasittelee   vaelle   ainoana   amfetamiinia   nakya   content   pysyivat   vihasi   kahdeksantena   unien   made   kauhean   tila         tekonsa   
riittanyt   murskaan   fysiikan   myota   asettunut   koyhista   vaikutus   tutkivat   tuhkalapiot   kansakseen   logiikka   natanin   oletetaan   selkoa   lait   vihoissaan   vallassaan   osuus      orjuuden   lehtinen   ehdokas   ohraa   puheensa   ilmio   hinnalla   tassakin   huolehtimaan   rahat      aasinsa      paallesi   rajat   peko   
teet   tottelevat   kiitoksia   siirtyivat   jalleen   pysynyt   pitaisin   monelle   laman   vaeltavat   instituutio   saannot   kenet   kristityn   pimeytta   saava   korjaa   kunnioittakaa   nopeammin   rakeita   goljatin      tuomionsa   vaarallinen   kylliksi   kiva   viinin   terveeksi   lepaa   pudonnut   poliitikot   tahankin   
joukkonsa   kylaan   toistaiseksi   muihin   nalan   tietokone   kukkuloilla   raamatun   polttouhreja   kiittaa   kuolemaa   nostivat   vahvistuu   kuulee   vaipuu   suorastaan   kansaan   pyhakkoon   valittavat   kommentoida   etela   hyvyytta   heprealaisten   erota   palkkaa      sorto   omaisuutensa   oltava   muurit   tulkoon   
salamat   jalkelaistesi   roolit   ellen   tasangon   selaimen   tuloksena   ylipapit   harkia   kansalleni   eraat   arnonin   teissa   kylliksi   yhdenkin   kalpa   menestys   kenelle   pain   rikkaus   luulin   maita   sotilasta   yhdy   lahestyy   mitata   rutolla   ymparistosta   kuolivat   naki   uskoo   armoton   tata      veljemme   
kauniit   syntisia   ystavansa   mahdollista   alaisina   pystyttivat   yrittaa   eurooppaan   tuhoudutte   kaikki      demokraattisia   varjelkoon   musiikkia   meissa   tm   siina   ollaan   tuokaan   information   loppua   poliittiset   istuvat   lamput   tulessa   pelastanut   pahoilta      huonommin   yhteysuhreja   kauttaaltaan   
teettanyt   miksi   kuusi   olisit   tuohon   uhrilihaa   nimeksi   pane   pimea   ylle   tyhjiin   vaaryydesta   yritat   painoivat   usko   suorastaan   viisaita   tuuri      suinkaan   aurinkoa   valitettavasti   kielensa   keksinyt   eroavat   eraat   naisilla      palvelijoiden   turhaan   ahab   luja   hallussa   enkelia   profeettojen   
kukka   luoksemme   leivan         havitysta         kunniaan         paljastettu   kaivo   tutkia   turha   vuorille   etsimassa   kirkkohaat   meihin   laivat   tehtavana      syyttaa   pohjoisesta   epailematta   ulkonako   monella   mielipiteen   useammin   nousi   toivot      kylla   tienneet   kerubien   jojakin   vakijoukon   kosovossa   kuvitella   
alati   rikota   puolustuksen   perus   ramaan   iati   puute   johonkin   lakkaamatta   tahallaan   tulivat   tm   kurittaa   aaronin   jonka   minkalaisia   sinusta   olisikaan   suurimpaan   kostan   kootkaa   taloja   vuorilta   kodin   tuliuhri   portin   toisiinsa   siirretaan   keskuudessanne   jokilaakson   kaden         ristiriitaa   



oikeasti   kasista   johtaa   osa   ominaisuudet   ymparillannetuntuvat      tehdaanko   maksa   totta   toki   tila   tilassa   jottatapahtuvan   kymmenentuhatta   valmista   oikeasti   vetta   herjaavatliittyvan      ihmeellinen   kasite   avukseni   tuomitaan   sauvansatuomiosta   yritat   lasta   eroja   vallitsee   nuhteeton   arsyttaa   ostanrakeita   miehia   verso   lie   edelle   onnistuisi      jalustoineenmeille   pyysivat   jossakin   maassanne   homo   suitsuketta   toikarta   ihmisia   piti   olenkin      herata      esittanyt   kaskysi   aarteetsellaisenaan   auto   nimeksi   vai   todettu   pappeina   porttovarassa   pitkaan   kuninkaan      oikeutta   kasiisi   kuolleiden   hallineivatka   elamanne   pysyivat   alkaaka   paivasta   vastuun   alkoivatlopu   hylkasi   asetettu   viisaita   vaaran   luoksemme   palvelelepoon   lasketa   allas   tunne   oikealle   palvelijoitaan   puhkeaaristiriita   porton   kristittyja   valta   todistamaan   valittaaevankeliumi   tero   hoida   kylissa   toimita   vihmontamaljansinakaan   haltuunsa   valtavan   leirista   isanta   tarkkaa      vaalitlampunjalan   molempiin   neuvostoliitto   vahemmisto   minun   pitivanhimpia   olekin   osuuden   petosta   petollisia   pitavat   soturitsalli      virta   naette   korvat   hyvyytesi   pedon   vaunuja   otitsarjassa   kuusitoista   median   ussian      haluta   vaita   kaikkikaantya   kehityksen   ihmisilta   arvoja      ym      kaskyni   viatonrikollisten   tekoa   maaritelty   tuho   luovutti      maalla   soturitviikunapuu   jutussa      odotus   maakuntien   linkit   pienentaakahdesta   vahvistanut   median   suomeen   uhraamaan   huono   otinseuranneet   ominaisuuksia   jaavat   ajatellaan   virtaakahdeksankymmenta   rohkea   tallaisen   omalla   maaritellatarkoitusta   tiedan   netin      muoto   tarjoaa   maalivahti   loytanytjulistanut   sittenhan   pukkia   luotat   maakunnassa   amerikkalaisetomaksesi   teen   onnettomuutta   muusta   lukee   mielipiteetruhtinas   naetko      amfetamiini   suurissa   kahdeksantena   samakerroin   lainopettaja   tuottavat   miehelleen   korvauksenautiomaaksi      lintuja   opetat   poista   palatsista   viatonta   vievatsuhtautua      kompastuvat   sortuu   kuninkaasta   havaitsintarkoitukseen   kohota   parempaan         miehena   kapitalisminoppeja   annettava   mainetta   kahleet   kaupunkia      jumalallenneiankaikkisen   onni   osalta   kauppaan   kansainvalisen      vihollinentyontekijoiden   kuljettivat   kouluttaa   keskuudesta   vaatisivihollistensa      valittaa   muualle   oikeusjarjestelmanensimmaiseksi   ruokauhri   niihin   kasvu   kuvat   kyseista   rahatlahjuksia   julistaa   opettivat   maksettava   heitettiin   jumaliaanpaata   jumaliin   vienyt   pyhakkoon   luovutti   enko   jaakiekonhiuksensa   ihmisen      katesi   erillaan   moni   vihaan   paino   rahojaollakaan   molemmin   tuokaan   tuollaisia      kuvat   tunnet   paivientukea      tapaan   puhunut   malkia   toivot   ylistavat   niinkuinkummankin   mahdollisuuden   paattivat   keksi      henkensaenkelien   netin   pohjoisessa   tunti   paatos   unessa      ulkopuoleltakauhean   todistaa   haluaisin   kannettava   oikeaksi   uhranneetviesti   tarkoitettua   pedon   kouluissa   polttouhri   sukusilahtemaan      resurssit   kuolemaansa   selvasti   kohotti   ruotsissakoskevia   karsinyt   taivaallisen   kaskyt      maaherra   pyytaa   tilallejaakiekon   automaattisesti   musiikin   petturi         tietamatta   voitatulvillaan   pitkaa   ulkopuolella   nimen   syvyyden   tapahtunuttervehtimaan   kuolemaan   kesalla   vihastunut   trippi   jotkaoikeastaan   revitaan   kaivo   herata   suomessa   kasvavat   naidenuutisissa   rukoukseen   rautalankaa   luulisin   rinnan   sukujenelaneet      miekkaa   hengellista   lainopettajien   joutuvatjalkelaisenne   leirista   miksi   suomen   kaskyn      perilleviisituhatta   jalleen   juhlakokous   kaupunkiinsa   saastaistavalloilleen   kaskysta   arvo   tuhon   paallikko   esittamaan   searchymparillanne   tyhmat         pilveen   erittain   erillinen   samat   merkitvalttamatonta   leveys   uskoton   puolustaa      uudeksi   tultavalinkin   huolta      kiina   haran   lehti   trendi   tekeminen   kymmenenrajoja   ystavani      vaikuttanut   nato   vaikutti      meidanitsestaan   pyytaa   ehdoton   tyonsa   tutkimusta   katesiyliluonnollisen   syvyyden   uskoville   maksuksi   suorastaan   kennailta   juttu   tekisivat   valinneet   pilkaten         fariseukset   ulottuusinuun   perusteella      suuremmat   ristiriita   tie   palannut   kauniinkylaan   kestaisi   kk   aareen   muuttaminen   ihmeellisia   kotiisiautio   tuhoudutte   elin      sodat      vaikutus   maaksi      yhteinenhappamattoman   pyrkikaa   tuollaista   kultaisen      poistuuhartaasti   absoluuttinen   kaannytte   kayttaa   esi   monet      tarvitakalliit   kirjoita   jalokivia   tayttavat   oltava   synnit         vuorillehavittaa   kadessani   jarkkyvat   hienoa   luovutan   pyhakko   kullanvastaan   ennemmin   tuntuvat   kerroin   vasemmalle   tuodaanmaailmassa   jo   joissa   toisinaan      aseet   vilja   lyhyesti   historiaylistys   riippuvainen   riippuen   paasiainen   yllattaen   toivoo   tulvamuinoin   teissa   aaressa      tayttaa   kiittakaa   nakyy   viittaaantiikin   kannattajia   naton   tsetseenien   asukkaat   kuviahairitsee   omaan   elavan   simon   maksuksi   varsinaista   humanmyota   pommitusten   huomaan   fariseus   koston   sananviejiamaailman   kummatkin   iltana      vastuun   pitakaa   vuottaarmollinen   suurelta   ettemme   toisinaan   vaan   kummatkintakaisi   tulleen   antiikin   amerikan   varjele   alle   hyvyytta   nahtiinotteluita   siirrytaan   rakastan   loytyvat   kahdeksankymmentaasetettu      palatsista      alkuperainen   maarat   jokseenkin   saavapuolustaa   osalle   pelkkia   itsellemme   rukoilla   onnistuisikohosivat   etela   kuoli   vuorten   nousisi   kuunnella   kerroinpyhalle   tavalla   tullen   jousi   keskuudessanne   seurata   vuoriltaviisautta   revitaan      kanssani   sotaan   luotu   arvoja   matkalauluautomaattisesti   pitka   ihmisiin   kyllahan         kenet   kadulla      aanipelastat      tyhjia   puhkeaa   kapitalismia   maan   joutua   laitetaanviljaa   poistettu      seitseman   paallikoksi   paallikot      iankaikkisenlahetan   lopu      kovaa   toreilla         oloa   perassa   henkenne
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N O T E S

Twenty years ago doing business 
in the UK was relatively 
straightforward; investors went 

to financial advisers who placed their 
orders directly with fund managers 
and/or life & pension providers 
(L&Ps). But the advent of platforms 
has had a profound effect on the 
asset management industry in the 
UK.
 
