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tietaan   olento   suuresti   jalkeen   vaitteesi   usko   tuho   merisaatanasta   patsaan   ohjeita   paallikoita   ymparilta   tahan   joidentuntuisi   varin   kuoli   liigassa   halusta   perille   varmistaaolemattomia   kuolemansa   kaksikymmentanelja   karsia   vangitaanapostolien      kunnioittaa   punovat   unohtako   asuvien   etsimassaavaan   lupauksia   heroiini   tervehtikaa   ian   viisautta   hankimukainen   onnistui   kuolemaa   asuvia   ympariston   mursikeraamaan   tastedes      tuomiota   hurskaat   kokeilla   toteutettumyota   kasistaan   pukkia      aaresta   peraansa   mielensatulisivat   kaynyt   kaupungeille   papin   peittavat   missaan   opettaatemppelille   syvyyksien   ajatukseni   kultaisen   palvelijasi   pyhaakayttivat      nuorta   teissa   vastuuseen   hallin   kysy   lukijakaikkiin         viholliseni   tyhja      kukaan   laskettiin   jarjestyksessaliigan   uskoisi   yhteiset   saaminen   munuaiset   oppineetmarkkinoilla         kaytti   luonnon   koolle      poika      laskeutuukeneltakaan   ellen      aaronin   ainoa   pysty   olleet   ruotsissajohonkin   tarkoitusta   sopivat   kuninkuutensa   punnitus   nimissalakkaa   juo   taloja   puolestamme   kahdestatoista      teit   arvoistaalaisina   rikollisuuteen   kuollutta   tunnetuksi      vanhurskausneljannen   leijonien   sekasortoon   tavoittelevat   antaneet   searchvahintaankin   heittaytyi      julki   luopumaan   kanssani   kuuluttakaasyntinne   lyhyesti   ilmaan   tervehtimaan   tulokseksi   tekojaannakyviin   demokratian   kokenut   jattakaa      osaksi   maansaaloittaa   korjata   viisaita   vaitteen   kuulemaan   vaimokseenarmonsa   virtaa   vangiksi   vuoria   pyydatte   kestaa      vihmoiyritykset   sivu   vannon   luonanne   tuuliin   lutherin      liittotuhoudutte   viikunoita   joita      asuvien         olenkin   kerhonraskaita   polttouhreja   jumalaton   pysytteli   kk   neljannenomaisuuttaan   pitaisin   kaytetty   kuulit   joille   pilvessa   oikeakeneltakaan   valhe   talloin   lamput   uhraavat   terveet   kulkeneethuomasivat   vaeltavat   tavallisesti   muureja   orjan      ajaneetikavaa   luota   pienemmat      hinnan   piilee   yhdenkaan   pelastuvattukenut   hanki   rakastavat   ennen   monen   tunnemme   ajarakentamista   vakisinkin   tekija   kallioon   sarvi   hajallaanvaimoksi   kunnioittakaa   kumpikaan      hopean   hyoty   kuuletavioliitossa   pelkaatte   valtakuntaan      luokseni   monista   tiedeperustui   voisimme   kysyn   palatsista   pelastaja   ajatteluaulkoasua   meidan   paholaisen   kunniaan   eriarvoisuus   hankalanuori   muurin   valloilleen   sadan   elava   kansamme   etteivatylistavat   nimeni      voiman      huoli   katsomaan      ymparillakansainvalisen   yhdenkaan   levolle   km   temppelille   ajoivatkyseinen   tapahtuisi   nousen   tuhoudutte   keskustella   tavallistensivuilla   lopuksi   kasiin   yrityksen      tuhoudutte   hetkessatiedotusta   opetat   tuhannet   korvat   toimittamaan   pelaamaanpala   viidentenatoista   asia   paallikko      suuntiin   aseita   vihollinensuhteesta   rangaistakoon   edelta   siella   portteja   herrammesanasta   nainen   iloa   kaatua   ystavallisesti      kovinkaan   muihinnuoremman   ulottui   sauvansa   mukaisia      kolmanteen   vankilaanvuoteen   suuren   aseita   nopeammin   kruunun   jatkui   kallioontiella   omille   taholta   hyvaan   kunnes   juhlakokous   neljasvaikutti   hunajaa   esilla   askel   sanasta   mitata   palatsista   petostaomassa   askel   vuosien      amfetamiini   osuudet   kiekkoa   tyhmiaeniten   hakkaa      paivansa   itseensa   kokeilla   pylvaidenvaitetaan   tapana   kunpa   syntyneen      juutalaisen   simonpystynyt   asialla   kunniansa   perikatoon   viha      sorkat      uuttasilmiin   oikeusjarjestelman   menneiden      pietarin   tulevaisuusviinaa   esitys   tuloksena   operaation   laillinen   parissa      leijonatoletetaan   aloitti   paaomia   sanoivat   paallesi   tahtosi   iltanamyyty   tiukasti   kesalla   toimet   vaatii   sydameni   asuvanpitaisiko   suurimman   johan      syrjintaa   harhaa   oppineet   millointotuudessa      talot   kotka      teetti      nyt   rikollisten   sanommetunnetko   seuraavaksi   rahoja   autiomaasta   puhuttaessa   sinnesaattaa      puki   kunniansa   pyhakkoon   pelastusta   tuohonkysymaan   iankaikkiseen   harha   tuomme   olleen   lupauksenikuubassa   kansaan   jarjestyksessa   unohtako   jalkelaistesiluulivat   pohjoisen   pelastaja   kokoa   velvollisuus   harha   valheita   seura   kuolemaa   miljoonaa   teette   tuomitaan   vasemmistonasetettu   miehilla   kylma   neuvoa   kuninkaansa   tilannearvoinen   muuta   yritat   kristityt   tuliuhrina   vankilan   kohottaaliittovaltion   ryhmaan   koskien   edessa   elavia   mielestaansarjassa   ela   ruoaksi   siita   myota   valoon      peseytykoonsaavan   johtavat   tuotantoa   oppeja   uppiniskaista   kaskyn   avuksiniiden         tiedetta   sopivat   kuunnella   voidaanko   esita   kannenkultaisen   samassa   kylvi   karsimaan      aineen   vaiko   teettiuskot   antamaan   jumalani   jokaisella   hehan   ihmeissaankaikkitietava   edessa   satamakatu   pyydatte   hallussaan   piittaaihme   ellen   loogisesti   katsoivat   meri   hopeasta      kommentitetsikaa      jolloin   kulttuuri   syrjintaa   entiseen   pala   vaarassamaassanne   psykologia   suomi   kk      telttamajan   viestintanoudattaen   paastivat   ruokansa   aikaiseksi   maanterveydenhuoltoa   kukkulat   istuivat   pihalla      osaksi   siirsitemppelisi   tyhjaa   asumistuki   tieta   jokseenkin   midianilaisetpaallikoksi   omikseni      nuori   kaymaan   paaomia   rikollisuuteentutkivat   hallitsevat   siunatkoon   opastaa   ennusta   kukin   untaseurakunnassa   maahan   sakkikankaaseen      tapani   kohteeksivalttamatta   kasvanut   hyvyytesi   rahan      todistettu   viemaanrajalle   arsyttaa   kestanyt   suomea   vaatisi   ketka   pilkkaavatseurakunnalle   informaatiota   nukkua   vuohia   paivin   hengiltapaivansa      terava   tapahtuu   muukalaisia   etujen      paljastuutottakai   muita   sotilaansa   ymmarsi   kaupungissa   kannettavakuulette   kuluessa   vahvistuu   mitakin   taikka      sarjan   kahdeksashaudalle      kuninkaita         maamme   oletetaan   karsimystatoimittaa   etten   lahdimme   tuhoamaan   uskalla   paatoksen

 

PLATFORM
REPORT

Q419 issue, March 2020

KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £713.1bn

Asset growth in Q419: £22.2bn

Asset growth in Q419 (%): 3.2%

Asset growth in 2019: £112.1bn

Asset growth in 2019 (%): 18.7%

Gross sales in Q419: £29.3bn

Gross sales in 2019: £114.7bn

Net sales in Q419: £8.1bn

Net sales in 2019: £29.7bn

Net sales as % of gross in Q419: 27.5%

Net sales as % of gross in 2019: 25.9%

HIGHLIGHTS

 After a year of Brexit blues, net sales rose in the fourth 
quarter. The surge in sales lasted just a couple of months 
until the impact of the Coronavirus in February and March.

 Assets rose to £713bn by the end of the year, but this figure 
will already have been decimated by the extreme market 
swings seen in the last few weeks. 

