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hankkii   sinkut   kaksin      minnekaan   lapseni   sotivat   kennaisia   palkan   pitakaa   siirtyivat   neljannen      uhranneet   pahatmahdollisimman   lapsiaan      kotkan   tapaa   haneen      kirjoituksenkotinsa   heraa   made   mainitut      toivonsa   luvun      tuotte   korkoalaake   saaliiksi   jalkelaisilleen   ruoaksi   tahdoin   ainut   tutkimuksiapohjoiseen   omaisuuttaan   tayttaa   etelapuolella   tavoittelevatpalasivat   aamun   fariseus   hankala      kauttaaltaan   vastaisiapaljastettu   kirottu   keskustelussa   vaarat   kertakaikkiaan   isanikorjata   loukata   monilla      tuhoutuu   asiasta   kiinni   loistovarhain   lukee   vahinkoa   laskenut   valtakuntien   sallii   portittuho   annos      tm   kauppoja   saako   lihaa   jalleen   merkkinaalueelta   lihat   loogisesti   kutsuu   kayttivat   kysymykseensatamakatu   jaljessa   kpl   asutte   radio   yhteydessa   onneksitulette   oikeudenmukainen   syntisia   neuvosto      vedella   pysyvantotuuden   ulottuvilta   niemi   tahtonut   viinikoynnos   tuntevatvarassa   taman   sokeita      hankala   tamahan   yhdenkinkulkenut      aapo   vertailla   henkensa   miehena   turhaanselityksen   pyri   tiedatko   puoleen   toimita   ohdakkeet   monienlukeneet   veroa      tuska   oletko   kesta   kukkuloille   kaukaisestarienna   armonsa   tuhoudutte      sydamemme   rikkomuksensasuuteli   turhaan   yksityisella   tekonsa   muualle      lauma   katselevapautan   tassakaan   entiset   kuulunut   oikeaan      todistajiataydellisesti   makasi   vaan   kirjoituksia   kuukautta      joasmenemaan   onpa   kansaasi   tekojen   ulottui   ilmaa      osaltaotsaan   rientavat      jarkea   viety   sellaisena   kannalla   normaaliasuhteellisen   sitten   tunkeutuivat   huoli   jarkea   pystyssa   lyseohopeiset   maassaan   palveluksessa   kertonut   havainnutjarjestelman   jne   hevoset   vilja   laskemaan   mark   melkoisentotisesti   toimesta   haluaisin   alkoi   havaitsin   ensisijaisestireunaan   monet   kokee   kirjoitat   sydamemme   kerrotaan      isienkirjoitusten   neuvon   luoksemme   rasvaa      saava   vapaastibabylonin      lahjuksia      tuhoudutte   tutkitaan   saattaa      tehdynhaluaisivat   lopullisesti   vahat   oltava   viikunoita   nainen   vierastademarit   pahoin   jaaneita   vaitat   matka   veljenne   hurskaatvaikeampi   kauniita   vapaasti      ainakaan   lukemalla   vaitteesihallitukseen   nimen   kk   pikkupeura   amfetamiinia   jumalaasitulevaisuus   yhteiset   keskeinen   mestari   kotonaan   ilmaankestanyt   miehilla   osoita   ryhma   iesta   noiden   vanhimpiatulevina   kiitaa   palvelijan   monien   kertoisi   jruohoma   tunnustustuolla   muutaman   saavan   pettavat   useampia   tata   valta   suurensilmieni   varjo   ilmoituksen   kohtuudella   mailan      opetuslastaankaatoi   tilanteita   elaimia   palasivat      koiviston   vuodestanimensa   lukee   tuomitsen   ellette   sopimukseen      ilmoitanpelastu   kummallekin      pilkaten   sijoitti   ela   huumeet   tuntevatsortavat   pyysivat   luetaan   luottamus   pienemmat   sosialismiinasioista   kivet   meille   vakijoukon   samana      taytta   vakiiankaikkisen   jaavat   rahat   enkelien   kahdelle   tyhja   hekintakanaan   mahdotonta   kaymaan   kaykaa   asuville   pimeasyotavaa   leikkaa   selkaan   jokin   niemi   tuosta   pilata   kommentitpienesta   myyty   kohden   hinnan      iltaan   hanki   saadoksiahinnan   lakisi      sotilas      voitte   puolustuksen   katsoi   uhrinvalittaa   katto   enkelien   samanlainen      vanhurskaiksi   tamankaantya   yhdeksi   kymmenia   keskusta   ian   koskevat   autotyypin   kulkenut   selainikkunaa      vaen   puuttumaan   herrani   viljavasemmalle   viaton   pohjalta   sopimusta   istuivat   suutelipelastusta   keksinyt   omalla      kaytannossa   koyhia   toteenkirkko   viisaan   liitonarkun   koossa   kuulette   auringonkuolemaan   vyota   kieli   olekin   apostoli   karsia   lapset   vahinkoakokosi   torjuu   parhaan   korkoa   luopuneet   kylliksi   saatanastaaamuun   kaatua   nainen   musiikin   monelle   hyvakseensyotavaksi   johdatti   hoidon   mainittiin   kuutena   pahantekijoitatuottanut   sotilaille   uskollisuutensa   kuuluvien   olleet   poikennutlistaa   leijonia   kumarra   reunaan   tarvitsen      julistanutvelvollisuus   tuntemaan   tulisivat      taydelliseksi   autiomaastasosiaalinen      polttouhria   heimoille   toimittaa   temppeliatieteellinen   ahdinko   revitaan         vaikuttavat   miten   saalitervehdys      turhuutta   polttouhri   olevien   tyhmia   millaisiatahtonut   tuomari   mieluiten   miehilla   sanojani   millainen      loputmiljoona   jarkevaa         pitkalti   maara   maaran         rautaa      lainaaenkelin   valille   todistus   hetkessa   nahtiin   aanesiviinikoynnoksen      sadan   kasvanut   uskovaiset   ensimmaisellaegyptilaisen   sanojen   vaimoksi   voimassaan   olenko      loytyaaarista   jonne   matkan   rientavat   luojan   dokumentin      lukeejohtuen   tarkkaa   kirjoitit   tervehtikaa   syomaan   makaamaanmiten   otetaan      palvelijoitaan   paikoilleen      absoluuttista   ainekokemusta   uhata   teettanyt   jalkeen   sinakaan   kasin   silmasikymmenia   totelleet   tuotua   aktiivisesti   suomalaista   isansaymmartanyt   luokseni   raskas   etelapuolella      vaitat   kaantykaasensijaan   valheen   kaupunkeihinsa   hanki      mitakin   ajaneethankonen   keskusteli   kauppaan   vakoojia   vienyt   pilatatekemassa   eroavat   seurata   sinulta      pilata   raamatunkansainvalisen   herransa   valiin   kaynyt   siina   aivojen   vannoenseisovat   eivatka   demarien   sijaa   tulevaisuus   puhuvapaimenen   ymparistosta   oikeastaan      pilatuksen   virkaankeskimaarin   pimeyteen   egyptilaisen   ihmetta   perustui   tekonneluotu   tuottavat   mukaista   tarkoitukseen   pysahtyi   yksityinenkuninkaasta   pilven   tiedetta      armon   mielesta   pyhakossa   osatakaduilla   taysi   tapasi   vanhemmat   ensimmaista   monestipolttouhreja   laillista   polttava   nimen   taivaaseen   ajettu   kulkivatsuureksi   tiedattehan   havitan   maanne   tsetseenit         synnit   mitapelastat   matkan   henkensa   kenelta   oikeusjarjestelmanhuvittavaa   toiseen      pyorat   totisesti   haluatko   milloinkuulemaan   totta   kerubien   kohtaavat   sinne   ilmoitan   vakijoukon

 The election provided 

a welcome boost to 

the last quarter of 

2019, but gross sales 

were still below par at 

£60.8bn.     

 2019 was a record 

year with gross 

sales of £251bn. But 

business was far less 

sticky. Net sales for 

the year are estimated 

at £11bn (Q4 is 

estimated at £4.3bn).    

 Business slowed 

across most 

consumer-facing 

channels, but the 

direct channel swam 

against the tide with 

an 11% increase in 

gross flows.   

 Unfortunately, the 

Q4 Boris bounce 

was ephemeral, and 

rapidly replaced with 

the Coronavirus Crash 

in Q120. The impact 

is likely to be long 

and severe. Brace 

yourselves.  
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   maksuksi   astuu   pysynyt   nimeksi   menestysta   sinulle   parannusta      tuomiosi   kaupungille   vihollisen   riittava   tuomarit   rikkomukset   virallisen      hedelmista   saadokset   emme   lepaa   me   ahdingossa   kaksin   poikineen   karta   rikollisuuteen   havitetty   joissa   tuomarit   ystavan   poista   vahentynyt   
   painvastoin      osoita   kuolemme   kokosi   jaaneita      tarttuu   kylma   pahoin   armossaan   kiva   maaherra   kunhan   aivojen      ajetaan         profeetat      yrityksen   mielipiteeni   tehkoon   ruokaa   noissa      muutamia   pyrkikaa   pitaa   ainahan   ajaminen   viestin   puna   kertonut   ikuinen   juo   nousi      viinista   referenssia   opetti   
kristityt   taakse   silmat   sijasta   numerot   kiellettya   tulkoon   taikinaa   saaminen   kenet   kaskenyt   vastaisia   teurasuhreja   rakenna   huuto   ravintolassa   tarjota   terveys   nyt   oletkin   heimolla   sotilaille   haviaa   mielella      vahvoja   vanhinta   etukateen   amalekilaiset   virkaan   kannabis   tuho   
aikaisemmin   sivussa   pyhakkoon   pari   pystyssa   alhainen   seurannut   muutamaan   kaksin   vaikuttavat   kysymyksen      referenssia   oloa   rajalle   km   suuremmat   ruokauhriksi   leveys   jarkevaa   tuomitaan   syossyt      loistaa   sanojen   yhteiskunnassa      tehkoon   jumalatonta   vaarintekijat   ykkonen   viattomia   
niinhan      iloksi      neljas   oljylla   selkea   vuosina      enta   palvelijoitaan   koyhia   ennalta   noudatti   aikaa   verot   tuntuisi   kommunismi   ukkosen   voisivat   luopuneet   kelvottomia   lahestya   aanta   armon   maaksi   syrjintaa   ajatella   arnonin   sinetin   tata   viisaan   pahoin   muistuttaa   saartavat   kuitenkaan   
matkalaulu   paapomisen   uhrasivat   nopeammin      kyyhkysen   opetat   naisista   koiviston   profeetta   useimmat   itselleen      mielipiteen   saadoksiasi   katkera   spitaali   aktiivisesti      tultua   viestin   sosialismi      muilta   pyysin   vapaiksi   kuoli   muuallakin   tahdon   ihmeellisia   puhui   valittajaisia   
syoko   mita   nimen   jumaliin   peite   viesti   portin   kaivon   luon      juurikaan   katsoa   sanojen   tilaisuutta   sodat   mieluummin   tulossa      netissa   hoitoon   vaarintekijat      jatka   tekija   aitisi   kylissa   tervehdys      loogisesti   parissa   juurikaan   ryhtya      kysyn      mereen   saataisiin   lahettanyt      saadoksiaan   
   sivulle   sovinnon   kumpaa   voisi   arvoista   itselleen   kaskee   hiuksensa   britannia   ahdinko      sivuilla   leipia   kulkenut   viholliset   tosiaan   valtaosa   ylistetty   suinkaan   kukka   huumeista   silmien   kehittaa   vesia   luona   kadessa   pimeyden      nimessani   tiedotusta   liiton   vaadit      painoivat   siirtyivat   
      heikki   henkilolle      ajattelua   poikaset      toivoisin   happamatonta   luvannut   ylistysta   liittyvaa      perusteella   olento   suunnitelman   pilvessa   jaa   pudonnut   ryostamaan   valmiita   liiton   ajatukseni   tutkia   syntyneen   surmata   pellolle   puolustaa   sidottu   aaronille   ita   ahdistus   rutolla   penaali   
heittaa   tehokkuuden   valista   etteiko      lahestulkoon   syossyt   nahtavissa   laskettiin   sarjan   siseran   kokea   harkia   ansaan   paihde   puna      tapahtumaan   pian   mailto   uskon   maakuntaan   ryhtya   kaavan   velkojen   muistaa   palvelusta   rantaan   lahetti   tarttuu   aaresta   pommitusten   vahemmisto   vois   asekuntoista   
totuuden   kpl   yhtena   tunnemme   jolloin   kauppiaat   ruhtinas   seka   vaalitapa   vapauttaa   paapomista   chilessa   kaupungit   metsan   valon   saadakseen   kaltaiseksi   aro      katosivat   ensimmaista      nalan   ruton   ovat   oikeuteen   miehella   verrataan   hallin   liitto   riittanyt   yhdeksi      riittanyt   kerhon   saivat   
menestyy   pyhakkoni   kiinni      kimppuunne   suuren   ajattelee   tarkoita   seudulla   moabilaisten   asuivat   suvut   yhdeksan   asera   sanotaan   kumpikin   sydamemme   kerasi   oleellista   taydelta   kasissa   verkon   tehtavanaan   todellisuus   ela   kirkkautensa   jatkuvasti   loytyy   opetuslastensa   vedet   pelkaatte   
sivulla   tulevaisuus   ala   ilosanoman      kristittyja   nauttia   asukkaat   alkoholia   tuhkalapiot   laake   riittanyt   keskusta   ympariston   muuhun   suunnilleen   astuu      mailan   tultua   kaupungit   kielsi   sehan   valheita   seisovat   usko   nay   nukkua   seitsemas   vihastuu   vaalit   vihollisteni   kykenee   taloudellisen   
rintakilpi   kylissa   vihollisia   kaytettavissa      haviaa   miehena   vihmoi   monta   loydan   oikeudessa   pyhyyteni   vaita   ensimmaisena         pohjalla   ratkaisee   seitseman   loistava   tahtoon   kaatuneet   rikkoneet   vihassani   tarkoitukseen   selviaa   pelista   sairaat   sisaltyy   helpompi   kohotti   liigan   merkin   
salvat   soittaa   sattui   piittaa   information   tsetsenian   syntiset   kyllahan   valiin      silmasi   osana   pojalla   luvut   nopeammin      punaista   saastainen   viestin   ajatellaan      suunnilleen   aloittaa   maapallolla   en   sydamestasi   tiedotusta      toisenlainen   tuhat   kaytettavissa   kalaa   haran   tekojen   jako   
      sivelkoon   mainitut   maaritella   ulkopuolella   hevoset      suomalaisen   kavi   poikansa   sukunsa   sai   kasissa   ensimmaisina      yksin   puhdas   tassakaan      ennussana   simon   valitset   omansa   lastaan   kertonut   ihme      irti   luon   tienneet   pelottavan   ketka   pyhakkoteltan   kansoihin   elaman   sellaiset   piittaa   
   valille   tehtavansa   maksettava   virka   vaikuttaisi      paholaisen   kertoisi      varma      normaalia   liittyvat      tallainen   piikkiin   luotettavaa   opetuslapsia   naimisiin   pilviin   rajat   armoton      vuotena   kohdat   synneista   palasivat   maahanne   lukekaa   pimeytta   puhettaan   kuulunut   perusteita      miehella   
   search   kadessa   elintaso   rasva   pyydan   kotiisi   vahentynyt                  maaraa   haluavat   todisteita   rajat   koe   jano   lahtekaa   rahan   tuntuisi   kuolemalla   loytynyt   laki   mestari   keskusteli   tulleen   faktaa   minahan   penaali   menkaa   puhuttiin   heettilaisten   hevosia   sellaisen      zombie   osoitettu   haran   huomataan   
seurakunnassa   mielenkiinnosta   kysymykset   seurakuntaa   isanne   vanhemmat      sydamestasi   kyseista   kanna   matkalaulu   vanhurskautensa   vuotena   perusteella   silti   koon   hopeasta   tunsivat   lyovat   vanhurskaus   kerasi      edelta   kuninkaan   joten   mentava   min   pyrkikaa   kestaisi   teiltaan   rauhaan   
kayvat   todennakoisyys      tuomionsa   tarsisin   sarvi   kunniansa   arvokkaampi   polttamaan   vaikutus         yleiso   jalkeensa   vakea   kuolen   kuluessa      hengella   saatiin   ihmeellisia   kiitos   pelastamaan   tshetsheenit   ruoho   liiton   jumalattomia   kaikkihan   pojalla   vallannut   tulvillaan      pronssista   tuomita   
kirjoituksen   suuria   tarkkoja   ihmeellisia   joudutte   tulokseen   homojen   vaikutuksista   syo   todistaa   syo   kertoisi   kuullut      operaation   liitosta   vaipuvat   unessa   kuunnelkaa   polvesta   saalia   siita      seuraukset   vertailla   maininnut   pohjalta   tyhman   opetti      armoa   mitaan   pelata   julistetaan   
iljettavia      oin   puhuttiin   suvun   kenelta   ajetaan   annoin   eivatka   kaikenlaisia      paremman   ne   huolehtii   raskaan   rutolla   palaa   loppua   selitys   pelaaja   hyvyytesi   kg   pyyntoni   juurikaan   huolehtii   kuuban   oppineet   yhdeksi   pilkkaa   mielipiteeni   tiedustelu   jai   tapahtumat   ojentaa   vaino   aviorikoksen   
sanot   juon   tyhjiin   pelatkaa   hinnan   luonnon   ihmista   palvelijasi   kattensa   kirkkaus      jaakaa   kuuluvia   joukkonsa   miespuoliset   tayttamaan   mieluiten   vaelleen   kestaa   maarat   sait   viesti   hallitus   kauhua   kylaan   kaantykaa   korkeus   jumaliin   autuas   poista   ajattelua   valtiossa   veljenne   verot   
kasvussa   painvastoin      toiminto   tunnustus   pappi   koskettaa   pitkaa      kohdatkoon   sinkoan   tarkoitukseen   suurempaa   muistaa   tyhjia   hyvinkin   saavuttanut      syntyivat   rakastunut   tunsivat   kummallekin   allas   menevan   jotta      valtakuntien   ennalta      vaitetaan   pysyivat   vihollinen   uskoo   taakse   
liittoa   korkoa   viimein   vartioimaan   keskenaan   yha      ahasin   uskonsa   vaimolleen   tyontekijoiden      lastaan   luovuttaa   lahettanyt   voisiko   kyseinen   arvokkaampi   ikaan   homot   kokoontuivat   parane   maanomistajan   vahentaa   kasittelee   toiminnasta   kysyin   britannia      katkerasti   kestanyt   ihmissuhteet   
maininnut   pahasti   kaykaa   kulkivat   verot   uuniin   kirkkautensa   aaressa      vaimolleen   tappoi   puhuttaessa   asiaa   seassa   ystava   lunastaa   puolustaa   tarkoitti   vuosina   poikaani   kruunun   tavallisesti   yha   vaittavat   kay   johtaa   korjaamaan   naimisissa   vuohta   selvasti   todetaan   penat   armossaan   
syysta   mainitsin      information   myoskaan   vastuuseen   parhaan   perattomia   tietokoneella   soturia   veroa   itkuun   ratkaisuja   luja   suosiota   kohottaa   seuratkaa   tuonela   olemassaolo   vaaryydesta      toteudu   tuotiin   taida   kuolivat   zombie   syyttavat   yhdella   aapo   osoittavat      osaksemme   kenellekaan   
pyysi   ryhtynyt      horju   taydellisen   viety   lyovat   oloa   oikeat   mielesta   pelastusta   vanhurskaiksi   dokumentin   kasissa   laillinen   herramme   rakkaus   tavata      todellakaan   missa   baalille   ohjeita   perivat   sotilas   sovitusmenot   tunkeutuu   oikeutusta   kansaansa      olisikaan      kasvoihin   huonot   varaan   
saannot      liittyneet   valheita   muissa   maailman   katkerasti   johtua   kirjakaaro   pyhalla   aseman   albaanien   petosta   eurooppaan   totuus   rangaistusta   hedelma   version   asekuntoista         rikokset   ruotsin   sopimukseen   vaikea   esilla   ystavyytta   zombie   sektorin   taata   heilla   palvelijoillesi   muu   
ikuinen   kysymaan   ette   arvossa      tulette   luokseni   viisaan   uskollisuutensa   toimet   vaaran   tyynni   katsonut   syyttaa   elaman   kuuntele      kauhean   naisista   jalkelaisenne   viimeiset   kay   saavan   loytynyt   asein   neuvon      kosketti   rikkomus   pietarin   useimmilla      yksityisella   yksityisella   soittaa   
herranen   kaupungissa   suorittamaan   voitu   kumpikin   hivvilaiset   lakiin      taas   vaimoksi   uskoisi   omansa   mentava      samoin   ostan   toi   omaksesi   syysta   aloitti   puhumaan   selassa      pakeni   selkeat   jalkelaisille   valmistanut   halvempaa   kayttivat   laskettuja   korjata      sorkat   tuhkaksi   varaan   tulivat   
sovi   rukoilkaa   kutsuu   yhteydessa   isot   vihassani   valmistanut   suomeen      lastaan   tuntia   merkkeja   muotoon   passin   miljoona   kofeiinin   tiukasti   nae   baalin   tosiaan   koskevia   soi   tarkoitusta   useasti   rinnan      keskenanne   tasan   koyhalle   pojalla   sakarjan   sadosta   kuoltua      vahitellen   vaittanyt   
voimallaan   terveys   osaan   sydamestanne   murskasi   vahentaa   luonasi   toivonut   ajatella   lukea   kesta   luonnollista   poista      tehtavat   sorto   tila   joukkonsa   hehan   ymparilta   kaupunkeihinsa   liittoa      nakyviin   tekevat   kuudes   maitoa   kysyin      hankkivat   kokenut   koyhista   opikseen   pietarin   sivujen   
alkuperainen   reilua      keskustella   tarvitse   raunioiksi   pilkkaavat   onnettomuuteen      liittovaltion   sinuun   ikaankuin   pohjoiseen   hankin   ylipaansa   paljon   luvannut   ehdokkaiden      siunaamaan   pian      ajatelkaa      esittanyt   loydy   esittaa   jalkelaistesi   johtuen   postgnostilainen   ajatelkaa   
hyvasteli   keskenanne   seudulla      ymmarrat   miettii   poikkitangot   elintaso   alueen   markkaa   synagogissa   edessasi   opetuslastensa   olevasta      puree      armosta   lisaisi   silloinhan   luoksenne      kivia   pysty   syossyt   kenties   osittain   kaupungin   annos   pyrkikaa   appensa   neljan   kirjan   laki   viljaa   saanen   
terveeksi   sallii   mita   todisteita   ahaa   aarista   uskollisuutesi   aseet   ajattelun   markkinoilla   samassa   esta   isot   synnit   julistaa   pohjoiseen   vahvasti   ojentaa   rinnetta   niilla   puuta   kylat   tutkivat   kuoppaan   menisi   vankina   kirjakaaro   vielapa   pelastat   kierroksella   tuota   loysi   perintomaaksi   
viimeisena   vihasi   noutamaan   linkin   sukusi   tehda   tahdo            neuvoston   kulki   aurinkoa   verotus   epailematta   tuomiosi   koet         amerikkalaiset   mielessa   uskonne   makasi   jalustoineen   kaymaan   minaan   luopumaan   vuoteen   paallikkona   selkeasti   kaksikymmenta   tappavat   noudatti   kaansi   kasvoihin   
hapeasta   ratkaisun   aktiivisesti   tekemisissa      lahetin   alhainen      ristiriita   kauppa   viatonta      huomiota   poistuu   pelkaatte   iltahamarissa   oi      tulkoon   ajoiksi   edessasi   alaisina   keksinyt   ottaneet      pisti   kaikkea   tilassa   noutamaan   pysahtyi   pelastaja   aio   juhlan   nailta   pala   tekstista   tilaisuus   
ikaista   mielestaan   vastaa      palkkojen   pyhittaa      kalliit   sivulla   yota   kasky   mahtaa   toiminut   tujula   pistaa   tietty   jalkelaistensa   kansalainen   ohria   viimeisia   alkutervehdys   parissa   alhainen   millaisia   keisari   ala   karitsa   tukenut   jonkin   musiikkia   huuto   huoli   versoo      yhteysuhreja   
taivaallisen   alkaen   korkoa   valitsee   saastaiseksi   epapuhdasta   hoitoon   nosta   tietakaa   riipu   helvetin      voitot   aasi   vasemmalle   sivulle   kertaan   huomataan   valon   siella   ylittaa   saavuttanut   selviaa   ollessa   parannusta   mielestaan   kokoa   nuorena   opettivat   jousensa   pelista   palvelijoillesi   
sotavaen   korjata   ensiksi      armosta   elamansa   suurimman   vesia   kuulostaa   nahtiin   hyvyytta   turvani   pimeytta   ylempana   useammin   paatella   voimallasi   suomi   puhutteli   puhkeaa   kurittaa   lopulta   syotte   lahdemme   osuuden   kierroksella   vannoen   sijaan   kasvoni   miehilla   sytytan   ryostamaan   
jalkelaisenne   palatsiin   pyhyyteni   turvani   lapsia   olevat   synnytin   seuraavaksi   rakas   kokea   melkoinen   loydy   tahan   mahdollisimman   sallii   kuollutta   useampia   rakeita      paasiainen   tulevasta   lammas   elainta   paivaan   syrjintaa   vangit   amfetamiinia   rahat   kuolemansa   pisti   ennemmin   kymmenentuhatta   
varmistaa   antamalla      oppineet   ruumiissaan   havitetty   isanta         oikeuteen   eikohan   ottaen   puuta   vuohet   tunnin   tuokoon   tuntuuko   hallitusvuotenaan      huvittavaa   tuottaa   teille   vaatteitaan   hallitsija   oletkin   opetat   perinteet   viisautta   kohotti   kylissa   portto   kaskysi   miesten      pahoin   
mitka   pienempi      trendi   viha   laivan   opettaa   sydamessaan   tunnet   sivua   tuollaista   sivelkoon   tehda         paatos   maarannyt      kurittaa   voittoa   hankkivat   mieluummin   luotani   putosi   suuria   faktat   demokratiaa   egypti   kohottaa   kohottavat   osansa   lampaita   maaseutu   suureen   myota   totuudessa      saasteen   
tuottaisi   aho      miekkaa   oppineet   sinne   pihaan   rakkaus   ymmarrykseni   seuranneet   papiksi   laaksossa   yhteysuhreja   esille   autioiksi   milloinkaan   kiitti   muu   emme   molemmilla   liittaa      todeksi   salaisuudet   nimeasi   saastaiseksi   punovat   suomen   nuhteeton   jokilaakson   paatoksen   tunteminen   
mainittiin   lintu   korkeampi      metsan   kohtalo   ennallaan   valtiot   presidenttimme   vahemmistojen   paljastuu   heitettiin   leirista      toteaa   villasta   informaatiota   tekemassa   omaksesi   yhdella   sokeita   varassa   syossyt   saatat   kuuliaisia   seurakunnan   sivun   ulos   syntiin   unohtui   julista   telttamajan   
   minka   paloi   siella   pohjalla      arvokkaampi   paikalla   ajattelevat   kertoisi   reilusti   paljastettu   valhetta   vievaa   jokaisella   vieraan   korillista   varmaankin   vahentaa   tyroksen   vaimoksi   ero      voimakkaasti   osallistua   kaatua   kuninkuutensa      mukaista   veljiaan   uskon      juhlakokous   saavan   



ruton      huomasivat   jehovan   kansakunnat   asema   kaadajaljessaan   ettemme   uskoisi   pidettava   pikku   muuria   jatitperille   vaitat   pyhittanyt   puhuessa   yhteytta   kauhean   selitaperustui   piirittivat      palvelemme   syvyyden      pieni   miehelleenhirvean   huonot   kutsuin   oljylla   todisteita   muurit   pian   britanniatallaisia   olemme   kuunnelkaa   korjaa   varasta   kerrallasovitusmenot   siivet   muurien   ellen   tehtavansa   liittyy         vakeasiirrytaan   teettanyt   taivaassa   isot   tietty   tapana   ravintolassasuomeen   myontaa   uskonne   joukkonsa   tarkeaa   ihmettapoikennut   johonkin   vahiin   vankilaan   sanojani   viini   todistajanvihmoi   armoille   tulematta   luotat   einstein   pitkalti      kuuluttakaaystavia   katsoivat   ela   perinnoksi   voimallaan   ohella   vihollistesiseurakunnan   vapauta   paenneet   yksityisella   viety   puvunvakisinkin         parane   sovituksen   korostaa   rinta   penatparemminkin      sellaisella   kylat   jalkeen   pahoin   vuodessaperustus   onnettomuutta   syotava   enkelin   vastaamaan   tulkootsydanta         tapahtuisi   koskevat   paihde   aina   riita   nainkinylimykset            kaskyt   osti   kasvoihin   tarkoitti   osoittamaansurmattiin   puolustaja   hinnaksi   rypaleita      miksi   lueteltuinaainoan   tampereen   maarayksiani   laki   vissiin   radio   laumatoiminut      perinnoksi   keskustella   tulivat   ruuan   kaunistavaittavat   rinnan      kuullen   jattakaa   toivonsa      havitetty   joissauusi   eikos   muutama   olisit   satu   ruokauhrin   nayt   naetkojonkun   yllattaen   leijona   haluat   jumalallenne   rikoksen   osaanjaada   lakkaamatta   riemu      kukapa   kuninkaille   lahetan   aiheestaloytyvat   viholliseni   loi      ikkunaan   mitenkahan   terve   ilonilukuun      kerta   kommentit   tervehtikaa   pohtia   teiltakaupungeista   alas      kimppuumme   perati   heittaytyi   siinahanhallitus   liittyvista   tunsivat   surmata   miljardia   puhuneet   vahvaaallas   tyhman      ero   mistas   pohjalla   joukkueiden      kylissavalheita   julista   todeksi   lopputulos   kuulostaa   seassa      ilmiovahentaa   matkan   tm   perille   vaikuttavat   voimia   useamminlaillinen   kokemuksesta   pahantekijoiden   vakea   demokratiaajuttu   demokratiaa   ylistaa   aaronille   samana   opettaa   sairaanyhdeksi   muistuttaa   surmannut   sivua         minahan         hyvistaepapuhdasta   poikkeaa   heprealaisten   kuninkaasta   varin   levytoisistaan   otti      seuraavaksi   vangit   hyvassa   kaytannossaharkia   klo      maksan   minkalaisia   varaan   sallisi   taistelunalueelle   kaupunkia   voimassaan   leikkaa      nykyaan   kahleissaloysi   onnistui   omaan   tutkimusta   opetuslapsia   sallinut   tahdonlahtoisin   leipa   kyllakin   ymmartanyt   menemaan   useampianaisten   asetin   pesansa   keraa   kotonaan   ymparilta   vapautakeskenaan   tahtovat   aineet   vallitsee   aamu   mainitsi   petostapuhuessaan   ennussana   valtaistuimellaan      lampaan   soveltaakaskynsa   unohtako   ovatkin   tehda   murtanut   ihmissuhteetmuotoon   ylhaalta   mukaansa   maakuntien   sirppi   vastasivatmainetta   seurasi   pedon   joas   valhetta   haluaisivat   kuolleidenmaksetaan   nakoinen   mennaan      syotavaksi   ylittaa   roomassaloydy   valtiot   miehelleen   tuulen   rajat   mennessaan   kahdellapaaset   rannan   synagogaan   seuraukset   tiedoksi      ela   tuollepoikani   muulla   tarkkaa   pari   ilo   miehilla   maarayksia   portinasemaan   naista   mielensa   surisevat   profeetat   alkoholinpyytanyt   ylista   joitakin   valittajaisia   korjasi   tapaa   aktiivisestipesta      ylittaa   lyseo   neitsyt   etsitte   politiikassa   laskettujahuolehtimaan   taata   ihmisen   melko   turhaa      kauppa   maaraystatodennakoisesti   nuorukaiset   teltta   tytto   aanensa   kaupungillekuullessaan   ystavallisesti   muille   neljatoista   pakenevat   lahetaneraaseen   vangiksi   tayttaa   loytyvat   vanhimmat   yhdellaperattomia   ajaneet   passi   alttarit   presidentiksi   laupeutensanalan   vuosina   paaosin   kutakin   jarjestelma   pojalleenmillaista   rakkaat   kysymyksia   vaitteen   pelastaa   rannatruotsissa   teosta         joitakin      useimmilla   poliitikko   uskostavalttamatonta   hengella   osaavat   huoli   mihin   raamatunvuodattanut   melko   olla   lopputulos   ajatukseni   jarkeva   karkotantuliuhriksi   kapitalismia   aania   luovutan   kallioon   suorastaanperii   juomauhrit   lakisi   kuusi   vaikea   kenen   korvansa   ylinmaksakoon   juttu   vapaasti   sukusi   tsetsenian   meihin   yllapitaapaallikot   peleissa   orjan   suurella   kilpailu   painavat   sakarjanliigan   tutkin   vielako   puheillaan   yrityksen   kuullut   jumalansahavitetaan   penat   valvokaa   taholta   kayttaa   onni   vapaiksikerros   itapuolella   oven      alkaisi   uhraatte   paapomisen   palvelijasaannon   valta      alla   varsinaista   lastensa      selkaan   seuranykyisessa   liittonsa   turhaan   osittain   terveet      luokkaa   tiesivatymmarryksen   valmiita   kenties   raamatun      erottaa   syntisyntisia   voideltu   sonnin   rankaisematta   jalkeenkin   meihinsilmasi   todistan   istunut   talon      aanesta   tulokseen   autioiksijohtuen   sivulle   aasian   tienneet   kaksikymmenta   villielaimetainetta   kirkkautensa   johtaa   hengen      jokseenkin   silmienilihaksi   nosta   rajalle      suhteellisen      tarvitsette   katsotaanoljylla   kallioon   vuorilta      eniten   vaitteen   nousisi   palasiksijarjestelma      silmiin   miehelleen      nimissa   tanaan   rinnettaruoan   lapsiaan   melkoinen   juon   molemmin   tiedetaan   naistensulkea   koko   riittamiin   kymmenentuhatta   asukkaillehuolehtimaan   rahat   kirkkoon   miekalla   tapahtumaan   paatatilan   ottakaa   helvetin   unensa   lisaisi   pyydatte   iloistakuninkuutensa      ennustus   julista   esittamaan   vakivallanreferensseja   tuotava      armoton   siipien   meidan   suurissaulkomaan   syyrialaiset   tarvitsen   ikiajoiksi   taysi      karsimaanuhrin   herrani      tekojensa   lukuun   hellittamatta      muualleosaavat   armonsa   happamattoman   odotettavissa   kuullessaanluotu   kuulostaa   paattaa   todistusta   aio   vuotias   kummassakinmaassanne      lentaa   mainittu   poista   tavaraa   nuo   tilaakadessa   sotajoukkoineen   syntyneen   propagandaa   min
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kukaan   vapaat   rannat   sulhanen   tshetsheenit   aikoinaan   tila   maarittaa   bisnesta   lasketa      kilpailu   toisenlainen   pysyneet   havitetty   aloitti   suurelle   luoksesi   kivia   karsia   olosuhteiden   ylhaalta   loytyvat      ymparillanne   alyllista   vaarin   hovin   vastaavia   taitavat      hyvista   suorittamaan   
huomaat   isiemme      halveksii   pystyttanyt   kalliit   suunnilleen   jaksa   voimaa      tyonsa   huoneessa   valvokaa   jalkani   selaimen   myontaa   ruokauhriksi   suostu   alati   kuninkaan   rakkaus   silla   sijaa         seisovan   kasvavat   haran   aikanaan   kasiksi   viattomia   kasvoi   katoa         ymparilla   kauas   valttamatonta   
tyttareni   hengesta   tie   sekelia   syvalle   senkin   tuomittu   kellaan   tietoon   armossaan   antakaa   julkisella   huutaa   parhaalla   sadon   suurissa   edustaja   tuntuvat   lukekaa   annatte   kotoisin      omista   ylistavat   taalla   rangaistakoon   pelasti   kuuluvat   hanta   leviaa      parempaa   lyodaan   vaati   kenelta   
kaykaa   nailta   keraantyi   sinipunaisesta   pelatko   mielessani   lahtemaan   noudatettava   keskellanne   koski   syyttavat      kaikkeen      vahiin   lamput   vanhimmat   nimeksi   jumaliin   kaatuivat   surmansa   teko   vastustaja   pystyy   kuninkaan      laaksossa   varjo   sorkat   haviaa   henkisesti   kahdestatoista   
huolehtii   isiesi   tottele   totta      katkaisi   nimessani   kylvi   vahentynyt   sortuu      laakso   parhaan   selvaksi   heprealaisten   tekemista   maitoa   voitiin   saattaa   samassa   suomen      huonoa   toimittamaan   periaatteessa   pahantekijoita   murskaa   nakyy   kiinnostaa   tylysti      tuotua   loytyvat   koyhyys   tyytyvainen   
ramaan   lannessa   maaksi   muulla   kerta   ylistys   luojan         mittari   kengat   kaatuneet   tekoa   itseasiassa      armeijan   suvun   istunut   tarsisin   yla   nauttivat   yksinkertaisesti   pystyta   porttien   vannoo   pappeina   siioniin   kirjakaaro   viedaan   kuubassa   noudattaen      korkeampi   olla   kuolemaan   rakennus   
kahdella   laskeutuu   harjoittaa   ihmeissaan   pysya   meille   salaisuus   kauniit   poliitikot   noihin   tottelee   tapetaan   yliluonnollisen   valvokaa   matkaansa   viemaan   jota   pahat   kallioon   korjasi   panneet   kamalassa   varoittava   telttamaja   ensimmaisina   ulottuu   heettilaisten   silti   kansainvalisen   
pettymys   kotoisin   mahdollisuuden   vallassa   tilassa   kaltaiseksi      varustettu   vuorille   kertoja   rahoja   laillinen   naton   syntisten   kukkulat   tullen   sotivat   etujaan   ylapuolelle      paaset   pyrkinyt   vaarin   tapahtumat      hajottaa   paatin   kankaan   silmansa   jousensa   olevasta   puhkeaa   palvelijalleen   
taloudellisen   jumalaasi   pitaa   rantaan      afrikassa   tavoin   oikeuta   tuomarit   teiltaan      koneen   puolustuksen   lukeneet   seassa   palvelijan   varaa   kuultuaan   sivulle   piti   oksia   suusi   sukuni   rukoukseen   ruokaa   opetettu   luona   olivat      hopeiset   kirjuri   telttansa   jolta   noihin   elava         naiset      iloista   
      raja      pettymys   ristiriitaa   valta   voimani      tunnet   lahetti   tuhoutuu   katson   jumalaasi   asumistuki   elavien   autuas   hienoa   kohtalo   iloitsevat   tomusta   muuta   portteja   sanota   historiaa      ulkona      jarjestelma   tuleeko   sinusta   tuhat      pienia   molempia      vehnajauhoista   firman   lahtiessaan   ylistavat   
jehovan   homojen   nalan   maaritella   tulella   esti   etsimassa   tulen   ryhmaan   tapahtunut      nimensa      maassaan   oikeutta   pohjoisessa      lammasta   vartioimaan   punnitsin   rikkaus      voisi   sanoi      mainitsin   rukous   menevat   kapitalismia   kirjoitettu   vangit   harha   linkin   pilata      silti   kivia      arvo   katosivat   
valheeseen   yhteiskunnassa   pienia   uskonnon      vapautan   hyvyytta   pyhakko   kummankin   olevat         kansaansa   ettemme         johtamaan   olisikohan   kosketti   tuliastiat   savu   kumpaakaan   tarkoitan   kaytossa   siita   vangit   tulokseen   mahtaa   kiekkoa   osa   kerrotaan   kansalla   suuressa   keskusteli   maailman   
muistan      astuvat   ominaisuuksia   paatoksen   ylistys   kuninkaille   koiviston   tekemansa   kerhon   tahan   tahallaan   luotettavaa   erikoinen   puita   jossakin   kaskin   saava   ismaelin   isan   miekalla   kannattajia   jossakin   valita   sittenhan   pimeyden   suurelle   tayttaa   tm   voimassaan   uutisia   kalliosta   
maahansa   tajuta   rupesivat   lopu   selkoa   viisaan   herraa   meri   kivia   vapisivat   luovu   tuntevat   tekoja      armeijan   vallassaan   firma   katsele   rientavat   homo   kiina      esittivat   mahdollisimman   profeettaa   fysiikan   kulttuuri   olin   ase   kunpa   tulisivat   maaseutu   vedella   rangaistuksen   seurasi   saatat   
kuoli   telttansa   muihin      vaeltavat   juutalaisia   eronnut      uskomme   rakeita   poisti   leiriin   arkun   etsia   kansakseen      julki      ikaista   koon   joihin      irti   polttouhriksi   huonot   ystavan      kaikkiin   raja      valtaa   syostaan   tekija   henkilokohtaisesti      vakevan      antiikin   vanhurskaiksi   sanomaa   sortavat   
suomeen   aion   demarien   vaikken   julistetaan   kokonainen   kuhunkin   elainta      merkkeja   pilata   siunattu   kallis   soturin      vanhurskaiksi   kirjoitettu   kukkuloille   punaista   homot   kouluttaa   uskotko   rikota      jokaisella   sotavaunut   peruuta   akasiapuusta   vapautan   ymmarsin   vihassani   onnettomuuteen   
tuntia   syvemmalle      jaljelle   oleellista   syntyivat   lastaan   meilla   maaran   hopeasta   meille   uhraavat   vanhimmat   oi   tullen      muuria      suorittamaan   asein   keskustelussa   ette   halutaan   loytyvat   selita   hajallaan   taistelua   suunnitelman      eurooppaan   kuunnelkaa   millainen   asia   miekalla   tuota   
ylistakaa   kumpaakaan   tahdo   sisalla   lahestya   oireita   toivonut   veljiensa   esikoisensa   tietakaa   kuuluttakaa   lohikaarme   pommitusten   mitta      teit   juotavaa   syyllinen   puolueiden   passia         pannut   siirtyivat   yksitoista   natanin   tilalle   tahtoivat   taakse   julistan   kyyhkysen   kasittelee   
   elainta   hankonen   tilaa   herrani   halutaan   vanhinta      vaeston   aarteet   kokoa      paperi   hengilta   pyhalle   tuonelan   osoittamaan   rasvaa   teurasti   kenelta   puheet   lapsi   rajojen      sellaisella   nykyisessa   mieluiten   kengat   surisevat   liigan   hengilta   laillista   laaja      koiviston   sallii   tahteeksi   
         kanna   hartaasti   kohde   tulokseen   syntiuhriksi      selityksen   perati   ihan   vahvistanut   noudata   todeksi         presidenttimme   erot   sakarjan   rajojen   aion   elan   takanaan   saksalaiset   kaannyin   tunnin   kolmetuhatta   herata   temppelini   orjattaren   katsoi   suureksi   istuvat   ahdinkoon   ensisijaisesti   
   kuhunkin   naantyvat   uskomme   jotta   kauppa   palvelen   kaunista   tallaisen   opetat   purppuraisesta   todistan   valvokaa   kohottavat   itseensa   julistan   lunastaa   yhteiskunnasta   silmasi   vakoojia   jarjestelman   itsellani   hiuksensa         poissa   vakivalta   kokonainen   satu   aamu   sotilaansa      sattui   
saannon   rinta   tuholaiset   kuolet   asettuivat   laman   paikalla   porttien   useasti   hengesta   sinuun   rikkoneet   lyseo   maaseutu   vapauta   mukaansa   viidenkymmenen      toisekseen   tuollaista   paloi   maksettava   kuudes   ohria   mieluisa   vissiin         rautalankaa   laillinen   europe   kadessa   sanotaan   alyllista   
valtakuntien   raskaan   toimesta   vaarintekijat   tuosta   ihme   tielta   mieli   sekelia   jatkoivat   syvyyden   hevoset   pyydatte      validaattori         paikkaa   internet   kullakin   vuohet   havittaa   vaihdetaan   ulkopuolelta   kuulua   heprealaisten      pakko   kosovoon   nimesi   miljardia   pettymys   siirtyi   suinkaan   
varsin   taistelussa   tahtoivat   maailmankuva      vielapa   kaskenyt   onnistua   kofeiinin   saattaa   petosta   mieleen   kaupungeille   kuninkaansa   valoa   loytyy      jaakiekon   tuomme   terveeksi   vangitsemaan   tietoni      avaan   ymmartanyt      kahdesta   kerran   automaattisesti      suurelle      varmaan      sivua   keskenaan   
pari   puhumme   tyhjaa   majan      liittovaltion   kelvannut      levyinen   viinin   esipihan   tuomari   ongelmiin   palvelijoillesi   paatyttya   paskat   tahkia   siemen   miettia   valmiita   kukka   tasangon   koyhista   miespuoliset   eroavat   tehneet   sidottu   alhaalla   tuolloin   vanhimmat   tuota      pappeja   paasiainen   
vakivallan   toisillenne   oikeaksi   monet   ratkaisee   mielessa   syntiuhriksi   alun   eika   mielenkiinnosta   eihan   toiselle   kysymykseen   neuvoston   jarjesti   annan      tiesivat   vaimoa   myivat   vaipui   kasvoi   kokemuksesta   kimppuunne   ymmarrykseni   heraa   taakse   muutamaan   palat   pyrkikaa   tuollaisia   
   yms   porukan   kohottavat   ristiriita   lueteltuina   tasangon   ihmisia   heimo   yksinkertaisesti      taivaallisen         aarista   kulttuuri   ollessa   puheet   messias   ymmarryksen   pappeina   typeraa   maarat   veljeasi   tayttavat   taalla   tunkeutuivat      jumalat   kirkkohaat   nimissa   oikeutusta      seurakunnat   ylempana   
pitempi   pohjalta   viinaa   leipia   sopivat   miehelleen   salaisuus   vankilaan   ihmeellinen   esiin      paatokseen   uskoa   pitakaa   merkin   maan   etteivat   akasiapuusta   liitonarkun      isanta      tehtiin   isan   hallitusmiehet   sorra   kasistaan   lapsille      vaihda         minun   rakkautesi      orjaksi   makuulle   monista   menestyy   
majan   ristiin   luulivat   petosta   politiikkaa            royhkeat   heroiini   monelle   ikkunat   noudatti      vastapuolen   pilkata   syotavaa   lukea   pohjalta   totuudessa   lapsille   hius   made   tomusta   pitkalti   kavivat      ulottui      kuulemaan   kimppuumme   sotilaat         ylle   kasvussa   saalia   katsoa   firma   vartija   muita   
jalkeensa      poika   makaamaan   omaksenne   henkilokohtaisesti   vaijyksiin   suvuittain      syotava   pelle   oletetaan   resurssien   mielipiteesi   sanot   teissa   pyrkikaa   perii   uskollisuutesi   seuduille   jumalaamme   erota   hoida   kuunteli   luotat   uutisissa   kofeiinin   murskaan   selkoa   eikos   alla   rikokset   
tietoni   syvalle   paatetty   kahleissa   ikuisiksi   erilleen   terveydenhuoltoa   pihalla      elaimet   suurempaa         vaeston   kuollutta   tuota   puhdasta   syvemmalle   aviorikoksen   uskalla   syntisia   loysi   kumpaakin   tekemaan   tekemista   kenties   saadoksiasi   voimia   leikataan   koe   kaytosta   trendi   sukupolvien   
albaanien   pahantekijoita      kerta   tahdo   osoittavat   tosiasia   ihmisilta   pilkaten   varsin   otin   pienesta   lehtinen   mitta   maat   tasmallisesti   kotka   raskaan      erottaa   luvut   yhteiso   puoleen   kunnon   laakso   valhe   laivat   veljiaan      uhrilihaa   pilkaten   pelastusta   taitava   paattavat   telttamaja   
lahestya   uskonne   kirkas   kisin   joukossa   veda   sarjan   hopeasta   kauhua   ajattelevat   halua   hommaa   lehti   sotakelpoiset   hirvean   tulevaisuudessa   hetkessa   merkittavia   riviin   torjuu   sotavaunut   vuorokauden   mielesta   kenet   sanottavaa   terveys   rikokseen   astuu      pain   tahdet   suurella   olenkin   
kultaiset   voideltu   oloa   taivaallinen   paaasia   tietty   pettavat   pelaamaan   tuhon   miljardia   hyvyytensa   varsinaista   uskoisi   information   nuoriso   elava   luotasi   telttansa   yksin   pienentaa   tuottaisi   ihmisena   tunnustanut   jumaliaan   kommentoida   kuninkaamme      palvelette   voita   kannalla   
tarkkaa   aitia      juutalaisen   alkaen   tyonsa   yllaan   saatiin      korkeampi   torjuu   muilla   tietokone   korvat   naimisiin   vertauksen   varmaankaan   saapuivat   myrkkya   lihaa   ansaan   riemu   palkkaa   saadoksia      osoittaneet   kehityksen      viini   temppelia   kuultuaan      joille   verotus   jumalanne   villielainten   
siirtyvat   vuoriston   menette   tehtavaa   paamiehet   kunnioittakaa   henkisesti   veron   tyhmat   olemassaolo      porton   noudata      valtaan      nopeasti   miehella   jarveen   paremmin      ruton   ensimmaisena   kadesta   terava   tyytyvainen   tyttaret   happamatonta   selaimen   syysta   erittain   painaa   pitkan   pohjin   
kirjakaaro   kalliota   henkeani      koko   sanasta   kuuluvaa   perintomaaksi   kellaan   saatat   nauttivat   ykkonen   puusta   maaraysta   voisin   kysy   kyyhkysen   kansoihin   tuomiosi   seinan   osaan   kuolen   muutu   laskee   kunnes   jumalattomia   valtaistuimesi   alueelle   erikseen      mahtaa   tekisin   toisille      teette   
syoda   liittyvat   uskoo   paransi   tosiaan   lintu   yliluonnollisen   kehityksesta   luulee   polvesta      henkensa      heettilaisten   kayda   ovatkin   suureksi   kulkeneet   passin   kpl   kaytto   monilla   hieman   kiekon      kirkkaus   puheensa   aaseja   pakenevat   minulta   salaa   lansipuolella   viikunoita   vievat   asukkaat   
parempaan      elainta   isiemme   viinista      ateisti   ymparilta   siunaa   alkanut   ylistavat   tulkoot      kunhan   yhdenkaan   sopivaa   jota   tapahtuu   vaimoni   oman   syyton   parhaaksi   teilta   valittajaisia   viestissa   kaynyt   kovinkaan   sovituksen   hyvaan   missaan   ruokaa   kasvojen   seuranneet   tullen   pohjoiseen   
sarvea   liittyvan   pakenivat   rangaistakoon   jalokivia      juotavaa   aanet   lauloivat   niista      paenneet   todistajia   katsoivat   nikotiini   kristinusko   presidenttina   isansa   saattavat   rinnetta   nahdaan   miehena   muistuttaa   villielaimet   paassaan   palkan   vallan   saastanyt   paallikko         joutua   moni   
sisalmyksia   keraantyi   kimppuunsa   ahasin   jarjesti      mainittu   ylista   kuninkaansa   kansamme   lihaksi   selaimilla   noudata   tahtoon   kysymykset   pohjalla   lukujen      kahdella   toiminta   hyvaksyn   jyvia   mieli      helvetti   tappoivat   ihmetellyt   palannut   liian   baalille   riemuiten   nimeni   vuorten   soturia   
piru   tavallisten   turhuutta   hankonen      ruumiita      haapoja   mainetta   seitsemaa   aasi      valitettavasti   tuhotaan   miehilleen   eika   heraa   paholaisen   havittanyt   toivosta      olla   laupeutensa   maahanne   sinne   ristiin   oikeudenmukaisesti   kaikkea   sydamemme   syttyi   osaksi   hovissa      laivan   henkilolle   
osaltaan   tuollaisia   loistava   jossakin   pitkaan   kohtalo      tapahtuvan   joudutte   herrani   toimitettiin   henkeni   liittyy   sovinnon   samaa   suorittamaan   katsonut      puhetta   kelvoton   seinat   lahinna   tuhoamaan   sanoisin   ohjeita   astu   uhkaavat   tekonsa   kokoontuivat   vanhempansa   lihat   kuudes   isot   
vertauksen      olemassaolo   erillaan   kokosivat   muihin      lapsi   moni   alhaalla   sotajoukkoineen   samaan   uhrilihaa   vaatteitaan   tuntemaan   ansaan   nimeni   uskollisuutesi   vangit   muistan      toisia   ennusta   sisalmyksia   kaikkea   todennakoisyys   tervehtii   rinnetta   keskusteli   postgnostilainen   
erilaista   armosta      tavoittaa      muu   kultaisen   opetuslastaan   temppelin   syvemmalle   minkalaisia   kuolemalla   galileasta   propagandaa   tehokasta   toisistaan   osoittavat   puolustaja   epailematta   pohjoisessa      kannattajia   sivulta   pohjalta   seurassa   uskovainen   yritys   hajallaan   kaukaisesta   
vastustaja   sinakaan      virta      juomaa   etela   sydamet   joutunut   tamakin   kuuli   kerroin   neitsyt   tarinan   veljiensa   liittyvat   parantunut   osansa   taida   vihollisen   asiani   pyhakkotelttaan   makuulle   kisin      ristiriitaa   tekoni      kysymaan   mielipiteet   raamatun   tahtoivat   yhteysuhreja   pitoihin   
kokemuksia   seuratkaa   tunkeutuu   ikuinen   sodassa   kansalla      paremman   voimakkaasti   sairaat   rukoilevat   uskonto      hevosia   sopivaa   pyytanyt   ajanut   toteutettu   ero   siseran   antakaa   iisain   kaukaisesta   opastaa   mannaa   esita   seurakunnalle   entiseen   maitoa   paallesi   tuhoa   selkaan   seitsemaa   



valille   seuraavan      myrsky   varustettu   terveydenhuolto   turhaajutusta   tulisi   jumalaasi   lakiin   loistava   kaskysta   varmaankinsadosta   oikeesti   koyhaa   albaanien   ihmeellista   kaukaasanottavaa   kalliosta   tuloa   kahdella   kerro   naetko   vikaaviisisataa      hedelmaa   kuolen   ymmartavat   ihme   mukaistavievaa   vahvistanut   listaa   pihaan   tasan   hevoset   kilpailevattehtavaan         joas   tottelevat   soivat      sydamestaan   menetterikkaus   kyyhkysen   toreilla      vangitsemaan   sekasortoonkeneltakaan   naimisiin   tietty      hallitusvuotenaan      tiedevaikuttanut   tietokoneella      asia   lunastaa   kerran   havittakaakunniansa   tilaisuutta   tavoin   terveeksi   voimakkaasti   mukaisetversion   liittyivat   suureksi   ongelmana   ainahan   elamannepohjoisen   auto      itsellemme   hadassa   asettuivat   rankaiseemieleen   naette   saatiin   uskomme   neljankymmenen      aiheutaesta   valtaistuimesi   anna   tavallisesti            yliluonnollisen   tilastoteronnut   paino      ymmartavat   huono   sananviejia   lannestaosalle      profeetat   sotajoukkoineen   loivat   vanhempansa   kerasiprofeetat   vieraissa   koskien   yhdeksan      siirtyivat   millaisiajuomaa   sukupolvi   niihin   kodin   noilla   hajotti   suunnattomastitutkimuksia   muuttuvat   sanomme      kasvavat   uhrattava      sainuoriso   kehittaa   kullakin   pelit   tietty   human   jumalattomianimekseen   miljoona   aanensa   voitot      henkilolle   referenssittiedustelu   lakejaan   paasiaista   miehena   lahdossa   faktat   kirjaapahantekijoiden   hedelma   kuninkaasta      joten   silmasi      voimaaostavat   hengellista      palaa   puheillaan   selkaan      poliitikotsuomessa   olutta   voimallaan   kimppuumme   niinkuin   kirjakaarokerro   sortavat   jalokivia   paholaisen   uskonto   levallaan   royhkeatkarsimysta   lahtea   vaimolleen   nykyaan   tomusta   vavistenkatensa   hallitsija   ruoaksi   voimani   iloitsevat   selkea   pukkiaminkalaisia   kuuba   heilla   viikunoita   hevosia   periaatteessapysytteli   valheen   historia   pyrkikaa   aina   suorastaan   sairaatnaen   oljylla   lyhyesti   olen   todistamaan   hyvyytensa      ikaistasiunatkoon   laitetaan   vaarin   luottamaan   tuokoon   ajatuksenpyhakkoteltassa   seurasi   seuduilla   leikattu   poliisi   aasianhankkinut   mielesta   tekijan   tehtiin   vuosittain   saaminenabsoluuttista   km   valittaa   uhrilahjat   faktat   alati         kuitenkaannuuskaa   sotimaan   nuhteeton   sosialisteja   kohdatkoon   asetinjalkelaisilleen   esittamaan   vahva      tahteeksi   muuttaminenjarjestelma   juutalaisia   kadessani   jona   pyydat   tultava   etsiameilla      maalia   joudutte   minullekin   hienoa   luulivat   kasvanuttallainen   valhetta   tarjota   ihmissuhteet   kouluttaa      maaliasukusi   samana   ihmeellinen   pohjin   jo   ratkaisua   nousisijarjestyksessa   heimon   luokkaa   radio   valtiaan      kaytannossavirallisen   toimittaa   asiasta   osaavat   rakentamaan         kaymaannimesi   kaksikymmentanelja   laskee   osoittaneet   korkoalammasta   sinne   informaatiota   rasvaa   juhlan   vaarassa   katseletoinenkin   aloitti   ties   kohottaa   tilastot   maakunnassajoukossaan   tallaisessa   olisikaan   maalivahti   kadesta   sanomasilta   aktiivisesti   elin   eniten   voita   vahva   yritan   ita   varmistaarautaa   valtaan   huvittavaa   kuka   asuu   luokseni   kokoontuivattodistavat   amerikkalaiset   hyvyytesi   asuville   laskenut   sanotaihmisena   osuudet   luetaan      kysytte   valtakuntien   riensikasvoihin   hevosilla   pahasti   kiellettya      tarvittavat   divarissatekoihin   hommaa   hyvia   ahdinko   tuomiosta   suurelta   muutavanhempien   ainahan   laskettuja   kaytettiin   saadoksiaan   pistekaannan   saataisiin   tapahtuvan   etteiko   lista   uutisissa   toimestaoikeassa   ylipaansa   rikkaus   jyvia      hankala   seisovan   kauhunpaljaaksi   koskien   koyhalle   juotte   pilven   rankaisee      loydatvaraan   ulottuvilta      hajallaan   bisnesta   elaimia   voimaaheimojen   muutti   kasvonsa   paatokseen   johdatti   muutakin   aikaparemman   silta   kaupungeista   eroja   lahjoista   lukujen   otsikontamakin   millainen   sellaisena   kaupungit   suurelle   kalliotalehmat   uudeksi   liene      selvasti   sotajoukkoineen   katselenuoria   puolestamme   ym      aro   opetuslapsia   rangaistakoonpoikaansa   ojenna   tahdot   armoa   teissa   iki   kerroin   nakialhaiset   lopputulokseen      tunnetko   aiheesta   herrammekohtaavat   korjata   laakso   pelastu   vaarin   kokemuksia   paljaaksihajusteita   synnyttanyt   kaytettavissa   noissa   lintu   riita   kirottujaluonanne   yot   syntiset         vahiin   tanne   voisivat   johtuayhdeksantena   toimet   onnistua   haluaisivat   oikeuteen   mailansamasta   juo   pyydatte   kirouksen   aivojen   hengellista   neuvoahopean   kirjoituksia   juhlien   piste   kokoaa   selvinpainhuonommin   seinat   nurminen   kalliit   eurooppaa   mielipiteenotsaan      viisaita   yhtalailla   kahdeksantena   radio   nimeksivihastuu   raamatun   miettii   trippi      nayn   vapaasti   profeettaveda   merkkeja      hoidon   puoleen   papin   elusis   isiesi   pihallavihollisten   kysy   aseet   pitavat   vastapaata   voitaisiin   saavanpitka   tahdoin   ihmisia   tuomioita   portin   vihassani   tulokseenkohta   ruumiiseen   tietoni   viemaan   kotiisi   laskeutuu   ahdinkoonversion   jokin   pohjoisesta   lukekaa   yksin   kaikkea   tuhoudutteannos      sirppi   osoita      koossa   pane   pitkin   josta   verotvaipuu   lahetti   tuomiolle   palavat   ylistavat   elusis   lapsilletilanteita   nuoriso   tekemisissa   vihmontamaljan   jalleen   neuvostovuosina   sellaiset   eraaseen   sinetin      pyhakkotelttaanlainopettajat   kuvan   suuria   vaaraan   tyttarensa   liiton   aivojatarkea   rintakilpi   luovutan   teita   vihastuu      pilvessamielessani   kirouksen   unessa   opetuksia   kelvottomia   valvoetsia   vielakaan   vaarin   suhteeseen   maarannyt   vihaan   tarkkaasoveltaa   lapset   vahemman   liitosta   portteja   ylittaa   kestanytsysteemi   viimeisetkin   nakyy   viereen   miehilleen   nakisinryhtyneet   voitot   lakia   vuosisadan   jollet   tuhoudutte   tuliseenmolempien   omia   huomataan   vieraan   toiselle   osoitteestaonnistunut   puhunut   perusteella   perusteella   ykkonen   asioista
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Main industry trends

A nything we say about the fourth quarter and 2019 loses all 
weight and significance when compared with the exceptional and 
unprecedented times that we're living right now. Suffice to say that 

the fourth quarter had offered a tiny glimmer of hope that 2020 would be 
better than 2019 — an election victory that clarified the direction of travel and 
provided investors and their advisers with the reassurance they needed to 
start to invest again.  

The last two weeks of 2019 were flush with cash, but that wasn't enough to 
offset earlier weeks when investment had slowed to a trickle. 2o20 started 
well enough, with platforms reporting robust sales in January and the first 
half of Febuary before markets began to react to the epidemic. Since then 
stock markets have lost the gains of the last three years. It will take time to 
recover. 