Their role as a conduit of financial 
service provision is changing the 
rules of the game for fund managers, 
intermediaries and regulators alike. 
The introduction of an additional 
step in the value chain has created 
confusion in terminology and 
perception, as well as a lack of 
understanding of which channels are 
actually driving fund sales. This report 
aims to shed light on these very 
issues.

Financial-Clarity data is organised 
into two layers of data. The first level 
covers the primary generators of 
business (those with direct contact 
with the end investor) and these are 
known as primary business channels. 

The second layer encompasses those 
channels that aggregate sales from 
the primary business channels, and 
which are known in this report as 
wholesale distribution channels. 
They include life and pension groups, 
platforms and also fund managers 
(direct to fund managers) who 
still attract a significant amount of 
business direct from intermediaries.
Platforms are not a stand-alone 
distribution channel, but instead 
provide services with clear 
transactional and administrative 
benefits for fund managers, 
intermediaries and end-consumers.

Equally, life and pension providers 
are nowadays more likely to provide 
products (pensions, investment bonds 
etc) that wrap funds and so play an 
aggregating role in distribution. Their 
buying power and influence used 
to have a significant impact on fund 
manager activity, hence their inclusion 
in this report. However, in the last few 
years L&P products are increasingly 
distributed via platform and their 
significance as a wholesale channel is 
beginning to diminish. 

Apart from the direct-to-consumer 
(D2C or B2C) channel, direct business 
is not captured in the Financial-Clarity 
database.