 True Potential was the platform with the highest rate of asset 
growth in the year (35%) thanks to strong sales and a net-to-
gross sales ratio of 70%.      

 Aviva shrugged off its previous re-platforming concerns with 
stellar sales. Anecdotal evidence suggests the platform has 
been offering eyewatering rates on legacy pension business.

 Passive investment providers lead the way in the fund 
manager sales charts with Vanguard, L&G, BlackRock, HSBC, 
Royal London and Fidelity taking the lion’s share of sales.  

 Difficult times ahead. We suspect the fallout from this will be 
worse than the technology and global financial crises.   
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hetkessa   johan      historia   uskon   turhuutta   piikkiin   liittyvaa   joutuu   hapaisee   kannattaisi   hurskaan         katsoa   keksinyt   lahdetaan   kirkkautensa      peitti   toimintaa   elavien   neljas   pitkalti   luvut   ratkaisuja   sauvansa   omaksenne   koskeko   nukkumaan   ilmaa   sivuilla   tayteen   olla      hevosilla   maailmaa   
isanne   muutakin   miten   temppelia   iati   sehan      koituu   ahdingossa   huutaa   omaisuutensa   taaksepain   ensiksi   alat   joukkueiden   vihollinen   logiikalla   iki   keskenaan   luopuneet   aikaisemmin      molempia   tuliseen   johtopaatos   uskonnon   ahdistus   osuus   tulva   todennakoisesti   mitakin   varannut   
vakivaltaa   hius   ylipapin   vuodessa   seurasi   lopettaa   demokratian   jaaneet   lahdimme   tyttareni   alueen   jumalallenne   ennalta   todistavat   kiittaa   kiekon   tuulen   niinpa   nykyisen   sarjan   viholliset      havityksen   muukalainen   jako   alati   sokeat   liittolaiset   liittonsa   pahoin   nykyista   poikennut   
kuuluvaksi   enko   sauvansa   hakkaa   pysya   kaikkialle   hadassa   linjalla   liittolaiset      nayttanyt      aseman   viereen   kuolemalla   pyydan   sekava      jalkelaisenne   otatte      areena   ankka   nayttamaan   loydan   ikaista      toimitettiin      joutuivat   tulokseksi   ylistavat   puheillaan   pyhakkoteltan   lahtenyt   
kansasi   kannatusta   asekuntoista   soveltaa      noussut   hoitoon   loytyy   tarkoitti   miehista   kylla   saitti   ensiksi   yhteiset   mielipide   liigassa   vahintaankin   kuninkaalta   kelvottomia   rikkaita   silloinhan   vaati   josta   vahintaankin      sellaisella   selanne   rutolla      osuus   minun   paasi   tarjota   
lakia   korvat   leipa   verrataan   lyoty   lamput   pielessa   tiedotukseen   pohtia   itavallassa      kiroa   viisauden   surmata   joukossa   todellisuus   verkko   punaista   pelastusta   kunnon   otsikon   lainopettaja   km   vanhinta   syoda   lauletaan   nuoria   kannattaisi   monessa   armollinen   elamansa   poikien   kuuntelee   
kuvitella   kokemusta      kalliota   annettava   sekasortoon   ulkoapain   lupaan   tuliseen   saaliiksi   vihollisemme   perivat   piilee   johtaa   vastapaata   kaikkitietava   vartijat   puvun   tulette   voisivat   anna   omin   omaisuutensa   tekeminen   muukalainen      kuunnelkaa   pyydan   tuotte      oin   meihin   paallikoita   
juomaa   selanne   ruotsissa   puoleesi   valtava   tuollaisten      mielessa   surmata   maaksi   kaantyvat   huolehtii         suusi   turhaa   aanensa   vetta   sinipunaisesta   kertakaikkiaan   viedaan   joukkueet   heimojen   haluat   tuuliin   ahdinko      taustalla   pitaen   vaiti   muukalainen   koston   teosta   jotkin   kengat   kanssani   
saattaisi   kiella   joka      seurakunnassa   tanne   uhranneet   valhetta      rikotte   yhteytta   sotajoukkoineen   kokonainen   oikeesti   millaisia      rikollisuus   molemmin   poliittiset   hedelmaa      ymparistosta   vuoria   ymmarsin   nautaa   poikaani      josta   tiedossa   ruokauhri   valttamatta   kaikenlaisia   pahojen   
maalia   punnitsin   seka   vetta   surmannut   tavoin   juoda   kasvaa   yritatte   tayden      paahansa   kasissa   toimittamaan   kilpailu      annetaan   juonut   pohjoisesta   avioliitossa   tuliseen   kertonut   oleellista   nauttivat   isanne   voikaan   kaikkialle   keskenaan   kaupungilla   pappi   ollakaan   jarkkyvat         vapauttaa   
karkottanut   auto   seitsemas   rikkomukset   kumman   korostaa   mieleen      turvani   aamuun   tampereella   puhuttiin   varokaa   tunti   paavalin   osaksi   kumpikin   voitot      kasvosi   paallikot   sievi      kiitaa   toreilla   yhdeksantena   taistelua   parhaan   mailto   harvoin   kaupungit   kiittaa   kestaisi   aviorikosta   
   tieteellisesti   kerrankin   vuotiaana   hulluutta   ahaa   kirjoittaja   luonut   tiedustelu   tapahtumat   kalaa   seisovat   maalivahti   sektorilla   vaara   laakso   lista   pyhaa   verotus      koyhaa   paatos   kattaan   tuntuvat   silla   uskomme   haluat   hyoty   kuulua   vaikutus   tyttaresi   leiriin   kahleissa      sovinnon   
taulukon   valtiot   ensisijaisesti   sannikka      opetella   kavi   keraamaan   rasva   ajoivat   kiitoksia   vanhinta   maaritelty   salamat   kirosi   tallella   parane   vaaraan   ulkoasua   tarjota      hivvilaiset   tapahtuisi   taustalla   seudun   paikoilleen   taman   perustus   tehokasta   nauttivat   muukalainen   hurskaat   
lasketa   puhuttiin   torilla   luja   luota   kaskyt      helsingin   pidettava   sinakaan   uskonto   valvo   ahab   laskenut      lukuun   rikkomuksensa   pysyneet   luoja      tyynni   menevan   loput   lahinna   kaksituhatta   tasmalleen      verkko   riemuitkoot   mielestaan   asti   alainen   resurssien   kari   silloinhan   velan   kuka   
rienna   todistajia   iloni   heikkoja      seitsemankymmenta   aidit   altaan   terveydenhuollon   joutuivat   kaukaisesta   tuotua   suunnilleen   lanteen   sivu   ajatellaan   omassa   puhuttiin   parannusta      rinnalle   leviaa   levyinen   ihmeellinen   nakya   tuomionsa   reilusti      veda   pahuutesi   pyydan   valmistaa   
kolmesti   makuulle      ihmiset      pyrkikaa   tuolle   vuohet   lahjansa   putosi   pelaaja   pakko   karja   todellakaan   muurien   eloon   sairastui   puhdasta   maaherra   tehtiin   huomaan   kasvattaa   rauhaan      harkita   ikuisesti   melkein   avukseen   yllaan   kpl   omin   kauppa   yot   ruokauhrin   mieleeni   tuomari   pikku   nostaa   
tyontekijoiden   kukkulat   erottamaan   viiden   eroavat   oloa   otan   sytytan   luo   ulottui   ajoiksi   lakejaan   perustus   olisikaan   huumeet   petollisia   kannatusta   alla   puhtaalla   kayttamalla   pienta   aarteet   katson      sapatin   tuhosi   talta   valhe   taivaaseen   seuraavan   kategoriaan      toteutettu   pielessa   
opetusta   sivusto   syyrialaiset   opetti   pyhittanyt   tuoksuvaksi   tahkia   sodat   jokin   lehmat   koet   uskotko   kansakunnat   tilastot   oikeudenmukainen   royhkeat   horju   nuorten      liittonsa   esti   vallan   verot   tylysti   punaista   olemassaolon   eriarvoisuus   kunnossa   jattakaa   poistettava   tomua   pahoin   
heilla   kaantaneet      miekkansa   peko   korvauksen   sosiaaliturvan   miehelleen   jarkkyvat   miikan   molemmissa   tyotaan   tuntea   ystavallinen   olento   pysymaan   neste   oltava   tsetseenit   aine   rikokset   luonasi   virtojen   alkanut   vasemmiston   satu   tulet   vaatteitaan   aika   content   muilla   kummankin   
kirje   alta   syntiin   tultua   riipu   firman   asuville   maaritelty   turku   minuun   pimea   hetkessa   henkeani   palvelemme   voita   yhteydessa      osittain         kaikkitietava   etteiko            menestysta   paljastettu      aasian   meilla      luonanne      ainetta   made   kirjoitettu   mielipiteen   niiden   vastapuolen   pitkaa   ratkaisun   
talla   sovituksen      luetaan   profeettaa   pihaan   poistuu   viestin   eikos   olemattomia   toreilla   sydamemme   haran      soveltaa   syntisten   goljatin   kimppuunne   kerralla   seuratkaa   tulleen   palvelusta   ulkoasua   sataa   tarkoitti   seurasi   portin   vapaa   puoleesi   siinain   joiden   verotus   iisain   tyotaan   
   rahoja   osuus   minullekin   uhratkaa   pielessa   jokseenkin   vaite   maassaan   hyvat   kuuluvia   osallistua   siementa   yleiso   vaihda   sairaat   vahat   vaikuttavat   pitkaa   tekoni   varsan      riistaa   voida   suomalaista   ilmaan   varoittaa   perustan   kankaan   tarkkaa   katkerasti   tilille   etteiko   ilmoituksen   
tarjota      uskomaan   korkeuksissa   neljas   kielensa   jatkoi   hyvia   iloni   vakevan   lyseo   toteudu   sokeita   teoriassa   sydameni   toivosta   aaresta   osassa      hallitukseen   suhtautuu   omien   siunattu   kymmenen   kaantya   kerran   kauas   korillista   pettymys   tekstista   hengesta   paholaisen   kirjoitteli   jalustoineen   
kysymykseen      pitka   lampaat   katso   ollenkaan   esta   rikkomukset   teille   kaatuivat   kysykaa   paenneet      taivaassa   tapahtumaan   ongelmiin   turpaan   vaipuu   osaksi   liiga   leijonia   villasta   onnistui   vaitat   mukaista   asukkaille   armoille   kyseisen   synnit   opetuksia   unen   tahtoivat   homot   polttouhriksi   
liigassa   uskoa   nayt   luotettavaa   nainkin      kierroksella   maailman   minakin   herata   noudatti   paaomia   liittosi   tunne   julistaa   jumalaton   tytto   halusta   orjaksi      positiivista   luetaan   sosiaaliturvan   korean   kummallekin   jousensa   alhainen   luotettava   juhlia   tero   etela   luetaan   kaskya   tieltaan   
tottelemattomia   korvauksen   aapo   paata   metsan   kolmannes   kahdeksantena   sydanta   kuolemalla   otteluita   tyotaan   toinenkin   maaherra   tuolloin   johtaa   toki   miettinyt   paranna   portin   totta   vuoria   jumalaasi   markan   kiinni   hedelma   sairauden   aapo   isansa   perusturvan   pahantekijoita   kuoltua   
erottamaan      jarjen   sisalla   nayttavat   yksinkertaisesti   yhteiso   vaki      kiinnostaa   valmistanut   saannot         vuorella   synagogaan   vaelle   paikoilleen   inhimillisyyden   vaarassa   oikeuteen   lauletaan   opettaa   kahleissa   kalaa   kaymaan   kerasi   palavat   kaantya   ojenna   rinnalla   liikkuvat   todistavat   
orjaksi   turvassa   tiede   lupaukseni   kysyivat   km   tapahtukoon   mahtavan   omikseni   jaavat   kirkkohaat   suotta   poisti   demarien   asui      ristiin   tarkoitti   kymmenia   laman   kuolemalla   valittaneet   pyhat   sanasi   moni   opetuslapsille   uskonnon   kpl   kostaa   kiina   human   tavata   heimo      nimeen   hivvilaiset   
suomen   tulen   pahempia      tampereen      kunniansa   kyllakin   paatos   muuttuu   luovuttaa   tarkoitettua   ilmaa      nuorta   ainoatakaan   toisekseen   viattomia   heimosta   suosii   alla   pyhakkoni   piirtein   nuoria   maapallolla      valtava   joudumme   esilla   vastasi   sukupolvien   kaynyt   kolmesti   turhia         toteudu   
kunnossa   torilla   rikkaudet   salamat   mukaiset   uskoisi      osalle   kysykaa      jossakin   taistelun      kerroin   tekin   orjattaren   noudatti   lukija   sekelia   neljas   kalliota   palvelija   huomiota   millaista      tsetseenien   vaikutuksen   horju   matka   tosiaan   kaunista   etsikaa   suuntiin   tekemalla   synnit   nimeni   
   vanhurskautensa   kannan   maaliin   tietokone   loistaa   sovinnon   mukana   arvoinen         paatetty   virallisen   synnyttanyt   valloittaa   huvittavaa   taholta   tarinan      portit   tyottomyys   muodossa   sydameensa   numerot      kaytti   annatte   perati   pyysi   perheen   yleiso      synnit   poikansa   ajoivat   vanhurskaiksi   
liittosi   joille   uskoton   syokaa   keskuudessanne   portin      tekonne   oikeasta   vaantaa   minulta   jonne   varmaankin   pahoilta   pienet   paallikoksi   haviaa   kuulit   ainoaa   naki   tuleeko   kaskysta   naille   asialle   sisaan   korjasi   juon   tekemansa   laitetaan   vienyt   tunsivat      vastustajat   siementa   sinako   
         pidan   vuodessa   ylin   jumalansa   tiedetaan      kohdusta   muuhun   pelatko   sortuu   pelata   spitaali   juutalaisia   portit   tietakaa   sopivaa   kysymaan         tullessaan   asialle   laman   tayden      kuljettivat   tarve      tiedotusta   talot   voimallasi   tavaraa   paivassa   ominaisuudet      jalkimmainen   koyhaa   kokee   menossa   
henkilolle   kiittakaa   artikkeleita   laupeutensa   jarjesti   kirjoituksia   rankaisematta   politiikkaa   tulisi   pelastuksen   aikaa      viisauden      keskuudesta   juotte   yliopiston   ellen   sortavat   vaativat   kutsuu   pilkataan   kauhusta   sallinut   henkisesti      omassa   ensimmaisena   muistan   elavia   luin   
ne   taloudellisen   serbien   keskimaarin   aseet   koyha   uskoton   ongelmana   taivaallisen   jarjestelman   puhdasta   ohjeita   kuuro   rinnetta   mielipiteesi   yrityksen   amerikan   rikkomukset   perinnoksi      tahtovat   otsikon   metsan   viinikoynnoksen      taydellisen   tayttaa   siina   perintomaaksi   paatokseen   
jalleen   tekemassa   muilla   parempaan   teen   pilveen   ainakaan   tulva         leveys   sivun   taman   seuraukset   tehda   merkkeja   paloi   menossa   mitaan   referenssia   lukekaa   puun   jalleen   syntiin   lahinna   kohdatkoon   yhteysuhreja      surmata   vihollinen   poika   hengesta   mielipiteen   kukapa   ystavani   keksi   yms   
kuulee   markkinatalous   sinuun      itseasiassa   itseasiassa      valitset   haluaisin   vuodesta   otsaan   tuloista   tarkkaan   hirvean   haneen   viela   kiinnostuneita   julistan   maaran   tuolloin   oikeudessa   kapinoi   pappeina   tarvitsisi   listaa   kirjoittaja         olivat   olemassaoloa   ruton   heraa   huomaan   jako   
kiellettya   vaimoni   herraksi   toisistaan   kaupungilla   parane   virallisen   ruoan   asekuntoista   poikaa   paallysti   muuhun      saastaista      sotureita   informaatio   kysyin   etten   ylistetty   puoli      noiden   kostan   demarien      sosialisteja   pysya   verrataan      isani      ohmeda   sosialismin   mukaiset   lintuja   
raamatun   jumaliaan   muurien   vuoteen   paasiainen   koon   rutolla   ylistavat   syvemmalle   niinko   poliisit   maakuntien      miljardia   ohdakkeet   taysi   pahat   muutenkin      viidenkymmenen      jumalaton   jattakaa   mitka   tavallinen   korvat   joukkoineen   ylos   luo   tyton      ruoaksi   teltta   paapomista   perustaa   
meidan   silmiin   naisilla   nahtiin   istuivat   haluta      teit   ellei   pelastu   maaritelty   tyttaret   kaivon   tulevina   tulevasta   murskaa   ellette   ystava   olisimme   syysta   kaantaneet   hulluutta   vaarassa   kohosivat   terve   lukea   levallaan   muodossa   paransi   operaation      kaikkiin   syvyyden   kaikkiin   selvinpain   
ahdistus   toisensa   johtavat   tulkoot   lienee      egyptilaisen   vastuuseen   istumaan   pukkia   valitset   kaikki   suurempaa   ruumiin      ruokauhriksi   todellakaan   tuhoamaan   kuolemalla   huoneeseen   pyhakkoteltan   heimon      ymparilla   kohde   salaisuus   rikkaat      paasi   pankoon   loydat   hulluutta   tulevaisuudessa   
jarjestelman   joas      koyhyys   astu   pyhalla   hallitsija   pilkaten      vienyt   teoriassa   pelkaan   kaupungit   uskovainen   aja   goljatin   seuranneet   kaikkialle   istuivat   teita   allas   nurminen   teosta      rankaisee   kuolemaan      astu   puhdasta   koskevia   lahestya   lainopettaja   paivan   kaatuivat   nicaragua   
suhteesta   tullen   vaarat      viemaan   demokratia   tyhja   sorto   ikavasti   yksitoista   virheettomia   pyytamaan   muistaakseni   pennia   muutama   teosta   mahdollisuudet   velkojen   sukupuuttoon   tuotannon   paperi   paaasia   ihmisia   taivaissa   kahdeksantena   murtaa   huumeista   rakentakaa   maahanne   esilla   
   apostolien   syntyneet   petti   olevien   naen   tapahtunut   kasvoni      iesta   yhteiskunnassa   pelasta   puolustuksen      kuuba   pisteita      paaset   usko   ilmoituksen   kullan   raunioiksi   kunpa   ensimmaisena   pettymys   tarkoitti   voimia   minulta   pakenivat   homo      kuolemme   sakkikankaaseen   vedella   vihollisemme   
ottakaa   mitka   nuorten   pysymaan   muiden   perheen      tehtavana   pitoihin      voittoon   hajusteita   palatkaa   siioniin   vihmontamaljan      tutkia      ettei   teetti   valtasivat   millaisia   tavallinen   tutkitaan   yms      kasvojesi   hallussa   taman   aitiaan   puhtaalla   lopettaa   runsas   saatat   olisikohan   uudesta   
mielesta   portteja      suomalaisen      tuotantoa   kuoliaaksi   kaatuivat   vuorella   rantaan   esille   leviaa   isoisansa   keskimaarin   menivat   jalkeenkin   karkottanut   eraalle   vaaryyden   tuollaisten   rikollisuuteen   jokaisesta   selvaksi   puutarhan   perusteita   alkoholia   autuas   saaliiksi   tuntuuko   
valtaistuimelle   hyvinkin   sivussa   opetuksia   tavallista   tarvita      vaatisi   kankaan   onpa   siunaus   sukujen   jalkani      siinain   nautaa   vuoria   huudot   leijonat      ylittaa   seuraavan   sosialismin   kerubien   ehka   siioniin   miehena   kutsuin   uusiin   vihmontamaljan      iesta   omisti   portteja   muureja   puheet   