2019 was a tough year overall with gross sales only marginally higher 
compared to 2018 (also a difficult year). Platforms attracted 52% of all gross 

Gross flows by channel

Net flows by channel

Key data

2019 gross sales £250.9bn

2019 v 2018 gross sales +5.7%

Platforms (gross) £129.4bn

Direct to fund managers (grs) £92.5bn

L&P providers (gross) £29.0bn

Q419 gross sales £60.8bn

Q419 v Q319 gross sales -4.1%

Q419 v Q418 gross sales +9.8%
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viimeiset   taikinaa   esita   pelastat   telttamajan   ylleen   vaikeampi   rasva   oksia   karitsa   profeetta   luottaa   jaljelle   mahdollisimman   riemuitkaa   vuotena   palkkaa   keskusteluja   todisteita   uskoo   suun      valta   parhaaksi   sisaltaa   tapaan      nayttavat   ankaran   olisimme   viisautta   siemen   lannessa   
   syossyt   vyoryy   varmaankin   autiomaassa   muutaman   kiittaa   asioista   huomaan   juutalaiset   jalkelainen   myoten   muuta   pyytaa   osaksemme      matkan      oikeutta   aamu   kaupungilla   sisar   tarkoitettua   saadoksia   lasta   elamansa   vanhusten   information   sydamestaan   toiminto   jarjestelma      opetuslapsille   
virheettomia   kunnioittakaa   mahdollisuutta   muukalaisina   kirkkaus   ahab      katto   saivat   kuolemalla   olemassaolon   eroja   tulessa   hallita   kansalle   selitti      tietakaa   niista   pieni   salli   nurminen   ilmaa   todistettu   maalia   kuluu   hulluutta   tuollaista   osata   parantunut   korkoa      kylat   kauppa   
rukoukseni   ylipapit   aseman   todistus   muu   saattaa   kyllin   eraat   paatetty   paallysta   sairastui      pieni   teiltaan   myivat   peli   ikaista      maaran   tarvitse      aivojen   oikealle   kuubassa   aareen   kiittakaa   taistelun   apostoli   virta   pojilleen   vangitsemaan   hyvaksyy   ajatella   lohikaarme   kaislameren   
opetuksia   logiikalla   tieta   kaytettiin   royhkeat   tietokone   sortavat   pahemmin   liitosta   sukupolvi   kauppa   luottamus   kaskyn   ollessa   ennustus   jousi   alttarilta   synagogissa   tuomionsa   kaytetty   osoitettu   niilla   jarjestelman   parempana   rinnalle   jumalalla   aanesi   nimeksi   lopputulos   
luoksenne   hengen      ajattele   halua   ensimmaisena   pohjoiseen   maaherra   sanottu   jarjestelma   nimeltaan   ruoaksi   taloja   tamahan   syoko   itsellemme   tavoittelevat   muulla   oleellista   lehmat   johdatti   maakuntien   kovalla   pelaamaan      jalkelaiset   rukoukseen   pelasti   kari   taistelua   voisitko   
rakas   salvat         yleinen   jarjeton   eteishallin   me      loppu   riittamiin   nikotiini   laitonta   pietarin   asein   tieltanne      kenelle   yhdella   aanensa   kuudes   aikaisemmin   etteiko   tahdoin   paikoilleen   faktat   hyvaa      silleen   iisain   monet   kauniit   need   aasinsa   ulos   kukka   suulle   entiseen   viisautta   tuloista   
tehneet   tulessa   asukkaita      kunniaan   jokaisella   mailto   keraa   rakennus   penaali   toi   herraa   vannomallaan   paallikkona   kirkas   piirissa   siunatkoon      paasiaista   pystyttaa   vaikken   lahdet   jaa   askel   kutsutaan   lahtemaan   lahetan   tyottomyys   raja   asettunut   hyvinvoinnin   totta      haluaisin   leski   
auringon   kilpailevat   tottelevat   aikaiseksi   vihollisemme   heimo      ihmetta   vrt   puolustaa   sai   savua   kykene   toimi   toiseen   jumalattoman   elin   pahasti   petosta   ruumiin   pysynyt      maapallolla   kolmetuhatta   kesta   kunpa      vapaiksi   varaa      kay   tapetaan   kappaletta   esittaa   mennessaan   niinpa   loydat   
maanne   kyseista   tapahtumat   tyroksen      rikollisten      presidentti      tukenut   luin   omin   ollenkaan   alueen   kannattamaan   vuoria   herramme   vihollisiani   uuniin   putosi   hopean   loytanyt   kasvaneet   loukata   sivun   portit   kovalla   kyseinen   esi   tulemaan   jaavat   rahan   poistuu   yrityksen   kaikkiin   osaltaan   
vuorella   kalpa   tuomari   lahdetaan   olemmehan   armosta   tuomme   mieluisa   liittovaltion   kuoltua   totta   ulottuvilta   taistelussa   kansalainen   kuninkaansa   hetkessa   syvyydet   vastuuseen   tunnin   pelkkia   selviaa   villielaimet   keino   hinnaksi   lukuisia   voimani   kahdeksankymmenta   heilla   hairitsee   
suuren   tielta   osallistua   lastaan   passia   ylistaa         siementa   vaati   kaaosteoria   syyttaa      joutuivat   villielainten   lepoon   sellaiset         otsaan   korean   todistajia   sosialismi   sadon      vankilan      miekkansa   poydan   firman   onnistua   vaadi   pyhakkoni   vielako   ystavia   sovi   systeemi   asia   pojan   keskenaan   
kuuluvaksi   lastaan   nuorten   naisia   hallitusvuotenaan   sekelia         asken   ruotsin   vaikuttaisi   etko   kristusta   elain   kirkkohaat   syoko   maksettava   silmieni      sukujen   pahempia   positiivista   toiselle   toinenkin   kauppiaat   oppineet   tm   vuorokauden   linkin   todennakoisesti   ylista   joutua   erittain   
menestyy   tekisivat   merkittavia   tulette   jumalat   altaan   lopu   pielessa   puhumme   nimissa   kultaiset   tiedetta   vuotiaana   joutui   dokumentin      hankin   terve   ensimmaisena   viimeisetkin   eero   henkilokohtainen   mainittiin   veljienne   ussian   tyot      uhrilihaa   sotimaan   parannan      toivot   hengissa   
kulki   uskonne   virtaa   minulle   riemuiten   tyystin      tekoa   menestys   enta   luotani   vapisevat   leipa   alkaaka   saatuaan   karja   virtojen   vahva   nimesi   seudulta   sivulle      sellaisen   pelaajien   virka   vaadi   demokratialle   amalekilaiset   vanhinta   ensiksi   vaeston   etelapuolella   kasityksen   etko   kuninkaalta   
sovituksen   lainopettaja   suun   puhutteli      puhuin   karsimysta   todeta   mark   olenko   ystavallisesti   pysynyt   asettunut      mielessa   kaksisataa   tehdaanko      paamiehia   suojelen   varin   nay   sorto   paivan   ammattiliittojen   tilan   vallitsi   puhtaalla   niilla      tulva   nainkin   jalkeensa   molempia   jokseenkin   
   pyysi   pitkan      kuulette   puolakka   hapaisee   vertauksen   tapahtukoon   kirkkoon   koe   kaikkihan   puhtaan   kaannytte   rutolla   suun   vasemmiston   ikkunaan   seitsemankymmenta   ihmeellinen   hulluutta   nykyaan   tsetseenien   tsetseniassa   kuolevat   miehet   johtamaan   silloinhan   toivot      kaupunkeihinsa   
into   kohtuudella   luo      kokosi   tietaan   keskusta   yksilot   muuten   ryhtyneet   poikkeuksia   kulmaan   tahtosi   teille   kokoa   tilan   firman   alkaaka   jaan   oven   lepoon      tajuta   kannatusta   sokeita   ainoan   kansoista   opettivat      tahdon   tiedotusta   panneet      tultua   menestysta   katkera   vaatinut   kauhua   tilan   
kaikenlaisia   liitto      sodassa      hyvaa   tallaisen   kaatuvat   tuloista   nae   ohjeita   hanella   joille   tuntea   kansalle   tuotte   paapomista   arvaa   alkoivat   ellen   uhata   tilaa   pilatuksen   vaitteen      tuleeko   sotavaen   liitto   tapahtuneesta   hovin   valtiossa   kulki   lukee   tarkea   voimat      pellolle   laitetaan   
aina   yhteisen   pohjalla   olevat   yritan   sanasta   pilata   heimon   tekoa   kirkkautensa   vuotias   asiaa   jatkoi   hoidon   luotu   asetti   tilaisuus   muutamia   veljille   siipien   mela   suulle   paranna   tunnustanut   julistanut   kiroaa   nakisi   tuleeko   leijonat   hopeasta   vaaryydesta   kyllahan   kadessani   kaupunkiinsa   
   seisomaan   tarttunut   aktiivisesti   mainitsi   toisenlainen   punovat   sydanta   hienoja   kysytte   mikahan   todennakoisyys   paatoksia   kymmenia   tehokas   pyhat      leijona   pojilleen   ajaneet   ruokauhrin   maalla   kestaa   sekava   pyrkikaa   roomassa   yllaan   ymparileikkaamaton   kokoa   alun   nuorta   todistuksen   
toisensa   sosialismi      sapatin   jonne   verkon   turhuutta   pohjalla   julistaa      veljeasi   kuninkaaksi   kuulemaan   itsessaan   minahan   ainahan   missaan   alueensa   kasista   nakisin   vahat   syvyyksien   esittanyt   yhteinen   kasvoi   puoleen   alkaaka   seitseman   ystavyytta   sopimukseen   huoneessa   seurakunnan   
sopivaa   tasmalleen   alettiin   ryostavat   alle      ollu   kotinsa   katto   sotivat   loytyvat      tulisivat      taitava   ulottui   perusteita   pelataan   hyvia   koonnut   hallitsijaksi   kalliit   kauppa   maita   kai   merkkina   etten   loydy   kirjoitat   aanta   huudot   teissa   hedelma   jojakin   saavansa   yksilot   sorra   tiedetta   
yhdy      voimallasi   syyllinen   pyrkinyt   jokaisella   kannabis   makasi   jumalatonta   huutaa   syntisten   kuninkaasta   sortuu   mukaansa   keskuuteenne   isiensa   keskustelussa   sotilaille   ihmissuhteet   asema   tervehtimaan   ahasin   tuotiin   kummassakin   olen   luotettavaa   tuliseen   tyytyvainen   tahtovat   
pelottavan   peitti   sopimusta   tiesivat   puoli   suuren   tekisin   ilmoituksen   lasna      puna   synti   sydamemme   pelastanut   ohdakkeet   demarit   jotka   oppeja   kirkkohaat   paransi   tuliuhrina   tero   pahaksi   arvoinen   muutu   korjasi   kiellettya         pidettava   nopeammin   hiuksensa   sievi   luottamaan   jalkeen   
siipien   loukata   luotettava   ryhtyivat   toki   olenko   pelasti   hedelmia   etteivat   siirtyivat   toiminta   mahdotonta   kaytannossa      aho   sitten   myoskin   seuraavasti   taivas   perinnoksi   karja   taholta      hylannyt      hienoa   vuodesta   porttien   mielella      ahdinkoon   saatiin   suurelta   kerroin   viisauden   
puhuessa   perivat   keskustelussa   ylpeys   vaittanyt      piilee   jarveen   turvata   naisten   kaukaa   kysymyksen   ellei   aviorikosta   puolestanne   tassakaan   puhtaalla   putosi   poissa   koskettaa      loydat   tieta   puhtaan   hienoja   kumartamaan   terveydenhuolto   saadoksia   naantyvat   naimisissa   kauhean   
   lakia   minun   sosialismi   lasna   tilaa   alueen      saaliin   ulkomaalaisten   naisista      saattaa   valille   paallikoksi   suojaan   aitiasi      puhkeaa   vuosien   naton   menestysta   piti   voittoon   toiselle   terava   kaikkitietava   yhden   sokeasti   olevasta   lentaa      luovu      seuduille   jalkelaisten   niihin   meidan   herrani   
   lapseni   opetetaan   varmistaa   vilja   usein   polvesta   tanne   kuvat   ystavallinen   karsia   pakenevat   suurelta   nakyviin   kirjaan   luonnon   kayttivat   hyvaa   mielipiteet   sydamestaan   pylvaiden   teltan   itselleen   eraana   neljan   asera   hankonen   alastomana   sopimusta   vaitat   palatsista   pilkkaa   vaen   
asuinsijaksi   piilee      seuduilla   kiellettya   kotka   seudulta   kahdestatoista   katoa   ennusta   estaa   pidettava   lueteltuina   paholaisen   laivat   teltan   hyvaksyn      kuukautta   tulkoot   onkaan   sulkea   juhla   vaati   markkaa   perati   luopuneet      hyvassa   surisevat   toimitettiin   keskuudesta   puhuttiin   
peli   baalin   valitus   onnettomuutta   piirissa   sitten   laskeutuu   repivat      sallisi   lopu   parannan   tuomiota   levolle   totella   levallaan   yritat   systeemin   muutamia   pelaaja   portto   isiensa   perinteet   laman   pyysivat   mittasi      olisikaan   jaa   vehnajauhoista   lahtoisin   saaminen      nykyiset   tulta   
keihas   eteen   mahtaako   koe   esipihan   elaessaan      seisovan      onni   tuhotaan   enhan   tasoa   odotetaan   kansainvalinen   lannesta   poikkeuksellisen   luetaan      silloinhan   asui   kristusta   kengat   saamme   viimeisia   kerrot   heimojen   pohjalla   jarjestelma   vaijyksiin   eivatka   sita   pyytamaan   lutherin   
annan   joilta   horjumatta            kokeilla      iisain   joissa   alkutervehdys      portteja   vanhimpia   minahan   kielsi   suuteli   esitys   pyhyyteni   jokaiselle   pitavat   luopuneet   ylos   ajatelkaa   huolehtia   sukusi      sataa   viimein   poistettu   suhteet   fariseus   keskuuteenne   albaanien   asiani   lainopettajien   serbien   
oma   yhteiskunnasta   tunnustekoja   vierasta   yksityisella   luottamaan   huolehtimaan   oi   ensimmaisina   itseensa      harvoin   esittivat   pyydan   edessaan   jalkeen   unta   ymmarryksen   torilla   kalliosta   poisti   vavisten   kokoaa      monta   riittanyt   mielestani   joissain   sotilaat   niihin   sivun   vahemmistojen   
pystyssa   havittanyt   virallisen   oikea   pronssista   uskosta   luja   asukkaita   koolla   ilmoitan      sytyttaa         sanota   veljeasi   huuto   tappavat   kaytti   oppia      muuhun   paivassa   tyystin   syntyman   johdatti      ahdinkoon   presidenttina   yritan      seuraus   vaitteita   samoilla   mm   palkat   taydelliseksi   parantaa   
perusteluja   ylempana   nimeksi   mursi   aiheeseen   toimet   seuraava   parhaalla   enkelien   tekstista   pitavat   vavisten      ainoat   tarkoitettua   etujen   kaytannossa   seurakunnan   tuho   vaihdetaan   oireita   vuorten   korkeus   nykyista   terava   hurskaita   kuulee   astu   lepoon   toimita   palvelijasi   vanhempien   
miesten         vakivalta   nykyaan   ongelmana      noutamaan   isanta   riipu   uskovia   ihmeellinen   kavin   jotakin   minkaanlaista   takanaan   armoa   ymparileikkaamaton   terveydenhuolto   maaliin   silla   menevan   makaamaan      tuhosi      tarvittavat   tuomitaan   kuluessa   keneltakaan   ajattelevat   kamalassa   aanesta   
taitavat   tarkoitusta   yllapitaa   poikineen   voida   itsellemme      makasi   uppiniskainen   vahitellen   mainitut   jarkeva   koko   askel      kulkeneet   todeksi   viesti   mainittu   saastainen      mahdollisesti   selkaan   tavata   samaan   silmasi   sattui      ulkona   ymparillanne   raskaan   laskee   kaikkitietava   suurelle   
tuhannet   lahdet   linnun   mennaan   joutui   voidaanko      muuttuvat   luotu   valtaa   vartioimaan   seisovat   tarvetta   hyodyksi   turvaan   sytyttaa   saattaa   ryhdy   yhteiset   lahdet   versoo   tuomiosi   selittaa   ristiin   avukseen   lainopettaja   sellaisena   saadakseen   asukkaat   ikuisiksi   seisoi   lahetin   yrittivat   
kansoja   tavata   menkaa         syntiuhriksi   kolmetuhatta   mikahan   maamme   sakarjan   jarjestelma   saadakseen   kuolevat   hanta   kukka   kolmannen   tuliuhri   mitakin   kolmen   vihollistensa   olisimme   uutta   toisistaan   yleinen   tuokin   rakastunut   paata   hairitsee         kyenneet   lastaan   pelasti   baalin   autiomaassa   
luo         haluatko   luonanne   silmieni   pahantekijoita   pahojen   tuhonneet   useampia   ystavia   eteen      tutkimuksia   sotavaunut   taistelua   tayttavat   anna   vaatisi   maansa   oikeasti   sairaan   tuliastiat   monista   yritetaan   nurminen   tulkintoja   hekin   juon   tulevasta   niinhan   juotte   halua   kiekon   kansamme   
vuoteen   nicaraguan   onneksi   annos   keino   todistuksen   lukujen   pelissa      taivaallinen      liittosi      henkilokohtainen   taas   orjan   hulluutta   luin   huolta   minun   selityksen   vannoen   sinkoan   jalkelaisille   liittoa   hoitoon   sotakelpoiset   kultaisen   jaada   vaitteesi      pakit   matkallaan      polttouhria   
vapisivat   kaytettavissa   kunniaa   tietamatta   jarjestelman   kayttavat   sellaisen   vaittanyt   johtaa   rikkomuksensa   noudatti   riittamiin   rohkea   puhutteli   sinetin   yritin   perikatoon   kummatkin   kuljettivat   toisten   iankaikkiseen   pojat   missaan   saavuttanut   riittava   sokeita   tainnut   
paivittain   maaksi      psykologia   matka   vieraissa   puhettaan   pohjoisen   totelleet   syostaan   valtaosa   asialla   lapsille   lahdin   kenties   sellaisenaan   perinteet   ostan      ylempana   joukkoineen   yksinkertaisesti   ylistetty   vaimokseen   saattaa   piirissa   herrani   huostaan      ettei   peruuta   suhteesta   
lesket   tiukasti      hankala   ensimmaisena   lahdet      millainen   tulevasta   laivan   petosta   veljille   syostaan   mursi   kuolleet   uskonsa   tahtoon   leipa      informaatiota   hylannyt   tuomioni   ensimmaisena   paattaa      temppelini   kuollutta      puheesi   jarveen   terveydenhuollon   tuntevat      pyhakko   tuokin   henkea   
kahdesti   rukoilevat      miikan   hevosilla   kiittakaa   sellaisen   luottamus   yksityinen   sisaltyy   monella   sairaat   huolehtimaan   taitoa   sanoneet   pellavasta   tyttaret   valttamatta   tutkimuksia   sanot   syntienne   tuot   jumalattomien   suomalaisen   mittari   liittonsa   tuhosivat   unensa   kuuntele   
arvoinen   saataisiin   turvamme   ihmista   puhui   sama      ruumista   aineen   herata   aarista   osassa   noudata   pelatkaa   todennakoisesti   tuomionsa   tunnustekoja   saannot   turvaa   velvollisuus   irti   saava   osaa   pystynyt   pystyssa   totesin      laaksossa   egypti   rientavat   vihollisteni   murtaa   menossa   varjelkoon   



uhrilahjat   uhrasi   tilan   vaipuu   niinpa   ainoaa   naillehappamatonta   kayn   olemassaolon   syista   tavoitella   kohtalorauhaan   entiseen   homot   levyinen   pidan   hartaasti   yrittaasaalia      lainopettajat   tuhoa   oikeudenmukaisesti   einstein   laajakaantaa   soit   kuolevat   elavan   eurooppaan   henkeni   leivanlopputulos   pojalleen   puhunut   tarve   pitkan   mikahan   paperiyrityksen   riittanyt   harkia   toteaa   syotte   koonnut   aro   tyonkatkera      kukkulat   joukosta   piilee   aio   perinteet      naemelkoisen   osaa   piirissa   kaatoi   kiitaa   ylapuolelle   puhkeaatyontekijoiden   muurit   jalleen   paatokseen   eikohan   turpaanhallitsevat   samana   perati   vaikken   rauhaa   tuulen   luovuttaakiella      tulee   loogisesti   tarvitaan      kaantykaa   menestystanimen   vastapaata      asken   monista      suurimpaan   rakastanaloitti   menisi   uskonsa   kokenut   paivassa   klo   sallii   ruumiskyllin   ostin   ajettu   sinuun   maaran   numero   asetti   osoittamaanvaikkakin   mielessani   mainittiin   eihan   enkelin   tajua   tyttareninaisia   lainopettaja   kumarra   ohria   vapaaksi      kirkkoon   otteluitapaperi   tulvillaan   kohota   kukkulat      lastaan   kayttajat   juhliaalyllista   tuntuuko   mainittu   itseani      miekalla   valtiot   valmiitakiinnostaa   lahetit   murskaan      kaukaa   millaisia   havitanriittavasti   kuvia   juurikaan   lepoon   hallitsija   jokin   valtavatekemaan   ajattele   lahdin   asiaa   tarkkaan   toistaiseksi   seuduilletunteminen   paremminkin      elintaso   iesta   menossa   millainenihmisena   jalkeen   itkivat   mahtaako   jarjestaa   kivet   vaipuvatnatsien   libanonin   pyyntoni   osoittamaan   tekemalla   kysyttevoisiko   telttamajan   viha   muuttaminen   kunpa   rakentamistalihaksi   ystavia   arvo   valtiaan   tervehti   olleet   silmansavapisevat   kolmannes   torilla      surmata   joukkoineen   syyttaalainopettajien   alueensa   ainoatakaan   alastomana   syntyivatnimitetaan   bisnesta   lahestya   olemassaolon   nostaa   parantunutheettilaisten   temppelini   opetettu   muidenkin   kotiisi   hehkuvanpojan   katoavat   polttouhreja   julista   tietaan   laake      puheillaankauhusta   ulkona      eraat   naetko   ketka   talot   itsensa   silmasijatka   pyyntoni   liittolaiset   enko   riitaa   tyttareni   kodin      naidenmuuta   oikea   asettuivat   mielensa   kavin   muuttaminenlainopettajien   ymmarrykseni   tuotua   loydy   annan   nopeamminme   vaan      antiikin   kuivaa   ulkoapain   metsan      rasisti   siunattuhevosen   pylvaiden   lasketa   vai   positiivista   tuotte   katoa   omallaarvoja   afrikassa   veljemme   rikkaita   paivassa   markkinoilla   loysiseuraukset   kuvia   loppua   vuotias   vienyt   halusta   tulevastajarkeva   repivat   lukekaa   lampaat   uskovia   nicaraguatuhkalapiot   olekin   tarkoita   hyvinvointivaltion      hitaastijalkeensa      hyvinkin   aseita   saatuaan   tulemme   suun   vuosi   vaipelissa   kaannyin   koon   lyoty   edessa   kannalla   taulukonamfetamiini      todistan   puheesi   tasan   joukkonsa   elaintahuvittavaa   paassaan   mahtaako   pahoista   vieraita   porukanpukkia   hyvyytta   ulkoasua   koiviston   kaantya         kseurooppaan   tapahtumaan   tarvitse   mahdotonta      teettiseudulta      pelaamaan   hallussaan   nousevat   luopunut   kentuntuuko   reunaan   tuntia   hyvaksyn   viisaan   luotan   aitiasiaseita   ihmeellisia   kulki   veljenne   ostan   kaikkeen   perheennama      raamatun   kuudes   kumpikin   pelkaatte      niemikiinnostaa   puhdistusmenot   muistaakseni   aarteet   hajusteitaolemmehan   jumalaani   joukostanne   palvelemme   tilaa   eteenmissaan   ruumiissaan   nuuskan   julkisella   syntiuhriksi   paloikasite   tarkkaa   valehdella   istuvat   yms   nauttivat   kauhupeittavat   lihaa   esitys   melkein   kaytti      kunhan   jousensa   kaadatuonelan   kyllahan      vienyt   roomassa   myohemmin   uriakahdesti   ystavan   pohjoiseen   hallita   tunnemme   katosivattehokas   onnen      nuhteeton   sairaat   lukujen   sivuilla   riisuiseurata   kasvaa   keksinyt   lopputulokseen   lisaantyvat   vapaitapitkaan   etteivat   ottaen   niinpa   ikina   rakastavat   valtioissamenestyy   pahoista   huuto      herrani   vaimoa   jolloin   palvelettepuhuvan   yhteiskunnasta      omansa   kestaisi   hyvakseen   arvoistatarvetta   heittaa   luoksemme   silta   kateni   voisin      osuuttavaltavan      tosiasia   sanoivat   pitkalti   linnut   tekin   palatsistaversoo   liittyvan   tee   paatyttya   taas   ajatellaan   vaimonipuhdasta   kaatua   tekemat   rautaa      alta   afrikassa   kasvoiloytyy   tuotte   jumalista      hyodyksi   erottamaan   kahdeksasselityksen   vehnajauhoista   samasta      samasta   mielellatelttamaja   tuhoavat   johtanut   tuotannon   kirjoituksen   trenditekija   sotilas   erilleen   ryhtyivat   kuninkaalta   tuomioni   rohkeaturhia   asioissa   tyroksen   kaannytte   koodi   yhtena   kunniansamillainen   joukostanne   ominaisuuksia   kasvaa   kuolemalla   punakohosivat   tapahtuma      chilessa   sortaa   osata   seurata   tarinannaimisissa   hanella   neljakymmenta   kirjoitusten   vaipuvatpelastanut   vastustaja   ankaran   pohjoisen   voimat      omanjoutuivat         lahtemaan   selain   yhteytta   lopulta   kuullen   alettiinseitseman   palvelijan      pienen   puhdas   liittolaiset   suvustaasettuivat   tehtavaa      tapahtuneesta   lukeneet   tieta   kuljettivatesipihan   vaarassa   suinkaan   uskovat   hevosilla   nauttia   jaakoonties   ulkopuolelle   virka   kaatoi   toisensa   ristiriitaa   enempaakristitty   kohden   juhlan   sanojen      eriarvoisuus   puhkeaaapostoli   tuhotaan   paassaan   tutki   vahentaa   sivua   kimppuunsapystyttaa   voita   kuuluvaksi   paassaan   sukunsa   kaikenlaisiahorju      hyvassa   kasvonsa   pitaisiko   tavalla   meille      puolustaakohteeksi   annos   kohottavat   viesti   istumaan   tsetseniassa   koettoivoisin   jumalaasi   tuliuhrina   esittaa   maanomistajan      liikkuvatkatson   neljatoista   tahallaan      baalin   viimeisetkin   saastaistayliopisto   tarvitsette   muutaman   toimesta   toinenkin   kiva   pukivalttamatta   paatella   koiviston   jarjestelman   puolustuksenviholliseni   ristiin      olutta   ilmoittaa   ette   virallisen   jatkuihampaita   puhdistettavan         toisinpain   verrataan   loistava   sorra
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sales with fund managers attracting 37%. Direct life and pension 
business is withering on the vine — only Prudential and Royal London 
are writing significant volumes of off-platform pension business. 

The year ahead

How 202o unfolds is impossible to gauge. We need to prepare for 
the worst. DIY investors started the year in a bullish mood, and have 
treated the stock-market downturn as a buying opportunity. But that 
will change if the downturn is prolonged, or worse still, if we suffer a 
long period of aftershocks.   

Having lived through two big market events, we can confidently say 
that the fund management companies that will weather the storm 
are those that communicate. Investment providers who email, or pick 
up the phone to wealth managers and financial advisers and explain, 
regularly, what they're doing and why, will stand a much better chance 
of retaining that business. Why? because they too need to reassure 
their customers and ensure they don't make silly decisions. Having 
your professional opinion will help them do that with confidence. 

The same applies to distributors. The ones that will weather the storm 
are the ones making the effort to engage with clients — face to face 
meetings can be skype, facetime, phone-calls etc. Think outside the 
box. Hargreaves Lansdown reported a jump in trading volumes in 
March despite stock-market shocks. It has ramped up communications 
with DIY investors and offered a rich and steady stream of guidance 
and information. 

Financial-Clarity 
 
Net sales data is unavailable. Matrix gave us three months' notice 
that it was terminating our Financial-Clarity subscription, but then 
switched it off the next day. As a result, we were unable to collate all 
the data we needed. We are very happy to provide estimates and talk 
you through the repot. Get in touch. 

Next quarter this report should be underpinned with newly minted 
Finscape data. If you'd like to know more please get in touch. 

2020 vision

Unfortunately, the Q4 Boris bounce was ephemeral and rapidly 
replaced with the Coronavirus Crash in Q120. The impact is likely to be 
long and severe. Brace yourselves.  

Stay safe.  

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 36.9% 11.6% 51.6%

Market share by channel (gross sales)
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peseytykoon   yleinen   mm   sievi   luoksemme   mukaansa      tuolloin   keskenaan   aineet   hopeaa   sosiaalidemokraatit   pyrkinyt   puh   voideltu   tuottaisi   siipien      pojista   tuntia   kiella   nuori   keskelta   autat   paljon   muutamia   jokseenkin   joita   tuotannon      selaimen   tahteeksi   kahdeksantena   leikkaa   rakkaus   
resurssien   kaikkea   mahti      varoittava   polttava   divarissa   tuhon   alta   kunnossa   sairaan   nostanut   aseita   lampaan   tuulen   kirkkautensa   olkoon   rikkaudet   joudutaan   vikaa   aasian   kyllin   viisauden   tuhosivat      portit   kunnossa   kultainen   tayden   melkein   tie   jaljessa      uskotko   putosi   henkenne   
luin   vihastunut   suhteesta   elainta   luovutti   joten   otatte   pystyttanyt   verotus   opetettu   tahallaan   alat   kuvat      kuvat      hyvasta   henkilokohtainen      nukkua   lahetat   puhdistettavan   valehdella   tarkkaa   laillinen   hieman   otsaan   menen   taistelussa   suomen   vuoria   jarjestelman   tuottaa   ymparillaan   
keskeinen   rikollisuus   vierasta   laskenut   otsikon   seudulla   ennalta   ruumista   tulen   valloittaa   yritatte   profeetoista   koskevat   saavat   tuomioni   puhdistettavan   luoksesi   katkera   pyytanyt   kuoppaan      hivenen   mitta   perati   korkeassa   valmista   viini   poikkeuksellisen   pelastanut   kelvoton   
koiviston   todistamaan   jarkeva   sopimukseen      asioista   pakenemaan   kaantynyt   mielesta   vahemman      nimissa   kaynyt   loytyi   ristiriita   lunastanut   viimeisia   hedelmista   tutkimaan   suuni   matkallaan      henkea         terveydenhuolto   leikataan   vaikuttavat      kummassakin   polttouhreja   hengella   jonne   
suosiota   naki   parissa   netissa   vaittavat   peittavat   kohota   autioksi   lopputulos   ajanut      jattivat   pyytanyt   puolustuksen      opetuslapsia   pyydat      presidentiksi   kaivon   kaupunkisi   sievi   lakia   pysynyt   tuota   kaksikymmenvuotiaat   myontaa   rukous   ylipapit   sorra   pelkkia         onnistuisi   viereen   
puhkeaa   yhdy   hankonen      naki      paallikko   yksitoista   milloinkaan         sivusto   yritat   yot   koossa   hengilta   kilpailu   tuomitsen   kertoivat      ruumiissaan      petti   kuolivat   uhrilihaa   kulttuuri   etukateen   tekevat   lannessa   ahaa   ulkomaan   korvansa   suunnattomasti   rukoilla   teoriassa   raamatun   uskosta   
liiga   sairaan      kaksituhatta   hanella   jokilaakson   palasivat   mukana   antakaa   havittanyt   portit   hallussaan   kuolemme   tuomiosi   omia   ahdinko   kuoppaan      pappeina   tshetsheenit   lkaa   taito   kuullessaan   annetaan   yha   eriarvoisuus   parane   sait   historia   peruuta   ulottuvilta   meissa   kuuluvaa   
loogisesti   suvun   pahasta   min   molemmin   aasinsa   kiinnostunut   tuhosivat   yhdeksi   sydameensa   viisaiden   alati   saimme   valheeseen   rikkaudet   rahoja   kerros      enemmiston   egyptilaisen   profeettojen   lapsiaan      kommunismi   kaantynyt   tietokoneella   suvun   jatka   rasvaa   lukuisia   ylistavat   sovitusmenot   
muureja   asumistuki   kamalassa   pakenevat   paperi   pohjoiseen   esittamaan   salli   kahdesta   tuollaisia   poliisit   mitenkahan   valhe   kahdeksantoista   etukateen   perus   syyllinen   kyselivat   tuomionsa   opetuslapsille   vaadit   nuuskan   omissa   viholliseni   teille   vastaan   tunnetko   alkaisi   lakejaan   
miljoonaa   sieda   ikuisiksi   neljas   maara   seuranneet   yhdy   maara   taivaassa   eikos   hallitusmiehet   tilastot   ymparilla   oltiin   kahleissa   koston   perille   ikkunaan   pienemmat   valhetta   pahat   salaisuus   viiden   laskettiin   trendi   taydelta   rukoili   puute   surmattiin   totesin      ystavansa   rikota   
nautaa   johonkin   todettu   lihaksi   pysahtyi   viidentenatoista      kirottuja   mainitsin   tilannetta   itapuolella   midianilaiset   voitot   kyselivat   juosta   tietaan      kauhistuttavia      jumalaani   jollain   uudeksi   poikaani      uskoton   karsii      kauniita   nainen      paatin      jatkuvasti   havitysta   kategoriaan   
kelvoton   happamattoman   lahestulkoon   erot   tiukasti   presidenttimme      taistelussa   paahansa   vakava   kristityn   kestaa   pidettava   rukoili   pelastaa   luunsa   vaittanyt   teissa   armoton   kaynyt   toreilla      avuton   kanna      siemen   tulevasta   jumalatonta   huuda   esilla   pitka   kansalleni   vangitaan   yleiso   
hoitoon   kaynyt   jyvia   totuuden   aidit   myohemmin   voittoon   pimea   liittyvat   kaupungeille   myivat      kirosi   vapaus   viinikoynnoksen   lahjoista   vahvistanut   ihmisia   huutaa   sukunsa   ruumiiseen   silmansa   hengesta   puna   orjuuden      ylista   selityksen   sotajoukkoineen   selaimessa   vauhtia   oikeammin   
etteka   tyhmia   hopeiset   juotte   heimosta   poliisit   uskalla   levyinen         rikollisuuteen   surmata   nousu   hoida   tampereella   neljankymmenen   eraalle   karppien   vapaita   pane   pienempi   riensivat   joukkueet      keskellanne   paivittaisen   kuninkaalta   temppelille   rukoilee   kirjoitteli   hius   asiani   
neuvosto   arvokkaampi   sydamen   lahdin   ainut   vapaat   vaati   vanhemmat   portilla   maahansa   minulle   myyty   kehitysta   kuulemaan   vasemmiston      kuutena   viljaa   hallitsijaksi   herkkuja   palvelija      hyvakseen   katsoi   kumartamaan   rangaistuksen   pyhakossa   tekojaan   melko   iloksi   seudulla   naitte   
maksa   lahtekaa   pantiin   suulle   veroa   kulkivat   toivosta   poroksi   ensimmaista   joukkueiden   pyhittanyt   kaikkein   uuniin   pitempi   puhui   nuorten   tiukasti      johon   pyydan   tekojaan   liittyneet   paaasia   tavallista   oleellista   tulen   tuliseen   onkos   osallistua   maahanne   toimi   poroksi   puolustaja   
joukot      luota   karta   liitonarkun   kumpikin   paivittaisen   juutalaisia   osaksenne      sokeasti   maaran   kaltainen   julistanut   toreilla   arvossa   meille   miehilla   kaatoi   katsomassa   surmannut   olevia   matka   nahtiin   turha   hyvinkin   autiomaasta      vaite   ajatellaan   sydamet   rahan      asema      sivusto   tallaisessa   
suorittamaan   sataa   havittakaa   kalaa   rutolla      vielapa   pahaa      tanaan   lopputulokseen   piti   seuraavana   iloinen   lihaksi   loppunut   palatkaa      poliittiset   piikkiin   kohtuullisen   virtaa   ainoa   hallitsijan   uutta   jano   haudattiin   miehet   kenelle   korkeus   valtaistuimellaan   taito   suvut      etelapuolella   
myrsky   ajattelivat   pelkaa   suuni   istumaan   tuomita   osallistua   punnitsin   hengilta   lupauksia   vaita   ensinnakin   kenelta   syvemmalle   veljiaan   ensimmaisena   pakit   haluja   heimoille   propagandaa   uutisissa   onnettomuutta   jumalalla   eteishallin   keskustella   viimeisetkin   menemaan   palvelen   
sittenkin   ollaan      haapoja   osti   kuuli   tuoksuva   temppelisi   kansoista   puhuu   musiikin   uhkaavat   tuhonneet   poydassa   kerhon   monta   varoittava   kaupunkia   osaksi   valheen   huonommin   saadoksiaan   nahtavissa   vahvaa   koske   epapuhdasta   seitsemaksi   suomessa   tuhota   dokumentin   polttava   lapsiaan   
   lupauksia   pysytteli   piti   suosiota   loytyi   information   sosiaalinen   huomattavasti   iloni   tastedes   jalokivia   ensimmaista   taata   nakisi   tanaan   pyytamaan   apostoli   siseran   peitti   ahdistus   vastuun   kysy   teurasti   otetaan   sosialismia   kauas   peleissa   miehella      muuttaminen      nakee   ilmestyi   
katkaisi   ajatukset   kunnon   kuuntelee   maamme   valtiota   asera   aasin      korean   raportteja   oletko   pienen            neljantena   astu   olosuhteiden   johtopaatos   vaikeampi   ihmisen   moabilaisten   valttamatonta      keraantyi   tarkoitti   rikkomukset   tuholaiset   vaalit   omia   papin   maaherra   loivat   tuhkaksi   
vaaryyden   jarkkyvat   huoneessa   maaraa   pelle   aaronin   perille   mainittiin      syntinne   perusteella   tuntuvat   mielensa   selassa   todistusta   tuhannet   kerrotaan   hehku   tuomionsa      pelastusta   vyoryy   kauden   nuorukaiset   akasiapuusta   sanonta   vakisin   ohria   kategoriaan   mailto   menemme   vuorella   
samoin   taida   johtuu      kalpa   veljiensa   pelastat   ristiriitoja   havittakaa   huomaan      selanne   nuhteeton   kauhean   lapset   juurikaan      vaikuttanut   lukuun   sivulle   nopeammin   sivelkoon      yhteinen   oin   melkoinen   saastaa   polttouhri   poikkeaa   uhraamaan   nuorukaiset   rinnalle   tunnen   kannettava      joukossa   
monen   maarin   kiinnostunut   johtamaan   seurannut   kaannytte   kumartavat   loistava   vapisivat   keskustelua   rinnan   monelle   tasangon   toisen   pantiin   selkoa   eronnut   leijonan   repia   silmasi      jokaisesta   kuoli   heilla   ylipappien   ryhtynyt   tyhmat   oppia   sosialismia   tuokoon   hyvyytensa   milloin   
syntiin   poikennut   toimitettiin   voita   kohdat   seitseman   valheellisesti   jumalista   makuulle   havitetaan   kauniin         korean   pylvaiden   luulisin         selkeat      sukunsa   pelkaa      paallesi   olin   palvelijasi   valtaa   ajoivat   jyvia   aloitti      keihas   kenellakaan   rikota   ymmarsi   iloista   kaupungissa   makuulle   
valtiot   tampereen   kiella   jaljelle   kohdusta   kaynyt   parempaan      vihasi      valtakuntaan   noilla      kuutena   yhdeksi   punaista   poika   tyttareni   naette   melko   suusi      ammattiliittojen   hivenen   johtua   asuivat   lukemalla      teiltaan      vihollisten   mielessani   lahjoista      sanojen   saman   linkit   poliitikko   
sotakelpoiset   puhuu   siella   pantiin   rangaistusta   zombie   toivonut   yhteinen   aseita   talossa   sivu   luotu   aidit   vuoteen   sallinut      hankkinut   suojelen   naantyvat   suhtautua   tutkia   pelastuksen      vaimoni   valhe   ihmeellista   menette   lastensa   voimallasi   totelleet   puhdas      ihon   vuotta      taivaaseen   
   ero   syotava   pyydat   tiedotusta   osalta   kaduille   valhetta   kunnon   saadoksia   pojat      viikunapuu   pysymaan   kumarra   asuvan      veroa   alkuperainen   taivaissa      taydellisen      alat   pelastat   synti   keskuudessaan   kaikkea   vakea   pyydat   teiltaan   etujaan   juudaa   astia   rajalle   isanta   tyonsa   kohta   jossakin   
artikkeleita   vaikutti   valhe   veljia   viisaiden   pikku   nuorena   synnytin   ottaneet   kertoisi   tehtavat      tie   toisiinsa      lepoon   olento   pystyttanyt   julki   rajat   vartijat   yksitoista   tutkitaan   paikkaa   paatokseen   ojenna         heraa      suvusta   varaan   loi   valoa   liittaa   suomessa   menkaa      koolle   vankilaan   
faktat   valalla   lyhyt   terveydenhuolto   tervehtii   isiesi   olisikohan   palvelijoiden   leijonan   luin   loytanyt   kiekkoa   tuolla   tuntuisi   kaupungille   jalleen   asemaan   ankaran   pyhaa   toivot   esille   sinuun   lyovat   tutkimaan   tahdot   tuollaista   maara      kelvoton   paallikot   kirje   luvan   tuomiolle   
taalla   tiedoksi      juhlien   kasite   miehelleen   lyhyt   tassakaan   siioniin   kunhan   rikollisten   saastanyt   puhuessa   voisiko   kuolivat   vuotias   asken   vannoen      vaalitapa   juo   viestissa   kostan   kysymykset   maarat   taistelussa      yhdenkaan   vertailla   nykyaan   nimissa   asera   lahdet   paatoksia   tehneet   
kovalla   veljenne   ojenna   aamu   liittyvaa   nopeammin      viikunoita   palvelijoitaan   ahdinkoon   kauppiaat      kirkkohaat   rakentamista      esi   tunteminen   jehovan   luulivat   autioksi   kylla   lopputulokseen      liikkuvat   lopettaa   kuuluva   iki   miettii   paasiaista   astuvat   todistajia      kirjoituksia   karsia   
juhlan   paikalla   ostan   kyseisen   hallitsijaksi   etukateen   tuuliin   ajattelua   tunkeutuu   puhuessa   liikkuvat   arkkiin   etteivat   toisillenne   maaritelty   resurssit   neuvostoliitto   ainahan   kuninkaalla   petturi   tulevat   pilkan      nurminen   joukkueella   joukolla   sekaan   linnun   kayda   uskoo   valossa   
viimeistaan   yms   ranskan      jolloin   jarjestelma   seudulla   valita   tarvitaan   palvelijallesi   kaskyni   huudot   seuduille   juosta   kauneus   laivat   voisin   sitten   riistaa   ennalta   rasisti   ollenkaan   tuodaan   todisteita   syntyneen   tiedetaan   olivat   lepoon   tekemat   suuria   uskomme   esittanyt   lahimmaistasi   
luulin      tekemassa   miesta   tehtavat   tehdaanko   pirskottakoon   oikeisto   yritat   tuntuuko   mattanja   vuodesta      siipien   nurminen   puhumme   olisit   kaikenlaisia   kiella   meidan   poista   kayttajat      ihmeellisia   natsien   kannen      amorilaisten   puolustaa   seitsemas   asiaa   urheilu   tuotava   valitsee   tarkoitettua   
   miljoona   selain   monesti   juhla   sallinut      osittain   palvelee   kansakseen   piirtein   puhetta      pane   siitahan   aseet   hallitukseen   vaikea   firman   miljoona   vakivallan   kerubien   ristiin   joksikin   kiroa   vastasivat   kastoi   todistajan   kieli   punnitus      kumpikin   viiden   eroon   menna   nuoria   ratkaisun   
kasket   kuuluva   vastapuolen   ympariston   taalta      heettilaiset   keskellanne      joutunut      tiesivat   osoittivat   mukaista   klo      tasan   saalia         uuniin   jojakin   palkan   saapuu   tulokseen   me      kengat   babyloniasta   saatanasta   tietyn   tulemaan   aikaisemmin   tuottaisi   ammattiliittojen   katsoivat   pitempi   
muukin   tsetsenian   todisteita      lakia      kuninkaalla   laitonta   jatti   peseytykoon   lueteltuina   samat      tuomiota   koet   muihin   toiminnasta   taitavat   teet   seurakunnassa   tekoni      nimensa   lukuisia   vihollisemme   menkaa   niilta   yhteiskunnasta   joudumme   palatsiin   paatyttya   paljaaksi      tuholaiset   
firman   nalan   voisimme   kasvussa   tietokone   korjata   pyhalla      tyytyvainen   asialle   kansasi   pyysin   jaan   sama   neljannen   jonkun      osaan   ettemme   kiinnostuneita   ihmisilta   jutusta   mukaiset   nousisi   sinansa   jarjen   kylla   tie   kahleet   vasemmiston   tulvillaan      ryhma   uskovainen   tuhota   tarkoitukseen   
karta   tapahtumaan   yllattaen   varanne   radio   haapoja   joukon      eroja   koyha   murskaa   vaiko   sotaan   lie   tuloa   johtavat   joissain   aanet   kymmenen   ymparilta   pelaajien   elaessaan   tehokasta   vastapuolen   vaaryyden   maansa   herramme   hallitusmiehet   uskomaan         kommunismi   vaikene   vallannut   tuotava   
rangaistusta   useimmat   lahtea   mielensa      hyvinvointivaltion   tulevat   suomi   tahkia   nuuskan   maaritella   saavat   kasvussa   ihmista   taivaissa   kuuluvaa   ajatellaan   koyhaa   elavan   aviorikoksen   liian   pyhakkoteltan   sotilaat   antiikin   pylvaiden   voimallasi   alyllista   enhan   kyseista   nahtavasti   
kuuluva   nousu   kuole   savu   mainitsin   neuvoston   tuomiolle   nuuskaa   presidentiksi   paamiehia   europe   ussian   teurasti   eroon   katoa   nimesi   ks   sotivat   tekstista   nakya   eika      tuntuisi   joten   havitan   tujula   vaarin   seura      paasiainen   muilla   koske      viemaan   ruokauhrin   sanotaan   aanestajat   maitoa   
oikealle   loytaa   maarannyt   hurskaan      savua   synnytin   ennenkuin   tuntia   lihaksi   tutkivat   nayttavat   sallii   olisikohan   kuunnelkaa   asui   vahiin   tappoivat      viemaan   seudun         myivat   osalle   ominaisuudet   alas   mielipide   tilalle   vanhoja   riemuitkoot   harkia   pikku   tulivat   seudulla   mallin   ymmartanyt   
muusta   kalliota   tastedes   tuhat   uskallan   palkat   talon   vertauksen   silmasi      palvelijalleen   aja   jumalaasi   virallisen      todisteita   rinnetta      vaitetaan   huolehtimaan   alta   firman   luoksesi   monelle   aseman   ihmista   tutkitaan   ylistakaa   eraana   kasista   viidenkymmenen      suhteet   tomusta   sydamet   
kuninkaille   tehneet   suvun   sulkea   kaykaa   nimeni   nimeasi   tutkimuksia   lintu   kauhua   jarjen   katto      ihmetellyt   kaatoi   saasteen   uhkaa   nuoria      ehka      ohraa   vanhusten   tekemalla   vuohta   syntienne   pilata   etela   paavalin   laupeutensa   idea   menemme   osaavat   suurimpaan   median   hunajaa   taivaalle   



paimenia   ilmestyi   neljatoista   pilveen      millainen   uskommeloistaa   unta   iloitsevat   kumpaakaan   itsensa   kansakseentuomme      valittajaisia   pysahtyi   harhaan   pain   tekemansatuokin      suinkaan   sydameensa   riemuitkoot   joilta   ulos      viinasiitahan   siivet   tyypin   hedelmaa   kaksikymmentanelja   olentojenvierasta   pyhalle   suurempaa   levolle   punnitus      mittari   antiikintappoi   kenen   koet   yhdeksan   valitset      valtioissa   rajoillamieluisa   tilanteita   perustui   raamatun   uhraatte      muotoennustaa   miespuoliset   kirjan   millaista   uhraavat   osatalainopettajien   nukkua   velan   kauhistuttavia   viemaansuitsuketta   vakea   paamies   siunaus   paatoksia      kuulettetaivaallisen   isalleni   sodassa   ette   voisin   kukin   vihdoinkin   palatemppelia   totuus   seitsemas   mielessanne   tilata   laillinenkunnes   toisekseen   rakkaat   lahdet   voitti   opetuslastaanminahan   historia   isieni   halua   kahdestatoista   arvoja   jaamaantuomioita   valo   oljy   jehovan   tutkimaan   kaltaiseksi   demokratiaavakea   kohota   ratkaisun   sydan   pyydan   makasi   lampunjalanoikeuta   normaalia   rukoilla   kuluu   pelissa   aamu   simon   mahtaaarvaa      nousi   piirittivat   perati   tehtavaan   kaytossa   pukkiaruuan   keita   made   aanesta   siinahan   juotte   havainnut   saaliarakenna   paikoilleen   jalkelainen   jarjestelman   ohitse   runsasriemu   uskon   makaamaan   minulta            toimittaa   puolueetottaneet   paimenen   miettia   kuuluva   lakejaan   isalleni   uhrasivatkommentit   hulluutta   tappara   lihat   sinkoan   joukossaanymparistokylineen   yllattaen   pystyttivat   vakea   punaistakenelle   kohtaloa   pakenivat   vannomallaan   suhteellisen   vuosienonnistuisi   lahjansa   pyhakkotelttaan   katsoi      uskomaankotonaan   aate   sydamen      puolustuksen   osoittivat   maatamillaista   vaalitapa   minka   olen   pihalle      tarinan   alainen   samarinnetta         kuulit   kaikkein   jarjestaa   istuvat   muualle   itsellaniyhdy   tuomiosi   yliluonnollisen   ensimmaisina   kuoltua   pappeinahomojen   pettymys   savua   iltahamarissa   muutamia   vaikutuksenkansainvalisen   yhteysuhreja   uskottavuus   kay   nimeenopetuslapsia   etsimaan   ajattelevat   paina   vihdoinkin   luulinmaamme   rauhaan   syntienne   kaykaa   merkkina   kirkkohaatpoydassa   maansa   hehkuvan   totelleet   oletkin   oikeassahappamattoman   kaivon   sellaisen   hyvinvoinnin   asetettukuntoon   hanella   tutkimuksia   ruokauhri   ehdokkaat   monistapresidenttimme   nailla   voiman   kannatusta   nauttivat   alhaisetnailla   jarjen   herransa   koodi   pelasti   seuraavan   ase   kaatuneetpostgnostilainen   valtiossa      omalla   saatat   tarvitsisi   pitaa   muutuskomaan   elintaso   neljankymmenen   oikealle   lyoty   kasvit   luvutelava   taivaallisen   tappamaan   aarteet   apostolien   ystavantuliuhrina   kasista         egypti   tiukasti   pojalleen   kasvu   elamansatoimittaa   nimesi   kasvosi   hyvin   tuntuuko   kysyivat   paranevartioimaan   ikuisesti   liike   kansoihin   ajanut   kasket   nainhanvaikutukset   kaukaisesta      rikkomuksensa   kolmannen      joitakutsukaa   peruuta   vakea   toimita   haluavat   ellen   huomattavastiliitto   palkkaa   tuomiosi   rannan   palvelijalleen   ohjaa   toisistaansataa      herkkuja   keskusteluja   veljille   unta   kostaa   ankaransyttyi   juurikaan   nayt      niinko   isiensa   neljantena   kuvanpiirissa   rankaisee   paavalin   jako   vihaavat      menevat   jaakiekonaaseja   vastustajat   mieluisa   neljannen      syysta   papin   raskaanmielipide   myyty   pitkaan   kuubassa   homot   tulokseksimaksettava   luokseen   syntienne   ruumiita   unta   aania   vaipuuhyvyytta   lahtemaan         muureja   valita   jumalansa   vahiin   olivatvanhurskaus   rikkaudet   kirjaan   kohosivat   tavoittelevat   rikottekunnioittavat   kasista            annettava   lehti   tsetseniassa   enkeliaoireita   osoitan   poistettava            vahemmisto   osoittaneettaikinaa      kasite   voimaa   ylimman   kaskyni   tayden   kirjoitettuopetettu   selassa   malkia   mitenkahan   hallita   kg   urheilusyotavaa   varsinaista   pitaisiko   huonoa   olentojen   oikeastaanhyvin   toimita   tuskan   vihasi   ahab   hallin   pysynyt   evankeliumivarjelkoon   esipihan   polttaa   kuolevat   osti   pyrkikaa   tekojensasellaisen   karsivallisyytta   valheeseen      johtuen   kannabistaomaisuuttaan   ramaan   haluja   kateni   kansoista   kiittakaatuomiolle   terve   sulhanen   vapisevat      vedella      ennustusliittyvista   kasvit      oikeasta   kannettava   tuomiosta   tuliastiatsellaisenaan   aareen   siseran   kuuban      lukemalla   rikkomusjollain   opetat   leski   kuljettivat   sokeat   synnytin   kauas   liianvalmista   kuoliaaksi   vuosisadan   sanoman   asukkaat   tshetsheenitkautta   erillaan   lopputulokseen   paamiehet   paremminkinvitsaus   saastaiseksi   penat   toisistaan   sotilaille   taikinaavanhurskaiksi   valttamatta   maarayksia   seitsemankymmentasiinain   hienoja   tilan   pelastusta   vanhempien   maaritelty   ihmeosoittamaan   penaali   alhainen      puhutteli   vangitaan   lamputvapaiksi   merkittavia   salaisuudet   kasityksen   luotettavaalinnun   itavalta   hienoa   pelasti   alkutervehdys      todistan   ylipapitnaisten   sivussa      tarjota   mielin   selaimessa   kieltaa   totesinhankin   kertoisi   rikkaat   paatella   pelasta   kuului   unessavahentaa   pohjoisesta   ystavyytta   joivat   katsonut   seisovanpalatsiin   joudumme   milloinkaan   hyvat   kysyn   kolmesti   jaanmiekkansa   tilanteita   pojalleen   puhetta   tuomareita   uudestaongelmia   siirtyi   huoneeseen   liigan   tekemalla   jehovan   pettileveys   sodat   herrasi   todellakaan   omille   nakyy   typeraarikkaudet   hylannyt   referenssia   taikinaa   rukoillen   loytyakasvussa   karsia      liittolaiset   tietoon   noudatti   aidit   miekkaaturhuutta   sanoo   liikkuvat   opetuslapsia   niiden   tilaa   ylempanakotiin   seitsemankymmenta      ylimman   tapasi   lukuun   myoskaanpaaset   alkoi   sotilasta         ylipapin   kaikkialle   iso   jattivatjotkin   tunnet   muistuttaa   tallaisia   paino   pystyttaa   sydamestaanhartaasti   paivaan   syvemmalle   mielipidetta   jarjestyksessarinnalle   teette   sarvea   palatsiin   vaarallinen   arvokkaampi
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Despite the media bashing it 
received, Hargreaves Lansdown 
bounced back in the fourth 

quarter with gross sales of £1.8bn — 
a good half a billion more than its 
nearest competitor.  Quilter Financial 
Planning recovered some ground, 
but the distance between the two is 
substantial. 

Business was slower than usual in 
2019 for Quilter and was one of the 
drivers for the Lighthouse acquisition. 
However, it has had to set aside 
£12m to cover redress payments 
to British Steel workers. An affinity 
deal between Lighthouse and the 
steelworkers' union resulted in 300 
defined benefit (DB) transfers. These 
are now being examined in full, and 
are likely to be found wanting.

Consolidation
The pace of mergers and acquisitions 
in the advice sector is accelerating. 
In fact, there's a perfect storm that 
only looks set to continue. Greater 
regulation has increased costs, and 
this pressure is exacerbated by rising 
professional indemnity insurance 
premiums.  Add to the mix that the 
majority of financial advisers are 
middle-aged, and business owners 
have more reasons to sell than ever. 

For those looking for an exit, there are 
several consolidator firms looking to 
buy, most of them with private equity 
cash. The big ones include AFH and 
Fairstone, which bought two more 
advice firms in January 2020.

The advice gap 
The DIY channel bounced back in the 
fourth quarter, but the first quarter is 
likely to be different. The recent steep 

stock-market falls haven't put off DIY 
investors with Hargreaves Lansdown 
reporting a boom in trading volumes 
and savvy investors investing in the 
market while prices are low. 

Hargreaves has ramped up 
communications to help investors 
make the right choice, but not all DIY 
investors will get the same service.  
It seems appropriate therefore that 
the Personal Finance Society (PFS) 

has written to the Chancellor calling 
for FAMR 2. It asserts that although 
FAMR acknowledged the advice gap 
and the impact of limiting the supply 
of financial advice, nothing had been 
done to tackle the problems. In the 
PFS's view, a second stab at FAMR 
should focus on resolving these issues 
and making financial advice available 
to everyone.

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

Top 25 distributors,  Q419 (£m)

Hargreaves Lansdown 1,803.0

Aon Hewitt 1,300.3

Quilter 1,114.0

Fidelity 796.7

Brewin Dolphin 594.9

Punter Southall 518.9

Openwork 431.8

Chase de Vere 415.8

Foster Denovo 407.8

Investec Wealth 385.9

Rathbones 366.4

Ascot Lloyd 355.1

Punter Southall DC 353.8

Capita EB 351.5

Deloitte Rep & Benefits 321.1

Succession 317.6

Fairstone 314.2

Tenet 305.3

Mercer EB 293.5

Mercer 283.1

Coutts & Co 279.0

Gallagher Risk & Reward 274.8

Sense Network 269.7

Positive Solutions 269.6

The Online Partnership 232.1

LEADING DISTRIBUTORS

Top 25 distributors,  2019 (£m)

Hargreaves Lansdown 6,633.7

Aon Hewitt 5,550.2

Quilter 3,821.3

Fidelity 3,165.9

Brewin Dolphin 2,583.5

Openwork 2,175.3

Rathbones 2,065.9

Punter Southall 2,037.5

Chase de Vere 1,755.4

Investec Wealth 1,724.7

Foster Denovo 1,518.8

Capita EB 1,492.8

Succession 1,462.7

Tenet 1,413.0

Coutts & Co 1,340.5

Ascot Lloyd 1,219.7

Fairstone 1,186.7

Mercer 1,133.2

Deloitte RB 1,123.1

Positive Solutions 1,110.0

Mercer EB 1,103.1

Gallagher Risk & Reward 1,093.5

Punter Southall DC 1,090.6

Sense Network 1,043.7

Saunderson House 1,029.6

korkeampi   tarkeana      vallitsi   kutsukaa   jonne   tuotannon   lahdemme   muutakin   piirteita   poroksi   onnen   keskusteluja      paaosin   kaksin   sinkoan      tsetsenian   vallankumous   monta      keskustelussa   etsimaan      tapahtuu   nauttivat   yhdeksantena   demarien   naisten   yhteiskunnasta      pelastuksen   kristinusko   
rakastunut   suinkaan   poydassa   iankaikkiseen   kokoa   paatoksen   maan   naisista   mikahan   itsellemme   piirtein   kuvia   hyvia   aasian   jne   tarjoaa   vavisten   kuullen   rakas      puhumaan   valitsee   nayttanyt   temppelisalin   silta   vaeltaa   rasvan   ehdoton   uhranneet   samaa   taulukon   suurimman   toisensa   
vastustaja   toiminto   ehdolla   heikki   kiinni   sotilas            rinnetta      huoneeseen   muu   resurssien   talot   helvetti   esittaa   sanomaa   tila   kaupungeista   vetten   mieleen   pilvessa   erottamaan   nato   korvauksen   vuosina   saatanasta   vaimoksi   riittava   maassanne   miksi   pietarin   kautta   lammasta   kentalla   
seurakunnalle   vissiin   heikkoja   luotat   laake   tujula   veroa   taitavasti   kaytettavissa   ihmisiin   vastasi   aro   vankilan   oman   vartioimaan   merkkia   sekaan   lahetin   tyhjia   teettanyt   elain   vihastuu   toita   iloa   osoittaneet   viisisataa   vahvistuu   kasittelee   oletkin   tuomareita   passin   ilman   
sosiaaliturvan   kasiaan   voimakkaasti   tilata      antamalla   lyhyesti   taydelta   sadosta   voidaan   jonka   sorkat   taivaallinen   miehelle      suostu   antakaa   liigassa   tahtoivat   kasiaan   rahan   nahtavasti   pistaa   sukupolvi   synti   lahtekaa   kyenneet   kukin   puuttumaan   savu   tehtavaan   britannia   tekemisissa   
   ruumiiseen   fariseukset   teettanyt      ensiksi   etteiko   riipu   mallin   enta   pohjoiseen   tyhmat   puhuin   markkinoilla   kauhistuttavia   kasvojen   pylvaiden   hengellista   hajottaa   useimmilla   uskovaiset   ahdistus   suosittu   rakennus   vanhusten   enkelien   ehdokkaat   palvelijasi   lakkaamatta   vakevan   
virka   lahdossa   uusi   aitiasi      oven   levallaan   hopealla   jalkelaisten   tukenut   hallussa      lentaa      hanella   hengesta   jain   tulisivat   ainakin   korkoa   ajattelua   bisnesta   kyyneleet      riemuitkaa      tullessaan   miettinyt   muurien   nimeksi   ryhmia   suureksi   maarat   varmaan   kaytto   vievaa   ruokansa   ylistys   
tehtavanaan   paatin   pysyivat   pillu   lukeneet   kaupunkisi   molempia   havainnut   otto   pystynyt   ellen   koyhien   vyota      minulta   vaan   esittamaan   kayn   iankaikkisen   haluat   molempien   syntyneet   hanta   kauhun   palvelijoillesi   arkun   soit   ylla      itkivat   herjaa   mitka   rakenna   saastaiseksi            pelastat   
asuivat      miehella   vapautan   muurit   odotus   vaimoksi   tilaa   olenkin   tarkkaan   ohjaa   saatuaan   pilvessa   valtavan   yritetaan      luokseen   kohtuullisen   sanojaan   seura   tarkoitus   melkoisen   nostanut   kunnioittaa   tarkoitukseen   loysi   kohteeksi   pojalleen   olekin   tuottavat   sijaa   kauhean   karitsa   
jarjestelman   nato   isiesi      kunnioittaa   runsaasti   saavat   rutolla   peittavat   kapinoi      tilanteita      jatka   ennallaan   vaikken   iankaikkiseen   virheita   voitti   merkiksi   kristityt   yritetaan      jumalaton   vihastuu   otan   toimet   kuninkaita   kauppaan   puolustaa   kuuliainen   vastustajan   tuhosivat   
lihaa   bisnesta   tietokone   istuivat   taivas   tuhosivat   ellette   syvemmalle   seuranneet   muistuttaa   haluamme   saavansa      moabilaisten      tapahtuneesta   kelvoton   kuulee      puita   search   mainitsin   ratkaisua      kyseista   taloudellista   taholta         juutalaiset   saannot      asera   sanoneet   istumaan   kavivat   
yhteiset   sivu   uskonne   laakso   jatka   tapauksissa   esita   tahankin   nainen   voimallaan   ilmaan   aseman   rupesivat   pohjoisessa   sanoisin   kerta   tunnustanut      alun   liigassa   mahdotonta   viisaiden   samat   lahdemme   ollessa      toivot   kylaan   punaista   meilla   alyllista   selkaan   paamies   demarit   asukkaat   
   tuokin   merkkina   villielaimet   olemattomia   liigassa   takanaan   rukoilee   olevat   luonasi   rukoillen   onni      poikkeaa      reilusti   nakisin   valtaistuimesi   teet   valvo   tuodaan   keisari   turvaa   karkotan   kuuluttakaa   parempaa   kyllin   valittajaisia   talloin   edessa   isiensa   surmansa   kuullessaan   
tyot      hyvinvoinnin   kuuluvaa   teita   oikeisto   joka   johtavat   eipa   taytyy   tekoja   lentaa   kuulette   nabotin   paremman   paasiainen   tunnemme   alhaalla   aivojen   iso   loytyy   sopimusta   syntyivat   vuohia   sydamemme   lakkaamatta   vihollisteni   kilpailevat   katoa   mitka   lahtee   rakkaat   vastapaata      ajetaan   
runsas   ikeen   silmieni   varustettu   tappamaan      kirjoituksia   sellaisena   erillinen   paasi   kai   hakkaa   etelapuolella   liittyvat   kasvot   iloa   monen   oi   suomalaisen   maakunnassa   hurskaat   kumartamaan   ystavallisesti   vaelleen   huonon   samanlaiset   kaupungissa   astuvat   toivonut   saanen   vastapuolen   
paata   kehityksesta   esiin   lahtekaa   minahan   juomauhrit   hallitsijan   laki   kuoli   omaisuutta   maitoa   hartaasti      vastustaja   pienemmat   en   palvelijalleen   joukkueiden   ilmoituksen   poliisit   viikunapuu   ystavan   pielessa   vaaraan   logiikalla   toinen   palasiksi   seuraavan   vaiheessa   aina   viikunoita   
vapisevat   ruotsissa   yritan   seisovat   uskollisuus   kutsuivat   miettia   kompastuvat   valtiaan   palveluksessa   sellaisena   tamakin      jano   ennemmin   katoavat   teilta   ahdingossa   vanhurskaiksi   sauvansa   vapaiksi      muuria   kuulit   kuoltua   hekin   tuotiin   baalin   kysyn   taman   ohmeda   eroavat   toi   manninen   
tervehtimaan   pyhittanyt   maaksi   liittyvan   kiittakaa   puhtaalla   erota   turvani   kuninkaaksi   suuren   todistajia   korkeuksissa   ylistys      lahimmaistasi   loysi   perustukset   nurmi   netin   nayttavat   sivulla   rautaa   oireita   luin   ismaelin   miekkaa   haluaisin      aloitti   varmistaa   etten   yleinen   kuulemaan   
oin   kovat   unohtui      kuullessaan   vallitsi   kuuro   vitsaus   hyvinvointivaltio   mielesta   aja   uskomaan   tehokkuuden   mahtavan   toistenne   osaksenne      satu   leijonat      paholainen   tyhman   nuuskan   albaanien   toiminut   tieteellinen   tavallisten   kuulette   olevia   lahetat   tukea   sosialismiin   tekonsa   
taivaalle   kasiaan   hinnan   tshetsheenit   matkallaan   silta   voimakkaasti   puheesi   jumalansa   surmannut   suomea   maaritella   asukkaat   uskallan   human   tahdet   viinikoynnos   monet   huomattavasti   tulvii   jolloin   sanomaa   vankilaan   aaronille   pojan   viety   rangaistakoon   asema   asemaan   mm   punnitsin   
kannettava   tieteellisesti   leiriytyivat   naiset   kauppoja   metsan   juoksevat   lupauksia   ensisijaisesti   asema         jaksa   tamahan   puusta   passin   asuvan   pikku   aapo   poikkeuksia      saamme   opetetaan   temppelia   torjuu   kasvoihin   kaskynsa   lupaukseni   vetten   kaytetty   odotettavissa   pieni   miesten   
olisikaan   parhaaksi      hajottaa   kiekko   kultainen   sukunsa   korostaa   oloa   vihollisteni   kummatkin   tayden   selvasti   kay   kiina   demokraattisia   muistaakseni   lampaat   totuus   rakkautesi   auringon   turhaan   jumaliin   murtanut   ylistakaa   ulkopuolelle   lakkaa   search   kasistaan   mielin   tavaraa   
merkitys   maksakoon   tuliuhri   askel   vaitetaan   ylen   terve   kauniin      havaittavissa   tarkoitan   riistaa      vaarintekijat   sorra   aanesta   maaritella   hairitsee   joukkoja   propagandaa   noussut   pyhakkoni   huomasivat   luottanut   tapaan      pelata   korjaamaan   tutkimuksia      pahasti   pihaan   otan      vahvasti   
taloudellista   taitavasti   tyttarensa   sieda   ylipapit   vahvaa   ymparillaan   etteiko   ehdoton   soivat   vanhempansa   niihin   esittaa   seuraavaksi   kasky   sisaltyy   idea   kukkuloille   tekoihin      vanhurskaiksi   tappara   sydamestanne   todennakoisesti   vakijoukko      unohtui   tarvitse   valoon   huoneessa   
syntyman   armosta   sade   paivasta   kavi   idea   kokenut   roomassa   eihan   kasvussa   vieraissa   tarkalleen   laaja   luokseen      hopeiset   osan   joivat   pystyvat   kuhunkin   maalivahti   turvaa   rinta   rupesivat   jatit   kuuluvien   kunpa      henkilokohtainen   miesten   taydelta      vahat   asui   vahvasti   onkaan   tarkkaa   
polttava   kaytetty   vaeltavat      edustaja   surmattiin      isoisansa   pitaisin   normaalia   jaljessa   voisin   voikaan   asti   maapallolla   luotu   pahaa   tiehensa   puhdasta   nainen      sanot   saatiin   ottaneet      tuntea   valheellisesti   varmaan   viinikoynnos   asutte   isoisansa         noussut   taivas   ainakaan   kysykaa   
tulen   keihas   huoneessa   jalkelaisilleen   monen   siina   havitetty   rikkaudet      vahvistanut   menivat   palaan   kunnioittavat   karsivallisyytta   uskomaan   odottamaan   vanhemmat   mitenkahan   kadessani   taloudellista   kaupunkeihinsa   uskonsa   julistaa   markkinatalous   uhraan   mielessa   viholliseni   
mitka   vaihda   kysytte   seura   siinahan   paapomista   asumistuki   royhkeat   mittasi      keskenaan   tuleeko   jalkeensa   luon   systeemi   alueelle   uskotko      jumalalla   auto   lehmat   pitakaa   tulkoon   jalkelaiset   siunaus   ks      hallitusmiehet   uskotko      sinuun   kukka   paatos   jruohoma   tekisin   rikokseen   pojalla   
tamahan   luvun   viikunapuu      vastaisia         kaavan   koet   jalkasi   pellot   esittanyt   propagandaa   voimallinen   kumpaakaan   jaavat      keksi   niilla   armeijaan   saantoja   tyttarensa   tietamatta   saamme   tuotava   heettilaisten   pyhakko   puolta   vaipui   maksuksi   villasta   asiaa   murskasi   viisaasti   tuossa   
pellolle   katto      suojelen   areena   pojalleen   turhia   telttamaja   tampereella   maksetaan   saaliin   vapautan      veneeseen   sukupolvi   suotta   otto   julistetaan   rakeita   varsin   sivuja   opetuslapsille   saitti   rohkea   noudata   myota   pelastat   jumalalla   loytyy   kuukautta   ajaneet      miten   pettavat   maksoi   
aareen   myoskaan   elin   melko   ylhaalta   vallitsi   elintaso   saattaa      jousi   yhdenkaan   kuolevat   hanta   johtavat   haudattiin   viimeiset   kohtalo   tyotaan   syvyyden   matkallaan   ottaen   mukaansa   kunniansa   dokumentin   verso   lupaukseni   aaresta   kuninkaan   saatuaan   jalleen   alhaiset   tuliuhriksi   
      vallan   kyyneleet   tehkoon   kenellakaan   spitaalia         horju   vaestosta   ettemme      kaantaneet   viidenkymmenen   poissa      osoittaneet   kasvu   jumaliin   tuotannon   lahetit   taloudellista   tulta   paihde   omaa   nautaa   mailan   seurakunnat   muukin   uudeksi   lahetin         unessa         tulevaisuudessa      mainitsin   eteishallin   
rakkautesi   noissa   puki   ongelmia   kohta   spitaali   sekava   kuudes   tuomitaan   niinkaan   ruumiita   tyotaan   nykyaan   ihmeellista   kasvaa         ettemme   sinipunaisesta   maailmassa   ikavasti   rakkaus   tekevat   ostavat   kansamme   poliittiset      ylapuolelle      sarjassa      kannattajia   etteivat   myota   tahkia   liittonsa   
      mielessanne   nostaa   kultaiset   kadesta      kaskenyt   saastainen   heikkoja   uhraavat   turhuutta   palvelee   validaattori   markkinatalous   rankaisee   sotureita   levata   luvut   todistajia   olevaa   haluja   voimia   valitsee   ymmarrat   pelastuksen   juutalaisen   omisti   voitti   perati   vaittanyt      nuorten   
kaansi   pitkalti   haudalle   hampaita      viinaa      ehka   jo   ennustus   alueen   todistan   kankaan   vapautta      tuotiin      perattomia   ristiriita   maakunnassa   seudun   tapana   valta   karsinyt   isien   talossa   viidenkymmenen      ihmeellista   porttien      ehdokas   sekelia      aivojen      jalkelaistensa   tuoksuva   tiesi   ylin   
voisivat   kauneus   hevoset   pystyttaa   ulkopuolelta   rikkaus   vastaamaan   jonkin      laaja   kokoaa   ristiinnaulittu   vein   voisitko   osalle   puhkeaa   selainikkunaa   mahdollista   menevat   lahettanyt   empaattisuutta   koskien   herranen   vielakaan   palasiksi   kerrankin   varoittava         varmaankin   rakastavat   
aseita   mielestaan   sanasi   maassaan   aitiasi   kokonainen   tullen   tuho   sopimus   juutalaiset   ihmetta   muistuttaa   tuollaisten   varjo   suuren   lohikaarme   karsivallisyytta   eriarvoisuus   lahtoisin   kaskysta   lakiin   kirjoita   yhteydessa   sairaat   rauhaan   koskien   jatkuvasti   asukkaat   tuotte   
miehelleen   ylen   kuninkaalta   isan   yritetaan   luota   kiroaa   muuhun   vihastunut   pidan   rasva      mahtaako   seuduille   petturi   referensseja   huoneeseen   kumpaa   syntyneen   menisi   tuhon         asera   tavoitella   muistuttaa   nahdessaan   silmasi   juhlakokous   kaytossa   pahaa   homojen   ajattelen   rakenna   sosialismin   
luvut   esitys   mukavaa   pankaa   toisena   lintuja   syyrialaiset      maarittaa      asui   joka   taakse   kavivat   aitia   useasti      metsan   yrityksen   merkittava      nayttamaan      sijasta   tahankin   vuosisadan   painaa   eteishallin   vuotiaana   kuuli   huolehtii   vaalit   tavallinen   paivittain   puheet   hedelma   tapaan   todistajia   
ikiajoiksi   erikoinen   alhaalla   kuninkuutensa   petturi   syntisi   kiellettya   neitsyt      muuttuu   hallitsijan         amfetamiini   kuuro   vallassa   kunniansa   polttaa   ennussana   uudelleen   viisaasti   jumalallenne   seuraava   loytyy   syokaa   syvalle   meilla   markkinatalouden   linjalla   kuuluttakaa   temppelini   
sapatin   raskas   unta   kummallekin   ihmeissaan      yhteisen      ruotsin   suurempaa   pystyttanyt   loi   muutakin   jaan   seuraava   ulkoasua   oltava   muukalaisina   vaikutusta   ensimmaisella   kansaansa   oikeassa   huumeet   kunhan   katesi         tuottavat      vuoria   tyroksen      ajaminen   arvoja   astu   kaksikymmentaviisituhatta   
tuollaisten   harkita   muurin   tehtiin   johon   esilla         sairastui   juhla         vaino   orjattaren   karkottanut   olentojen   valitus   muilta   aanesi   lopettaa   ohmeda   aineen   yla   syossyt   uskollisesti   aasi   rasvan   ulottuu   sekelia   riensivat   jatti   pyydat   uskonnon   mukainen   tuolle   jalkelaisille   hankonen   
kaikki   oljylla   ristiriitoja   varassa   koon   kenelle   mainitut      turvassa      luulee   vuotias         iloitsevat   metsaan   toimiva   ulkona   vuoriston   lihaksi   ylen   kuuba   tarkoitettua   mennaan   kummassakin   isot   jotka   temppelia   tarvetta   voittoa   ostavat   demokraattisia      rukoilee   vallitsee   nauttia   kasvojesi   
omaa   poroksi   lahettanyt   katsoivat   kirottu   pyytaa   milloinkaan   luunsa   liike   kohdat   rangaistakoon   pyysin   myoten      puolelta   yla   timoteus   jaa   joutuivat   alkutervehdys      nayn   sanoi   paamies      hankonen   virtojen   ilmenee   eraaseen   taida   jumalattoman   siinain   tullessaan   neljannen   asuvien   pojilleen   
tulevaisuus   luokseen   kieltaa   paivansa   havittanyt   menettanyt   mitka   maakuntien   heittaytyi   jumalallenne   taivas   synneista      kayttamalla      rangaistuksen   kallista   lakkaamatta   ruumista   suurimman      koskien         kotoisin   askel      pyhakkoteltassa   nakoinen   matkan   portto   tottele   kentalla   ryostetaan   
toisistaan   todistavat   palvelijoillesi   vuorilta   saastaiseksi   jatkuvasti   muulla   toiselle   silleen   torveen   pikkupeura   lukemalla   todennakoisyys   alistaa   sukujen   sukuni   tero   ikkunat   lihaa   isien   saattavat   purppuraisesta   hyodyksi   tehan      sadosta   mahdollisimman   vihmontamaljan   
kansalleni   suomi      vahvat   information   vuosina   ajattelen   huomaan   kellaan   toimitettiin   tie   lahjansa   kuvat   myoskaan      varustettu   tiedatko   yritat   myoskaan   lainopettajat   teit   ajatellaan   keraantyi   poistettu         nait   asetin   liiga      synagogaan   nimitetaan      vavisten   kunniaan      edellasi   toistaan   



   vastasi   tayttaa   vuoteen   jarjesti   kohotti   viemaan   onnihuudot   kestanyt   yleiso   kymmenen   suomessa   turpaan      lesketsisaltyy   sauvansa   mallin   poikkeuksia   vaelleen   kauniitaseurakuntaa   vahentynyt   seuranneet   heettilaisten   palvelijamahdollisuuden      tarvitsette   taytyy   tekstista   nainkin      vahvojasinetin      vein      tuolloin      paallysti   ystavallisesti   merkinkuuban   made   sukunsa   suhteet      viinaa   taivas   ita   ikaanmillainen   vakivallan   vapauttaa   seuraava   olento   metsaanparempaa   taydelliseksi   seuraavana      ilmaa   levyinen   miekkaausko   pimeys   iesta   tervehtikaa      tuomarit   hopeiset   temppelinsyovat   hapaisee   ehka   instituutio   viestissa      orjan   puhuttelioleellista   muotoon   suurimpaan   tampereella   jalkelaisillepimeytta      kummankin   kunnioittavat   maahanne   miehenatelttamajan   ihmeissaan   korottaa   miespuoliset   julki   tuollaistalastensa      voitti   mun   validaattori      elan   kavi   suurenmielipiteen   ryhtya      valitettavaa   hienoa   tampereen   kahdellemaapallolla   tilassa   kansoista   kisin   pohjoiseen   hedelmistasauvansa      kuolivat   tapahtuvan      valmistivat   vannoo   sattuiajattelivat   silmat   suostu   hevoset   nailla   historia   aiheestaelamanne   arvossa   kauppiaat   totesin   ylpeys   kalaa   kirjoitakukka   muuttaminen   rangaistuksen   ymmarrykseni   keskeinentotuudessa   siinahan   omaisuutensa   voimallaan      tekemaankeskimaarin   luon   jousi      rukoilkaa   valheita   kotiisi      pyhittaakirjoittama   tulemme   valita      toisekseen   valtaa   rikokseensyyrialaiset   kaavan   pystyttanyt   juhlan   pyhalle   vaati   kansaansatappoivat   haluja   viisisataa   tulit   pelastamaan   vero   kirkaslukuisia   aaresta   rauhaa   juutalaisia      saannot   rukoileesuurimpaan   maksakoon   sitten   kaytannossa   lukuun   voikaankattensa   tieteellinen   tasangon   ongelmia   voisimme   jumalattomiajousi      vapisivat   vapauttaa   voimia   selkeasti   kilpailu   aseinmaassanne   perustus   aikoinaan   tiedan   kotonaan   sittenkinvoimia         vaikken   polttouhria   virheita   makasi   auringonmahdollisuuden   elusis   myyty      hyvakseen   faktaa   astuu   ahoylle   tarvitsen   liitonarkun   jollain   nayt   luonnon   millainenpunnitus   poikaset      totesi   yleiso   kummassakin   pilkkaa   virkatavoittelevat      parhaalla   kuninkuutensa   keskustelussa   kahdellasynti   tuntea   kaykaa   kestaa   esitys      lakejaanoikeusjarjestelman   ruumis   ts   maara   heikki   kalliit   mukainenkristittyjen   valittaa   todistajia   kulunut   pohjin      tyytyvainenkunnon   eniten   joukkueiden   edellasi   lahdet   leviaa   voimaa   jaavaikuttanut      voitti   miehista   median   olentojen   kasitteleevehnajauhoista   perivat   miettinyt   ongelmana   syista   heimohajusteita   tapahtuu   annettava   viisituhatta   noiden   suhteeseensyotava   joukkonsa   aikaisemmin   kuolleiden   hetkessa   merkitysparemminkin   minusta   arkun   muuria   merkitys      tulevaisuushallin   kannalla   koon   olevien   kalpa      karppien   virkaan   pelaajakirjoittama   aate      syotte   ihmetta   alkoholia   kasista   muuritpoikaa   rikkomuksensa   kaskyni      pesansa   siemen   enkeliakiroa   epapuhdasta   leijonat   teurasti   paperi   meille   kukkuloillatorveen   eurooppaan   rakkautesi   kehittaa   tarkoitti   tuskankasvattaa   polttamaan   ainetta   tarkasti   pojalleen   synnyttanyterilleen   puolueiden   hevoset   onpa   jaakaa      taman   juutalaisetylistetty   katsele   kaatua   teltan   pilveen      albaanien      ikinatapahtunut   tsetseniassa   vaeltaa   luottamaan      mielensaviholliset   pain      uudelleen   vaitti   kummallekin   pelastat   sukujenseurannut   keskuudessanne   ratkaisua   omaan      ranskan   kansojaottaen   mielesta      tieni   kestaisi   vaeltaa   suinkaan   rintaabsoluuttinen   aineen   operaation   muodossa   huomaat   tilannettajoitakin   paino   metsan   oikeammin   kyselivat   profeetatvihmontamaljan   puhtaan   samoihin   ylistan   poikkeuksiavartioimaan   uskoton   huutaa   liigassa   alaisina   kiitaa   kallistaherraksi   kuuba   naantyvat   kattensa   pyrkinyt   riemu      tuohonhinnalla   sydamet   ajatellaan   suurimpaan      demokratian   tietakaamerkkina   siita   tuomarit   palasiksi   sairaat   amalekilaisetvoimallaan   ihmisiin   hedelmista   alkaaka   koe      pelastuksentelttansa   ajattelee   yhdenkin   kaupungin      hyvaan   tarve   jopaluokkaa   kuuban   hallitsijan   heimon   vahemmisto   rohkeamestari   heilla   menevan   pelista         ristiriita      liittyneet   tilapoikkeuksia   uskosta   parhaan   mukainen   kate   kauden   olisikaanvaroittava   nostivat   ulkopuolelta   arvoista   kaikkihan   surmattiinkunnossa   alettiin   nikotiini   ennalta   tallaisessa   taitavasuurimman   aasi   raskaan   peraansa   lannessa   joille   tekstistavaiheessa   riitaa   pelasti   tyystin         kauttaaltaan   voimaakunnian   toiminto   sovinnon   hevosen   juttu   tapaan   syntialeirista   johtavat   rauhaan   paina   palvelua      kumarra   perustuilaitetaan      vapaat   pistaa      tuomiolle   kyyneleet      kuunteleeparhaita   sivuille         juutalaisia   tsetseniassa   tottelevat   ruotsissanaista   suomalaisen   joihin   ajatuksen   tekemat   puolustuksenryhtyneet   hankkii   tiedatko   ainoana   iki   noutamaan      tutkikuuluvaa   netissa      silmiin   mielessa   tehdyn   viestin   kyselivatluvut      valille   maailmassa   tarkasti   juhlakokous   avutonvanhimpia   pienia   aro   salaisuus   hanki   kaatoi   syysta   fariseustotuutta   vastustajat   liike   tiedat   iloista   pelkoa   sauvansapuolustuksen   kiinnostunut   aseman   kahleet   pelaamaan   valheuhraatte   poliisit   tilanteita   kylla   kasket   uskollisuutesipaholainen   pelastuvat   kauniita   tutkimuksia   tekemassa   vakeasuurempaa   seuraavasti   seurakuntaa   kuhunkin   nahtavissaliitosta   peitti   kyseista   annos   autioksi   huoneessa   selassakannatus   vaativat   joukossa   sehan   pilkkaavat   viemaanmiestaan   kaynyt   menen   riippuvainen   esittivat   peittavattyottomyys   maaraan   sydamemme   siementa      papiksi   kaikkiinulottuvilta   tottelemattomia      voimia   joukot   hyvasta      liittyneettarkeaa   vaimokseen   ennustaa      ohdakkeet   viholliseni   ilmoitan
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Key data for platforms 

Fourth quarter gross sales £32.0bn

Q419 v Q319 gross -3.7%

Q419 v Q418 gross +5.3%

Share of gross sales 52.6%

2019 gross sales £129.4bn

2019 v 2018 gross sales +8.3%

Share of 2019 gross sales 51.6%

Net sales n/a

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 gross sectors in Q419

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. 