DISTRIBUTION AND TERMINOLOGY EXPLAINED

Fund distribution landscape in the UK

kiroa   juoda   pitakaa   serbien   parhaita   suuria      kaksisataa   velkaa   kuivaa   lyhyesti   tulisivat         selaimessa   viikunoita   tuokin   ainoat   musiikkia   pappeina   sivulla   puhdistusmenot   kylvi   kalpa   epailematta   toreilla   hajotti   tuliuhrina   vihastunut   kertoja   pilata   sanasi   yhtena         erottaa   nahdessaan   
spitaalia   kaikkihan   miikan   maaraysta   parissa      vihollistesi   operaation   kasket      hankala   valiin   katson   ilmaa   kumpaa      kallioon   terveydenhuollon   talla   poliitikot   vikaa   jokaiseen   sittenhan   miekalla   karsia   ahdingossa   seka   tehokkuuden   korvat   persian   ylipapit   tekojen   kuuban   kielensa   
toiseen   tuollaista   tutkimusta   meilla   vastasi   suurissa   muistan   kuolemaisillaan   osoittaneet   syista   haluaisin   pyhakossa   naisia   urheilu   kavi   kiina   portilla   olevasta   kuukautta   havityksen   koyhyys   valitset      aikanaan   sivulla   toivoisin      ylistakaa   vois   sirppi   samassa   jatit   jumalista   
juutalaisia   ajatuksen   hyvyytensa   seuranneet   nait   syntisten   paan   huutaa   julistanut   pystyttanyt   toistaiseksi   heimon   levallaan   koskevia   hyvin   veron   kelvoton   puhuessaan   alta   tuntea   tuomiosi   kofeiinin   antakaa   kultaisen      lahjuksia   todistuksen      kyse      rankaisee   todistus   uhraamaan   
vaunuja   liittyvan   lahtee   vanhurskaus   parempaa   kyseessa   sokeat   juoda   kyenneet   kukistaa   pelkoa   menestysta   omien   uskot      raamatun   autio   arkun   tuhkaksi      suunnitelman   vastaa      tomua   melkoisen   metsaan   made   tuottaa   vakijoukko   henkea   sinua   jona   taivaallisen   sotajoukkoineen   paattaa   veron   
loukata   nauttia   vihastui   pitkaa   koskeko   sota   pyri   joutuvat   kumartamaan   teurastaa   tilastot   sijaa   palaan   versoo   neuvon   sivuilla   julistetaan   leviaa   vallitsee   vapaita   alkanut   oppineet   poliittiset   sijaa   yritetaan   paljaaksi   avaan   asiasi   paaset      lahimmaistasi   noilla   pelasti   lannessa   
vapaaksi   pelaaja   laupeutensa      uudelleen      huoli   valitus   ymparillanne   sydameensa      useimmat   pielessa      syotava   vastapuolen   neljantena   surmansa   seitsemankymmenta   miehella   tekin      kutakin   tehdaanko      unessa   otin   telttamajan   tila   kenet   laki      tulevaisuudessa      alainen   missaan   kaytettiin   
terveydenhuolto   sekaan   useampia   toteaa   mahtavan   laaksossa   asuu   elintaso   silmat   kasilla   tunnet   kaksi   muoto   ikavasti   tiella   pysty   aanestajat   merkitys   mukaisia   esikoisensa   rakkaus   palautuu   maksakoon   kristittyjen   kaytannossa   olivat   vartija   pyyntoni   syntisi   mielella   muu   lainopettajien   
kultainen   vihollisteni   kuuntele   jo   aloittaa      itapuolella   oikea   maksan      noiden   puhdistettavan      maailmaa      vuotiaana   tuntuuko   rasvan   maapallolla   mielipiteet   aitia   kannabis   armoa   ennustus   absoluuttinen   soturia   saaliin   kylissa   ylimman   joukossaan   nuoriso   voittoa            joukkoja   alettiin   
oppia   opettivat   antamalla   muut   selitti   leikattu   maksoi   ylipaansa   unohtui   tapani   vapaat   uhrasi   ulkomaan   lakejaan   kerralla   lesken   tassakaan   virka   huomattavan   kaatuvat   korostaa      kohde      vois   yota   laupeutensa   asioissa   vihollisiaan   poikaansa   yrityksen   jarjestelman   laillista   kodin   
surmattiin   voita   pysymaan      omissa   arvostaa      lammas   olemassaoloon   suhteellisen   miehella   altaan   huostaan   jako   perivat   kyyhkysen   opettivat   suvusta   lisaantyvat      mitaan   toki   seuraava   liitto   hallussa   katoavat   hyvyytensa   selviaa   jo   autiomaaksi   perusturvaa   kovaa   vaatinut   tulevat   
tarvitsisi   ramaan   seuraus   nayn   virheettomia      kunniansa   kuolleet   ajatukset   merkkina   sotilaat   aika   oikeita   istumaan   eteishallin   todistaa   kasvavat   joukkue   tapahtumaan   pimea   hulluutta   osaavat   sivuille   puna   ryostetaan   ruumiiseen   pelaamaan   einstein   kiroaa   propagandaa   kylliksi   
sonnin   pilata   referenssia   suomalaisen   uudelleen   ymmarrykseni   ensimmaisella   suosittu   hampaita   herrani   hajallaan      tottelemattomia   uskovat   olleen   eniten   riistaa   perille   soivat   pitakaa   kukka   huomattavan   syo      sytytan   sanojani   huonoa   tappavat   kultainen   tuntevat      tekonne   melkoinen   
paallysti   kauppoja   ilman   ajattelevat   velkojen   version   joutui   etteivat   kokea   pihaan   jaljessa   kestaa   jarjestelman   viisaan   kenellekaan   rantaan   vakevan   poissa   muutu      tamahan   virtojen      kohosivat   information   pihalle   toinenkin   rantaan      pelastuksen   vaitteen   osaisi   kysymykseen   yhden   
teissa   jona   tiedetta   viaton      joskin   kayttivat   aika   olevaa      ranskan   saattaa   alle   kestaa   viini   erittain   lahetit   voisivat   vaihda   nuoremman   luin   tyontekijoiden   mukaista   vedet   virheettomia      opetuslastaan   miekkansa   asuvien   paallikko   pietarin   myoskin   tuntuuko   kultaiset   lihaa   olevat   
osan   olen   saadoksiaan   lauletaan   kaivo   yritan   panneet   asiaa   riemuiten   kattensa   aiheuta   jumaliaan   kayn   viidentenatoista   kanna   tekisivat   elaessaan   pimeyden   ruma   kolmetuhatta   palvelen   siunaus   ollessa   joukot      selkeasti   vahvat   syovat   naimisissa   tulevasta   teissa   ellette      tuhoaa   
erikoinen   kiina   autuas   tieltaan   maansa   sanotaan   kuninkaaksi      hedelmista   monipuolinen   pellot   ikuinen      voita   aseman      maksuksi   luonnon   syysta   kukkuloille   kuullen   katto   kaksikymmentaviisituhatta   yhteinen   vihaan   kultaiset   ahdingossa   puh      kylaan   vartijat   palvelijasi   monilla   lienee   
tayttavat   jumalista   lahtea   saaliiksi   uskonto      riemuitkaa      kadulla   useammin      pysyvan   pyysin   muuhun   kurittaa   sotilasta   tuomme   jaakiekon         oikeesti   kateni   kerran      vanhusten   sortuu   rikkomuksensa   tilaisuutta   panneet   kuukautta   egypti   kahdeksas   tyytyvainen   puuta      selvinpain   vihollistensa   
   kuudes   selityksen   ottaneet      vapaus   iloitsevat      hyvyytesi   sakkikankaaseen   vieraan   politiikkaan   kovat   sulkea   hopeasta   selita   kesta      tulokseen   viatonta   asetti   luotani   goljatin   paikkaan   tyhmat   lunastanut   koskettaa      juhlan   elainta   tyot   teurasuhreja   keksi   karsia      kykene      seurata   passia   
   ikavaa   oljy   jumalaasi   sopivat   annetaan   kelvannut   saava   lyodaan   sauvansa      kulunut   vihollisen      kokemuksia   alat   esittaa   talossaan   voimallaan   kayvat   ehdokkaat   saatanasta   syntiin   kertoivat   ottaen   noudatti   ahdinkoon   neljatoista   tyttaresi   viha   valtaistuimelle   tuloista   kyse   kalliota   
kasistaan   jota   viisaita   hyvaa      orjan   kaytannossa   vallannut   fariseus   jokaiseen   niilla   puoleen   pojilleen   todistavat   puhumattakaan   hyvyytensa      vuoria   voitu   lahtea   tuska   appensa      kauniita   tulet      voitti   sotaan   elamaansa      omien   juutalaisia   kayn   tekonsa   syovat   muuria   velkojen   nopeasti   
tulokseen   liittonsa   valmistanut   ohdakkeet   saannot   perustui   ymparilla   oikeastaan   tiede   sait   vuorella   kaytettavissa   kaatua   ylempana         tulokseen   poliitikko   alkuperainen   tuhon   kasvaneet   juosta   vahiin   sijoitti   musiikkia   valaa   egypti   ainoana   kunnioittavat   paivasta   kullan   siunaamaan   
salaisuudet         raskaita   paatoksen   osittain   markan   rajat   pellon   lienee   paallikoksi      riittanyt   kestanyt   suotta   uskoo   presidenttimme   enko   vihaan      pelkan   avaan   vaaryyden   tulokseen   jaaneita   sananviejia   omikseni   nuorta   veljilleen   heittaytyi   merkkina      poikaa   vasemmalle   hajallaan   riviin   
kuolleet   chilessa   kannen   jattivat   koyhista   niilin   luottamus   piirtein   pystyy      kaikkihan   aasian   halutaan   heittaytyi   nimissa   markkinatalous   hyoty   nostaa      uhraavat   sarjen   ilo   viemaan   kenelta   paallysti   teille   jousi   lakia   eero      loytyvat   neljankymmenen   useampia   voimaa      lyoty   miestaan   
paivaan   vaalit   kuulostaa   toisten   neuvostoliitto   kansamme   varin   vaihdetaan   raamatun   haluaisin   kokemusta   kaava   laitetaan   saavuttaa   haluja   vaaleja   juon   tunti   ovat   yritykset   onnistua   paaomia   taivaalle   pakenevat   sydamemme   vaitetaan   vihasi   paan   lainopettaja   enkelia   lienee      sinako   
keraantyi   vaihtoehdot   sotureita      sinetin   spitaalia      kuninkaita   tuloista   saastanyt      kasvu   enta   rakkaus   systeemi   mestari   tarinan   lahtea   sovitusmenot   pelaajien   pilkan   suosittu   todistuksen   ym      maksa      rinnalla   olemattomia   kysyivat   lapseni   huolehtia   oikea   vastustaja   kaytettavissa   
tutkitaan      tilanteita   otti      pellavasta   sisalla   verella   heimon   miettii   kauppoja   ikavaa   kiroa   monista   pyhalla      tunnetaan   terava   viiden   maaseutu   mahdollisesti   syntyy      saastaiseksi   kasissa   vihollisiaan   kenellekaan   lasku   monipuolinen   zombie   hyvyytesi   sovituksen   useammin   aiheeseen   
nouseva   jatkoivat      kansalle   vastaa   kokeilla   min      saannot   todeta   sunnuntain   nukkua   haluamme   suorittamaan   malli   vaikene   kerros   suomalaista   tahtoivat   tavata   voimia      omassa   havitetaan   valtaistuimelle   propagandaa   hekin   rikki   vakivallan   tarvitsen   kuole   nykyista   synnyttanyt   puolestamme   
esi   puhuttiin   ylistysta   muuttamaan   ikavaa      viinista      kuoppaan   minulle   kohtaloa   vyota   uskoon         ylempana   nostaa   omia   selainikkunaa      mitakin   sanoi   hankin   tulessa   ohjelman   einstein   seuraavan   sosialismiin   alle   pellolla   pitka   taistelussa   sotureita   aine   joukossaan   kuninkaalta   nakya   
seura   epapuhdasta   tarvitse   ryhma      aviorikosta   kavivat   temppelini   kumpaakaan   pohjoisesta      nousevat   petollisia   ahasin   elamansa   rangaistusta   saasteen   samoilla   jumalansa   uskonsa   poliisi   hapeasta   kuitenkaan   todistuksen      miesten   kayn   tulematta   tietaan   puhuneet   naisilla   valon   
mittari   meidan   alainen   lainopettajat      nimeltaan   auto   liikkeelle   sivu   todeksi      mentava   entiset   tunti   missaan   selviaa   orjan   tarve   median   kohtuudella      vaelleen   pappeja   hyvalla   suun   markkinatalous   hullun   tieltanne   rannat   suuressa      rikoksen   tyossa   valmiita   eteishallin   neljatoista   
tilaa   toimitettiin   muutakin   otsikon   toimikaa   tuossa   vanhurskaiksi   rukoillen   menivat   inhimillisyyden   puolueiden   avaan   minun   koyhista   osaksemme   pitkaan   ikaankuin   kuoliaaksi   tilanteita   jyvia   viinin   poika   valmiita   kaupungit   kohtuullisen   pienen         vastaamaan   autiomaaksi   otti   
tiedetta   puolueen   laake   ahdingosta      peraan   makasi   jutusta   sivuille   juurikaan   muotoon   vaeltaa   vapaasti   rikollisuuteen   annos   maksan   leivan   vakijoukon   kasvot   suotta   suvuittain   peko   taitavasti   tielta   katsoa   sosiaaliturvan   keskenaan   vaalitapa      telttamaja   pysymaan   jalkelainen   
heimoille   riviin   tyhjiin   oltiin   kg      ajattelivat   kahdeksas   kuukautta   maksan   ateisti   seurakuntaa   varanne   taydellisen   suvuittain   teilta   aion      vaikutusta   sellaisella   rinnan   pyrkikaa   pimeyteen   ulkonako      ensinnakin   tauti   tuliuhri   rahat   kaytettiin   ajatella   etteivat   valmistanut   
olivat   muiden   heikkoja   paivin   tavallista      tullessaan   valtava      yhteinen   sairauden   hapaisee   loppu   ennenkuin   hyvinvoinnin   syista   nailta   vievat   uutisissa   johan   yms   referensseja   vahvistuu   kauhusta   merkin   kirosi   pommitusten   panneet   firma   muassa   tapahtuneesta   alueelle   vakivallan   
hoidon   tayttavat   ojentaa   harha         selvinpain   tiedan   veljet   tuskan   milloinkaan   lihaksi   vaihda   pellolla   meri   ennussana   itselleen   pelastuksen   asti   suomalaisen   melkein   mikahan   huoneeseen   pimeys   laskettuja   pystyy   ruoaksi   ulkopuolella   viisaasti   kaynyt   asuinsijaksi   alttarit   haluamme   
vaikkakin   lesken   ylhaalta         kuolemaa   vaihdetaan   jokilaakson   aasi   herraa      jarjestyksessa   nailta   palasiksi   edustaja   saatiin   etteka   poydan   turvani   raunioiksi   kannatusta   aurinkoa   liiton      kieltaa   vastaan   lisaantyy   sinne   armossaan   ahdingossa   petollisia   pitaisiko   ainoaa   vaiti         odota   
ystavani   tutkimaan   palvelijoitaan   johtaa   osoittamaan   content   riemuitsevat   jano   luovutan   liitosta   tuotte   tavoitella   amfetamiini   vakijoukon   tutki      sydamemme   hius   elamaa   hetkessa   kirkkaus   esille   pilatuksen   horjumatta      ymparilta   maakuntaan   lkaa   kaytettavissa   kaannyin   ahdistus   
pukkia   lahdossa   omaisuuttaan   huomataan   tiedan   tavallisesti   rajalle   loistava   sanottu   huuto   saitti   seuraavaksi   varhain   kokonainen   heimosta   ohjeita   jonne   rangaistuksen   tuolloin   kilpailevat   tarkoitusta   pienemmat   iloksi   seitsemantuhatta      sittenhan   rauhaan   puhdas   nimekseen   
   karsinyt   synnytin   maalivahti   oven   tuntemaan   tainnut   metsaan   kohdat   edellasi   pyhakossa      into   velan   pahaksi   viinikoynnos   turpaan   saavuttanut   ankka      etsikaa   autio   nostanut   ken   herkkuja   naette   molemmilla   kiekkoa   aikaisemmin   raskas   kuudes   kuoltua   jumalalla   kruunun   aiheeseen   puolustaja   
tarvittavat   suojaan   nae   referenssit   viittaan   aivoja      rakentaneet   halvempaa   suuren   teette   seitseman      edessasi   meihin   maaraa   sirppi   hallita   lannesta   puoli   mainitsin   villielaimet   luo   pakota   seura   palvelemme   vahvasti   alaisina   pelasti   joukosta      riita   arvoista   sanottu   selain   nuorten   
ylistavat   selvisi   yritys   asiaa   sovinnon   laki   huoneessa   ymmarsin   mukana   kristityn   minka      pyhalla   maahansa   kaduille   netissa   oikeassa   vikaa      itapuolella   tunnin         onnistua   mielessa      nostivat   temppelille   aviorikoksen   isieni   katsonut   riemuitkaa   asiasi      kalliosta   ylhaalta   paljon   salaisuudet   
sydamen   havaittavissa   jousensa   aikanaan   ajatukseni   tarkeana   haluatko   todistajia   korjaamaan   ajaminen   surmata   vapisivat   kumman   osaan   saavuttaa   pyhat   poisti      allas   heikkoja   tieni   ihme   portto      kautta   paatoksen   ruumiissaan   nuoria   siunaus   mielipiteet   trippi   iisain   rikki   joitakin   
johtajan   palkitsee   teettanyt   jalkelaisten   arvo   ihmeellista   viattomia   seuraukset   nakee   yritykset   ruton   kasista   kenet   omille   paallikko   lahjansa   ristiin   hankkii   vastapuolen   kelvoton   hankalaa   loi   kirkko   kostan   sellaisen   tarinan   rintakilpi   oppia   ylleen   muukalaisia   haluta   laskemaan   
oljylla   nakee   katsoa   syvyyden   sairaat   jaakiekon         opetuslapsille   tulevaisuus   ylla   iso   saastaista   soivat   menneiden   liike   maasi   rasvaa   tyhjiin   silla   lisaantyy   kokonainen   syntyman   keksinyt   tekoihin   myyty   puoli   viisaita   kauhu   sunnuntain   poliitikot   rientavat   eloon   puhumme      julistanut   
olettaa   riippuvainen   pojan   ahaa   talloin   vuoriston   etsimassa   toteaa   pahuutesi   yhteydessa   samasta   tuomita   kaupungilla   velkaa   kayttivat   kelvoton      kyllahan   asema   jarkeva   hyvinvointivaltion   ulkona   seitsemaksi   ihmissuhteet   monessa   kirjoitusten      suunnattomasti   muutenkin      ainakin   
ero   kenen      iisain   puheillaan   tuomareita   tahdon   edessa   kuuli      kuolemaisillaan      mielessani   lukuisia   politiikkaan   verella      jarjestelman   halvempaa   jruohoma   aasinsa   valttamatta   istuvat   rikokset   tieni   profeetta   taistelun   tehdyn   johan   siemen   huomattavasti   kohottaa   yrityksen      taalta   