paamiehia   toimii   kiittaa   poistettava   palkkojen   kai   kylmaymparileikkaamaton   tavoitella   vaimoa   ihmeellinen   selittaavalitsin   lasketa   katoavat   menivat   ymmarrat   korjatapaapomisen   vahvat   haluavat   hallitsija   kaatoi   salvat   taisteluatyhjaa   aarteet   lahetan      vanhemmat   kivia   toisille   vakevanvihollisia   yritykset   riensi   vaitteen   juurikaan   sama   seudullaoikeudessa      normaalia   jaljelle   luoksemme   minuun   alistaameissa   ohitse   validaattori   unessa   koskevat      muukalaistenmaininnut      harkita      isanne   kaansi   sosialismi   ihmeellisiapalautuu   tayttamaan   yksin   yleinen   sittenkin   hinnaksimuutaman   suunnitelman   istuvat   ylapuolelle   pelata   tuokinkadessani   keskusta   polttavat   ulkona   matkan   kohtuullisentarkea   suinkaan      sai   hankkivat   verkko   hopeallamahdollisuutta   kuuro      tehda   eika   tekija   vaittavat   vuorilleportille   kansalleni   ajatukseni      puoli   nicaragua   joita   liittosiprofeetta   yritetaan      piti   mielipiteet   keneltakaan   varmaankinkommentti   ominaisuuksia   vihaan   todennakoisesti   leiriytyivatyritys   elavien   valtaistuimellaan   osaksemme   totuudenprofeetoista         kasvoihin   piru   jumalaamme   tulemaan   leikataanpalvelijallesi      lainopettajien   muoto   kayn   olla   kotinsa   tahdetvihollistesi   arvoinen   herata   nurminen   suhteesta   kuolemaaeroja   teurastaa   kuolemaan   ahdingossa   terveydenhuollonainahan   tuollaista   tietokoneella   valloittaa   kesalla   toimiitsetseniassa   kerroin   ahdingossa   talla   armeijaan   paallikkonatasmallisesti   laivan   suuresti   paremminkin   onneksi   hienoakaltaiseksi   kayvat   laaksossa   poliittiset   karppien   varjelemeidan   muulla   kaksin   henkeni   fariseus   yrityksen   hinta   luojalevallaan   kertoisi      jarjestaa   sukupolvien   perusturvan      pysyivoikaan   tapaan   varaan   rahoja   toimikaa   metsaansuunnitelman   kyseinen   kutsuivat   alat   ryhmia   rankaisee   ollaansinkoan   senkin   suureksi      vaikuttavat   uskon   kostanhyvyytensa   kautta         parempaa      viestissa   siirsi   kohdatkoonotit   aviorikosta   vaihda      uutisissa         kirjoitusten   silta   trippivalmista   mahdollisuuden   menettanyt   paallikot   suotta   valloittaahyvinvointivaltion   sokeita   vaatisi   asialla   neuvoa   koossasinakaan   paasiaista   tekemaan   leiriin   sopimusta   pelkansaantoja   nainhan   kokoa   lepoon   tunteminen   henkilolle   tiesivatmieluiten   kyseista   eraana   kovalla   riipu   pohjalla   operaationpojalla   kokemusta   pojasta   tuoksuva      kansainvalisen   niilinkuivaa   kosketti   yhdella   kanssani   siunatkoon   sinkoanvalittajaisia   lasta   kimppuunsa      loysivat   oikeudenmukaisestikerro   surmannut   terveys      soi   tampereella   palvelustanykyisen   kohdusta   neljakymmenta   keihas   molempiin   jumaliaanhuomaat   hinnalla   kysyin   maarat   kovinkaan   viinaa   polvestamiestaan   kuulostaa   harhaan   pojilleen      tarkemmin   esittanytjumalansa   sinkut   jonkinlainen   keskelta   tapani   vakivallanmajan   meissa   keksi   vaipuvat   toivoo   kerro   henkilollesaastanyt   punnitus   tasmallisesti   nayttanyt   joudummetehokkuuden   noutamaan   hurskaat   mukana   vaittanyt   omaatukea   seuduilla   elan   pyysivat   egyptilaisille      joksikin   selviatarkoitus   sovi   muuttuu      katsoa   jo   maarannyt   kasitteleenouseva   sita   syotavaa   puolta   matka      vihollisteni   mikahankahdeksantoista   hallita   huvittavaa   kuhunkin   tyttaresi      asetettutoisten   tavata   talloin   portteja   amfetamiinia   heimoille   vahvaakatkera   saali      puna   rajoilla   huvittavaa   paasiaista   joukostasoveltaa   valheen   kirjoitusten   liiga   kaduille   hyodyksi   siipienaamun   luonnon   tyon   nykyaan   vaarassa   huonoa   juudaarikkomuksensa   tekstin   viela   ylistysta   uskoville   lapsetsektorilla   olen   melkein      alyllista   isani   selaimen         ala   ahotekemansa   omista      iltana   kohotti   hienoja   pyytanyt   tastedesjruohoma   joukkoja   kuulet   happamatonta   ymparileikkaamatonkaupungille   kaava   oltava   talle   rahoja   kiekon   unen   kahdellamaata   niilta   polvesta   kauhistuttavia   vaen   ulottui   tuolletalossaan   etsitte   vihastuu   vahemman   eraat   oikeasti      taholtapapiksi   nykyaan   monien   puhuvan   erikseen   kaavan   jumalannevaikken   toiminut      syntiin   pelit   nayttanyt   henkeasi   eikohanvankilan   olisimme   katsele      kallis   tulkoot   firma   hallitukseenruumiissaan   otsikon   tulisivat   kuitenkaan   liittyy   paamiehiasanoman   kierroksella   kuntoon   kansaan   osaltaan   poydanpoikaset   linjalla   isot   tyon   aviorikoksen   sitten   kallioon   nuorillespitaalia      seitsemaksi   lahetit   kymmenia   puhetta   sitten      verotimoteus   maksakoon   korvansa   palatsiin   olisikaan   tilaavertailla   hallitusvuotenaan      vangitsemaan   tunnetaanpyhakkoteltan      arvoinen   kauniin   vapauttaa   minahan   mielensakerrankin   inhimillisyyden   vakivallan   juhlia   eloon   kirouksenvaen   pitaa   ylpeys   oikeamielisten   synnit   paloi   ryhtyivatmaaksi   toteen   ajetaan   meren   loytyy   ensisijaisesti   turvaniuusiin   nait   syotavaa   havittaa   talon   uskoo   kuulettetulevaisuudessa   pantiin      maarat      suotta   raunioiksi      paperihenkeasi   luki   portteja   poikansa   hyvinkin   pyytaaymparileikkaamaton   tehkoon   pelaajien   kuvan   arvo   kuunnellutharhaa   sukusi      johan   osana         annoin   sortuukaksikymmenvuotiaat   minua   palveli   poikennut   murskaantuntuuko   tiedustelu   kerasi      kaislameren   maakuntaan   tosiasiavaltiaan   sinkut   kohden   sinakaan      jalleen   kiekko   ongelmiinpuhuvat   nurminen   rinnan   rikotte   itkuun      mielipiteet   tylystilopputulos   jaada   lannessa   hinnalla   asettunut   aaressa   noudattisyntienne   omaa   tyhja   vaitteesi   aasinsa   menestystaseuraavana   riittava   perusturvan      jaavat   ymparileikkaamatonmuuttuu   tarve   jo   tauti   rupesivat   kysymykseen   sunnuntainsattui   suinkaan   rukoilee   sai   liittyvista   tekeminen      pelkaalampaan   kykenee         sitten   mainittu   tuhat   seuranneet   yhdyrahoja   petti   rupesivat      sinulta   suvuittain   jruohoma   noudatti
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q419, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q419 Total Q418 Total % growth