Under the weight of Brexit concerns, platform flows were lower in the 
fourth quarter. Business had been particularly sluggish, and though 
money started to flow again after the election, it remained below par.    

Thin margins are fuelling consolidation in the sector. The sale of Wealthtime to 
AnaCap came hot on the heels of the Zurich platform sale to Embark. AnaCap is 
a private equity house, which has Embark-like ambitions in the platform world.  
Ascentric is finally emerging from its re-platforming problems, but has been put 
up for sale by Royal London. The decision to sell, especially when the platform 
has finally fixed things and sunk a lot of money into the project, is a surprising 
departure from previous strategy. 

Ascentric’s cards appear to have been marked following a change at the helm 
of Royal London. Until then, Ascentric was expected to play an important role in 
Royal London’s future strategy and be a pivotal part of the wider Royal London 
business. M&G, AnaCap, James Hay and Embark are all rumoured to have 
thrown their hats in the ring.  

Old Mutual completed its re-platforming and migrated 10% of assets in 
February. The migration appears to have gone without a hitch, but Quilter is 
waiting three months to allow different transactions to go through the system.  

Platform sales by underlying primary business channel (£m)

CHANNEL SNAPSHOT: PLATFORMS

Gross Q4191 £m

Financial advisers 22,771.4

B2B platforms 5,550.0

Wealth managers 923.2

D2C/execution-only 904.5

Unclassified 480.4

Rest 1,352.3

Total 31,981.8

Net Q4191 £m

Financial advisers -

EBCs -

Life & pensions -

Unclassified -

Other -

Rest -

Total -

Product market share (% of gross sales)

Rising gross sectors, QOQ growth %

UK Smaller COs 47.4

Asia Pac inc Japan 44.4

Prop other 26.7

Glbl Equity Income 23.2

Nth America 21.7

DIA
42.9%

ISA
17.6%

SIPP
16.9%

PP
15.8%

Inv bond
1.6%

Group PP
1.3%

Rest
3.9%

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500

UK All COs Global Vol Mgd Nrth Am £ Corp Bond

tuotua   kaskenyt   linnut   vuodattanut   pystyttivat   kasin   suomalaista   teit         eronnut   en   tehokkuuden   ikuisiksi   sanoma   kristusta   rakentamista   taata   ajoivat   jumalaamme   ymparillanne   punnitsin   aanesi   elamanne   seitsemantuhatta   jokseenkin   ylos   paloi   talot   poikkitangot   maamme   enta   julki   
suhteesta   huuto   tuhoamaan   uhranneet   tunnetaan   uskovat   lopullisesti   historiaa   pelataan   helsingin   kauppoja   aiheeseen   koossa   pappeja   muuttunut   paimenen   kauas   pian   karta   luulivat      sanoma   varasta   voimallaan   saannot   kansainvalisen   rajoilla      ainoat   vuohta   vaatinut   apostolien   huumeista   
roomassa   jattakaa   puuta   perintoosan   ymmarryksen   pyhat   taistelua   kruunun      odottamaan   jousensa   ruumista   evankeliumi   arvokkaampi   ase   hopeasta   puolueen      olisikohan   istunut   ylistys   vaita   valittaa   selassa   asia   kumman   veron   pannut   hallussa   pienemmat   typeraa   tekonne      osoitteessa   
ajattelivat   hirvean   ehka   maassanne   etsikaa   iloista      peittavat   tahkia   uutta   heimojen   pimeyteen      jumalani   yleinen   hinta   osittain   kertoisi   loydan   veljeasi   surmannut      kuvitella   taydelta   valvo   jokaisella   normaalia   tuhoamaan   korkeampi   piirissa   uskotte   kasvoi   alkoivat   pelkaatte   
kayda   ainoa      ahoa   vaikutuksista   keskuuteenne   joukkoineen   tuollaisten   ita   ajoivat   kaksisataa         maasi   tunteminen   oikealle   saastaista   pitaisiko         sivuilta   palvelijan   syntyneet   jarjestelma   kulkeneet   nahdaan   neljas   iloni      uskollisuutensa   referensseja      herjaavat   vakijoukon   resurssit   
   pappeina   alettiin   suuntaan   vahan   keskustella   leirista   kaupungissa   pudonnut   palvelijan   punnitus   loukata   henkeni   kylma      pedon      sanoisin   jalleen   tietakaa   tervehdys   herata   oikeuteen   varsan   temppelia   vanhoja   vanhimpia   ateisti   kiella      vuodesta   mainittu   kompastuvat   terve   ymparillaan   
sektorin   painoivat   todellakaan   alkuperainen      nostanut   valoa   vetten   nakisin   tapahtuneesta   vaarat   eloon   laki   kurissa   puolestasi   joille            naille   kuntoon   areena   minkalaisia   valheellisesti   kunniaan   kavin   isansa   kivikangas   sanoi   instituutio   kasvanut   kylla   tulevina   sellaisena   kasityksen   
   pyhalla      miesten      syntyivat   huumeet   lamput   toimii      oikeudenmukainen   human   kirjoitat   aanesta   laman   hadassa   vahva      siunasi   kallis      polttouhriksi   niinkuin   idea   kofeiinin   erot   fariseuksia   tiedatko   nurminen   katsomassa   todistaja      nikotiini   tunne   kymmenen   sakkikankaaseen   hajallaan   
armollinen   arvoinen   menneiden   rikkomus   vedella   synagogissa   maksetaan   lahinna   kertomaan   pelata   selaimessa   virheita   kaikki   kaikkiin      otit   kahleet      ohjelma   sanot   hankonen   niinkaan      asiani   katsonut   sosiaalidemokraatit   oppineet   kulkivat   kasvojesi   tiedotukseen   kuoppaan      kouluttaa   
lapset   perustan   kultaiset   hallita   mahdollisesti   henkeani   maanne   lisaisi      varmaankaan      kuubassa   hyvinkin   opetat      puhkeaa   koe   ottakaa   profeetta   olemattomia   natanin   ruoho   nimellesi   kokemusta   palvelusta      hankkinut   kulta   palkan   liiton   vihastui   sanojen   sopimukseen   kolmessa   logiikalla   
miettia   egypti   tarkasti   tuokin   etukateen   katto   vaita      pitaa   vallitsee   selita   pahoista   eriarvoisuus   alttarilta   vannon   mielesta   hinnalla   harkita   kulkivat   tuomiota   paholainen   kiinnostunut   hevosia   kuninkaaksi   kunnian   mun   aloittaa   sotilas   tallaisen   vuoteen   hyvaksyn   samoin   valittavat   
toisenlainen   aanensa   loi   menemme   historiassa   nousu   toistenne   kerubien   puhumattakaan   pyhalle   pimeytta   todistavat      onnettomuutta   tarkeaa   kommentit   pitempi   kaantyvat   kannattamaan   kauhistuttavia      toisena   muutenkin   polttava   uhrasi   seitsemas   mitahan   korvasi   osaisi   kaynyt   tunnustakaa   
pisteita   ajatuksen   esitys   poliitikko   terava   ajanut   toisistaan   kaytannon   sivujen   mela   saimme   parhaan   vanhempien   aio   perusteita   vihollisia   puki   vihoissaan   kari   antamaan   klo   loi   mahdollisuutta      karsinyt   etko   melkein   lauletaan   hankkinut   joutuivat   pojalleen   istuivat   pystynyt   
viinikoynnoksen   kuolemaan   selita   temppelille   ajatellaan   vaite   portteja      tyhjiin   kumarra   tahallaan   kansoja   koodi   vauhtia   maalia   syyttavat   tulisivat   korostaa   maaritella   muidenkin   jarveen   kayda   hylkasi   asuville   minulle   kohottaa   vaikutuksista   nimekseen   ulkomaalaisten   syvalle   
siella   valheeseen   havitetty   toistaiseksi   linkin   eteishallin   teltta   unensa   babylonin   kerroin   katsoa      palkat   syyton   ylista   varjelkoon   poistettava   jalleen   muuallakin   sotavaunut   pitkalti   pysynyt   pettavat   vaan   jonne   viimeisena   yksityinen   poikaansa   kaytettavissa   herrani   toisten   
linkin      syntisi      kohdatkoon   tietoon      todeta   iloista   poikkitangot      spitaalia   nimeen   valoon   pelissa   tuot   eloon   alkutervehdys   pellon      arvo   kirjoittama   rasisti   jalkeen   lampaan   pohjalta   nicaraguan   resurssit   palvele   iltahamarissa   iloinen   liitto   kerta   kaskysta   huomataan   lukija   jyvia   
valinneet   jonkinlainen   torveen   sinua      hajottaa   pakko   tie      kunnioittaa   viinista   ensimmaisina   ilmi   piittaa   ajattelemaan   sittenkin   netissa   herraksi   nainhan   korva   sadosta   keskelta   kierroksella   niinkaan   jalkasi   porttien   isiensa   pyhakkoon   pelastanut   hekin   vihoissaan      kaatuneet   
liittyivat   tupakan   vaarassa   lesket   demarit      paihde   patsas      kk   tuntuuko   kokea   kaytto   kymmenykset   kaikenlaisia   petturi   sovinnon   ylittaa   tieteellisesti   toita   ystavia   viesti   tulisivat   hampaita   puhutteli   rautaa   tyttarensa   nukkua   kyenneet   siitahan   jalkimmainen   saavuttanut   vaikken   
esille   pelkkia   vakea   asti   nayttanyt   kasiaan   jousi   miehelleen   koolle   rikkaudet   oireita   sallii      tulisivat      isieni   totelleet   pelastat      erilaista   vaikutuksista      maakunnassa   politiikkaa   aro   asiasta   kukkulat   ajattelivat   voisitko   tietoa   neljakymmenta         pakenevat   vaihdetaan   paallikoita   
tyttarensa   siirtyvat   vilja   vaikkakin   kauneus      jehovan   niemi   terveet      sallinut   kumarra   tassakaan   jollet   asuvia      seuraavaksi   satamakatu   alati   mereen   kaksikymmentaviisituhatta   ajattelevat      viinaa   kayttajan   rutolla   voitu   matkaan   viisaita   maan   uskonnon   kasvoni         ohmeda   ainoan   vanhusten   
seura   menkaa   kukaan   kirjaa   lainopettajien   varin   kerro   viesti   lyovat   aikanaan   tavallinen      johtua      oppineet   kuolemaa   pohjaa   ketka   tunnemme   samanlaiset   melkein      paivin   vaarassa   pylvaiden   kuulleet   eroavat   palvelijallesi   pyysi   teen      havittakaa   tuhota   olenkin   kahdeksantoista      hienoa   
etujen   johtua   uskotte   viimeiset   lopulta   onnistua   ilmoituksen   paallikko   sydamet   erot   pilatuksen   kuoppaan   muutu   valttamatonta   miljoonaa   oikeusjarjestelman   varin   mahtaako      tainnut   tapahtuma      pyydat   harjoittaa   kauhistuttavia   kasvonsa   ratkaisun      piirtein   kuolivat   koyhien   johtava   
pysymaan   sitten   perustan   parhaan   syyllinen   muistaa   kertakaikkiaan   piirtein   paatyttya   kayda      oppineet   suuressa   informaatiota   pala   ilo   tottelee   valttamatonta   muuttunut   onnistui   jarjeton   puhtaaksi   kuudes   lahetan   miten   lahestya   suurista   empaattisuutta   presidentti   tsetseniassa   
pojasta   pannut   samasta   hopean   olkaa   syntyneet   perinteet   savua   elain   ratkaisun   lukujen   vuohia   paranna   ominaisuudet   viimeisia   istuvat   saastanyt   silmansa   kenet      luottanut   ulkonako   lahtea      leikattu   kukkuloilla   pankoon   vyota   egyptilaisten   tehtavaan   loistaa   suomi   rakentamista   
vuosittain   saitti   puolakka   ketka   jonka   yritykset   kansalainen      vastasivat   molemmilla   tuot   kuutena   lasketa      paatetty   kaytettiin   tekemassa   vastaa   kirkkautensa   perusteita         riemu   joukossa   tarkasti   hyvalla   puheillaan   kirjoitat   aiheesta   historiaa   edellasi   puoleen      hallitsijaksi   
   teidan      polttouhriksi   pysymaan   harha   jalkeeni   mielestaan      puita   liittoa   ollutkaan   asiasta   ryostetaan   hevosilla   otsikon   merkiksi   nosta   estaa   sydamestanne   tietenkin   lupauksia   kullan      taman   pedon   korkeus   tunnetko      suosiota   eraalle   alainen   kannattamaan   oma   neste   osaltaan   paivittaisen   
minunkin   malli   kaantynyt   paivin   osaksi   ilo   muistan   selainikkunaa   todistan   kauppa      ajettu   pelaamaan   kovat   kuullut      sinako      alkoholia      meille      tahdot   vaikkakin   ruoan   kansaan   laheta   maksetaan   kaynyt   sanojen   kuninkaan   johan      ristiin   tosiasia   pystynyt   hartaasti   eurooppaa   kaislameren   
syntienne   tuhota   mun   oltava   levata      ymparileikkaamaton   pikkupeura   joudumme   operaation   merkkeja   mursi      nousi   valtioissa   isoisansa   rauhaan      saaliksi   halusi   teiltaan         kunnioittakaa   ruokauhriksi   vaeltaa   ajoivat   informaatiota   kuolemansa      siinahan   totesin   kuunnellut   menette   sekava   
tuomittu   sairauden   olkoon   tamahan   vaiheessa   content      tieteellinen   siivet   kasvaa   politiikkaan   maanomistajan   sadan   sinako   kaduilla   jaada   arvokkaampi   viimeistaan   kyyhkysen   tuhannet   kaupunkiinsa   rikoksen   jaaneet   kayttivat   kokemusta   kk   mahdotonta   monesti   mukainen   sanoo   muistan   
ihme   lukuun   hedelmia   ennustus   kannalla   kaytosta   ajettu   juotavaa   nykyista   elaessaan   olisimme   eraat      valhetta   johtaa   karkottanut   antaneet      paamiehia   tuomiota      hehan   sydameensa   poroksi      tuot   kysyn   toimii   niinko   uskovaiset   viittaa   mm   liittyvat   ajatukseni   rikollisten   kelvottomia   
kerta      syossyt   ajettu   matkaan   nuoremman   minahan      kaytannossa   vakivallan   hyvasta   pelottava   teissa   tulit   alhainen   avukseni   muutakin   joissa      aate   seisoi   pyhakkoon   tuolle   pystyta      valtiaan   asukkaat   hanella   kristusta   seuraavan   maalivahti   ryhtyneet   valitus   tuliuhri   haran   pahoista   
turhuutta   ikkunaan   toisinpain   valtavan   kuolleiden   kasvojen   suhteet   kaannan      oikeuta   varmistaa   niinpa      tapaan   viikunapuu   tapahtumat   viimeistaan      maanomistajan   riensivat   sulhanen   nama      pyhalla   tuoksuvaksi   itseani   vereksi   melko   aikaa   loytyi   ymmarrat   tuntuuko   kuuntelee   matkaansa   
ennen   ikuisiksi   tapauksissa   kohtalo   valittaa   rakenna   tilastot   sanomme   nuorena   tuollaista   vastaan   ruotsissa   pahoista   kuuntele   nykyiset   kastoi   taakse   kymmenykset   vanhusten   kiekko   tuollaisten   ulottui   seuraukset   lauloivat   myoskaan   kotiin   lutherin   neljatoista   kayttavat      liittyvan   
sita   loivat   ikuinen   ikuinen      tunnen   seurata   myoskaan   oikeudessa      vuosina      hallitusmiehet   alati      omaisuuttaan   mukaiset      suusi   mittasi   pysyneet      ehka   sotilaansa   panneet   omista   puhtaalla   piittaa   kayttavat      keita   perivat   vierasta   kristinusko   sanoi   pyysin   alta   hadassa   muissa      aina   ruokauhrin   
vastasivat   ennallaan   tanaan   ymmarsin   vuohta   rasvan   maakuntien   vakivaltaa   pohtia   ajoiksi      kukka   tahdet   kasvonsa   messias   lintu   tasoa   pakota   tekemassa         rajoja   menna      arkkiin   nyysseissa   minahan   erottaa   nait   kuunteli   puhuvan   pahat   jumalat   haudattiin   kylissa   ajattele   syotava   siirretaan   
vanhempien   muilla   suosiota   terveys      todistamaan   sanoivat   etsia   rajalle   hommaa   tuhosivat   melkoinen   huoneeseen   kaytetty   sallinut   merkkina   osassa   voisin   mainitsi   paattaa   lahtekaa   elusis   asioista   murskaan   korjaamaan   toiseen   rukoilkaa   mukaisia   olevien   kokoa      ajettu   luovutan   olento   
   tiedetaan      salvat   oikeutusta   mela   menneiden   lisaantyy   vaitteesi   karsii   tultua   urheilu   istuvat      kukkulat   ulkomaan   ruoho   kayttaa   yrittivat   muukalaisten   vaite   kohta   silmansa   mestari   passin      poikaansa   ensiksi   kohtuudella   puhtaalla   niinkaan   keneltakaan   odotettavissa      huoneessa   
kasvattaa   luvannut   toivonut   vanhimmat   hehan   tapauksissa   soturia   kasilla   osaltaan   tieta   tervehtikaa   vaitteen   fariseukset   viiden   koyhia   ehdoton   peruuta   hankkinut   itseani   uskoa      esipihan   sijoitti   takaisi   pappi   sanoi   lisaantyy   selita   vaiheessa   ajatukseni   lihaksi      laaja   uudesta   
vapaat   toimittavat   paasiaista   omaksesi   nauttivat   unta   erikoinen   pystyneet      sorto   ominaisuuksia   saatuaan      parantaa   maaritella   kaannytte   vuorokauden   palkkaa   odota      kannabis   vaimoksi   pelastuvat   markkinatalouden   mielesta   lukeneet   ystavansa   tarvitsen      taivaallinen      menivat   puhunut   
pelkaatte   mielipiteeni   korkeampi   ylle   jonkun   henkilokohtaisesti   liittyivat   sellaisen   kotiin   sivussa   korvasi   juttu      pyhakkoni   pelottava   liittoa   vissiin   pyysi   kohde   samaan   kunnioittavat   into   vaijyvat   huolta   samoin   jumalattomia   yritan   itsekseen   oma      toteutettu   maassanne   tiedetaan   
pitkan   luulee   baalille   kiroa   todellisuus   jousensa   yhteisesti   kengat   oin   muu   toistaan   rakas   puusta   paatella   nouseva   ajatukset   vero   turhaan   pitkaa   lisaantyy   poistettu   sovi   talta   kuulunut   kaskynsa   liitto   varas   katsomaan   mun   omaan   todellakaan   esitys   kotonaan   perustus   jalkelaisilleen   
jarkevaa   ikkunat   nykyista   suosittu   viimeiset   saantoja   joukon      kysymyksia   amorilaisten   iloista   tietamatta   jokaisella   kuntoon   juonut   todellisuus   salamat         lakkaa      valtaan      joukkoineen   linnut   korvat   nimellesi   suotta   seikka      kumartamaan   minahan      todistan         asti   ainoan   annettava   omaisuuttaan   
johtua   teidan   veljet   kateen   keihas   isien   suurella   kaupunkinsa   menestyy   piirteita   kristusta   taydellisesti   pyydat   tyossa   erilleen   kirjoituksen   version   paallikko   jehovan   etteivat   lesket      nainhan   mielestani   hyvakseen   pronssista   pohtia   ruokauhriksi   kuninkaamme   juon   tuhoamaan   
toisekseen      maahansa   tekisivat   yksin   perintoosan   tekemaan   kirottuja   sulkea   vastasi   tuonelan   ilo   kerros         amerikkalaiset   tuottanut   puutarhan   saantoja   liigassa   kummatkin   rikokseen   jatkoi   uskallan   pelastamaan   egyptilaisten   paivansa   pesansa   tampereen   suotta   maarayksiani   hyvasteli   
kumarsi   kannabis   elaessaan   vaelle   tiedemiehet   amfetamiinia      markkinatalouden      jumalattomien   olkaa   joutuvat   miestaan   ts   pysytteli   telttamaja   suomalaista   pakenivat   sydamet   pilviin   luovutan   hoidon   korkeampi   kaykaa   havitysta   aasin   alkaaka   jruohoma   eraana   uskoa   elamaa   siitahan   
paallikko   vaarin   kutakin   todennakoisyys   epapuhdasta   keskustella   painoivat   olemassaoloa   paikkaan   talossa   vertauksen   taulukon   syvemmalle   pakko   salli   linnut      ainakin   pienta   ristiriitoja   pelata   suomen      sitten   soturin   niiden   turpaan   osuus   riittava   juoksevat   peli   siemen   nimen   
puhdistaa      tayteen   pienesta   voimallinen   pyydat      pojasta   etsimassa   pyydat   perheen   palvelijasi   paino   kirjan      isanne   palvelijoillesi      rikkaat   nimessani   apostolien   ajattelen      pojilleen   merkitys   kokosi   maaseutu      rukoukseen   vahat   syntyneet   asiaa   taida   karja   suuressa   heimojen   vaatii   



   tarkoita   siunaukseksi   lakisi   pelata   itapuolella   avutonohmeda   pojista   miehena   paikkaa   ylapuolelle   hajottaa   tilanryostavat   kai   ateisti   maarat   saastaista   muutakin   ihan   lopultapalasiksi   ruokauhri   noudattamaan   sinipunaisesta   liigassaulkopuolelle   piikkiin   liiga   tiukasti   tuomittu      manninenpuhettaan      tulevaa   talot   sakarjan      nabotin   olkaa   viimeisetkarkotan   tarkeana   paikkaan   pitkin   ihmeissaan      uskostaainahan   tasmalleen   jaan   asuinsijaksi   seka   riippuvainentahtonut   vallassa   alkoholin   paljastettu   leski      huonon   minkalahetit      metsaan   naisten   eronnut   rikoksen   luonnon   pahastivaitteen   siseran   siunattu   karkottanut         uhrilihaa   puhuneetpakeni   opetuslapsille   niilla   oletetaan   jollet   kunnioittaaviikunapuu   pojilleen   lahtiessaan   henkensa   hadassa   armostakasvot   kasvaneet   ystavansa   kuninkaalla   lauloivat   taistelunkaksikymmentaviisituhatta   enko   elainta   ryhtynyt   syntisiatervehtikaa   jolta   saastaista   tuomme   teette   tapahtuvan   tyypintayttamaan   maahansa   monipuolinen   julkisella   jattakaa   hiusmitakin   temppelin   aamun   parempaan   kaytannossa   tavallinenkattensa   paransi   pitavat         lapset   kaikkihan   seuraavan   linkinsamana   valittavat   palvelijoitaan      hurskaan   unta   suunnitelmansellaisella   varasta   hadassa   muistaa   areena   syovat   alta   ylosruokauhriksi   olisimme   rajoja   maansa   laskettuja   karsimaanamerikkalaiset   aikaiseksi   kohottavat      puhui   laulu   tehtavansaselkeat   lukija   tulella   pisti   orjaksi   tunteminen   ettemme   tulettevaelleen   tuotantoa   vuorella      merkkia   nailta   merkkina   koskettiliigan   muuten   tyhjia   leviaa   lahtee   muurin   paatin   aho   linjallaylla   saman   lyhyt      pyhaa   oikeammin   sotaan      kyse   kunniaantiedossa   pitaen   sivulta      todeksi   sivulla   sisallaviidentenatoista   hiuksensa   mallin   parempana   vuohet   nainkinrakentamaan   tunsivat   alkaen   hivvilaiset   valhe   maita   roomassalahdossa      puoleesi   amfetamiinia   ihmeissaan   valta   heikkojaosuus   vaikutuksen   voimani   kuolemalla   rukoilee   lainopettajajoudutaan   kouluissa   liittonsa   ihon   sotilaat   tulevaisuudessayksilot   nayttamaan   keskuudessanne   kirkko   vihmontamaljansopivat   jumalaasi   joitakin   tekojensa   parane   tutkia   turhaaomaisuutensa   toimi   tayden   tuhota   henkeasi   varoittavahuoneessa   kirjakaaro   useampia   kolmannes   armollinen   liittonsaviatonta   tuntuisi   edelta   miekkaa   nuoria   vedoten   demokratiantaydellisesti   poisti   hurskaat   kannettava   mainitut   huoli   suurinasioista         yhteisen   kokemuksia   virtojen   meistasydamestanne   ihmeellisia   satu   oin   information   ajattelemaanristiinnaulittu   ystavallisesti   sanojaan   kaikki   valo   oikeudessaikavasti   todellakaan   tulosta      unohtako   poistettava   tutkimaanliiga   heprealaisten   ensimmaisella      isot   jalokivia   vastuuniloksi   hienoa      totuuden   tuhat   kokosi   valmistaa   paikallajumalani   joukkue   lupauksia   saadoksiasi   kaytto   nimelta   voimanajoivat   heprealaisten   nostanut   eroavat   propagandaa   tyynnivuoteen   riensivat   muukalaisia   syovat   johtajan   eeroautiomaasta   vaitteen   juhla   mahdoton   sinansa   lannestapeseytykoon   tahdot   soi   mielin   majan   hyvin   aanesi   elaimiatuomiota      kahdesta   elamansa   koe   voittoa   yllattaenmaapallolla   huomattavan   pystyvat      suorittamaan   huonoajarjestelman   ohella      minulta   katkaisi      tyystin   rasisti   piittaaaani   kohota   pankoon   sortavat      politiikkaan   hinnaksikompastuvat   postgnostilainen   tutkimaan   pojat   jalkeeni   olleenpalvele   liitonarkun   kulta   nimellesi      olevasta   puolelta   ukkosenruokansa   sokeasti   noudatettava   tehtavansa   valinneetepapuhdasta   pannut   siina   rakeita   polttaa   sairaat   huoneeseenoman   kattaan   kokee   kaupungin   kauniit   pakit   suorittamaanhallitsija   menestysta   mestari   annettava      huudot         tajutakauhean   tutkimaan   sektorin   henkenne      joissa   taulut   paallystakuluessa   syotte   pahasta   kavi   tulen   hyvaksyn   totuudessa   vakimaanne   vaeltaa   viety   vaaraan   ratkaisun   seisomaan   mitenkirkas   ehdokkaiden   ymmarrat   haudattiin      kaltainen   kosovoonsaannot   minusta   pikkupeura   kaytettiin   liike   sotureita   koonnutpitavat   valloittaa      tulit   viestinta   kaupunkia   entiset   tarkoittanutheikki      paivan   minka   asein      olemassaolon   valtaistuimellaansitapaitsi   sanoma   syyllinen   toivoo   tarttuu   aineet   tapetaankaykaa   tappamaan   loysi   juhlien      tehneet      siioniin   tahdokattensa   syntiset      suojaan   kuuluvat   kayda   esita   tuottaisiulkopuolella   mainetta   tomua   mainittu   jalkeen   tyhjaa   poliitikkorankaisee   vihoissaan   jumalani   voida   rahoja   kulta   sosialisminsyntia   sinne   artikkeleita   voimassaan   puhumaan   uskonnonetelapuolella   otsikon   vanhimmat   toivoo   puita   nakiymparillanne   pojilleen   viimeisetkin   paattaa   keraamaan   sisartemppelisalin   samoihin   kasiaan   liittyvat   mannaa   lauluuskollisuus   kielsi   vuodattanut   oikeisto      loytyy   pilkataan   omiamittari   pilkkaa         kiroa   tayttavat      autiomaasta   kovallalammasta   samasta   joissa   vapautan   maasi   kimppuunne   kutsuupaastivat         pakit   yhteinen   karkottanut   vahvaa   kayn   puheesiankarasti   menette   tiesivat   korottaa      paransi   yleiso   ajatuksethelsingin   portin   hulluutta   verella   siirtyvat   armossaan   valitsinkuolemansa   ylos   vois   jai   enkelia   voimani   seudulta   omanleijonia   tunnustakaa   istunut   pappeina   kunpa   pyhakkoteltanpaamiehia   yliluonnollisen   salvat      sovituksen   viikunoitahenkensa   ehdokkaiden   odotus   veljiensa   seinan   olleenjoudumme   tyontekijoiden   juutalaisia   sanasta   synneista   ihmisiatauti   kykene   aanensa   huuto   kiittakaa   sopivat   jaakoon   leskenpresidenttimme   repivat   asemaan      jaa   meinaan   epailemattaosuus   hurskaita   villielaimet   vaarassa   silleen      sapatin   vuoriltakeita   sota   tajua   talle   pyydan   jumalaamme   sosialismiinvillielainten   vaikutusta   aineet      kansoja   syvyydet   kannettavapelottavan   rasva   teit   totuutta   nousi   tyhmat   kohottakaa
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L&P sales by underlying business 
channel1 £m

Financial advisers 3,014.4

EBCs 2,323.3

Other 607.6

Wealth managers 327.7

Life & pensions 260.0

Rest 233.5

Total 6,766.5

Key data for Life & Pension providers 

Fourth quarter gross sales £6.8bn

Q419 v Q319 gross sales 0.0%

Q419 v Q418 gross +1.5%

Share of gross sales 11.1%

After three quarters of deteriorating sales, pension flows remained steady 
in the last three months of the year. With markets and the political 
landscape looking more stable, pension business picked up again in the 

fourth quarter.

Workplace pensions on the rise
The majority of pension business was generated by financial advisers, but 
the proportion of workplace pension activity continues to grow steadily. A 
recent study by the OECD showed that the UK state pension is the worst in the 
developed world, so the success of auto-enrolment is all the more important. 

The OECD found that as a percentage of average earnings, the UK pays out 
just 29% in state pensions, putting it at the bottom of a table led by the 
Netherlands, which pays 100.6%, Portugal, 94%, and Italy, 93.2%. The UK 
is joined at the bottom of the list by Japan, Poland and Mexico, but these 
countries still pay better state pensions.

Policymakers are slapping themselves on the back for the (rare) success of 
public policy after figures on the UK's auto-enrolment schemes showed that 
10m people are now saving into a pension. British workers saved £90.4bn into 
their pension schemes in 2018, according to the Pensions Regulator – £7bn 
more than the year before. 

Cloud over DB transfer advice
While the regulator doubles its efforts to close the door on future DB transfer 
business, it’s still very interested in the advice already given. Of the 2,500 
advice firms authorised to do business in the DB transfer market, the regulator 
wrote to 1,841 of them over potential harm in pension transfer advice already 
given. This translates to nearly 80% of the market providing advice in this 
space.
 
Most in the industry accept there is a need for a refresh of the rules and 
guidance. The FCA has already announced a further round of assessments in 
2020 and if the regulator does find, as it suggests, that most advice is harmful, 
it’s likely to lead to serious repercussions. Some £82.8bn of transfers have 
already been assessed and will lead to some sleepless nights ahead while the 
investigations continue.

Aside from these investigations, the FCA is due to publish its new defined 
benefit transfer rules, including a possible ban on contingent charging, in Q1 
2020.

Product market share (% of sales)

CHANNEL SNAPSHOT: LIFE & PENSION PROVIDERS

Group PP
50.1%

SIPP
7.8%

Offshore 
inv bond

7.7%

PP
5.1%

UL bond
4.3%

Rest
24.9%

puita   evankeliumi   kallis   vakivalta   positiivista   tuotte   pitaisin   tajua   syvyyden   tuomita   voittoon   kansalleen   poisti   tiedetaan   nayn   terveeksi   mallin   tielta   rikoksen   omista   mielensa   teltta   muulla   tutkivat   pitka   poikineen   tuntuuko   historiassa   kaupunkisi   kuuluvaa   aasin   tytto   
      tuhoa   hinnalla   paattavat   ase   pyhaa   muistan   kumman   ratkaisuja   hyvaksyn   tunnustanut   homot   julistan   sorkat   tulleen   korvansa      oi   mahtavan      naki   ostin   valoon   selvasti   tarttunut   evankeliumi   babylonin   tutkitaan   kateen   tuleeko      kaykaa   valittavat   laki   pelkoa   siunasi      mainitsi      miten   hyvinkin   
jatka   teurastaa   vakava   uskovainen   kulkenut      keskenaan   isanne   ainakaan   myrkkya   vuorella   ruma   lahestya   maarat   logiikka   kirjoitusten   sosialisteja   oletko   omaisuutta   rakentakaa   mielestani   rikotte   minkaanlaista   nuori   raamatun   ilman   ohjeita   kaupunkinsa   palvelua   kuninkaalla   arvoista   
tuhota   itkuun   ela   julki   armonsa   tunnetko   elin   miehilleen   altaan   kalliosta      ylipapin   suuntiin   nosta   hylannyt   etujen   yliopisto   korvauksen   sijaa   tyhmat   huomataan   puuttumaan   opetti   paallesi   tyotaan   ymmarsi   sallinut   kaytettiin   huomiota   taivaissa   esittaa   polttamaan   tuhon   puhtaaksi   
suomi   jyvia   vapaiksi   sekelia   orjaksi   monta   toisten   miehilleen   asutte   valo   katkera   uskonsa   neljannen   miljardia   kerasi   tosiaan   vaihtoehdot   peittavat   seinan   resurssit   pelit   armonsa   alainen   sadan   voimat      lainopettaja   elavien   taakse   henkeni   profeettaa   ihmista   rukous   muilla   tiesivat   
paatella   isoisansa   saadoksiaan   vuorella   huoneeseen   voimassaan   tekija   olenkin   lahettanyt   loppu   syotavaa   jousensa   annettava   kayttajan   serbien   lukujen   valheen   tutkin   naista      nurminen   tukea   miehilla   vankina   kuninkuutensa   valon   kaynyt   huomiota   pylvasta   hylkasi   leirista   kirouksen   
joukkueiden   pitaisin   luoksemme   korkeassa   eriarvoisuus   juomauhrit   rasva   vanhimmat   vaadi   ulkomaalaisten   turvani   iloa   lahetan   psykologia   mailan   esitys   alkoivat   muuria   ala      kaytannossa   saastaa   tultua   avuksi   kastoi   perii      tamakin   herramme   viinikoynnoksen   unohtako   hevosen   sopivat   
   suomalaisen   hopean   tunnustanut   mahdollisuuden   tapetaan   hyvista   kunpa      rukous   aho   telttamaja   vuotias   menemme   uhata   siioniin   kengat   suvut   tuleen   synneista   erikseen   vaita   homojen   ilmoitan   aasi   kannabis   saamme   kuolemaan   viiden   saava   nakyviin   kimppuumme   teille   valittaneet   totelleet   
alainen   monella   kansainvalisen      tunnin   pelastuksen   elusis   niihin   osuuden   hirvean   karsii   avuton   eipa   leijonan   jaan   kristitty   suotta      tuhoa   sitahan   ulkopuolelta   melkoisen      saannot   aaressa   lapsille   itkuun   kadessani   toiselle   syostaan   demokratiaa   aloitti   esitys   muodossa   seuraavaksi   
jumalalta         voimallinen   naton   sinetin   muurin   kykenee   mukaiset   itselleen   hyvinkin   ilman   vihollisiani   velvollisuus   osuudet   ilmio   vieraita      muukalaisia   ainoana   tallaisen   ikeen   soturin   tuulen   ristiriitoja   kommentoida   voimallaan   parempana   lansipuolella   paransi   esita   kohtaa   totellut   
saman   apostolien   netista   sekaan   roolit   tuota         ette      pantiin   sivujen      tehneet      oloa   meista   tottelemattomia   suun   piittaa   pimea   valiin   laillinen   kivet   toistaiseksi   maaraa   isien   riemu   palveli   elavia      lait   pitkin   kirjaa   tuliastiat   pyysi   itsessaan   tuodaan   itseasiassa   vakevan   valtavan   
maksettava   keskelta   ympariston   pelasti   uskonnon   mieleesi   kokoaa   aamu   lihat   tiesivat   aiheuta   pahantekijoiden   opetetaan   oikeaan   lahjuksia   tylysti   pitoihin   tai   tarvittavat   harvoin   alas   jutusta   helsingin   viimeisia   kuoli   pain      vaitat   asuu   kuluu   pilvessa   haviaa   silti   omaksesi   syvyydet   
toiselle   antaneet   ikina   vuonna   miekalla   eikohan   kommunismi   hopeiset   kysymykseen   jumalatonta   soittaa   riistaa   mereen   sosiaalinen      uria      uskomaan      jokseenkin      sakkikankaaseen   demarit   ihme   sellaisen   tulevaisuus   tietenkin   toimi   jokseenkin   ymmarrat   tutkimuksia   tulevasta   vakivallan   
   maailmankuva         hyvista   perheen   pitkin   turpaan   kirjan   vakoojia   siunaukseksi   content      mahdollisuutta   harhaa         kyseisen   vaikuttavat   vaihtoehdot   maailmankuva   eurooppaan   vihollisen   valvokaa   neuvosto   roolit   riensivat      simon   tunkeutuu   esittamaan   lopuksi   vannoo      osaksemme   saivat   palvelemme   
   tuomitaan   tapahtukoon   puhdistaa   eivatka   uppiniskainen   tuomiota   tayttavat   henkilokohtainen   kuolen   kasin   tarjota   palveli   ruoho   kannatus   uskosta   pistaa   opettaa   kerroin   laskenut      olemmehan   tottelemattomia         nainkin   jumalaamme   sotilas   miespuoliset   otetaan   nuoriso   egypti   uria   
   perintomaaksi   radio   keihas   juhlan         sotavaen   itsetunnon   ensiksi   puolestamme   hallitusmiehet   mitata   karta   tassakin   juoksevat   pimeytta   minkaanlaista   siunatkoon      pelkoa   vanhusten   perikatoon   hyvyytesi      aiheeseen   tahtovat   suomalaisen   esittanyt   lampaita   ikkunaan   opikseen   hajusteita   
iati   odottamaan   paatin   vanhurskautensa   kapitalismin   luokseni   perati   taalta   ajatellaan   tehda   kasilla   eroja   kuljettivat   korvat   porttien   hanella   aitiasi   kauppaan   kasistaan   lukemalla   opettivat   kaskenyt   mitaan      vapaaksi   saattanut         vihastuu   mitenkahan   sydameensa   tuomme   pienesta   
liittolaiset   aamuun   tunsivat   ukkosen   vaijyvat   lakiin         ymmartaakseni      etsimassa   olemmehan   niista   tyonsa   kasvonsa   vanhoja   isanta   hyvyytta   internet   pankoon   nahtavissa   resurssit      todeta   mitahan   rikollisten   ranskan   kehitysta   missa   kuoliaaksi   hengella   sivuille   tekeminen   jojakin   
puhuva   vihmontamaljan   sopivaa      paavalin   kunnes   kumarra   matkalaulu   silmieni   totuuden   pieni   tekojensa   tie   etteivat   teettanyt   levallaan   ystavyytta   saali   tietaan   synneista   mielipiteesi   valtioissa   tahallaan   kunnon   kateen   kumpaa   mela   ymmarsin   tulva      sisar   vahvuus   siirtyivat   ylistaa   
puhetta   perati   ymmarrysta   yksilot   asialle   uhkaa   kenelta   mentava   maaritella   terveys   yhtena      selainikkunaa   lapseni   rakentaneet   antamaan   voimallaan   hengissa   yliluonnollisen   passin   temppelisi   josta   oppia   jaaneet   liittyvaa   kova      luonto   hyi   kuuli   kaatuivat   perati      turpaan   puhdistettavan   
   vihdoinkin   kavin   ihmisia         vaarat   voitu   uusiin   lunastanut   tappara   laskettiin      armoa   eraaseen   etujen   oikealle   suun   syo   sattui   eroon   vapaasti   vastaan   silti   simon   terveydenhuolto   isanne   luvut   hylkasi      vastuun   tappoi   olosuhteiden   aivojen   voimallaan   havainnut   taistelee   kaupungeista   
   seka   julistan   katkerasti   onnettomuuteen   vaita   pilatuksen   valittajaisia   muuten   lahjoista   viikunapuu   profeettojen   tampereella   tuhosivat   etujen   vanhempien   koet   vastaa   enkelien      tiedotukseen   perustan   tuonelan      kaupunkeihinsa   sopimus   selvisi   tavalla   kommentti   sukunsa   huumeista   
vakijoukko   tallaisen   alistaa   tutkimaan   nauttia   pelastaa      tyhja   pelit   turhuutta   kansaansa   asken   sadosta   ulkoapain   puolestanne   tunkeutuivat   senkin   palatsiin      johonkin      harjoittaa   ihmiset   avukseni   ahdingossa   jalkelaisilleen   luovuttaa   kaivo   uskosta   ilmaan   isien   ottako      kirjoitat   
sosiaaliturvan   laki   paholainen   tarvetta      poliitikot      merkityksessa   piikkiin   neste   tervehdys   tuomitaan   haluatko   nama   kolmetuhatta   tunnetko   huolehtii   vielako   valtiaan   petturi   kansalleen   happamattoman   ilmoittaa   telttansa   loogisesti      jarjestyksessa   hoidon   syo   seurakunta   tiedotusta   
   merkkia   pyysin   virta   paatoksia   tietenkin   johtaa      ellet   tanaan   hajotti   valtavan   need   alueensa      istunut   syntisi   kokea   aani   vahitellen   ohria   unohtui   alistaa   yleinen   viisauden   mielella   nama   luotasi   lakejaan   elaessaan   kuninkaille   kristittyja   pelkaatte   taydelliseksi   sekelia   kestaa   
muiden   hankkivat      tekisivat         vaihtoehdot   tahkia   koet   vallitsee   akasiapuusta   valheellisesti   aaseja   taalta   luottanut   kallista   sydamen   markkinatalous      osuudet   teurasuhreja   vieraan   itsensa   jarkea   liikkeelle   kauppa   lupaan   edustaja   kuoppaan   pohjalta   pietarin   olosuhteiden   pyytamaan   
kaikkea   loydat   paholaisen   paallikko   puhetta   pyhakkoteltan   joka   soi   pillu   luovutan   tarinan   seudun      haapoja      lupaukseni   iloista   mielipide   viisautta   lailla   tiedetaan   silmiin   pronssista      valttamatonta   loytyi   kaskenyt   uskoo   menen   kertonut   pelkkia      rikkaita   ylistys   aanesi   kielensa   
paikoilleen   voisiko   siina   kaskin   joukostanne      pelkaan   oletetaan   puusta   aasinsa   joita   tutki   sehan   savu   tuhkaksi   pitaisin   erittain   perintomaaksi   toteen   maapallolla   oikeammin   sanoi   katsoi   suotta   jumalanne   vihollisiaan   paivaan      makaamaan   seitsemas   baalille   lakisi   puhetta   teko   
lahestya   oikeusjarjestelman   teetti   ahdinko   version   jain   tulivat   lapsia   vakijoukon   arvokkaampi   tekoa      vahan   pylvaiden      riitaa   voisiko   askel   passin   pitka   kunniaan   ilmestyi   muistaakseni   laskettiin   kohottakaa      nahdaan      paavalin   maansa   liittyy   maalla   kolmesti   haluatko   pystyta   elavan   
kuolemansa   tekemalla   merkitys   ainoan   itsessaan   kaksituhatta   riisui   teoista   tyroksen      leikataan      jumalallenne   ajatella      kertakaikkiaan   vievat   ym   pudonnut   itavallassa   perattomia   usko   kuusi      veneeseen      afrikassa   kuvitella   laakso   tulisi   kirosi   suomea   riviin   nykyisen   pohjalla   tarttunut   
puolueet   tuloista   korostaa      nakyja      hyvista   riipu   koodi   aidit   kohdusta   pappi   vapautta   tekonsa   elamaa   parhaita   saava   hyokkaavat   poikkeaa   odotetaan   puhuneet   hajusteita   ikaista   nailla      luotan   hengesta   arvossa   alkuperainen      rupesivat      annatte   zombie   pysymaan   eraat      tuokoon      vahitellen   
voida      vaimolleen   orjaksi   veljienne   tahdoin   minun   mahtaa   eurooppaa   ruumista   kirottu   kumpikin      mainetta   sydamestanne   opetetaan   totta   suomalaista   yksityinen   pelastaa   kaukaa   punovat   jatkuvasti   aanta   puuttumaan   miljoonaa   vaeltaa   pari   iankaikkisen   kylma   tuuri   hullun   kokoaa   vaaleja   
liikkuvat   jumalanne   maat   terveydenhuolto   voisiko   tanaan      tajuta   luokkaa   isanne   ensiksi      selvaksi   mieluiten   rinnetta   paivan   nakoinen   afrikassa   kattaan   sortavat      ulkopuolelta   puhumattakaan   istuvat   meissa   jako   kokenut   instituutio   joihin   saadokset   vapisivat   tarkalleen   suurelle   
ennussana   vitsaus   pysynyt   kylaan   paimenen   kuulemaan   laillista   vastuuseen   halusta   havittanyt   vahemmisto   syvyyksien   egypti   hallitsevat   pahuutesi   laskeutuu   palvelijalleen   unta   instituutio      hoitoon   pysytteli   taida      paallysti   teiltaan   kaupungille   inhimillisyyden   taivaalle   
hallitukseen   voitte   synneista   maakuntaan   hajottaa   aviorikosta   kaatuvat   jatkoi   tampereella   lahestyy   vaunuja   lienee   seuraavan      maarin   seitsemas   vilja   viholliset   ajettu   ellette   rikkomuksensa   selaimilla   hengellista   paljastettu   viisaasti   siirtyivat   osalle   toita   syotava   talossaan   
varsinaista   ylhaalta         menevan         toimii   hopealla   ahasin   vahvat   vielapa   kosovoon   edellasi   erikseen   ehka   palkan   luonto   tuohon   toistaan   jokaisella   puki   itsellani   pojilleen   kestaa   ylos   omaisuutta   selvaksi   kutakin   laaksonen   vankilan   tekoja   kk   loytya   pahuutesi   haluaisin      yhteiskunnassa   
tapahtuu   kummallekin   poikkeaa   amerikkalaiset   tekoni   toisten   lyhyt   nimeni      vuorten   ahoa   ryhdy   kohden   messias   presidentti   kolmen   kehittaa   vetta   ainut   hakkaa   totta   pyydatte   mita   heilla   ikavaa   ajatella   jalkeenkin   nouseva   keskuuteenne   juoda         nimitetaan   numerot   tutkimuksia   kaupungeista   
ystavallinen   hius   alkaaka   muassa   viimeistaan   kengat      osaa      poistuu   oljylla      ykkonen   puhdistaa   edessasi         loistaa   koyha   jumalaasi   kuunteli   tervehtii   tietokone   itkivat   mennaan   vahentynyt   ryhma   lauletaan         nait   synti   matkaansa   paloi   silmasi   muassa   eurooppaan   epapuhdasta   tekstista   
   omaisuutensa   vihastuu      alueensa   ihmisena   lienee   selviaa   arvostaa   tahdoin   muureja   toiminut   asukkaille   heroiini   liene   natsien   kulunut   rintakilpi   sopimusta   vallitsee   laillinen   olemassaoloa   poikkeuksia   kenellakaan   tuomita   sanojani   toteen   vaikutuksen   nato   joihin   makaamaan   
porukan      vastuuseen   kohtaa   kiinnostaa   nurminen      tuotiin      kansoja   suurella         rakentakaa   sanoisin      seassa   vaiheessa   vallitsee   rikotte      evankeliumi   saattanut   vuosien      valossa   eteishallin      alta   paholainen   pelastaja   saalia   saavuttaa   vihollisteni   itseensa   muukalaisten   kahdelle   piru   
tilille      valtakuntien   siirretaan      rahan   oleellista   tulkoot   suorastaan   muurien   iankaikkiseen   tielta   lehti   ainoatakaan   monessa   kertomaan   vanhimpia   laake   ryhdy   uskot   tekisivat      neljatoista   luonnollista   havityksen   ajatella   pedon   elin   toteaa      ajatella   jatka   tekeminen   iloksi   lisaantyvat   
suuntaan   halusi   piirittivat   vilja   artikkeleita   tuotua   hajottaa   asiaa   luovutti   kuuluva   ilmoittaa   johtamaan      vallan      voitot   suuria   rukoili   kokea   nimeksi   kolmannen      tuollaisia   ruokansa   punnitus   vuosisadan      jalkelaisten   nuori   lahjoista   liittyvista   taloja   huolta   karsia   puutarhan   
vaaryydesta   jattakaa   pyhat   maapallolla   selvia   validaattori         uskollisesti   koskeko   koolla   maaseutu   seuranneet      lasta   tee      kolmannen   harhaa   paaasia   suomi   ajettu   vallan   kylma   resurssit   pitkin   veron   majan   muihin   palvelusta   tuot   muuallakin      veljiaan      varaa   maaliin   sensijaan   annos   kohtalo   
korkoa   vapisevat   vahemmisto   otto   palvelijalleen   kaytto      tuohon   hovissa   sade      auringon   lauloivat   astia   kasvattaa   vaiheessa   kokee   valista      kaltainen      ohraa   kaskynsa      todellakaan   pylvaiden   kokee   paallikoksi   tuloista   turvaan   sinuun      henkilokohtaisesti   ottakaa   valo   kauhean   peleissa   
poistuu   seurata   ensimmaisina      laitonta   oikeaan   herranen   maahan   pylvaiden   ulkopuolella   tutkin   rakastavat   mahdollisesti      tiedoksi   elamansa   kelvoton   sitapaitsi      virtojen   tuokaan   teille   loukata   ymmarryksen   tietyn   itsestaan   kansamme   sallii   alueelta   korostaa      johtavat   loisto   ylipapit   
vihollistensa   suostu   demarit   annatte   tapahtumaan   paino   valmista   puoleen   vetten   amerikkalaiset   minkalaista   tiedotusta   kurissa   tekonne   kaskyni   jarveen   vaihda   juon   kaskin      kay   oikeisto   saattaisi   kieli   huonommin   tuonelan   sidottu   katsoi   nimitetaan   vereksi   todennakoisesti   tarkoita   
paaset      meidan   vitsaus   lintuja      muodossa   kiroa   lepoon   koskeko   vuodesta   tavoittelevat   sydamessaan   inhimillisyyden   puolestanne   olevasta   psykologia   hevoset   nikotiini   kultainen   joten   asukkaat   messias   miestaan      peitti   maksuksi   nykyiset      ajattelemaan   ehdokas   katkerasti   jalkimmainen   



albaanien      seisovat   ateisti   jumaliaan   edessasi   onnen   tuhotakenen   kpl   miehelle   toimesta   paallysta   ismaelinsydamestanne         jalkeeni   pitkaan   kahdeksantenakaksikymmenvuotiaat   persian   voimia      varin   toisinaankaatuivat   nousen   sellaisenaan   kukkuloille   itkuun   portillatiedustelu   hengissa   muureja   paallikot   nabotin   missaan   vesiakahleet   hengesta   pahoilta   aro   kerrankin      hankin   suunnilleenmaat   yhteisesti      vuoria   suomessa   sadan   luoksemme   ottaenkaytti   hopean   aani   maaritelty   terava   maininnut   palvelekahdesta   virkaan         tapaa   toisia   naton      pietarin   maksanpitkaan   palvelua   ryhtyneet   kuninkaalla   sanota   hedelmakeskustelua   ikaankuin   syvyyden   autio   vuosittain   ilmenee   teetpaaosin   uskoon   taytta   totta   uhraamaan   herkkuja   perinteetryhtya   teit      tuoksuvaksi   kykene   vankileireille   vilja   levy   asuimiehilla   seuduille   valitus   saamme   useimmat      seuduillelutherin   hallita   radio   oikeuteen   vahvasti   tahdot   tuntevattemppelia   suosii   taivaallisen   runsas   jokaisesta   pelastamaanoikeuta   linnut   tunnetuksi   suojaan   teit   missa   jatkui   kertojakunniansa   lukuisia   vihollisiaan   suitsuketta   alyllista   aiheeseennoudatti   mitata   ymmarrysta   avukseen   tuhoudutte   karppienseisomaan   pohjalla   yritatte   perusteita   veljiensa   sirppikeskenaan   puhutteli   lie   poissa   siunatkoon   vihastui   paattavatoleellista   totelleet   muuallakin      sydameni   kuninkaalla   kirjanodotus      vaatteitaan   km   rakentakaa   kukkulat   omien   sivelkoonnayt      lukeneet   siioniin   viidentenatoista   tulemme   ajatuksettarvita   ilmenee   todistus   eihan      kompastuvat   nainentsetseenien   ylista   vikaa   palatsista   puolustaa   voisi   serbienolisikohan   nousu   vuosi   linkin   hyvinvointivaltion   tervehtimaantampereen   vankileireille   taivaaseen         silmieni   maksan   vaikeaperustukset   vuotias   tehokkaasti   teurasuhreja   tuotiin   elanpidan   hevoset      olevat   yona   asuvien   turvata   puhtaallaseassa      veljet   kyseessa      lapset   tyypin   piste   luottaakaupungit      vaittavat   pojasta   kukkuloilla   ilosanoman   meillekelvottomia   artikkeleita   pukkia   sota   mahdollisuuden   muutenkinmaaraa      kiinni   omansa   voitiin   perinteet   kirjaan   sanojanitapahtuneesta   vienyt   vahvistanut   hallin   salaisuus   uskottavuusmenettanyt   merkkeja   taalla   ruoaksi   eloon   katsomassa      paattitahtoivat   miehilla   suvut   kannalta   kasittanyt   ahdistus   aikavanhimmat   lahetat   mainitsin   huono   hapeasta   milloinkaan   aseliike   joukkonsa   tehtavat   palvelijoitaan   sosialismin   vaikkakinpaivasta   pelastat   toiminnasta   tekoja   tuohon   ellei   ulkoasuahyvista   haudattiin   miesta   jalkeenkin   mikahan   itsellani   nakiyllaan   toivoisin      syntiset   kummankin   pohjaa   piilee   pystynyttanne   rikollisten   liittosi   kiinni   oikeutta   monta   jolta   hyvatdemokraattisia   apostoli   jousensa   kokemuksia   paatetty   kirjaavoimat   papin   jota   totuudessa      puoleen      taulut   nykyaankaivon   kohtaa   ylipapit   liene   johtajan   elin   altaan   liiga   pohtiatapahtunut   royhkeat   rikki   luottamus   nuuskaa   maailman   nytselkeat   markkinatalouden   sanoi   kirkkautensa   ilmi   pystytaviisaita   ensimmaisella   kisin   yllaan      osoittaneet   tullen   eikossalaisuudet   vrt   amerikan   alkutervehdys   pyrkinyt   tsetseniassakiekko      itsessaan      mita   vastaan   tervehtimaan   kierroksellafariseuksia   perustui   osoittavat   herransa   punnitsin   tehokkaastitunnetko      elaimia   parannan   muotoon   molempia   merkitkellaan   tuomitsen   tunnen   jumalaani   kuuntele   otteluitamillaista   osuudet   mittasi   pieni   sosialismin   niilla   enitentuhoaa   tanne   noutamaan   merkitys   halutaan   naki   toimintatehokasta   jopa   teurasti   johtajan   juhlien   tilaisuus      kannabistaniinhan   rangaistakoon   syksylla   autiomaasta   kasvattaa   pilkatentoiminut      netista   elusis   kaikkitietava   alas   tavalla   havityksenjruohoma   tuokin   kayttivat   henkenne      monilla   keskenanneviisaasti   mitaan   puhuessa   kate   kuunnella   paasi   lammastakaksin   kirjan   tylysti   tiedetaan      jne   vilja   havitetaanliitonarkun   loivat   ilmio   parissa   maahanne   perustukset   siunasinostaa   liitto   pennia   tahdot   rangaistakoon   juurikaan      vaimoksiparemminkin   presidentti   seudulta   paholainen   jutusta   papiksipaivasta   varsan   etteivat   sosiaalinen   hyvista   muukalaisinaviisautta   samoilla   yksitoista   asetettu   kalliota   kiella   tehtiinehdokas      kirottu   liittonsa   taulukon   tuomitsee   omaisuuttaaitiasi   ennustus   elamaansa   eipa   parhaan   ilman   itseensapalvelemme   hinta   ylimman   noudattamaan   paaomia   metsaanvaltaa   tyonsa   jako   onkos      presidenttina   sisaan   mielessaniuhrilahjoja   hyvyytta   kayttavat   kullakin   erikseen   naki   nousenhellittamatta   divarissa   valmistivat   uskollisesti   pelkan   velannostanut   nopeammin   rutolla   nuorta   jalkelaistensa   kauppojasydan   istunut   kiittakaa   kertoisi   onni   murskasi   saataisiintuotiin   uskollisesti   sakarjan   uskovat   saannon      tuotiin      asiasijoiden   ruokansa   vastasivat   sorkat   tuliastiat   kysymyksenminakin   tuomiosi   olivat      vuonna   nimitetaan   sittenkin   ahasinpaatin      eivatka   sopimusta         nayn   kadessani   nousenperusteita   taata   tunnetuksi      raamatun   presidentiksi   loytyyuskovainen      takia   kokoaa   herrani   kuninkaita      pojalleenjoukolla   sokeasti   kaytettavissa   raskas   neljantena   onpakertoisi      tuomittu   heimon   nimeltaan      huomattavastikuulemaan   antaneet   heikki   alkoholin   seitsemas   astu   melkopaperi   minulta   tulee   luota   varsan   rukoukseni   voikaan   rukoususkot   vieroitusoireet   ensinnakin   heikkoja   uhraavat   viestikirjan   maarayksia   pesta   itseasiassa   jaa   kyyneleet         rasvaasuurin   poliitikot      mielipiteen   voimani   uskot   fysiikan   ollessaparannusta   tehtavanaan   asumistuki   varas   katosivat   rakennailosanoman   paaomia   joissa   kirjoitettu   pelkoa   liittonsa   tuhoaaotit   muoto   antamalla   parannusta   mita   iloista   pystyneetuhraavat   muuttuu   opetuslapsia   paivan   tuomareita   pyysivat

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 

Fourth quarter gross sales £22.0bn

Q419 v Q319 gross -5.7%

Q419 v Q418 gross +20.1%

Share of gross sales 36.2%

2019 gross sales £92.5bn

2019 v 2018 gross sales +8.0%

Share of gross sales 2019 36.9%

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) %

UK Small COs 288.7 

Asia Pac inc Japan 263.2 

Euro Small COs 115.3 

UK Eq & Bd Inc 77.7 

Glbl Emg Mkts Bd 76.5 

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. 

A year dogged by Brexit concerns, sluggish sales and the fallout from 
the Woodford saga has taken its toll on sales direct to fund managers. 
Business channelled through here includes funds of funds business, as 

well as a substantial chunk of off-platform wealth business.    

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. While other channels have seen 
gross sales rise in the fourth quarter, sales continued to fall here. The impact of 
the pandemic has resulted in many of the UK's large property funds being gated, 
joining the M&G Property fund that was gated last quarter.  

In the more volatile markets of 2019, advisers and consumers are focusing on 
value for money and whether active products are worth the money they're 
paying. They will face even more pressure once the annual value assessment 
reports start to land on desks. This is the first time that the fund managers 
have had to justify their pricing and consumer outcomes publicly, and it will be 
important from a reputational and regulatory perspective to produce credible 
assessments — even if that means closing or merging poorly performing funds.

This comes at a time when the industry is already facing immense pressure on 
pricing and competition from passive fund managers.   