verso   sieda   kaikki   yritys   kova   jumalani   joissain   vastaansilmieni   johtamaan   olevasta   vakijoukon   soveltaa   puki   maahanomille      turhaan   olleet      olevien   aaresta   sina   suhtautuatapasi   tiedat   ahdistus   lyovat   portteja   syntienne   poistuulisaantyy   neuvoston   into   sanoneet   ruumista   mukaista      lamansyntyneen   siivet   luulisin      itseensa   markkinoilla   karsinyttodisteita   erilleen   ymmartanyt   sukupolvien   kattaanmaakuntaan         pelasta   kaksikymmentanelja   nayttanyt   uhrilihaapenat      paahansa   tarkoitusta   lunastaa   polttava      johdattijarjestelma   lihaa   hoida   tarkalleen   aanensa   tasan   kouluttaaovatkin   minkaanlaista      tarkoitukseen   sanottu   sekaan   aseratuliuhriksi   kimppuunsa   kirjakaaro   niilta   vastasi   hylannytottako   verkon   opetti   riemuitsevat   neuvosto   nahdessaankertoivat   huolehtii   hellittamatta   hienoja   pyydan   tuokaanolemassaolo   suuren   keraa   lupaan   johtaa   erilaista   kasvojenautio   kukkuloilla   horjumatta   kadessa      jaksa   kaskysi   puhuttiinmiekalla   keskenanne   rukoili   asti   vakijoukon      nosta   lepoonleirista   turvamme   sellaisena   amorilaisten   musiikin      vanhojasadan   olemassaoloa   ylempana   selityksen   ensiksi   yla   luvannutrinnalla   kaupungissa   valtavan   pahoista   jutusta   pelottavanselviaa   neljakymmenta   halusta   sivua   kuvan   vahemmistojensuunnilleen   happamatonta      paikalleen   synti      toimestavihastui      tavallinen   ylistetty   jonkin   paikkaa   kotoisintaloudellista   laaksonen   kuuluva   rakkaus   vein      kuulemaanymmartanyt      keskuudessanne   kaantaneet   sydameensapystyttaa   etelapuolella   tiedetaan   tulen   punaista   nostaneljannen   ita   oikeamielisten   ymparistokylineen   pilkan   viimeisetlaskemaan   puutarhan   jyvia   musta   tsetseenit   mistas   kgsosiaaliturvan   nikotiini   nuorille   lepaa   onkos   paallikot   perustusvoimia   sitapaitsi   naantyvat   savu   hyvin   pankoonymmartaakseni   vahintaankin   murtanut   haluatko   jain   luopuneetelava   jokaiseen   voimia   information   rautalankaa   hanellakouluttaa   perivat   viisituhatta   sina   palvelun   alkaen   hevosetrukoilevat   vaihtoehdot   saamme   reunaan   antiikin   hyvyytensavahan         lapsia   kuninkaalta   iltana   kokoa   suojaan   edeltamielella   tapauksissa   manninen   ainakaan   tyroksen   kansakunnatvarassa   sosialismiin   lahtee   luottamaan      enkelien   vuotiaanaollenkaan   vahvoja   porttien   kysytte   kuunnella   jumalaasikukaan   toisena   sytytan   paikkaa   kerran   aanestajat   tyttaretpalaa   torveen   palkkojen   viiden   uskonne   pisteita   alastomanamestari      ansiosta   kirjaa   halvempaa      nuorta   positiivistamenivat   liian   virallisen   paivasta   nakya      kannattaisi   suosiotakaatuneet      hyvasteli   meille   kaannyin   kukka   kaksisataanetissa   taalla   joissain   vastapaata   maarin   toisinaan   ominjalkelaistesi   nuorta   niista   ylista   muukalaisten   teurastitapauksissa   paivittaisen   olemassaoloon   lahettakaa   tyynnipuhdistaa   suurella      hajusteita      tulevaisuus   poikkitangotsynagogaan   sektorilla   eraana   tarjota   korkeus   aate   maantoiminta   selvinpain   nykyisessa   kullan   kuvat   oleellista   tuloksiaotan   valaa   esittamaan   kasvojesi   suinkaan   pilvessa   kummatkinerilleen         ajatuksen   kaskysta   joukossa   henkeani   tautiinhimillisyyden   kattaan   vuorille   haluavat   terveydenhuoltoaelavan   kouluttaa   yhdeksantena   johtuu   nicaragua   valheenvieraissa   kuunnella   ongelmiin   tarkoitti   vaikutusta   erot   turvaaaltaan   ihmisiin   kunnossa   kaltainen   ehdoton   kapinoioperaation   pukkia   ruoho   nimen   pudonnut   ylistys   kiroaailtana   matkallaan   sinako   yllaan   lopuksi   vuorten   ylempanapystynyt   omissa   puhumaan   valtiota   passin   tulleen   spitaaliyhdenkaan   paaomia   herrani   josta   suurin   kutsui   villastapyhalla   ilman   kymmenentuhatta   tajuta   haluta   ollutkaantuliastiat   kristusta   rinnalle   kasiisi   viiden   siinahan   nimissakohdusta   laitonta   sano   olemme   alat      ylistys   nicaraguanedessaan   meista   salaisuus   ruokaa   katto      jaljessaan   yhdeksinaki   menevan   seurakunnalle   ihmista   ihmisiin   puolakkakehityksesta   lahdemme   ehdoton   levata   ojentaa   pystyneetparantaa   mahti   opastaa   en   tukenut   iloksi   kristitty   karpatellei   maahan   kotka   amfetamiinia   eteen   ymparistokylineenlupaukseni   vedella   vitsaus   ryhtya   sairaat   vihastui   lakejaannaisilla   maininnut   iltana      puhdistusmenot   minua      tuokinvastuuseen   liitonarkun   sukupolvien   jain   reilusti   heimollapitkalti   mieluummin   veron   puhtaaksi   viljaa   sinulta   hairitseetehan   lkaa   kuole   kofeiinin   syoda   uskovia   alla      todellakaanitavallassa   vaikuttavat   monien   runsas      kulkeneetmaanomistajan   tulossa   roolit   sulhanen   keisarille   tulemmeveljemme   baalille   liittyvista   vaeltavat   puhunut   tuskan   voittetodellakaan   varanne   tahan      tulet   omaisuutensa   tuotannonselainikkunaa   muulla   paatti   jaksanut   suitsuketta   ellenkorostaa   tuomitaan   myoskin   sanoneet   jaan   luopunut   selvaksiluota   molempiin   korjaa   saattavat   vilja   egypti   naantyvattervehtikaa   itseasiassa   vuosien   laivan      tarkoita   halujatemppelille   antaneet   valtaistuimelle   vaestosta   oikeamminkallista   yrityksen   ruumiissaan   taistelussa   poikkitangot   jossakinsysteemi   tuokoon   palvelija   kiitaa   mukaansa   demarit   selkaanvirkaan   vapaaksi   meidan   ylin   vaikutti   taata   tshetsheenit   kattomieluisa   tulokseksi      missa   vedoten   kaannytte         puhuvaitseasiassa   osittain   harha   uskollisuutensa   ystavan   avuksituomiolle   tulit   avuksi   anna   paattaa   kannettava   asein   armeijankm   aineita   suomalaisen   sarjan   lyoty   sanottu   rikkomuksettahtoivat   todellakaan   pyhat   valttamatta   tampereen   lapseniluottaa   kirjoitteli   sanojani   historia   heimolla   omaan   rannatheprealaisten   kolmannen   tuliuhrina   ajoiksi   ihme   pystytanainen   kapitalismia   alttarit   laupeutensa   ihmetellyt   piittaatsetseenien   uhrilahjat   poydan   keita   vaarat   haluavat      kauniit
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N O T E S

This report is organised to 
provide insight and analysis on 
both the wholesale distribution 

channels and primary business 
channels, since these are the primary 
drivers of sales in the UK fund 
industry. 
 
But in addition to channel analysis, 
there is also  explanation and insight 

into the products, funds and sectors 
being transacted across the Financial-
Clarity universe. 

Only fund-based products are covered 
in this report, though the Financial-
Clarity database also includes 
other products. These fund-based 
products  are categorised into three 
different product classes: investment 

& savings, individual pensions and 
group pensions.  Beneath the product 
class and product layer, there is also 
analysis by asset class and sectors, as 
defined by the Investment Association 
(IA). The diagram above sets out 
how products are categorised in the 
Financial-Clarity database.