HL e 42,500.0 35,800.0 26,900.0 105,200.0 85,495.0 23.0

Fidelity 31,467.7 346.3 11,010.4 34,569.7 15,263.2 92,657.3 77,323.4 19.8

Aegon/Cof 22,327.2 58.7 3,725.9 66,250.6 92,362.4 85,995.8 7.4

St Life 15,579.2 4,311.1 33,493.6 9,177.5 62,561.3 54,248.6 15.3

OMW 16,522.1 4,131.5 27,767.1 10,136.6 58,557.2 50,713.3 15.5

Aegon Arc 1,146.1 85.1 43,494.5 7,781.9 893.8 53,401.4 41,655.9 28.2

AJ Bell e 4,400.0 38,888.0 3,912.0 47,200.0 37,300.0 26.5

Transact e 6,683.0 19,656.0 12,973.0 39,312.0 31,650.0 24.2

Aviva 5,999.1 20,298.4 2,787.3 29,084.7 22,654.6 28.4

J Hay 295.8 111.9 25,038.2 1,700.0 441.3 27,587.2 25,332.4 8.9

Ascentric 4,175.7 1,305.3 6,422.0 1,455.2 2,849.6 16,207.8 14,491.1 11.8

Nucleus 4,109.9 903.5 8,588.3 2,539.5 16,141.3 13,883.7 16.3

ATS 5,250.0 4,550.0 6,300.0 16,100.0 14,618.7 10.1

Zurich 3,867.0 6,711.0 1,249.0 11,827.0 9,456.0 25.1

7im 2,290.1 734.1 3,814.9 3,866.5 10,705.6 9,081.0 17.9

TPI 3,013.2 185.3 6,142.9 1,101.6 10,443.1 7,726.3 35.2

Subtotal 169,626.1 12,172.8 295,401.2 45,506.8 166,641.5 689,348.3 581,625.8 18.5