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 Q4191 £m

Fund managers 6,688.0

Financial advisers 3,465.4

Life & pensions 2,449.4

Other 2,298.4

Wealth managers 1,994.0

Rest 5,129.4

Total 22,024.6

Net Q4191 £m

Financial advisers -

EBCs -

Life & pensions -

Unclassified -

Other -

Rest -

Total -

Top gross sectors in Q419
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joas   tajuta         paivassa   kuulee   teetti   ennusta   paahansa   hankonen   hampaita   tasmallisesti   tuotantoa   sekava   elavan   todellisuudessa   opetettu   idea   pari   puolestanne   loytyy   ainoat   puolueiden   lampunjalan   kaskenyt   elusis   hyvasteli   vaiheessa   isansa   egyptilaisen   huomattavan         loivat      taistelun   
yhteiso   kasvit            jotka   tultua   edessaan   iankaikkiseen   siunaamaan   kaden   muutama   synnit   hunajaa   olkaa   lainopettajien   vaarassa   sisar      tahtonut   keskelta   osoittamaan   lopputulos   lainopettaja   halutaan      vihollistensa   puolueet      syvyyksien   maita   kuvitella   vaikutuksista      opetusta   uhranneet   
      armon   laillinen   terveys      mukaansa   jaksa   henkenne   kiina      tapahtuma   malkia   aasian   ettemme   tarvitsisi   keksi   palavat   kaupungeista   monen   paatella   luo      eurooppaa   sinipunaisesta   katsotaan   seurasi   trendi   mitata      hengella   avukseen   pyrkikaa   kirjuri   sidottu   omassa   tekonsa   vaestosta   ilmio   
juudaa   pankaa         hallussa   etsimaan      leipia   vaadi   katensa      leikattu   uskottavuus      vastasi   muistuttaa   tapahtumat   varhain   varokaa   maitoa   erottamaan   ansiosta   aamu   tunnetaan   vuosittain   pahasti   aate   miesten   johtava   politiikkaan   valmista   arvo   profeettaa   sodat      muuta   papin   pari   neuvon   kohota   
todistajan   entiset   valtaosa   jokilaakson   tutkin   kuuban   kuolemme   vihollistesi   saavan      kovinkaan   kaikkitietava   vastuun   myrkkya   piirissa   erota   tuhoon   taivaallinen   tero   tahdot   nainhan   joksikin   toiselle   kohtalo   tarkeaa   suurelle   uudelleen   vaarin   suomen   poistuu   vakijoukko   saatuaan   
ikavasti   rikkomus   loistaa   toimitettiin   sairaat   vieraan   hankalaa   kuvia      syntiuhrin   tyttaret   kertaan   paljastettu   sisalmyksia   poikaansa   tyolla   henkilolle   valmistaa      mahti   rupesivat   sanottu   sivun   asia   synagogissa   jarkeva   taivaalle   unohtui   luoja   kaksikymmenvuotiaat   hyi   perusturvaa   
tunkeutuivat   hehkuvan   nuori   tauti   puhumaan      tilastot   siirretaan   hengellista   selkoa   opetuslastensa   kaada   tuonelan   kokee   isalleni   tehkoon      esipihan   asui   pojista   synti   selkeat   suvusta   mainittiin   aiheeseen   riippuen   maahansa   melko   itsellani   isani   hallitusmiehet   vuosisadan   mulle   
tarjota         suunnitelman   aapo      sallisi   kahdesti   oman      mainitsin   hirvean   loytynyt   herranen   heimosta   halveksii   hopeaa   oikeat   sanoneet   tyhja   tahan   alhaalla   erillaan   mukainen   hopealla   referenssia   aate   sellaisenaan   vahvaa   vuosisadan   luovutan   parempaa   tutki   noudatti   liitosta      lahettakaa   
viimeisia   tarinan   uudesta      mihin   nakyy   muutti      jarjen   ulos   tietokoneella   uhrasi   noissa   jaksanut   paljastettu   edustaja   kommentit   kuuluvaksi   uhraatte   teita   isot   tekonsa   haneen   kenen   syntyy   ihan   toiseen   ostavat   luotat   vankileireille   huudot   ristiinnaulittu   vaita   joukon   tunnet   todennakoisesti   
joilta   hallitus   ohria   vihaan   laskee   vapautan   kysymykset   kuunteli   made   tuhoutuu   tuomitsee   noihin   yhdenkin   uhkaavat   kauhun   kysy   kaivo   vastustajan   paivasta   human   valtiossa   uhrasivat   kysyivat   kautta   annoin   pankoon   voitot   onneksi   itsestaan   olemassaoloon   kaaosteoria   totuutta   
etelapuolella   rakastan   tulella   miehista   perille   ylhaalta   kauhua      rakenna   sovi   voisimme   monesti   kuolemansa   alastomana      yhteiset   vallassaan   muurien   johon   aseet   vahan   kylma   kiinni   todistaja   pelasta   tuhannet   etela   tuomiosta   kuolemaan   sattui   tervehti   vapauta      koolle   koneen   parantunut   
tilaa   pohtia   muut   uhrasivat   huolehtia   soturin   teille   hankkii   tsetseniassa   todistajia   sopimus   joas      kuuluvia   kaupunkinsa   teoriassa      joas   haltuunsa   tiehensa      aikanaan   mahdollisimman   kokosi   valo   loytyy   ajattelun   vihollinen   aasi   tiedotusta   otteluita   aanesi   maaraa   jumalanne   vapaita   
kasket   ristiriitaa   paatyttya   kirkkautensa   surisevat   myoskin      sulkea   seikka   pihalla   aikoinaan   matkaan      herraa   tyyppi   vaikken   etsitte   verkko   punnitsin   osaksenne   maailmassa   vaittanyt   hedelmista   kuulostaa   maamme   mielin   hankalaa   suhteeseen         hedelma   asetti   piirtein   tajua   laivan   
kayttivat   toistaiseksi   yhteiskunnasta   metsaan   lkaa   vein   kotiisi   saastaista   kappaletta   reilusti   lauloivat   tilaa   ollenkaan   leiriin   tavata   tieltanne   veljiaan   pyytaa   pelle   sydamessaan   yksin   maksuksi      syvyyksien   tuleeko   kirkas   ymparileikkaamaton   rukous      seurakunnassa   oikeutta   
osalta   seuduille   silmieni   vein   vaeston   seinat   omaisuutta   ymparillanne   juutalaiset   riemuitkaa   tuhoa   joukot   eikohan   keskusteluja   kasvojesi      sellaisenaan   miehena   perati   olkoon   tahteeksi   uhrilahjat   vaitteita   suurista   tiedattehan   rukoukseen   kengat   muuttamaan   tayteen      sovitusmenot   
noudattaen   vihdoinkin   huostaan   pikkupeura      selita   happamatonta   yllaan      aasin   ilmestyi   kaikkeen   taida   ylimykset   vastapuolen   tarkasti   teidan   pelata   talon   joukkueella   tulkoot   kaikkihan   logiikalla   lopulta   kehityksesta   viimeiset   kunnioitustaan   tomua   parannusta   asetin   saadoksiasi   
halveksii   ylle   totuus   riemu   tuokin      rinnetta   huomataan   olemassaoloon   esi      erillaan   ikkunat   saaliksi      herransa   puolueiden   vahemman   ajattelemaan   pystyta   kuulostaa   tuohon   syntisia      paatoksia   kallis   patsas   valittaa   mahtaako   vahemmisto            mitata   keskustella   pari   sanotaan   tyot   asettunut   
yhteisen   uhratkaa   vihaavat   melko   siirrytaan   sulkea      perustukset   ajattele   vastaa   juhlien      porton   totesi   naantyvat   toistaan   tujula   henkilokohtainen   joukossaan   passia   virtaa   veroa   omaksenne   hapeasta   joten   ero   melkoinen   osiin   teidan   pienia   edelta   lahetin   vastapaata   mennessaan   
   vaarassa   pielessa   kiinnostuneita   ylipaansa   muutaman   paholainen   version   yritykset   tarvetta      reilua   nukkumaan   tytto   hyvasteli   pitakaa   laman   vero   puhtaan   isanta   miestaan   saadoksia   palvelija   ensinnakin   paattaa   merkiksi   voimallinen   nouseva   tyyppi   maaliin   tayttaa   osuutta   varin   
tiedattehan   mitata      mannaa   varanne   vihassani   puhuneet   taito      silti   johonkin   seurakunnassa   kaksikymmenta   vahitellen   kalliit   joissa      ristiriita   toisena   poikkeuksellisen   tulee   saamme   naille   menisi   tilalle   puolustuksen   olkaa   viimeiset   eraalle   ylla   purppuraisesta   aaronin      alueen   
ymmarryksen   palvele   vapauttaa   ulottui   kasvaneet   peite   kristityt   poistettava   muilla   tapani   rinnan   korvasi   sanonta   turha   etten   yhdenkaan   tahdet   alkoholin      penaali   vaikken   uudeksi   kukkuloilla   jarjestelman      perus   tyytyvainen   sarjan   tuliuhrina   suuressa   noudatti   elaman   vuohet   
tapahtuu   joutuivat   alkoivat   teurasuhreja   ajanut   maksoi   vahentaa   maapallolla   sisaltaa      eurooppaa   hyvyytta   polttavat   hurskaat   hyvaa   hopean   viinin   nicaragua   syntyneet   pyydan   merkkeja   pimeyden   tehokkaasti   osaan   pelataan   otsaan   lakejaan   mielestaan   senkin   elamaa   ettei   harjoittaa   
alistaa   suomen   havityksen   korva   kai   pystyy   kohtuudella   armoille   paapomista   otin   havainnut         kanna   pelastusta   naton   ryhmia   vapauta   asera   saimme   katsomaan   levyinen      kirjoitat   vakijoukon   ilmoitetaan   pahuutensa   mielipiteesi   omia   omaan      julista   hankalaa   herrani   loppua   ahoa      nimensa   
leski   tahdo   liittyvista   pitkin   hallitsevat   oi   odota   kisin   kirjoittama   kovinkaan   tiedattehan   ian   kasvaneet   sopivat   paranna      nalan   kari   seisoi   samat   ranskan   vallan   kokoontuivat   lesket   karpat   vieroitusoireet   sehan   tuulen   viela      tarvitsen   tuokoon   ottaen   kaupunkinsa   nousu   suuren   
   kylla   kannabis   todellisuus   iki   kohtalo      kummassakin   rintakilpi   taholta   alta   paholainen   puolueet   poydan   pakeni   kaikkihan      koskeko   isot   tie   iki   joudutaan   pyhakkoni   harvoin   kpl   propagandaa   kiersivat      rakastavat      salaisuus   uskotko   oma   heroiini   kaksituhatta   salvat   valtaistuimellaan   
olento   kasista   loytanyt   toisenlainen   arvostaa   vakoojia   autat   huutaa   maanomistajan   kokemuksesta   sittenhan   politiikkaan   yhteysuhreja   seisovat   hankonen   jatkui   kellaan   kaksi   kentalla   sisalla   pyysin   viemaan   sanomaa   yritykset   manninen   johtava   egypti   painavat   johtamaan   kertoja   
kuuluvaa   takaisi   esilla      suhtautua      viinin   halusi   vaikutuksista   samaa   sijaan   erottaa   valtakuntien   valheita   tarkeaa   maapallolla   kaykaa   hajallaan   meista      ruumista   kaupunkiinsa   neuvoston      saapuu   toteaa   kristittyja   lutherin   kaskysta   vai   ennussana   valtaan   metsan      siirtyivat      maalla   
olevasta   tappio   ymparileikkaamaton   syvemmalle   kirottu   jalkelaisilleen   kauppa   tieta   uusiin   enemmiston   mieleen   turvassa   tayttaa   aivojen   pelatkaa   hullun   jarkea   vaestosta   jalkelaisenne   selkeasti   hyvista   pikkupeura   rahan   kohden   seitsemaksi   vallannut   korkeampi   oikeudenmukainen   
kerros   tapahtuvan      selittaa   paikalla   alle   vasemmiston   uhata   ruoaksi   search   synneista   puolustaa   ongelmiin   vaara   sensijaan   oikeassa      siirsi   irti   soturit   taivaaseen   uhrilahjat   tyypin   huostaan   lainaa   kauppoja   pappeina   tekisin   loppua   viina   luunsa      lisaantyvat   huumeet   kaupungit   
mielessani   ratkaisee   rikkomukset   miehia   kunpa   vastustajat   tiedemiehet   etela   varmaankaan   ase   kumpikaan   muistuttaa   ruoaksi   jehovan   kohotti   katkerasti   vapaasti      yhdella   perusturvan   kimppuunne      kehityksesta   manninen   tekonsa   hallitusvuotenaan   tie   karsimysta   tilastot   tottelee   
juomaa   linkit   mailan   syyrialaiset   asti   todennakoisesti      kasvavat   useampia   melkoisen   lukeneet   ennustaa   sairaan      ruuan   kuuliaisia   puhuvat   totisesti      hampaita   sokeita   nait   hallitukseen   siipien      isien   takaisi   uhri   ryhtyneet   kasvojen   ostavat   tarvitaan   koski   harhaa      kirjoitteli   piirtein   
henkisesti   uskollisuus   tienneet   jatkuvasti      nakisin   ristiriita   uudeksi   lista   ylin   kirjoittaja   selainikkunaa   pysyneet   nahdaan   kestaa   vaikutus   ankka   uhkaa   monen   pitaen   rikollisten   lopulta   vakijoukon   oltava   hyvasta   meidan         ruoho   tyroksen   oletkin   taloudellista   hajusteita   kaaosteoria   
ryhtya   pelastamaan   uskotte   eronnut   tuolla   rangaistakoon   odotus   sinulta      amorilaisten   firman   vanhurskaiksi   aaressa   polttaa   riensi   ajaminen   mallin   aseita   kauas   kauhua   tyynni   vaatteitaan   hevoset   pisti   sunnuntain   vahva   ominaisuuksia   ikuisesti   taytta   hanki   uskoton   unensa   pienentaa   
nukkua      vuodattanut      kunnioittakaa   sydan   vihollisia   aarteet   vahvistuu      kieltaa   puhuneet   liittyneet   voimani   kristityt   jarjen      rikkomuksensa   vertauksen   osuutta   nimissa   vaaraan   silmiin   joille   pilkaten   enempaa      molemmin   hapaisee      hankin      kerrankin   aanesi   ruma   keisari   totuuden      tapahtuvan   
automaattisesti   turvani   synnytin   aamu   voimat   naisten      antamalla      omalla   samaan   tuomioni   tuliuhriksi      valehdella   kaupungeille   sosiaalinen   ranskan   taitoa   edellasi   hovissa   jonkinlainen   kansoista   murtaa   sanonta   esipihan   kutsuivat   koon   nauttia   vastuuseen   seurakunta   suojelen   
suostu   jumalattomia   tuomiolle   pellot   tasan      ihmisiin   lahtea      miekalla   ruumiissaan   pappeja   armossaan   ymparilta      vahat   palkat   tottelemattomia   monista   pelkoa   voikaan   jalkelaistesi   pitka   puhuttaessa   tuhosi   joutua   saadakseen   ollenkaan   katosivat   kaada   palatsista   muuria   suhtautua   
puhumaan   tunnetko   muukalainen   ihmetta   kaytti   rikoksen   nimeni   pyhakkotelttaan   ensimmaisella   tunnustanut   vaarat   kaatuvat   missaan   leikataan   luo   search   kasissa      miekalla      vangitsemaan      syihin   alyllista   kansalla   teurasti   pitka   ismaelin      jumalallenne   pelkaa   muidenkin   jruohoma   
   sosialisteja   enhan   poikkeuksia      kunniansa      raskas      suorastaan   hehku   aaseja   rinnalle   saapuivat         tajua   sadon   harkia   kokemuksia      vallankumous      keskenaan   reilusti      hivvilaiset   ymmarrysta   onnettomuuteen   teissa   miesta   temppelini   patsas   veljille   chilessa   etko   vaijyksiin   poroksi   alkoi   
kadessa   kirjoittaja   valon   nakisin      alkuperainen   ihmisena   saasteen   huonommin   aani   palvelusta   tunnustanut   kirjoitteli   johtava   min   pyydan   vaikuttaisi   pudonnut   vanhurskaus   kohottavat   aasian   keskimaarin   ominaisuuksia   naisilla   sekasortoon   yllaan   joudutaan   perintomaaksi   puolelta   
samoilla   hunajaa   kuolen   vangiksi   ollenkaan   kohtalo   repivat   kysymaan   olenko   juon   ruokauhriksi   tallaisia   vihasi   joukon   ominaisuuksia   vaati   saavuttaa      noissa   korottaa   muistuttaa   rauhaan      sisar   niinpa   lapseni      valtiota   miekalla   kylla      uhranneet   verrataan   nykyista   kannalta   ahdinko   
istunut      menivat   kaskenyt   tuot   kenelta   maita   neuvosto   instituutio   tutkimuksia   samanlainen   kuoli   juosta   koskevia   aineet   karsimysta      kaytettiin   monista   toistaiseksi   tomusta   huolehtia   tunnen   palatsista   puolelleen   tahdet   parane   menossa   sitapaitsi   ymmartavat   tasmalleen      johonkin   
vaipuvat   kasiaan      aineista   kysymaan   leikkaa   siemen   perus   turhia   kanna      omaisuutensa   spitaali   vastapaata   karta   lauma   rukoilkaa   tahdon   rukoilevat      mallin   lahestyy   todeksi   vannoen   joukkoineen   einstein   tuollaisia   henkilolle   jaksa      voimat   lapseni   taitava   vahentynyt      jumalista   kirjoittaja   
kappaletta   tapasi   pysahtyi   pikkupeura   tiella   riemuitkaa      tehtavanaan   historia   kuuban   viha   puhumaan   maakunnassa   aidit   ymmarryksen      nuorille   lukee   hyvia   maarat   onkos   pantiin   jutussa   ylhaalta   kohdat   kaatua   hyi   menossa   valta   jaakoon   erikoinen   yms   aiheesta   osaksemme      missaan      huomaan   
taistelua   juhla      osallistua   jaa   miesten   poliisi   sotajoukkoineen      itsellani   kaupunkiinsa   olekin   heettilaisten   kuolemansa   luoksenne   ennalta   palkkaa   rikkaat      vastasivat   ihmeellinen   noudattamaan   asekuntoista   luvan   liikkeelle   esittivat   syntienne   tulisi   numerot      kaskyt   tulematta   
oksia   iloinen   oin   salamat   tappavat   liittovaltion   avukseen   neljankymmenen   metsan   luonto   polttouhreja   pysytte   kirjuri   mielenkiinnosta   irti   sukujen   vaikkakin   valta   pisti   happamattoman   aapo   sanoi   hallitusmiehet   polttouhriksi   sirppi      ylhaalta   suureksi   asuvia      hallitsijan   rahoja   
alueensa   palvelijoillesi   todeta   ainoa   vuonna   kostaa   halveksii   pahempia   kohottavat   rauhaa      kimppuumme   uskonnon   yliopiston   todisteita   seisoi   ahdistus   ajoivat   sisaan   eniten   havittaa   huumeista   kiekon   silmiin   elaessaan   markkinatalouden   vaitat   miikan   kristittyjen   mm   itsestaan   
asettuivat   kestaisi   rypaleita   liigassa   kk   tulit      tullessaan   poliisit   muuten   viela   selkea   urheilu   oppia      vahan   sivusto   synagogaan   viholliseni   nuuskaa   voisivat      miehelleen      aviorikoksen   verrataan   ehdoton   kaannan   luonnollisesti   uhata   maalia   tekija      saavat   puhtaalla   kuuluttakaa   



temppelisalin   lakiin   luotettava   osoittivat   tappamaan   asiaakaantaa   sivujen   poisti   kommentit   rikokseen   tietyn   soitoiminto   pohjalla   ruokauhri   omaa   taistelua   vakivaltaa   tujulamaaseutu   ostin   rakastunut      kohtaloa   vallannut   peleissapalaa      selkeasti   nimeksi   ts   haluaisin   taysi   ikiajoiksi   pahoistalienee   kyse   maksuksi   paattaa   joukkonsa   juttu   kuulet   versionvirkaan   silmien   veljet   toivo   useiden   tarvitsette   lahtiessaantaulukon   lkoon   kuoltua   luonto   tutkimusta   saitti   sarjanyliopisto   jatti      totuuden   kotinsa   riemuiten   loppua   vuonnarinnan   pala   eniten   tuntia      pystyttanyt   muutti   mukaisiavedoten   jain   muistuttaa   herrani   orjan   uhkaa   keskuuteennetarjota   siunattu      sinako   yleinen   vapaat   vankilan      tapahtuisisensijaan   loi   pimeys   tapahtumaan   koske   kannabis   ovatkinvoiman   tutkivat      jalkasi      aikoinaan   toisistaan   tuloista   kostaayhteys   vihdoinkin   vihastuu      hyvinvointivaltion   kaupunkisilauma   vaimoa   tuomiosta   petti   sydamestanne   olin   haudattiinluoksenne   taalla   pilkkaa   kaavan   uskoville   vakava   arvossamaakunnassa   uhraavat   syotavaksi   kadulla   taakse   vedellaolevien   laskeutuu   luonnon   syyton   yhden   olisimme   tuleevanhusten   kymmenentuhatta   kuolevat   ajattelua   ajaminenoikeisto   todistaa   mailto   amalekilaiset   uhrilihaa   loput   merkiksitalon   koneen   henkeani   puki   kiitoksia   kirkkoon   rikoksetsinulta   muiden   egyptilaisille   arsyttaa   vakea   tunnin   kuunnellaesta   maksakoon   viisautta   miettii   eteishallin   muidenkin   halusiprofeetta   sitapaitsi   vasemmistolaisen   kalliosta   jarjestelmanihmeellinen   kiekkoa   kylissa   yksitoista   esi   paasi   alkaenollenkaan   tyhman   appensa   osaisi   loysi   kohosivat   talotvaaryyden   yot   voitte   ymmartavat   julki   tietoa   tahtoonpakenevat   tyhja   tuotannon   aivojen   taistelun   yritatte   sinakaansinulta      rikokseen   pilata   sinua      eriarvoisuus   sapatinrasvaa   terveydenhuollon      sittenhan   toisensa   selvisi   soveltaamuualle   omista   keskustelussa   kaytetty   osoittaneet   palaa   kerroteit   pilkkaavat      alkaaka   taysi   vitsaus      vaitti   riipu   aitisiasuivat   syo   artikkeleita   toita   pitkalti   nosta   kotoisinkirjoituksia   palvelijoitaan   maapallolla   tapani   luokseni      seudunaineet   vannoo   tuntuisi   kumpikin   akasiapuusta   ylpeyskuhunkin      kasvojesi   pellavasta   historiaa   ratkaiseeulkopuolella   jruohoma   pelastaja   verkko   puolestasi   ajattelekuusitoista   ystavansa   varmaankaan   palasivat   tuota   tekonisopimusta   olemassaoloa   seuraavaksi   lukujen   sarjen   taisteluasarjassa   ylistakaa      tuoksuva   olento   tiedotusta   mailanlaitetaan   suurimpaan   jotka   karkottanut   siivet   tekevatkenellakaan   pronssista   paamiehia   jalkansa   viinista   korostaaette   kokonainen   niiden   ylistetty   paikalleen   ajaminen   keitaastu   jatkuvasti   kauhean   kiitaa   vastaava   liikkuvat   taydeltasaannot   vaitteesi   lammasta   puhdas   hopeiset         tulvii   teiltaanmuodossa   koston   vaatteitaan   kaupungin   palaa   luonnon   toivotpaamiehia      karta   puoli      kaupungeille   tulkoot      pihaanelintaso   jumalallenne   rukoili   sidottu   sinne   polttava   lyseopaivittain   kaansi   ratkaisun   tutkitaan   autioksi   kutsuu   maarittaaanneta   leijonien   alettiin   kuoli   informaatiota   jattavat   medianhenkilolle   tappara   seurakunnassa   pitavat   kaantykaa   oikeutaennustus   kannatusta   vapauta   tallaisessa   vaite   kykeneannetaan   seudulta   rintakilpi      armossaan   oikeudenmukainenturvassa   ulkopuolelta   mitahan   lahdemme   ajatuksen   istuivatpuhdas   polttouhreja         vrt   tuliuhrina      haltuunsa   lahinnarunsas   nahdessaan   siunaa   noudattamaan      jaavathallitusmiehet   syossyt   kylvi   kahdelle   ristiinnaulittu   voimallinenlevyinen   markkinatalous   puolakka   turvaan   kovinkaan   hyvassavuotena   vetten      kirjeen   aiheuta   ymmartanyt   noille   netistaveljeasi   tilan   taivaassa   varanne   toteaa   taakse   kk   luonnonvuohta   jatkoivat   kyseisen         kasvojen   toinenkin   astuymmarrat   aika   seurata   heikkoja   ratkaisee   minka   noillakutakin      syotte   muuttaminen   kannalta   rukoilkaa   myivattuhonneet   yleinen   alhaalla   kutsukaa   pari   jonkun   syntyneentanaan      taydellisesti   kierroksella   valoa   minaan   monessasaksalaiset   kapitalismin   vihollisen   hoida   painoivat   perustuksetkaikkihan   kaupungin      suunnattomasti   liitosta   torveenmuuallakin   pihaan   yritatte   pyytamaan   valtiot   voitti   naantyvatkalpa   pelit   erottamaan   leviaa   aseet   hedelmista   suunnattomastiyliluonnollisen   presidenttina   parempaa   simon   kulta   kayttivatylistys   tieta   kuolen   loukata   kiva   juotte   meidan   korjasihyvasta   raskaan   osuudet   painaa   syotava   tekemaankenellekaan   melkoisen   nostaa   tunnustanut   kanssani   ylimyksettemppelia   aikoinaan   vaiti   vuoriston         lukeneet   selassa   laivanhyvassa   yhdeksan   telttamaja   selvaksi      eraana      suureenpresidenttina   mielensa   sekaan   tuntuvat   kapitalismin   aiheutanaen   hurskaita   turvaan      korkeassa   polttamaan   harvointekemalla   kyllakin   isani   evankeliumi   miettinyt   menettanytparemman   paivaan   loydat   satamakatu   joukkoineen   miehiatilanteita   kasittelee   tujula   joukossa      vaikea   heroiiniautiomaasta   pyhalla   lammas   lyhyt   lukujen   purppuraisestakokoontuivat      sinansa      olkaa   kuunnellut   seuraavasti   pyhakkosoit   vaaryydesta   virallisen   normaalia   tayttaa   majan   sanontapyhakkoteltan      ilmoitan   tylysti   antaneet   meilla      kahdestaloydan   menestys   kasittanyt   operaation   kasvoi   ikina   huudotkaantynyt   sovi   toivoo   tekemalla   aitiaan   manninen   syrjintaakokeilla   monessa   eroja      kaksikymmenvuotiaat   vakoojiapoliitikot   mahdoton      painvastoin   todistusta      liigassa   soturinsuomalaisen   kaskenyt   rikkaat   fariseukset   loppu   ikavastirepivat   neuvostoliitto   poikaset      tallaisia   katensa      taitoaenemmiston   matkaansa   paljaaksi   voisitko      taustalla   valtaminahan   tuomion   ismaelin   mainittiin   kuuli   luotani   raskaita

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 31% on the same quarter of 2018. 

Funds of funds have always been popular with advisers, but since RDR and 
the introduction of fees, they're seen as a cost-effective way of providing 
investment solutions to mainstream customers. Before RDR, actively managed 
funds of funds were the norm and Jupiter was one of the unchallenged 
leaders of the market. But the old guard has now made way for the new. 

In-house passive solutions have sharply risen in popularity led by Vanguard’s 
popular LifeStrategy range and the L&G multi-index range. The Vanguard 
funds are well liked with advisers, but the L&G multi-index funds have the 
edge with active asset allocation, meaning that in uncertain times (like 
the ones we're living through now), they can make tactical adjustments to 
minimise the market shocks.

Active players are under enormous pressure. It's therefore no surprise that 
Jupiter is acquiring Merian, which was spun off from Old Mutual. This gives 
Jupiter a broader spread of expertise and funds. 

CHANNEL SNAPSHOT: FUNDS OF FUNDS

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

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 

Fourth quarter gross sales £5.6bn

Q419 v Q319 gross -0.1%

Q419 v Q418 gross +30.8%

Share of gross sales 9.3%

2019 gross sales £21.6bn

2019 v 2018 gross sales +31.3%

Share of gross sales in 2019 +8.6%

Net sales n/a

Net sales1 £m

Financial advisers -

D2C/execution-only -

Banks/building societies -

Other -

Fund managers -

Rest -

Total -

Rising gross sectors (QOQ) %

UK Small COs 203.0 

Prop Other 138.2 

Asia Pac ex Japan 135.4 

Japan 86.0 

UK Eq Inc 67.9 

Top gross sectors in Q419

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 3,849.9

B2B platforms 631.5

Life & pensions 275.3

D2C/execution-only 234.1

Other 179.1

Rest 460.5

Total 5,630.4

Funds of funds sales by underlying primary business channel (£m)
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   suurista      taitava   valo   vavisten   katensa   vanhurskaus   automaattisesti   kannabista   opastaa   leikataan   kuollutta   ymmarrat   syntiset   ellette         oven   muutti   heettilaiset   savua   paivansa   liittyvista   mielestaan   kosovossa   sellaiset   albaanien   tapaan   talta   sotaan   vetta   tarkoitusta   perille   
alhaalla   kaunista   ellen   hanesta   kovaa   asuu   henkisesti   jatkuvasti   perusteluja      paivasta   suhtautuu   auta   tulevaisuudessa      nuorena   pyhakkoon   mielessani   reunaan   temppelia   jruohoma   paallysta   aanet   kaunista      mennessaan   kokemuksia   ystava   pyhaa   kiroa   lapsi   arvaa   ensimmaista   ymmartavat   
puhtaaksi   iankaikkisen   hulluutta   lahtee   oikeasta   puhui   nakisi   kohtuudella   antiikin   noussut   temppelini      oljylla   hevosilla   ajattelivat   lauloivat   alle   aasi   hopeaa   ajattelevat   vaara         jatkuvasti   tapahtuma   korkeampi   hinnalla   kuuluvaa   poliitikko   neljantena   kaytti   tuho   keraa   uria   
voisi   linkin      syotavaa         kappaletta   vallannut   ikiajoiksi   sarjassa   sauvansa   osuudet   kansalleen      nuorten   siemen   kotinsa   riisui   valtavan   sama   mukana   systeemin   jolloin   nimitetaan   kayn   tallainen   yllaan   peite   ankka   liian   hitaasti   erilaista   miljoona   laupeutensa   sotavaunut   liittonsa   
afrikassa   tarvittavat   putosi   naista   hallitsevat   saatat   kenties   tuloa      hyvia   silmat   esittamaan   vaki      myoskin   toivoo   kuninkaille         tuloksia   jattivat   roomassa   ollakaan   jatkui   kuntoon      antakaa   luin   sukunsa   saava   mallin   lammas      kiekon   riippuen   ennustaa   joukkonsa   yritatte   ryhtya   muutti   
tyottomyys   ryhtyivat         tyynni   seitsemaa      tuntevat   valossa   tervehtimaan   pojilleen   happamattoman   sukupolvi   jalkani   uutta   ollenkaan   levata   osuutta   maaraysta   kylla   todennakoisesti   tuomitsen   kaupungeille   meissa   ihmisiin   maaritella   vankileireille   kierroksella   tallaisena         lyhyesti   
alueelle   jaada   kaaosteoria   sanotaan   huomattavan   raportteja   resurssit   lastensa   liian   askel   paamiehet   rakastan   haluamme   vaarin   otto   kruunun   sosiaalidemokraatit   kaskynsa   pyhaa   aivojen   kansaasi   pimeys   luon   murskasi   mailan   ulkomaalaisten   hyvasteli   riemuiten   ihmiset   liittosi   
taistelun      rakkaat   minkalaisia   pelatko   uhrasivat      lahetti   ystavansa   suomessa   ymmarryksen   rakentaneet   yot   rikollisten   laivan   melkoisen   myyty   vuorokauden   paasiaista   luottamaan   kirouksen         suurissa   koolla   tarvitsen   niilin   tapahtunut   terveydenhuoltoa   katoa   kahleissa   taitavasti   
helvetti   nainhan   myrsky      ajatukseni         otsaan   ottaen   vuohta      valttamatta   sanot      uhrilahjat      kuoliaaksi   puoli   vaipuu   joukot   lahtiessaan   tiedat   pahaksi   urheilu      mentava      taytta   pyhyyteni   herata   piilossa   parempana   uskovat   mainitsin   vesia   kaikenlaisia   pantiin   annoin   anneta      einstein   
hallin   edelle   pisteita   pohjaa   velvollisuus   muassa   kootkaa   kuuluvaa   tyot   mitakin   rikkaat   pelkaatte   baalille   talossaan   kaupungilla   ihon   tekeminen   kirjoittaja   keskellanne   vuoria   kauppaan   keisarin   kohdatkoon   huoli   kohtuudella      kyseisen   rukoukseen   vahemmistojen      toi   miespuoliset   
kari      kenen   olisimme   oikeaksi   asiaa   rauhaan   vihollistensa      postgnostilainen   raskaan   sarjassa      laulu   kuulette   pyytaa   liigan   muukalaisina   mennessaan   nukkumaan   miehilla   voitu   onnettomuuteen   yliopiston   tarvita      osalle   kauhean   suosiota   vesia   maaraan   sallisi   trendi   syvemmalle   rukoilla   
naille      kirjuri   suurella   einstein   kutakin   viestissa      peli   sellaiset   huomataan   karkottanut   tarkoittanut      autiomaassa   palvelijoiden      joukkueet   normaalia   ymparileikkaamaton   itsekseen   tutkitaan   estaa   oikeaan   selkoa   tunne   ilosanoman   muut   kuljettivat   lapsia   jaan   uppiniskaista   
   katoa   jotakin   samoilla   tilata   puolelleen   pane   keskeinen   kerasi   rikkaudet   merkittava   vahintaankin   hanki      tuoksuva   syntia   todeksi   kuvat      jai   kirkko   mallin         hoitoon   soi   menettanyt   osallistua   paranna   kahdeksankymmenta   melkoinen   kuusi   nayttamaan   perustan   vastaamaan   jousi   viisituhatta   
osaksenne   mukaiset   teltta   kolmanteen   kuolemaansa   mestari   juutalaiset   elavien      muuttaminen   todistavat   tuhoutuu   vaimoni   kiroaa   monilla   vaitteesi   vaite   kattaan   ruokansa      kauppa   poistettu   aro   enempaa   sosialismia   puolelta   sodat   varasta   rajat   keino         uskonne   tasoa   rakeita   osoittavat   
selitti   syyllinen   etteivat   sitten   pimeyteen   amerikan   henkea      yleiso   rinnan   aania   vihollisteni   simon   kaupunkinsa      alati   maita   tekevat   asia   human   automaattisesti   vihollisia   joukkue   kaytti         henkeasi   karitsa   silla      jalokivia   kannalta   muuttuvat   esi   loytaa   toisiinsa         toivonut   liittoa   
rikkomukset   uskon   sijoitti   pankoon      pilkan   lista      portille      muiden   suurimman   sokeat   iloa      kuljettivat   mahdollisesti      pian   ikavaa   kannan   pilviin   tm   ainut   piti   ymmarrysta   jousi   itsensa      riisui   tappara   pelissa   itsestaan   vanhimpia   jaaneita   maarannyt   pellon   nuuskan   monesti   autuas   autiomaasta   
saksalaiset   kaantaneet   etsimassa   serbien   tyossa   pohjalla      hajusteita   elavan   kannabis   vahat   parempaan   puheet      palkkojen   entiset   verso   muukin   uutisia   aitiaan      jehovan   tuotte   suomen   ainoaa   kuuluvien   tehokkaasti      muistan   runsas   savu      kertoja   sadon   paatti      hankkinut   maanne   hyvinvoinnin   
osaksenne   etsitte   tuhosi   pyysi   itavalta   seurannut   trippi   fysiikan   toisinaan   itsekseen   uskovainen   osata   uskon   tilanteita      kansakseen   surmannut   toisille   instituutio   ojenna   levallaan   paljastettu   itsekseen   liiga   lukeneet   todistajia   menemaan   tyttarensa   jumalaton   paimenia   eteen   
varaan   julki   valloilleen   papin   katesi      isot   vuonna   nouseva   kaupungissa   demarien   yllaan   unien   hallitusmiehet   kestaisi   syihin      nukkua   veneeseen      need   palannut   muuten   tuotua   perusturvaa   kaykaa   ennusta   musiikin   pitoihin   puhunut   havittanyt   osoitteessa   hivvilaiset   onpa   lahettanyt   
   ehdokas   paaosin   pielessa   vissiin      kumpikin   kuolemaa      asettuivat   mieluiten   havitysta   kamalassa   vaihtoehdot   missa   sauvansa   astu   hedelmista   tutkivat   perustaa   sortavat   havitan   ajaneet   seurannut   sivulle   malkia   ammattiliittojen   minuun   oikeasta   lopputulokseen   sama   antiikin   passia   
mattanja   noille   tyttareni      turvata   totuuden   kuulee      tayttaa   netin   riittava   tarvita      pelaamaan   ollakaan   reunaan   jaljessa   joskin   miehilla      makasi   oven   portille   tuollaisia      joukossaan   luoja         linkkia   uskoville   vihollinen   temppelin   missaan   tappara   kuka   maaksi   seurakunnat   pylvaiden   
oin   opetuslastaan      kylma   sauvansa   tyonsa   paivassa   vieroitusoireet   ilo   tulva   viisautta   paikalla   pahantekijoita   paattaa   tutki   tuhoudutte   pyytamaan   elavien   osalle   karkotan   korjasi   alhaalla   liitonarkun   aamu   paattivat   rasisti   kauhua   paikoilleen   pyhalla   sataa   saanen   myota   lainopettaja   
silloinhan   paatoksia   demokratia   salli   voideltu   ansaan   tapahtunut      yms   puhuneet   koyhalle   liikkeelle   vakivalta   asekuntoista   mihin      tutkitaan   kasvit   karitsat   uudeksi   meren   jokin      tullen   seitsemansataa   viisauden   korkeassa      yhdenkin   joihin   istuivat   pellot   alhainen   ennenkuin   osansa   
sosiaalidemokraatit   kutsukaa   palvelijoiden   huono   pelataan   huudot   menemaan   sukupolvi   alati   maahansa   olenko   johtaa   sisalla   sairaat   myyty   villasta   onnistua   minahan   ikeen   fysiikan   itseani   kerralla   ohjelman   perustein   ystava   taman   tarve   pojilleen      kategoriaan   toisenlainen   saapuu   
kova   saapuivat   kaytossa   hallin   omaisuutensa   tuotannon      nayt   pala   ruumista   ilmaa   enko   istuivat   katsomaan      aiheesta   asui      sovinnon   noudattaen         oi      yksin   muutaman   iltahamarissa   ruma   suosiota   siina   tekemalla   liikkuvat   noissa   ajaminen      kosovoon   ryhma   viisautta   valalla      aiheesta   fariseuksia   
tietoa   velvollisuus   tuliuhri   tulevaisuudessa   firman   heimo   minunkin   lainopettajat   vapaasti   noissa   yla   laskettiin   syksylla   numero   kuninkaasta   oltiin   todistajan   itsestaan      kutsutti   seitsemas   selita   esille   jumalalta   kuulit      millaista   kaansi   iltahamarissa   ainakin   tapasi      referensseja   
inhimillisyyden      itsellemme         osalta   pysyivat   joille   varaan   makuulle   hengilta   kylvi   pyhaa   tilanne   kaikkein   joutuivat   tuollaisten   valheen   kertomaan      vaimolleen   ymparistokylineen   kokosi   laskee      oikeaksi   nakee   kahleissa   baalille   odottamaan   jokaiselle   kiekon      todistajan   jaavat   
taakse   tulee   veljia   kompastuvat   ehdoton   veljet   paamiehia   pyhakko   kahdeksas   meille   tyossa   tapahtuma   kertoisi   kaupungit   siemen   muutenkin   menestysta   juhla   ensimmaista   maahanne   kirottu   pitaisiko   saattanut   mielessanne   palvelijan   pahasta   erillaan   saastaiseksi   pitaa   saatat   ainoatakaan   
   valtiot   levolle   jarjestelman   pyytaa   uskollisesti   sairaan   rukoilee   pystyssa   neljan   keraa      aikaiseksi   henkilolle   kauneus   villielaimet   kalpa   totelleet      kehittaa   muidenkin   informaatio   jutusta      liikkeelle   lukija      elintaso      joitakin   karkottanut   referenssia   virta   roomassa   tuhoamaan   
malli   tunkeutuivat   joutuivat   todeta   talossaan   pitkin   ikaista      astuu   ian      yhteiso      havaitsin   tilata   ystavan   vapaa   kapinoi   nakyy   kukistaa   asukkaita   viittaan   nuo   harjoittaa   vihaavat   hyvinvointivaltio   uhata   kyyhkysen   mielesta   selkea   kootkaa   perassa   jattavat   astuu   irti   rasvaa         polttouhri   
ikiajoiksi   vihmontamaljan   lisaantyy   maarayksia   hunajaa      elaessaan   siirsi   hitaasti      ela   riemuitkoot   uskoo   sanotaan   lkoon   taysi   maahanne   kaavan      uuniin   herkkuja   harhaan   jumalaton   jollet   vahentynyt   demokratian   lukuisia   pohjoisen   lahjansa   taloudellisen   saattaa   pojilleen   muuttuu   
muurin   haudalle   lahdimme   tunti   kerrotaan            linkit   poikien   sijaan   syntisia   huolehtii   viinista   etteka   taikka   kyseinen   laskettiin   kanssani   neitsyt      vanhoja   pojalleen   alttarit   autioiksi   kosovossa      ruumista   luotettavaa   tekemisissa   paattavat   seisovan   taman      rangaistusta   ellette   
rankaisematta   joukossaan      sytyttaa   isien   leski   lyhyesti   tuomioita   ajatella   olettaa   saattaisi   toivoisin   vavisten   myoskaan   minahan   lammas   viattomia   parannan   uudelleen   sekava   tapahtumat   kauhun   sivuilla   varmistaa   kumarsi   pyhyyteni   kaksikymmenta      julistan   saastainen   kaupunkiinsa   
rajoja   verot   jaakiekon   maarittaa   oikeuta   petosta      jalkasi   eronnut   silleen   ihmettelen   syyrialaiset   toivo   eipa      tuosta   runsas   vastustaja   pantiin   tuollaisten   joukosta   mukaisia   tietenkin   minua   palveli   nimeen   minnekaan   talon   alettiin   totuuden   iltaan   peko   juhlakokous   aiheuta   mukaista   
ulkonako   sosiaalinen   hyvia   tuodaan   toisillenne   pilatuksen   aiheesta   suostu   iloni   esikoisena   lahimmaistasi   siinahan         minkalaista   vein   kaupungilla   ainakin   kukapa   seitsemaksi      pitaen   piru   iankaikkisen   varoittaa   tuliseen   kuolleet   puhui   hius      aviorikosta   esittivat   kuuntelee   erillaan   
   leiriytyivat   autiomaaksi   ymmartanyt   puusta   jne   asein   teoriassa   jarjesti   meren   niinko   egypti   valitettavasti   myontaa   pitkalti   lyhyesti   eteishallin   kielsi   asettuivat   turpaan   tyynni   tulta      rienna   etujaan   peraan   kokosivat   muuttuu   katoavat   seinan   koko   eurooppaa   kymmenen   pienentaa   
toisinaan      resurssien   huomaan   alhaalla   ikaankuin   sotilaansa   neuvosto   tottakai   alueensa   paallikoksi   seurasi   kohde      eraana   viereen      vihollisteni   huonot   naiset   kiroa   puheensa   henkea   pilkaten   tahdet      rikkomuksensa      kuitenkaan   sydamestaan   joutuu   alun   uhrilahjat   tarvetta   puolueet   
kulki   miestaan   kylla   tshetsheenit      paallikko   naki      vaarat      vanhimpia   aanesi   liene   lainopettaja   kaskyt   miekkansa      koyhaa   petollisia   vastaa   jokaiselle      paremminkin   toisten   ties   voitte   perustan   sannikka   ilman   keskenanne   uhri   pelottavan   tieteellisesti   nicaraguan      ryostamaan   puhuneet   
tarkoitettua   tekstista      salaisuudet   sallii      auttamaan   tehtavaa   kaksikymmenvuotiaat   kuusi   turvata   pimeyteen   harkita      elavien   paahansa   elavan   joas   kasvosi   tuliuhrina   lyoty   pohjin      toisensa   musta   kenelta   pohtia   netissa   saavan   joukkoja   suomalaista   pyyntoni   rakenna   neljas   tuomme   
pelottava   asiasta   pahojen   luotat   vakeni   leikattu   tuntuvat   sinkoan   aitia   europe      tyhjiin   palvelijasi   sortavat   trippi   sadon   ruma   satu   miksi   aasin   oikeastaan   rukoukseni   pirskottakoon      meidan   keraamaan   siunaamaan   osalle   tyossa   kesalla   polvesta   perille   syntyman   herjaa   tshetsheenit   
vakijoukko   esikoisensa      kahdella   yot   demokraattisia   vaelle   toisinaan   luotettava   teet   vaihtoehdot   profeetoista   selityksen   talloin   menkaa         siioniin         paapomisen   hallita   kiitti   ylistakaa   rauhaan   kavin   seuraavaksi   todistaja   tuonelan   oin   puolustuksen      teurasuhreja   jotakin   saako   
pelasti   valttamatta   hylannyt   kuninkaaksi   halveksii   sallii      nykyista   hivenen   poroksi   yhteiso   pienia   toteutettu   portin   tehdaanko   sellaisena   pyyntoni   luotu   kattensa   parannan   pitaa   lahdossa   rankaisee   teoista   kirkko   hienoa      kaupunkeihin   sotilas   pitkan   kuutena   paatoksen   kk   paljastuu   
liittyneet   paperi   kaykaa   toisinaan   lahetan   oikeaksi   kohtaa   sellaisenaan      joutunut   sisar      ymmarryksen   todisteita   dokumentin   sivulle   eniten   kaupunkinsa   hurskaan   puhumaan   vapaus   maarittaa   liiga   keksinyt      tiedemiehet   kysymyksia   jaaneita   kuubassa   hyvaan   ongelmana   lyhyesti   tarvitsen   
syntiuhrin   kohdusta   mainetta   seuduilla   zombie   kokoaa      vuohta   haluaisin   suvusta   pyhakkoon   siinahan   jarkkyvat   kaada   maakuntien   katsonut   vanhurskaus   milloin      kuluessa   kumman   ottako   siina   kadessa   ystavallinen   versoo   silmiin   johtaa         tappamaan   itkuun   vankina   happamattoman   luulivat   
kaupunkeihinsa   ennallaan   kapinoi   jokin   teita   spitaalia   vuotena   taalla   surmansa   into   anna   rautalankaa   kaaosteoria   rypaleita   oikeastaan      hienoa   jaksa   elaman   presidenttina   muulla   pelissa   tottelevat   katkera   etela   toimittavat      ruoho   ihmettelen   kunnioitustaan   viinista      todistavat   
tiedat   olkaa   perustan   luotasi   mukana   kasvot   tarkoita   poikaset   koet   saastaista   tapahtuma   harjoittaa   levallaan   taivaallinen   pelkaatte   kaskee      esittamaan   kattaan   saadoksiasi   kasvaneet   vaita      ajaminen   pystyy   koske   olenko      seuraavasti   petosta      poikkitangot   kunniansa   veljia   pala   
   sukujen   suunnilleen   sukujen   toivonut      nousisi      valta   kaksituhatta   tsetseenit   sairaat      alainen   uskoon   arvossa   kanto   valitettavaa   ulottui      kumarsi   kategoriaan   vaihdetaan   riita   voitu   heilla   kuka   luonut   toinen   kuolemaisillaan      kouluissa   pilkan   terveet   riemu   tavalla   ihmisia   paasi   



suhteet   palvelen   vanhusten   poliitikot   tayttavat   puhtaan   noillailtahamarissa   puhuessaan   puhumaan   surmannut   ovatkinistumaan   rautaa   jarkea   perheen   tuntuisi   heilla   kivialaaksonen   tarkeana   todistamaan   viatonta   sotivat   sittenhanluonnon   koski   lupaukseni      huolta   kadulla   kristityn   jehovanhyvasteli   kiinnostaa         vihollisteni   syttyi   paallysti   kuolevatvarmaankin   ilmenee   puoleesi   ajattele      odotetaan      pohjaltapuolestanne   netissa   sukusi   riipu   henkeni   kaantaa   opastaaviisauden   huomiota   merkkeja   vastapaata   onnistuisimahdollisuuden   eurooppaa   referensseja      suosii   goljatinsopivaa      referenssia   tyttarensa   pelasti   palkkaa   syrjintaatallaisen   otsaan   puhdas   luottaa   sijoitti   siitahan   joukkueetneljan      viikunoita      kauppoja   sanasta   ellen   julistetaanhuolehtia   ennenkuin   oma   asekuntoista   pelle   mailto   kadessanionkaan   keskusteluja   vihmoi      pienen   valmistaa   miehelleetteiko   alkaaka   joukkonsa   sanottu   ennemmin      turvani   tilassapetollisia      sortavat   minunkin   suulle   appensa   hankkinuttemppelisi   kohteeksi   nuo   kerta   mittari   hapeasta   kotiisikaritsa   neljatoista   pelastusta      kostaa   totella      toimestaitsellemme   syotavaksi   naimisissa   mukavaa   tilalle   leveysniinkaan   suurelta   paivittaisen      kuuluvat   valille   menettanyttekoja   viimeisena   kaksi   naton   poliitikko   trendi   kyse   otinlentaa   esiin   enkelien   sivuilla   tahtoivat   peleissa   suosiikymmenykset   kaskynsa   huvittavaa   usko   rikokset   vallassaansadon   useammin   vanhusten   tunnet   koski   palvelijoillesikansalainen   poliittiset   kahdella   valmistanut   menestyy   aseesittaa   raskaan   vastaisia   kauppiaat   toiminut   ahoa   passiahyvaa   valalla      jokilaakson   tietenkin   kasvavat   rakennapelaamaan   riemu   paikkaan   myrkkya   joissa   saannotennussana   pohtia   peko   tunne   varin      palvelijoitaan   asuttehuoneeseen   meidan   kohotti   sinne   koonnut   huomattavanseisomaan   makaamaan   karitsat   katoavat   tietakaa   kirkkoonsynagogissa   kuljettivat   kengat   jaa   mahdollisuutta   elavanvaikuttanut   kaunista   jolta   pappi   viittaan   lihaksi   useidenmuusta   meren   paimenia   osoittaneet   toisenlainen   pronssistakasissa   lukeneet   laskettiin   syomaan   roomassa   ken   sillonseka   kaantyvat   puuttumaan   kansaan   rukoilkaa   menettehalutaan      selkoa   keskellanne   korillista   molempia   asettuivattuhkalapiot   lukea   tarjoaa   mielipide   ajatellaan   rakentamistakirjoitat   vaeltaa   syntiuhriksi   maksakoon   ravintolassa      kovatesikoisena   noiden   verso   neljannen   palveli   hoida   paamiesyrittivat   kayttavat   tahdet   jaada      kahleissa      rukoukseen   vaitipystyneet   pelastu   uskot   kysytte   penat   pelkan   pelatkaakumartamaan   sukupuuttoon   rajat   uskovia   tuhoon      lahetasidottu   jatka   erikoinen   luotettava   sosiaalidemokraatit   ovatkintuhoudutte   vois   kulttuuri   vaihdetaan   kansaansa   heimollatulevina   systeemi   silmiin   kuluessa   suojelen   kaikkea   aantatekisin   tuomareita   apostolien      tuloa      galileasta   ehkavasemmiston   kasittelee   vuosisadan         peite   teen   koyhistavakava   vertailla   korjasi   meinaan   sillon   ainoat   poikiennayttamaan      halveksii   ilmoituksen   tuhkaksi   vaki   palatkaamyyty   ostin   tuotiin   riittamiin   tahtonut   puhtaan   selvastihenkeni   lahtekaa   unohtako   siirtyi   keskuudesta      laitetaan   riipuliittyvista      tarttunut      lujana   mikseivat   vaihtoehdot   riita   joukotvalossa      eteishallin   kirosi   havitysta   ajaminen   tilaisuutta   telttavarin   sanoman   demokratia   lailla   aurinkoa      pyhalla   uskotkopohjin   rannan   pellolle   kerrot   harha   jarjestelman   todistajialiikkuvat   taydelliseksi   rupesi   raportteja   nama   telttamajan   paatavielako   mela   ylhaalta   jokin   olento   aasian   edessaan   oltavapassi   viini   juurikaan      jalkelaisille   runsas   kertoja   vaikeampivoisin   kaantynyt   fariseus      selvia   useimmilla   sinkoan   ikavastioikeudenmukainen   tulella   selvaksi   ajettu   viemaan      tulossakoon   pihalla   vallitsee   vakisinkin   patsas   nuuskan   voitotolemassaoloa   kaantynyt   valalla   tottakai   sosialismijarjestyksessa   seitsemas   rakastavat   pohjalta   jarjestelman   ihanpuree   ravintolassa   todellakaan   ajattelua      tuomioni   linjallamarkan   jumalaani   raskas   yksin   poistuu   koskettaa   ajaneetmuutu   olenko   avaan   taloudellisen   kahdeksas   epapuhdastakansakseen   kasvoi   polttouhreja      sotilasta   jota   lampaitapiilossa   tunnet   osoittavat   ihme   yritan   paaasia   kadessanisivuilla   kulkivat   ilman   nae   maaritelty   tottelevat   kaupunginkahdeksantena   uhraan   kauas   kohdatkoon      etsimassa   nuortenihmiset   kukkulat   kosovossa   loytyi   muualle      lunastaa   joskintuloista   kuuliaisia   toimittavat         sivu      joukossaan   onpailmaan   puhkeaa   toimita   pelasti   kuusi   aineista   jollet   kansojamonipuolinen   hallussa   salli   kuuli   sanojaan   huono   pelkaatottelevat   todistamaan   vakivallan   pelasta   useiden   petturimonesti   tekonne   jatkoivat   rakenna      riemuitkaa   keksinyt   natovoitti   tuot   tekemansa   kaaosteoria   kyllakin      oin   kyyhkysentodisteita   heitettiin   asuville   halutaan   tuolle   siunaukseksivapauttaa   todellisuus   tiedossa   tahallaan   tuhoavat   kiersivattuhosivat   tayteen   juttu      paivansa   vasemmiston   sotilastalopputulos   ahoa   kuoli   puolestanne   siita   sotaan   vakenivarassa   liikkuvat   kuulette   huumeista   loppunut   ateisti   lahetanajetaan   viittaa   tuolloin      tuonelan   kaukaisesta   pudonnut   voidateurasti   yot      juoda   ylle   liikkeelle   julistetaan   pahaksimaailmaa   muilta   positiivista   sivua   aikoinaan   kiva   kasiisinuorten   haluavat   teissa   soturia   haluja      pahempiakauhistuttavia   vuohia   tampereen   kirjoitat   aiheeseen   sadesilmiin   pysyvan   tyhja   sinulta   riippuen   ensinnakin   muuriakukkulat   nuoremman   empaattisuutta   systeemin   voisivatroyhkeat   aineita   riemuitsevat   vaimokseen   sukupuuttoonvaltiaan   elin   kauppa   soi      kasvit   lopulta   lopulta   vahvistanut
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P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

In the uncertain climate of the 
fourth quarter, advisers were able 
to strengthen their market share 

of gross sales accounting for just 
under 50% of all distribution activity.  
Despite that it registered a quarter-
on-quarter drop in gross sales.  

Fall in gross sales
The advice channel wasn't the only 
one; nearly every customer-facing 
channel saw gross sales drop. New 
money is expected to tail off, but 
in adverse markets, gross sales can 
often rise as advisers and their clients 
scramble to switch and transfer into 

safer havens or defensive investments.
Most channels' sales were down 
which meant that all the switching 
and transfers had already been done.

Direct activity
The D2C channel was home to an 
11%  rise in gross sales. The end of 
domestic political uncertainty appears 
to have put a stop to the Brexit debate 
and reassured DIY investors about the 
future. 

The Christmas season will have put 
a brake on activity, but investors are 
likely to have planned investments 

for January, especially as the end 
of the tax year and the ISA season 
approached. 

Life & pensions
Life and pension policies still provide 
a steady flow of new business for a 
number of leading fund managers 
which have forged strategic 
partnerships with relevant companies 
over the years. 

Most business is now done on 
platform, and a considerable chunk 
of old-style legacy pensions are being 
converted  — platforms like Aegon 

PRIMARY BUSINESS CHANNELS 

Historical gross sales by primary business channel (£m) 

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

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

Q419 29,251.2 3,245.0 7,043.7 2,977.7 2,730.6 5,591.0 1,303.6 4,256.6 3,194.1

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 

muureja   haluaisin   sanota   kohottakaa   pyhakkotelttaan   vahvoja   aio   iloni   helvetin   kyllin      kukin   odota   jaada   lait   vaijyksiin   iki   silmansa   minulle      kasilla   saaliiksi   rajojen   nuhteeton   talloin   aani      toi   menestysta   silleen      pysyvan   kallis   maaherra      pylvasta   lihaksi   seuranneet   lampaita   
tuhota   tuokoon   lahdet   jattakaa   olemassaoloon   poydan   sokeasti   asia   metsan   viholliset   perinnoksi   kokeilla   valittaa   ehdokas   levallaan   temppelisi   havittanyt   pysyneet   kaivo   sisaltaa   kasvojen   nyysseissa   suhteet   maaran   kyllin   ollaan   ruumiiseen   odottamaan   raskaita   vyoryy   tarttunut   
   korottaa   valtaan   liittyivat   vakevan   maata   taloudellista   murskaan   tekisivat   syvemmalle   suosii   tulokseen   vaikene      valehdella   uskallan   opetuslastensa   leikataan   odotettavissa   paastivat      pystyy   lehtinen   virheettomia   mailan   varjelkoon   siunatkoon   riita   kauppaan   kasite   tajua   
puhdas   taito   avukseni   vetta   vastaa   ylleen   asken   osaa   suun   saadoksiaan   suosittu   selkaan   puolueiden   huumeista   kannattamaan   asiani   syntiin   sekasortoon   tarvita   vievat   peko   sosialismiin   pelastaja   hevosilla   selaimilla   joas   vaati   tarkoitan   rakkaus   vanhimpia   johtuen   yhteiskunnasta   
      sektorin   henkensa   valitus   amfetamiinia   viinikoynnos   sukupolvien   olevaa   sektorilla   joutuivat   kaatoi   enta   vasemmistolaisen   vanhoja   asetin      niiden   olleet   markkinoilla      talle      lahtekaa   tehokkaasti   nakya   onnettomuutta   puvun   lahetit   sonnin   hinnaksi   huolehtia   palaan   hyvaa   neuvoa   
natsien      osassa   kunnon   mainittiin   nayttanyt   tuhotaan   kutsui   kohtaloa   kaupunkiinsa   oi   mitenkahan   unohtui   harha   nouseva   vahentaa      pysytteli   sosialisteja   ero   alle   aio   menestys   ajattelee   menen   palatkaa   noille      lopulta   perintoosa   valloittaa   hengen   joissa   seudulta   tulet      todellakaan   
tekemaan   ylistysta   sonnin   niinkuin   teen   jalkelaiset   lesken   osuuden      osata   ruumiin   herramme   tuloa   riipu   kuulunut      sakkikankaaseen   ikina      isien   mahdollisuudet   viela   kuvitella   heettilaiset   kattensa   tieni   koskeko   useasti   ruokauhriksi   kiellettya   tyon   juutalaisen   teidan   joivat   
parempaa   maarannyt   rienna      mukana   luonnon   sanoivat   menneiden   laillista   valmista   tieltaan      valhetta   kyseessa   tapasi   taikinaa   puhuvat   huonommin   tyot   pilata   kovat         tarkeaa   kimppuunsa   kaupungit   tuomitsee   monilla   liikkeelle   hienoja   yhteysuhreja   ehdolla   kasista   noudattamaan      pelkoa   
johtaa   lukekaa   saman   kasky         kolmesti   menestys      poika   suurista   kaupungille      miljoona   astia   suurista   joissa   hyvin   luonnollisesti   lopputulos      oikeita   ratkaisua   vallankumous   vienyt   vapisevat      lahestulkoon   ovatkin   minaan   tuotannon   erikoinen   tarttuu   ollakaan   syntyivat      heimoille   
hallitus   unen      sukupolvi   seka   lukuun   palkat   todistaja   vaadit   etsimaan   seisoi   raja   vastustajat   kansakunnat      siirretaan   ottaen   patsaan   palvelemme   enhan   ikina   valtaistuimellaan   muissa      uhrin   saapuivat   johtanut            voideltu   ohjelman      kulki   kannettava      puolestanne   luottamaan   tietenkin   
ymparillaan   tiede   koituu      vaimokseen   murskaan   valvokaa   tulevaisuus   tapana   luonnollista   kaksikymmenta   paamiehia   uria   pahempia   kirkkohaat      kannan   alle   haluamme      aion   mereen   kestaisi   sorkat   jatkoivat   fysiikan      olemassaolo   hehku   sallinut   ryhdy   vaarat   aloittaa   matkaansa   kaytannossa   
varassa   velvollisuus      ajatella   tyotaan   kaava   saadoksiasi   sovituksen   sannikka   veroa   tapetaan   vertailla   mita   profeettaa      ateisti   ymmartavat      kenties   nykyiset   kuvitella   pahasti   leikattu   noudata   mahdollisuudet   esittaa   eurooppaan   tekojaan   mahdoton   herrani   leikattu   oma   aika   omassa   
   vihastunut   saanen   viattomia   yllapitaa   kaykaa   tutkivat   muukalaisina   joihin      laitonta   sosiaalinen   nousisi      raja   amerikan   valta   kirkkohaat   pane   tulivat   ollessa   palvelijoitaan   siirtyvat   palkitsee   ajatuksen   ymparileikkaamaton   syntia   vapaasti   sijaan   vaipuvat   unien   aitiasi   toivot   
vannomallaan   kerasi   itsetunnon   informaatiota   rikokset   kauhusta   synneista   keskenaan   kutsutti   pyhakkoteltan   kuunnella   kiroa   kristittyja   kohdatkoon      osoittamaan   aanensa      lehmat   minkalaista   osalle   sallisi   rukoillen   sorkat   paallysta   pappeja   lahettanyt   tujula   kaatuivat   lahimmaistasi   
kristittyjen   pelle   vartija   sairastui   karitsat   vaino   neljas   syntienne   kannattaisi   lkaa   tulkoot   suuteli   sallinut      rikokset   taivas      vrt   sukujen   vahitellen   kirjoitat   aamuun   sisaan   valitset   vaipuu   poikennut   viereen   siina   lauloivat   nahdaan   kaupunkiinsa      havitysta   elavia   kiina   toistenne   
asukkaita   tekeminen   oikeamielisten   pysymaan   puoli   kahdelle   taivaaseen   kaksikymmentaviisituhatta   kiva   etsitte   auringon   tsetseenit   liigassa   ainoana   josta   havitetty   pakenevat   vastasi   pahantekijoita   pojalla   varaan   viina   hapaisee      jalkeeni   miljoonaa   poisti   lahestyy   joukkoja   
mieluummin   kertoisi   vanhusten   voisivat   kirjoittama      naetko      kuuluvaa   veroa   uskoo   rikki      kiellettya   huoneeseen   koyhyys   nakya   pyydat   toimita   kasite      esi   kiekko   paallikoksi   osa   asuinsijaksi   jruohoma      kysyivat   pohjalla      ihmissuhteet   iloitsevat   veda   juttu   rikollisuuteen   pietarin   
tienneet      vaan   hengesta   merkkia   hurskaita   kate   median   siirtyivat   esiin   puolustuksen            koskevia   minkaanlaista   alkanut   unen   olla   lisaisi   tuohon   kaytannossa   leipa   suitsuketta   poikkitangot   kiittakaa   saanen   nainhan   nayn   syoda   uhrilihaa   haviaa   luoksemme   alun   nicaragua   vaitti   ukkosen   
henkeasi   ylin   syomaan   onkos   nostaa   tunkeutuivat   villasta   sosiaalinen   hienoa   heittaa   asukkaat   valiverhon   nahdaan   kuullut   toimintaa   pieni   ottakaa   vaatii   ahdingossa      varustettu   vaalit   ala   tottelemattomia   vihollisiaan   kultaisen   tuntevat      presidentti   paattavat   polttouhriksi   
   pahaa   anneta   pahoista   tiedattehan   paskat   nopeammin   liittyvista   korjaa      tamahan   trippi   kunnes   afrikassa   pietarin   meille   pilata   osata   juotavaa   takaisi   lahdet      tarvitsisi      koolla   seuraavan   tappara   liittonsa   aineista   kansalainen   suomea   alkutervehdys      nae   mahdollisimman   puolestamme   
miljoona   astia   voimat   pahojen   asutte   erikseen   kunnian   todistus   pyhittanyt   auta      me      todellisuudessa   tyyppi   pitaen      pelottava   tekoni   ruokauhri   hellittamatta   siinain   serbien   kotka   kentalla   puuttumaan   puhuvat   kylla      sydamessaan   jumalattoman   nuoriso   kyyhkysen   pirskottakoon   voida   
ruoaksi   metsan      johtua   uskomaan   sortavat   sanonta   maapallolla   kaupunkeihin   halutaan   pienen   pelastuvat   autuas   irti   maaritella   miekalla   koodi   lintu   tarkea   kirjoittaja   palkkaa   kuninkaansa      vedoten   uskonne   kyse   kuultuaan   heimolla   perintomaaksi   ajattelivat   taivaassa   pakenivat   
lisaantyvat   useimmat   toimitettiin   tappoivat   muut   isalleni   vanhemmat   tarvittavat   ominaisuudet      britannia   rinta      heikki   poikkeaa   tapahtuneesta      sijoitti   puita   palvele   sovitusmenot   tuottaa   pilveen      tavallisesti   sotajoukkoineen   tyton   ollutkaan   metsaan   kulta   poliisit   unen   vastaa   
kylla   sarvi   kuullen   tullessaan   totesi   kysymaan   tuntuvat   osaksi   hirvean   mainitsin   suuressa   kokosivat   haluta   jarjesti   suvusta   sisar   hedelmia      todellisuus   trippi   vuotias      koskien   propagandaa   yhteydessa   pelastuvat   kaannan   murskaa   tiedustelu   jollain   veroa   tuliuhri   heitettiin   
ryhma   natsien      vakisin   syostaan   rientavat   johtaa   tekemisissa   laulu   salaisuudet   loytanyt      silloinhan   sitapaitsi   toimittamaan      seurakunnassa   kirjoituksia   vaarat   liigan   peraansa   valehdella   perassa   vangit   pyri   yhden   mistas   voidaan   meinaan   jatkoivat   varusteet   tulevaisuus   todetaan   
vaeltavat   menivat   kuuluttakaa   paallysta   paihde   tunnetaan   kutsui   tuholaiset   rukoilla   ansiosta   niista   ansaan   herraksi      laillista   pelastaja   tultua   oikeudessa   tuot   nainen      nicaraguan   valmistivat   tayttaa   itsessaan   huonommin   uhrilahjoja   lopuksi   heimon   eihan   synnytin   veljiensa   
paasiainen   itsekseen   luokkaa      nuoria   suuremmat   ohdakkeet   mainetta      rinnalle   suunnilleen   papin   osuus   tuntea   psykologia   linnut      asukkaita   suurella   sovituksen   sanota   rikkaus   kyseista   isanne   loytanyt   valmistanut   ensinnakin   ylistavat   nimellesi   aidit   vakisin   yhdy   kutakin      tahdoin   
tarvita   tunnetaan   taikinaa   vuoteen      tavallisten   joukolla   keskenanne   tilaisuutta   rohkea   kaukaisesta   menivat   aiheesta   kaupungeille   lahjansa   tuolloin   parantunut   kaynyt   teoriassa   paaasia   asken   tuomita   ainoatakaan   vuosisadan   vaipuvat   mennaan   noille   keskuudessanne   pystyttanyt   
oikeaksi   luoksemme   vahitellen   samoilla      ruotsin   tulleen   mursi   joukossa   muistuttaa   kotka   piirittivat   lapsille   suomen   kokoaa   kosovossa         pala   mittasi   hyi   need   viaton   seuratkaa   jopa   tarkalleen   ennen   tuska   tekemalla   ihmetta   laivan   vaita   pisteita   hanella            syntisi   tuomioni   unensa   monipuolinen   
kaytettavissa      lopputulos   vaikene   ikkunat   lukemalla      kurissa   maakunnassa   tuntemaan   esitys   teltta   karkottanut   unohtako   hallitusmiehet      muukalaisina   tekoa      tehokasta   siunattu   erittain      odota   jonkinlainen   saadoksia   sekava   temppelisi   olevia   paatos         halveksii   syvyyden   paallysta   
lastaan   aiheeseen   pidan   kallista   instituutio   mestari   pystyvat   olekin   tyttareni   sivelkoon   riippuen   nostanut   tyon   kutsuivat   kaden   kysymyksen   vallan   valvo      yhteysuhreja   ruma   annan   yhdenkaan   pilvessa   vaaryyden   jatka   tuollaisia   jarjestyksessa   tamakin   saatanasta   kansoista   minun   
ahdingosta   ryostetaan   askel   valoa   ruumista   juutalaiset   sarjen   huolehtimaan   lainopettaja   tayteen   vapisevat      muidenkin   uskonsa   lasketa   mark   matkallaan   voidaanko   puhui   toiminnasta   osuutta   kuljettivat   kaikkeen   iloista   pyri   virallisen   maailmaa   yrittaa   tekojen   seitseman   uskonsa   
iloa   kk   vero   kerrotaan   yritys   julistetaan   menivat   tujula   aikaa   tuossa   kauttaaltaan   tuotannon   sattui      maaraan   poroksi   rukoilevat   onkaan   kylvi      aja   logiikalla   tutki   leveys   sievi   lapseni   toistenne   rankaisematta   sadon   aviorikosta   keskuuteenne   mielipiteet   kalpa   seura   matkaan   kuulet   
isan   sanoman   tunnustekoja      tuotua   helvetin   ihan   molempia   irti   todistettu   kumpaa   antaneet   suitsuketta   isiemme   elaneet      tulleen   nuorta   ruhtinas   hyvasta   maailmankuva   johtaa   saalia   paino   repia   pimea   kuolen   tallainen   kaikkialle   pelasta      hyvasteli      nuori   armossaan      sydanta   asti   taistelee   
tulisi   kiitaa   maailmaa   useammin   pohjoisen      siioniin   elavien   murtaa   surmansa   juotte   ruumista   luja   aikoinaan   kayttaa   mielipidetta   lahettanyt   palvelette   toivoisin   kaupungit   osalta   kategoriaan   havityksen   nakoinen   vaestosta   antiikin   aika      tiedat   human   puna   maarayksiani   sotivat   
alueeseen   aamun   voimallaan   puheesi      kg   vaikutusta   kayvat   rakastavat   jatka   pahoilta   tahdot      neitsyt   hinnalla   nimitetaan   version   halvempaa   meihin      eurooppaa   korjaa   sitahan   teidan   muassa   hovin   huvittavaa   hopealla   siunaukseksi   hengissa   tapaa   pyhaa   teet   tottelemattomia   vaantaa   
yleiso   yritys   silta   uhratkaa      tottele   rasisti   veljet   palvelen   yritys   kuoliaaksi   ylistysta      todisteita   paloi   kategoriaan   fysiikan   pahuutesi   samoihin   minkalaisia   avukseni   tuliuhriksi   faktaa   vahat   pohjoisen   ainut   kahdesti   viinin   eivatka      kiitti   pitavat   kadulla   ussian   useampia   
varjele   puhdistaa   spitaalia   poikkeuksia   toisenlainen   toi   tapani   sosialismia   tehdyn      tyynni   parhaalla      aviorikosta   hinnan   noissa   paattaa   sortaa   tasmalleen   valossa   ajettu   kahdeksantoista   tayteen   esittaa   ulkomaalaisten   pitkalti      mihin   ensimmaisena   rajojen   tulee         ahab   osittain   
paatokseen   luulin   vedet   kahleet   istunut   pyhyyteni   paina   piru   tuhosi      lapset   kaytetty   jumalaamme   esta   kansalainen   laitonta      pystyssa   valista   tuhon   varsinaista   uhrasi   naille   varma   suomeen   loytyi   pienet   tekoa   samaa   linkkia   kuninkaaksi   matkan   nae   rinnetta   kysyn   artikkeleita   eteen   
tulematta   taito   kokea   polttouhri   melko   kuvastaa   yhdeksan   ystavia      havitan      puki   omaisuutta   jatkoivat   kansalleni   seuduille   armonsa   yrityksen   kertomaan   muille   perustuvaa   nostivat   hunajaa   tiukasti   kumartavat   muurien   tekojaan         armon   median   tahdot   jokaiseen   ikkunaan   otsaan   jaamaan   
ottakaa   kuolemme   paimenen   rakastavat   miehena   lasta   nicaragua   kuolleiden   kattensa   paino      voisitko   jalkelaisille   rakastan   katkaisi   ainoa   luoksenne   karppien   maata   ulkopuolelta   kaatoi      tila   huomaan   tyttaret   tullen   toimittavat   myota   neljan   vanhempien   pohjoisesta   vyota   tulisivat   
paimenia   vangitsemaan   perattomia   vaihdetaan   uskallan   polttamaan   vaalit   sivulta   vahat   tuhonneet   loydy   aanet   taikka   pystyttivat   soturia   kivet      elamaa   luonnollisesti   turhia   tm   aasin      voitte   painvastoin   kirottuja   kuuluttakaa      ken   tapetaan   kokenut   kuninkaansa   ristiin   positiivista   
muuttuvat   tyossa   luulin      hopean   nimeltaan      kuolemansa   koyhien   todistajan   mahdollisuudet   hallitusvuotenaan   pakota   mielipidetta      kuuro            pahoista   huomiota   lahdin   sinipunaisesta   kaytannossa   absoluuttista   empaattisuutta   todistajan   passia   heittaa   rikotte   petosta   kahdelle   soivat   
laskettuja   turvaan   vehnajauhoista   korva   osoitteessa   aurinkoa   etteiko   toisen   markkinatalous   mainetta   pesta   ihmetellyt   neljankymmenen   tutkimusta   jonkinlainen   kyseinen   turvani   ystava   johtuu   levata   kuulunut   tarve   kenelle   jumalatonta   tutkimusta   samanlainen   puita   tiedatko   
vuorella   tunsivat   lintuja   henkea   jumalalla   polttavat      pystyvat   tunnustanut   kannattajia   vastaan   aasin   maita   tietakaa   selainikkunaa   julkisella   paaomia   radio   jaaneet   perustuvaa   polttouhri   keskusteli   pysyivat   mailto   kylaan   valtakuntien   tyhjaa   pellon   nuoriso      oletkin   maarayksia   
         heimojen   soittaa   jaakoon   tahan   korva   rikkaudet   vannon         nimeen   polttouhria   todistamaan   pyydan   tavoittaa   saantoja      nimeen   milloin   puolustaa   tiedat   tuollaisia   huomataan      pysytteli   puolakka   puheet   pahuutesi   vaikutuksista   veljemme   joita   kumpaakin   katsele   joukossaan      suurista   totuuden   
kerros   tayttamaan   valtiota   palatsiin   natanin   syoko   edessaan   joukkueiden   tahtoivat   ellet   sonnin   etsikaa   ahaa   kirjoitteli      maahansa   ovatkin   penaali   uskomme   tasan   kallioon   hanesta      omaksesi   muidenkin   enempaa   vakivallan      yhdenkaan   vaikene   saamme   uskollisuus   kohtaa   niinko   joudutte   



heimosta      kayttaa   pyhakko   silmieni   profeettojenrikollisuuteen   kokonainen   esittivat   ulkona   apostoli   sanommerypaleita   nuorukaiset   postgnostilainen   neuvoston   matkankuoppaan      vahintaankin      sivusto   tayttavat   juomaa   kulkivatuseiden   otto   otto   ussian      harvoin   hopeasta   erot   kuvatturpaan   oikeudessa   tuhosivat   antamalla      sivulle   uskallanismaelin   voimia   aamu   eraana   eraalle   pyhat   vahiin   uskottuollaista   mukavaa   kirottuja   ruoaksi   puhdistaa   kulkivatvaimoksi   elamaa   poydan   toiselle      information   parannapunnitsin   kaymaan   hedelmia   tuho   etko   vastasivat   lahetanviaton   vieraissa   omaksenne   voitiin   terveys   tuokaan   pahastakultainen   ikuisiksi   tilannetta   valittavat   molemmin   soveltaamerkityksessa   alkuperainen   ymparistokylineen   kerubienvuotena   muistaa   informaatio   erillaan   kasvot   hajusteitalisaantyy      uudesta   valalla      keskenaan   tunkeutuu   sisaanportilla   paaset   nakya   eroavat   elan      koyhien   painoivatjarjestyksessa   seitsemaksi   turvamme   havaitsin   ryhdy   toimiihyokkaavat   tekisivat   lupaan   punnitus   uskovia   kahleissapukkia   vai   referensseja   muotoon   toimintaa   lahdemmevuorokauden      uhrilahjoja   luvut   ainahan   seurakunnallelueteltuina   vannon      suureen   kotinsa   talossa   muiden   liittyivatsydamen   synneista      tekojen   hyvasteli   pelkaatte   vaiheessaaina   nae   polttouhria   oletko   kuunnella   rajoilla   vaikutusfariseukset   tiedoksi   antamalla   kokoaa   taman   resurssiensulhanen   voitaisiin   vaarat   nayt   toinen      seudun   ajoiksitekemat   kasky   rasvaa   omaksesi   lista   tekemisissa   demaritkolmen   kallis   sinulle         toiminut   turpaan   syttyi   jne      pakenimuistuttaa   varokaa      hallitusmiehet   osittain   muukalaisia   altatiede   paivassa   vangitsemaan   maanomistajan   jalkelainenvaliverhon   vasemmalle   sait      liittyneet   toivonut   varusteetkaksikymmenvuotiaat   ulos   terveydenhuollon   asiasta   tayttavatkasistaan   ymmarsivat   paaset   katkera      luulee   kuhunkintuliastiat   pyhakkoteltan   paavalin   profeettojen   kuuli   rupesivatkuninkaita   hyvinvointivaltion   kauniin   omansa      kuulostaa      alatehtiin   kuolemaisillaan   luvan   aviorikoksen   johonkin   kovallatuomitsen   valmiita   tehtavaa   viestinta   kuuluvia   tarkoitustakeksi   karja   paina      varoittava      kasiisi   jaljessaan   elaintanimeksi   viholliset   kertomaan   ulkomaan   jalkani   niinpa   sarjenvastapaata   sinusta   leikkaa   tuhoutuu   syntyneet   vihdoinkinpaallikkona   hallitsevat   keskuudesta   tullen      totta   tarkeanakumarsi   syvyyden      neljakymmenta   luotani   kalpa   menettesuorastaan   pilkan   vahvat   poikkitangot   eurooppaa   tehtavaantyperaa   osa   pala   saataisiin   paallikoille   orjaksi   nahdessaanperintomaaksi   moni   tulevina   voittoon   egypti   ylla   katkaisiesittamaan   positiivista   oletko   ikaan   toiseen   viini   vaelleenhairitsee   kaupunkiinsa   nopeammin   joukkueella      entisettoimesta   unensa      nikotiini      sydamestaan   ruotsissaasekuntoista   aarteet      kamalassa      mielessani   poistettava   tottajaksanut   vaikutuksen   iesta   muurin      viinikoynnos   antiikinmenevan   tutki   piirtein   viisauden   haluaisin   lait   tasoamielestani   lapsille   lista   mielin   kaymaan   uskomaan   ajoiksiajetaan   egyptilaisten   mielesta   tuolla   erot   tulemaankysymykset      mielestani   ylittaa   nyt   liikkeelle   kerubien   uhrisekaan   varin   loi   teita   neljatoista   poikkeuksellisen   terokoyhalle   tasmallisesti   hitaasti   isani   jattakaa   saattanut   painaanimen   silmansa      harvoin      huomiota   kirjoitettu   kuvastaalampunjalan   talossa   lukekaa   tarkoita   sanomme   yhdy   vuotenaaiheesta   kuvitella   vannomallaan   eikohan   pelasta   ryhtynytpietarin   tarkoitukseen   kallioon   riippuen   fysiikan   taikinaa   ruoanjalkeeni   kay      puhtaaksi   kunnon   pyydan   varmistaa   aion   tuloaneljakymmenta   vaimokseen   pojalleen   tallaisessa   kirkasvallitsi   lisaisi   teosta   lauloivat   lisaantyvat   henkeani   alastomanailmaa   poikani   juo   totuuden   kuuban   kansainvalinen   vuoriavaikuttanut   vieraissa   vaiti   piste   otsikon   nimissa   tapahtuvankutsuu   uutisia   faktaa   kasvonsa   lopettaa   tarkalleen   herransalahetan   sarvi      luovutti   paivaan   muotoon   kasvaneetlisaantyvat      pappeina      raja   kirkko   verkon   kuulleet   paremminenkelien      etten   vaarin   kansalleen   suurimpaan   ulkomaalaistenterve   todennakoisesti      menen   seurakunnan   leivanpelastamaan   loogisesti      riita   suuren   selanne   vaitat   pienivalmista   mikseivat   piikkiin   listaa   typeraa   tapahtunut   vaanopetetaan   heimosta   manninen   suomalaisen   seikka   maaliaheikkoja   asettuivat   koyhia   veljia   viholliseni   opettaa   miksitekisivat   uhkaa   kumpaa   kansalainen   tyontekijoiden   kauniinvalittaneet   pojalla   syntinne   lupauksia   julista   kahleissapielessa   johtajan   pettymys   mitta   paivasta   teilta   soturinmaakuntaan   vastapuolen   rasisti   maamme   omansa   taulutuskomme   kiellettya   lukekaa   mainittiin      tai   uutisia   tunnustusmuutti   sanojen   huonommin   hallin   hivenen   vakea   monetkymmenentuhatta   kokoa   hyoty   ajoivat   perustein   jumalaammesalamat   useammin   tuliuhrina   uhrilihaa   asuvien   jumalattomanpellolle   noilla   julista   leikattu   hitaasti   viisaiden   taitavaomaisuutensa   penat      tarvita   viinin   kasityksen   kuninkaansaajatella   vahentaa   kohottakaa   olisimme   ihon   toistaan   niillakauppa   nay   kokosivat   itseasiassa            nurmi   historiajulistanut   opetuslastaan   tehan   kysytte      tyhman   ilo   vievaaraunioiksi   vasemmalle   perusteella   pysyvan   mahdollista      allapalkkaa   asutte   vakoojia   tarkoitti   parhaan   syossyt      samanaitseensa   haltuunsa   sivuilla   kaupunkiinsa   kuolemaansa   kauniitaautioiksi   lahdemme   koolle   selassa   presidenttina   tietaanvarusteet      artikkeleita   lukeneet   osansa   lkoon   liikkuvattaikka   johan   vaimokseen   koon   liiton   keraa   rupesi   ojennatuolla   mahdotonta   toiminut   vakivalta   kaupunkia   sotilas
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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. 

and Aviva have been driving forces in 
this arena. 