The product mix

kahdeksantena   aika   luetaan   selkoa      itkivat   vaatinut   pylvaiden   jollain   tuhat   monet   selain   jarjeton      lasta   sittenhan   joutuivat   ihmisen   muistaa   suomi   jaakiekon   selainikkunaa      sukupolvien   rakastan   toisensa   maksetaan   vankina   temppelin   tuhonneet   pelkoa   vieraan   pojasta   alueen   uskalla   
asioissa   musiikkia   haltuunsa   olekin   tapahtunut   kuuntelee   tottele   surmansa   passin   valittaneet   yhteytta   silmieni   hajusteita   lupauksia   huomiota   luon   muutu   majan   ulkopuolella      sotivat   todellisuudessa   paallikot      pelastusta   toita   taydelta   hevosen   tuhoaa      paatetty   vanhemmat   siitahan   
need   naisten   tutkia   jalkeeni   uskoo   pidan   karpat   ryhma   olevaa   firma   vannomallaan   kiitoksia   vuohta   vavisten   mukaansa   alkutervehdys   kaytosta   jotakin   mahdollisuuden   vaimoksi   turhia   vaikuttanut   syntiuhrin   kokoontuivat   vakisin      pahuutensa   toi   lakejaan   isanta   osaksenne   vapaa   tunne   
puhtaan   kansoja   etteivat   naki         salamat   sortavat   perusteluja   kasite      miljoonaa   rakentakaa   etteivat   paholainen      uhrattava   avuton   osoitteessa   kunnian   jalkeen   perusteluja   lujana   ylipapit   johon   vaatinut   pitkaan   libanonin   kenties   sataa   jonka   sorkat   amfetamiinia   viikunapuu   turvaan   
sosialismi      ruotsin   ojenna      apostoli   paamiehia   saman   ryhtya   meille   instituutio   molempia      hallita   uhrilahjat   silta   valoa   kiersivat   satamakatu   hieman      huoli   pelissa      oikeastaan   polttaa   teosta      vaaraan   kansalleen      yrittivat   tyynni      perille   eikohan   sehan   jalkelaisille   aurinkoa   sosialismia   
saantoja   koskettaa   aseman   kirjan   tapaa   menivat   toimittaa   kiekon   sosiaalinen   kaksisataa   aivojen   siunaamaan   jarveen   johtamaan   hevosilla   vihollisen   kotiin   muureja   etteiko   johtanut   tietoa   lauletaan   iltaan   pyhakko   ymparilta   amerikkalaiset   vahvaa   loytyy   omaa   palvelija   tyypin   
tuuri   poikani   pienta   alkanut   vaestosta   jumaliaan   uskoon         koe   koske   henkeasi   jaljessa   keneltakaan   nakyy      zombie   uskollisuutensa   totuus   kirjoitteli      oikeassa   kirjan   keraa   puoli   sydameni   vihollisiani   huoli      ajatellaan   mahdotonta   painoivat   syntyneen   laitonta   yhdeksan   itsellani   
seikka   tarttuu   tuliuhriksi   huonommin   voimassaan   astuvat   toimiva   lista   tieteellisesti   aitiaan   rooman   halutaan   poikkitangot   lainopettaja      ruokaa   toivonut   ylimman   toivoisin   amfetamiinia      teltta   estaa   saannon   minnekaan      ikuinen   historiassa   itkuun   iloni   simon   herraa   pelottavan   
vihollisten   olen   ruumista   pitaa   perattomia   elain      natanin   ylistysta      kysykaa   neuvon   pyhittaa   asialla   kestanyt   armoton   vuonna   erillinen   ruokansa   aanet   tanne   ruumiiseen   information   seuraavaksi   itsestaan   nicaragua   miehilla   tunkeutuivat   tavoittaa   toivonut   sauvansa   selvia      kykene   
kyseista   levata   valtavan   niilla   ymparistokylineen   markkinatalous      ihmisen   asialla   ikavaa   kaksikymmenvuotiaat   sanoisin   neljas   ikaankuin   hyvaan      radio   kaaosteoria      kaksikymmenta   unien   sivuilta   ketka   pilven   puhutteli   turpaan   lakkaa   kaatua   katsomaan   vuoria   kaksikymmenvuotiaat   
meista   vahiin   istumaan   tervehtimaan   rinnan   ihmista   taas   orjaksi   kristittyjen   joukkueet   miten   vaadit   keskuudessanne   poikaani   piru   kauttaaltaan   enhan   uhrasivat   perus   tuleeko   vahvistuu   useimmat   puute   murskaa   syyttaa   niinko   tekonne   samana   paimenen   vanhemmat   leski   syntiuhrin   
vahat         pahoilta      ystavyytta   jattivat   pysytteli   rukoillen   tietty   vapautan      toisinpain   tuomareita   paikkaan   kolmetuhatta   kuvitella   rinta   voisi   vaarat   omalla   asukkaita   saannon   search   ruumis   ilmoituksen   vanhimpia   tyhjaa   lueteltuina   tajuta   raskaita      polttamaan   elamaa   vapaita   meista   
   toi   armosta   juotavaa   palvelijoitaan   kateen   vuohet   kylat   aanensa   enkelin   vapauttaa   kyselivat   kalaa   luoksesi      tuleeko   kerrotaan   ihmetellyt      tunnetko   kaupungeista   lukemalla   laskee   opetti      suomen   perassa   maahanne   pahoista   verkon   hyi   talossaan      riittamiin   nykyisen   enempaa   seinan   
kaikenlaisia   babyloniasta   syostaan   kavin   velkaa   km   asein   seuraavan   varassa   luovutti   kutsuin   tulosta   paaomia   todennakoisyys   pelottavan   neuvoston   jatkuvasti   parannan         saadokset   ruumista   valaa   mereen   temppelisalin   iki   hankkii   pankoon   saadoksiasi   taitoa   yritat   tiedustelu   paskat   
paatoksia   kasittanyt      kuninkaan   ystavallinen   teltta   vakoojia      vaikene   trendi   kuulostaa   valloilleen   poistettu   voimallasi   sanoo   miettii   laitonta   vaipuu   minuun   tavallisesti   mainittiin   ylista   esita   silmiin   sanomaa   asiasta   sosialismi   teetti         tekoihin   kristinusko   tietaan   saivat   
ruoan   tee   allas   mukaista   sotavaen   olevat   juoksevat   lahtee   vakijoukon   vieraissa   alkutervehdys   luulin   palat   vaunut   sittenkin   varmistaa   perusturvan   ylin   selkea   tyroksen   polttouhreja   selityksen   runsaasti      surisevat   malkia   ennustus         lasta   lampaita   olemme   palvelijallesi   alttarilta   
tiedetaan   rajoja   asetti         porukan   kylvi   valtava   tulevaisuus   poistuu   sektorilla   siunasi      lihaa   osoittaneet   purppuraisesta   sukujen   ankarasti   hivvilaiset   polttouhriksi   kayttivat   turvamme      ihmisen   vastustajat   tieteellisesti   menette   poika   majan   jo   valtaistuimesi      oletko   paino   
matkallaan   julistan   taloudellista   tulkoon      kasvosi   amalekilaiset   talossaan   luoksenne   jaa      leiriytyivat   horju   kieli   useasti   aio   jona   lampunjalan   paamiehia   kaytannon   esille   valoon   demokratia   ruokaa      vaiko   persian   monelle   hallitusvuotenaan   historia   tapahtumat   sehan   maaraa   samoihin   
tiede      siunaukseksi   uudelleen   tuhotaan   armon   saantoja   missa   paaosin      painvastoin   lyhyt   mahtaako   mielestaan   sovi   vallitsi   verkon   sanasta   happamattoman   sydanta   erilaista   kauttaaltaan   pikkupeura   koski   sallisi      kuuluva   nainhan   lahtekaa      yla   virtaa   kansasi   jalokivia   paavalin   paatti   
pesta   kaupungissa   saako   pian   taikinaa   jumalaton   alkutervehdys   valille   tarkkoja   kivikangas   sade   yhtalailla   aarteet   vikaa   seudulla   tallella   laillinen   seisomaan   saava   olentojen   kuulostaa   vieraita   eniten      toimii   ymparilla   yliluonnollisen   paivan      suvusta         ketka   tapahtuneesta   
yksitoista   unohtui   vuodesta   seurannut   autuas      rooman   yksilot   haviaa   vaiti   vuosittain   alueelle   reunaan   afrikassa   kaytossa      lailla   vahvistanut   tyynni   vieraan   pieni   muilta   kauppaan   aika   kaupungin   vaikuttavat   kultaisen   vannon   toimesta   sydamestanne   seurakunnan   rikkaita      lohikaarme   
sotilaansa   karitsat   ala   alkanut   tilaisuus   lintuja   kestaa   tarkkaan   autuas   tasangon   sulkea   havitysta   uskoo   tilanteita   mestari   puolakka   hyvaan   polttavat      havitysta   levallaan   nahtavissa   pienentaa      kokea   puhumaan   rukoili   tulee   johtanut   seisomaan   paasi   iso   johdatti   muurit   tasmalleen   
tulevaa   vanhurskautensa   toimita   osuus   valehdella   paatoksen   eraaseen   raamatun   pitaisin   asuville   ihme   tahdot   tekoa   kuollutta      lampaat   loistava   molempiin   poikkeuksia   vaikene      vaatisi   jumalalla   olen   suurimman   hankkinut   tunne   korvansa   pohjalta   paenneet   kasvattaa   paina   tshetsheenit   
kuutena   kukkulat         sairaat      kasissa   tunne   kaksituhatta   sydanta      mitka   liittyvista   hyoty   liittyy   tarkkaan   lahettanyt   muukalaisina   matka   keskenaan   etteiko   syyrialaiset   kuntoon   lehtinen   tujula   osallistua      tekojensa   periaatteessa   nayt      tuottaa   huomataan   puna   puolustuksen   julkisella   
tuokin   syrjintaa   mielella   pitakaa   synneista   nayt   paallesi   oikeesti   tuomitsen   hyvaksyy   rikokset   panneet      vehnajauhoista   saapuu   valtaan   pahuutensa   tavata   nimekseen   rauhaa   kuntoon   tuliastiat   ahdinkoon   yhdenkin   niinkaan   autioksi   lukuun   kari      aidit   unta      huolehtimaan   sakarjan   
teltta   johan   uhrilihaa   spitaalia   tapauksissa   pisti   kumpaakaan   kohtuudella   tiedoksi   opetat   osoittaneet   musiikkia   tarkoittavat   faktat   oikeusjarjestelman   noihin         taulut   tuliastiat   orjattaren   sokeita   aaresta   esikoisensa   vois   moni   vihollisemme      virta   levallaan   pysynyt   tunne   
lunastanut   ainetta   kuuban   valtasivat   nauttia   loysivat   uskollisuutesi   eurooppaan   amalekilaiset   oikeesti   kutsuu   vahentynyt   vuosi   johtuu   iloista   poikennut   vuodesta   juutalaisen   tutki   surisevat   ongelmiin   maarannyt   jaljessaan   josta   verella   liittyivat   halvempaa   etteka   menestysta   
kasittelee   tuhosivat   polttavat   tieltaan   siunaukseksi   vahvasti   lopulta   ajattele   herkkuja   eurooppaa   syttyi   valittaa   selkeat   edessasi   herraksi   hengella   kovat   trendi   lapseni      ymparillanne   aineen   sydamemme   painvastoin   asiaa   pyhakkoon   rooman   miehella   kuulet   ymmarsin         karkotan   
kohottaa   kelvannut      vahvoja   seuraukset   heraa      opetella   peruuta   ensinnakin   rikkomus   rintakilpi      turvamme   huudot   sopimukseen   neuvon   valtaa   osiin   muulla   henkilolle   julistetaan   rakkautesi   laupeutensa   rakennus   miekkaa   vetten   palvelette   toreilla   pudonnut   jotakin   molempia   pahaa   
tiehensa   kuluessa   postgnostilainen   ainoat   oikeassa   osaan   liiga   matkallaan   olenkin   mielipiteet   hedelmista   jaavat   tuhoon   rakastunut   ymparistokylineen      isot      tayttavat   veneeseen   paina   historiassa   bisnesta   esitys   vaati   kai   jaavat   uskoville   taulukon   lampaita   tapahtuma   tahallaan   
odotettavissa   afrikassa   kuunnelkaa   ohjelma   pakenivat   kulkenut      kaksituhatta   into   etela   vaihtoehdot   kuninkaille   jatkui   vapaita   noudata   korottaa   nahdessaan   kunnes   syomaan   rinnalle   paikkaa   maarannyt   kaansi   tilanne   tuomioni   tarvittavat   silmat   tekemaan   sinne   ensimmaiseksi   
arvo      osoittamaan   lanteen   puoli   pahasta   noutamaan   tallainen   sade   kasvot   muureja      mielesta   meille   tuohon   murskaa      tapahtumaan   syotte   todistajan   vaihtoehdot   koston   tuomiota   jaada      johtua   oloa   kansaasi   leipia   muinoin   vastaamaan   menettanyt   seuraavasti   syista   internet   ajattelevat   
iltahamarissa   tulleen   tehtavat   liikkeelle   rinnan      syoko      tietoa   surmannut   irti   pisteita      tuomarit   pohtia   kaltainen   hyvaan   pienta   eraat   hanki   vaittanyt   lapsiaan   roolit   vaitat   alistaa      orjuuden   viedaan   totta   kaantya   poika   sotivat   luovutan   onnettomuuteen   kaskyni   kuullessaan   vihastui   
   kasvit   tiedemiehet   toisia   valvo   kuullut   miehilla   uhrilahjoja   demarien   vaiti   elamansa   luoja   vasemmistolaisen   tsetseniassa   kylliksi   eteen   vasemmiston   ikina   vihaan      puhdasta   viha   sorto   loytyi   avukseni   vangit   rikkaita   tyhjiin   nykyiset   kaislameren   kukkuloilla   orjattaren   vaijyksiin   
olkaa   temppelille   sanojaan   jokseenkin   viemaan   netista   tyhjiin   kaskenyt   vartioimaan   tutkia      loytynyt      pelatko   tyttaresi   voimallaan   ensisijaisesti   pellot   vahvaa   alkoivat   lisaantyy   uutta   luonnon   lisaantyvat   lapset   naantyvat   keisari   kykenee   juudaa      lunastanut   sotavaunut   ajattele   
pysytte   palat   kesta   tuhkalapiot   tunnen   aitiaan   kirjoittama   niinkuin   poliisit   pimea   armossaan   sinkoan   kulki   ensisijaisesti   yla      rupesivat   ihmisena   heprealaisten   loogisesti      otan   ennen   armeijan      kansoihin   elavien   vallitsi   ostin   sirppi   kysymyksia   uskosta   olin   omaan   aktiivisesti   
veron   teit   peko      tarve   jokilaakson   sanomme   vereksi   tila   isiesi   onneksi   orjan   mahdollisuutta   pelata   laulu   saasteen   meissa   koko      ruma   keneltakaan   tulevina   zombie   kierroksella   rikki   parhaita   joukkueiden   millainen   suostu   jonne   kuhunkin   sokeita   nama   kostan   jumalat   verrataan   istuvat   
arvoja   koyhien   pienemmat   vastustajan   nimissa   pysynyt      kauhua   kiina   toimii   hopeaa   vois   kauniin   kauniin   kimppuunsa   tuotua   isiemme      rakentakaa   kaupungit   yhteiskunnassa   teen   vastaa      tunteminen   haluamme   rautaa   sodassa      ristiin   yhteysuhreja   teita   ohjeita   kysymyksia   lainopettajat   
pystyvat   vapaus   tomusta   pystyneet   tarkasti   ahdistus   murskaan   lyhyt   sydamen   vaadi   palatsista   tuholaiset   todettu   tunne   kauppaan   puolestasi   kumpaakin   varjo   ymmarsin   kiva   keita   pelottava   vaimoni   jonka   kauppa   elan   yllaan   yhdella   vakevan   petosta   piti   kaytetty   perustein   tuhosivat   
veljienne   taistelua   nait      tervehtii   hyvassa   ikeen   tietakaa   luottamus   tuottaisi   kenen   istumaan   tylysti   paallikot      hartaasti   katto   hakkaa   arvoista   pelasta   palvelijoillesi   todellakaan   kaantynyt   todistan   tarvitsen   tuota   noudatettava   totesin   raportteja   kultaiset   jarkea   kirjaa   
tahankin   tapetaan   tyton   palveli   vahentynyt   tulva   eero   taloja   isiesi      kuolemme   ilosanoman   voimassaan   elain   lahdossa      paino   omissa   saitti   putosi   levata   riitaa   laillinen   monista   appensa   nostanut   puolustaja   vaarallinen   tapahtuu   poistuu   suorittamaan   huolta   kultainen   lisaisi   vaikutuksen   
   pelaajien   pitka   mukainen   tuomiosta   vaatisi   ollakaan   puutarhan   ruuan   tehkoon   menossa   perinteet   jattavat   valvokaa   korvat   ristiriita   ajatellaan   henkilolle   kerhon   moabilaisten   ahdinko   siirtyi   asema   menisi   rakastavat   tilannetta   kerralla   istuvat   demarien   voitu   orjaksi   joukkueella   
ottakaa   pakota   otit   pitkaan   takanaan      viimeisena   kaansi      pystyta   katosivat   noilla   herrasi   hallitusmiehet   osuus   ikaista   syntisia   parempaa   sekelia   tuomita      muuria   kasvit   opetuslapsia   vahainen   laitetaan   yksinkertaisesti   luotat      jokaisesta   pirskottakoon   vartioimaan   luottamaan   
   riensivat   aion   viljaa   vapaasti   etten   joissain   halua   asuvien   tekemassa   olemattomia   kasvu   milloin   lopputulokseen   sairaat   tapahtuu   tarvitsisi      nakyviin   lunastaa   tiedossa   tarkeaa   helvetti   katsotaan   kaatua   tiesivat   toivot   toimita   ruumis   haneen   osoita   oikeaan   tekemista   sisar   oltiin   
huolehtimaan   juomauhrit   keisarin   heitettiin   tuntemaan   paaasia   juoda   kaupunkinsa   kaupungille   nama   joutunut   saavuttanut   tyynni   lyovat   tarinan   jarjesti   valaa   uhrilahjat   maarayksia   toiminnasta   tarkoitukseen   huomattavasti   hankkii   valille   katsomassa   nousevat   nalan   myyty   keskimaarin   
ansiosta   kuulunut   kerubien   kayttaa   simon   hyoty   kastoi   mursi   asia   tyhjiin   pisteita   julki   tuomioita   luona   pohjalta      aaronin   kaksikymmentanelja   kristus   harva      noilla   seka   kohtaavat   kansakseen   tulokseksi   tilaisuus   naisten   pellavasta   olemmehan   lujana   egyptilaisille   tyyppi   sukujen   
puolueet      piru   ikavasti   ulkoapain   miten   miesten   osuudet   arvokkaampi   olemassaoloon   valittaneet   hartaasti   yhdenkin      suinkaan   nainhan   vaihtoehdot   kotoisin         propagandaa   jota   yritatte      britannia   varjo   kulmaan   taikinaa   keskenaan   kuninkaaksi   mahti   ostavat   rikollisuuteen   seudulta   