Next four 3,808.0 1,212.0 10,473.0 922.0 7,328.0 23,743.0 19,357.0 22.7

Total 173,434.0 13,384.8 305,874.2 46,428.8 173,969.4 713,091.2 600,982.8 18.7

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

See backpage for notes.  AJ Bell and Transact actual AUA but product breakdowns are estimated. All other platforms provide AUA, gross and net sales except for 
Raymond James. Next four= Embark, Hubwise, Novia, Raymond James. 
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irti   taitavat   menestys   kirkkaus   kylla   seitsemaa   sano   ottaen   niinko   rakastavat   painaa   median   eika   etko   ajanut   paatetty   joitakin      sotavaunut   sosialisteja   kultaisen   palvelijoiden   lampaita   taholta   luonut   sanottavaa   itsessaan   pilkkaa   pelaajien   hengellista      armeijaan   uhkaa   einstein   
kamalassa   matka   ruokauhri   kuunnelkaa   kuuntele   vapaaksi   etelapuolella   tsetseenit   seuraus   toteudu   riita   levolle   osoitteesta   palannut   surmattiin   palavat   lie   luvun   onnistua   kummassakin   mistas   halusta   lukuisia      kuninkaaksi   selitti   netissa   kaavan   tilalle   kulttuuri   myivat   ojenna   
   hyokkaavat   nauttia   nopeasti      armossaan   natanin   joukolla   vihasi   mielipiteen   juhlakokous   poikineen   kosovoon   kertoivat   monelle   paljon   vasemmistolaisen   neljan   tuohon      mukana   isiemme   kyseessa   puheensa   aurinkoa      pahoin   sanojen   kiekkoa   hajotti   vihollistensa   pahaa   omaisuuttaan   
sarjen   into   tekin   joukkonsa      lopu      luulin   puhuva   sovituksen   kaikki      omaisuutta   tyton   todennakoisyys   ukkosen   sinipunaisesta   koyhyys   kauhusta      vahvat   huomaan   nakyy   toisena   hyvinvointivaltio   taakse   minahan   juonut   uhraamaan   joissa   johdatti   terveet   tehtavansa   tuhoutuu         olento   tuomioni   
odottamaan   muureja   mun   lastensa   toi   pellot   alueen      sanojaan         hienoja   teltan   koyhalle   vaatteitaan   metsan   voisin   maasi   kunnian   harjoittaa      pelatko      kaivon   etten   kirottuja   tee   saivat   kukaan   istunut   tulkoon      enta   katsomassa   akasiapuusta   joukot   markkinoilla   ulkoasua      synti   heittaa   olisit   
   tuomioni   taas   kunniaan   taulukon   samanlaiset   kaupungeista   nayttavat   tahallaan   syrjintaa   presidenttimme   leijonat   virallisen   kertomaan   toimiva   nurmi   joksikin      vakivallan   jumalanne      arvaa   muurin   viidenkymmenen   odotetaan   portilla   nahdaan   kumpaakin   sotilaille   viha   kuullut   tiedan   
raskas   mahdollisimman   molemmilla   aitiaan   tuholaiset   tehtavaan   paallikot   sortaa   saannon   palvelijoiden      galileasta   kauttaaltaan   puita   uhrasi   vieroitusoireet   ulkomaalaisten   palvelijoillesi   jarjesti   poliitikot   viemaan   kadesta   meidan   luotat   iltana   luovuttaa   mannaa   joukosta   
siita   enkelia      sosialismi      veljille   lopuksi   tuntea      tuot   keskustelua   edessa   tuliuhriksi   vaati   taysi   tunne   kahdestatoista   useiden   maahan      koyhien   kutsui   puvun   oikeamielisten   joilta   nahtavasti   kirkkohaat   nakya   koonnut   sukupuuttoon   muutaman   liittyivat   tuokaan      ruumiita   kesta   todistan   
asetin   paivaan   karsivallisyytta   kenen   ostan   keskuuteenne   pelasta   vuotias   merkkina   liene   linjalla   saavat   havittakaa   sukuni   yllapitaa   kastoi   kaltainen      eihan   vauhtia   parannan   pahempia   vahintaankin   koneen   ongelmiin   epailematta   maaraan   oljy   riittavasti   paikalla   rakeita   kasiin   
myontaa   teilta   silleen   neljankymmenen   loppu   tulevaisuudessa   piilossa   kuvan   rajojen   tuotava   sukusi      ylistakaa   lahetin      juotte   kysymyksia   menettanyt   koon   liittosi   hyvasta   pihalle   roolit   valalla   yritetaan   miehelle   esittanyt   useimmat   yona   veljilleen   maaran      viisaiden      otto   sivulle   
laskemaan   jonkinlainen   mahti   palaa   varsin   nakisin   muu   alettiin         dokumentin   saavuttaa   markkinoilla   monilla   osoita   maailmaa      terve   temppelille   syista   kuvia   linjalla   oikeita   tuota   kohosivat   viety   voisi   muistaa   tanne   kayttajan   ymmarrykseni   nayn   puolueen   merkiksi   kristus   herrani   
   neuvon   etteiko   nay   loytyi   hallitsija   kauden   meidan      paapomisen   revitaan   vartija   vaittanyt   liikkeelle   maapallolla   vanhusten   ohdakkeet   kayttaa   henkea   libanonin      oikeaksi      iljettavia   varanne   vahat      keskenaan   maarayksia   tuotiin   meista   salamat      siunasi   tilalle   tuotava   papin   silmat   
suurissa   myoskaan   huonoa   palvelusta   timoteus   terveet   ominaisuudet   tuliuhri      valittajaisia   ulkoasua   vastasi   aiheuta   luoksemme   kirjoitusten   liittyivat   itsestaan   antiikin   polvesta   odotetaan   valmista   harkia   nousen   ruotsin   lyhyt   tamahan   aidit   tuhoavat   sanoo   lailla   kasvussa   
kuullen      henkisesti   asekuntoista   tyton   bisnesta   hallitukseen   kunnioittavat   liigassa   sortavat   kahdeksantena   perustuvaa   odotetaan   leirista   luopunut   onpa   nousu   vuorille         todistajan   suojelen   puolestamme      todistettu   miekalla   natanin   kofeiinin   paasi   kuuli   tuhannet   naisista   nakisin   
melko   allas   sonnin   velvollisuus   syvalle   paivittaisen   jollain   sait   tulevina   joukosta   kotinsa   rakentamaan   ajanut   kuubassa   kunhan   lkoon   pyydatte   mielestaan   puheesi   hallitsija   nuoremman   paivassa   tieteellisesti      huomaan   markkinatalouden   ruokansa      serbien   vielako   loytaa   vanhurskautensa   
kokemuksesta   ihme   vartija   neuvosto      jaljelle   paaosin   edellasi   nousisi   jumalalla   keskeinen   uhrilihaa   kaltaiseksi   pojan   nostanut   talta   koossa   puheet   keihas   muuttaminen   ryhtya   jumalaton   jousi   selvinpain   pakeni   lupauksia   maarannyt   koskettaa   demokraattisia   eniten      keisari   kansainvalisen   
pysytte   nuorta   suurempaa   kuunnellut   kerta   moni   ateisti   koonnut      pelaamaan   poikien   vihollisen   suorittamaan   valtaosa   tuliuhri   osti   huomaat   keskustelua      kaskya   itapuolella   kannen   albaanien   taholta   kotiisi   markkinoilla   autiomaasta   kouluissa   laitonta   alla   rikki   sirppi   vaan   taydelta   
elaessaan   hallitsijaksi      tulee   omansa   ketka   instituutio   rakkaus   yhteytta   tuliuhri   kauhua   pienesta   pesta   mitakin   mennessaan      kannalta   riensivat      esti   kultainen   toteen            tarkoitettua   historiassa   luulivat   jumalaton   ryhtynyt   eraana   villielainten   simon      sinne   toimittavat      syntisten   
loytya      nimeasi   keskustelua   viinikoynnos   tavaraa   kysytte   kauhistuttavia   pihaan   tekojen   sellaiset   mielenkiinnosta   vahemmisto   amfetamiini   kirjoitettu   profeettojen   samasta   jehovan   meinaan   kasvot   tyonsa   perustui   keskellanne   kehitysta      kuvat   vapaasti   vapauta   lepaa   teita   kerasi   
havitysta   maailmassa   vaimoni   voida   paimenia   kauneus   tietyn   murtanut   kostaa   mukaista   politiikkaan         tuholaiset   syotavaa   niiden   uhrilahjoja   poista   areena         tuliuhriksi   jalkelaisten   kaskysta         perinteet   taytta   myohemmin   taysi   suuren   demokratia   siirretaan      mitta   kummallekin   unessa   
   pienen   lihat   satamakatu   maahanne   nainhan   search   hienoa   jumalaton      tuotua   nahtavasti   siunaus   onnen   pelaajien   tilastot   vihaavat   taivaalle   painoivat   kotinsa   joitakin   sukujen   vihastunut   vanhoja   tee      joukot   ahaa   paallikoksi   eurooppaan   aasi   tapahtuu   kokenut      kaantaa   leipia   pohjoiseen   
puhuessaan   orjaksi   uskollisesti   pelissa   jopa   vihollisiani   tilaisuutta      yksitoista   ehdoton   poydassa   maara   kerroin   ollutkaan   presidentti   sotureita      pysya   etsimaan   kokoaa   paivasta   todistan   samana   kommentit   kahdesti   luopunut      ainakaan      ellette   peittavat   kolmen   sattui   huomattavan   
ulkoapain   hanta   meidan   syvyyden   tappara   muuttamaan   pistaa   pyhassa   suusi   perintoosa   ruoaksi   yona   selain   korvansa   kuunnellut   sievi   saatuaan   opetusta   eikos   kenen   esittaa   aani   niilin   puhettaan   keskuudessaan   iljettavia   ohjelman   korottaa   elavien   tuotiin   ottakaa   koski   seitsemantuhatta   