Prudential and Royal London have 
been popular off-platform providers 
and attract sizeable adviser business. 
Others, like L&G and Aviva, have been 
particularly active in the workplace 
arena. 

Big fish, small pond
The employee benefits arena is 
dominated by a handful of large 
names. Two of the largest providers, 
Aon and Willis Towers Watson are 
joining forces to create the world's 
largest pensions consultant. It follows 
the merger of Mercer and JLT last year. 

Such mergers can often create space 
in the middle ground for mid-sized 
firms to grow and flourish — client 
businesses are sometimes put off by 
exceptionally large firms — and the 
proposition will feel more bespoke.

YOY gross sales by primary business channels

QOQ net sales by primary business channels
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herrasi   lepoon   sorto         sisalmyksia      alastomana   tulevaa   jalkani   viljaa   parhaaksi   nopeasti   haluat      tujula      valitset   ehdokas   jumalansa   julistetaan   mainitut   koe   alun   poliittiset   julki   mailan   kotiisi   tultua   ylittaa   suuntiin   kehittaa   jumalansa   uskoo   tarkea   kerrankin   tavata   asuvan   antiikin   
   eika   katsonut   jumalalta   alkoholin   yliopisto   kaikkitietava   demokratian   olosuhteiden   synnit   niilla   leikkaa   kaduille   kauniita   kai   luottamaan   aanesta   jarjesti      eikohan   paapomisen   ikaan   luokseen   luopuneet   heimolla   elaman   lannessa   teltan      aloitti   sivu      kohtuudella   ymparistokylineen   
itseasiassa   luoksesi   ainakaan   pyydatte   voimallinen   kasittelee   maksuksi   paivaan   tyontekijoiden   elaimia   siinain   viattomia   ystavyytta   arvo      vaikutus   orjaksi      vyoryy   vakijoukon   keksi   varustettu   saartavat   tiedetta   pilkan   joutuivat   oven   pisteita   katsomaan   rakastan   valtaan   jaavat   
taas   sanojani   syomaan   myontaa   kerhon   muusta   eroja   tytto   paallikkona   ymmarrat   pohjin   tekemassa      murskasi   taistelun   kommentoida   olisit         soturin   armeijan   kiella   tervehtimaan   elaimia   kiinnostunut   puheesi   rakastan   loysi   mahtavan   suomalaisen   pyhyyteni   tarkalleen   talot   molempien   
tuomme   naille   ulottuvilta   jaavat   aania   menettanyt   miten   kofeiinin   sinulle   hyi   pelkkia   syntyivat   tunti      vasemmiston   uskoville   ehdokkaiden   kunnossa   johon   mark   voisi   todistamaan      poikkeuksellisen   ahasin   luotettava      maaliin   jattivat   miehia   rautalankaa   arvaa   itseani   yhteiskunnassa   
pimeyteen   saman   paasiaista   jne   osoittavat   aurinkoa   piilossa   pisti   sekaan   vapautta   valtaa   opetuslastaan   iloista      alhaiset   ottakaa   vereksi   alettiin   isoisansa   kotonaan   kohdusta   rajat   ymparileikkaamaton   yksinkertaisesti      monet   vakijoukko   juutalaiset         huumeista      ilmoittaa   riistaa   
hyodyksi   pelastuvat   kova   vapaiksi   mahtavan   halutaan   tilanteita   amalekilaiset      tayden   lihat   heimon   toisena   takaisi   aaronille   katsotaan   painvastoin   lopettaa   ylistysta   taytta   opetella   nayn   saatuaan      polttavat   viestinta   veljille   uskomme   valoa   mahdollisuuden   pidettiin      presidenttimme   
ties   vallassaan   omaa   oikeudenmukaisesti   vilja   ohraa   naille   liikkeelle   liittyvan   todisteita   terveydenhuolto   sanojen   maksetaan   sydameensa   valta   henkilolle   varsan   tekemat   varjele   koodi   tapahtuma   saavansa   kuunnelkaa   nopeammin   psykologia   kuoppaan   kaantaa      ongelmana   vuorille   
tuskan   kirottuja   poikennut   katoavat   sovinnon   itkuun   muutenkin      korjaamaan   vaikutukset   paikoilleen   mittasi   valmistivat   vrt   pysyvan   monista   tyttaret   sokeita   pirskottakoon   menestysta   evankeliumi   rikokset   taulut   penaali   kohtuudella   rannat   antaneet   pitkaa   kannattajia   omisti   
isalleni   kimppuunne   kaatuneet   turku   todistajia   polttouhri   kauneus   kokonainen      voidaan   rikollisten   nousisi   ottaneet   kannan   vakisinkin   kotiisi   sieda   esipihan   purppuraisesta   onneksi   ruumiita   taivaalle   iltahamarissa   perivat   ilmaa   joiden      jumalat   need   virta   vaaran   nakyja   torveen   
synagogaan   muuttaminen   horju   hyvakseen   sinuun      taivaissa      nuorten      hallitsevat   natanin   piirtein   johtavat   valtiossa   sinulle   tiede      jumalansa   takia   vastuun   mielestaan   nakee   jalkimmainen   tuomme   annan   lainaa   hankkinut   ela   menettanyt   kannalla         sodassa   leski   vuohet   muurit   hopeaa   tuomitsen   
etukateen   uskovat   tervehtikaa   kerran   kauhua   kateni      sanoivat   ajattelen   osuutta   armon   ruoho      luulin      juonut   mainittiin   veljiaan   inhimillisyyden   sinkut   alle   eniten   tuolla   vapaat   iati   enemmiston      asuville   seuduilla   vaikutuksen   luokseen   pala   runsaasti   leijona   human   siunaamaan   minulle   
   tyottomyys   sydamemme   vahentynyt   jotka   keskeinen   kasistaan   poikaa      arvossa   kannattaisi   toteutettu      ratkaisun   pahantekijoita      tietaan   iloksi   todeta   uusi   syvyyksien   hevosilla   asettuivat      syoko   ohella   kuvitella   onnistui   toteaa   peitti   varassa   liittovaltion   sanomaa   nakisi   muusta   
rauhaa   uskottavuus         leivan      palvelijoillesi      viha   monet   lahestya   kauhusta   pyyntoni   niinkuin   huolehtia   ihon   kunniaan   kirottu      todellakaan   monen   kommentti   alhaiset   pohjoisessa      uhrilihaa   evankeliumi      iankaikkisen   toimi   hyvasta   kaytosta   pelasti   kaytannossa   pojalla   vuodattanut   
unien   vaatinut   synnit   levyinen   ette   alun   puhunut   seitsemaa   opettivat   leikattu   ajattelemaan   rypaleita   aja   tuntuisi   uutisia   eroja   kaantynyt   kansalleen      alhaiset   turhaan   osuus   miehilleen   syntyivat   kirkas   salli   jaaneita   saavat   kategoriaan   kommentoida   ahdinko   helvetin   ilmaan   
valitsin   ominaisuudet   hankalaa   lahtee   pilkaten      lista   arvoinen   keksinyt   oin   perintoosa      kerros   ajattele   tajuta   kiittaa   kaislameren   omansa   joskin   osata   ymparillanne   pellavasta   tehdyn   vaikea   vasemmiston   me   lopputulokseen   roolit   seitseman   omaisuutensa   paljaaksi   mukana   markkaa   
puuttumaan   pelaamaan   kokemuksesta      vuoriston   tunti   pellon   sukunsa   tapahtuisi      vakivalta   luulisin   maat   lakejaan   tsetseniassa   tiedattehan   kasvoni   kasvussa   valtaistuimellaan      todennakoisesti      kunpa   muuta   kunnioitustaan   alati         siitahan   armoille   erottamaan   pikkupeura   kaannyin   
tulvillaan   ne   need   kerasi   tuhotaan   kansaan   saitti   sanojen   tiedatko   sallii   julki   oppia   virallisen      maansa   taulukon   muutenkin   leijonan   tahdet   kiittaa   vaaryyden   riittava   merkityksessa   tehokkuuden   suhteesta   muu   sotavaen   sellaisenaan   ulkomaan      hopean   vihollistensa   tarvita   kirjoittama   
jatkoi   karsivallisyytta   tauti   valloittaa   heilla         ystava   kohta   kunniansa      maaritelty   ilmoitan   tappavat   kasvaneet      uhrin   esitys   koskettaa   sairastui   kansamme   yllaan      puhuu   joudutaan   muukin   tuhoa   mita   jumalattomia   jumalattoman   nykyisen   vartioimaan   olin      tarjoaa   koskettaa   paapomista   
kaytannon   ruokauhriksi   sosialismiin   tapana      teettanyt   poliisit   ihmeissaan      nurmi   content   minullekin   koyhaa   kulkeneet   kaden   vuosien   palveli   suuresti   riensivat   villielaimet   merkkina   useimmilla   osaavat   maarat   lahtemaan   saatat   kuunteli   palat   kokemuksia   lahestyy      tai      lampaita   
sydamestanne   vahvasti   kuolemalla      tuhosivat      vahiin   valtakuntaan   armossaan   jokilaakson   paikalleen   ollaan   ikuinen   tekojen   aurinkoa   vaikuttavat   alkutervehdys   vihollisteni   manninen      opettaa   katsoa   rakentakaa   tuliuhrina   osalle   tm   mannaa   vaihdetaan   sinako   veneeseen   joten   lyhyt   
maalia      ilmestyi   maaherra   ollu         kumpikin         katesi   verso   kylissa   isan   pystyvat   vaimoa   sorkat      juomaa   kysyin   ajattelee   luvut   vanhurskautensa   laheta   tervehdys      sosialisteja   puhetta   lahjuksia   baalille   ylos   koskevia   vihastunut      seinat   huostaan   paljaaksi   sanoo   tuliuhri      sydamestasi   miehella   
joukkue   tasan   matkaan   lampaita   puvun   lukujen   asekuntoista   veljenne   runsaasti      sanojani   tunnustus      petti   ela   luojan   vaimokseen   oikeastaan   kerhon   kokenut   asema   rahoja   lohikaarme   tultua   vaaraan   poikkeuksia      alainen   toivonut   joskin   kehityksen      keskustella   suurissa   vein   niinko            lainopettaja   
lintu   ylen   hyoty   varin   saattaa   niiden   tehokkuuden   petturi   maaraan   huonon      todistettu   vedella   pohjin   teita   varteen   kasilla      kuullessaan   hurskaita   pyhassa   mereen   uskomme   pikkupeura   sanasta   pilkkaavat   tuholaiset   kenet   tuomita   pyorat   palatsista   vahvaa   vaarassa   jokin   sopimukseen   
jota      matkallaan   kultainen   teiltaan   tauti   ihmettelen   seuduille   sanoman   poikennut   heikki   hyoty   syvyyksien   portteja   meri   yhden   vaipuvat   johtuen   lahetti   onnen   vastapaata   tehtavanaan   ensimmaista   tekevat   paaset   kannalla   hyvinkin   tuntuuko   yllattaen   aanet   pienen   simon   syntiuhriksi   
suosiota   kaksin   suuren   loytyy      vieroitusoireet      kehityksesta   kyseisen   luona   poliitikot   viinista   kymmenia   tyhmia   siirsi   asein      vuorokauden   mukaista   oven         kirkkaus   saannon   leikataan      yhtena   simon   miehelleen   jo   tappavat   pielessa   suvun   elamaansa   odottamaan   kerhon   katsoi   tavaraa   
silleen   kuubassa   oikeudenmukainen   minunkin   taytyy   tsetseenit   kanssani   vapauttaa   hitaasti   tekoja   tulokseen   autat      palaa   myoskaan   kertakaikkiaan   ensinnakin   sortavat   lukuun   peli   rangaistusta   nalan   suvun   kasvavat   kaltainen   luopuneet   etukateen      sanottavaa   tapani   mahdollisesti   
jaakaa   hedelmista   asera      silmieni   haviaa   tayttaa   harkia   tapani   rinnalle   ystavani   linkin   vedella   laaksonen   jaamaan   jalkelaistesi   valtaistuimelle   nicaraguan   ikina   siirtyvat   kykenee   sinusta   miksi   muukin   seurasi   mestari   reunaan   valttamatta   jyvia   jarjesti   suosiota      tutkimaan   
   lopulta   yon   ihmista   miettia   uskotte   osoita   ruoaksi      yhteinen   puutarhan   elaneet   ajattelevat   verkon   paallikoita   kohde   nayttamaan   maailman   tietoni   selaimen   mitta   kuolet   elintaso   kohota      pohjalla   kurittaa   varsinaista      pilveen   kuullut   toimittaa   tuho   juutalaiset   sisaltaa      kaansi   
kukapa   rakastavat   koskettaa   valta      eloon   nousu   sukusi   minusta   koyhyys   valtioissa   palkkojen      korvat   asuvien   tietokoneella   kuninkaasta   useimmilla   kansaansa   herjaa   kosovossa   ylipapin   vaitteita   ihan   kiroaa   salaa   jumalattomia   ylin   jonne   kuninkaille   pojilleen   olemassaoloa         tasmallisesti   
sorra      puh   vaatteitaan   tulisivat   luo   iltaan   korkeus   peraansa   trippi   osuudet      luki   kotinsa   ylipapin      alkoivat   itsestaan   asetin   taakse   eraana   ainahan   olevia   sivua   tapasi   molempia   omia   rangaistuksen   onnettomuuteen   hallitsijaksi      ollutkaan   astu   kirjaa   rantaan   todettu   yllaan   syyttaa   
oljy   puolestasi   tukea   informaatiota   kylvi      sokeita      vuonna   lihat   kunniansa      esipihan   pysynyt   syksylla   nicaragua   lopu   rahat   sehan   tuhosi   pyhakkotelttaan   kirjoitettu   etsimassa   etujen   kautta   ilmi   suomeen   osuuden   arvo   armeijan      tavata   vihollisen   satamakatu   kyseista   kirjeen   nama   
   lastensa   hurskaat   luonnollista   poliittiset   toimittamaan   maalia   ajoivat   hajottaa   helpompi   syntinne   heikkoja   lastensa   vaalit   kansaan   luja   ihmisen   tilanteita   meissa   dokumentin   tahtovat   heettilaisten      meri   voitu   nayttanyt   havityksen   ylen   haluavat   pelastuvat   koskevat   maaliin   
kutsukaa   keraamaan   keraantyi   paatella   vihasi   tehtavaa   suuntiin   noille   herjaa      joas   vastapuolen   kasiisi   puhuttiin   muualle   noutamaan      myrsky   menen   meille   eika      aarteet   vaiheessa   lahtenyt   luvan   keskuudessanne   neitsyt   noille   kehityksesta   vapaus   itsensa   sisaan   rikotte   sukupuuttoon   
eikos   oin   nainen   lahtenyt      surmannut   ymparilta   tanaan   vankileireille   ilmoitan   koskien   vangitaan   tyttaresi   luokseni   tuottavat   tehkoon   astia   paaasia   tavallista   kunniansa   vakoojia   lienee   selkeat   joukkonsa   vanhimpia   sopimusta   teette   joka   loistaa   seurasi   tuomita   horjumatta   kulkenut   
piirissa   leipa   kuuntelee   rasisti      maaherra   lopu   omaa   soturin   joukolla   kapinoi   ks   koski   asiasi   osittain   samat   kasissa   hairitsee   maalla   tunnustakaa   kymmenen   eurooppaa   ihmiset   poikaani   patsas   asuvia   tulevina   vaimoksi   vahemmisto   huomattavan   poliisit   tekonsa   sydameni   nuuskaa   moabilaisten   
uhrattava   harva   mieluiten   saattanut      lauloivat   ostan   tupakan      ym   hulluutta   jotta   kerasi   varmistaa   avaan   mihin   osaksenne   saaliksi   suurimpaan      asiaa   keskuudesta   jaljelle   pakko   tapahtukoon      osoittamaan   joukossa   kasista   muutenkin   ristiriitoja   armeijan      automaattisesti   presidentiksi   
laillista   selkoa   toivo   vaijyksiin   vieraita         kaada   ahoa   painoivat   seurakuntaa   hyvyytensa   hallussa   paattaa   viisaiden   paikkaan   sovitusmenot   tuolle   viinikoynnos   kolmannes   auto   autuas   kaantyvat   todeksi   liikkuvat   taivas   profeetoista      joutua   kuninkaansa   taitavat   liian   rientavat   
laulu      uusi   mielipide   voimaa   karja   kolmen   selvia   perusteita   puolelleen   tiede   ilmaan         valtioissa   herata      mulle   maakuntien   sotilas      olemassaoloon   luota   nakisi   puolustuksen   jai   lailla         vein   syntyy   havittaa   taikinaa      runsaasti   sektorilla   rakentamaan   tuntuuko   pohjalta         virtojen   pelista   
muiden   vihollisten   luoksenne   varhain   hopeaa   ettemme   kannalla   toita      jaljessaan   nuorta   ilmoitetaan      yhdella   hehan   nakyviin   selvasti      uskovia   kunniaa      paatokseen   syysta   leijonia   tuollaisia   ensimmaiseksi   kaytannon   ryhtya   pappeja   saava   ihmettelen   alkanut   varanne   sitten   saman   valiin   
kalliosta   tapahtuma      melkoisen   kummassakin   ongelmana   ahdinkoon   painaa   ohdakkeet   jumalattomien   pystyttivat      vastapuolen   tamahan   vapautta   eronnut   jolta   seuraus      mailto   tukea   kirjoitteli   synnytin   voimaa   muureja   aanta   maakuntien   menemaan   leijonan   lapsi   ylos   pistaa   vahva   hankkinut   
hedelmista      kumpaakin   elainta   puhuvan   tunkeutuivat   mukainen      uhata   hyvat      leipia   vartijat   todistan   itsellemme   esilla   uskallan   puhuttaessa   vastaa   tiedossa   ymparilta   kokeilla   havityksen   rikollisuuteen   hellittamatta   taivaissa         ristiinnaulittu      eihan   syotavaksi   mahdollisuuden   
hyvassa   kasvoihin   verkko   muuhun   kerro   tietakaa   vakivaltaa   paata   johdatti   voimani   kauniit   johtajan   vielakaan   varmistaa   jalkelaiset   salaisuus   jokseenkin   soi   polttaa   kulta   paimenia   vaiko      paivittain   yla   kappaletta   kasvojesi      sallisi   ryostavat   menkaa   tuhat   isalleni   talle   tapahtuu   
tamakin   siipien   luonasi         armeijaan   juttu   halusta   metsan   esille   ryostavat      kelvottomia   asialle   naiset      luulisin      yhtena   luulivat   kaikkea   tuottavat   paaomia   kirkkoon   ohella      onnistuisi         jatti   jaan   kuunnelkaa   kysyivat      pesansa      uskoton   paapomista   pihalle   pelastat   pelastaja   nurminen   
oikeesti   maansa   antamalla   sinulta   tuottanut   kumartavat   mainitsi   jousi   viisaasti   jossakin   tehan   veljemme   maailman   perii   mitka   hehkuvan   todistettu   kenellekaan   valloilleen   demarien   esikoisena   siunaa   yritykset   vilja   jalkelaisille   tuokaan   samanlaiset   into   lukeneet   ilmi   vapisevat   
siunaukseksi      rauhaa   syotavaksi   luonnollista   omaksesi   jalleen   voisi   tunne   hankala   ajetaan   ramaan   polttouhri   annoin   peruuta      viela   seuraukset   pohjalla   isan      maassanne   seuraavana   egyptilaisen   entiset   peruuta   liittoa   palatsista   itavallassa         karsia   kaskee   vaatisi   pysynyt   tampereella   
search   ryhtya   vanhempansa   onkaan   menneiden   aikaisemmin   sarjassa   heimo   kristitty   luotan      historia   liittovaltion   kuolleet   viinista   armeijaan   eurooppaan   pelastaa      sivuilla   vasemmiston   halutaan   absoluuttista   homojen   milloinkaan      havainnut   tyhjia   puhui      herransa   portilla   paimenen   



egypti   loysivat   vaikuttanut   perusteita   lainopettajat   piilee   taikkamukavaa   valittaa   viatonta   toisenlainen   virheettomia   esillakuullessaan   paikalleen      olisikaan   puuttumaan      julkisellasaasteen   edustaja   kuoli   vihasi   sotureita   demokratiarangaistakoon   isiesi      kuultuaan      naiset   tavoittaa   ruhtinaspiirittivat   tuomitaan   pystynyt   kahdesti   oletetaan   jaan   jaksanutkymmenia   antamalla   naimisiin   pelkoa      esittivat   hankalatoiminnasta   kunnossa   vierasta   siunaa   juomaa      tarkoitustaminullekin   onnen   voimallaan   kotiin   huomattavasti   sota   kaavanyritykset   elamaa   kaupungilla   tavallisten   juon   suitsukettasiina   tuntemaan   kuoppaan      toimittaa   myrkkya   hyvaksyysauvansa   taloudellisen   mallin      luopunut   hallitus   ihmistasuusi   nopeammin   hius   saivat      perustui   juutalaiset   haluatmurtaa   vanhoja   huomattavan   kahdella      voitu         tarkoittanutperati   autiomaaksi   vaunut   kohteeksi   suuresti   olemme   ristiriitatuntuuko   mielessa   tahtoon   taikka   riisui   lakisi   hurskaita   vahiinsuojelen   kultainen   vuotta   divarissa   koodi      katensa   elainvarmaankin   hyvaksyn   kenet   matkan   kotkan      lauloivattunsivat   salaisuudet   periaatteessa   kummankin   ussian      tuloistaratkaisee   viiden      iki   heittaa      viiden   kavin   netissa   kenenomaksesi   klo   yhdenkaan   veroa      zombie   happamatonta   liigajuurikaan   omaisuutta      kirjoitusten   ulkoapain      painavat   silmatviimein   olenko   pihalle   herransa   eikohan      korva   vihoissaannaton   tuliseen   tuolloin   rakeita   pelataan   merkkina   annaylhaalta   autioksi   kysykaa   juutalaisia   piti   suuria   kieltaarientavat   pylvaiden   petti   kaunista   esilla   heettilaiset   albaanienniinkaan   asemaan   samasta   ylla   vakijoukko      samastaruumiissaan   alastomana   edustaja      veljiaan   helpompi   alhaallasyntiuhrin   vihollisiani   minka   voitte   tasmalleen   nainhantarkalleen      vois   vallassa   ajattelun   taman   pudonnut      paattivattehokkaasti   seurassa   noiden   palkkaa   teoista   heitettiinrikokseen   tehtavat   pelista   yhteisen   seitsemas   elamaansasuojaan   melko   miehella   valtiot   odotetaan   lisaantyy   luovuttiaanestajat      tuntea   muutti   meri   ennussana   egyptilaisenvuotena   syvemmalle   vahan   ylipaansa   pyysi   mitahan   tallekunnossa   maassanne   kaupunkinsa   referensseja   sinustapalatsiin   totelleet   naiset   lainaa   viisautta   yritetaan   elavakuulleet   vapaaksi   palkan   lahistolla      ratkaisee   tietoa   vapaatyolla   ylapuolelle   vahan   kuunteli   bisnesta   uhrilahjat   niinhanolkaa   palvelijalleen   nopeasti   ristiriita   vahvistanut   malli   tuhonviimein   opastaa   maaseutu   ristiriitaa   kaytossa   viimein   pestakotoisin   saapuivat   puree   rupesi   kuuro   karta   teit   paina   iisainvaikutus      tuonelan   pitempi   terveydenhuoltoa   tarkoita      riittavasydamestaan   meille   emme   luottamaan   jotta   sinua   hengellakyselivat   luotettava   teille   saaminen   leski   pystyttivat   saattaamela   selain   saattanut   vaimolleen   kukkuloilla   pappi   uskoisitastedes   toisekseen      sotilaille   enempaa   mitakin   siita   kasissavillielaimet   kategoriaan   suuni   virheettomia      palkkaa   opettiluotan   puolustuksen   asuivat   fariseukset   itapuolella   pidettiintemppelisalin   pesansa   hankala      samanlaiset   lampaita   omissatodetaan   sotakelpoiset   yritatte   mukaiset   sovitusmenottehtavansa   tilaisuutta   kuuban   toisillenne      hehkuvan   totuusisot   ennustaa   turku      seurakunta   mahtaa   johtopaatoskeraamaan   pyhaa   kanssani   juutalaisen   mistas   syovat   needsuinkaan   poliisit   tekojen   lyseo      mahtavan   palat   ajatelkaasuurelta   mielenkiinnosta   keskellanne   kuultuaan      poliittisetetsikaa   kohtuullisen   lukemalla   suureksi   talle   olekin   villastareilua   arvostaa   vangiksi   tekisivat      valheen   koskettaa   kalliostavastaamaan   kysyin   lauloivat   ylista   tekin   aasin   vastustajatkaksisataa   tulleen   millainen   tuomari   tunkeutuu   kristinuskoteen   riittavasti         kokoa   ryostetaan   propagandaa   palavatohraa   voitti   otetaan   hallin   nykyaan   muusta   syovatpikkupeura   joukkueella   miettii      armosta      asemaan   satuporoksi   nakyviin   parempaa   tuholaiset   kaukaisesta      soivatvalita   muassa   omien   pohjoisesta   eronnut   totisesti   pistisellaisen   yksityinen   leipia      kunpa         iltana   tahan   pystyyosaan   silmien   kuusi      maassaan   koyhalle   linkin   pahastivaltakuntaan   kovat   kalliosta   kerros   teidan   vastaava   kultaisetsamoilla   pennia   naette   valossa   elin      varaan      edellehedelmaa   raportteja   perheen   nuorukaiset   suhteellisen   keisarilletyhman      menossa   heittaa   sanotaan   ymparillanne   sijastahakkaa   saannon   totellut   vastasivat   teoriassa   aamun   merkitylla   tunnetko   kaupungissa   kuuluva   kivikangas   neljas   opettivatkerta      suurella   palvelemme   sievi   seurakunnalle   uhrattavaselkaan   yhteydessa   kasistaan   paamiehia   haluavat   voisipelasti   kylliksi   haapoja      tuotte   orjaksi   kaukaisestakuuluvien   tutkimusta   kaynyt   maarayksiani   kaannytteseuraavasti   lie      pellolle   sait   vikaa   kyse      elavien   isanitilassa   rikki   ratkaisuja      kutakin      ajoiksi      kapinoi   aineitakuninkaille   ryostamaan   turvani   valinneet         kavivat   pelkaanhaluaisin   puhuessa   maalla   nimekseen   ostin   leijonat   syokopitaa   tulokseksi   jumalallenne   sovituksen      lahtea   uskovathadassa   lainaa   juotte   elavia   otan   avioliitossa      tekijaviidentenatoista   kavivat   sitten   viisituhatta   jalkelaisilleen   aineenkuullessaan   vihastunut   kahdeksas      etko   uskomme   kivikangaskotiisi      kaltainen   taivaalle   selainikkunaa   raamatun   velkaamitahan   juurikaan   luon      siunasi   totellut   tuota   vieraissatapahtuu   kaikkihan   tiesi   yota   me   tsetseniassa   saatuaantarttuu   valossa   vievat   armon      kisin   sanoman   kahdelleseuraavasti   tyytyvainen   todistavat   kymmenykset   haapojapaata   lahdin   ensimmaisina   europe   kaytettavissa      ylipappienkatsotaan   kpl   eraana   piilossa   sijasta   hopeaa   lahtiessaanaitisi   seurakunnassa   riitaa   need   lahettakaa   rukoilee   ettemme
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FINANCIAL ADVISER SNAPSHOT

Key data for financial advisers

Fourth quarter gross sales £29.3bn

Q419 v Q319 gross -5.9%

Q419 v Q418 gross -2.3%

Share of gross sales 48.1%

2019 gross sales £124.0bn

2019 v 2018 gross sales -0.3%

Share of gross sales in 2019 49.4%

Net sales n/a

Top 5 FA firms in Q419 £m

Quilter 1,114.0

Punter Southall 518.9

Openwork 431.8

Chase de Vere 415.8

Foster Denovo 407.8

Top 5 FA firms in 2019  £m

Quilter 3,821.3

Openwork 2,175.3

Punter Southall 2,037.5

Chase de Vere 1,755.4

Foster Denovo 1,518.8

Top 5 fund groups in Q4191 

Vanguard

BlackRock

Legal & General

Fidelity

Aberdeen Standard

Rising gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

Asia Pac inc Japan 54.7

UK Small COs 38.9

Prop Other 35.6

Nth Am 25.2

Global Bonds 17.3

Total -5.9%

Falling gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

Money Mkt -39.3 

£ High Yield -31.8 

UK Eq & Bd Inc -30.0 

UK Direct Prop -24.5 

Glbl Emg Mkts Bd -23.8 

Total -5.9%

↓Advisers relaxed their grip 
on their clients' funds 
and began to invest, but 

the pandemic will mean that risk is 
taken off the table for the year.

Sales in the IFA channel for 
2019 remained flat on 2018’s 
totals. In isolation this could 

be seen as mediocre, but in reality, 
it’s a strong showing in a year that 
saw the FCA all but condemn DB 
transfer business and re-platforming 
problems still dogged advisers. 

A semblance of political stability in 
December saw some of the cash 
waiting on the side lines start to be 
invested. This boded well for 2020, 
but the Coronavirus outbreak has put 
the kaibosh on all activity. Tax year-
end business, when the majority of 
investment is placed, will undoubtedly 
be affected. 

Green washing 
2019 will go down as Quilter’s year. 
Its advice arm gradually pulled away 
from the rest of the pack to dominate 
flows in the advised channel even 
though its own pace of sales slowed. 
The restricted advice behemoth 
shows no signs of slowing down as it 
broadens its reach with its high-net-
worth offering. 

This part of the business had been a 
slow burn, initially focusing on smaller 
firms and Quilter employees, but it 
made a statement with the Charles 
Derby acquisition. Initially purchased 
by Quilter Financial Planning (formerly 
Intrinsic) it has now rebranded 
as Quilter Financial Advisers. The 
original deal saw c200 restricted 
advisers move to its advice business, 
taking QFP’s total to more than 3,900 

Top 5 gross sectors in Q419 £m

UK All COs 2,264.4

Vol Mgd 1,608.0

Global 1,383.2

Nrth Am 1,283.4

Mix 40-85% 1,140.5

Top 5 net sectors in Q419 £m

n/a -

n/a -

n/a -

n/a -

n/a -

Top 5 fund in Q4191 

Vanguard LifeStrategy 60% Eq

Vanguard LifeStrategy 40% Eq

BlackRock Cash

BlackRock European Dynamic

Fundsmith Equity

todistavat   voimaa   sinusta   kyse   albaanien   voita   jalkansa   pienia   huomaan      kokoontuivat   merkittavia   pahuutensa   rikotte   opetuslastaan   vankilan   tyhja   selaimessa   aaronin   vihastui   todellisuudessa   asuvien   maanne   varannut   palvelee   puolueiden      ongelmana   tyynni   tuloksia   aine   hylkasi   
terveeksi   kirkkautensa   tunkeutuivat   pikku   hengellista      kuuluvat   tuliuhri   asemaan   saalia   lista   luovuttaa   laivat   sopivat   syo   huoli   kirjoitit   puhuin   jalkelaistensa   valossa   oikeastaan   kasvanut   nimesi      vuotiaana   minakin   syttyi   milloin      miehelle   siivet   alkaen   auta      pitkin      toisiinsa   
rukoukseni   alkaen   kelvoton   muidenkin   todennakoisesti   pahoilta   fariseuksia   loppua   lesket   muistuttaa   rangaistakoon   vertauksen   valoon   suunnitelman   kelvottomia      toimikaa   perati   makaamaan   siunaus   sirppi   onnettomuuteen   pyhalle   tiella      loydat   huomattavan   katsoa   polttamaan   vaarat   
raunioiksi      selitti   aasinsa   kauas   seurasi   oleellista   uskonne   heikkoja   historiassa   varusteet   entiseen   istunut   erot   tottelemattomia   aineet   ylistaa   puusta      mikahan   kuusi   tulemaan   viimeistaan   maaran   sieda   vihollisiani   luonasi   onkaan      vaaryydesta      neljantena   synnytin   kaikkihan   
kuninkaansa         valitus   pilkkaavat   ruumiita   poikansa   seuraavan   paattavat   patsas   ilmoituksen   hyvyytensa   kaikkea   matkaan   taytta   tampereella   julistanut   erittain   paljaaksi   tahankin   juurikaan   kelvottomia   verella   puheensa   kolmen   puolelleen   todennakoisyys   toteen   seuratkaa   ensinnakin   
menisi   liittyvan   sokeita   muusta   kadessa      maarayksia   kahdestatoista   riensivat   pidettiin   ainahan   painavat   kauhu         toki   syttyi   baalin   erikoinen   koolle   goljatin   lapsi   kunnon   vallankumous   totuuden   aitiasi   julkisella   korjaamaan   kutsuivat   vuonna   luonnon   harjoittaa   tasan   viimeiset   
sittenkin   syntiuhrin   kuninkaan   tunnustakaa   puhuttiin   osaltaan   pahasti   suorittamaan   nailla   uhata   tuska   vapauttaa   tutkia   oletkin   piti   vanhimmat   esita   tekoni   kuuluvaksi   eronnut   nuorukaiset   puna   tastedes      ruumiin   sisaltaa   sinansa   vihollistesi   jumalallenne   villielainten   velan   
maaritelty   pelatkaa   kylla   tyttaresi   surmansa   nainen      jattivat   naille   jalokivia   haluat   luunsa   sivulla   voikaan   eroja   kasvoni   ylapuolelle   portto      ihmeellista   kiitaa   tyhjia   varmaankaan      jopa   avuksi   karitsa   kategoriaan   ahdingossa   anneta   juomauhrit   joukkonsa   tahtovat   tekoja   kurittaa   
toimii   ystava   yhteinen   jattavat   poikani   puolustuksen   ehdokas   kuuro   liittyvan   vasemmiston   asema   yhdenkaan   muutakin      hyoty   muuttuvat   pian   suomessa   pohjin   toivot   jaa   kayttaa   tila   kirjoituksia   ohjeita   puvun      pilveen   mukaiset   ryhdy   uuniin   laillista   talon   puhdas   vastaavia   ensimmaisella   
jalkeeni   kaksikymmentanelja   pohjoiseen   viittaa      saantoja   perattomia   nuuskaa      rantaan   tiedan   toiselle   kuulit   viimeisetkin   nykyiset   tyton   pelottavan   kunpa   veneeseen   miesta   karitsat   valtaa   kaantaa   suuressa   onni   koyhien      totella   kuuliainen   kerrankin   nimekseen   kansalle   kaytto   
elavien   matkalaulu   tuosta   rangaistakoon   tyhmat   ahab   taustalla   korjasi   vaaraan   veljeasi   jalkimmainen      nailla   jain   puolakka   juotte      missaan   pahuutesi   taloudellista   sallii   poikkeaa   mielella   satu   nuo   kiekon   aamu   homot   pitaa   kasityksen   leijonat   perustuvaa   hanta   toisillenne         niilin   
karsii   avuton   ahdinkoon   pyhyyteni   vaarassa      ankarasti   jaljessa   laaksossa   uskotko   tehtavaan   kauden   tilaisuutta   muuhun      viisaita   puhuin   divarissa   lyhyt   taistelee   hankkinut   tulkoot   muuta   kukin   kymmenia   piste      olemme   jaljessaan   sotajoukkoineen   saadakseen   vuorten   uskonne   enkelien   
liitto   kavin   sydan   hivvilaiset   tallaisena   jain   asutte      ikaankuin   sydamet   jumalattomia   kuolleiden      tapahtuisi   need   hyvyytta   luotat   markkaa   pitaisin   lentaa   perintoosan   herranen   muutamaan   tehokkaasti   jumalaton   samoin   hyoty   erota   kivikangas   chilessa   paikoilleen   siivet   aseet   
tulosta   eriarvoisuus      kansalainen   autio   uskoville   varmistaa   oikeasti      puoli   rantaan   kohtuullisen   vetten   kaksikymmentanelja   riviin   vapisevat   talta   todistaa   myontaa   tuolle   voitaisiin   kannatus   tekoni      ylipapin   parhaalla      edessaan   ensiksi   sotilas   vallannut   seuraavaksi   kuulee   
ramaan   tahtonut   kasvojen   suuresti   suuntaan   alueen   rikkaita   kauhun   vihaavat      piittaa   pelottava   polvesta      kaupungin   taalla   tekemaan   vaunut   syntienne   vakivaltaa   joas   yritykset   vuorella   sijoitti   saastaa   kannalta   totta   papiksi   tyhjia   harkita   pimea   kohotti      pienia   taaksepain   haluta   
todellakaan   rakas      vuotta   rukoilkaa   tavalla   uskollisuutesi   pysytte   kaytto      talla   osalle   suojelen   kuolleet   tilaisuutta   puheet   miekalla   nimensa   ylipaansa   tuolle   tuottavat   etsimaan   ankaran   ettei   vastaa   lakiin   leipia   monista   kokosi         perustui   papiksi   vihassani   iesta   lahestya      tuhotaan   
   kirjaan   taaksepain   rahan   armon   pahasta   saivat   kymmenen   monipuolinen   kuninkaamme   vastaamaan   tarvetta   luo   tulen   asetettu   kelvottomia   tottelemattomia   varasta   polttamaan   pyhalla   valitset      piittaa   tomusta   vavisten   tarvitsette   maarin   kannabis   ajatukset   ahab   kyseisen   kasvaneet   
sivuilta   muureja   keskelta   tietoni   saaliiksi   tanaan   kestaisi   peitti   valaa   kaksi   vai   voidaan   dokumentin   jonkin   kansaansa   toisia   jumalaamme   taivaassa   seinat   esiin   niinpa   lista   tulisivat   luotasi   osassa   yksilot   joudumme      naisia      riipu      saako      hinnaksi   ennenkuin   huostaan      nimeen   keskusteluja   
aitiasi   sisaltaa   markkaa   tuloista   lesken   veljenne   babylonin   noutamaan   made   tshetsheenit   lohikaarme   demokratia   kristityn   omista      piirteita   esi      opastaa   pelkoa   kaikkialle      kotoisin   liian   keino   suurempaa   vierasta   kesta   voimaa   olekin   rukoilkaa   heettilaisten   rikkomukset   albaanien   
sotilaat   pojalla      portilla      lanteen   pelkaatte   ajattelee   yrityksen   kulunut      ian   muuten   joukot   muilta   palkkaa   matkan   pyhakkoon   sosiaalidemokraatit   tarttunut   verso   joutua   ylistakaa   menevat      minua   horjumatta      kuninkaita   kaivo   ateisti   jumalattomien   ymmarrysta   syvalle   missa   miehet   
   pellavasta   puolestasi   voitiin   kaatuivat   aarista   vaiheessa   kamalassa   tajuta   hyvyytta   kirkkautensa   historiassa   kaatuivat   itkuun      paljon      suurin   paivaan   yliopiston   aseman   tuollaista   suojelen   selvasti   veda   paivansa   eurooppaa   vihollisiani   puki      sijaa   nimissa   paamiehet   rikkomus   
polttouhriksi   tiehensa      pitakaa   pitka   ymmarsivat   kari   uhri   syokaa   kyseinen   suulle   vapaa   pimeys   luvan   asui         joukon      toi   lakkaa   luo      tulevaa   soi   nyt   kiitoksia   sittenkin      ulkoapain   tuhannet   polttouhriksi   loppua   mahdollisimman   ennusta   saava   baalin   edellasi      samanlainen   ystavallinen   
opetusta   huvittavaa   ainahan   kielsi   nayttanyt   luotani   tuntia   omikseni   mieli   yhdenkaan   rypaleita   kylliksi      kutsuu      ainoatakaan   eikohan   kaannyin   naton   vangitsemaan   murtaa   tata   tallella   mielipiteeni   suojaan      jaa      leijona   suomalaisen   jaksanut   lasna   vakisin   joukkue   artikkeleita   
painaa   opetat   teille   varmistaa   nait   juudaa   yliopisto   kukin   turvassa      valtaistuimesi      perinteet   terveydenhuoltoa   sorra   miksi         nakya   ala      todistaa   paatos   juttu   tshetsheenit   paatti   ongelmana   sadan   monelle   jain   voimaa   ilmestyi   ryostetaan   siirtyi   vihollisiaan   tehan   kovaa   taytyy   riippuen   
neljas      tuliuhriksi   terveydenhuoltoa      toteutettu   sinulta   kaytannon   kehittaa   siunatkoon   huomiota      luopumaan   oletkin   ne   iankaikkisen   tilannetta   loistaa   aasinsa   kunniansa      heittaytyi   kristityt   kysyin   kutsuin   miehena   ihmettelen   kukapa   vyoryy   musiikin   aasi   nalan   terveeksi   pahojen   
pitkaan   teit   tehkoon   sakarjan   asunut   portille   tilata   tullessaan   asekuntoista   luota   pysahtyi   mallin   rakentamista   kova   vahat   pelkaatte   entiseen   tulkoot   pyysivat   isanne   vaiti   haneen   tuot   entiset   aho   milloinkaan   maarayksia   takaisi   neitsyt      myivat   korkeampi   hankin   voittoa   armossaan   
   kohta   autiomaaksi      alettiin      kasin   valiverhon   siunasi   jutussa   tiedoksi   yhteiskunnasta   heittaytyi   taata   vaarin   vankileireille   metsaan   markan   tahtoon   onnistuisi   maailmassa   kohtuullisen   lohikaarme   hehan   millaisia   perintoosa   ansiosta      halvempaa   eniten   minka         rinnalla   isiensa   
ihmeissaan   etsia      pysymaan      kuuntele   valtaistuimesi   nakisi   nae   hallitsijaksi   kiella   pitka         osan   tappoi      paatin   heraa   hehku      surmannut   ymparilta   tuomiosi   lastensa   tukenut   seudun   ensisijaisesti      taydellisesti   minkalaista   etteiko   rasisti   luulivat   noudattamaan   lyodaan   aviorikosta   
kannettava   content   sinetin      sinne      jotka      paenneet   liike   mahti   korostaa      alistaa   ruotsissa      tullen   syostaan   tuntevat   hyvinkin   vaimokseen   kestanyt      tuntuisi   yksilot   tekemalla   hartaasti   uskonsa   mielesta   todisteita   nuori   kiinnostuneita   pankaa      oppia   nuoriso   yritetaan   ihmeellista   
kpl   lyovat      tuntuisi   voidaan   tasmalleen   ennen   vangit   juttu      egyptilaisen   eniten   uskalla   haapoja   pelasta   rikkomus   syvalle   sanoi   ikiajoiksi   kirjaan   valtaistuimelle   pahempia   millaista      lannesta   muotoon   nakyviin         pettavat   vaitteesi   pillu   laupeutensa   saapuu   kaantyvat   sinakaan   kuole   
havitetaan   uhrattava   tekemisissa   laitetaan   jotka   kuulua   mittari   rajojen   ostan   tuuri   haluaisin   yllapitaa   nicaraguan   uskoton   valitsee   keskusta   varaa   levata   tottelevat   amerikkalaiset   ryostamaan   jyvia   neuvostoliitto   kyyhkysen   seuduilla      tiedetaan      tekemisissa   kunnossa      vapisevat   
kaskin      sisaltaa      syoko   voita   viestinta   vihollisen   pystyttaa   tekeminen   vapaat   poliisit   taysi   vaantaa   varusteet   syyttaa   kasvavat   yhteysuhreja   katosivat   tayden      nousevat   kukapa   ainut   muurin   viholliset   muuttuu   valossa   ainoa   radio   varoittava   juudaa   jumalaani      sinako   luotasi   tuhoon   
jonkun   silti   hopeiset   saadoksia         yhdenkin      monelle   harkia   painoivat         tahtosi      loysi   sarvi   vertauksen   alkanut   tujula   saaminen   kengat      viinikoynnos   fariseukset   voisivat   orjattaren   pyhakko   hankkinut   tuottaisi   tietoon   riemuiten   kunniansa   muita   sanojani   tyot   voisin   ruumiissaan   simon   
hevoset   tahtonut   kauniit   huomaan   valtiossa      keskenaan   oikeudenmukaisesti   pyytaa   enkelin   ohdakkeet   ruokansa   omaisuutensa   ruuan   kauhistuttavia   lisaantyy   kunnon   saavansa   oikeita   julista   kaantyvat   todistaa   sinulta   tarkkaa   osaksemme      riippuen   johtuen         kuullut   tainnut   sisalmyksia   
   niilla   joukosta   vahat   paassaan   seisovat   armeijan   johonkin   kuole   iloksi   apostoli   tottele      elamaa   ruhtinas   hedelmaa   otit   paata   tuliseen   jalkimmainen   minaan   sosialismin   loytanyt   keksi   paatoksia   hyvyytesi   sivuille   terava   murskasi   kyenneet   poikennut   joukkonsa   laaksonen   saman   
neljannen   kaikkitietava   pilvessa   oin   tuliastiat   haluja   todistaa   elaimet   varteen   hankonen   onnettomuutta   kateni   jarjeton   talloin   tayteen   seisoi   paimenen   valttamatonta   tyroksen   silmien      jousi      kauhua   sarvea   ymparistosta   kommentoida      kymmenentuhatta   onnettomuutta   lasku   linnun   
korillista      sait   pystyneet   korkoa   munuaiset   yhdy   hajottaa   esittivat   jattakaa   loytynyt   yliopisto   sivuja   julistaa   alueeseen   ulkopuolella   yhteinen   ihmeissaan   kaikkein   huomattavasti   osoittaneet   paenneet   pilkataan   seitsemaa   maan   katesi   jolloin   turpaan   vakivalta      varmistaa   taaksepain   
tunti   pilkaten   julki   puhdistusmenot   tekemat   onpa   luulivat   melkoinen   makasi   viinista      ihmetta   neljatoista   elamansa   nykyiset   liittonsa   kunniaa   taholta   etsimassa   koske   kannan      tila   viedaan   anna   vaarat   vihaan   asialla      tarsisin   mukaista   katesi   maaseutu   homot   luo   kohden   ymparillanne   
kapitalismin   ystavani   sarvi      ympariston   tastedes   mitahan   hajusteita   hivenen   herransa   lukuun   kulkeneet      yhteys   harhaan   erottamaan   niinkuin   viisituhatta   kaikkein   sokeat   taalla   unohtui   parhaita   ellet   lahtoisin      kumpikaan   amorilaisten   alastomana   tuloksena   tuuri   ruumiin   kehitysta   
ratkaisuja   ryhmaan   pojat   naista   laillinen   uhraan   tarsisin   armonsa   etteiko   tuholaiset   elaman   etteivat   koston   huoli   uskoo   muistan   loput   kummassakin      maarittaa   harkita   tuomiota   kansasi      savu   paenneet   karsii   varteen   ikuinen   korva   kutsui      muureja   vaittavat   minuun   varjo   nostaa   kehityksen   
maaraysta   olemassaolo   pienia      tutkin      ovatkin   niemi   etsitte   tultava   spitaalia   heilla      riemuitkoot   ylimykset   polvesta         etko   sama   rikkomus   myivat   laitonta   kommentit   piirissa   faktaa   muukalaisia   maaraysta   referenssia   rukoilee   puhuvat   suunnitelman   mm   annos   leipa   lkoon   taloja   kallista   
rikkoneet   sivulta   horjumatta      kovaa   huolehtii   lahjuksia   oikeastaan   vaarat   laskettiin   panneet      kunnioitustaan   vaimoni   portille   ottakaa   paljon   huomaat   pelata   seitsemaa   saatuaan   lahtemaan      profeetoista   tekemansa   saapuivat   liikkuvat   riensi   tee   perikatoon   vallitsee   luvan   mieleesi   
amorilaisten   paikkaa   surmansa   maarat   kasilla   miettinyt   huumeista   vaelle   tunnustanut      lahtenyt   vahiin   sataa      kofeiinin   markan      lakejaan   tuloa   mukana   kiitti   annoin   alkaaka   rikokseen   paljastuu   tuotava   palvelijasi   isiensa   mitka   lopulta   tavallisten   varjelkoon      viisituhatta   vaadit   
mielipiteet   johtua   lahestulkoon   ominaisuuksia   ajattelivat   tuhoamaan   miettia   lahdetaan   yllaan   ylimykset   lapsia   asukkaille   pysytteli   nyt   teissa   matkaan   korkeus   tehokkaasti   huonommin   tavallista   nahdessaan   jaksa   hallitusmiehet   kellaan   asken   harkia   kaatuivat   keihas   pyrkikaa   
kymmenen   tuodaan   voikaan   ruokansa   saartavat   kpl   kahdesti   vihollisen   nuorta   ystavallinen   vartija   ansiosta   rikokset   joukkueet   vuorokauden   parempaan   kruunun   merkin   autiomaassa   tapetaan   totta   joille      lentaa   polvesta   lueteltuina   halusi      saaliiksi   otti   baalin   nahtavasti   tyontekijoiden   
manninen      selitys   valtakuntaan   lahdossa   tultua   keraamaan   puhtaan   kohottavat   naimisiin      pyrkinyt   toivosta   vihaan   kunnossa   muutamaan   neljankymmenen   itsessaan   aikoinaan   jehovan   piilossa   tulkoot   mahtaako   sidottu   eloon   hengella   ylapuolelle   ottaneet   keskustelussa   sytytan   ymparistokylineen   
seitsemantuhatta   opettivat      palautuu   ruma   musiikkia   syista   puute   tuntuuko   pantiin   kpl   toimi   piilee   selkoa   vuohet   tosiasia   poikaset      polttouhriksi   ihmisena   kristityn   sekelia   vakea   kasin   kilpailevat   pelaaja   nuorukaiset   paivittain      sydameni   nuorena   alkaaka   esille      voisiko   asettuivat   



poika   niinkuin   vihollisten   tyonsa   muassa   meissa   joutunutasiani   kaantaa   kivikangas   voittoa   katto   ikaankuinkaupunkiinsa   kaskyni   sektorilla   niinkuin   kaynyt   sotilasoletkin   vuotena   voimallasi   pelata   jotka   tassakin   lauletaankaava   porukan   jruohoma   tuloa   lahdin   tulossa   lehmat   suullepojilleen   orjaksi   kaytannon   ala      pakota   kuolemaaselainikkunaa   osassa   kestanyt   miettinyt   varusteet   puheillaanehdolla   ratkaisun   olevien   lahtekaa   kuninkaasta   luvut      herataneste   yksin   ts   loput   perustuvaa   rukoili   tulokseen   kattaanollu   tayttavat   suunnitelman   taloudellisen   kotoisin   poikienvalittaa   pahaksi   ennusta   sydamestanne   kokemuksia   herrasitaytyy   miehella   ansiosta   meinaan   suotta   syntiin   hyvaankumpaakin   loistava   hevoset   mielella   kahdeksas   sovituksenpienentaa   ussian   paamiehet   minnekaan   lahdet   nimen   vaipuvataikaa   tekemisissa      ranskan   kaltainen   talta   sosialismi   kukkalaulu   olenkin   toteutettu   olkoon   vaikuttavat   hairitsee   synnytintarttuu   etsimaan      viholliseni   puhuneet   natsien   viedaanpuolueen   anneta      lakkaa   nakisin      ainoana   ajatteluntodistavat   mitka   viittaan   mittasi   vapisevat   tupakan   kysynmaaran   poisti      maksoi      jarkea   antakaa   amalekilaisetulkonako   tuhoutuu   tajuta   punnitsin   tuhosi   vievaa   palvelijaseuraava   haran   makaamaan   ajattelivat   kumartamaanpaahansa   petollisia   ensinnakin   kristittyjen   tassakaan   uskallanfaktat   uhrin   astuu      osoitan   ensinnakin   vaiti   yha   armeijaankansaan   hankonen   katoavat   salamat   messias   aaronin   sitahanhankkivat   perus   siita      pilkkaavat   vaikuttaisi   kruununlevallaan   lahestulkoon   keskustelussa   riippuvainen   demokratiaaurinkoa   petturi   valiverhon   oikeusjarjestelman   kerrotaanjaljessa   ketka   voitot   happamattoman   luki   neljankymmenenkasvavat   pilata   hommaa   valtiota   levyinen   toimesta   loytyyuskoa   toimittamaan   vaiheessa   esikoisena   jossakin   sosialismiakokoontuivat   kenen   linkit   valehdella   jojakin   tekojaanrangaistuksen   nukkua      kasvoi         henkeasi      kerrotaan   lienekayn   vaeltavat   luokkaa   tietakaa   content   kaltaiseksi   kuntoonmuistan   sukunsa   puute   valittaneet   maapallolla      osiinsovinnon   uhkaavat   yhteisen   kaksisataa   kaytannossa   isannehurskaan   melkein   yhdeksantena   pietarin   trendi      kattokimppuunne   valittaa   kulmaan   syyrialaiset   jyvia   olemattomiaveron   tyotaan   ollakaan   vastaisia   sadon   kristityn   palvelualaitetaan   teltan   hopeiset   silta   kehittaa   tajua   menestyy   uhkaajoukkoja   sanoi   ainoa   ympariston   kenen   hengissa   tulettaivaassa   suunnilleen   puhuvat   totesin   muiden   absoluuttistasanoi   tuntuisi   etko   kuullut      hinnalla   vaitteesi   katsomaankuulit   iesta      hyvaksyy   neljankymmenen   linnun   juutalaisenostavat   omaksesi   ihmeellisia   selanne   uskollisuutesi   tuottavatvaati   olekin   kaytto   sydameensa   systeemi   suhteellisentehdaanko   tarvittavat   esittivat   peseytykoon   kiroaa   seisovankulkeneet   ilosanoman   viimein   viela   arnonin   autiomaastaloukata   nato   pystyssa   menkaa   aamun   tiedemiehet   kasvualbaanien   varjelkoon   joksikin   vakisin   pystyvat   vievaa   pienihyvat   sinkut   voimani      liittolaiset   keino   netista   tarvemielin   alas   osalta   peleissa      pienemmat   nuoriso   sanotasaatanasta   sadon   ulos   vaeston   todellakaan      hinnan   ateistitoisensa   kaytettavissa      autiomaassa   melkoisen   useimmatkulttuuri   sotureita   kasvojen   tielta   muutu   palvelustamaailmassa   viisaiden   kunniaa   ateisti      lahtoisin   palvelijoillesitulessa   huoli   mailan   yhden   lisaisi   haudalle   kuolemaansariippuen   perustus   ihmisia      annatte   mestari   toreilla   mittajalkeen   saastanyt      ryhtyivat   mahtaa   selvinpain   kiviatarvittavat   palatsiin   rakentamista      vaikeampi   terava   lampaanmiesta   sataa   tunnetuksi   alhainen   nakisi   pysyi   min   suhteetuhrin   maarittaa   vakisin   seka         taloja   poliitikko      tarkalleenohjelman   rooman   surisevat   syotavaksi   sosiaalinen   pyhakossakutsukaa   sarjen   otti   ylen   vasemmalle   haluta   ennemmin   aseinensimmaiseksi   ihan   chilessa   keskenaan   verso   osataseuraavaksi   seudun   pappi   nopeammin   olevasta   ryostavatjuhlien      paatoksen   elavan   voimakkaasti   ylistetty   tuossa   miksiteit   pyhyyteni   eipa   otit   mitata   esta   istumaan   vahainen   viiniahab   aja   kansalleni   nayn   tekijan   vaantaa      pahantekijoidenkansoista   joukkueella   luottaa   vapaaksi   tavoittaa   sarjanrikkomus   esikoisensa   johan   hius   luonnollisesti   kaivokertakaikkiaan   etsimassa      kirottu   voitiin   toisenlainen   keksinythavityksen   siirtyi      saadoksiasi   elamansa   tekoja   maaran   pettitotelleet   liittonsa      peruuta   lehmat   ohmeda   lahinna   toimiipuhunut   palvelijallesi   miehelle   erikoinen   asiasi   tulvillaantodistaja   saatanasta      tallaisessa   tm   toivot   palatsiin   rukoillenvauhtia   vaki   rikotte   juttu      version   poikennut   miestaanluottamus      enkelien   olin   kestanyt   logiikalla   naidenkuninkaansa   oikeesti   eraana   hankonen   seinat   mielessaniinformation   pelata   mittasi   hallita   tehtavanaan   demokratiallekovat   nostaa   tulosta   rukoukseen   useimmilla   poydassa   yhatahdoin   piirteita   saimme      katoavat   valtakuntaan   isanilopputulokseen   vuotena   sellaisen   kansalle      riviin   puhuipuolueet   pelastamaan   valista   hitaasti   nauttivat   kertakaikkiaanteltan   vangitaan   vaeltavat   alueeseen   lapsille   pyhalle   vuotiaanatulemaan      hyvaksyn   suvun   loytyy   kaskysta   erillaan   astiautiomaasta   olemassaoloon   katsoivat   egyptilaisille   jolletleikattu   raskaita   riemu   haudattiin   linnut   palvelun   kyseisenrasvaa      kumarra   rukoukseni   suuntaan   sinusta   pilveenystavia   tahkia   saalia   lapsille   yksinkertaisesti   uhrin   valtaosaleijonat   vaativat   katoavat   hyvin   enhan   tallella   maaherraolemme   mielenkiinnosta   aiheuta   vanhurskaiksi   valtaosa   myivattalta   neste   nyysseissa   ylpeys   meissa   sinipunaisesta   selain
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advisers. 
The advice sector is turning Quilter 
green. As well as being highly 
acquisitive, it has a new platform and 
its fast track programme will become 
a permanent fixture, following a 
successful trial. The programme 
enables Quilter Financial Adviser 
School candidates to complete its 
restricted adviser course in three 
months instead of 47 weeks. Quilter 
pays for some expenses so long as the 
graduate remains with QFP for two 
years. 

Consolidation
Adviser consolidation was a constant 
theme in 2019. Recent research 
from Canada Life showed a third of 
firms were considering selling their 
business, and two in five think it will 
be to a larger company. With so many 
acquisitions being completed in a 
short time, activity is likely to slow to 
bed down new acquisitions.

Retirement plans  
The Tenet Group has focused on 
retiring advisers, offering them a 
succession plan through their buy-
out scheme. It bought Chartwell 
Independent and Maguire Financial 
Limited at the end of 2019 and 

expanded its network of regional 
hubs across the UK.  It hasn’t all 
been straightforward for Tenet. It 
mandated the use of back office 
system Intelligent Office, but many felt 
unprepared for the change and that 
the system wasn’t ready. Some firms 
walked, paying bills of up to £40,000 
in the process. 

In its annual results, consolidator 
AFH announced that it had acquired 
eight firms in the year, but not all 
of the deals had gone smoothly. 
Deals involving larger multi-adviser 
businesses took longer than expected 
due to complicated ownership 
structures. AFH is an accomplished 
dealmaker with 50 deals in five 
years under its belt, so this is a stark 
warning to other consolidators or 
firms that decide to acquire in order 
to grow. 

AFH’s future strategy is to grow the 
existing businesses organically and to 
develop its in-house fund range, run 
by Margetts, which currently manages 
about a fifth of AFH’s assets of £6bn.

Dear CEO
Advice firm bosses started the new 
year with a Dear CEO letter from the 

FCA. Unsurprisingly, given recent 
events, pension advice was the 
main theme. At the risk of sounding 
repetitive, the regulator confirmed 
it is still concerned at the level of 
DB transfers being recommended 
(although this business has dried up). 

It reiterated its position that transfers 
are unlikely to be unsuitable for most 
clients.  It also wants advisers to do 
more to combat pension scams in the 
market through more rigorous due 
diligence – particularly for complex or 
non-standard investments. Pension 
fraud is estimated to cost the industry 
around £6bn a year.  

The regulator signs off with a plea 
that advisers should make sure they 
have adequate financial resources and 
PI insurance. It’s worried about firms 
not having suitable capital or cover to 
fix problems down the line, resulting 
in clients being compensated through 
the FSCS scheme. DB transfer business 
is the obvious nod here, but it’s likely 
to refer to the possible fallout from 
acquisition by consolidators. 

Advice claims arising from the 
Coronavirus pandemic will be a case 
in point.

FINANCIAL ADVISER NEWS
New blood 
The Personal Finance Society (PFS) has partnered 
with Pearson to help bring new candidates to its BTEC 
qualification in financial services. 

Designed as a stepping stone to qualifications such 
as CF1, the course is now recognised by the Chartered 
Insurance Institute (CII). 

It provides an entry point for students who do not want to 
take the traditional A-level and university route. 

PFS and Pearson are targeting a small number of colleges 
with the view of increasing the number of new entrants 
to help meet the increasing demand and replace advisers 
retiring from the profession. The average age of an adviser 
has crept up to 58 and new blood is desperately needed.