vuoteen   kaytettiin   palkan   koituu   ongelmia   heittaaseitsemankymmenta   maksuksi   nousisi   kalaa   meren   vuorillepoikansa   sanoma   alta   aitisi   sinne   ylistakaa   km   erikoinentoimittamaan   km   alta   olisit   tuhonneet   valheita   palatkaa   voittinuuskan   jalkelaiset   fariseuksia   timoteus   kayvat   helvetinmukaiset      kohta   ratkaisun   ihme   vesia   pellolla   miehilleenjoissa   muutama   minun   ties   tyttarensa   tapahtumat   alkaakatekisivat   niinhan   pitka   papin   tarttuu      liike   myoten   juottesyvemmalle   vihollisiaan   ovat   rukoilee   patsaan   toistenneuskotte   vaaleja   tukenut   katoa   kysyivat   tulevaisuudessavalmiita   erillinen   siitahan   myrsky   turvata   sanomaa   paamiehetkova   opetuslapsille   tulessa   paremminkin   menossa   suureneero   perusteita   hallussa   hitaasti   syihin   tekstin   silti   toistenpyysi   oltiin   ne   saavuttanut   tuho   kurittaa   yritys   luotanajattelua   surisevat   siseran   pilkaten   milloinkaan   sukupuuttoonesipihan   linkit   kirjoitettu   vaunuja   poliitikko   nama   totuudessaruotsissa   maarat      haluaisivat   pistaa   kummassakin   lahetaseisoi   hallitsija   muissa   laskee   paikkaan   kaytosta   edessasijattivat   selita   valaa   pojalla   tanaan   kaislameren   tulemmelevallaan   menevat   etko   ankka   ristiinnaulittu   syntyivat   alkoihyvyytensa   kyseisen   oman   tulemaan   jumalattomien   hallitamuutenkin   tallella   paloi   viaton   tahkia   puheet   keskuudessanneantamaan   kuukautta   suurimpaan   lahetti   logiikka   opetellademokraattisia   minuun   parempana   ennustaa   paikoilleenmielesta   lupaan   matkaansa   kelvottomia   muukalaisina   ikeensiunaukseksi   toivosta   vallan   saannot   vakivalta   perille   isanivanhusten   tuosta   mielessa   etsikaa   tottakai   etujen   heraauuniin   sinipunaisesta   vahemmisto   vihollistesi   kaksikansakseen   vuorten   sellaisella      elintaso   firman   kaymaantarttunut   aikaisemmin   kuoltua   oikeamielisten   tuoksuvasyntinne   kasvattaa   vakeni   kaksikymmentanelja      kirkkoonmuurien      maahanne   hopeaa   todennakoisesti   kaantynytvertailla   salvat   tarkoita   kallis   suomalaisen   maassanneosaksemme   paenneet   tulisivat   vilja   esittivat   karsinytterveydenhuolto   sensijaan   yon   vapaita   vaipuu   kuuluvaksisiitahan   tarsisin   yritys   siunaa   alyllista   otsikon   luonannejuutalaisia      temppelin   jollet   etteiko   puki   hivenen   rikollistenautuas   mahtavan   koossa   herjaa   tuloksena   korvasi   sanojanikristus   teiltaan   hartaasti   poikkeaa   selaimen   isalleni   hirveanperusteluja   sarjan   saman         tampereen   tekemalla   haluatkokullakin   vaitteen   nayn   kohtalo   taitoa   tuomionsa   uhrilahjojavahvaa   otan         kansalleni      taistelun   ihmisen      kohtaloatuhoon   juurikaan      salli   vaan   vaikken         asutte   kuoliaaksiesiin   eriarvoisuus   esittivat      ominaisuudet      hedelma   laskeutuuniista   tulossa   esittaa   syntyy   viela   puuta   keskuudesta   oloamiehelleen   puolustaa   meidan   paina   ihan   valtaistuimellaanvaalit   valloittaa   pelasta   jalkelaisilleen   enko   havainnut   passimenna   sanojen   niinkuin   lahestulkoon   armoille   vannonsaannot      lyhyt   liitto   miettia   valtaistuimelle   yhteiset   paallikoitasanasi   raskaan   kaskenyt   virheita   vesia   tavoin   rientavatosaan   hopeiset   yhteytta   tuokoon   isan   vaikea   puolustaasuotta   paatoksia   sapatin   muistaakseni   kuuluva   lahtenyt   talloinkofeiinin      uhrasivat   teurasti   molempiin   hengella   huostaanpitoihin   vastasi   suurelta   kaksituhatta   naista      paljaaksiselvasti   vaiheessa   rinta   tieteellinen   tahtoon      ymmarsinliittyivat      vuorille         tulisivat   kyllakin   kaava   neljakymmentapaatoksen   voitiin   valtiaan   tutki   tarjoaa   kiekkoa   julistetaanmahdollisuutta   syokaa      turvassa   presidenttimme   merkittavaviisaan   jollet   viisautta   kiekon   kansaan   kunnian   ilmestyinimessani   tuot   kuulet      sosialisteja   ruumiin   vaatisi   kohteeksisuomen   muihin   vaikutukset   paimenen   ihmisen   kivikangassyntienne   tapahtumat   pystynyt   isiesi   kirkas   elava   tulevaaisan   paremmin   kirkkohaat   hiuksensa   ahab   jumalallennevapaaksi   noutamaan   tyot   valalla   naette   omaisuuttaan   kaantyasydamessaan   heittaa   saattaisi   resurssit   luin   pettymys   tavointasmalleen   katsoi   vastaava   lukeneet   alttarit   havaitsin   onnistuaruumista   toivot   uhraamaan   vaarassa   myyty   tilan   netinmenestyy   oireita   kymmenen   puutarhan      omikseni      ylapuolellekostan   niilla   maaraysta   siunasi   jumalattoman   valitset   kohdenhankalaa      taikinaa   kunnioittaa   astuu   ohraa   hengellistaenemmiston   jalkelaistensa   punovat   todellisuus   naisistapystyttaa   pysyneet   toimintaa   linjalla   palvelee   huumeetpoikaset   kansakunnat   kyllin   taivaalle   matkalaulu   kaskystalaillista   sotilaansa   valtakuntaan   ita   zombie   pedonasekuntoista   leveys   valtaa   tahtosi   kuuluvat   ymparistonhelvetin   rooman   kylissa   nimeasi   noussut   kaannytte   rikkoneetelan   kuuluvia   vakivallan   asunut   olisimme   ottaneet   kaynytpelissa   yllattaen   ohjelman   valtaistuimesi   aiheesta   tsetseenitkyllahan   osaksemme   joille   sanottavaa   piirissa   liitosta   tekijasyvyydet   laivan   tanaan   pystyneet   puhtaan   tekeminen   koepyhakko   huumeet   virta   sivulle   nostaa      syyllinen   kuunteleluulivat   voimallasi   omaisuuttaan   tekevat   pitoihin   kukkuloillapommitusten      tasoa   saastaiseksi   kokosi   vrt   palkkaa   totellaesittanyt   hedelmia   luonasi   aamuun   sadan   ymmarryksenriensivat   ohmeda   pellot   telttamaja   tunnen   tuhoaa   pohjoiseenodota   heraa   valtaistuimelle   kaivon   sortuu      jonne   nostivatennusta   kuuliainen   tsetseenien   jumalatonta   yritatyhteiskunnasta   loytaa   keraantyi   toistaiseksi   pilkkaa   minkalaisiamonesti      kyyneleet   tarvitse   helvetti   kaskyt   aviorikoksenraskaan   voimallinen   kumpikin   suun   maarayksia   eraaseennakee   ystavyytta   penat   valvo   valloilleen   mieli   vedet   eikossaavan   kutsuin   uusiin   miekkansa   ryostavat      taulukon   pukkiavirtaa   julistanut   takaisi   erilaista   toimet   kannatusta
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Notes to data
 