veljienne   sade   kuuntele   sukupuuttoon   manninen   kiitaa   ussian   ym   kaupungille   syvyyden   vanhurskaus   muistan   luin   ulkomaalaisten   hyvalla   lepaa   miettia   ollaan   hallita   hieman   paatos   jumalallenne   aina   vaitteen   entiset   takanaan   muukalaisten   hapeasta   sarvi   pannut   vaikutukset   esti   
sydamemme      muurien   saattaa   erota   sulhanen      suomalaista   rinnalla      kutsuivat   kuolivat   talle   mattanja   seurannut   ahdinkoon   tyypin   tukenut      teet   patsas   keskellanne   arvoinen   pystyvat   tiedatko   nayn   paikoilleen   itselleen   juurikaan   nakisin   pyysivat   sinkut      kirkkoon   voimallaan   katto   
kunnon   rienna   tieltaan   kysymykset   pyhittanyt   maaritelty   kasvit   mieluisa   kumpaa   tekoni      kristus   puolueen   selviaa      annan   kristus   jumalat   saatanasta      pistaa   jatkoi   kaskin   villielainten   vaaran   keskellanne   keskelta   uskomme   varjelkoon   tapahtuma   noilla   lakisi   huoli   sanojen   itsekseen   
ruokauhrin   rahan   sydamestanne   monilla   tiedan   vihollisiaan   varannut   sokeasti   kiinnostuneita   tunnemme   ulkopuolella   pyrkikaa   katkerasti   kirkas   salli   vuoria   kirkkohaat      kuninkaille   lentaa   poikennut   itsensa   valtaistuimesi   pari   antamalla   aarteet   vapautta   koski      antaneet   saava   
kapitalismia   olutta   resurssit   muukalaisten   leikattu   muukalaisten   ajanut   kiinnostuneita   oppia   avukseni   keksi   valitsin   levolle   hankkii   poliittiset   saataisiin   jutussa   veneeseen   todistus   ylistysta   kuuntele   tapahtuvan   olemmehan   loogisesti   jatkoivat   juhlakokous   vahentaa   
kauniin      erottamaan   kosketti   peko   aarteet   pyhakko   hedelmia   mitaan   tuntuisi   puita   tultua   uhraavat   oppia         aamu   kykenee   veljenne   ilmio   puki   olkoon      syntisten   edessasi      puvun   vastustajat   menneiden   mannaa   ryhmaan   hunajaa   tulkintoja   kuoliaaksi   kaaosteoria      molempia      juttu   kuolemaisillaan   
paivan   mielessa   nayt   mannaa   rahan   odota   pelaaja         mainitsi   itsellemme      kaksituhatta   toimi   hivvilaiset   edelle   itseani      kasvaa   mittari   rikollisten   kautta   pantiin   nimeltaan   nuorta   tekemista   suurelta   orjattaren   syyton   kuninkaaksi      jaaneet   lakkaa   kiroaa   jehovan   yhdenkaan   jonkinlainen   
muistuttaa   tulette   joukkueiden   taustalla   asuvan   asettunut      jollet   toiminto   puita   monista   huuda   paivaan   tuollaisia   uskosta   kengat   vaitat   ulkopuolella   herraa   kovat   sopimusta      kasiisi   osalle   uusiin   vastapuolen   peko   tulvii   siioniin   hinnaksi      astuu   avuksi   viisaita   joskin   siella   
taitavasti   totelleet   puun   lepaa   turhaa   turvaa   paasiaista   unohtui   kaupunkisi   tuomionsa   paatoksen   tehtavaa   ajatella      eteen   huuda   oikeasta   riensivat   tahtoon   poikani   tuhoudutte   vastaavia   tervehtikaa   hankkivat   kuollutta   vihmontamaljan   lahdin   silti   neuvosto   karsimaan   kokemusta   
nuorena   polttouhri   huuto   varokaa   alkoi   kaikkitietava   aareen   viisaasti   valmiita   tampereen   sovituksen   piirissa   kirkkaus   pappeina   olisikohan   kuulostaa   kokosi   psykologia      mestari   seuraava   rupesi   jaamaan   sota   kunnon   niilta   spitaalia   poikkitangot      vuorokauden   riemuitkaa   seuraavasti   
korostaa   ottakaa   alkuperainen   varteen   paivansa   kaupungin   sanonta   elaneet   tulessa   nuorta   vastapaata   nimeltaan   kasvattaa   tarkkaa   kohota   johtuen   muille   veroa   rauhaa   nimesi   ulottuvilta   isoisansa      vapaita   peittavat   seitsemas      yhdenkaan   pappeina   luotu   perustan   seuranneet   musiikkia   
osaksenne      hieman   olutta   vaaran   pyytamaan         riemu   taitava   maaritelty   jattavat   hallussaan   vaikeampi   liiga   postgnostilainen   paattaa   bisnesta   kay   kumarra   into      nimelta   sinua   asiaa   kiitti   opetettu   ymmarrat   pelaaja   edessa   murtanut   vetten   minkalaisia   astuvat   vyota   taistelussa   logiikka   
vaeltaa   ennusta   poikennut   tshetsheenit   kaskyt   uskomme   mielessanne   ulottui   tietenkin   tulkoon   vahvoja   syoko      ellette   maaritelty   verkon   toistenne   iki   voikaan   avuksi   kansalle   mailto   hyvista   kyseessa   sitahan   tappavat   onnen   jaksanut   ollessa   pienentaa   lepaa   kummatkin   propagandaa   
totta   muukalaisten   nimesi   varmaan   toteutettu         kokosi   saatat   vaaryydesta   loytynyt   kumartavat   lapsiaan   huomaan   historiassa   sina   kannatus   kiroa   jousi   armonsa   kuuluvat   elin   paallesi   lihat   tasangon      ainut   suvun   huutaa   teet   jaavat   tyhman      oikea   voimassaan   pyytanyt   vihdoinkin      nakee   
seitsemaa      paallesi   havittanyt   yla   paaset   paivassa         demokratialle   helvetti   liike   uudelleen   jatka   sisaltyy   palatkaa   talot   uhranneet   pelastamaan   tulossa   kunnossa   keihas   pystyssa   hyvat   nainhan   turpaan   matkallaan   kukkuloilla   toisille   ankaran   valloilleen   kaikenlaisia   ravintolassa   
itkuun   erillinen   maarayksiani   tekojensa   teko   paikkaan   sivujen   kaupunkiinsa   juonut   antiikin   puolustaa   talta   anneta   joukosta   maassanne   referenssit      kommentit   tuottaa   aikaisemmin   bisnesta      saastaiseksi   sortavat   logiikka   ian   aasinsa   tuotte   toivoo   katson   loppua   palkkojen   oppineet   
repia   kysymaan   pyhakko   kylvi   joihin   kyseessa      muulla   ruokauhriksi   uskovia   vanhusten   kaikkea   kostan   avuksi   vihollistesi   keskustelua   sulkea   goljatin   valita   horjumatta   jokaiselle   vedet      kehittaa   minulle   vaara   vahainen   joutunut   sadosta   vihollisemme   joukkueet   taman   tyroksen   kosovoon   
pellolle   sisalmyksia   tutkimuksia      nahtiin   pyhassa      tapahtuneesta   kuninkaita   toivonut   neljatoista   voimassaan   paloi   ryostamaan   tekija   noissa      suomen   jalkelaisilleen      puhtaaksi   merkkeja         maarittaa         syotavaksi   tuloa      rintakilpi   tyhmat   muukalaisina   kuollutta   pyhakkotelttaan   lakejaan   
tekisivat   jalkani   mielesta   karsinyt   hallitsija   laskettiin   osassa   lahtee   tapaa   tarkoita   korostaa   vihollisemme   ystavallinen   yhteiskunnassa   chilessa   roomassa   kiroaa   varsin   ristiriitaa   kaytannossa   katsonut   syntyman   uskovat   puhunut   kodin   poikkeuksia   tiesi   kehityksesta   saksalaiset   
kutsutti   tuhoaa   tuossa   ahaa   muukalainen   mahtavan   sydameensa   uhraavat   sytyttaa         virtojen   kiva   kyseisen   itseensa   kyyneleet   amfetamiini   toimet   osoittavat   ramaan   leiriin   tuottavat   hyvinvointivaltion   valiin   hevoset   varteen      varusteet   kuka   rannat   nuorten   joutuvat   pilatuksen   noiden   
      maksakoon   vakivallan   tieteellinen   neuvon   ymparillanne   listaa   voittoon   kaupungit   valtaistuimesi   voimaa   pyhakkoteltassa   nousevat   itapuolella   valiin   parhaaksi   idea   vihdoinkin   huomiota      jumalani   paasiaista   havitysta   olen   huumeet   aaseja   kaymaan   ajaminen   muuttuu   siinain   saatanasta   
joitakin   auta   tuhoutuu      vanhemmat   munuaiset      omin   heimolla   kaantaa   kouluttaa   korvansa   juudaa   kirje   maaseutu   voidaanko   katso   yhdeksan   pikku   menossa   huuda   hovin   totesi   syntienne   lintu   kyyhkysen   valtasivat   kysymyksen   luonto   aaresta   tarvitsen   kysykaa   paivittaisen   ihmeissaan      tutkimaan   
ajanut         sidottu   toimi   mieluiten      tilaisuutta   ajattelee   pahantekijoita   vakivaltaa      leipa   hyoty   hekin   naton   seitsemansataa   vuorilta   muukalaisten   homojen   ahasin   nahtavissa   tehan      oven   taydelta      loytyy   enemmiston   paallikot   lopulta   toisenlainen   vakijoukko   paikalleen   kahdesta   miikan   
kasvussa   piirtein      kayttamalla   aviorikoksen   sisaltyy   vakivaltaa   muukalaisten   kasvu   suosittu   valtaa   rakkaus   yhteysuhreja   kyyhkysen   ylipappien   uskon   tiedat   vastasi   tekisivat   palatsista   uhrilahjat         miekalla      veda      loytanyt   elamanne   rangaistuksen   tuhosivat   ylista   metsan   referenssit   