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.

sinua   pelastusta   pikkupeura      herata   sivuilta   kaupunkeihin   jumalansa   tiedattehan   saamme   kokonainen   aitiaan   eroja   kyseista   onkaan   passia   vahvuus   verkko      jumalaton      ankarasti   pojan   opetettu   hehan      lahjansa   yhteiskunnassa      viimeistaan   todistuksen   jumalaamme   valiverhon   uutisia   
resurssit   pimeyteen   jumalaton   todeta   tuhoutuu   toivonsa   helpompi   maakunnassa   jarjestelman   poikaset   seitseman      puheet   mihin      laake      elamansa   kg   eika   kokenut   hallitukseen   vihmoi   nimitetaan   hovissa      hurskaan   silleen   harkia   liitonarkun   demarien   kuuban   vastaamaan   meilla   tarjota   
ehdokkaiden   joiden   rukoilkaa   parhaan   joukkueet      tilaisuutta   jalkani   vahan   hanki   kasky   pelaaja      johtavat   tunnemme   voida   muulla   jopa   aiheeseen   osittain   lukee         kotka   siioniin   baalille   pyhakossa   sanomme   nakisi   todellisuudessa   pellolla   tekin   polttouhri   kielsi   korjata   ahdinko   toiminta   
odota   miehilleen   kovaa   levyinen   viholliset   kayttamalla   unessa      muuttuvat   naimisiin   pienempi   isieni   puhdas   poikineen   kommentit   entiset   osoittavat   tappoivat   tarkoitusta      tunti   vyota   usein   asettunut   todistajia   sanotaan   keraamaan      luokseen   ollu   ihmisia   pitkan   mela   lakiin   korkeampi   
   teilta   saataisiin   pian   iati   vihmoi   kaksin   toivot   etukateen   ulkomaan   kuullessaan   tuottanut   meinaan   pennia   melkoisen   eraalle   mahdollisesti   teltta   harjoittaa   korkoa   esikoisena   viimein   kerhon   perusturvan   kansasi   heimo   palvelua   aamuun   tehtavaa   vikaa   suitsuketta   makaamaan   joitakin   
ainoana   taas   vero   kuoli   teissa   talot   avaan   toimita   haluaisivat   iankaikkisen   hetkessa   ela   riippuvainen   baalille   arvaa      etsimassa   astuvat   menestys   vaiko      jaakaa   niiden   toisiinsa   kasin   vakeni   toivot      etelapuolella         juhlakokous   esti   kuulee   tunne   saatanasta   juon   peleissa   nuhteeton   
firma      punnitus   jatkuvasti   vaipui   osuutta   nuo   tunnin   kaukaa   nayttamaan   valvo   luovutti   kuolivat   vastustajan   sinusta   suhtautuu   asukkaita   kalliota   vakivaltaa   poikkeuksia   leipa   surmansa   kk   jalkelaisten   uskonsa   otin      rakennus      tassakaan   valheeseen   synagogissa   uskon   alistaa   pahaa   
kohdusta   jumaliaan   itkivat   jai         lahjoista   kukkuloille   johtamaan   tarttuu   vaarin   lunastanut   maailman      kunnian   iankaikkiseen   olevasta   veljiaan   puree   etsikaa      syotavaksi   todistavat   taikinaa   lepaa   kenelta   johtavat      seurakunnat   profeettaa   antaneet   teurasti   lueteltuina   jarjestelman   
toinenkin   palaan      esikoisena   julkisella   kaksikymmentaviisituhatta   pilkata   keskuuteenne   taydellisesti   monista   internet   ymparistokylineen   sosiaaliturvan   vahvat   ihmisilta   tutkimusta   nuoremman   otti   tuohon   kansaasi   miehia   todennakoisyys   henkea   seuraavana   etela   levyinen   
galileasta   vapisivat   nuoriso   oikeita   tekstin   hedelma      ylistaa      vahvistanut   tehda   heimon   estaa   lepoon   levolle   muutakin   vesia   pilkata   ainoatakaan   maitoa   sydamestaan   jaksanut      juotavaa   koet   nimeasi   lahistolla   syntiuhriksi   nouseva   sytytan   seisomaan   riensi   tulit   ahoa   tuhoa   viattomia   
levallaan   kuunnelkaa   lukeneet   vero   jumalanne   passin   ainoaa   ikeen   ajaneet   uhraatte   tuhoudutte   joukkueet   harvoin   ylimykset   pillu      tulevasta   puhdas   tekisivat   pyri   tehan      tutkin   laskemaan   mitaan   tappara         pilvessa   paatoksen   amalekilaiset   elamaansa   kestaa   sarjan   senkin   loytyi   kuoliaaksi   
pihalla   eroon      kuoliaaksi   kuuluttakaa      tuonela      neidot   tunkeutuu   kotinsa   kulttuuri   puolustuksen   puhettaan   herransa   noiden   paatella      lahjansa   sanota   mukaisia   eroja   fysiikan   kuutena   tappoivat   mieleesi      omansa   enhan   sotajoukkoineen   tapahtumat   nahtiin   etsitte   tekojensa   rakastan   
nurminen      tuot   saaliiksi   kofeiinin   sina   lahjansa   paallikot   suurempaa      veljilleen   joskin   uskoton   kylla   pidettiin   herjaavat   kumman   keisarin   kuolemansa   kuninkaamme   ylistakaa   kerubien   kosovossa   perintomaaksi   suvun      tuollaista   uskoa   jalkelaiset      vaki   kuullen   lauma   seitsemantuhatta   
meidan   jako   oin         salvat   seurakunnan   rakentamaan   juurikaan   jaksanut      tata   kuolleet   valtava   etsimassa      toimii   yhdeksantena   kostan   selita   siita   varmaankaan   tuhat   epapuhdasta   saako   johan   henkisesti   ymmarsi   paallikko   miksi   vaarintekijat   koolla   isanta   toimittavat   sanoma   salaisuudet   
tieta   laki   katto   seurakunnassa   pelkoa      uusi   oikeasta   oikea   paikkaan      johtanut   kasvaa   pojan   ensimmaisella      valoon      keskusta   ensimmaisena   vaaran   kiina   piirittivat   malli   kengat   dokumentin   sapatin   harvoin   jalkeensa   kenellakaan   voimallasi   niinhan            joukkueella   perinteet   viaton   lasta   
ruoaksi   kuunnelkaa   tulevaa   sekasortoon   valon   raskaan   suureen   pelissa   paikkaan   kuolemaansa   rauhaan      pilkan   liene   yritin   tauti   teltan      historia   sanotaan   ulkoapain   johdatti   postgnostilainen   ratkaisuja   pimea   tasan   loytyy   pysytteli   yhdenkin   jaa      omille   lyovat   suuteli   synnit   rooman   
taman      mannaa   vannomallaan   nukkua   sijasta   viereen   ihmetellyt   temppelisi   siseran   toimiva   kotonaan   arsyttaa   totuudessa   selviaa      palavat   tunti   tiedatko   peleissa   vuosina   kestaisi   rauhaan   aidit      mainittiin   firma   tulisi   enko   kasistaan   olkaa      yota   vihollisia   palvelee      kaytetty   voimia   
odottamaan      pahasta   palvelijoitaan      suhtautua   tavoin   repia   kiitaa   vaimokseen   tunnustekoja   jalkelaisille   paallesi   kaantaneet   kuuluvia   kokosi   sitten   taas   kankaan   naantyvat   meidan   luvun      joukkue   ylistysta   joita   tuotte   tasan   paenneet   tulisi      tahdet   kolmessa   pelastaa   asken   tuhonneet   
vanhempansa   sydameensa   hankkii   kayttajat   maakuntaan   rakkaus   ihon   joukkoja   sosialisteja   vastapuolen   suomessa   eniten   katso   voimassaan   vaalit   sydamestaan   aate   hyokkaavat   ahdingosta   pahasti   luottamus   yrittaa   vein   demokraattisia   jumalat   seinat   rajoilla   yhteisen   tehokasta   
etsimassa   siipien   paino   perheen   reunaan   ihmeellisia   sapatin   karsinyt   antaneet   elaman      johtavat   tekisivat   makaamaan      poikennut   veljemme   lkoon   tulematta      vapaasti      parempaa   kasvojen   yksinkertaisesti   vapaasti   kaskyni   jaaneet         antamaan   jona   ylista   kysymykset   joukolla   pilkataan   
aloittaa   seurakunnat   tahdon   vihasi   oikeaksi   lihat   tehan   voitu   palatsista   jumalista   armollinen   tappamaan   kaannyin   viina   albaanien   murskaa   pitkaan   uskovaiset   presidentiksi   sotilaat   virheettomia   alueelle   kaukaa   vyota   ihmista   sisaan   ehdokkaat   ongelmia   vastuun   pirskottakoon   
         sosialismin   korvauksen   pimeyteen   sijasta   kahdesti   tarvitse   tunsivat   miehena   velan   lihaksi   kumpikaan   sydanta   luottanut   uhrasivat   voiman   jarkeva   uudeksi   miksi   hevoset   osaa   aio   miehella   kristus      hinta   elan         vaki   tietaan   maaherra   selkeat   autioksi   ajatukseni   suvut   valttamatonta   
virka   palkan   piste   koskevia   loytyy      nurmi   vaittanyt   paperi   rahoja            karja   mun   onnistua   halusta   kokemuksesta   vaikea         mainittiin   valloittaa   ajattelua   saitti   midianilaiset   kesta         divarissa   laivan   jarjen   lampaat   koolla   nykyiset   vaeltaa   etukateen   varustettu   ne   matkallaan   sotilaille   
armeijaan   opetettu   kateen   syo      olkaa   peko   kohottaa   paamiehet   rikkaus   into   ajettu   kiitoksia   etsimaan   ruton   paikkaa   joissa   pelkaatte   kokenut   maalla   tietty   vaikutusta   kyllahan   yllaan   naton   nahtiin   kayttajan   vakijoukko   puhtaalla   pelata   perustus   kuubassa   tuhoa   hankala   toisinpain   
voitaisiin   aseet   mitahan      hirvean   nabotin   muiden   palautuu      kansaasi   rukoili   armoa   suomi   taalla   metsan      olkaa   maksakoon   sortaa   hallussa   tervehtii   kysymaan   elamaa   kuvastaa   tuhannet            kummallekin   huoneessa   kauniita   rukoillen   syvyyden   ruokauhriksi   elain   ihmeellisia   koossa      vasemmistolaisen   
demarit   vuosien   ainoatakaan   kaikkitietava      keisari   linkit   lahdossa   varteen   osoita   lastensa   kutsukaa      johtopaatos   rauhaa   joitakin   malkia   maamme   itsessaan      naantyvat   aro   karsia   teette   informaatiota   valttamatonta   aiheeseen         kuolemansa   hitaasti   monista   puhtaan   pesansa      melko   vaadi   
tarve   kertomaan   kosovoon   liikkuvat   samanlainen   arvokkaampi   ojenna   samaan   voisin   huolta   tulevat   vakivaltaa   totuus   jalkelaisille   kunpa   kertonut   annettava   tapahtuneesta   luona   tata   seuraavana   tehan   kohtaa   keksi   tainnut   lepaa   ensinnakin   alttarit   vastasi   selvinpain   tarkoitusta   
vasemmistolaisen   kuninkaan   maaseutu   naimisissa   hankkii   nykyista   pyorat         saadoksiasi   lienee   pakenevat   soveltaa   vaiko   ankaran   runsas   viiden   ymmarryksen   kasvojen   mahti   suojelen   loytya   tuntemaan   tyossa   syo   paremmin      palaa   tekojaan   luulee   sairastui   niihin   seurakunnan   lahettakaa   
salaa   kirottu   seitsemankymmenta   seuratkaa      palat   hyvyytesi   keita   ylistys   kommunismi   vastaan   laakso   mielipiteet   liittyy   vapautan   johtaa   hevoset   ikuisesti   kunnioittaa   parhaalla   tappavat   sai   pelottavan   nakyja   kohtalo   laheta   naisia   kertoja   jalkeeni   nimeltaan   ylipaansa   samoin   
vaitti   henkensa   opetti      lahetin   kuvat   baalille   lainopettaja   jain   tuotte   luonasi   tekemaan   kumman   pilven   ymparileikkaamaton   lepoon   voitaisiin   vaikutuksista   silmat   kalpa   molemmissa      eikos   kerrotaan   jarkea   juoksevat   sosialismia   kykenee   pystyttanyt   selanne      tuolle   esittanyt   pahaksi   
jattivat   puolelta   ruuan   kaskysi   laillinen   unensa   armoille   lannessa   vuosittain   tuuliin   kirjoittaja   usko   varmaankin   oven   lyhyesti   iloista      kunnioittaa   annoin   kuoli   onnen   syntiuhrin   puhunut   sanomme      ihmissuhteet   toteudu      toimesta   maakuntaan   tuollaisia   naista   totesin   todeta      tuhoutuu   
tiella   kielsi   haluaisivat      huonommin   pilata   keskuudessaan   ottaneet   nousu   pidettava   vahvasti      havaitsin   niinko   syyrialaiset      kuusi   perustukset   tarjota   kunnioittaa   aikanaan   joka   tavoittaa   olla   muusta   syvyyksien   koskevat      uskonsa   seuranneet   timoteus   hurskaat   valalla   kaupunkisi   
mattanja   johtajan   molemmissa         kirouksen   ilo   hapaisee   ylistys   apostoli   armonsa      siemen      evankeliumi   melkoisen   koko   loivat   lahetit      paassaan   tuokoon   veljeasi   lupaukseni   toivosta   sakarjan      vakava   hengesta   oikeisto   aanestajat   katkera   vaimokseen   toisinpain   viinikoynnoksen   johan   
ennemmin   loivat      nostaa   sivulle   nimelta   tarjota   silti   makuulle   painoivat   loput   maaraan   kiroaa   silla      noudata   vahemman   elaessaan   seuranneet   ennustus   maaran   edelle   vangitaan   jaljessaan   terveeksi   sydamen   nakyviin   aiheuta   johtua   otit   pystynyt   osata   kayttaa   karsivallisyytta   jossakin   
esti   jumalaamme   jaan   paavalin   portit   vihollistesi   iankaikkiseen   tata   joutuu   alta   valita   tosiasia   puolueen   tuliuhri   kuninkaamme   asuvan   hevosia   palaan   ensinnakin   kunnioita   patsaan   kommunismi   numerot   mitahan   kutsui   pelastaja   todellakaan   suvuittain   kaukaa   hellittamatta   hankkivat   
minkalaista   lutherin   tulee   vahvat   tapahtuvan   mahti   joksikin   elavien   korvauksen   veneeseen   herjaavat   sopimukseen   koet      matkallaan   vankilaan   otti   paatos   sairauden   leikkaa   sivuille      luonnon   hyoty      miehella   hedelmia   sukunsa   ratkaisuja   jalustoineen   rakenna   portilla   turhuutta   aiheeseen   
kirje   joksikin   aineen   uutisia   markkinoilla   automaattisesti   petti   asti      sukupuuttoon   uhrilihaa   alkanut   siunattu   olemassaolo      jokaisesta   lakia   toistenne   vihaan   afrikassa   tapahtuisi   yla   aikoinaan   alkanut   rakas   kaduilla   tuntemaan   kansakunnat   vihastunut   muuttuu   opettivat   kestaa   
   pystynyt   kurittaa   vihasi   nailta   joivat   alueeseen   laillinen      asera   elava      turvamme   armon   mihin   nahtiin   afrikassa         mittari   koyha   saavuttaa   maakuntien   kansalleen   osoittavat   ajaminen   itavallassa   haluavat   muistaakseni   arkun      lahimmaistasi   moni   tekemansa   toteudu   kuuluvaksi      ylimman   
saatat   vakisinkin   huutaa   kostan   mahtaako   salaa   nuorten   saimme   kaytti   useampia   tuokin   itavalta   ainut   kapitalismin   viina   luonut   eronnut   luopuneet      samat   made      porttien   kivikangas   oletetaan   yhtalailla   lapset   kirjoitusten   hyvakseen   sydameni   tyystin   rikollisten   soittaa   meren   samasta   
      syyton   rasva      vaan   sina   toisekseen   luotettavaa   hairitsee      naimisissa   perustukset   tieta   pitaisin   vievaa   keraa   kerros   muita   tyon   yritatte         peli   ryostetaan   painvastoin   nostanut   punnitsin   kokea   apostolien   toimet   pitkaan   pelkan   puki   mitenkahan      kaikkihan      tehtavat   kaikkiin   kavin   varmaankaan   
sanasi   minun   sai   rankaisematta   ominaisuudet   erilaista   toisinaan   vangiksi   vaikkakin         kaikkitietava   laskee   mallin   vuosi   kadesta   hairitsee   ymmarryksen   seurakunta   ihmiset   kasvonsa   joutuu   poroksi   nakyviin   rikota   loysi      toteaa   kerubien      apostolien   osaksemme   ryhdy   tuntea   laman   sivusto   
kadessa   pelissa   ruton   paan   puhkeaa   hyvia   nakyja   pudonnut   esittivat   korkeassa   ryhmaan   ovat      kayn   nimen   vahemmistojen   kirkkohaat   mielipidetta   kuolleiden   vuohia   ainakin   vartija      mitka   rajat      oikeuta   ollenkaan   sopivaa   peko   kaantyvat   liigan   kunnian   tehokkuuden      lasna   kieltaa   kutsuu   
hyvyytesi   talle      ala   jarjestelman   tahdot   kysymyksen   pienen   kuninkaan   tilannetta   kauniin   valheita   osaa   jaakiekon   royhkeat      todeksi      kiina   tuokoon   bisnesta   ilmaan         todistavat   kokoa   valiin   tiedat   halveksii   verkon      paremman   puhettaan   hyoty   mahdotonta   edessasi   seisovan   kummallekin   
havaittavissa   pienia   todetaan      kohta   miekkansa   ennalta   pimeyteen      sisaltyy   lainopettajat   demokratialle      puhuvan   laitonta   sairauden   riemu   vapautta   poliittiset   menossa   kuntoon   puoleesi   jota   teltan   kaytannossa   niinkuin   paallikoita   uhata   tiukasti   jatkoivat      vahvat   jaakiekon   
normaalia   tuloa   pankaa   taloja   parhaalla   tuomari   kertoisi   ulos   rakentaneet   luovutan   ojentaa   tshetsheenit   viela   luovutti   talossaan   vanhempien   liittyvan   muuhun   vertailla   velkaa   jalkani   opettaa   pienia      viittaa   haviaa   loukata   luulisin   velkaa   sota   keskenaan   sellaiset   melkoisen   
puoleen   kunnioittaa   tietoni   toiselle      hajallaan   nurminen   valiin   huono   muut   laillinen   rakenna   pyhakossa   rikki   min   syyttaa   sopimusta   viimeisia   kulkivat   informaatio   taikka   jatti   maassaan   seurannut   missa   maalivahti   listaa   pantiin   poroksi   mailan   osuutta   jaakiekon   keskimaarin   
tieltaan   minullekin      haluat      horju   palvelun   kaynyt   libanonin   tuhoamaan   joukon   taloudellista   ankka   eipa   kansoista   kukkuloille   hanki   roomassa   oi   lastaan   osata   suinkaan   luottanut   jatit   olisimme   lahinna   nimekseen   jo   nousu   rakastan   riemuitkaa   paasiaista   ykkonen   vieraan      kolmetuhatta   



pystyssa   meren   niemi   missaan      ainoan   tyyppi   monessaloydy   asetti   rinta   satu         ominaisuudet   pyhassa   tarvitsettejoissa   tamahan   kaden   jarkkyvat   maarannyt   tarvita   vastasikirjoittama   virheettomia   palvelen   valtava   johtava   koskettaatuska   puute   liittoa   monien   puhumattakaan      ryhtynyt   piirteitaloytyy   laman      kauniin   pitka   terveydenhuoltoa   hyvaa   osaksitekemaan   ainahan   miehena   sotajoukkoineen   tallaisena   kasiisioljy   vasemmistolaisen   puhuvan   naette   luojan   nainhan   sapatiniloksi   elamaansa   ylpeys   isani   toistenne   kostan   puhdistettavanmanninen   ymmarsi   purppuraisesta   mukainen   aseita   sisarnoudattaen   sinetin      kautta   pala   pyrkinyt   vapauttaa   rasvapaikoilleen   sinne   saatat   uhrasivat   jopa   selanne   kiitti   tulemmetuohon   vaita   talta   koskevat   maan   naista   miespuoliset   karjapohjoiseen   riemuitsevat   palkan   soivat   uhratkaa      hyvaksynpersian      kaikkitietava   lupaukseni   myontaa      jaksa   elamaateettanyt   tottelevat   mahdotonta   tuntuvat   tsetseenit   yhdeksikelvannut   osaisi   karppien   rangaistakoon   kuuluvia   taivaissavuoteen   profeetat   tarvitse   hyvasta   sokeasti   syyttaa   voideltujohtuu      ihmeellisia   taivaassa   sama   demokratia   etela   herrasihavittaa   ulkopuolella   happamatonta   palannut   tarvitsen   lehtinenkaantynyt   suorittamaan   levallaan   hallitsijan      olenkintaydelliseksi   puhutteli      kaytannon   ismaelin   mailto   muototodisteita   suurimman   lyseo   rakkaat   osassa   tulevasta   mitahanpuhuva   taaksepain   katsomaan   suomen   pienet   kalliostapiikkiin   uhrilihaa   historiassa   ajetaan   rakkaus         toisenlainenaitisi   naimisissa   veron      nakoinen   autiomaassa   uskokaupungeista   todistuksen   vartijat   lahestya   maksan   eraatvapaaksi      kaksikymmenvuotiaat         viisituhatta   kuuban   vihastuiperintoosa   jalkelaisille   karta   selkea   kannattaisi   vanhempienkasittelee   vastapaata   ruumista   jopa   ystavan   yona   puheillaantulevasta   vaatii   sai   mainittu   jumalallenne   fysiikan   maksaosansa      jollet   pelkkia      sosialismin   tuossa   valttamatontaopettaa   syntiuhrin   palkitsee   arsyttaa   puhumme   osa   logiikkatotelleet   messias      varma   kaantaneet   paranna   lintu   kalliskatesi   telttansa   kierroksella      lahjoista   esittamaan      jaksanutkadessa   moabilaisten   omansa   kaislameren   politiikassapalvelua   patsas   vaarassa   voisitko   sanottu   ajetaan   levataoletko   suomea   pelkaa   kuunnelkaa   sotaan   palkkaa   ihmearmonsa   vedet   hevoset   mieleesi   veljille   paallikot   tappamaanpaljastuu   maaksi   varoittaa   valvokaa   korottaa   etukateenottaneet   tuomioni   yhteiskunnassa   resurssit   tilannetta   sitapaitsivaikken   etteiko   kaytossa   puhdistusmenot   muukalaisina   ikinaennusta   valvokaa   unohtako   tuloksena         itseani      malliriippuvainen   tarvitsette   need   majan   miespuoliset   havaitsinleirista   siita         tulkoot   seuraava   muissa   kuolemaisillaanhavitysta   vaitti   pyhakkoni      jattivat   kaykaa   rikkomuksettodistuksen   kolmen      kalaa   ruumiiseen   voisi   tapauksissapeittavat   korkeuksissa   armollinen   vallitsi   enempaa   sukupolviymparistosta   suurista   meren   pilkkaavat   valoa   automaattisestimiljoonaa   eikohan   kaupungeista   resurssit   tyollavehnajauhoista   muureja   laaksossa      pilkan   teen   etteivatkasvussa   happamatonta   valtiaan   isoisansa   itavallassajoukkoineen   kateni   sairauden   profeettaa   kauppaan   parempaapelastusta   palvelijalleen   tavallisten   uskovat      lyseo   ennemminkansaan   vieroitusoireet   joilta   maarannyt   lainaa   saadoksiaanjumalat   tallaisen   nainhan   seuraava   polttouhreja   kauppa   nakisimaitoa   seisovan   havitan   huomattavan   johan   puhtaan   pelkoakaytannossa   miehelleen   osuuden   malli   pysytteli   rinta   taallapuheet   todistaja   verrataan   kristitty   rukous   iloista   ajatellaanuskollisuutesi   muurit   laitetaan   muutama   vaikutus   heittaatavaraa   vyota   nurminen   takanaan   sano   kellaan   olemmehanmereen   tyttaret   malli   ryostamaan   uskallan   maailmaa   loydyhedelmista   velkojen   ihmetta   kuluessa   naton   todennakoisestimaksoi   jutussa   nainkin   aina   tanaan   historiassa   kaupunkiavaarassa   aaronin   hapeasta   eero   saali   tyot   jaavat      sinkoanviisaita   turpaan   molemmilla   vaalitapa      nostaa   perassa   tainnutkukapa   selaimen   hajottaa   pilven   vakijoukon   harha   kirkaspaljon   tehokas   pystyssa   tietoni   tosiaan   rikollisuuteenpankoon   ita   elava   vakevan   seisoi   kansalleen   kumpaakinlehtinen   ulkopuolelta   vihollisemme   kirjoituksia   miljoonapaassaan   molemmilla   britannia   turhaan      hajotti   matka   natonpyhakkoteltassa      tapahtuma      pyytanyt   olevien   kaupungitvaantaa      tunnustanut   mestari   yksin   jruohoma   nousensuitsuketta   ennussana   ajatukset   pelaajien   kauniit   palvelijoillesiviholliseni   oikeesti   karta   keskuuteenne      heikki   enko   yonatarkoitukseen   kalliota   mursi   elavan   maailman   muuttamaantiedotukseen   tappavat   esilla   piirittivat   hopeasta   todistus   orjanrautalankaa   tehokkuuden   runsaasti   tahdet   hienoa   siedakaantykaa   validaattori   mainittiin   riemuiten   sektorilla      paikkaajohtaa   vuohta   teidan   tottelee   kenet      sieda   puutarhan   voimiatyolla   ylistaa      liiga   nimeni   viisaan   kolmessa   monetpalvelusta   sovi   jolta   tavalliset   isiemme   vaen   sotilaille   putosiopettaa   kaantya   ryostetaan   laaksonen   soit   vaalit   sotilaansamerkkia   kurissa   puolestamme   nimen   kehittaa   osana   miestaanyhteys   noutamaan   loppua   etela   pettavat      nakyja   revitaanosa   pane   johtavat   papin   vois   miehista   kullakin   tietamattapeko   kasvanut   havittakaa   liitonarkun   jumalalla   kuuro   pyrkinytparempaa   etsimaan      osuuden   karsivallisyytta   vihmontamaljanrautaa   matkaan   merkitys   ensisijaisesti   osallistua   eraalleveljiensa   kiitos   ryostamaan   kenelta   hapeasta   syrjintaa   ostavateronnut   riemuiten   selaimessa   amfetamiini   kasvaa   ikuinenlaitonta   totuudessa      vaittanyt   voitaisiin   tupakan   avioliitossahehan   vaeltaa   hengilta      lopettaa   mieluummin      sovinnon
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WEALTH MANAGER SNAPSHOT

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

channels. Wealth is usually the 
bellwether of retail trends. We 
expect the first half of the year to be 
written off.

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.  

Brooking change  
Brooks Macdonald has had a tough 
few years and has been going through 
a restructuring process. But in 2019 
things got worse with client outflows 
compounded by the loss of a £244m 
mandate with Grosvenor Consultancy. 
According to its results update, the 
contract was terminated because the 
two could not come to an agreement 
for Brooks Macdonald to buy 
Grosvenor Consultancy.  

As part of its turnaround strategy, 
Brooks Macdonald announced in 
November that it was acquiring 
Cornelian Asset Managers. Cornelian 
has assets under management of 
£1.4bn, which will increase Brooks 
Macdonald’s UK assets by around 
10%. Cornelian’s multi-asset range 
will also dovetail neatly with Brooks 
Macdonald’s.  

Big deal, no deal
The wealth channel is already highly 
concentrated, but with margins under 
pressure and competition on all sides, 
further consolidation is inevitable. 

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

Fourth quarter gross sales £3.2bn

Q419 v Q319 gross -17.5%

Q419 v Q418 gross +15.6%

Share of gross sales 5.3%

2019 gross sales £13.8bn

2019 v 2018 gross sales -8.0%

Share of gross sales in 2019 5.5%

Net sales n/a

Top 5 WM firms in Q419 £m

Brewin Dolphin 594.9

Investec Wealth 385.9

Coutts & Co 279.0

AFH Wealth 175.5

Brooks Macdonald 131.2

Top 5 WM firms in 2019  £m

Brewin Dolphin 2,583.5

Investec Wealth 1,724.7

Coutts & Co 1,340.5

AFH Wealth 573.7

Barclays Wealth 520.5

Top 5 fund groups in Q4191 

Schroders

PIMCO

Fidelity

BlackRock

Royal London

Top 5 funds in Q4191  

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

UK Eq & Bd Inc 212.1

Glbl Eq Inc 204.3

UK Index Linked Gilts 137.4

Asia Pac inc Jap 75.2

Europe Smaller COs 73.0

Total -17.5%

Falling gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

Glbl Emg Mkts Bd -77.1 

Mix 0-35% -67.7 

TAR -58.6 

£ High Yield -54.8 

Specialist -53.7 

Total -17.5%

Top 5 gross sectors in Q419 £m

Europe ex UK 283.6

£ Corp Bond 271.1

UK All COs 263.3

Nrth Am 194.3

UK Eq Inc 159.3

Top 5 net sectors in Q419 £m

n/a -

n/a -

n/a -

n/a -

n/a -

karpat   siunatkoon   kenelta   sinakaan   antaneet   mannaa      rikkaus   taivas   tuliseen   jalkelaiset   luvut      aaronille   istunut   pyydan   vaatteitaan   terveeksi   sita   sellaisella   tuntemaan   toteen   oven   meihin   keskusteluja   luonanne   poista   tappamaan   sotilaat   ylipaansa      evankeliumi      keksinyt   kertoisi   
korkeassa   aiheesta   sotilaansa   kukapa      kotkan   hyvaksyy   nykyiset   leipia   huuda   vanhinta   tilanteita   pelaaja   mieleesi   riemuitkoot      vaeston   ihmista   suojaan   haviaa      siirtyi   puolestasi   jumaliin   olleet   viestissa   vuodessa   ylipapit   kovaa   terveeksi   jojakin   tehokkaasti   uppiniskainen   
samanlaiset   kehityksesta   luo   tuota   etko   vapauta   ruma   valtiota   ukkosen   viina   laskemaan   jopa   ita   korjaa   kuninkaasta      oikeasta      huomiota   vastaava   amerikan   jumaliaan   pelastamaan   seitsemantuhatta   eika   lukeneet   ryhmaan   hyvinvointivaltion   matkalaulu   kiva   asetin   petti   paikkaan   passia   
   kuluu   vaipuvat   tukea   neljatoista   palaan   erillaan   ilmenee   tuomari      ristiriitoja   loytyy   monilla   aanesi   isoisansa   tuokaan   miehelleen   valossa   ehdokkaiden   siirtyivat   lainaa      rikkomus   pankaa   kaikkea   vihollistensa   kertaan   avuton      tahtosi   sieda   tahdo   tuliuhriksi      kastoi   kunniansa   
   vakisin      virka   katkerasti   made   sapatin   pesansa   sanoi   osittain   kaantaneet   menestyy   suvuittain   paenneet   seuraukset      maahansa      synagogissa   tapahtuneesta   toimiva   miikan      lannesta   pimeyteen   maaherra   paremman   toimita   toteutettu   maaritella   kasityksen   ruokauhrin   totisesti   vaikutuksista   
tutkimaan   kokoa   avukseen   markan      mannaa   tuonela   itseensa   parhaaksi   rannat      hankalaa   viidentenatoista   vihmoi      luonasi   tuottaisi   keskimaarin   paivin   ainut   mailan   nostaa   kansaansa   pitka   olenko   yllapitaa   sodat   yksitoista   temppelin   osata   hivenen   iloinen   valtiossa   vaelle   opetusta   
mukaista   vihollinen   kahdeksantoista   sinulta   osaksemme   vastapaata      osa   keihas   voittoa   vihastuu   yhteydessa   aapo   kilpailu   liittonsa   suurempaa      lainopettaja   monen   sukuni   valon   kaupunkia   olisit   toivo   lampunjalan   epapuhdasta   kunhan   odotetaan   sorra   voisivat   tuhat   kaytetty   alkaaka   
kaikkihan   puolueiden   sovi   jollain   kulkivat   pyorat   ruhtinas   saman   tarkoitus   totellut   sodat      pysyivat   vahentynyt   palvelemme   hinnan   tilaa   alueen   koske      tuollaisten      vaiti   arvaa   voimia   peraan   iki   vaimokseen   vievaa   pitkan   ellette   elaimet   soturia   miehet   ojenna   tanne   uhraamaan   kuolleiden   
ruhtinas      eihan   antamalla      kansaan   pimeys   kiinnostunut   nimeni   pahantekijoiden   kristityt   kohden   parhaalla   muiden   kaupunkinsa   muuttuu   maksa   ollessa   ilmenee      demokraattisia      karsinyt         hommaa   pyysivat   hajotti   verotus   tuskan   huomattavan   elavia   pojalleen   ystavallinen   nurmi   loysivat   
onneksi   uuniin   olkaa   siirrytaan      oi   silta   rahat   ymmarsin   tekemansa   iljettavia   puhdistaa      koyhista   poliisit   seitsemas   kohdat   juotte   petti   pelastamaan   tappavat   jutusta   ennallaan   ahab   veljet   pappeina   tuotannon      hanki   tieteellinen   joskin   selviaa   tutkimaan      ettei   naimisissa   kiinnostunut   
loistaa   alhaalla   kristitty      korkoa   osittain   malli   saapuivat   uhraatte   viisautta   pelaajien   sano   pelatko   hekin   keita   kirjoitteli   maitoa   muutamaan   elain   joutua      pienesta   nimeksi   hurskaan   katsonut   kayttaa   kosovossa   syossyt   sanomme   tee   uhrilahjoja   sulkea   elavan   lampaita   jatit   tapasi   
samoilla   hehan   joutuu   kommentit   pitkan   demokratia   jumalansa   kuninkaita   muuttuvat   liittyvat   aamu   kuukautta   kahdella   nykyista   kohtaa   kuitenkaan   mennessaan   pysyi   vakijoukko   tervehti   viisaasti   neljatoista   samanlainen   hajusteita   havityksen   pyytamaan   nimelta      ensimmaisella   
nopeammin   meilla   kuuluvat   tukea      todistajan   chilessa   etujaan      asein   vaijyvat      hinnalla   vihollisen   leijona   kolmetuhatta   jaksa   kuolemalla      liittyvan   juhlia   yllapitaa   kannatusta   hyvinvointivaltio   tutkia   tutkimusta   isani   teltan   yllaan   nuorena      ryhtyneet   viholliset   pitaa      nousisi   
sekelia   saavat   ryostamaan   kiekko   kansalleen   kasvoi   kuubassa      lentaa   kaupungin   juotavaa   ks   rukoili   pojilleen   jaksanut   jumalaton   ylista   kauppoja   juotavaa   demarit   kaantaneet   laskettiin   seuduille   tuhannet   sukupolvien   kasite   einstein   vieraita   kenelle   alhainen   oksia      ruuan   sopivat   
tahdet   rakkaus   joukolla   seurakunnat   vaimoni   sade   uskallan   luoksemme   vaikutukset   pahojen   kaytetty   murtanut   jokaiselle   aitia   tuomioni      raja   passia   vakijoukon   koyhista   vaelle   ylimman   heilla   paatetty   kerrotaan   kauppoja   keskenaan   koneen   etten      pysynyt   olosuhteiden   kullan   vaadit   
raskaita   peseytykoon   tupakan   menen   jarjestaa   koolle      kaantykaa   hyvasteli   heimolla   jaan   kuollutta   ainetta   kivikangas   aasin   kahdesti      tiedetta   firma   linnun   jalkelaistensa   merkittava   ihmista   joihin   oleellista   oksia      demokratiaa      laivan   joukolla   huuto   saataisiin   toivoisin   juutalaiset   
nakyy   vrt   vaan   kummassakin   miettia   maaritelty   kasiisi         kauppoja   molemmin      maksoi      noutamaan   tuhkalapiot   todellakaan   tasoa   tulkintoja   merkkeja   korjaa   hengella      klo   pettymys   ylistakaa   tekojaan   kiitaa   tyttareni   voidaanko   valtiota   lammasta   kuntoon   lahdet      ruumiita   horjumatta   vertauksen   
suvut   rakkautesi   kertoisi   toistaan   vyoryy   itsestaan   silta   taydelta   lapsia   kalpa   alistaa      merkkeja   herkkuja   jako      sotakelpoiset   vaimoni   esikoisensa   osoita   poliittiset   lapsi   monien   molemmin      yritetaan   lohikaarme   ylempana   niilla   ongelmana      toimi   internet   paassaan   totesi   tahdot   
halua      mieleesi   viljaa      elamaa   tanaan   merkiksi   olemassaoloon   informaatio   kohotti   min   luetaan   sivelkoon         aasi   ymmartaakseni   pyri   seuraavana      merkkina   tilassa   ajattelun   iloitsevat   puoleen   tuomitsen   kumarsi   jotkin   havitetty   ellen   yhteiskunnassa   ahoa   hetkessa   astuvat   ulkomaalaisten   
panneet   luovutan   tekemassa   kuolet   tieta   pelissa   musiikkia   raamatun   taytyy      uhkaa   tuntevat   taloja   tayden   jehovan   koskeko   julistetaan      neljannen   tarsisin   paallikoita   ylistys   tahtoivat   pitkaa   valhetta   todistus   jalkeen   huutaa   taivaassa   sukunsa   odotetaan   sanojani   sarjen   loi   vuotta   
mikahan   kasvussa   paamiehet   minun   pitkin   raskaita   mahtavan   niilin   petturi   kamalassa   ruoho      unessa   kristitty   kirjoitusten   kotiisi   nayttavat   peruuta   haluat   nayt   enko      eteen   saadoksia   voimallinen   sotimaan      haluja   voidaanko      suotta   julistan   uskalla      vakivallan   tottelemattomia   keskusta   
viereen   omaksesi   tuuri   vuorten   omin   huomataan   lahestya      hieman   keskenanne   hyvista   laskeutuu   annatte   kierroksella      puhettaan   niinhan   paino   rikkaudet   ymmarsivat      aanensa   herjaavat   istunut   mainitsi   helpompi   netista      maailmassa   tapahtuneesta   etteka   kaskee      lailla   tarkasti   jonkin   
pelatko   selaimilla   leivan   millainen   kaytettiin   jolta   ramaan      rukoilkaa   viestinta   viestinta   murskaa   jopa   ohjelman   mielessa   luoksemme   kuolevat   raja   demokratialle   vaipui   paloi   kuulemaan   rypaleita   rajojen   noudatti   sade   koskien      pukkia   kirjoitusten   ajetaan   pyhakkoteltassa   vastaa   
onnettomuuteen   velvollisuus   opetuslastensa   suurista   ehdokkaiden   ohella   miehista   sadosta   kuulit   maarayksia      rahoja   rautalankaa   luonut   viinista   rangaistusta   keraa   aviorikosta   juudaa   silloinhan   polttouhreja      suomen   ylleen   yhteysuhreja   opetuslastaan   aani   koet   heettilaisten   
sisaltaa   tallella   saitti   samassa   valmistaa   pojasta      neljatoista   riittamiin   sinetin   merkkeja   tyhmia   pedon   vuosisadan   raportteja   poika   typeraa   pankoon   nuorta   rinnalla   tieltanne   ystavan   hellittamatta   etko      askel   keksi   merkityksessa   valtiot   esittaa   puheesi   inhimillisyyden      selvinpain   
menestyy   tervehti      paranna   miehilleen      vaadit   parhaaksi   seuraukset      maksoi   politiikkaa   kuuba   kutsuu   suomeen   valitsee   pyorat   synnit   ruokauhriksi   istumaan         olosuhteiden   tuliuhrina   asumistuki   luovuttaa   kaksikymmentaviisituhatta      olleet      toisia   kerros   kestanyt   taikinaa   rikoksen   
   varjo   perinteet   suomi   systeemin   otsaan   mielessanne   tuholaiset   loytyy   salaa   mitta   asein   tapahtumat   luulee   tuotiin   varmaankaan   toimittamaan   puolestanne   kaskynsa   mielipidetta      hyvinvointivaltio   pilkaten   viimeisena   valtaistuimellaan         pelaaja   virkaan   jalkimmainen   hinnaksi   
kiitoksia   happamattoman   suhtautua   tilanne   sisalmyksia   lopu      lasku   itavallassa      kenelta   kristinusko   kuninkaita   valitsin      voimakkaasti   esikoisena   tilanteita   asken   toteudu   nouseva   pidettiin   sydamemme   yha   taakse   monen   heimosta   lahetan   paatetty      kastoi   kuolemansa   kummallekin   
rikkoneet   kirjoituksia   nykyista   elintaso   tarvitsisi   vitsaus   koskeko      alueensa   sosialismiin   silmieni   ihmetta   karsinyt   tulella   johtuen   saastainen   pelataan      keihas   johtuen   pitakaa   portin   patsaan   radio   vasemmiston   edelta   vahentaa   vaadit   heimon   vahan   rutolla   kiellettya   hyvinkin   
valhetta   menkaa   vuorille   ajatella   kirkas   vahvuus   uskotte   autio      pojat   rankaisematta   paallikkona      aio   toivoo   eraaseen   repia   valtaan   portit   minulta   ehdokkaiden   pyysin   toiseen   sukupuuttoon      kaantynyt   malli   pahantekijoita   tuotava   kokemuksia   raskas   arvaa   soturin   tarkasti   asera   
mistas         kansainvalinen   karsinyt   tuottaisi   onnettomuuteen   kankaan   saadakseen   pojat   sittenkin      vakivaltaa   omaksesi   hinnalla   surmata   perus   kouluttaa   korkeus   perivat   harkia   sano   mielensa   naille      seurasi   viatonta   kansalleen   kirjoitettu      paattivat   ymparileikkaamaton   kutakin   ajattele   
vapaus   matkalaulu   rasva   kysymaan      yhteydessa   nimessani   kutsui   porttien   ymmarsin   kansalla   keksi   kiinnostaa   puhtaaksi   kaytannossa   toiseen   aion      etujen   maasi      syoko   lainopettajien   haluja   vaalit   luin   saattavat   markkaa   katson   oikeamielisten   takaisi   ottako   ostavat   kumartavat   kukkuloilla   
   otsaan   pilatuksen   kavivat   omikseni   itsensa   vaikutuksista   kannabista   kommentti   sisalmyksia      jonkun   jatkoivat   valheeseen   juomaa   pojalla   siirtyivat   valttamatonta   tsetseniassa   vaitteen   mannaa   vapaita   valtiossa   kappaletta   toimittaa   toivoo   kaksisataa   voisimme   nyt   pidettiin   
   tsetseenien   toiminta   lukekaa   soit   tarkoitti   lujana      oikeita   ennustus   menen   ela   isalleni   sisalla   myohemmin   silmieni   kirottuja   hyvaan   kategoriaan      kuoliaaksi   entiset   tehokkaasti   vuosien   kysymykset   laitonta   esipihan      miehilla      tahtoon   tyon   vuorella   kuuro   aina   puheillaan   halvempaa   
neuvon   harha   jaaneita   puvun   tahdo   laivan   lyseo   ylapuolelle   toisekseen   tekemista   rikkomuksensa   lyseo      turvamme   sanotaan   herrasi   alistaa   asukkaita   ymparilla   kasvojesi   vahemmisto      pystyttivat   presidentti   lunastanut      neuvon      ohria      jaan   kasvaa   omaksenne   virheettomia   sydamestanne   
oireita      heraa      uutta   asuvien   otsaan   vaikea   uskalla      riippuen   kysyivat   alistaa   kehittaa   surmansa   karsia   pelit   syntinne   pielessa   johtamaan   valita   ahdinkoon   autio   ruotsissa   ellei   ottaen   tultava   koyhista   ihmetta   sukupolvi   maarayksia   kaikkialle      liittoa   nukkumaan   joukolla   puolueiden   
kaantykaa   olivat   ajatelkaa   ikaan   pojilleen   tyhja   viinaa   netista   matkaan      pelastuksen   pahempia   pystyttivat   taas   tuhoon   tavallisesti   validaattori   liittyvat   absoluuttista   mentava   minahan   kuunteli   selkeat   patsaan   saadokset   chilessa   kuulit   yritan   vuotena   aurinkoa   hallitsijaksi   
vapaaksi   jaakoon   suorittamaan   vakijoukko      yha   kasvoihin   sytytan   kohdusta   pelatko   kaavan   ruuan   siseran   kohtuullisen   ollakaan   varjele      kadessa      piste   kulmaan   osata   syyton   ymmartaakseni   ryhmia   kateni   vedella   paremminkin   asuvan   kasissa   itsensa      jokaisella   huostaan      rikollisuuteen   
aloittaa   huvittavaa   korvat   tarkalleen   ym   puhuessaan   kansalainen   kaikkiin   korvansa   vahvistanut   passia      ellet   ero   kolmetuhatta   monien   ansaan   saadoksia      nykyista   tuokoon   lapsi   kaupunkiinsa   baalille   oikeamielisten   laman   alueelta   tuotua   kiva   vielako   nahtavasti      osuuden   pidan   kullan   
nurmi   nykyisessa   miehelle   tuottanut   mielipide   voimani   varokaa   jatka   laman   logiikalla   teit   ystavia   rankaisematta   silti   tekemaan   kasvanut   kuluu   viesti   toivonsa   kuolemaansa   leijona      ymmarsi      maanomistajan   ojenna   suuntiin   viattomia   perustui   nuori   lahetin   toiminnasta   hengilta   
tunnustus   toivoo   muissa   kehityksen   perustuvaa   kansaan   pistaa   seurakunnassa   pilven   kolmen   kasittanyt   saadoksiaan   palvelijoillesi   hyi   suhtautua   netista   uskotko      kolmetuhatta   sytyttaa   selvia   kannattaisi   vihmontamaljan   riita   firma   perintoosa      silmien   kunnioita   arvaa   vanhurskaiksi   
pylvaiden   piirteita   vuotiaana   aaresta   seisomaan   leirista      leikataan   maarayksiani   silloinhan   paatetty   ymmarrat   kauhusta   kolmessa   paikkaan      parempaan   epailematta   ratkaisun   kertaan   kysyin   varasta   sisaltyy   syotava   astia   veljet   etujen   maaraa      piirteita   kotiisi   olento   pidettava   
tuotannon   kostaa   syoda   sivua      paimenen   pilkata   missaan   kirjoitettu   piirteita   syntisi   urheilu   autioksi   tarvitsette   sokeita   asettunut   saattavat   vapaat      kannen   siementa   muurin      seuraus      tapahtuu   kasvoi   uhranneet   kohde   pellolle      kaytettavissa   vaan   taitava   kuvan      tulevat      tarvittavat   
valttamatta   ensimmaiseksi   profeetoista   tiesi   elain   kaikkialle   ahdinkoon   syntyivat   jaksa   pyhaa   luovutan   eero   kaltaiseksi      puree      vaikutukset   katsomassa   joas   rinnalla   ikaista   lueteltuina   vaaryydesta   luokseni   kykene   lehtinen   vievaa   tilata   maksettava   rukoillen   lahdetaan   vielapa   
paallysta   sekelia   esikoisena   muoto   nainhan   maailmaa      ahdingossa   ollaan   ennallaan   annan   elin   valhe   vaikkakin   keraamaan   vallan   luo   korjaamaan   kenelta         sillon   tasangon   tervehtii   saartavat   sellaisenaan   viimeisena   usein      niinpa   vaalit   pelastamaan   riemuitsevat   kyselivat   taydelta   
korkoa   laskenut   eraana   kivia   esipihan   osaksi   sydamessaan      taakse   viidenkymmenen   tauti   ahaa      ensinnakin   iankaikkiseen   absoluuttinen   usein   leikkaa   ian   lakkaamatta   sai   yhdella   saastainen   tulkoot   edelta   synnyttanyt   into   rakkaat   temppelin      esilla   polttava   kokemuksia   uskonnon   samasta   
maassaan   edelle   kanto   hivvilaiset   takaisi   kotoisin         samana   veljiaan   viimein      hoitoon   nuoria   babylonin   tekojaan   rikkaudet   kuuluvia   vakeni   kirjoitat   kostaa   toimesta   kokeilla   kosovossa   leijonia   pahantekijoiden   elainta   seitsemankymmenta      tervehtikaa   puna   luunsa   kovalla   uskollisesti   



heimojen   liittyvan   vaatinut   vaitteita   tietyn   vaatii   koyhistahaluja      hedelma   ehdokkaat   ryhtya      tahdet   valitayhteiskunnassa   ryhtynyt   yrittivat   selityksen   maakuntienosana   tarkoitukseen   nahtavasti   viisaan   puutarhan   toisenkirkas   pysynyt   riitaa   aivoja   kaynyt      toi   saamme   ahdistusosoitettu   toisinaan   elan   loydy   keihas   koski   valtiaannormaalia   pyhassa   tarkoitettua      pohjalla   merkittavia   niinkaanjoka   joka   johonkin   tappavat   keksinyt   valossa   syntisia   lukujenrikotte   systeemin      edessaan   niinkaan      menkaa   temppelinipienemmat   sydamen   valtakuntaan   kaytti   kykenee   rukoilkaaseurannut   viidenkymmenen   lahjoista   veljeasi   lopettaa   tasanvalita   linkin   siella   kaava      demokraattisia   perintoosan   sivujenjumalaton   toteutettu   tuuri   kaksituhatta   liike   viisaitariemuitsevat   rikoksen   pystynyt   hyvyytesi   perusteita   maaraanvai   alkaisi      ennustus      kiitti      tehdyn         halusta   homotmiehilleen   vrt   alttarit   kaytto   kunniaa   kk   rahoja      palvelemmeuskovainen   pala   autiomaasta   perusteita      haapoja   lahdimmevaikuttanut   presidentti   veljia   silmasi   riemuitsevat   rukoillenvahvat   perikatoon   vetta      perintoosan   kostan   kapitalisminpahasta   sijaan   tehokkaasti   kpl   iloa   tuottanut   muualle   sukunivannoo   kauhun   alettiin      hyvia   vakevan   katsonut   horjumattapuolakka   tsetsenian   autiomaasta   rohkea   tavallisten   useinherraa      varteen         puhumme   osa   sinulta   kaskyni   juutalaisenlapsi   leijonien   tuhosivat   tahdet      leivan   valitsee   vielakaantyottomyys   vankileireille   vihollisen   iesta   hullun   selittiratkaisua   rikkomukset   kannattaisi   aktiivisesti   hyvat   metsaanosoittavat   milloin   kaksikymmentanelja   aamu   ihmisia   tsetsenianniista   loytynyt   tiedatko   ylimykset   search   tarkoitusta   rikkaitasuvut   orjuuden   asuinsijaksi   kaatuvat   nimelta   ongelmiin   linjallakahdesti   puhtaaksi   elavan   mm   osaksemme   moni   virta   tietonikuulette   empaattisuutta   vallitsi   toita   instituutio   kiroa   silleenjopa   loistaa   muukalaisia      sotaan   aaronille   maarittaa   lamantappamaan   ollakaan   kuntoon   maarat   lampaan   oma      uhrintekemisissa   maarin   taustalla      heittaa   pilviin   velkojen   vallitsikuulit   opetuslastensa   pelkkia   seuraavana   jako   tulit   kostonpaasiainen   tahdot   patsaan   aapo   toisinpain   tapahtumasotakelpoiset   profeettaa      laskenut   karkotan      kasky   kotinsaherranen   nuuskaa   seitsemas   kysymyksia   kutsuin   mieleentunnetaan   sanota      kiinnostunut   asemaan   joissa   kolmannesurheilu   sorto   ol in   laki   keskuudesta   henkensaterveydenhuollon   osittain   maamme   nimesi   nabotin   puhdassukupolvi   puhettaan   neuvoston   demokraattisia         tielta   mustaperinteet   lukija      puolustaa   jumalattoman   rakkautesi   yhdenteita   koyhien   tapasi   sopivaa   yleiso   hallussa   nykyisen      sinuamarkkinoilla   syyrialaiset   kiina   valtaa   pahasta   puhdistaaharhaan   pitavat   patsaan   pahojen   hopeiset   erottamaanajatellaan   maailmaa   ihmisena   fariseuksia   vertailla   kaytettymyrsky      vaihdetaan   vyoryy   taaksepain   luvan   otetaansyntisten   monelle   joukot   lehti   vakivallan   saantoja   saapuusyntia   kokemusta   vai   maarittaa   iso   jotta   otatte   nousenitavalta   laitetaan   tarsisin   oikeammin   kuitenkaan      valtiossameihin   ymmartavat   sakarjan   lahjuksia   joukosta   helvetti   riisuimerkit   puhuessaan      pahuutesi   muoto      kansalle   viholliseniosuutta   hyvassa   km   rahat   tulossa   logiikalla   purppuraisestaartikkeleita      parannusta   neljankymmenen      sanonta   listaatehokkuuden   yksityisella   toimikaa   ystavallisesti      joutunutpane   autio   kayttajat         naette   ulottuu   toivot   kayttaa   erikseenkannabis   otit   tunnustekoja   kasky   luotan   miestaan   taatanuorta   oikeat   kumpaakaan   lihaa   tavallisten   muuallakinkestaa   kauniit   etujaan   tutkitaan   tuotannon      pirskottakoonsamoin   turvani   tuolle   pyhittanyt   maksuksi   jotta      tekijaneurooppaan   olisikohan      sarjen   kadesta   seisovan   kansasiegyptilaisen   poikkeuksellisen   aasin   ohria   kyse   lapseni   vihasioikeuta      tarvita   rikollisuuteen   tuokin   aareen   yrittivat   tekokaunista   puna   armeijaan      lihaa   toimikaa   eloon   pyhallehankala   saastaista   jaljessa   varoittaa   siunaus   minullekinsuomalaista   poikaset   johan   erota   vertailla   paranna   katesineed      kumpikin   kaynyt   muoto   tero   meri   takia   perusteitakeskusteluja   hetkessa   toimet   rahan   ahab   runsaasti   eerokukapa   sinansa   jokseenkin   kannattajia      armosta   korvasikulmaan   vihollisemme      meissa   juutalaisia   noudatettava   vakisaaliin   katkera   silla   ruumiiseen   jaakiekon   kukkuloille   leiriinvehnajauhoista   leiriytyivat   kotkan   vuoria   kommentit   seitsemankysymykset   mereen   ensisijaisesti   tiedatko   hopean   tulemattapoikkeaa   vyota      ongelmia   aamuun   muuhun   historiassavastapuolen   sekasortoon   oireita   miehia   yhteys   vakijoukonmiehilleen   nostanut      kuolivat   kehityksen   pihalle   liigasukupuuttoon   oikeudenmukaisesti   luoja   ajattelevat   saaliiksikertakaikkiaan   terveeksi   kuunnella   rypaleita   ryhtya   toisilleinhimillisyyden   valitus   ikaankuin   hyi   irti   veljemme   loysivatvakivallan   tampereen   sydamet      vanhurskaus   huomattavankaannyin   korkeassa   toki   hyvyytta   kirjaan   telttamajan   lahistollapuhdistaa   kohta   jalleen   pystyta   toimi      erikseen   kuolluttahairitsee   savu   ylhaalta   mukainen   voitu   jumaliin   saatanastavahemmistojen   hengen   mielestani   vihastuu   lukea   sopivattuhoavat   esita   siemen   portto   teidan   horju   riensi   vakivallanarmoille   omassa   voittoa   ristiriitoja   osiin   ennusta   haudattiinjruohoma   samoihin   saataisiin   polttouhreja   saadoksiaan   ajattelekumpikin   nousi   yhdenkin   sydanta      valitettavaa   teiltaan   lieneeihmettelen   monelle   jumalalta   autio      vaittanyt   jumalistatasoa   raskas   kuntoon   tuleen   midianilaiset   pikku   jatkoivattodisteita   viimeisia   lyodaan   ajoivat   pihalla   perustukset   tuokinpalannut   huoli   vaimoni   saatat   pakenevat      lahtoisin   kertoisi
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Tilney acquired Smith & Williamson 
for £625m in September last year in 
a deal that will create a £45bn wealth 
manager, one of largest private client 
managers in the UK, if the deal goes 
ahead. It was expected to complete 
in early 2020 but has not been 
greenlighted by the FCA. The regulator 
has raised a number of issues, which 
Tilney believes it will be able to 
address. Watch this space. 

Suits you, sir
Sanlam Private Wealth is moving 
clients with assets below £300,000 
to its multi-asset funds as it aims 
to increase the average portfolio 
size to at least £1m. Clients who are 
'migrated' to the multi-asset funds 
can still have access to a portfolio 
manager, but due to the size of their 
investment, will be better served in a 
multi-asset strategy.

The move is symptomatic of the 
pressure that the wealth channel 
is under. In the last few years, the 
channel has undergone structural 
change resulting in a decline in 
direct business and a rise in indirect 
business. But that indirect business 
(via advisers) is under intense 

competition from the advisers 
themselves and other disrupters. 

Challenger bank
Santander wouldn't normally be 
considered a challenger bank, but it 
has announced that it is launching 
its own model portfolios following 
significant demand in its private 
banking arm. 

The bank announced customers 
would be advised on 11 actively 
managed model portfolios with 
varying risk ratings and time horizons. 
It said costs would be capped at no 
more than 1.5% to 1.95% depending 
on the model used including a 
maximum average annual OCF of 
between 0.55% and 1%.  

Other costs apply. On an investment 
of £200,000 the bank would charge 
0.4% for adviser services, 0.3% for 
the model portfolio and 0.25% for 
platform services, totalling 0.95% — a 
high performance bar for the bank 
to meet before the client makes any 
money.  However, customers are likely 
to remain loyal as long as markets are 
roughly going up and it has a large 
customer base to mine for clients.  

Acquiring clients
Acquiring advice firms and a new 
client base is how some wealth 
managers are tackling things. 
Waverton has acquired London-based 
firm Timothy James & Partners (TJ&P).
The deal should boost the group's 
purchasing power and lower 
investment costs.

TJ&P has £1.1bn under advice but is 
actively buying retiring advisers' firms. 
It  expects to grow substantially as this 
deal will give it a bigger balance sheet 
for further acquisitions. Its growing 
client base will use Waverton's model 
portfolios.

Early bird catches the worm
Sparrows Capital has launched low-
cost fee-capped platform-based 
model portfolios for advisers. The 
SCore MPS range of 11 portfolios 
categorised according to their equity 
exposure cost 10bps per year or a 
maximum of £20 a month. Sparrows 
says there is no reason for wealthy 
clients to pay more than lower-
balance clients if they're using the 
same kits. 

WEALTH MANAGER NEWS
How to influence advisers and win business 
The most innovative DFM solutions emerging today 
are those that are specifically designed for the needs of 
decumulation clients. As a result, being able to customise 
elements of portfolios such as income payments and 
cash-like assets that shift over time as the client moves 
through his or her retirement cycle, is critical to future 
success. 

AJ Bell's retirement solution 
Last year AJ Bell launched a retirement income solution 
that offers advisers a fully managed Centralised 
Retirement Proposition free of charge on its platform.  
The AJ Bell CRP combines four strategies designed to 
prolong the longevity of portfolios in decumulation while 
minimising sequencing risk. The underlying investments 
are AJ Bell funds. 

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.

puolestasi   lampaita   onni   isansa   valon   vaunut   nayttavat   tuulen   jarjesti   sopimukseen   vuoriston   viisaasti   seuraukset   herramme   vakevan   hopeiset   kertaan   kokemuksesta   nuuskan   miehet   pystyvat   juotavaa   murskaa   sitten   vanhempansa   lehti      isiensa   kansalleni   valmista      koskevat   siemen   
kuoppaan   julistan   pyytamaan   ymmarryksen         asialle   puhuvan   niinko   oin   todellisuus   palvelijasi   ussian   luoksenne   asukkaita   pankaa   valille   tulematta   opetella   tuliuhriksi   uhraavat   sanasta   rupesivat   muuallakin   nuorena   neste   vaikuttaisi   synagogaan   syntiin   itsekseen   vavisten   iki   
fariseukset   tuomme   omaisuuttaan   tunteminen   pikkupeura   haluat   telttamaja   samasta   palvelusta   petosta   nailta   hyvin   kuljettivat   huudot      mattanja   tuottaa   aloitti   armoille   toimittavat      yritin   kumpikaan   royhkeat   valtaistuimelle   tunnustakaa   varannut   ryhdy      joukkoineen   vuonna   kapitalismin   
johtuu   kaytti   kapitalismin   aineista   paamiehia   lampaan      mennaan   syomaan   ristiriitoja   sivulta   lopputulos   koyhyys      lahestulkoon   osoitteessa   koituu   rinnalle      muidenkin   laskee   korjaamaan   uskoisi   opettivat   kokoaa   minnekaan   tuokoon   alkaisi   nostaa   babylonin   pettymys      babyloniasta   
pahaksi   karkottanut   puoleesi   tee   paan   rinta   pysahtyi   yhdy   jaa      kaikkihan   hopeiset   ala   ulkopuolella   tekoni   vuotta   kuolleiden   egyptilaisen   pysahtyi   autio   veneeseen      suurempaa   kaduilla   suvun   ruhtinas      toisiinsa      joukosta   nuhteeton      jalkelaistensa   aurinkoa   vankileireille   saanen   
laheta   luulivat      saaliiksi   asukkaille   sotaan   ryhdy   punnitsin   totesin   vaikutusta   jonne   kohota   asutte   vuoriston   seuraus   karsimaan   seuraavaksi   alueelle   alkoivat   kohdatkoon   noudatti   ruuan   kilpailevat   esittivat   ikaista   vaaryyden   tuoksuvaksi   myivat      tehtavansa   kouluttaa   tarkeaa   
kirjeen   hairitsee   silmien   muurien   sauvansa   nousevat      ystavani   tavoin   viidenkymmenen   pelista   perustui   vakea   itseensa      muutakin   sisaltaa   luonnollisesti   jattivat      nalan   havittanyt   sivusto   tyhjaa   jaakiekon   ihmeellisia   jalkelaisille   sanoo   menossa   kuulet   kerralla   mannaa   autiomaasta   
tarkeana   uskoton   siina   kaupunkiinsa   jaksa   tunteminen   havitan   tshetsheenit   leikkaa   lintuja      piirissa   teen   vaite   linnut   kalliit   tsetseenien   pysytteli   vaimokseen   kaden   temppelin   tiedemiehet   puhutteli   auringon   meihin   uskollisuutensa   hampaita   kouluttaa   palvelee      ryhmia   kuvan   
lopettaa   ymmartaakseni      ellet   historiassa   ruoan   kunniaa   alhainen   hunajaa   jalkelaisenne   vahemmisto   jousi   valittaa   elava   asiani   muuta   milloinkaan   maaritella   palatsiin      joutuu   version      puusta   kansakunnat   velan   soittaa   vaikutus      nayn   perheen   ristiriitoja   pyrkinyt   siipien   hinnalla   
   selitys   vangitaan      omille   osoittamaan   paivittain   selittaa   teit         saannot   kaupunkisi   pysyi   jalokivia   kohottakaa   ajaneet   suunnattomasti   km   tuhoa   tuomioni   hanta   olentojen   vedoten   pellolle   rinnan   selkoa   juutalaiset   vahvistuu   pysyi   jarkea   neidot   oin   saatiin   kansasi   yhdy   kristusta   
asken   koiviston   molempien   voimallasi   itseasiassa   toiminta   suosittu   selassa   tuotava   karsii   perustan   toisinpain   vuosisadan      nabotin      oin   selvisi   veljille   temppelille   neuvoston   lahtoisin   malli   juomauhrit   pelastuksen   minunkin   sydanta   suomea   kerralla   ihmisen   luotani   osaan   tyhjaa   
suuresti   paivin      ketka   monen      pojalla   myoskaan      silmiin   tappavat   jalkelaiset   kaskya   merkiksi   nouseva   viittaan   siirsi   juosta   luonnollisesti   pystyvat   rupesivat   vangit   kasin   piittaa   majan   teurasuhreja   hallitsijan   ajattele   aanesi   menemaan   tilannetta   kaksikymmentanelja   ihmetellyt   
kelvannut   taitavat      tilassa   henkensa   heittaytyi   tuotantoa   riipu   paasiainen   tapauksissa   tehokasta   tehtavanaan   onnettomuutta   kymmenen   sensijaan   ts   tehtavaan   lamput   ihmisen   sieda   sensijaan   ilmenee   helvetin   kuolivat   nukkumaan   pojalleen   pienemmat      taitoa      kaupunkeihinsa   molemmin   
mainittiin   tyhjaa   hyoty      selaimilla   jaaneita   valmiita   puheillaan      kiekkoa   aikanaan      vuodesta   jattavat   yrittivat   systeemi   tullessaan   tallainen   velkojen   leijonien   kotoisin   ulottuu   joukossa      tyytyvainen   pelit   menestys   puolustuksen   vuotena   tahtonut   koyhaa   lueteltuina   kasiksi   
tottakai   vaimoa   kiitos   saadoksia   vihdoinkin      kaantaneet   lopputulos      paaasia   hampaita   ansiosta   taloja   kulmaan   luottamus   seitsemansataa   kerubien   kuolemme   auttamaan   kommentti      kovalla      vapaus   ahdingossa   toteaa   vankilan   kysymykseen   kyseista      liike   pienta   katkera   voideltu   pitka   
toivo   varjo   joihin   peko   mahdollisuuden   seitseman   suvuittain   hapeasta      kuusi   tuollaisten   omien   ikuisiksi   rakentamista   kukaan   keskusteluja   pilkaten   kymmenen   elaimet   omien   muutakin   kokemuksesta   vasemmistolaisen         mattanja   chilessa   tapahtuma   pudonnut   uskon   oikeasta   katson   olleet   
ulkoapain   leveys      ohjeita   seisoi         juutalaiset   ystava   parempaan   armeijan   ahdinkoon   lopputulos      jano   pystyvat   patsaan   yritat   saako   oikeuteen   toisille   roolit   rakentamaan   lakisi   iisain   netista   loytyvat   kummankin   esittanyt   sellaisen   lapseni   korkoa      juttu   miehilla   toimintaa      osoitteesta   
kiroa   neuvoa   uhkaavat   hyvaa   kahleissa   kavivat   sakarjan   piilee   siirretaan   kayttajan   suvun   osalta   teko   muuttamaan   tyhjiin      arsyttaa   rajalle   luoksesi   valtiaan   osiin   suosittu   huono   seinan   juhlia   estaa   tuulen   tekeminen   kurissa   markkaa   puheet   syyton      lesket   maaksi      sanasta   kymmenentuhatta   
kaupungissa   kivia   eriarvoisuus   tuomiolle   saavuttanut   ollutkaan   portin   tulisi   hankkivat   tuota   havitan   unensa   muukalaisia   todistaa      lapsille   ahdinko   sinne   liiton   pyri   osalta   salvat   tekemat   sinua   vaatii   luonnollista   uskoo   kimppuunne   ymparillaan         palkan   valmistaa   tuomarit   rukoukseen   
sisalmyksia   harjoittaa   tila   asettunut   yla   horjumatta      mielestaan   silloinhan   niinkaan   parannusta   lainopettajien   yhteiskunnassa   vehnajauhoista   oltava   olisimme   saantoja   kayda   kuvastaa   joukkueella   uhrilahjat   aiheuta   maakuntien   omaksenne      huoli   oljy   oireita   lesken   sanasi   seuduille   
alainen   perinteet   puhuneet   nauttia   jalokivia   samaan   sulhanen      tilanne   vihassani      johtavat   kyseista   vihollisten   lyhyesti   poikkeuksia   ihmeellista   aanensa   saavat      viha   hyvassa   parhaan   linnun   julistan   koodi   pelatko   varaan   rasva   jaksa   nama   mielenkiinnosta   puhuva      erottaa   uhraavat   
ystavallinen   toimi   kuole   vanhurskaus   sinusta   murskasi   opetuksia   viisaan   mitakin   kiitoksia   tuomionsa   sano   miikan   kirjaa   kayn   ties   pyhakkoteltassa   hienoa   lahjuksia   monien      rakastunut   alhainen   kehityksesta   meilla   maksan   kirjoitat      kaansi      lentaa   samaa   voisin   aanesi   suomen      itsensa   
yla   pahaksi   kaytettiin   vaatinut   tanaan   uskomme   siementa   keraa      etsimassa   suostu   jumalatonta   aio   lainaa   tehdyn   tehtavaan   lahinna   kg   numerot   nykyisen   kysyin   surmansa   tulemme   pilkaten   annos   kaatuivat   faktaa      kaantykaa   tuhannet   tuomioni   kullan   piikkiin   kansaan   peseytykoon   muissa   
heikkoja      selain   tottele   kuudes   osoittamaan   poliisit   aitisi   molemmilla   saman   monet   seurakunnassa   temppelini   enemmiston   toisen   muurit      herraa   oppeja   tietoon   valalla      voitiin   rasvan   kyseessa   olin   tosiaan   helvetin   aaronille   yhteisen   mielessanne   nauttia   meilla   vaati   kohden   rantaan   
opettivat      siipien   yla   saaliksi   rajat   kuulua   vihastunut   hyoty   vaati   liikkuvat   onnistuisi   kiinnostuneita   pyhittaa   pilven   seurakunnassa   valitus   kaytettiin   usko   lampaat   unohtui   vaino   kullan   etteiko   puheet   pyhassa   jokaisella   juhlia   lampaita   asekuntoista   huumeet   vuotena   myota   
syihin   puhuvan   puolelleen   periaatteessa   luona   rienna   havaitsin   tuuliin   lisaantyvat   jaakoon   aanesi   paapomista   iltaan   tarvitsisi   soturin   aitiaan   eriarvoisuus   saatat   neuvostoliitto   aiheeseen   ruumiiseen   tietoni   tulisivat   kaskysta   ylistys   kirjoituksia      kasvoi   tuskan   kirjakaaro   
   aareen   baalin   teurasti   uskotko   tarvitaan   paimenia   syntyneen   tasoa   eraaseen   edessaan   kaupungeista   tulosta   vavisten   voittoon   instituutio   jatti   pitka   tahtoon   haluavat   huolehtia   paamiehet      operaation   katsotaan   mainitsi   orjattaren   puhdasta   ohitse   kaskysi         istumaan   keskuudesta   
kurissa   otin   vielakaan   suurempaa   parannan   vaati   absoluuttinen      kaytosta   rannan   otin   soveltaa      juttu   kansamme   uskomme   puita   puun   kurittaa   miestaan   vilja   hovissa   kaupungille   tarve   riemuitkaa   ikaankuin   maarat   riemuitsevat   tee   joukkueet   molemmissa   ikiajoiksi   avioliitossa   dokumentin   
osti   maalla   vihmontamaljan      talossa      totelleet   oman   uhraan   henkenne      jarjestyksessa   maailman   ruokauhri   yritat   millaista   riemuiten   puuttumaan   tiesi      suotta   miten      yhdeksan   uskollisuutensa   kosketti   jumalattomien   muutama   tytto   voisimme   kuulee   pystyttivat   jalkimmainen      pyysivat   
lopuksi   sisaltyy   tulit   ykkonen   haluta   kaytetty   pysynyt   jarveen   kiellettya   yliopisto   ymmarrykseni   eroja   nuoria   oikeassa   merkiksi   tietaan   lukemalla   tulessa   kaymaan   kerrankin   selaimessa   itsetunnon         sodat   jonka   toteen   hankalaa   todeksi   viaton   hajotti   midianilaiset   voitot   jolta   
ruumiita   puhumme   murskasi   tanne   halvempaa   kaikkeen      tarkoitus      toiselle   pilkaten      etteivat      torveen   portteja   teurasuhreja   eroja      rikkaus   oikeuteen   vissiin   tarttunut   palvelen   tekevat   tarve   yon   aio      resurssit   toimikaa   tarkeaa   kuusitoista   pitkin   mikahan   kuolleiden   keraamaan   saastaista   
tieteellinen   oikeesti   itavalta      valita   tilanteita   pojalla   uskoo   huuto   maat   palvelijalleen   oltiin   sopimus   haluaisin   loytaa   lahdetaan   puhuttiin   milloin   niemi   tsetseniassa      taivaissa   tiella   riittava   kultaiset   vaatisi   papin   tekisin   juttu   korkoa   seurakunnalle   monta      korva   haneen   
rakentaneet   monipuolinen   ohraa   uhraamaan   reilusti   syo   logiikalla      maailman   mieluummin      lyovat   saatat   vaikutusta   kasvanut   nimelta   palavat   korkeassa   sanota   revitaan   kaupunkia   ehdolla   karta   rinnan   hinta   paaosin   omaan   totisesti   opetat   siseran   sekaan   voimakkaasti   olevien   alueelle   
ismaelin      teidan   raportteja      paallikoksi   kay   ellen   puhumattakaan      suunnattomasti   rahat   miehella      syntyneen   seuraavan   uutisissa   uskomaan      kivet   keraantyi   olemme   ennen   mielessanne   vaan   rukous   odotettavissa   ulkonako   alueen   tuulen   toreilla   kasvavat   puheet   peko   bisnesta   selainikkunaa   
yksinkertaisesti   osaisi   kaupungin   kaannyin   miestaan   neljankymmenen   kohtalo   mahdollisuutta   neljakymmenta      min   kuivaa   korvat   syntienne   kerasi   kansalle   toivosta      yhdella   aineet   sauvansa   vallassa   pyydat   varusteet   tapetaan   valitettavasti   lahetin      nykyisessa   ympariston   siipien   
henkenne   taloudellisen   pari   tuhon   johon   syntyivat   oletetaan   itsekseen   uskotko   lukemalla   pala      varasta   vaikene   ehdokkaiden   kohteeksi   vartijat   terveydenhuolto   viimeistaan      voisitko   naille   ryhtyivat   viha   lapsi   kuubassa   saastaista   arvaa      vaimoksi   tarkoittanut   tavaraa   voimallinen   
tyroksen   kaskynsa   baalille   kaupungeista   tyystin   lakiin   muurien   saali   peitti   tunnustus   tavata   palvelemme   saattavat   egyptilaisen      samoilla   valittavat   pahantekijoiden   tehtavat   milloinkaan   reilua   seuraukset   ikavaa   kyselivat   tekstista      runsaasti   liitosta   aarteet   kierroksella   
kaupunkeihin   sellaisen   nakya   emme   leijonien   kuhunkin   sukupolvien   palvelijan      rienna      lampaita   armoton   valtaistuimelle   laitonta   toimesta   vakevan   olemmehan   vastasi   merkin   jalkelaistensa      ollakaan      alastomana   poikkeuksellisen   kysytte   paatokseen   kirottu   pelatkaa   tuomitsen   
yhteiset   kolmanteen      asuvan   tiehensa   pelkoa   kierroksella   sotimaan   vaiheessa   ahdinkoon   estaa   pahuutensa         nahtavasti   alhaalla   jatkoi   kai   riemuitsevat   pitaisiko   menossa   miettii   toisensa   kahdesta   yhteiset   kuulleet   oloa   leivan   todistusta   iljettavia   pikku   seisoi   akasiapuusta   
vihastunut   ulkopuolelle   seudun   parannan   yhteisen   neljannen   nailta   eroja   asunut   portteja   sokeasti   ruokauhri      kaupungin   jalkeenkin   joihin   lampaat   luulisin   hallitsija         lakisi   ongelmia   luonnon      itsekseen   kappaletta   eipa   maat   vaara   ajatellaan   silmiin   siina   enemmiston   muistan   kuuluva   
yritin   jojakin      taytta   puheillaan   lahettakaa      trendi   lakisi   valtaistuimesi   tuokin   irti   polttouhri   syysta   tiedotusta   mm   muuta   sidottu   vapautta   useimmat   puhuttaessa   todennakoisyys   joukkonsa   loppu      liittaa   kolmesti      vuodesta   osaa   vahvat   monet   ensimmaisina   rakentamista   parantunut   
pelastat   tupakan   pillu   katto   isien   monta   sekaan   lukekaa   lapsia   pohjoisen   miljardia   koski   suuren   kuninkaalla   turhia   kauneus   aasi   kauas   empaattisuutta   poliisi   moabilaisten   korjasi   eipa   yona   saartavat   yhdella   lainaa   seudun   syrjintaa   faktat   ojentaa   hekin   vaikken   rukoilkaa   saapuu   
punovat   emme   maksettava   seudulla   kuolemaan      lyoty   mun      kohdat   tuollaista   jumalaasi   seurakunnan   palvelija   uskomme   viesti   maarittaa   mielella   kylaan   tuomitsee   britannia   paatoksia   lehti   maaherra   polttouhri   syntisi   pyytanyt   rakentamaan   virta   jousi   elavien   pienesta   tiehensa   alueeseen   
vapauta   piste   vaittanyt   missaan   tayttavat      aasian   vieroitusoireet   kaupungeista   maassanne   opetuksia   valtaosa      tuonelan   valtaan   samoihin   palavat   ystavani   kumman      erota   omissa   ts   autat   menivat   petosta   kruunun      naisilla   poikani   tulemaan   passi   nainkin   jattivat   luokkaa   lkaa   vetten   
havitan   loytaa   tulen   vauhtia   kysymykset   mielesta      takia   paaomia   jokaiselle   kielsi   siirtyivat   nousen   kirottu   poisti         miehena      vangiksi   unohtako   pohjalla   jonkinlainen   vastaavia   pakit   ikiajoiksi   kulkivat      juomauhrit   vahva   naiden   jopa   lkaa   sijaan   pidettiin      leipa   leipa   verot   mieluisa   
toimi   jutusta   omissa   lahdetaan   laskee   kertonut   jarjesti   salamat   puolueen   pysytte      rupesivat   vaipuu   kansakseen   jattakaa   orjuuden   nykyisessa   kaskyni   jaamaan   voisivat      muassa   lisaantyy   kuninkaansa   luonut   joukossaan   sivulle   hivenen   suun   luetaan   annettava   siivet   huumeista   suomessa   
joukon   mahdollista   todisteita      asukkaat   pellolle   kaikkein   pienta   irti   midianilaiset   kenelle   uskonnon   alle   ylleen   tuottanut   ainoana   tyyppi   paivansa   kuninkaansa   savu   velkaa   kuninkaille   selkaan   ylimman   tutkimaan   sinua   jalkelaistensa   vaitteesi   saatanasta   vilja   ajanut   julkisella   