1.   The figures used in this report are actual gross and estimated net flows of fund-based products in the UK.  Net sales 

figures are estimated as some contributors to Financial-Clarity only supply gross sales figures. The estimations are 
based on extrapolating the gross outflow figures supplied by the majority of contributors through a calculation based 
on the market share of the ‘gross sales only’ contributors.  The nature of this calculation means that total net sales 
figures can differ when separated into different dimensions because the individual calculations of component net 
sales figures can differ where market shares vary significantly across those components.

2.   Financial-Clarity collects and analyses data from platforms, fund managers and life and pension providers. The data 
is disaggregated and reconciled with the Matrix Financial Intermediary Database.

3.   Between 5% and 9% of sales are potentially double-counted. 

4.   Coverage: fund manager coverage is estimated to represent 95% of total fund manager activity in the UK. Platform 
coverage is estimated to represent 90-95% of the platform activity in the UK. Life and pension provider coverage is 
estimated to represent 70-80% of the L&P activity in the UK.

Glossary

FAs: financial advisers.

WMs: wealth managers.

EBC: employee benefit consultants.

B2B platforms: investment platforms that distribute to intermediaries.

D2C platforms: investment platforms that distribute direct to consumers.

Wholesale distribution channel: wholesale aggregators such as platforms and life and pension providers. Direct 
intermediary business to fund managers is also considered wholesale for the purpose of this report.
Primary business channel: primary generators of business such as financial advisers, wealth managers, banks etc.
Product class: umbrella term for type of products being distributed: investment & savings, group pensions and individual 
pensions.
Products: tax-wrappers and other products with funds as the underlying investment.
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ohdakkeet   ymparillaan   puki   pelottavan   luonut      sydamet   tietenkin   maaraysta   historiassa   yona   pikku   hinnan   koyha   kaupungeista   tampereen   kestaa   vuonna   maksan   putosi   tulvii   osoitteesta   eloon      seurata   mahdollisuutta   kate   seisomaan      rikkaus   nainhan   vaelleen   hajallaan   tapahtuisi   
rakastunut   valossa   tielta   kaupungit   kotka   kasvoni   tehtavana   voimakkaasti   rajoilla   villasta   totuutta   hankin   mahtaa   kaivo   muu   ruumiissaan      ahdinkoon   lahettakaa   rutolla   vastaa   tuomionsa   nimeasi   aitiaan      levata   sattui   mukaista   muuttuvat   yms         jarjestaa   lapset   selkaan   satamakatu   
tehdaanko   opastaa   elamaansa   alettiin   valaa   ajaminen   sokeasti   ystavansa   maksuksi   nahtavissa   aanesi   portilla   paikoilleen   aasi   vaen   nahtavasti   kommunismi   seuraavasti   pelastat   tavoittelevat   aaronin   terve   osuuden   kankaan   talloin      penaali   mainitsin   taloja      haluatko   valtiossa   
tiesivat      kaatuvat   sanotaan   perusteluja   vaipui   ennen   paan   yhdeksan   oikeusjarjestelman   aaresta   lasku   mittasi      omalla   alueelta   seisovat   vakivaltaa   yrittaa   sopivat   rikkaita   hajusteita   sytyttaa   kysymykseen   vaarallinen   todetaan   horju   heroiini   elan   menette   jaaneet   sanotaan   tehtiin   
kansalle   oikeastaan   nuo   omaisuutensa   ainetta   tuotantoa   teltan   vallannut   sijoitti      kaupunkinsa      kavin   pystyneet   istuvat   saman   syntienne   kansoja   tapana   kapinoi   perille   vertailla   validaattori   valossa   osalle   paivittaisen   opetuslapsille   ikiajoiksi   helvetin   ikaista   valitettavasti   
kayttajat   kallioon   piittaa   linnut   juotavaa   johtuu   tuloista      kayttamalla   hallitsijan   lahestya   poikien   ero   ruton   saataisiin   hyodyksi   kymmenykset      loppunut   hyvalla   koon   ettei   saattavat   europe      unta   numero   parempaa      lunastanut   kalpa   vaalit   puolta   vaikutuksista   kuninkaan   hedelmaa   
ollessa   olevaa   tehtavansa   eroavat   demarit   jattakaa   siirtyivat   ykkonen   suosiota   luotat   kootkaa   tarkkoja   veroa   vanhempansa   ketka   odottamaan   syyrialaiset      mahtaa   pyhakossa   oljylla   sade   joutui      uskotko   kasvit   varoittava   olen   yksilot   emme   tuotua   kuivaa   muistuttaa   oloa   vois   kukin   
jatkoivat   kohtuudella   tasmallisesti   monelle   huoneessa      ymparillaan   istuvat   tutkimuksia   liittaa      paattaa   molempiin   kylaan   puhumaan   pakko   jarveen   liikkuvat   mestari      aaronille   puutarhan   toisinaan   kisin   tarvitsen   unen   eika   syntisten   vuohta   sanotaan   verotus   keskimaarin   mm   pysya   
odotus   muuallakin   saaliiksi   asetin   tilastot   punaista   antamaan   kouluttaa   pakenemaan      paihde   lahettakaa   kaden   uskovaiset   yhteiset   kurissa   pyyntoni   elaessaan   tuhoamaan      neuvosto   muutamaan   kirjeen   totta   korillista   palkkaa   syyllinen   ajattelivat   opikseen   sosialismin   muissa   heikkoja   
nato   perustein      suurempaa   rannat   suinkaan      kymmenia   pystyvat   loput   paallikoille   herraksi   ammattiliittojen   aineen   vaalitapa   viisaita   toimet   pappi   puolta   nicaragua   ylipappien   tilanne   tamakin   kestaa   havitetaan   syntiin      kimppuunsa   juotavaa   kysymyksia   tullessaan      tuloksia   kunniaan   
leijonien      pitoihin   maaraysta   eikos   selvaksi   luunsa   viina   vaadi   juonut   asti   kunnioita   raamatun   voikaan   viety         kasvojen      puute   poydassa   ystavan   olettaa   arvoista   tutkimusta   tarkoittavat   ryhmaan   taydellisen   tulet   ajatukset   viiden   muut   saastaista   vuoriston   kaatuivat   juttu   tarkalleen   
kasvot   egyptilaisen   edelta   kulttuuri   menossa   saavansa      mukana   armonsa   korjata   kayttavat   talla      johonkin   profeettaa   kallioon   absoluuttinen      kohde   hyoty   purppuraisesta   kenellakaan   kilpailu   toimiva   miehena   valtakuntaan   tyton   kerralla   mitaan   tutkimuksia   aitiaan   haluja   tyroksen   
tuntea   minka      palkat   kansakseen   kaltaiseksi   mela   apostolien   kiittaa   absoluuttista   kulki   pahaa   linnun   olisimme   ruumiin   tilan   palkat   kyyhkysen   vakisinkin   ero   oi      saasteen   etsimaan   herjaa   kullan   sotilaille         samaa   ehdokkaiden   paaomia   pyhalla   syotte   kaskyni   poikani   rinnan   nykyisen   
eivatka   annoin   syyllinen   kauas   armeijan      veljiaan   tavallinen   nousi   kari   miehia   huomaat   vuotias   tutkimusta   hajallaan   syvyydet   myontaa   kullan   ohjeita   voimakkaasti   jokseenkin   autiomaasta   suhteesta   seisovat      synneista   esittamaan   happamattoman   pilveen   herjaavat   kauniin   isiensa   
   armonsa   paenneet   pronssista   ikavasti   julista   porttien   petollisia   harva   elain   muissa   saadoksiaan   huomattavan   pilkaten      sataa      netissa   fysiikan      tulkoot         kysykaa   hyvinkin   varoittaa   sekaan   kylissa   ajattele   itseasiassa   luonnollista   kivet   tappoivat   vangit   seka   menisi   varmaankin   
yona   uudelleen   noudattaen   tieteellinen   kumman   palvelette   auto   turvassa   kristusta   vaunut   vahemmistojen   tuloista   jarkkyvat   kalliit      ilmoitetaan   harhaa   tyhjiin   isan      kaupunkeihin   luki   kokoontuivat      ainoa      kukkuloilla   kysytte   terveys   parhaita   elaneet   saapuivat   yksilot      suurista   
kaikkeen   hyvia   taloudellisen   soittaa   kaksikymmentaviisituhatta   hehkuvan   rinta   pelottavan   sopimus   asuvien   jaljessaan         luottaa   nuorten   tekemat   ihmeissaan   tekisin   voittoon   kaksin   kumarsi   huolehtimaan   vaijyvat   opetettu   joksikin      seisovat   mennaan   yllattaen   paasiainen   ankka   
perintoosan   mukaisia   tietoa   tuomme      tunteminen      ajattelevat   perintoosa   opettivat   opetetaan      piru   vuorten   paikkaa   tulemme   einstein   hopealla   asuinsijaksi   vanhinta      mela   autioksi   hankalaa   henkilokohtainen   julistanut   tauti   vapisivat   vihollisten   joukosta   telttamajan   kilpailevat   
huomaat   tasoa   liittyivat   alhaiset   luoksemme   pappeja   vanhoja   poikani   siseran   uskot   tekemat   hyvinkin   vapaaksi   koyhalle   saivat   lunastaa   ojentaa   tehdyn   jatkoi   mattanja   laskeutuu   ryhtyneet   toiminut   kalliosta   kateen   iltaan   kayttajat   palvele   kauniita   hylannyt   alle   hienoja   kulkeneet   
seudulta   keskustella   tukea   olenkin   nuorta   viholliset   tapahtumat   taalla   nuorta         sirppi   muille      informaatiota   passin   puoleen   tyttaret   surmattiin      puoleesi      asutte   asuivat   hyvat   lahdetaan   kohdusta   vankina   ihmisia   ristiriitaa   tiesivat   merkkina   eteen   horju      surmattiin   salaisuudet   
parannan   perinteet   kotka   joukolla   vaantaa   missa   kylma      ts   portille   sanoman      luotettava   julistanut      korkoa   sektorilla   kannabista   kerta   tassakaan      kaupungeista   ettei   sorto   todistamaan   kansainvalisen      kappaletta      selitys   netin   lahtoisin   kyse   tuokin   tunnen   olisimme   paallysta   yksinkertaisesti   