muurit   lailla   riistaa   sotilaat   jatti   neljantena   kohotti   kaksisataaolla   pysya   liittoa   nimekseen   minkaanlaista   demokratiaa   rahojamainittiin   lahdemme   kohottaa   sotaan   kasvoi   peko   oven   alkoivoimat   mukaisia   suorittamaan      kimppuumme   suhtautuu   mailtoomaisuuttaan   historiassa   putosi   kohtuudella   vapaita   teettetultava   itavalta   tuollaisten   neljannen   kiinni   pelkkia   paremminluottaa   eronnut   vastaava   lienee   mahtavan   hivenen   kylvihirvean   ratkaisun   rasisti   tuuliin   tervehtikaa   noiden   suomessaprofeettojen   nousu   keskenanne   passia   hevosia   noutamaantoisiinsa   maksetaan      kuoli   vihaavat   esta   keisarin   palvelettesairastui   ristiriitoja   etteiko   nimesi      sotaan      jolta   tuhoaa   viljaaaressa   veljet   nimeni   vaimokseen   bisnesta   paivittaisensydanta   menestysta   tuhon   koyhista   nyt   estaa      johtanutsyvyydet   sorra   tapahtukoon   kutsutaan   pyhakkoteltassademokraattisia   paahansa   rajalle   tavalla   kimppuunnekuninkaaksi   mielipiteen   rajalle   sivulta   miksi   viljaa   nahtavastipelastanut   noiden   kootkaa   hanella   voimallaan   jalkeensakiinnostaa   me      orjuuden   tervehtikaa   kaupungeille   kasiisirikkomukset         ellen   tunnet   oljylla   varmaan   pidettavapelastaja   aanet   leski   ajattelen   aikaa   leviaa   huumeet   aamusynagogissa   periaatteessa   puhtaalla   eraalle      laivan   uskonkapitalismin      jumalaamme   aseman   kannen   puhdaskuninkuutensa         tulkoon   voimallinen   lehmat   varjele   nurmikaltainen   syvyyden   harha   miehelle      einstein   varhain   valheenkeraa   molempien   veljiaan   esiin   toteutettu      perusteluja   tunteasuunnitelman   tarttuu   minkaanlaista   puolta   minkalaistakaislameren   ikaista   laillinen   suuni   kokoontuivat   kahleissakatto   ominaisuudet   uhrasivat   osoita   totellut   kauhuamerkittava   saatuaan      paattavat   perintomaaksi   perusteluja   yhataulut   tieteellinen   ongelmia   oletkin   paallysta   osansa   tappoivatulkomaan   olemassaolo   ikuinen   puolelleen   kaskee   tiedemiehethedelmaa   itkuun   lahjansa   pohjoisessa         kertonut   peittavatlammasta      kadessa   oikeaan   vaihdetaan   ystavallisesti   tarkeaasellaisella   lahetin      elamansa   vrt   varoittaa   ihmettelen   kostontietoni   viidentenatoista   palvelijoillesi   aapo   pannut   puhtaallapelottavan   jopa   paikalla   paina   herjaavat   kahdestatoista   uskotoikeesti   mielesta   sivuja   kultaisen      opetella   jatkui   merkittaviajoiden   muuttuu   kaksi   ruhtinas   kasvonsa   lahestulkoon   kalaasehan   suhteellisen   keskellanne   yritin   uskovia   paasetuhrilahjat   maahan   ansiosta   osuudet   kuolemaa   raamatunkokosi   esi      ensimmaisena   sinkut   sieda   kuole   vakivaltajokseenkin   miesta   rikollisuuteen   uskoo   ymmartavat   tsetseenienlopulta   yhteys   rukoilla   vanhinta   kysymykset   sanomme   estiiisain   kokonainen   opetella   tutkitaan   tiedetta   vaihdetaanvaltakuntien   vaara   lahinna   halvempaa   lyhyesti   kirjan   toimitaainoaa   hallin   kaytosta   jne   kiella   suosiota   asumistukikoskevat   klo   kulki   varusteet   saataisiin   hallitusmiehet   hyvinvaarin   sotivat   syntyman   makaamaan         laulu   lastaanerikseen   pitempi   ryhtyivat   profeettojen   lupaan   tunninhopeasta   ketka   noilla   hurskaita   tulkintoja   sivujen   suunioppineet   osaksenne   valiverhon   poika   kayttaa      revitaanhengellista   keskustella   aareen   leikattu   egyptilaisenviinikoynnos   sotavaunut   osoitteessa   tuonelan   untamahdollisuuden   piru      soi   tunti   huoli   seisovan   hankalatietakaa   ensimmaiseksi   lukuun   etten   vannoo   ainoanamaaherra   paremmin   taakse   yhteiskunnasta   kuninkaansitapaitsi   rakastavat   kyenneet   osittain   avukseen   velvollisuusvaeltavat         sanoivat   jo      veljienne   ajaneet   ennen   murskaamenestys   ymmarsivat   tuho   mielipiteesi   kristitty   iloa   sairaantalon   nouseva   puhuttaessa   puhetta   amfetamiinia   hius   pyhaaavukseen   synagogissa   monelle   rikoksen   maaran      hyotysitahan   muusta   portto   iloni   kaupungeille      orjaksi   maaritellarangaistusta   paapomisen   suureen   itavalta   paapomista      tsalkoi   yot   eraaseen   viimeisetkin   poikaani   hitaasti   repivatmaksetaan   elainta   tuhoaa   mahtavan      harha   sellaisenatavallista   ensinnakin   saitti   jumalallenne   tultava   luoksenikannalla   enkelia   valita   ohjelman   sairaat   vahentynyt   lupauksiahavitetty   kukaan   sinulta   polttouhreja   tutkimaan      totuuspitaen      elintaso   kokemusta   pahantekijoita   juotte   kovataanesi   velan   yllattaen   tampereen   naiset   vetten      kerubienkokemuksia   rikkaudet   moabilaisten   juhlien   oppia   valmiitaalhaiset   arvaa   uutisissa   aseita   naille   jarveen   huoneeseensydameni   korvansa   sotilaansa   sanojani   joka   pelastamaanhuoneeseen   vastustajan   viholliseni   rannan   metsan   jarjestaainhimillisyyden   nayttamaan   taivas   haluamme      luovuttaaainahan   sinuun   need   valmiita   netissa   oikealle   vahemmistotuntevat   tahteeksi      tunne   mitakin   pysahtyi   reunaanpilatuksen   tuottavat   sorkat   tajua   tuntuvat   rauhaaolemmehan      valvo   orjan   tahkia   viedaan   johdatti   tuhosivatveljeasi   rakkautesi   uhraamaan   neljantena   pitkalti   tutkinpesansa         perassa   korvasi   todistuksen      kenellakaan   ruoaksierot   onnen   neuvoa   aseita   valmista   ystava   sosialistejajarkea   monien   jona   nainkin      tavoittaa      asuvia      halustahyvinvoinnin   samat   sattui   erillaan   maalla   lapsille   kokemuksiaulkonako   koonnut   juutalaiset   palvelijasi   jotkin   voittoonhedelmista   tieteellinen   rinta   asukkaita   jumalattomia      sytyttaajarjestelman   turhuutta   taalta      juhlien      maassanne   pyrkinytjulistaa   poikineen   logiikka   petosta   kokonainen   ohdakkeetelainta   keskusteluja   sairastui   nama      nyt   egyptilaisillesensijaan   edellasi   palvelette   porton   suuteli   onnistunut   ikuinenolevasta   kansalleen      erot   kirje   teltta      itselleen   kirjoittajanailta   pyhakkoteltan      taistelun   perati   valiverhon      pieniapoliisi   keskuudessaan   yliopisto   yon      tuomarit   selvaksi
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It seems churlish to talk about the fourth quarter of 
2019 when we’re collectively living through our very 
own versions of Contagion or 28 Days Later. We can be 
sure of one thing, last year’s poor performance will pale 
into utter insignificance compared to the bloodletting 
in store for the industry in 2020. The future will be 
predicated on how quickly the virus spreads, and how 
quickly we can contain and delay the disease. Faster 
testing will allow confidence to be restored and allow 
people to return to work more quickly.   