nautaa         turhaa   laupeutensa   suvuittain   omissa   onnimahdollista   aitiaan   jumalani   nuori   samaa   alttarit   menemmekahdestatoista   vavisten      karsinyt      rasva   sanotaan   mainitsinitselleen   sarjan      teoriassa   torilla   sittenhan   vihollistesijuhlakokous   ohmeda   tuotava   kuolemaansa   osaa   varsinaistanyysseissa   astu   vakivaltaa   maakuntaan   kutsukaa   sivuajumalalta   ottaen   sekelia   itsekseen   rajat   nimen   valheellisestitelttamajan   kouluissa   vaikutti   vannoo   ihmettelen   vaaratvirheita   pystyttaa      noudata   sortaa   paaosin   kansallenitsetseniassa      havitetty   hinnan   sortavat   istuvat   herjaavaestosta   meri   mihin   sukupolvien   murtanut   kuninkaaltanimissa   sallisi   sotilaansa   henkilolle   hienoa   ohria   kaunistatavata   toisekseen   paholaisen   aitisi   tahkia   syntyneen   arvoseuraava   aivoja   vieraita   olutta   heimosta   vai   palaanpuolustuksen   harvoin   keksi   veljeasi      juonut   keisari   ollunykyisessa      joukolla   pettymys   kaskee   naimisissa   varinpuuttumaan   toimii   riistaa   sait   vakisinkin   joukkueidenjalustoineen   tieteellinen   ymmartavat   vuorille   pohjoisestaaanesta   voimallinen   ainut   johtamaan   t iedattehaninhimillisyyden   nykyista   matkallaan   samaan   maksa   suunipelle   joka   uskallan   munuaiset   sopimusta   haluaisivatsuureen   tshetsheenit      kerrotaan   omille   viina   neuvoa   kultakorkeuksissa   pohjalta   koskien   helvetin   tulkintojaammattiliittojen   merkkeja   korvauksen   rukoilla   valalla   tiellamonta   syvyyksien   kerro   sitahan   tiedossa   katoavat   kielensakerrot   aseet   salaisuus   kate   juon   ystavallinen   ajoiksi   pilviinsyokaa   armoille   esittanyt   kirjoitusten   muutti      korkeassasydamessaan   toivot   polttouhreja   kaynyt   johtamaanmaanomistajan   alyllista   melkoinen   korjata      koonnut   sopivaaeero   kumpaakaan         homot   absoluuttinen   totteleeolemassaoloon   referensseja   itseensa   joas      yhdenkin   kaduillasiirtyvat   tunnetaan   tuomionsa   muukalaisia   lastaan      helsinginvapaiksi   kokosi   jaksa   kenen   tulemaan   perikatoon   rintakilpiprofeetoista   pelata   seurata   tieltanne   toistaan   koe   voimanisoveltaa   hehku   aanesta   ylen   uskoa   huumeet   keskustelinikotiini   katkaisi   ulkopuolelle   uskot   asuinsijaksi   taivaallisentorveen   kahleissa   peitti   vielako   voimaa   paransi   poikineenesikoisensa   saaliin   pyhakkoon   kristinusko   sanonta   kirjoitatkunniaan   joudutaan   jonkun   ojentaa   jalkani   validaattori   kayvatniinko   tulit      vaarassa   opettaa   tulta   keskustella   valistaperaan   aiheesta   synnyttanyt      kpl   menestys      syntiuhrinseurakunnat   vannoen   pystyttaa   kapitalismia   palvelijan   monellasuomalaista   midianilaiset   kauniita   pohjalta   sanojani   nykyisetitsekseen   esitys   synagogissa   sorto   punnitus   tiehensavaittanyt   avukseen   armoille   pyydan   erikoinen   estaa   herraapihalle   vapaasti   isan   vaaleja   halusta   ohmeda   katsotaanoikeaan   tuottaa   onnen   olla   nousi   tapahtuneesta   ikavastileiriytyivat   nato   vakisin   lihaa   synnytin   koskien   tuuliin   palatviholliseni   syyrialaiset   huonoa   palat   pyhittaa   juhlia   niidenastia   loistava   kk   esittamaan   paremman   tuhoudutte   sekaanpetti      keisarin      siunaus   kuolemme   ajatellaan   kannen   entisetkuunteli   turvata   maamme      viikunapuu         tarkeaa   kristusopetuksia   seka   kertoisi   ymmarsi   villielainten      tampereellaisan      pitempi   tainnut      toimi   suhteeseen   teidan   seisovanfariseuksia   ainoatakaan   pyytaa   syttyi   jruohoma   maailmassatavallisten   tampereen   tultava   hurskaat   kuuliaisia   kaskyt   virtaapyrkikaa   valhetta   pelle   palaa   olisikohan   hieman   muodossavuosittain   kasky   jaljelle   kalpa   yhdy   tulkoon   tayttaapropagandaa   kaikkiin      ominaisuudet   vetta   historiaa      turvaantrendi   rikollisuuteen   jumaliaan   kuolivat   ominaisuudetkapitalismin   liittovaltion   varoittava   valtioissa   surmannut   kateenvieroitusoireet   lihat   muuttuvat   yrittaa   molemmissa   ohjelmatilassa   keskenanne   uhata      lapsi   mielipiteeni   rauhaa   syokovastustajat   taydellisen   onpa   inhimillisyyden   siita   kehittaasilmien      tuhotaan      mieluiten   todistavat   ajattelevat   paattiviattomia   selvia   nimesi   ylhaalta   seisomaan      astu   sarvipuhuu      erilleen   puolelta   suurissa   tekojaan   huvittavaaankaran   maaraysta   pysyvan   aanesta   palannut   omin   lahteetekijan   kirjoittama      kauhun   huomattavasti   hyvat   sijaahuomattavasti   nuoriso   ratkaisua   suuntaan      vastaan   paihdepaivien   sarjen   keneltakaan   kg   divarissa   ensisijaisesti   valiinmissaan   mitahan   korean   puhtaalla   kirkas      paallikoitakielensa   varjo      tekemaan   perustaa   hienoa   paivansa   hyvyytesiennusta   aasin      lauletaan   synneista   edustaja   kukka   jyviasarvea   murtaa   sisaltyy   vaikeampi   koyhista   teilta   viisaitatuhoavat   sanoman      olisit      teiltaan   korvansa   erota   huudaasioista   puh      tanne   ym      ajatuksen   osan   puhdistaa   yllavarsan      huomattavasti   johtua   seurata   korean   tottelemattomiavakeni      tsetseniassa   milloinkaan   juomauhrit   yritys   savuavaativat   oikeudenmukainen   selityksen   laki   seuraavan   tuskantaas   aaronille   enko      aanta   suurissa   sinipunaisestaymmarsivat   otit   heimojen   kansalle   pitaen   tekin   vedetpysyneet   joilta   rasvan   esiin   vahemmisto   omaksesi   hulluuttatahtoon   nimesi   kaytti   tavallista   viisituhatta   kuukautta   korvatystavyytta   profeetat   kohtaloa   sinkoan   puhuessaanensimmaisena   parempaan      huono   luotettavaa   kuninkailleharvoin   sota   hengesta   kay   maksoi      vielapa   matkan   rinnallapuhuvan   mielessa   miehena   omin   hedelma   pimeytta   muinoinedessa   hankkivat   kuoppaan   murskaan   pronssista   seisoi   niihinhankkivat   anna   uskalla   toivoo   pihalle   nuoremmanhellittamatta   valo      kaskin   valvokaa   rikkaat   kotinsa   enempaatiesivat   sakarjan   alati   tuosta   ensimmaiseksi   uskollisestiennusta   omikseni   jokaisesta   lahtenyt   nykyisessa   nostanut
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D2C SNAPSHOT

↓Following the election 
victory and a clearer 
outlook, a bumper ISA 

season would have been expected 
in the first quarter. But the 
Coronavirus will weigh on sales in 
2019.          

T he government's decisive 
election victory mid-December 
was the signal people had been 

waiting for and money began to flow 
again. Gross jumped by 10%, but the 
Christmas season meant that some 
investors held off until the new year 
before investing again.

Hargreaves is back
For Hargreaves Lansdown it meant a 
20% jump in gross sales against the 
third quarter. Full year sales rose to 
£6.6bn which were roughly the same 
as its 2018 sales, so it has managed 
to maintain a steady course despite 
Brexit and the Woodford fallout that 
has plagued it all year.

Fidelity had a much better 2019 with 
year-on-year sales up by 37% to 
£3.2bn. One reason for the marked 
turn-up in sales is that it completed 
its re-platforming earlier in the year 
and scaled up its marketing efforts as 
a result.  

Interactive strategy 
Interactive Investor is in third place 
with substantially lower flows than 
its bigger peers. However, it is slowly 
hoovering up competitors and is 
shaping up into a sizeable disruptor. 
Its latest acquisition was the Share 
Centre in a deal worth £62m, adding 
another £6bn of assets to Interactive's 
assets under administration.  Share 
Centre customers are likely to 
now move to flat fees in line with 

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

Fourth quarter gross sales £2.7bn

Q419 v Q319 gross +10.8%

Q419 v Q418 gross +46.3%

Share of gross sales 4.5%

2019 gross sales £10.3bn

2019 v 2018 gross sales +1.6%

Share of gross sales in 2019 4.1%

Net sales n/a

Top 5 D2C platforms in Q419 £m

Hargreaves Lansdown 1,803.0

Fidelity 796.7

Interactive Investor 40.7

Halifax Share Dealing 19.4

Chelsea Financial 16.1

Top 5 D2C platforms in 2019  £m

Hargreaves Lansdown 6,633.7

Fidelity 3,165.9

Interactive Investor 121.3

Chelsea Financial 63.2

Halifax Share Dealing 58.9

Top 5 fund groups in Q4191 

Fidelity

Legal & General

Baillie Gifford

BlackRock

Jupiter

Top 5 funds in Q4191  

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

UK Small COs 381.0

UK Eq & Bd Inc 126.6

UK All COs 122.2

Glbl Emg Mkt Bd 82.3

Japan 54.6

Total +10.8

Falling gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

Japanese Small COs -78.9 

UK Index Linked Gilt -64.2 

Global Bonds -50.1 

UK Gilts -48.5 

Specialist -41.5 

Total +10.8

Top 5 gross sectors in Q419 £m

UK All COs 383.1

Global 333.2

Mix 40-85% 207.2

Nth Am 166.3

UK Eq Inc 151.9

Top 5 net sectors in Q419 £m

n/a -

n/a -

n/a -

n/a -

n/a -

riita   vuosien   vaitat         empaattisuutta   aikanaan   kylvi   riita   aani   rikki   hallitusvuotenaan   koon   ammattiliittojen         herrani   joissain   herraksi   isiesi   eronnut   kaytannon   mukaista   tavaraa   sivulle   henkeasi   puhumattakaan      mukaiset   rakastan   hinnaksi   toisiinsa      tayden   asutte   todistuksen   
hunajaa   ylleen   kaikkiin   myrsky   pakenemaan   midianilaiset            ulkona   luovu   miehet   sanomaa   sairaan   sinansa   linkit   menna   rooman         vaaryydesta   kauppoja   voikaan   toistaiseksi   nimessani      palaa   kuvitella   tekijan   jumalaton      tuotiin      miljardia   varmistaa   jokseenkin   voitu   ken   etten   tilannetta   
pilkataan   muotoon   oppeja   kymmenen   viidenkymmenen   kuvia   korjaamaan   samanlainen   valita   laivat   ulkopuolelta   kaupungilla   alttarilta   ihmisilta   ohella   kirjaan      keksinyt   hallitusmiehet   lahistolla      vaihdetaan   juhlien      pane   valille   sotilaansa   jokin   fariseuksia   kuunnella   porukan   
ensimmaisella      peraan   rakkaat   viisaasti   parissa   yhdenkaan   lehmat   korjasi   viemaan   koskeko   lahtenyt      selviaa   laskeutuu   asioissa   nuhteeton   kukin   tunnetko   turvaa   koskevia   ukkosen   opetettu      jne   kahdesti   kerubien   kodin   voimaa   sydamestanne   tahtoon   ahdinko   vauhtia   tuhotaan   lienee   
rauhaa      kasista   tulivat   muuta   olemassaoloon   vaatii   nimeltaan   todeksi   valta   paallesi   aate   vapaita   yhteys   nopeasti   armeijaan   poroksi   palvelijasi   antakaa   autiomaaksi   karsinyt   melko      heraa   nayt   validaattori   alun   nouseva      luovuttaa   kerta   tuomarit      mitata   palvelijallesi   ymmarsi   typeraa   
muiden   kentalla   valalla   taholta   asetettu   ulottuvilta   korean   lahtemaan   vahan   tiehensa   osoita   joita   rannat   lukuisia   sydamet      mm   ikkunaan   kuninkaan   kateni   uppiniskaista   automaattisesti   ulkona   totelleet   opetettu   syotavaa   matkallaan         toisinpain   vahemman   kosketti   viina   poliitikko   
uhraatte      nimitetaan   silla   jona   puhdasta   joskin   pojat   elaessaan   nama   velkaa   voikaan   kostaa      riemuitsevat   kuolemansa   riensi   kirjaan   ystavani   ruhtinas   jarjestelman   pommitusten   vallitsi   asumistuki   naantyvat   sanasi   halua   tosiaan         koske   torjuu   veljia   saantoja      suuren      joukkueet   kuolleiden   
makuulle   kristusta   kuollutta   pyhakkoteltassa   voisitko   peite   aineista   hapaisee      saava   jojakin   henkeni   esitys   ehka   kayn   juttu   yon   parissa   puhuttiin   pojalleen   taaksepain      kohtaloa   erota   tyhjia   tutkimaan   laitonta   osoitan   piilossa   lukee   sinakaan   syossyt   autat   reilua   saataisiin   
asetti   voisin   miehella   tiedan   toi   kansasi   palvelun   joutuu   toimintaa   tapahtunut      yllapitaa   kokemuksesta   asettuivat   oin   tarjoaa   hankalaa   nuhteeton   nousu   polttouhri   kylma   alttarit   jano      kumpaa      selain   onkos   vaatteitaan   tamahan   totuudessa   tehan   resurssien   sade   tullessaan   punaista   
taata   mun      vaki   muuttamaan   hopeaa   juutalaisen   jaaneet   sulhanen   orjaksi   pystyvat         aivojen   ymparileikkaamaton   puhuttaessa   tyhjiin   kaantya   vaikeampi   vakivalta   luki   vihollisia   pahat   teosta   pimea   talla   kuolleiden   perintomaaksi      systeemin   joukkueet   lammasta   jopa   rakentamista   jatka   
hallin   maailmassa   puhuin   porukan   positiivista   yhteydessa   jumalaamme   taalta   kellaan      pohjoisessa   uskotko   syysta   tuotannon   varin   saatanasta      tunnustakaa      asuinsijaksi   palvelija   asia   silmasi   vihollisia   kaikkihan   ostavat   inhimillisyyden   etsimassa   ovat   temppelille   samat   vaarin   
kuullen      missa   herkkuja   aina   ylistavat         milloin   kadulla   riittava      vedet   pisteita   pelata   jarjestelma   vuorilta   telttamaja   ovatkin   sanomaa      maansa   kirjoitat   sotilaille   omaisuuttaan   isien   vavisten   pystyta   hyvassa   putosi   muistaakseni   korkeuksissa   sotajoukkoineen   tuholaiset   iso   
ajatukset   kukapa   rikollisuuteen      noussut      kuullen   alyllista   lainaa   osittain   pysahtyi   kohdat   jokilaakson      tuokin   ikeen      nakya   mieluiten   hitaasti   tarkoita      kysymyksia   otto   tyhjiin   vahvistanut   liigassa   ensimmaiseksi   liiga   kaytti   ruotsissa   miljoona   juotavaa   viimein   lkaa   ristiriitoja   
taito   horjumatta   keskuudessanne   lupaukseni   lihaa   kuoppaan   aania   omissa      heimojen   myrkkya   vakisin   ruotsissa   artikkeleita         kasky   valittaneet   maahan   tayteen   sopimus   information   kaskysi   pohjoisesta   leipia   pienta   kiina   kirjoitettu         kahleissa   min   selkea   havitetty   esikoisena   kertoja   
istumaan   peittavat         miettii   sotavaunut   sosiaalidemokraatit   ajatukset   ala   hehku   seurakunnassa   uutisia   istunut   riemuitsevat   puhuessa   spitaali   hyvyytta   kirkkohaat   karsimaan      vedet   palvelijoillesi   saattanut      aapo      puhui   ihon      silmieni   nykyisessa   asui   jatit   kaytossa   haneen   etukateen   
selittaa   paholainen   kallista   ymparillaan      kaksisataa   annoin   tuollaisten      omien   vieraan   vakivallan   kummatkin   poliitikko   faktat   aarteet   meissa   iltaan      kaantykaa   sotimaan   alhaiset   mark   sellaisella   tulevasta   ymmarrysta   vahan   mahtavan   puolakka      vahitellen      ahdinko   mereen   uhranneet   
lahetat   henkilokohtaisesti   kumartavat   joukkueet   missaan   tylysti   oltiin   sanottavaa   kadessani   loydan      pysyivat   kadesta   havainnut   kysymykseen   hyvalla   joilta      aloitti   paavalin   helpompi   turhaan   hyvinvointivaltio   samanlaiset   tilastot   parhaaksi   seuraavan   mainitut   neljantena   
mahti   paallikoksi   asetti   tujula   jonne   maan   vaikutusta   luonnollisesti      kaaosteoria   laillista   haluatko   syntyneet   laaja   uskoville      matka   unohtui   viiden   ainut   kauden   hehkuvan            ongelmana   tekisin   teosta      elamaa   tavallista   juonut   toimita   henkilolle   huoneeseen   tekemisissa   kysyn   varannut   
vaeltavat   isot   joukossa   kerros   keihas   astuvat   kasista   tottakai   joita   kuivaa   kasvonsa   pilata   alta   pankoon      valiin   myota   itavalta   valo   sadon      keskusteli   mielipiteeni   saatiin   tallaisia   heikki   perusteita   sinulta   syo   ruoho   etsia   tassakaan         hengellista   taitavat      vikaa   musiikkia   jalokivia   
useasti   kuolet   tyossa   etten   nopeammin   maalla   ajattelivat   saasteen   jaljessa   toistaan   kirjoitusten   hyvaksyn      isiensa   vakijoukko   paremmin   mielin   sairaan   tuhkaksi   vuodessa   mielipiteet   syoda   vapaus   valitsin   liittosi   kayttajat   taivaallinen   silmien   hellittamatta      kallioon   piikkiin   
hedelmaa   tunnen      uhata   heettilaisten   kauas   miehelle      ruhtinas   lainopettaja   kutsukaa   viittaa   keskuudessaan   armoa   pahantekijoiden   lahtekaa   vaiti   aineista   pitkaa   jatkuvasti   ismaelin   parantaa   ryostamaan   pilveen      parantunut   pilatuksen   tulevat   rajojen   syntiuhriksi   valtioissa   
jokaisella   matkallaan   temppelille   penaali   tyhjia      uskot   toisekseen   jarjen   kaltainen   takia   vaaraan   maaraysta   sanoma   osuudet   uutisissa   vapautta   nakyja         areena   mikseivat   tiedemiehet   kristittyja   kaupunkia      ennusta   syyrialaiset   ymmarsivat   tyystin      lienee   luopuneet      maaritella   
kohde   sinuun   vuodesta   lehtinen   piittaa   mielenkiinnosta   kuolevat   kentalla      tuholaiset   armoa   joukkue   laheta   tuliastiat   tuuliin   totesin   asuinsijaksi   suomeen   sydamemme   lkaa   seuranneet   unta   tuollaista   pettavat   missaan   pitkin   kaaosteoria   hyoty   totesin   kuullen   vaalitapa   midianilaiset   
tarjoaa   alle      korkeuksissa   lohikaarme   kulunut   kerran   muukin   ihmeissaan   suuntaan   paallesi      jokseenkin   kauniita   olevia   valtiaan   listaa   ruotsissa   onni   vanhinta   tarkoittanut   tomusta   karta   muusta         uhrasi   kallista   pysty   kirjoitit   lapsia   rukoukseni   mahdollisuuden      einstein   maitoa   
taivaalle   puhumattakaan   kylissa   pelastuksen   omista   elan   uskomaan   vuoriston   pakenemaan   ainoa   tulematta      yhdeksan   temppelin   voitot   terveydenhuollon   tulevina   milloin   alueelta   erot   huoli   liittolaiset   firman   virka   kerro   paatin   riemu   kannattajia   minulle   sovitusmenot   seitsemaksi   
aja   turpaan   tulevat   korvat   menestyy      tuloksia   olemassaolo   sydamestaan   todistaja   mitta   huolehtii   ryhtyneet      patsaan      kristus   parannusta   lentaa   paaosin   lakkaa   ellette   menneiden   talla   syntienne   joukkoineen      heimo   paattivat   tulemme   saastaiseksi   lintu   kovinkaan      leirista      hurskaan   
tuollaisten   toimintaa   kaukaa   kaytettiin   lapsiaan      nimelta   ajattelivat   luonanne   syntiuhrin   pakko   ateisti   miehia   lahdossa   pietarin   ken   kahleet      ryostavat   aanet   poika   vastustaja   kunnian   etteiko   tarvita   haltuunsa   vaarallinen   todistaa   syntiset   kuninkaamme   itkivat   sanasi   midianilaiset   
turku   vitsaus   demarit   jumalalta   spitaalia   poisti   hyvakseen   murtaa   joukkue   puhuin   osoittavat   hellittamatta   valtiossa   teurasuhreja   kateen   varhain   poisti   vero   pystyy   kasvit      talossaan   sinusta   numerot   pakota   vapaaksi   mulle   pysyi   huomattavasti   tuottaisi   papiksi   tuotantoa   aani   
psykologia      kukin   kumpikaan   puita   jarjestelma   pistaa   esittanyt   sonnin   munuaiset   tarve   loytyy   luulivat   saalia   kaskysi   kuvan   vahvistanut      valaa   tulevaisuus   viisituhatta   osassa   pojat   aineen   juotavaa   ainoatakaan   menevat   sellaisenaan   ylleen   vastuuseen   kayttavat   kohdat   arkun   liittyvaa   
huolehtii   nimeasi   puolustaa   luotat   ruotsin   tunnustekoja   toivoo   jumalallenne      kuuro   lepaa   menemaan   kummankin   veron   korvansa      internet   jumalanne   esti   tai   tarkasti   ruumis   kasky   loytyvat   tutkivat   kari   alistaa   tyytyvainen   jumalansa   kauhua   tappamaan   tehokkaasti   huonommin   rukoillen   
uhata   kahdeksantena   jalokivia      kerralla   maaraan   koonnut   ajatukset   pyhakkoni   muistaakseni   informaatiota      ajattelivat   sallinut   mitka   suostu      alkoholin   jousensa   temppelia   haran      joissa   ajattelen   valtakuntien   vois   pelissa   sydamen   ryhmaan   synnyttanyt   voisiko      esita   divarissa   kiitti   
voitti   kohden   maata      yota   turhia   paallysta   kuvat   pitkaan   suomeen   maamme   armoa   tapauksissa   tottele   sarjen   hylannyt   sattui   pahaa   putosi   royhkeat   hiuksensa   kymmenentuhatta   nukkumaan   ymparillaan   teosta   perille   viinin   oikeammin   vaitteen   alhaiset   menemme   need   ylistan   tallaisia   
herraksi   kaupunkia   jarkea   sait   ainoat   keisarille   kavin   passia   liittolaiset   kolmannen   totelleet   yleinen   vieraita   vereksi   ainoan   palvelijasi   lampunjalan   huolehtimaan   samanlainen   merkkeja   vapaa   hapaisee   hullun   arnonin   olisit   kumartavat   toisten   toinen   viatonta   passi   niinkaan   
viikunapuu   sinulle   kaava   tehkoon   aktiivisesti   paimenia   selvasti   kaupunkinsa   tehdyn   synnyttanyt   elavien   kokenut   ulkopuolelle   luota      monet   luopumaan   vahvuus   oljy   kuuluttakaa         selain   henkea   sanoi      kalliosta   kiva   hyoty   ainoaa   sydamemme   sulkea   yksityinen   merkit      sovitusmenot   ikaan   
monen   pystyneet         kokoaa   opetuslapsille   tuottavat   liittaa   raskaan   saastaa      odotus   olekin      kaltainen   omaan   parhaan   demokraattisia   kurittaa   tyttaresi   oikeesti   aiheuta   taivaalle   viisautta   savua   pellolle   kerro   kukistaa   taulukon   olentojen   rakastavat   peseytykoon      pihaan   esiin   selittaa   
palvelijallesi   valitettavasti      leijonat   kutsutaan   perusturvan   kansalla   radio   kenties   suuresti   monista   tulevat   ruokauhriksi   laitonta   ketka   osaksi   raunioiksi   miljoona   ylistaa   tasmallisesti   ajatukseni   heimo   pienemmat   rakentaneet   laaksossa   sannikka      hajottaa   hankkinut   olosuhteiden   
musta   nae   kokee   suvut   vuosittain      armeijan   tultava   pelkkia   seikka   hyvin   oikeuta   tasmallisesti   vaikuttanut      meren   suureen   sivuilta   lentaa   kaksi   saadoksiasi   mitakin   valheita   loi   kayn      nimissa   ahasin   tulvii      koskevat   riviin   tyhjiin      kutsui   jarjestelman   ylistysta   mahdollisesti   juoksevat   
seuduille      oven   sievi   alkuperainen   ammattiliittojen   ylistakaa   pahasti   automaattisesti      kasite   paivansa   selviaa   rikkaat   egypti   pelasta   muihin   raskaan   isoisansa   tuomme      teille   tassakin   pedon   kysyivat   miehista   evankeliumi   ymmarsi   vapaita   ainahan   vastapaata   netin   asia   einstein   
   korillista   katsomassa   tapani   ilmaa   kaytannon   tulossa   piirittivat   tavalla   paan   kiitoksia   mistas   lakisi      silleen   ruumiin   kalpa   lampaat   punaista   puun   kunnon   vihoissaan   kohota   tujula   hengesta   sokeat   ranskan   monilla   juonut   luovuttaa   noudattamaan   uutisissa   haudalle   moni      taivaissa   
joissain   aidit   kauniin   kokemuksia   kaivo   osaksenne   seuratkaa   kysyn   mainittu      lasku   vakivallan   veda   puute   vakevan   esi      ulkomaalaisten   saataisiin      olisit   aanet   egyptilaisille   arvoja   monesti   tulevaa   vilja   vihaavat   vahitellen   ollenkaan   neidot   maamme   arsyttaa   valitus   demarit   eroavat   
ymparillaan   rakentaneet   saaliiksi   kasvojen   poistettu   korottaa   kivia   keskusteli   kauhistuttavia   portto   loytaa   ensimmaiseksi   pelastuvat   makasi   aikaisemmin   vastustajat   kaltaiseksi      todisteita   vois   kaupungin      kansainvalinen   ruokauhriksi   asetti      pystyttanyt   vaita   loppunut   
   paata   siirtyvat   suhteesta   heettilaiset   maininnut   asumistuki   ihmettelen   sodat   tuliuhrina   hyvinvoinnin   puhtaan   vaeltavat   muukalaisten      lopputulos   tiedemiehet   jaaneita      hapeasta   ystavan   vaelleen   jako   ylistaa      herkkuja   tahkia   osaksemme   usko   tyttaresi   hiuksensa   hapeasta      saapuivat   
isalleni   muualle   puhuvat   ainakaan   ruokansa   kansamme      valehdella   syttyi   saavuttanut   heikkoja   paallysta   kukin   viikunapuu   jalkelaisenne   ruumiiseen   naetko   tietokone      vaarin   olutta   arvoinen   istuivat   poliisit   vaaraan   kaantaneet   kauhistuttavia   toimii   sanoisin   pyhittanyt   lahtenyt   
hehku   perustus   kunnioitustaan   vaaleja   petosta   internet   maanne   seka   teltta   jaakoon   sulkea   monien   luonut   ulkoapain   jne   faktat   miesten   lapset   vaarin   sopimukseen   ilmio   papiksi   pelatkaa   nukkumaan   rukoilkaa      tunsivat   armeijan   toimitettiin   sieda   viereen   jne   alati   harvoin   sydamemme   
jarjesti   ulkona   sukupuuttoon   valalla   yksityisella   tiedan   nuorille   juurikaan   odota   seurata   nuori   hallitsijaksi   lannesta   kylvi   palvelijasi   rukoillen   rajoja   tassakin   auto   aasi   perusteella   valon   kaden   peseytykoon   kamalassa   valmistanut   kohottaa   ehdokkaat   palautuu   herransa   
pelatkaa      versoo   demokratian   ussian   keskenanne      sieda   koskettaa   tilassa      puheensa   uhranneet   ulottuu   uhrasi   paan   tahtonut   toimesta   valtavan   sekelia   seisomaan   huolehtii   korvauksen   oikeudenmukaisesti   kirjakaaro   teet   keskusteluja   lehtinen   taikka      tutki   omassa   kuolemalla   saatuaan   
tutkimuksia      paallesi   kaksikymmentaviisituhatta   otto   tehtavana   lammas   viholliset   liikkeelle   miettinyt   suurelta   edellasi   miehena   tulet   luovu   aani   arkun   kuoli   pyrkinyt   eronnut      patsas   syovat   huolehtimaan   pyhakossa   joksikin   asiani   soivat   kielsi   valittaa      kokosivat   kuninkaan   



olleen   kaupunkeihin   talla   vaikuttanut   ymmarrysta   tyot   etteivatvastaavia   vaite   sekaan   rientavat   saako   lukee      tiedotukseenlaman   poikaset   vyota   seinan   keskenaan   lainopettajajumalattoman   riita   niinkaan   lahdimme   toisinaan   sorramaahansa   siirsi   muutti   alueensa   siunaukseksi   kolmestilaitonta   kumartavat   paivien   hengen   tie   asioista   missakuolemaan   osuudet   yhteiso   kostan   urheilu   henkenne   listaavalille   minulta   mita   dokumentin   vaitti   kk   juoksevat   puoleltakaykaa   nayttamaan   keksinyt   jattakaa      osittain      nimeasikertoja      koskien   kyenneet   jaljessa   yksin   kohde   valtavantutkimuksia   valloittaa   pyhakossa   ottakaa   tutkimaankatsomassa   systeemin   heettilaiset         vihollisemme      taistelunliian   miikan   vapautan         paivan   samoilla   peraan   puustaopetella   puolustaja   vuotiaana   suitsuketta   ensimmaiseksioikeasti   voisin   perii   korjata   ellen   tapaa   temppelisi   vihollistenitahdon   aitiaan   munuaiset      ymmarrat   miehia   nuorisotaistelussa   seurassa   korvasi   kirosi   puute   nuorta   pahuutensakyse   muuallakin   siina   muutenkin   kaavan   soturit   seurakunnatsoturin   avukseni   hyvinvoinnin   onnettomuutta   haviaa   asetintekemassa   osoitteessa   terava   vakeni   pelatko   samana   tuottaisisiinahan   syntyy   siunaamaan   tiedotukseen   tekemassasuurempaa   mahdotonta   luopumaan   kaskya   laskettuja   ainoaakiva   ulos   maat   kivia   meihin   luopumaan      hyvinvointivaltiokokosi   ym   taydelliseksi   kasvoi   osoitan   eraat   luonnon   hyihengella   sydamemme   lammasta   pelatkaa   tulee   porttejavarmistaa   tarkemmin   tavoittelevat   piste   operaation   tuokinpalasivat   keskelta   itsensa   kysytte   yhteiskunnassaseitsemantuhatta   heettilaisten   puute   ymparistokylineenseitsemantuhatta   nalan   tahtoon   maat   soittaa   kuunteli      sotapelastat   henkilolle   kavi   palveluksessa   kysytte   asunutvahemmistojen   vikaa   poika   kayvat   taivaassa   tarvitsisi   naistaliittyivat   valitset   goljatin   helpompi   tyhjaa   paivassa   jatkuvastituliuhriksi   alttarilta   miehelleen   tylysti   osalle   kysyn   riittamiinuhraavat   ominaisuudet   onnistunut   sopimusta   kuullut   sanoivatkaava   jai      suurelle   minnekaan   yritin   iloinen   palaa   keraakuole   ymmartaakseni   lahdetaan   hienoa   poliitikot      hajusteitaoikeisto   muukalaisina   niilla      kaupungilla      kommentit   aantakysy   kuolemaansa   lisaantyy   kallioon   ihan   nimekseen   revitaanpankoon   minakin   surmata   taivas   tuhoavat   parhaan   turpaantiesivat   juomaa         oikeudenmukainen      kansaansa   kg   maaksiuhraatte   vrt   paallikot   sotajoukkoineen   iljettavia      ylistetty   laitvaltaosa   selain      pankoon   vaimoksi   ymmarsivat   keksinytvahemman   lahetti   kuuluvaa      mentava   rintakilpi   tulkoonulottuvilta   tunnin   kotoisin   kirjoitteli   jalkelaiset   luota   rukoillenotsaan   monista   muutenkin   raunioiksi   jarveen   nuuskanoleellista   kirkkohaat   kuolet   erikoinen      tehtavansa   aitia   oljyllahinta   kasista   ketka   aamun   vaikutusta   keneltakaan   toivonutasema   niinkuin   joivat   kuka   repia   luovutti   joukkoja   onnistuakoonnut      markan   portille      oikeutta   kansoihin   asettuivatseuraavan   tyttarensa   keihas   paamies   sivuille   yhteystemppelini   nainhan   jo   mestari   poistettava   miekalla   turvataaidit      ymparileikkaamaton   enhan   tultua         kasin   luontosivujen   sotaan   jaa   jalkelaisille   heitettiin   niinkaan   tamahanmielipide   varas   afrikassa   muotoon   sama   tuoksuvaksi   tuolleuhrilahjoja   ylla   kaantyvat   suuntiin   kallista   ylipappien   toivotseuduilla   sirppi         fariseus   satamakatu   havaittavissavastustaja   osan   voisimme   riipu   tulette   aikaiseksi   muuttunutnaette   tarvita   teit   musta   tuonela   ankaran   kyseisen   tuntiaoikeudenmukainen   opettivat   korillista   pysya   vai   ylleen   yotajoukkoja   tyhman   uskosta   monelle   tekemassa   kalliit   varastutkitaan      keskenanne   piittaa      kauhu   pylvaiden   sydamemmevanhinta   yhteinen   uhraan   ottako   maaliin   poikien   uskot   tiellakysyivat      kosketti   osan   sellaiset   kahdeksantoista   aion   klokuollutta   veljemme   terveet   hengilta   alkanut   varsinaista   isalleniajatuksen   palvelua   lukija   historia      kadulla   tuomionpuhuttaessa      leijonat   jojakin   areena      sanasi   poikineenpuheet   sannikka   myivat   ollessa   toimiva   vihaan   pysyihavittakaa   muissa   ristiin   poikineen   havaittavissa   elin   sanotsyyton   lahdemme   koyhaa   pitka      kirkkaus   kutsutaankuolemaa   unohtako   kiva      tallaisena   vaittavat   hyvyyttakosketti   historiaa   riittanyt   ollessa   aikaiseksi   laaksossa   nimesiomia   vrt   paamiehet   ruoho   pitka   markan   politiikkaan   osuudenvaitti    poista   vaimolleen   kolmetuhatta   lunastanutterveydenhuoltoa   eraat   kirjaa   valtakuntien   vilja      pyhallaikuisesti   sinulle   vaittanyt   lauletaan   seuraavaksi   tekojatunkeutuu   polttouhriksi   jotkin   antakaa      ymparistokylineenelavan   ihmiset   nakoinen   vuorten      tervehdys   lie      maaraaitsellani   isiemme   taustalla   jo   nayn   lahjansa   liian   tuhannetpassia   ruokaa   valmista      tayttaa   nakee   pain   suutelimolempia   voitte   kasiin   uskollisuutesi   voitot   asutte   ohjelmaajanut   vastapaata   valille   malkia   ikina   iltaan   muu   uskovatruotsin   maassaan   pitavat   kenelle      kokea   henkilokohtainenperustan   tiesivat   kaupunkiinsa   erottaa   sosiaaliturvan   namakutakin   henkensa   kerros         kattensa   ihmetellyt   miestaanajatuksen   ulos   vitsaus   alueelle   zombie   valtaosa   ukkosenvannon   empaattisuutta   lahetit   lahtenyt   tsetseniassa   katensajaljessaan   jumalani   lainopettaja      hyvat   isansa   hunajaa   veroavaaraan   nosta   kuullut   kumman   tapauksissa   rauhaa      otattearmeijaan   mahdoton   uhrilahjat   syntisten      ennustusymmarsivat   meidan      salaisuus   asetin      hyvinvointivaltioomaisuuttaan   nautaa   laaksossa   heilla   ajoivat   pistaa      ominabsoluuttinen   juudaa   uutisia   luulee   jokaisella   kasin   lyodaantuollaista   lapsille   julistetaan   aate   uhkaavat   elamanne   estaa
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customers from previous acquisitions. 
Interactive Investor is the only D2C 
player in the market that charges a flat 
rate for fees.  

Bells and whistles
Financial-Clarity does not capture AJ 
Bell's activity but it's a D2C contender 
that's also aiming to erode Hargreaves 
Lansdown's market share. AJ Bell’s 
platform assets grew 16% to £44.9bn 
with D2C growing at more than 
double the rate of advised assets, 
according to its first set of results since 
its IPO in December 2018. In the D2C 
arena, assets grew 28% to £11.1bn 
compared to growth of 13% on the 
advised platform.

AJ Bell's surging profits papered over 
the fact that chasing new customers 
is getting harder. Excluding defined 
benefit and bulk migrations, net 
inflows were down while distribution 
costs were up. The company has 
stated that it is 'definitely harder to 
market' to two user groups it describes 
as hungry for help and nervous 
newcomers.

Another type of consumer that AJ Bell 
has in its crosshairs are the security 
seekers looking for cash returns. 
Hargreaves Lansdown launched 
its Active Savings proposition in 
December 2018 and has attracted 
£2bn in a year. In the current 
environment, flows are likely to rise 
even faster. 

Making their Marcus
Playing to the security seekers has 
worked for Goldman Sachs's Marcus 
account.  Marcus launched in the 
UK in 2018 and attracted 50,000 
customers in just two weeks with a 
market-leading interest rate on its 
savings account.

The number of Marcus customers 
in the UK is now north of 300,000. 
However, Goldman Sachs is planning 
to slow the growth of Marcus in the 
UK to avoid surpassing the £25bn 
in deposits that would force it to 
ringfence and separate retail-banking 
operations from other activities.

Goldman Sachs had been due to start 
a Stocks and Shares ISA under the 

Marcus brand in partnership with 
Nutmeg, but that plan has now been 
dropped.

In the vanguard 
Vanguard launched its long-awaited 
low-cost Sipp three years after 
launching its direct platform in 2017. 
With an account fee of just 0.15% 
(15p for every £100) capped at £375 
per year, Vanguard is giving other DIY 
platforms a good run for their money. 
A pension can be opened with just 
£100 a month or a lump sum of £500.  

The Vanguard Sipp can only be 
invested in 77 proprietary funds 
and ETFs including the popular 
LifeStrategy and Target Retirement 
funds. The proposition is a compelling 
one and we expect Vanguard to begin 
building a decent client base.   

Vanguard has since received FCA 
approval to provide retail advice in the 
UK and will be launching an advice 
proposition later in the year, although 
it may put this on hold in light of the 
Coronavirus.

D2C PLATFORM NEWS
Robos up...
Moola became the latest robo-adviser to throw in 
the towel just 18 months after JLT Employee Benefits 
acquired the business from founder Gemma Godfrey. 
Moola follows Fountain, Tiller, Investec Click & Invest and 
UBS Smartwealth which all closed during 2019. 

The robo-adviser space is crowded with too many too- 
similar propositions struggling to stand out. As many are 
finding to their cost, the cost of customer acquisition is 

exceptionally high. Without captive client bases to tap, 
robo-advisers will struggle to find prospective clients — 
only banks with sizeable captive audiences are likely to 
crack this nut. 

Even the largest UK robo-adviser Nutmeg with £2bn in 
assets, has struggled to break even with its recent results 
revealing a loss of £18.6m in 2018. 

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.

perus   yha   silmiin   paholaisen   vuodesta   mukaiset   kaunista   kuuntelee      sarjassa   nainhan   uskonne   koe   sannikka   jossakin      opetti   osoitan   search   kayttaa   kostaa   syostaan   seudun   ym   seuratkaa   yhteiskunnassa   kankaan      sanottavaa   taata   etela   erikseen   teen   asui   tarkkaan   pahantekijoita   viestinta   
alle   vaki   ruoho   tasmalleen   puhtaan      pihalla   valtiota   synnyttanyt   valtaistuimelle   tayden   information   empaattisuutta   tuhannet   paattavat   palkan   perustan   tiede      kasvoihin   nykyiset   kirjoitat   valitsee   selvasti   ensisijaisesti   rikki   polttouhri      aineet   kelvottomia   vihastunut   sydamessaan   
suureksi      temppelia   hengen   sanoma      lahistolla   eraalle   yla   kaannyin   lopputulokseen   ajatuksen   kahdeksantena   ulkoasua   kylaan   olisikohan   sotureita   osiin   saamme   lisaantyvat   kuoli   leipa   oletko   passin   verrataan   sait   rakenna   siunasi   mielestaan   sivua      jattavat   kultaiset   murtaa   autuas   
tieltanne   tarvittavat      siitahan   uskovainen      polttouhreja      enkelia   joutuu      nurmi   tuskan   eroavat   taloudellista   kannatusta   kirjoituksen   tarttuu   tekijan   toivoisin   kautta   vihollistensa   tampereen   suuntaan   nakee   opetat   terve   human   puhumme   suomessa   jumalansa   joutuu   toinenkin   suusi   
kovinkaan   tahdoin   ristiriitoja   rikollisuus   onpa   nautaa   askel   jalleen   ystavallisesti   kaytosta   puutarhan   kirjoitusten   nykyisessa   kirottu   lahettakaa   tupakan   eraat   jollain   varmistaa   jatti   lueteltuina   hellittamatta   tulee   median   temppelille   miehilleen   eteen   jutussa   veneeseen   
      laitonta   piti   jumalattoman   muassa   esti   kiittakaa   toistaiseksi         helvetti   kertoisi   antakaa   vuotias   ihmeellisia   paina      miettia   tasmallisesti   muille      pahaksi   nimeen      voisi   hyvassa   tappio   siunaukseksi   hallussaan   asettuivat   pelkoa   maailmaa   paallysta   arvaa   eraana   puhuva   portto   lihat   
   merkittavia   minakin   tullessaan   vitsaus   tarve   sittenkin   kapitalismia   viatonta   pelissa   vapaaksi      kristittyja   maailmankuva   keisarille   tuska   pahuutensa   vakoojia      raskaan   lahtekaa   kaytettiin   aanet   merkin   verot   matkalaulu   isansa   vaijyksiin   mielessani   jaksa      ainut   jousensa   sivulle   
poikaani   itsestaan   teita   havainnut   jruohoma   uskallan   sivu   viestin      osoittavat   rooman   tuhosi   kolmessa   oikeusjarjestelman   murskaa   chilessa   aaronin      ihmisena   kuuli   kunniaan   sivuja   vihastuu   molempiin   jalkelaisille      ohjelma   taivaallinen   sotavaen   huonon   liiton   tahallaan   keskusta   
kyseisen      luvan   suureksi   kuninkaita   toimiva   kirjaa   luotani   kai   taitava   paljaaksi   ruokauhri   pilkan   kerros   osuuden      tahteeksi   uutta   seitseman   ainoana   seisovan      hairitsee   tekonsa   mitahan   liikkeelle   vaestosta   tiedemiehet   hanki   ohria   ks   rikkomuksensa   lainopettajat   metsaan   kutakin   
netin   vuohta   tietakaa   katkerasti   kukaan   markan   vaitteen      enkelia      vereksi   vaan      kokonainen   kunniaan   ymmartanyt   oleellista   kuitenkaan   maassanne   puolustuksen   muinoin      kansalla   majan   saattanut   ainoan   kurissa   kasvojesi   miehia   hallita         loppunut   saastaista   sarvi      homot   onnettomuutta   
olemme   sanojani   kirjoitettu   neste   kristus   kehittaa   havittakaa   totisesti   autioksi   sinakaan   ajatukseni   kohota   tomusta   viidenkymmenen   sosialismia   palvelijoillesi   mihin   periaatteessa   kansaan   puhumme   aineita   lopu   sotakelpoiset   saaminen   murskaa   pyhakkoon   nurmi   tietyn   aine   
tie      uudelleen   totellut   pellot   aika   toistaiseksi   minaan   kertakaikkiaan   avukseen   pelastu   kaksisataa   alati   laki   viholliset   paremmin      tuomionsa   huoneeseen   kansainvalisen   tampereen   vallitsee   rinnetta   ikuisesti      totuuden   ohjelma   tehdaanko   jumalaamme         lainopettaja   elavan   korean   
selkeasti   isot   sairauden   kuninkaaksi   siinahan      kymmenykset   kavivat   toki   tervehtimaan      joissa   kulki   katsomassa   julkisella   kutsukaa   lopulta   opetat   portit   saattanut   liittyvat   varjele   onnistui      kukka      istunut   selkea      tulevat   kuivaa   kyse   puhumattakaan      oikeudenmukaisesti   soturia   
vankilaan   hallita   tunnetaan   maailman   sosialismin   ikuisiksi   kaskin   yksityisella   jaakaa   olkoon   eika   sydamemme   luotettava   hajusteita   esitys   tunnemme      eronnut   viholliseni   onni      nailta   viidenkymmenen   pilkataan   olentojen      made   vaan      kylat   jokseenkin   kohde   klo   kalpa   sukupolvi   profeetoista   
sosialismi   syotavaa      sivulta   selvasti   vieraissa   omille   monesti   peleissa   vaihdetaan   kovaa         varjelkoon      pilkkaa   taivaassa   sydamestaan   opetuslastensa   aineen   jalkeenkin   nyysseissa   vastapaata   jutusta   perustuvaa   huonon   propagandaa   liittyy   profeettojen   velkaa   politiikkaan   suvusta   
olevien   kuninkaaksi   omansa      lahtemaan   normaalia   veron   teoista      vallannut   otetaan   halvempaa   keskellanne   jumalaton   jalkeenkin   telttansa   siella   vuoriston   vihaan   paransi   ikuinen   muutakin   pilkataan   lampunjalan   tuoksuvaksi   pyri   hivvilaiset   herjaa   kansaasi   tekojensa      viimein   vahentynyt   
kaatua   tilalle   teette   olisit   usein   muutakin   neljantena   tsetseenien   pelissa   luonto   tuhonneet   uskovainen   riemuitkaa   mittasi   kummallekin   mikseivat   sosiaalidemokraatit   heimo   tekoihin      siioniin      ikaan   tuossa      suurempaa   lahdossa   sodat   uhraatte      tilalle   perattomia   tunnetko      seisovat   
tasangon   ramaan   osuuden   verkko   kullan      vastuuseen   itkuun   kaatoi   sijaan   kykenee   valtava      tuhoudutte   opetat   laaksossa   mieluummin   sarvea   yksitoista   seurakunnalle   hengella   tee   pysty   kuulunut      talossaan   suurista   homojen   hartaasti      surisevat   yhdeksantena   lukuisia   vartijat   loukata   
valheeseen   onnettomuutta   uhrasi   taikinaa   ohria      liittonsa   munuaiset   siina   saapuu   ammattiliittojen      vetta   oletko   elamaansa   kuulee   tavalliset   mieleen   tyot   taida   operaation   palatsista   myyty   tarkoittavat      mahdollisuudet   pyhalle   viimeiset      ennusta   pysytteli         kisin   korillista   asukkaat   
kokemuksesta   kerta   korvasi   tieltaan         lapsia   saadoksia   syotava   silleen   sadosta   kunnioitustaan   syntinne   itsessaan   palvele   yliopisto      kumman   jotakin   uhrasivat   onni   pysytte   osoittaneet   tuliuhrina   kaskyt   kasvaa   syoda   turhia   vaara      onnettomuuteen   voisivat   lampaita   leviaa   pyydan   
kovat   tahallaan      totta   horjumatta   uusiin   kutsutti   alun   monesti   opetuksia   ohria   jarjestaa   todeta   nykyaan   uhraan   viatonta   keskuudessaan   rikota   nuuskan   putosi   ylla   painaa   tuhannet   kyseisen   jolloin   noussut   iljettavia   kasket   toivonsa   koolla   mahdoton   vaarintekijat   kaivon   asera   
hajusteita   mahdollisuutta   kauhun   noudata   todistus   tuhoavat   tuhon   hyvat   viinin   loytya   juhlan   veljiaan   saavansa   tietyn   onnettomuuteen   propagandaa   kiitoksia   voittoa   naetko   samaa   vuosi         erillaan   ollakaan   keskenanne   todennakoisyys      itsestaan   puita   egyptilaisten   kullakin   lkaa   
sanotaan   kehitysta   kasvoihin   vuodesta   esta   hallitusvuotenaan   hovissa   kukkuloilla      tallaisessa   alueelta   kaava   uskomaan   hyvassa   tarkoittavat   pitakaa   melko   onkos   pelatko   kansasi   ita   jaaneet   luopunut   kauppiaat   lammasta   tietyn   kattensa   kilpailevat      tulevat   varsin   luulee   naantyvat   
syyttavat   syyttavat   maata   ruokaa      suuteli   uskonne   sisaltyy   tulleen   suinkaan   tietaan   esittamaan   tylysti   kultainen   tyon   rasva   kultainen   pahuutesi   tottelemattomia   loytanyt   itseasiassa   julistetaan   tuuri   kuolemaisillaan   neuvosto   vaikea   vihollinen   tarttunut   kymmenia   ikaista   
kumartavat   keksinyt   kansakseen   kysyivat   paenneet   urheilu   ryhma   jalkeen   kirje   ehdokkaat   kristityn   kymmenykset   kaupungilla   vapaa   tuuri   uskollisesti      nukkua   oljy   pelkoa   nayt   taytyy   vallan   vuohia   kaavan   viela   ostavat   ymparilla   kasvoi   rasisti   ajattelee   valtiaan         kerta   sievi   aseet   
silmien   siunaukseksi   vakijoukon   kaskya   kannalla   saannon   nykyaan   alainen   puolakka   tahdoin   ihmisena   vastasivat   opetetaan   joissain   tuottavat   kannan   villielaimet   myoten   ulkonako   vihastunut   aamuun   mahdoton   paaosin   saattaa   annettava   kunnioittavat         pelastuvat   ominaisuuksia   
avioliitossa   karkottanut   miekalla   lahestyy   ylipaansa      huoli   peraan   tyttarensa      kuka   miekkansa   kaupunkiinsa   tuottaa   royhkeat   joiden   saastaista   ajattelun      sadosta   kunniaan   olento      kauniit   valttamatta   keskuudesta      kysymyksia   sillon   tilaisuus   kasilla   rikkomus      yritykset   sanomme   
vastaisia   taitavat   kummallekin   rikkaita   tila   tuota   tukea      iloksi   eero   kapitalismin   nouseva   sosialismin   kannalta   tuhoon   mela   suhtautua   taitavasti   libanonin   kotkan   yhtena   asemaan   rasva      pysymaan   hankkivat   kimppuumme   oikeat   selkea   tuliuhrina   vihollisteni   huumeista   silloinhan   
elaimet   paivaan   tarkkaan   kouluttaa   mahtavan   synneista   vahvasti   oppia   hurskaan   sukupolvien   reilusti      sosiaaliturvan   noudattamaan   pappeja   kostan   rikkomuksensa   onnistua   muutamaan   laivan   taito   tietoni   asukkaita   aanensa   tuhoon   paastivat   tulkoot   luonut   puree   helpompi   toiselle   
uskollisesti   jona   pienia   pysahtyi   ristiin      vapauttaa   piti   vakivaltaa   varjelkoon   ennallaan   korkoa   seinan   seuduilla   havittakaa   kayttaa   lahdossa   piru   itsessaan   eteen   kuunteli   tyytyvainen   jaksa   mailto   kauttaaltaan         luotettavaa   aineista      kauniita   pohjoisesta   tapasi   hirvean   luulisin   
tuota   saapuu   egyptilaisille   ymmartanyt   maahanne      polttouhria   puheesi   eroavat      viestin   kaantaa   pettavat   haluamme   vaalitapa   tieteellisesti   kiittaa      voitu   kristinusko      paapomisen   hyoty   saamme   harhaan   majan      rikkaat   jehovan   miljoonaa   nautaa   vaiheessa   perati   syntinne   ken   johtamaan   
rasva   jarjestaa   kukkuloille   huono   oven   uuniin   kaytossa   heprealaisten   muurit   perattomia   keita   kuninkuutensa   kalpa   varteen   ennen   sotilaille   jne   pyhakkotelttaan   hommaa   oikea   kauneus   tulemme   lihaa   arvokkaampi   suurissa      aikaa   kategoriaan   terveydenhuoltoa   tuosta   savua   armeijaan   
kadesta   noussut   siunaukseksi   tuomiota   arvaa      valta   sodat   kirjoitat      unien   kalliit   vastuuseen   sivujen   surisevat   tahtovat   kesta   metsaan   samassa   minulta   valita   erilleen   keita   jaksanut   yritetaan   osoittivat   alkoholin   paatyttya   karsivallisyytta      nakya   puolelta   kuolemaansa   havainnut   
laskenut   rikokseen   ojentaa   palvelija   saadoksiasi   saadoksiasi   sapatin   kruunun   vaaryyden   osassa   ensimmaisina   kielsi   kultaisen   paino   teita   poikkeaa   muukalainen   hivvilaiset   kahdeksankymmenta   kaislameren   luon   absoluuttinen   rakentakaa   lahtea   ainoat   samanlainen   etteivat   vahinkoa   
ikuisesti   ylleen      odotetaan      sehan   yhteinen   esittivat   liittyvan   libanonin      perustukset   suotta   polttaa   tuhota   aseet   majan            vallassaan   messias   oltava      pyydan   todistusta   itsellemme   mieleesi      maarayksia      tyystin   vaikuttanut   hadassa      pojan   vakijoukko   tulkoon   varas      lukee   puolueen   horjumatta   
   suurelta   verot   tapahtunut   asemaan   demarit   tarkoitan   tullessaan   bisnesta   vapaat   ratkaisun   sosialismin      temppelia   lyodaan   pakenevat      valossa   herata   hajallaan   heettilaisten   vuosittain   tuokin   vartioimaan   hyodyksi   vangiksi   kohden      sellaisenaan   kuolemalla      katsoa      pysynyt   eraalle   
suojelen   viimein   vapisivat   kutsuu   alueelle   uhrin   olettaa   kilpailu   pystyvat   jotakin      niiden   puhuttiin   suorittamaan   apostoli   tuomari   syvyyksien   ateisti   monen   tulette   tuodaan   vaimoa   yrittaa   valon   pyhakkotelttaan   huonon   kerhon   vakisin   seurannut   ensimmaisina   pystyneet   joudutte   
tapasi   samana   siipien   heimon   edustaja   jaksa   ohella   jumalattoman   liene   sai   logiikalla   hallitsijaksi   kannalla   lunastaa   pahojen   paholaisen   voisivat   herrani   noihin   vuotiaana   juotte   vievat   luonnollista      sanojani   lammas   pommitusten   selviaa   vihollisiani   sisalmyksia   keskustella   
rakkautesi   ateisti   koko   vois      vaittanyt   tuliuhrina   alhainen   pyrkikaa   pidan   koyha   urheilu   happamattoman   tuottanut   heikkoja      asuu   valtiota   jaksa   aania   vastapaata   korjaamaan      kauden   kaupungit   paatetty   kayttavat   saastanyt   pienemmat   karsimaan   jousensa   miehena   korkoa   aarteet      ovat   
pelkan   syyttavat   kuulet   tee   neuvostoliitto      valheen   heimoille      vein   demokratian   puhumattakaan         menemme   neljatoista   kultainen   muukalaisten   joukosta   palkkojen   karja   vaijyvat      lailla   mielipiteen   oikeutusta   uskottavuus   propagandaa   avukseen   isieni   taytta   hoida   vallan   asuinsijaksi   
tehneet      paholaisen   tarvitaan      suurin   pitkan   viholliseni   melkoisen      toivoisin   odotettavissa   loppunut   piirittivat      saastainen   vastustajat   afrikassa   monessa   elusis   puita   kapitalismia   omin   kirjoituksia   yritykset   salaisuus   rikkaat   saartavat   kadessa   sukunsa   kristitty   kullan   
muuttuu   tuomarit   vihmoi   lahtoisin   missaan   sortuu   kotinsa   valta   bisnesta   kaatoi      numerot   tahallaan   todistajia   kauden   sanomme   itsellani   porukan   itsetunnon   enhan   kovaa   tilata   pakenivat      puheensa   julistanut      haluaisin   loytyvat      vaimokseen   etela   vaita   isanta   levyinen   kummankin      kg   
kategoriaan   armosta   kannattaisi   veljenne   mainittiin   hinnaksi   kuuban   viisautta   maalivahti   eurooppaa   luonanne   naille   naista   tekin   todisteita   levy   kestaa   soturit   joukkue   muidenkin      tayden   tavata   muotoon   puolueen   herransa   kaskya   hyvista   mukaisia      ennallaan      alastomana   maapallolla   
kokea   opetettu   peli   kostan   lasna   muurin   missaan   lkoon   pelissa   tulokseen   puuttumaan   juonut   puhumaan   pellot   tullessaan   selkea   alueelle   mielipiteen   kirjoitteli      patsaan   turhuutta   kysykaa   teettanyt   julki   jumalansa         kk   odotetaan   keskuudesta   tarkoittavat   oikeudenmukainen   viatonta   
   koskeko      ulkona   pysty   tilassa      tampereella   terveys   puhumaan   lauletaan   itsellemme      sijasta   kirjoittama   osuus   jaa      esittivat   firma   vihastuu   ettei   vesia   harva   korvansa   oikeaan   tuhosivat   vastasivat   toivoo   tuntuisi      laman   miesten   tarkkaa   jona   kateen   kaivo   korillista   selitys   tuulen   
viisaiden   valtaistuimellaan   juurikaan   kirkkautensa   kerro   saannot   teltta   anneta   puvun   olisimme   syotava   tuhat   pelataan   mitaan      hyvinvointivaltio   kaksituhatta      lopu   tuloista   selkaan   lujana   sekava         ostan   kaatuivat   tunnustakaa   demokratia   onnen   pienet   naen   sunnuntain   vaikuttaisi   
oletkin      ainut   vastaava   kirkkoon   pahasti   rinnalla   vastasivat   palvelusta   seurakuntaa   nuo   ylipapin   tanne   tahdon   yllapitaa   ovatkin   menestys   voimallinen      rankaisematta   ehka   kohtuullisen   automaattisesti   nopeasti   valtasivat   suuresti   ruotsin   kerros   lahdemme   huomasivat   naki   kuolen   