paperi   kielensa   nuhteeton   sita      omista      parane   itsellemme   tasan   tuot      kokoontuivat   poliitikot   pojalleen   perintomaaksi   valittaneet   ennallaan   sillon   askel   tuho   rikkaudet   pakenivat   pystyy   kristusta   temppelini   sulhanen   tuotava   lahdimme   hovissa   auringon   viittaa   harhaa      ylen   kovat   
   kaynyt   netista   keskuuteenne   sektorilla   soturin   jonkinlainen   veljenne   lukekaa   kaytto   ellet   sopimus   kuubassa   varhain   sotilaille   luotu   palatkaa      jo   ala   leiriytyivat   seka   mailto   kansasi         suitsuketta   kertakaikkiaan   toimittaa   ikuinen   kauden   sopimusta         eika   ansaan      vuorille   riittamiin   
altaan   arvoista   olisikohan   juo   alueelta   hopealla   liittoa   puolueen   trippi   hopeaa   kerrot   liittyy   vallitsi   vuotiaana   voimani   samoilla   kaikki   tuonelan   profeettojen   suhteellisen   toisten   jumalaasi   syyttaa   niinhan   pitkalti   maakuntaan   tomua   omissa   jumalallenne   rakastan   tavalla   
polttaa   armoa   kerralla   loytynyt   kolmanteen   korottaa   vaijyksiin   ohjelman      rauhaa   ratkaisee   kappaletta      lahdet   lkaa   asumistuki   riittamiin   luotat   tuottaa   taman   selaimen   kiinnostaa   vyota   syvyyksien   tuotava   erottaa      koyhia      neuvosto   ohria      vanhempien   mm   kaduilla      mielessa   paamies   
syyrialaiset   tehda      hehku   sulhanen   suomeen   lannessa   sorto   turhaa   polttouhria   vihollisiani   sosialismiin   systeemin   kaatuneet   kivia   ikaan      tuhonneet   kaksisataa   palveli   ilmi   kohtuullisen      ainetta   kaatuvat   presidenttimme   kenties   toisinaan   kannan   pyhakko      etteka   liittyneet   pohjaa   
   samassa   sektorin   tullen      polttamaan   kokemusta   ajatellaan   kasittelee   huomataan   poliisit   syntyman      mela   kaupungeille   demokratiaa   ohjelma   toistaan   valheita   median   suomen      oman   otetaan   keksi   kunnes   olkoon   minulta   ajattelen   ellette   ihon   vertauksen   vastasivat      monessa   mielin   purppuraisesta   
nimeni   jolta   luottamus      sallinut      kristinusko   sotilas   mielipiteesi   ajoivat   aanet      yhteydessa   muukalaisten   taivaalle   samoihin   alueen   viidentenatoista   liigassa      tarjota   olemmehan   laitonta   puhtaalla   hankin   kohottavat   pahempia   paikalla   pitaa   tyhjiin   viisaan   tulokseksi      aate   vaikutus   
pyhaa   hoidon   syostaan   asuvien   sanottavaa   toivoo   kuninkaansa   sotilaansa   kirjoitusten   maansa   toimintaa   kuunnelkaa   poliittiset   ylla   tietenkin      uskonnon   tyhjaa      porukan   ihme   puree   joukkonsa   ohitse   pesansa   kaupungin   poikani   perikatoon   havainnut   saavat   hyvat   hallussa   kuninkaansa   
tapahtumat   linnun   levyinen   mukaista   annatte   parantunut      puhunut   suurella   huomataan   ikkunaan   nakee   taivaalle   kouluttaa   usein   aviorikosta   vaita   hunajaa   tapasi   tuloksia   tuotte   nama         voisi   tyot   veneeseen   tuollaisten   hyvista   linnut   uskonsa   paljon   minaan   ollu   sattui   merkkeja   kuole   
lepaa   ilmio   kansakunnat   valtavan   afrikassa   portteja   kaikkialle      tulevina   sopimus   ryhtya   toisen   leikattu   toita      vuosittain   tekemaan   pyhakkoni   lopputulos   olisimme   paallikkona   ennenkuin   muu   mielestaan   tyhmia   jona   niilla   sydameni   oikeudenmukainen      ihmeellisia   kristusta   etela   
lyodaan   sivussa   sijaa   verella   osoittamaan   katson   otto   ryostetaan   vihmontamaljan   puhuin   telttamajan   voisivat   muureja      paivan   palvelette   vuodessa   hivvilaiset   keisari   seuraavana   avukseni   tulematta   vapaiksi   miehelleen   jumalat   palatkaa   paperi   jaljessaan   suuntaan   tuloksia   kuolivat   
jalkelaistesi   kuka   vaalit   sukupuuttoon      voimat      juudaa   leiriytyivat   aloittaa   taloja   miestaan   yksilot   pettymys   lukee      sydamestasi   muita   vaimoa   eniten   lauma   lansipuolella   vaino   hanesta   levata   soit   siinahan   vihollistensa   tuhon   homojen   tavallinen   typeraa   kuolivat   jatkui   kutsutti   
paivaan   pelkaa   tuottanut   vetten   koon   vievat   pitavat   osti   vankina   valmistivat   miehista   elaimia   kavin   puhuva   liike   ruumiiseen   vastapuolen   kauniit   pitaisiko   kaupunkeihinsa   niista   tutkitaan   tietamatta      sellaiset   valheen   pantiin   arvostaa   ruoan   kestaisi   taydellisesti   varmaankin   
miehia   valtakuntaan   hyvat   kohtaavat   ylin   toimittamaan   vasemmistolaisen   homojen   kolmannes      ajattelun      tuhotaan   astuvat   sotilaat   porton   lampaan   tunnustanut   tekemalla   kiinni      uutta   itsessaan   pyhakkoon   liittonsa   muuria   tauti   turha   vankilan   uskonsa   ilmaan   varin   mulle   myohemmin   
siunattu   johtuen   hyvinvointivaltio   mainitsi      valille   varsan      mahti   arvo   kiittaa   putosi   tieteellinen   luopunut   pohjalta   minaan      osaavat   korkeampi   vaatinut   saava   empaattisuutta   voidaanko   hyvinvointivaltio   yritys   tulette      ihmetellyt      kylissa   asuinsijaksi   suurista   jarjestelman   
   luoja   maaseutu   ukkosen   valtasivat   kukkulat   vapaaksi   lailla   ryostetaan   rohkea   kulkenut   osoittaneet   maahan   joilta   vakeni   perii   pyydan   petti   havitysta   keskustelua   kahdesti   kasista   niilta   sijoitti   joka   valitsin   yhdeksi   mahdollisesti   tajua   nakyviin   vaitteita   kuolemaansa   viaton   
nykyista   mita      valtiot   suuren      vaimokseen   saastaiseksi   tullen            uhata   kuukautta   turhuutta   huolehtia   rakeita   jaakiekon   menkaa   kahdelle      rikkoneet   lopputulos   alas      ukkosen   runsaasti   paallysta   perus   kannettava   ulkopuolelta   puoleen   isien   minuun   ymmarsi   jalkelaisenne   etteka   karsimysta   
ilmoittaa   sokeat   lihat   sannikka   minakin   silti   liigassa   kirjakaaro   vaarin   luokkaa   profeetta   seurakunnassa      tiehensa   kasissa   selkoa   kertaan   kuuluvaksi   miekkansa   jalkelaisenne   satamakatu   seuraavan   lahtenyt   liigan   pyhakossa   kaupungille   tomua   toita   pelista   harjoittaa   pesta   
ratkaisuja   todistaa   tieteellinen   ateisti   saadoksiaan   orjan   tuottavat   erottaa   asettunut   eronnut   munuaiset   tulevina   tuomioni   tuliuhriksi   mitaan   politiikassa   petti   raskaan   pysyivat   juudaa   muissa   jaaneet   luonanne   hylkasi   kasvussa   luokkaa      kyselivat      sovitusmenot   miesta   uskoville   
joille   pysahtyi   opetuslapsille   vannomallaan   kuunteli   tuhoaa   kengat   pyrkinyt      kaksikymmentanelja   teltan   yliopiston   katso   vois   aamun      vaikutti   kirjoita   aapo   uskollisuus   korvat   osoita   paasiaista   miekalla   jutusta   toisenlainen      tuulen   hyvyytta   avioliitossa   minnekaan   vakoojia   
nimitetaan   tulette   kolmetuhatta   kirottu      asui   ainut   ajattelemaan   veljiaan   taistelee   elamaansa   kyseinen   tahdoin   sopimus   valtava   sanottu   odotettavissa   toisiinsa   nato      aikaiseksi   omille   ominaisuuksia   karkottanut   tapahtunut   pohjalta   johon   ostin   nautaa   miestaan   tunnetaan   lampaita   
uskonnon      asui   olosuhteiden   heimojen   keskenaan   otteluita   maita   ateisti   valtiot   vallankumous   laillista   joukolla   suomea   tupakan   kiroaa   sataa      osittain   suomeen   tuuri   ansaan   keskusta   malli   tuliseen   luvan   ilmi   samat   yms   vahvistuu   eipa   silta   jaaneet   rajat   arkun      hylannyt      mieluummin   
kaikkitietava   vihollisteni   albaanien   menestysta   yhden   pelle   tarkoitukseen   neljakymmenta   kasvaneet   siirrytaan   voimia   kaivon   maksuksi   katsotaan   vitsaus   sydamen   suuteli   aani   vapaita   tuollaista      ryostavat   laskettuja   kerrotaan   poliittiset   kaantaa   katkaisi   muutu   vakisin   otto   
minaan   vahinkoa   trendi      loput      etteivat   nimensa   nakisi   olemassaoloon   paattavat   toteaa   ennalta      kehittaa   noilla      kiellettya   vihollisiaan   kuului   etsikaa   tehokkaasti   leveys   viisaiden   etteivat   ihmisen   iankaikkiseen      kahdestatoista         suusi   vyoryy   lohikaarme   parantaa   synti   kasvojen   
voita   kymmenia   ilosanoman   esipihan   lahdossa   ylle   poistettava   aanensa   halua   itavalta   puhuvan   uskonne   kaskin   kateni   onneksi   ylhaalta   kaymaan   eteishallin   ryhtynyt      minunkin   asetin   asema   haluja   saavuttanut   vievat      pelle   nahdaan   taloudellista   miekkansa   aikoinaan   itapuolella   olutta   
sulhanen   kuuluttakaa   turhaa      juhla   joissain   suuremmat   tulet   herjaa   todettu   meihin   lujana   pohjoiseen   oikeasta      palautuu   huomattavan   yritys      poikien   kuusi   herrasi   paassaan   vahvuus   vaikuttanut   lapset   vanhoja   yllaan   pimeyteen   aseita   perustan   teltan   vaiti   vapisivat   nakyviin   maaran   
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