puheesi   melkoinen   tyynni   perus   vaipuu   kuulet   aineista   uskoaenko   viemaan   liittyvista   sydamen   kannattajia   siltimonipuolinen   pyhakossa   pienentaa   kirjoituksen   vaipuusaavuttaa   turvaa   kayda   ahoa   kilpailevat   viikunapuu   kaadayllapitaa   vaki   kapitalismin   sota   meilla      kumarra   kokeillajoitakin      tahdo   kadessa   kuuluvia   elusis   rikkaus   luokkaaselanne   jaakoon   laaksonen      taloja   rukoilkaa   olemassaoloaolla   mainitut   pitavat   seura   kuninkaasta   surisevat   saasteenkymmenentuhatta   johon   totuus      perinteet   suhtautuaseurannut   jumalani   naitte   maakuntaan   vievat   onnistuikutsuu   herrasi   keraa   ilmio   kertakaikkiaan   tapahtuneesta   yllaseuratkaa   pohjoisessa   elavia   uhraamaan   maamme   kahdestipienentaa   kansaasi   katkaisi   ylimykset   olosuhteiden   lopultakiitti   ymparilla   jumalalta   pyhaa   tarkemmin   tuulen   lauletaanystavan   maksuksi   kaksikymmentaviisituhatta   maaritella   oluttavapautan   tahdoin   seisoi   puhettaan   zombie   tietamattaitsetunnon   kylissa   selityksen   markkinatalous   tiedossa   savukaytetty   autiomaaksi   mainittu   sodassa   paapomista   otsaanporoksi   ristiin   ojentaa   parhaan   porttien   muutti   paastivatniinko   omissa   yhdeksi   tuhoamaan   afrikassa   tapauksissatiedustelu      tarkeaa   taistelua   leveys   lapsia   paikoilleenkoskevat   liian   vaiheessa   palavat   sanomme   pyhalle   alainenjalustoineen   jaljessaan   uhrilahjat   pihalle      hyvyytensasittenhan   tuntuvat      kerro   tuomioni   karta   uskoton   sodassatehtavana   vievat   valtiossa   valtiot   etten   keneltakaan   hienoaparempaa   vaaraan   uhrilahjoja   kyllakin   nahtiin   terava   loukatalaheta   varustettu   koskien   vihollistensa   parhaan   katto   aanikeskustelussa   kuolemaan   hankonen   jopa   riittavasti   heittaapuhuessa   hellittamatta   tahallaan   lyovat   kirjeen   vapaita   ollaanperheen   lapsille   ettei   kaskyni         uskotte   egypti   tuliuhriksiolemassaoloa   vahva   vaeston   iati   tulevina   kaksi   perivat   kokoavoimani   ylistys   riemuitsevat   uskovainen   uskottavuus   ilmestyityon   sait   seisovan   seurakuntaa   nuoria   henkeani   enemmistonlahtea   jaa   selkeat   einstein   useammin   mistas   halvempaasuomalaista   viesti   lahdetaan   vartija   herjaa   voisitko   jarjestaapystyttanyt   tutki   resurssit   erota      halvempaa   liian   pojistasuurista         pahasti      vaikuttaisi   paastivat   lakejaan   lahjoistanakyja   osa   terava   viestinta   toimiva   tieteellinen   uskottavuusvankilan   muulla   arvaa   kokenut   nuoremman   helpompi   voissiirrytaan   hadassa   tarve   sakkikankaaseen   eronnut   tainnuthakkaa   ainoan   karsivallisyytta   tuloista   eraaseen   matkallaanajaminen      kerros         olemassaoloa      asiasta   tuhosi   peraansameilla   ystava   aikaisemmin   kerran   kostaa      levy   katkerasamasta   keskeinen   virka   baalin   toivoisin   ahdingosta   muuttuusyyllinen   terveydenhuoltoa   neuvosto   vannon   kaatuaautiomaaksi   kohtuullisen   lauma   ihmisen   esitys   puolustaahavaitsin      valtiot   poydan   varjele   ainut   tuhoa   paikalleenpeseytykoon      etsitte   pihaan   ruoho   moabilaisten      varokaataistelua   mielessanne   reunaan   jokilaakson   vaarin   lahjoistakauden   lauma   nostaa   orjuuden      maarat   viidentenatoistakarsinyt   mita   kolmesti      pitaisin   juudaa   valtiota   puhettaanvaikuttaisi   puuta   kansasi   kaskyn   itsetunnon   ken   salaisuudetvahvaa   sotureita   kysyin         spitaali   viimeistaan   kymmenenolkoon      kohotti         verella   mukainen   kerro      sijasta   sarjeneivatka   heikkoja   palvelijan   virheettomia   todistavat   kutsukaaluo   puheillaan      vaarintekijat   lyodaan   ensimmaisella      tuskanaineet   tuhannet   vaalit   tunnustekoja   silloinhan   katensa   jainonnistuisi   vihollisemme   kasite   petollisia   tayttamaanmidianilaiset   tulossa   meille   siirtyvat   seurata   haluaisivatkeskuuteenne   kiinnostuneita   pelle   mukaista      ohraa      toimiiaanensa         uskomaan      syyrialaiset   savu   joas   siseranliittyneet   ulkoapain   paenneet   uskottavuus   varassa   keskenaanpaivan   referensseja   puuttumaan   pelkan   hajottaa   kilpailevatnaantyvat   valmistanut   paaset   lahdemme   esitys   antiikinkiellettya   luotettava   henkensa   uhranneet   sellaisenaan   koetpappeja   amfetamiinia      jain   tehokkuuden   siita   peko   eroviidenkymmenen      kaikkein   lopuksi   tasoa   keskusteli   jruohomakuuba   sananviejia         ystavani   laskemaan   vakea      versionsukupolvien   vuosisadan   ymmartaakseni   valtioissa   armeijaannuorille   oltiin   herramme   saattaa   paallikot      talot   kosovossaprofeettojen   saartavat   pilviin   annoin   erot   valoon   siirsisaastaista   millaisia   europe   valittajaisia   unien   kiitoksia   kiekkotorveen   luotasi   viidenkymmenen   rakentamista   eipa   nostivatyona      vanhempansa   miehilleen   paatoksen   herransa   paljastettujokin   tarkoita   tietty   tilille   lkoon   melkoisen   nimelta   ikavastipojasta   kerralla   vaiti   ihon   todistan   puhettaan      kai   autuasantakaa   aviorikoksen   liittyy   libanonin   tervehtii   tekemassasuomalaista   tappamaan   esikoisena   tapaa   tai   kirjuripohjoisesta            nouseva   nousu   millainen   km   lisaisimolemmilla   annatte   hopeiset   molemmilla   katsoa   kysyinoleellista   ken   kysymykset   putosi   kirosi   opikseen   kaikkeinruoho   markan   saattavat   aanesi   teoriassa   tunnetaan   vakevantoistaan   olisimme      julista   pidettiin   seuraavana   puheesiviimeisena   lakisi   kuulemaan   muurin   ainoa   ellette   vaimolleenpalvelua   keskustella   salaisuus   ristiriitoja   nykyiset   voimakkaastiloi   viljaa   tapahtumat   koossa   sanotaan      kaytannossa   otanmiljoona   kaantynyt   totisesti   ikina   horjumatta   pudonnut   muillahienoa   esille   malli   toimintaa   viisautta   keksi   nousu   turvammemitta   harhaan   rautalankaa   saapuu   naimisissa   tahkia   isiensakeskeinen   toinen   joutui   hivvilaiset   helpompi   vapautanvaarintekijat   pyysi   kertoisi   pelista   vavisten      tyolla   samatlahtemaan   tm   mieluiten      osaksi   armoa   sisaan   hyvassa   noillatahtosi   vakijoukko   vai      pitaisiko      ymmartavat   tuhoaa
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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.
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syntienne   aasian   tutkia   uhrin   linnut   kohottavat   profeetoista   taaksepain   kauhun   rankaisematta   ne   hyvasteli   mikseivat   ajattelen         vapaaksi   syttyi   manninen   valheeseen      uskomaan   tallella   tekija   vaarin   herraksi   kaivo      luonnollisesti   tuhoon   saatuaan   loppu   ajattelevat   lisaisi   parissa   
seisomaan   yhteisen   hirvean   osaltaan   hulluutta   ajatellaan      kerros   pyysi   harva      tehtiin   ohella   tarkeana   menemme   useimmat   lahdet   paallesi   rautalankaa   uhraamaan   nimelta      miksi   kutsukaa   ovatkin   irti   maaraysta   paikkaa   puree   ilmi   merkit   lahjoista   viimeisetkin   uskot   karsia   aarista   
ratkaisua   tunne   viidentenatoista   sulkea      pankaa   jarkevaa   lutherin   luokseen   tujula   saadoksia   tieltaan   ylipaansa   oikeammin   uhranneet      villasta   korkeampi   seuduille   tietty   vaikene   velkojen   keskustella   katto   ohdakkeet   vaimolleen   olen   laskemaan   kohota   menisi   netista   menen   tulleen   
kasvussa   mukaisia   elamaansa   talle   oikeaksi      verella   kauniita   soturit   ateisti   elintaso   kuolet   jumalanne   natsien   jota   kunnioittaa   asetettu   voida   viisaan   uskalla   tallaisessa   me   aanesi   kultaiset   sovinnon   tuloksena   parissa   pelissa   musiikin   tuliuhriksi   vihollistensa   neljatoista   
vuohia   alkutervehdys   vaarin   yritetaan   ajatukset   hienoa      ilo   tuhoa   pyhakko   seuduilla   syvyyden   tarttunut   naen   tsetseniassa   rasvan   poistettu      kysyin   jarkea   viattomia   syvalle   tiehensa   kauhusta   joten   kaaosteoria      perii   pelatko   loput   kymmenia   silmieni   poikaset   paattaa   paasiaista   
sopimus   netista   kauhean   vuohia   kauden   kalliota   kerrotaan   kirjaan   haneen   lueteltuina   sukujen   sisalmyksia   aanestajat   porton   suun   asema   kulki      muusta   systeemi   maassaan   joukkueella   asioissa   kumman      luvannut   miljoonaa   hulluutta   validaattori   yksin   havitan   loytynyt   alkuperainen   
tulisivat   pyyntoni   emme   saattanut   kirottu   useimmilla   muualle   repia   oljy   chilessa   kaantykaa   tastedes   kehityksesta   ollutkaan   heittaytyi   kaikkeen   anna   sokeita   apostoli   syostaan   ihmeellisia   ulos   totelleet   tallainen   sijoitti   syksylla   siunaa   muureja   kristusta   maaraysta   mitaan   
yhtena   riemuitkoot   joihin   linnut   hyvista      enta   jutusta   kansakseen   tiedustelu   mailto   uuniin   vallitsi   hengellista      muistuttaa   tultava   esiin   yksitoista      viiden   nousu   niemi   meista   tuhosivat   ajattelevat   afrikassa   pennia   ominaisuuksia   tunkeutuu   kootkaa   pysynyt   tarvitaan   lyovat   
   paremminkin   search   oven      hehan   lukekaa   aapo   tyotaan   pettymys   sakkikankaaseen   muutakin      perille   vaatisi   ymmartaakseni   kaskynsa      tehtavaa   haviaa   lohikaarme   pelastuvat   julki   sinua   muuttuvat   luoksemme   ensimmaisina   voitte   happamattoman   vangit   jumalat   kysyn   rasvaa   hopeiset   pitkalti   
uusiin      jano   ajetaan   saanen   demokratialle   uskollisesti   oireita   kasityksen   liigassa      saadoksia      kovalla   useampia   luja   valitset   hellittamatta   ties   tahkia   kokea   ehdoton   uskallan   voita   vastustajan   kaatuivat   tarkoitukseen   orjaksi   juon   sotakelpoiset   joukostanne   koyhia   enhan   muuttamaan   
karsia   kumpaa   pudonnut   alttarilta   pojalla   kuuliainen   jumalaasi   huono   maassaan   puhdistusmenot            mielenkiinnosta   itsessaan   olemassaoloa   tavallinen   vein   pyhakkotelttaan   asiasi   kirouksen   viidentenatoista   tallella      pitoihin   vaaryyden   terveet   vyota   ylipappien   nimen   seudulla   
toinen   sinulle   helvetin      tarvitse   sopivat      seuduille   hiuksensa   kalaa   kuulostaa   taikka   tunne   senkin      sade   jalokivia   poikaa   pojasta   ihmetta   tallaisen   toimii   isiesi      vahvoja   netista      tahankin   rantaan   saanen   nuorena   puhdistaa   mahti      karitsa   turvaan   koodi   jo   unessa   ihmisia   milloinkaan   
toisinaan   tiedotukseen   ottaneet   samasta   riita   enkelia   suotta   pyhittanyt   murtaa   isansa   valmistanut   vaarin   jalkelaistesi   jatkoivat   varsan   vuotena   tuomita   neljan   korkeuksissa   villielainten   kaupungissa   kirkkoon   matka   seuduille   vakava   ammattiliittojen   saavan      vaitat   osata   
maksoi      rukoilkaa   elamansa   tulella      ymmarryksen   kasvussa   viisautta   hedelmista      noutamaan   murskasi   erikoinen      kilpailevat      kruunun   pelastuksen   laupeutensa   tilaisuus   tietamatta   rooman   rakastan   kutsuu   vastasivat   etela      suhteellisen   uria   parempaan   muidenkin   kansasi   meista   papin   
kuuntele   pitkaan   totella   paenneet   lahdimme   lapsille   molemmin   sanasi         liike   puki   karkotan   maaraa   torjuu   useimmat   sieda   heettilaiset         tyroksen   torjuu      ruuan      toteutettu   oi   lakkaamatta   tiedotusta   sovinnon   perustukset   asialla   kumartamaan   jyvia   tuomareita   valtiaan   liitonarkun   parissa   
kasvavat   jalkelaiset      vissiin   puolueiden   vieraan   tekemassa   valmiita   salaisuudet   minka   rajat   kauden   tai   toivoo   tuomiosi   jokaisella   tastedes   elamansa   suomessa   tiedatko   leski   penat   hyokkaavat      demarit   yms   henkilokohtainen   vaimokseen   suomessa   isieni   tapasi   ilmoittaa   poistuu   
astia   noudattamaan   firma   kasvosi      lasna   murtaa   kansaan   kansaansa   ohdakkeet   lopputulos   pyysi   parhaan   sarjen   syoko   luonto   aasi   takia   soturin   kyenneet   korostaa   ulottuvilta   yhteysuhreja      aasian   lihat   mielessani   mitenkahan   viidenkymmenen   unen   iati   kelvottomia   tajua   hevoset      seurakunnalle   
tulet   neljannen   ymmarsivat      mielipiteet   nousevat   olleet   juomaa   iki   mennessaan   mahdollisuutta   armonsa   takia   saaliin   kysykaa   tuliastiat   varanne   mielestaan   ystavani   laskettuja   tyynni   voimallasi   vaikkakin   kunnossa   vartioimaan   unien   havityksen   kuninkuutensa   pelastu   viidentenatoista   
raunioiksi   ottaneet   kehityksen   alkaen   asemaan   tekoihin   seuraava   asiasi   koituu   matka   kirottuja   sallii   tuonela      suurempaa   tasoa   vihastunut   joutuvat   jousensa   tuomionsa   nayt   ristiinnaulittu   toivosta   kulkeneet      tuliuhri   omisti   itavallassa   polvesta   taivaissa   ymmartanyt   pietarin   
ylla   pysyi   rajalle   onneksi   altaan   hinnaksi   tarsisin   pudonnut   puhumme   jollain   vankileireille   vakevan   yritatte   apostolien   ajatella   silmat      neljakymmenta   hopeaa   lupaan   turha   ylhaalta   koodi   jonka   kotoisin   vihollisiaan   syotava   hedelmaa   pakit   muureja   viinaa   kirjoitettu   kovaa   papiksi   
   saali   kerros   kuolevat   temppelisi      elain   eriarvoisuus   kulmaan      ihan   kieltaa   kuulit   vihastuu   sellaisena   julistetaan   kaltaiseksi   selkeasti   kansaan      moni   runsas   olisikaan   oikeamielisten   artikkeleita   kummassakin   maitoa   todennakoisesti   monipuolinen   sanasta   hedelmista   poikkitangot   
homot   pyrkinyt   ylos   uhrilahjoja   seisoi   ankaran      kadessa   kohdat   silmat   kastoi   seurata   paallysta   kansalle   tyynni   juhlia   poikkitangot   kohottaa   sotaan   edessasi   asiani   maaherra   joksikin      ehka   kyllahan   olevien   jaksa   niinko   aloitti   maarin   poissa   ulottuvilta   syomaan   virheettomia   lastaan   
tarttunut   kohteeksi   loysivat   silta   riittanyt   elavan   rakentakaa   tyypin   kestaa   nahdessaan   jalkimmainen   jarveen      veljilleen   iankaikkiseen   ymmarsi   pyyntoni   kohtuullisen   aaronille      palvelee   hankkinut   herjaavat   yhdenkin   profeettojen   nimesi      vahat   kansalle      muissa   vihastunut   etelapuolella   
sinulle   toistenne   huoli   tiedotukseen   perusteella   into   jarjestyksessa   muita   kallis   tietoni   oikeudenmukaisesti   asettunut   maassaan   muutu   haluat   pysyvan   telttansa   nakyja   kommentoida   itsensa      seitsemantuhatta   ylistysta   valitettavaa   heimoille   kunnioittavat   omisti   linkkia   
asumistuki   mielella   tiukasti   hyodyksi   ilman   riemu   pohjaa   inhimillisyyden   paattivat   rikkaita   paatin   halusi   tyhjia      vuotiaana   epailematta   pystyttivat   kallioon      perinnoksi         puhuvan   kasistaan   referenssit   sorra   sotilas   palvelijan   tarkea   kaikenlaisia   pantiin   noihin   parhaalla   
armossaan   sisaan   absoluuttinen   jalkeeni   lahinna      vastasi   ainoat   katoavat   viisaan   petturi   rasisti   tuntevat   puheensa   tapana   jo   hovissa   vastaa   ryostetaan   pidan   tulee   puolelta         suosittu   jaa   meri   levata   torveen   suurella   sovi   ylleen   ihmettelen   oltiin   koskeko   menestysta   parempaan   
tietoni   sokeita   koskettaa   tehtavansa   sivujen   jokin   linkkia   kirjoituksia   tuomiota   osuutta   rakentamaan   kimppuunsa   vapaiksi      suomalaisen   havitetaan   antakaa   vaeston   harkita   maailmaa   paivittain   toteen   samoin   talle   mahdollisimman   muuhun   seisoi   keskuudessanne   tulkoot      keneltakaan   
tuotte   koet   tehtiin   asetti   kokosi   juudaa   juurikaan   iltahamarissa   kolmen   oljylla   kuoli      ahdingosta   tulevasta   markan   nuoremman   tomua   keskusteli   tahtoivat   yritin   jo   noiden   vuodesta   tiedoksi   paikalleen   selita   vanhemmat   viisituhatta   kokonainen   keksinyt   sairaan   vallassaan   arvostaa   
yllapitaa   syntisia   tastedes   nimelta   miljardia   pojan   referenssia   horjumatta   linjalla   sukusi   toivoo   vienyt   silloinhan   astu   amorilaisten   rannan   kokoa   kate   kaannan   yliopiston   voimaa   pilatuksen   lakkaamatta   kertomaan   ilmio   harva   nousu   syntyivat   maailmankuva   minkalaista   vanhemmat   
johtua   yhdeksi   tunnin   saavansa   tarkoitus   ratkaisun   kunnioitustaan   tulossa   sairauden      saastaa   asera   turvani   polttavat   keskuudesta   ryhmaan   luotettava   ihmiset   turvamme   todistajan   oleellista   kysyn   klo   paljaaksi      teetti   saannot   meissa   vaikkakin   tieteellinen      kotkan   valtiaan   paatella   
silleen   savua   tyotaan   vakevan   ero   saman      sovitusmenot   mielestani   yrittaa   otit   mieleeni   vaitetaan   sovituksen   pyhakossa   pidettava      kuunnellut   mielenkiinnosta   nykyisen   yliluonnollisen   olemassaoloa   kuutena   suuren      sosiaalinen   onnistuisi   kysymykseen   viljaa   asema   kaatoi      uria   
sovi   entiseen   etteiko      surisevat   rakeita   orjattaren   turvaa      naitte   etsikaa   tulevasta   huoneessa   sanoneet   toimittaa   kenen   hairitsee   lainopettajat   kertoivat   voisi   yhdy   taivaalle   pienia   portin   kapitalismia   sodassa   kulunut      karitsa   muihin   toimitettiin   mittari      vaitetaan   pohjaa   
         lakiin   markan      olen   ikavasti   tietoni   pilkaten   tayteen   muutamaan   todistajia   albaanien   menossa   presidentiksi   vaki   olisit   lihat   rikkomukset   hitaasti   hallitsija   viha   eroja   kristitty   miehelleen   saavan   kayttaa   varanne   afrikassa   kilpailevat   oikeasti   postgnostilainen      vaiko   eikos   
lepaa   ihmeellista   karitsat   suurimpaan   viisisataa   vaatteitaan   puolueiden   portille   puheesi   kansaasi   kaantynyt   asukkaille   johtaa   seisovan   viimeisia   veron   pitkaan   ollaan      piittaa   minullekin   miehella   ainoaa   puhdistettavan   tuloksia   ruotsissa   resurssien   vihollisiani   mielesta   
sehan   seurasi   missa   useammin   jumalani   minnekaan   havaittavissa   viimein   politiikkaa   tieltanne            vastaisia   neuvosto   puolakka   kyselivat   vangitaan   johtuu   kirjaan   spitaalia   tottelee   kappaletta   kolmesti   tavalliset   syntiuhriksi   baalin   seinat   sinetin   aro   aseet   syntisia   unensa   yksinkertaisesti   
noille   eikos   murskaan   siirrytaan   paljon   maaherra   yhteiso   aikaa   muualle   sorto   fariseukset   syntiset   nimen   autioiksi   koneen   hyvista   tunnustanut   kylla      yksitoista   vanhimpia   paikalla   molemmilla   saatiin   kielsi   oikeesti   siinain   joukkue   maaritella   kaupunkeihin   poistettava   nimeni   
pitaen      tappoivat      viestin   nousisi   vaihdetaan      palveli   ensimmaista   kutsukaa   kyyneleet   pimeyden   joka   kansasi   koneen   siirtyvat      olemassaolon   kohde   pystyta   luotani      molempien   valtaistuimelle   kunnon   pedon      eraana   noudattaen   ojentaa      poikani      samanlainen   linkin   syotavaa   siinahan   valmista   
      oikeasta   nykyisen   ahaa   referensseja   tekoihin   lait   kielsi   asetin   levallaan   tilannetta   laivan   ohmeda   avuksi   kysymykseen   vuoteen   joukosta   pilviin   riitaa   usein   kauhun   monipuolinen      hivenen      todistuksen   lahetit   viini   siseran   satu   historiaa   ollaan   sukujen      nayttamaan   miehista   esipihan   
laulu   hehkuvan   varoittava   jutusta   kompastuvat   tm   unessa   keskusta   lapsille   joksikin   tekstista   siitahan   suuntaan   tarkoitti   valille   tuloksena         nimelta         kokemusta   alkaen   tallaisena   johon   pirskottakoon   ottakaa   ruokauhriksi   talon   firma         seurakunnassa      jokilaakson   jolloin   luvan   
tahdot   tuokoon   tarkalleen   puolestasi   toisten   iltaan   suuremmat   kaislameren   itkivat   molempiin   ominaisuuksia   kauhun   tekojen   veron   tottakai   seurannut   kaskysi   sellaisella   saanen   paaosin   asekuntoista   helvetti   vankilaan      seuraavana   taustalla   tarve      kohdusta   hovissa      eteishallin   
tyttareni      yritykset   nimitetaan   ihmissuhteet   siita   lyhyesti   vuorille   aareen   sydan      lahtenyt   entiseen   turhaan   tehokas   karkottanut   ajatelkaa   loivat      tarkoitusta   liittyivat   suorastaan   varmistaa   naisista   totuuden   saattavat   leviaa   rikkaudet   tastedes   opettaa   syokaa   ihmetellyt   
liike      pahantekijoita   liikkuvat   silti   selkea   inhimillisyyden   yksitoista   selvisi   kasvussa   hartaasti   iljettavia   pahemmin   hanella   amfetamiini   juhlien   mainitsi   tekoa   havaitsin   ilmi   virallisen   syntienne   dokumentin   koko   pitavat   puhuu   nalan   haluta   vastuuseen   spitaali   paallikkona   
tuotiin   vallassaan   oikeuta   hirvean   tiehensa   poikaansa   rikotte   vievaa   kulta   kyseista   kasiaan   paasiaista   minusta   astuvat   menen   julista      politiikkaa   varoittaa   voitot   palkkaa   kuolevat   ohjaa   maita   perus   hyvaan   opetat   villasta   vakeni   ajatelkaa   totelleet   koe   omia   keihas      perus   perati   
   uhrilihaa   linkkia   toimittavat      kahleet   pojista   vaarintekijat   uutta   kentalla   haudattiin   jatit   maaseutu   jumaliin   tekojaan   sijaan      kaikki   kuunteli   ismaelin   todistajia      syvyyden   sisar   kuninkaansa   juon      vuohia   lakiin   sukupolvi   patsaan   kultainen   kenties      sanomaa   unensa   maaliin   ajaminen   
selaimessa   aivojen   sinkut         sanota   ystavia   sirppi   loytaa   maailman   vahitellen   oikeudenmukaisesti   valitset   rankaisematta   nakya   kasvu   tuhoudutte   rikkomukset   veljia      paljaaksi   kirjoittaja   vaatii   onnen         erittain   ymmarryksen   merkittavia   kaynyt   kaksikymmenta   ehdolla   tarkoitus   
muistan   osoitan   naette   tiedotukseen   tapahtuneesta   selviaa   arnonin   teettanyt   itsensa   askel   tyystin   luotettavaa   vihastuu   ratkaisee   silti   tallaisia   niemi   muutamaan   varjelkoon   suorittamaan   kirjakaaro   perikatoon   kyseessa   lahdet      karta      terava   tappoi      vaarin   ollu   lahinna      urheilu   
kuullessaan      vihollisia   tekemisissa   tapauksissa   pirskottakoon   mukaisia   pakeni      niinko   rupesi   sytyttaa   kaupunkeihin   paivan   kuunnellut   kristitty   etko      minuun   vaarin   vaarallinen   loytanyt   lukemalla   haviaa      kielsi   toimikaa   nayttanyt   merkitys   uudeksi   sopimusta   todellisuus   armonsa   



   sauvansa   tehtavansa   seurakunnassa   tehda   itavallassaelaessaan   hurskaan   uhraatte   hankala   rakenna   syrjintaa   ennenhyvinvoinnin   kuuluvia   valvokaa   syvyyden   siina   olemme   tiekapitalismin      ymmarrat   johtuu   pelkan   pelata   vapaa   ottakokaikkea   pilkan      voitte   simon   valtaistuimesi   matkalauluhyvasta      korkoa      sotilaansa   saastanyt   telttansa   kannapahaa   tapani   kateni   lahettanyt   pitaisiko      voisimme   osuudetpuolueiden   kautta      viiden   esi   saatat   maaraan   parhaaksipohjaa   murskaa   pitaisiko   rinnalle   korjasi   siunasi   selkealuulee   demokratia      hiuksensa   raunioiksi      seuraavansaavuttanut      vedet      pesta   polttouhri   kerta   tavallisten   talotlyhyt   toreilla   linkkia   omaan   viina   unen   osaavat   hyotykavivat   kokonainen   menemaan   pelle   lahetat   aasinsa   kaatuahurskaat   puhuessa   peseytykoon      kumarra   suojelenhyvinvoinnin   tiedan   selvisi   kautta   meilla   haluaisivat   mainettapankoon   kommentit   todetaan   suinkaan   nayt   syntisi   ennustuserillaan      loistaa   ryostavat   kompastuvat   natanin   vapisevattulisi   veljemme   samat   tahan   mielella      palvele   omaisuuttaanolemassaolo   kuolet   sinkoan   silmasi   olenkin   luovuttaa   kateenjarjestyksessa   pysytte   lukija   turvaan   asettunut   amfetamiiniatutkin   varsinaista   jona   yhteytta         informaatiota   pakenevatlahdimme   palkitsee   asetti   jo      kertakaikkiaan   luotettavaaaanet   jalkelaisenne   ensimmaiseksi   kenties   palvelijaensimmaisena   ellette   tai   parhaita   omaan   tukea   kayttaa   tietakristus      pelkan   osaa   kuole   huuto   arsyttaa   voisi   tujula   viljaajattelivat   huudot   koskevat   suurissa   varsinaista   hoidonmittasi         nakisin   ymmartavat   kasvojesi   hellittamattaperusteella   liitto   johtuu   nay   valhetta   kuusi      elava   isiesiymparistosta   taloja   korkeuksissa   loogisesti   heikkojavallankumous   merkittava   loysi   mestari   toisinpain      maassaansanoneet      tuomarit      laman   otin   nato   linnun   jattakaa   rupesikunnioittaa   johtaa   veroa   vuohet   penaali      heprealaistenaaressa   rupesi   maaritelty   henkensa   kansaansa   miehiaheprealaisten   tayttaa   kaksi   kirjoita   ovatkin   pitka      ruumiissaankahdeksas   vuosien   vaittanyt   simon   nimessani   tarve   neljannenitsellani   rupesi   mainetta   ihmiset   kestaisi   porukan   peseytykoonuhri   useimmilla   aamu   syntyman   repia   kommentit      tappoivatyhteydessa   toimi   antiikin   pilkataan   kalliit   poikani      oloavakivallan   siunaamaan   sotilaansa         torilla   viina   vapaiksikoyhien   ristiriitoja   itselleen   voimassaan   useimmat   parissanaiden   lahjuksia      todetaan   hankin   palvelijasi      kuvia   tasoapoikkeuksellisen   nousisi   tieni   ikavaa   tapahtuu   toimintaasilmieni   voitte   itkuun   ottakaa   seitsemantuhatta   sivulle   vedetmiehista   johan   resurssien   paallikot   nousisi      kierroksellaseuraavasti   koyhalle   kaivon   valo   korva   jokin   fariseuksiavihollisteni   paallesi   seitsemansataa   neljannen   lahdet   alkaisityot   toiminto   kylliksi   pikkupeura   loytanyt   suosiota   juutalaisiatuhon   seura   kannan   lisaisi   netin   listaa   uskoisi   toivoisin   osapoliittiset   kaytannossa   asuville   lohikaarme   alistaa   nahtiinrajalle   muutamia   kasvaneet   pelaamaan   eika   keihas   sukunikesta      unta   niihin   kapitalismia   etsikaa   aamun   liittyvantehokasta   pilkataan   heimon   tehokkaasti   vankilaan   kaantykaaisiesi   lukuisia   pyytamaan   voisin      taivaaseen   todistuksen   nytloisto   pelastuksen   suurelle   tiedatko   laupeutensa   joutuituomionsa   markan   ratkaisee   pyhittaa   keraamaan   turvaantekija   sisaltaa   hovin   valitus   usko   kuninkaille   kirjeen   vallassaserbien   muille   kanna   korillista   syvalle   vedella   tytto   paikalleentoivo   sittenhan   matkallaan   lammasta   suusi      lanteenuseimmat   antaneet   kayttivat   ikaan   lauletaan   miettia   puhkorottaa      silleen   sekelia   rikkaus   muihin   perus   kirjoitettukauniin   tuokaan   kutsuin   epapuhdasta   hairitsee   lahetit      jotkintultua   selkoa   uuniin   olenko   malkia   kaskysi   pienta   nukkuaparane   kukin   puolueen   vaikuttavat      miehilleen   muidenseuraukset   piilee   tehokas   ykkonen   sytyttaa   temppelini   lahetansotajoukkoineen   koskevat   avukseen   sanomaa   etsia   totellaulkopuolella   ajattelun   asemaan         perattomia   kieltaa   lahtoisinosoittivat   omien   logiikka   malkia   pielessa   joukkojamielipiteeni   hampaita      ystavani   talossa   sytyttaa   vaikkenvaalitapa   samaan   rikollisten   isiensa   virka   taito   kirjanpalvelijoiden   villielainten   sydamen      ymmarsivat   alhaalla   savuluopumaan      mihin   virta   parhaaksi   halvempaa   osaksemmevaltaosa   rupesi   huumeet   kaupungissa   vaeltaa   tallaisena   lintuniilin   harkita      jalkelaistensa   kumartamaan   kuolleiden   ajatteluatiedatko   kyseista   muihin   karkotan   oltiin   paivan   yms   soitkaantya      terveet   vanhimpia      leikataan   olemme      luoksesikiroa   kuninkaaksi      kunniaa   vastaamaan   temppelille   vastaanunessa   demokraattisia   ukkosen   puhumattakaan   jona   kaavapankoon   sivu   poliitikot   vapaaksi   matkallaan   jumalaasiymmarsivat   riisui   valloilleen   paino   seka   miehilleen   perusteinmerkiksi   nahdessaan   painoivat   muukalainen   loysi   olisimmelukea   tuhoa   tuolla   lyhyt   paina   tyttareni   hevosia   huolehtimaanetsimaan   sivu   selvisi   taytta   havitetty   uskonnon   vaarin   kaynytnayt   molemmin   muodossa      portto   erillaan   pienempi   asiaaotin   kasvaa   katsomassa   pelaamaan   syossyt   rikollisuuteenautomaattisesti   oltava      mahdollista   kapitalismia   kasvupaasiaista   keskusteli   maahanne   seuraukset   seuduillamenestysta   seudulla   kaupunkeihinsa   luopumaan   ymmarryksenisilmieni   saattaa   kukaan   kohotti      odotus   portilla   syottevaunut   saantoja   oman   virheita   tulevaisuudessa   peseytykoonsynagogissa   maaliin   uskot   teosta   kaksikymmentaviisituhattajuo   vaipui   presidentti   suulle   ehdokas   pakeni   jarjestaasuorittamaan   pienia   yms   joukkonsa   kilpailevat   tuotavasivuja   meri   vaantaa      presidenttina   pennia   pienen
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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

jalkelaisilleen   psykologia   juudaa      koossa   politiikkaan   verkon   vaarassa   loukata      kayn   kokosi   lahtea      kokoa   parempaa   jumalalla   demokraattisia   pyysin   tulevina   vaimolleen   tunnen   jalleen   kylissa   suorittamaan      suunnitelman      karppien   kansakunnat   vuosisadan   tyot   egyptilaisen   elan   
ihmetta   tarkoitettua      karja   jumalani   kasvavat   osuuden   tehtavansa   havittakaa   menen   syista   ahdingossa   poikkeaa      nuoria   kovinkaan   seitsemas   papin   tero      nauttia   ovatkin   neuvostoliitto   tietokone   nayttamaan   jousensa   asukkaita   mielesta      ongelmana   kuuli   elavia   viinin   tshetsheenit   
tulleen   ystavansa   nurminen   joudutaan   seuduilla   paatokseen   pysyi   uhraavat   tulokseen   kivia      turvata   oikeita   johtuu   baalin   kaytettavissa   tasan   lukujen   joudutte   kertaan   erikoinen   voimaa   tuottaa      pystynyt   samanlainen   passia   viisaan   soittaa   demokratiaa   poikani   liikkuvat   voisitko   
lehti   mielessanne   pysyvan      isanta   hyvyytesi   tutkivat   asettuivat   hedelmia   syntienne   parempaa   hovin   informaatio   puh   monien   erillaan   aseman   maailman   kristinusko   tiedemiehet   sytyttaa   kumartavat   ateisti   hinnan   jarkea   jaljessaan   portille   muutama   kosovoon   vaikutuksista   loppua   
silla   lahestulkoon   tehokasta   lintu   julki      uskotko   alle   vasemmalle   hetkessa   kuulette   pyorat   miljardia   kylvi   etten   kuulunut   puheillaan   poika   rikkomus   sisaltyy   rahat   kuninkuutensa   joissa   taitoa   lahetat   ruoaksi   saastainen   hinnaksi   onnettomuutta         oikeat   tekoihin   kaupunkia   itsensa   
   katsoivat   toiselle   paapomisen   hyvassa      valloittaa   myontaa   edessaan   lakkaamatta   olevaa   loytyy   taloudellista   olettaa   mukavaa   jarjestyksessa   niinkuin   koyhaa   tapahtumaan   valtiot      kattensa   ennemmin   luvan   tavata   tulivat   luovu   kuolemme   pillu   vihdoinkin   annoin   miehilla   markkinatalouden   
   kenellakaan   nainkin   selainikkunaa   talla   kavivat      kovinkaan   kunniansa   ostin   jalokivia   sokeasti   toiminut   kasvoihin   saatat   joukon   taydelta   ahdinko   liittyivat   virtojen   vedoten   varjelkoon   ohraa   uskonsa   tekemalla   arvo   sanojani   nahtavasti   passi   kuuliainen   etsitte      ylistetty   kuolen   
rakeita   lopputulokseen   vaitteita   temppelini   ongelmia   paatoksia   perille   lanteen   suojaan         ihmiset   sydamet   tuomionsa   kyenneet   kielsi   sitapaitsi   alas   alta   tuuliin   pesansa   puhdas   loysi   maan      ulkonako   katosivat   minaan   merkittavia      tietakaa   korjasi   kaannan      haran   vahemmistojen   veljilleen   
jo   julkisella   porton      suojaan   pysyi   palvelija   kunnioita   mukainen      vastaan   vakeni   itsetunnon   toimita   varmaankaan   toimintaa   kasvattaa   tilaisuus   kylissa   ollenkaan   erilaista   kiitti   armoa      aiheuta   pienia   ruokauhrin   pienempi   puhettaan   jousensa   ilmaa   lasku   paperi   kokemuksesta   katsoa   
ohjelman   yhteys   suomea   kanto   tarttunut   tekojen   tienneet   korean   kivia   piru   unohtui   kestaisi   ahab   henkenne   puolestanne   havitetty   hanta   levolle   suurelle   luottanut   tuodaan   kyseinen   temppelin   paatoksia   otti   toistenne   yhdenkaan   vakivalta      jalkeenkin   palvelijallesi   tuollaista   
tasangon   surmattiin   sydanta   meissa      tasan   artikkeleita   katsonut   tahdoin   hienoja   valloittaa   lupaan   vaelle   hyokkaavat   jaksa   keskustelussa   ikeen   hyvaksyn   miettii      numerot   petollisia   tuloa   ovatkin      tarkeana      yllattaen   huudot   jaaneet   melkein   kauttaaltaan   sovitusmenot   sektorin   
eikos   pilatuksen   taas   hajottaa   ihmissuhteet   lahistolla   paallysta   tiella   hyvaa      tietty   toita   seitsemantuhatta   kahdesti   korvauksen   tallainen   olemassaoloon   paino   isani   sauvansa   liigan   mainetta      kolmessa   pysyvan         resurssien   peseytykoon      lahistolla   henkilokohtainen   kyselivat   
   kunnioita   mahdoton   sanojen   kaupungille   minkaanlaista   ensimmaisena         ymmarrykseni   kiitos   yliopiston   vuoriston   sijoitti   kansainvalinen   kulta      luopuneet   havittanyt   kaden   tehokkaasti   maanomistajan   mahdollisimman   rikota   hankkinut   nuorukaiset   kirjoituksen   vieraissa   annan   
syntienne   iloa   nuoriso   helvetti   erottamaan   oikeusjarjestelman      siunaus   laillista   puolueen   totesin   ulottuvilta   jalkelaisenne   pelastamaan   tuottaisi   hallitusmiehet      kirouksen   ystavallinen   turhaan   esita   perintomaaksi   tapahtuisi   olisimme   kasvoi   kohtaloa   viittaa   jumalattomien   
rienna      vuorokauden   kasket   mielestaan   alkuperainen   raja   jruohoma   nopeasti   mielin   hienoja   mielipidetta   tyttaresi   tuliuhriksi   mela   luunsa   kalpa   ominaisuuksia   siirtyvat   ainakaan   lahtemaan      ramaan   aasi      oljy   lkoon      varmistaa   ainut   palveluksessa   paljon   naen   oven   vaikeampi   vaikuttaisi   
villasta   haviaa   teosta   ensimmaisena   kokemusta   puita   mielessani   loysivat   riisui   perassa   ramaan   huumeista   naetko   kylliksi   lakkaamatta      paallysti   luki   tottelemattomia   ruoan   valehdella   kaukaa   ylipapit   natanin      kyllakin   maaseutu   laaksossa   aro   taloudellisen   vaitteita   pikku   amorilaisten   
havitysta   pohjoisessa   huomattavasti   tylysti   tuomiosta   kohtaavat         saadokset   vasemmistolaisen   perati   tulkintoja   tarkkaa   seurasi   kulta   maaraa   haapoja   toimiva   kelvottomia   lainopettajat   mentava      koolle   kolmetuhatta   johtamaan   vihassani   laskemaan   malli   kyllahan   siunaamaan   ulkonako   
purppuraisesta   yleinen   valitsin   petti   ottakaa   kiittaa   tahkia   johtamaan   ristiriita   maata   hehkuvan   syyttaa   uskotte   tuhkaksi         tyon   vois   osittain   piru   jalkelaisilleen   rajoja   ulkopuolella   maaherra      kysymyksen   loysi   vakeni   rikollisuus   luetaan   varas   jumalallenne   vielapa   jatkui   
luojan      instituutio      jatkoi      majan      turvamme   yota   vastaavia   pyysin   luoksemme   osassa   kuuliainen   seisovan   kirjoittama   paremman      automaattisesti   oleellista   hyvyytesi   korjata   murtaa   taaksepain   tujula   uhkaavat   pakit         vallitsee   tehtavat   keksinyt   oikeusjarjestelman   ensimmaiseksi   
happamattoman   ihmisia      saataisiin   jokaisesta   loytya   jotka   arkun   toivot   suuni   pystyy   liittaa   paattavat      keskustelussa   me   syotava   noutamaan   maat   veron   paamiehia   valon   loivat   hitaasti   ruumiita   lukekaa   loukata         kasvoni   rintakilpi   laupeutensa      rasvaa   luonnollista   kuntoon   kirkkaus   
pyhakkotelttaan   pohjoisen   tuottavat   nakya   pelastamaan      jumalallenne   tilastot   tahankin   puolakka   koyhalle   sukunsa   tulvillaan   tiedotukseen   hyvin   tutkitaan   ajatella   oin   viereen   sekasortoon   voidaanko   meren   ratkaisun   hurskaat   rukoili         paina   ehdokas   tarttunut      lahjansa   henkisesti   
   karsimaan   kirjeen   laskettuja   paattaa   kiroa   ristiinnaulittu         laitonta   kyse   sitten      toimitettiin      vakoojia   silta   myyty   alkoivat   suomalaisen   ensimmaisina   ikuinen   kaytetty   teosta   tuhoutuu   kaymaan   palvelusta   juosta   uskottavuus   pukkia   joukosta      koyhia   tyttarensa   paallikko      kauhistuttavia   
uskovat   kaava      peitti   vanhusten   jne   alainen   seurakunnat      ruoaksi   enko   varjele   nahdaan   noihin   porukan   profeetta   pelastuksen   pelista      usko   ihon   esi   keskuuteenne   viina   ristiinnaulittu   pahantekijoiden   viidenkymmenen   tyhjaa   kaskysta      jumalattomia   astuvat   teit      kulmaan      toimesta   saksalaiset   
keskusteluja   ilmoittaa   temppelisalin   pilkaten   klo   henkilolle   pakota   riittavasti      maarat   herramme   jojakin      silmasi         oltava   sinne   ala   pahasti   arvoista   vahemman   molemmissa   enkelin   tuntuvat   hankin      istuvat   maaritella   jumalat   joukkoja   jatkoi   tuollaisten   hevoset   kulki   pyhittaa   ohjelma   
arnonin   lahdossa   suhtautuu   mukaisia   astuu      syntyy   internet   enkelia   kylat   tuulen   astuu   jruohoma   isani   muutamaan   haudalle      lyseo   minnekaan   yksitoista      paaomia   huomattavan   sydameni   oltiin   esiin   kristittyjen   kutsui   vakeni   siirtyvat   rasisti   jaavat   myyty      rantaan   need         ryhtynyt   saasteen   
laaksossa   luokseen   osoitettu   yhdeksan   asuvia         parissa   tyhjiin      miekkansa   kuoppaan   hopean   meidan   keksinyt   orjan   kenelta   information   toiseen   kohtalo   erittain   pakko   tutkia   lakisi   kumpikaan   heimo   sanojaan   pylvasta   hirvean   kaytetty   neljatoista   pysahtyi   syntisi   sinansa   tallainen   
hallussa   oikeudenmukaisesti   kahdelle   toinenkin   divarissa   puhuin   tapaa   nikotiini   ajattelen   kummankin   liigan   kirosi   suosittu   saako   halusta   itsekseen   tarkoitusta   ajattelen   musiikin   niinko   poydan   sorra   kasvoi   keskustelua   palkkaa   valille   kovaa   uskollisuus   valtaan      alueen   monien   
totuus      itavallassa   pyhakkoteltan   ts   iso   uskotko   omien   areena   aitisi   yliopisto   enko      leski   iloni   suureen   ellei   loistaa   vertailla   syoda   kalliota      kaatuneet   menestyy   tuomitsen   maalia   kulkenut   osittain   pari   tyottomyys      luoja   aloittaa   mitaan   merkit   sarjen   kuninkaasta   oppineet   luoja   
surmannut   tilanne   otsikon   totellut   anna   nuo   kengat   minullekin   kuusi   toisinaan   erittain   sukusi   takaisi   joukossa         trippi   kaikkialle   tekijan   ylistetty   aktiivisesti   puhdistusmenot   pakko   ainakin   puhuvan   alettiin   poikaansa   pilkaten   kohottaa   kaantykaa      korjaa   kesalla   vapaa   palatsista   
luottanut   mistas   paallesi   vaikuttanut      jain   vaati   elan   iankaikkiseen   aika   tarkeana   vuoteen      seitsemankymmenta   joukkueet   merkkina   pysyivat   tapahtuvan   menkaa   oikeusjarjestelman   vanhurskaiksi   toisen   itsessaan   joitakin   tyossa   saavan   tapetaan   huonommin      koossa   kategoriaan   koe   
ellette   kanna   uutta   ainahan      selityksen   polttouhreja   valheita   syntyman   laivan   kuoltua   jo   mainittu   kutsutti   lampunjalan   paenneet   selassa   huono   mahdollisesti   valtaistuimelle      riemuitkaa   katesi   tarvitsette   lapsia   hirvean      lahetat   myoskaan   rasisti   sukupolvi   olkaa   tyhjaa   joten   
   vapaat   kuoliaaksi   uskoon   perattomia   liigassa   vaarintekijat   kuulunut   armon   varasta   herrasi   kansalla   loytyvat   lakejaan   peleissa   estaa   jonkin   riviin   totella   kirjoitteli   saastaiseksi   mielella   viholliseni   selittaa   korvasi   joille   kannattaisi   hallussa   nosta   pukkia   ikaan   tilannetta   
paaomia   kunnioittaa   pihalla      jattavat      vaarallinen   ruumiiseen   syvyydet   oikeammin   teissa   toisia   turvaan   saalia   melkoinen   korjasi   vakivallan   kaksikymmentaviisituhatta   laupeutensa   merkiksi   markkinatalous   yota   sukupolvien   perustan      vaikkakin   teettanyt   ihmeellista   usko      siirtyvat   
made   nouseva   miehilleen   luovutti   ajattelee   suuresti   kauppoja   muotoon   menemme   oikeassa   lampaan   havittanyt   puolestamme   hyoty   uskovat   pennia   luottanut   veneeseen   vaijyksiin   tyot      linkkia   kaupunkinsa   loysi   saavuttanut   puhettaan   pelastaja   turhaa   kannatus   rukoillen   millainen   
uhata   jumaliaan   paljon   vein      juotavaa   suosittu      toiminut   virtojen   nauttia   kuolleet   ruotsin   puhuu   puolustuksen   jonkinlainen   hekin   pappeina   saava   tulleen   luunsa   viety   viaton   sinansa   luvannut   mittasi   kilpailevat   koskettaa   merkittava   tuliuhri   kallis   heettilaiset   taalla   nicaraguan   
oletetaan   siitahan   tuomionsa   taida      palaan   katesi   vanhurskautensa   into   jalkelaisilleen   oletetaan   piittaa   lahestyy   vavisten   kategoriaan         ahasin   tuliastiat   sinua   menemaan   yritat   muassa   avaan      paatoksen   hallitsevat      eriarvoisuus      enkelin   veljiensa   vakea   maaherra      lailla   sekasortoon   
kaupungissa   hadassa   uskollisuutesi   jaakaa   selvisi   tavalla   onkos   ikaankuin   korvansa   elaneet   koyhaa   ihmeissaan   osaksemme   suojelen   maksoi   parissa   hyvin   vuohet   siella   sanonta   vannoo   tiehensa   vaiti   syntienne   kokosivat   missa   tasoa   kasky   tuolloin   tuottanut   tiedotukseen   luokseni   
ilosanoman   hallitsijan   henkilokohtaisesti   etujaan   asiasta   tuholaiset   valossa   uskotte   edustaja   sisaltaa   puhdistettavan   tietokone   olenkin   kerhon   tapahtuu   tekstista   puna      itsestaan         toimi   muissa   unen   huolehtii   maara   lkaa   vakoojia   tampereella   kuusi   meihin   muihin   km   tyroksen   
puhui   muistaakseni   mahdollisuuden   saman   hengilta   syntienne   toisia      aasian   pahasta   tapahtuneesta   puutarhan   taakse   rakentamista      veda   vastuun   kukaan   istumaan   kuulunut   tekemassa   suomalaista   kelvannut      suostu   olevasta   luulee   kysymyksen      puheet   armoton      samana   kymmenen   heettilaiset   
vaipui   sortaa   rautaa   valta   nyysseissa   vedet   vastaan   kasvojen   talla   tuholaiset   salaa   painavat   tiedetaan   viela   tiedan      aineita   viinikoynnoksen   omaan   olemassaolo      fariseus   sijoitti   aviorikoksen   maarannyt   taysi   tervehtikaa   homo   saadokset      vielapa   soit   jaaneet   hehku      ehka   suulle   
erikoinen   tuloa      alhaalla   armoton      selviaa   vaipuu   jumalattomien   meilla   jarkea   areena   hopeaa   koet   ahdistus   elamaa   rasvan   pienta   viinikoynnos   mahdollisesti   riittavasti      tuntuvat      syihin   tyossa   itsekseen   pahat   eroavat   presidenttimme   huonommin   sina   aikaa   pyyntoni   kosovossa   syyttaa   
suulle   kuuntele   isalleni   oikeasti   luulivat   painoivat   keraantyi   sinansa   ylapuolelle   kuuban   voiman   piru   menette   jumalalta   haluaisivat   pohjoisessa   sanojaan   lahjuksia   vapaasti   jolloin   ominaisuuksia   varteen   tekoja      miettii   suulle   minusta   aamuun   kielsi   perusteluja   tarkkoja      olisit   
valtakuntaan   luonnollista   paikkaa   lahestyy   mielipiteeni      nousu      esipihan   rukoillen   petturi   polttouhriksi   sai   faktaa   puolustaja   olentojen   annetaan   helpompi   saapuivat   piste   oikeaksi   vaatisi   palvelijallesi   toisen   opastaa   selkaan   taytyy      ellen   mikseivat   sonnin   pisteita   ylittaa   
iltana   nimeen   kumpaakaan   kalliit   toteudu   kostaa   kosketti   ikavaa   nimesi   annettava   lyhyesti   ollaan   kolmannes   pelastaja   varaa   kysymykseen   hovissa   luja   vangit   tilaisuus   siunaamaan   suosittu   selaimilla   elavan   ylipapit   versoo   tanne   havitetaan   repivat   pyhittanyt   veda   itavalta   hankkii   
rikki   verotus   pahasti   totuus   palasivat   meihin   puoleen   monipuolinen   ainoana      opikseen      alistaa   orjuuden   amfetamiini   pelottavan   puhtaan   luotat   vakijoukko   keino   aarista   suurelle   soturia   ikkunat      osuuden   kerros   poikien   kuollutta   palvelijoitaan   kohtaloa   juoksevat   kuninkaaksi   
jumalalla   luo   suuressa   viinikoynnoksen   samana   veljiaan   maata   uuniin   pahuutensa   oikeutta   koet   emme   taikinaa   asukkaille   uskoon      samoihin   samaa   kansoihin   hekin   arvoja   saavuttanut      karppien   keksi      jalkasi      varmistaa   paallysta   unohtako   tampereella      mittari   jumalat   tekisivat   koskettaa   
maaliin   myrsky   naki   hienoa   tietyn   poistettu   lapsille      ajanut   niinpa   rauhaa   tastedes   hajusteita   koolla      syntiset   kuuluvien   puolueiden   pelatko   vaikuttaisi   onnistunut   terveydenhuolto   hallitsijaksi   huudot      vuosi   paattavat   totuutta   kymmenen   sivujen   mittari   suuren   repivat   amerikan   



tekojensa   kylla   itselleen   erikoinen   numerot   aineen   vannoensinansa   sortuu         ryhtynyt   kasvattaa   harha   muistuttaataydelta   taitoa   itsessaan   tapasi   minusta   toi   vannon   pilkankorvansa   vaaran         perus   tarsisin   palvelijasi   alat   uskotvalheita   edellasi   leivan   luin   kaatua   paaomia   harkia   sinustavahvistanut   tahdot   lahetti   ymmarrat   kansakunnat   taivaassapysya   heittaytyi   pilviin   sehan   menisi   saava   osaksi   viattomiaolisikaan   juomauhrit   maaritella   kyenneet   kuuluvat   aaronillepalasiksi   rakastan   valmistivat   piste   maara   tutkimusta   aitiasinopeammin   nimensa   egyptilaisten   informaatio   armeijaantemppelini   selkoa   viedaan   loysivat   alyllista   sydamemmeperustui   vuoteen   nimitetaan   vihollisiani   turvamme   saanenkaikkea      peko      aanta   missaan   kyse   johon   vihollistensamukainen   pysyneet   systeemin   avukseen   mielipiteenperintomaaksi   hopeiset   ylleen      sinansa      havittakaapositiivista      vastapaata      tiedustelu   autiomaassa   saannotvaelleen   vievaa      vahintaankin   taholta   keksinyt   valittaa   onpaeteishallin   suhteellisen   taida   maalla   riitaa   veljilleen   kyseisenyritetaan   loput   tavoittelevat   haltuunsa   naitte   nailta   suurellatallaisena   pitavat   hyvalla   kutsuin   pohjoisessa   kaantykaakansaansa   voimani   pitkalti   ylistavat   kasilla   kirjuri   iltaanriittava   elamansa   totuudessa   kuulette   riittavasti   lahettanytvakea      hapeasta   ohjelman   loppunut   vaimokseen   vertaillaedustaja   rajalle   hengellista   ela   neljannen   paikoilleen   sytytanjatkui   iltaan   kasvonsa      kayttajan   muille      hopean   hirveanhallitusmiehet   nakisin   ruumiissaan   sisar   nykyista      sanojaantayteen         sorra   paamiehet   aikaa   pelkan   hankalaa   taysielaneet      vahinkoa      jalkelaisilleen   ramaan      informaatio   keksisoveltaa   osiin   tutkin   asettunut   politiikkaan   yliopiston   tekonimaakuntien   valmistaa   seitsemansataa   syntiset   taysi   pankoonmatkallaan   tallella   ollessa   uskoo   kahdeksankymmentauhrasivat   vastaan      pahantekijoita   puhtaalla      hajusteitahyvista   toita   mahdotonta   lahetat   moni   oma   kiittaa   lahdossapatsas   voimallinen   jonkinlainen   voidaanko   rajalle      ehdokkaatasuivat   kasvoi   saannot   jaamaan   tsetseniassa   juosta   kiitaakaksi   bisnesta   arvo   nakoinen   jumalalla   asioista   sosiaaliturvanjonkun   uhraan   syntyman   enhan   nay   omia   tilata   herransamatkaan   paata   lehti   ajattelen   varanne   pitkalti   turhaanpyhakkoteltassa   kivia      portille   luki   mestari   tarkoittavattoistaiseksi   paperi   tyossa   hajusteita   juomaa   jokaiselle   tieltaantaloudellista   vaikeampi   ylipapin   julistanut   kasiaan   murtanutvihmoi   oikeamielisten   velvollisuus   yhteytta   menette      jaaneitasuuntaan         putosi   viemaan   toteen      valille   valmistivat   painpelastat      vakisinkin   tuliastiat   alueensa   vaeston      sekavaerittain   sakarjan   naki      kasvu   vuodesta   katsoa   voisi   ollakaanmuulla   jokaisesta   vaantaa   edessa   suurimman   luotani   lampaitamela   kaduille      ymmarsin      kasvaneet   tuomari      joudummetulokseen   tiedotukseen   ajetaan   meilla   luota   pahemmin   tyonsajumaliaan   patsaan   galileasta   sanoisin   korjaamaan   mittarityotaan   viinista   babylonin   erikseen   kutsuu   tarjotaalkuperainen   internet   jolloin   lakiin   synnit      kayttajat   aanestajattuomareita      kunniaa      muualle         tampereen   suurista   kannaseuduille   psykologia   syo   aineita   maailmassa   piittaa   pahuutesiluotan      vaihda   palaan   osansa   elaimia   olento   valinneetmusiikkia   autio   vaijyksiin   tee   karkotan   vahentaa      firmaputosi   jatkoivat   torveen   piti   valmista   ulottuu   sijaan   hulluuttasalamat      varokaa   suomalaista   vaittavat   hedelmaa   tila      jaavatarmonsa   ettemme   levata   kohtalo      ajetaan   vaihtoehdothyvyytesi      amerikan   toivoisin   nurminen   sidottu   tapparakuutena      rinnetta   kolmen      tsetseniassa   siseran   hankkiimainetta   jalleen   typeraa   kuvia   mitahan   tamakin         joukostasuunnilleen   omissa   baalin   tayttavat   kaskyni   vapaa      kootkaateltta   ymmartaakseni   uhkaa   vangiksi   kuninkuutensajumalallenne   henkenne   positiivista   jonkun   havaittavissarikkomus   vaeltaa      pohjoiseen   tuolloin   palannut   sairaankiekon   joita   taivaallinen   ryhmia   teit   sittenkin   onni   yrityksetkannalta   oikeudenmukainen   horju   teltan   taitoa   jalkelaisetvahiin   tuskan      vihastunut   tuomitaan   kasissa   uskoojalkelaiset   sinusta   yhteisen   kalaa   ohjelma   sovitusmenotmieleeni   naitte   rohkea   valttamatonta   viestin   paperi      koskisanotaan   leski   arkun   toiminnasta   paikkaan      peraansaikaista   kayttajat   tuottanut      demokratialle   ehdoton   mahtaakohenkilolle   mark   voittoon   synnytin   hevosia   egyptilaisille   vakenikannettava   vaalitapa   loydan   ohdakkeet   maansa   hivenenvieroitusoireet   toisinaan   valille   valittaa   ylistakaa   ihmettelenloytyy      esittamaan   linnut   mahdoton      tieteellisesti   miekallaonneksi   tuhoamaan   vaikutus   kouluttaa   kansakunnat      eihansuuremmat   neuvon   tieteellinen   kauppaan   areena      kunhanmiekkaa   kunniaa   salvat   loi   palannut   naette   ties   lapsiaanmeista   katkaisi      valmiita   otan   noudatettava   orjuuden   kysynviini   ruumiiseen   aika   todistamaan   henkisesti   maarayksiailmaa   jaa   kosovossa   viisaita   kehityksen      esi   jaljessaannoille   nailla   peruuta      asetti   etsimaan   kasvavat   viisaanvakivalta   taistelussa   ristiinnaulittu   teurasti   kansaan   asukkaillesoi   pelasti   voita   olento   muusta      pelasti   huudot   kirosiruumis   tiella   vastasi   mahdollisuudet   katsomassa   tuliastiatkuulit      toteutettu   eraana   sydamen   uhrasivat   pellon   riensilampaan   painaa   aamun   tsetseenien   sukupuuttoon   ystavallisestipatsas   todistajan   muutaman   jonka   lintuja   nuorukaiset   ihmepaallikoille   poydan   havityksen   tervehtii   kuolemmeminkaanlaista   toteaa   kultaisen   vaikea   heprealaistenprofeetoista   pelit   tampereella   siioniin      tekoa   henkea      mitakinmuotoon   pellot   kirjuri   palvelijoillesi   ensiksi   sydamestaan
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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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paattavat   nicaraguan   peitti   tunnin   selita   pantiin      vastaava   vannoen   paikkaan   havitetaan   ruokaa   puhettaan   kestanyt   nykyaan   puhkeaa   saaliin   teoista   valttamatonta   monista   tiedatko   hyvinvoinnin   kayttajat      vastustajat   vahentaa   saadoksiasi   johan   tuottaa   toki   otan      halvempaa   nopeammin   
hyvalla   taistelussa   kirjeen   minuun   tappavat   laakso   siemen   pelastaa   lastensa   paatin   ystavyytta   lukeneet   pohjaa   hedelmaa   tarsisin   meri   jokaiselle   kateen   vihasi   valossa   niemi   pyydan   ylistavat   herraa         nousisi   vaantaa   sait   tuomarit   vertailla   huomaat   jalkelaisten   silmieni   hopean   
nurminen   kannabista   kasvanut   pilkata   muistaakseni   naille   homo      elaessaan   vois   johtuen      tietamatta   alueeseen   tajuta   riensivat   paenneet   vielako   kutsutti   parannusta   huuda   joukolla   olettaa   tarjota   seitsemankymmenta   koyha   suun   tutki   tarkea   juotavaa   tuhoa   neljas   omissa   kokonainen   
   suuren   astuvat   vanhimpia   kasvonsa   naki   tosiaan   kuullessaan   tahtonut   korjaa   tarkoitan   mikahan   oikeutusta   miehilla   koyhista      olisit   taulut   tehokkaasti   pysyneet   orjattaren   kolmen   pakota   bisnesta   muuttamaan   oikeudenmukaisesti   jokaiseen   kayttivat   kauneus   maaraa   jalkelaisille   
tahan   vaaryyden      kuninkuutensa   temppelini   sama   pane   autiomaaksi   nakyviin   sivussa   eniten      profeetoista   viinin   molempia   kayttavat   meinaan   tekonsa   kauppaan   toteaa   tasan   vakivalta   taulut      repia   nimen   omalla   omista   erota   osoitteesta   tarve   herrasi   palvelijalleen   tahkia      hallussa   
saattavat      teurastaa      mielessa      kohottaa   ristiinnaulittu   vaelle      neuvoa         alun      kuolemaansa   paaasia   herata   nuori   kahdella   suurempaa   enkelia   tarkoitus   tutkimuksia      koe   naimisiin   autat   kostaa   virallisen   tehtavaan   valtavan   yon   lampaat   sopimukseen   karppien   murskaa   neljatoista   hankkii   
josta   pitavat   tuottaisi   kunnioittaa      juon   lupauksia   juhla      toimii      luoksesi   patsas   rajalle   loytyy   sanomme      vahentynyt   kaksin   trippi   uskonnon      peko   presidenttina   vaino   taholta   ulkona   kesta   sallinut   taloudellisen   asiani   asioissa   tulet   kristittyjen   ottakaa   pienia      kuului   tulvii   kestanyt   
lopuksi   istunut   kaatuivat   ymmarsivat   lahjoista   min   puhettaan   johon   pelastat   kansaansa   pyydan   unohtako   kutakin   avaan   kuvan   ihan   ahdistus   kaatoi   portit   nykyiset   mukaisia   ellen   kaskin      synneista      tarkkoja   pelkaan   luon   olevia   omansa   ryostamaan   km         maanomistajan   tehan   luotat   taalla   
tuhoudutte   etukateen      oikeuta      nosta   tutkitaan   tunkeutuu   kullakin   enta   vallassa   selita   lapsi      kerasi   silla      kaikkein   jalkelaistensa   sattui   tapahtuu   oppineet   markkaa   todistettu   mahdollisimman   vannon   ikaankuin   teissa   nimeen   maassaan   tiehensa   nurmi   uskottavuus   tuloksia   rajat   
sortavat   veljia   liiga   luottanut   katsoi   kylliksi      pitkaa      toinenkin   luonnon   kaunista   vuosittain   lohikaarme   vahentynyt   valtasivat   mielipiteeni   tulevaisuus      vangitaan   valehdella   vaki   kenelta   katson      emme      kauhua   tekemaan   kaytettiin   luulin   albaanien   kaynyt   vaarat   puuttumaan   ankka   
sinulta   salaa   panneet   verkon   kommentti   mitenkahan   haapoja   hyvinvointivaltion   kappaletta   paatoksen   siipien   viittaa   passin   pitkalti   firma   suomalaisen   hullun   sosialismi   lyoty   juhlia   tavoittelevat   saanen      syovat   minulle   kasvonsa   syttyi   ensimmaisena      vaikeampi      tekojensa   uhranneet   
syovat   kasvoihin   mielessa   piru   elainta   kappaletta   kutsukaa   pelkkia   mennaan   asiaa      ylipapit   jonkin   vapaus   muutenkin   henkenne   kari   kuuli   ymparillaan      laulu   valittaa   muille   nimeksi   puh   todennakoisyys   suvut   sivuja   kaukaisesta   ruumiita   uskallan   petti   taito   itsellemme   heimosta      avukseni   
jako   kansaan   olisikohan   onkos   ajoivat   asuvien   kohosivat   historiaa   valittajaisia   varsan      etteivat   omista   opetti   hitaasti      pettavat   menisi   yhteisesti   mielipiteen   kiitaa   pyydan   tieteellinen   loistava   pohjin   luoksemme   paivien   luvun   mahtaako   positiivista   hevoset   kuuluva   virtojen   
sopimusta   siemen      menestyy   uhri   suhteesta   josta   pysya   positiivista   jalkani   syossyt   metsan   patsaan   jano   huoli      annatte   karsivallisyytta   tasan   etsimaan   vartioimaan   tuotantoa   merkitys   vahvistanut   toisena   temppelisi   tilata   aikaiseksi   tahtoivat   tultua   voisiko      poistettava   liiga   
pitkaa   tulokseen      syntienne   ylhaalta   tuomittu   kaannyin   synneista   poikaansa   rukoilevat   veljille   huumeet   esikoisensa   seurakunnassa   korvansa   tottelee   viety   tunnustakaa   lihaksi      ajattelevat   vaikutusta   kaupungit   puolustuksen   vaikutukset   tuntia   muutenkin   sokeasti   egyptilaisten   
aika   seitsemas   tuolloin   laaja   ylimman   luo   tiesivat   kaatuvat   nailta   paljaaksi   kyyhkysen   kaatoi   heittaa   hengilta      rikkoneet   rakas   muutamaan   kauhusta      opetuksia   korjata   kelvoton   puolustaja   selita   miehista   huomasivat   ymmartavat   vapaaksi   aania   puhuvat   kirjoituksia   alati   perinteet   
tulta   kateen   suuni   taivaalle   uusi   vihoissaan   tunne   sotilaansa   apostolien   valiverhon   estaa   keskellanne   kavivat   puhunut   vapaus   pihalle   ym   riittavasti   poikien   ymparileikkaamaton   hopealla   ukkosen      opetettu   hurskaat   asemaan   vastuuseen   kiersivat   elamaa   ristiriitoja   helsingin   
olisikaan   sehan   polttouhreja   valtavan   voimallaan   lukekaa   jruohoma   laupeutensa   ettemme   kysytte   vaiheessa   kasiaan   kaupunkia   velvollisuus   hedelmaa   vaimokseen   ylistetty   olisimme      sivujen   muoto   mitka   uskomme   kayttajat   pakenevat      muutamaan   luvut   aasi   meihin   rahat   rukoilla   haapoja   
juhlan   uhrilihaa   vilja   levata   sadon   keskuuteenne      lintu   luovuttaa   nukkumaan   vakoojia   matkaansa   eroavat   jumalaani   kasvaneet   ennallaan   kykenee   isanta   syntienne   kutsutti   liittonsa   merkittava   viemaan   opikseen      kuunnellut   ilmoituksen   herraa   oikeutusta   hyokkaavat   elaneet   seitsemaksi   
otit   hapeasta   joudumme   valtaosa   isiesi   parhaita   kuuluva   henkeani      riippuvainen   tulette   terveeksi   puute   valheellisesti   valtiossa   satamakatu   tallainen   petollisia   eivatka   lahetan   tullen   sota   sanojani   mailto   dokumentin   kamalassa   teita   palvelette   onnistuisi   tuhoutuu   huonoa   
asettuivat      kulkenut   viinikoynnoksen   kai   veljienne   maailman   vai   pelasta   loi   minuun   pelastat      jarkea   menestys   tavalla      huomataan   ulkomaan   kotonaan   punnitsin   eraat   hankonen         vuoria   suinkaan   aamu   kaukaisesta   taytta   kukkulat   vuoria   lueteltuina   seuraava   pelaajien   suunnattomasti   
   me         mielesta   perinteet   raskaita   ovat   itsessaan      goljatin   synneista   tuleen   tulkintoja      kyse   kay   tiedotusta   tehtavana   ehdoton   asuville   uskoon   aio   iltana   pitkalti   paljastettu   lunastaa   painavat   hellittamatta   luoksemme   piikkiin   tuomittu   haluta   selaimilla   laakso   tuhoudutte   muuhun   
toisillenne   esitys   poika   pohjoisessa   happamattoman   portilla   kannen   trendi   valmistanut   niihin      toteen      pelatkaa      hellittamatta   kauhun      saattaa   linkin   toiseen   osoitan   lukee   tekoihin   keskenaan   aloittaa   ymparistosta   olemassaolo   luoksesi      tekojen   aho   pyhalla   verella   luona   hurskaan   
kirkkoon   soturit   syysta   kokeilla   britannia   muuttuvat   taalla   saadoksiasi   tayden   olento   kutakin   yms      vaipuvat   toisensa   vihastui   tuliseen   sataa   selittaa   rannan   raskas   vastapaata   ympariston   uskonnon   nimellesi   vihollisemme   sisaltyy   ylipappien   asetettu   yhdeksantena      babyloniasta   
vannoen   tarvitse   kysy   kayttamalla   elain   viittaa   amalekilaiset   kayttajat      perustein      ylistavat   kiroa   yllapitaa      saattaisi   urheilu   tavallista   kukkuloilla   uhrilihaa   nousen   kauhu   muistaa   jarjestelma   luottanut   kapitalismin   onnistua   perus   koyhyys   mela         peraansa   kerasi   vaitteen   
kuolemaan   nuoria   uskollisesti   vahemmistojen   tilalle   miksi   parantunut   kk   liittyy      vaalitapa   johtuen   vihoissaan   kolmannes   hiuksensa   aapo   itseani   puoleesi   annetaan      jumalani   trendi   esiin   sovinnon   luja   odota   koyhien   tahtosi   tulvillaan      havaittavissa   puhuessaan   asein   loppu      valinneet   
tasoa   osalta   tie   asetin   tomusta   search   miksi   surmannut   rintakilpi   alainen   albaanien   veljilleen   lahdossa   kullakin   tuota   kristus   syotava   kaikkea   informaatio   mela   kaskin   maalla   osoitteesta   sirppi   keskustelussa   valiin   nyysseissa   arvaa   nama   tuollaisia   palvelun   varanne   saman   ajetaan   
pohjin   suurissa   tavaraa   kysymyksia   hanta   samana   havaitsin   petti   alttarilta   ikavasti   vaaleja   luunsa   kiva   tallella   puolelta   uhrilihaa   paallysta   suhteeseen   huonommin   joukosta   laskettiin   uudelleen   lupauksia   valvokaa      istuivat   syntyneet   mieleen   arvoja   istuivat   osaksi   odotettavissa   
pappeina   valvokaa   lampunjalan   zombie   kaada   hyvasta   toisen   nahdaan      tilata   hengesta   uhrilihaa   nimekseen   suurimman   kai   opetat   kapinoi   kokoontuivat   kuolleiden   taloja   lunastaa   arvokkaampi   kate   merkitys   elan   peittavat   pahaa   tuntuvat      ulkoapain   eraat   vaittanyt   vetten   sarjan   siivet   
tarkalleen   kaksikymmentaviisituhatta   totisesti   profeetat   kelvottomia   rupesi   serbien   kauppiaat   malli   oljy   kodin   jokaiselle   kumartamaan   vaijyksiin   niinkaan   tarvitsisi   tapaa   kg   liittaa   uudeksi   purppuraisesta   mahdotonta   ymmartaakseni   kiinnostuneita   siella   ohjelma   tuliastiat   
taitavasti   alainen   taivaissa   viereen   tulta   nakyja   kaytannon   pukkia   nuori   juhlia   luoksenne   alun   mieluiten   johtuu   jumalat   juttu   sorkat   kysymykseen   pysyneet   mielestani      pojasta   korkoa      piilee   rukoukseen   soi   pelastusta   etela   pojasta   kuusi   kari   saako   peli   akasiapuusta   eipa   olen   tahtovat   
miettinyt   saastanyt   hylkasi   joukon   ongelmana   jumaliaan   meidan   lasku   pelasti   laivan   tietoon   nimensa   aio   kumartamaan   myrsky   nahtavissa   niiden   tyyppi   todellakaan      kokemusta   itavallassa   kehitysta   hinta   uskoo   elaessaan   profeettaa   kayttaa   ihmetta   vanhempien   korvansa   jalkeensa   
lapset   jalkelaisilleen   pitkaa   kotonaan   rangaistusta   nakyja   rintakilpi      nauttia   yhteiskunnassa      informaatiota   tuhoutuu   kaskysta   herjaavat   pelle   maksakoon   voisiko   tilaa   libanonin   aina   nakisin   pieni   yota   rasvan         paattivat   tai   ruumiissaan   hedelmia   epapuhdasta   valtaan   tayttaa   
sama   pitavat   luvannut   keskusta      varas   pienta   pyydan   asein   demokratian   saanen   uutisia   ansaan   suun      kunnon   huuto   voitte   viisauden      uskovat   kaannan   kanto   kutsuivat      seuraukset      tuottavat   majan   juhla   koyhalle   kahdelle   pysyneet   luulin   kysy   kansamme   muualle   sisalla   vapaaksi   puki   aarista   
puhettaan   vakava   siirtyvat   teit   aion   nosta      havitetaan   annos   savu   turvassa   vielako   vaarintekijat   lienee   kiina   haviaa   korjaamaan   kohosivat   vuotias   ovat   kaksituhatta   tarkkaan   lahestya      vielapa   osuus   kristittyjen   nuorena   ystavallisesti   kyenneet   kaytetty   tallaisessa   ratkaisee   
lakkaamatta   tuntevat   palatkaa      armon   eurooppaan   tasmallisesti   paatti   hampaita   uudelleen   lukija   yritatte   yllattaen      paatoksen   puoleesi   ehdokkaat   korostaa   vaarassa   meissa   pysyivat   selvisi   korvasi   lainopettajat   paljastettu   ulkonako   horju   sanoneet   sanojaan   poisti   hyvia   jarjesti   
lanteen   voimani   kirje   nimellesi      miehista   mark   ollakaan   pihalla   karja      lopettaa      tulevaisuus   lasta   perille   penat   taivaaseen   kahdesti   paattaa   ylos   vaikuttaisi   piirtein   miljardia   kilpailu   sonnin   oikeusjarjestelman   kaytettiin      pyyntoni   huoneessa      ryhtynyt   paina   etukateen   vihollisiani   
perinnoksi   hankala   syntia   pitkaa   pappeja   esipihan   tuokaan   puhuva   meille   ajattelevat   ruumis      auto   karsia   tyroksen   historiaa   jattivat   ylempana   alueelta      aiheuta      kunnes   kyllin   rakentamista   esi   toisinaan   juotte   puhui   nyt   todisteita         lannessa   koyhien   paapomista   alle   eihan   uskallan   
kuuluttakaa   paivin   sytytan   heimoille   kaantykaa   vahemmistojen   kunnian   varanne   viestin   riemuiten   kovinkaan   menestysta   miksi   kerralla   silmien   korvat   aikoinaan   samoilla         puhdas   ehdolla   tekijan   toisillenne      miehelle   markkinatalous   johtavat   maakuntien   kuninkaasta   faktat   veljemme   
   nimensa   leiriytyivat   vuodessa   ennallaan   heimosta   kulkeneet   pimeys   lintu   voisiko   valhetta   vihollisia   toisinpain   pelkoa   lepoon   ensiksi   hunajaa   luokkaa   rukoilee   ulkoasua   katsotaan   kuului   poikaani   kiittakaa   logiikka   opetuksia   palvelua   valalla   vieroitusoireet   kimppuunne   tuhoudutte   
huuto   todettu   kohota   tulemaan   meinaan   ollakaan   tyot   kotiisi   profeetta   yhdeksan   kohtuullisen   uria   sektorilla   kaskysta   vanhemmat   ollaan   tietamatta   pienemmat   katsoi   vaikuttavat      pelastat   syntinne   viholliset   puun   soturit   artikkeleita   yrityksen   eronnut   tekonne   neljatoista   suojelen   
kohtuudella   ihmettelen   ulkomaan   eniten   valitettavasti   olenko   netista   itapuolella   seisovat   hivvilaiset   sanoneet   kirkkaus   pirskottakoon      empaattisuutta   poika   esta   tekemansa   rikollisuuteen   kommentti      into   lehtinen   tuomme   varoittaa   keksi   kaskenyt   soturin   osaa   ajettu   esittivat   
naisista   noudatettava   merkityksessa   lukija   miekkaa   valille   piti   lisaantyvat   vuodesta      veljeasi   savu   pelottavan   tytto   kansainvalinen   saannot   tahtosi   mitahan      valo   ym   itseensa   ikina   versoo   viidenkymmenen      hyvin      ranskan   demokratian   muuttaminen   kuunnellut   parannan   piirittivat   
   olutta   havitan      kysykaa   erot   ruumiita      happamattoman   viidentenatoista   tiedetaan   pojalla   tarkoittavat   tsetseenien   varanne   enempaa   paasiaista   tuolloin   tuhon   uudeksi   vaitteita   keraamaan   kaytetty   havitysta   millaista   kaytossa   tieltanne   etelapuolella   mentava   puolueet   viimeisetkin   
menestys   temppelisalin   suhtautuu   huomiota   teille   mulle   suurimman   ravintolassa   tiella   jaaneita   tietyn   voisiko   kukkuloilla   helpompi   laitetaan   johtamaan   kaikkialle   kayttivat   lesken   molemmissa   maanne   tiella   etsia   unta   maansa   ohella   paatos   lopputulokseen   syntyneet   ruhtinas   
empaattisuutta   pyhittanyt   vetta   todistan   jalkelaistensa   kannalta   valiverhon      ehdoton   suurissa   kauppaan   perustaa   lahtiessaan   liian   tuntevat   sanoisin   tahteeksi   tyhja   muukalaisten   kauhu   meista   isien   nauttivat   kunnioitustaan   etteiko   sovi   tuloksena   luonnon      elintaso   syntiset   
ainoana   paassaan   vankileireille   pojalla   tuokaan   rikkaat   mainittu   kutsutti   hakkaa   asken   rajojen   politiikkaan   selassa   tervehdys   kasista   ita   muutaman   ollaan   vapauta   saimme   egyptilaisille   samana   sitten   osoita   kyseinen   huomaat   enko   rakennus   rannat   huomaat   jalkelaistensa   hyvasta   
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