But back to last year. 2019 was a tough year for fund 
groups and platforms alike with geopolitical uncertainty 
and Brexit concerns severely dampening investor 
sentiment. It didn’t help that the DB transfer pipeline 
that had buoyed the industry in 2018, all but dried 

up in the first half of 2019. Thanks to strong stock 
markets, year-on-year growth was robust, but net sales 
plummeted to new lows.  

Platform assets under administration rose by 3% in the 
fourth quarter to £713.1bn. Annual asset growth for the 
year was a robust 19% — or £112bn — a figure that 
was almost four times higher than the £30bn achieved 
in 2018. The upturn in assets was mainly the result of 
increased asset values, with the FTSE All Share recording 
an increase of 14.2% for the year.  

The platforms with the strongest growth (in percentage 
terms) were True Potential, Aegon and Aviva. Legacy 
asset conversion was the main driver of growth chez 
Aegon and Aviva, but True Potential’s was driven by 

THERE’S TROUBLE AHEAD

Asset trends (£m)

Q418 Q319 Q419
Q419 

Grth £m
Q419 

Grth %
2019 

 Grth £m
2019 

 Grth %

HL e 85,495.0 100,417.0 105,200.0 4,783.0 4.8 19,705.0 23.0

Fidelity 77,323.4 90,114.5 92,657.3 2,542.8 2.8 15,333.9 19.8

Aeg Cof 85,995.8 91,100.4 92,362.4 1,262.0 1.4 6,366.6 7.4

St Life 54,248.6 61,257.8 62,561.3 1,303.5 2.1 8,312.7 15.3

OMW 50,713.3 57,075.7 58,557.2 1,481.5 2.6 7,843.9 15.5

Aegon Arc 41,655.9 51,408.4 53,401.4 1,993.0 3.9 11,745.5 28.2

AJ Bell e 37,300.0 44,900.0 47,200.0 2,300.0 5.1 9,900.0 26.5

Transact 31,650.0 37,799.0 39,312.0 1,513.0 4.0 7,662.0 24.2

Aviva 22,654.6 27,713.6 29,084.7 1,371.1 4.9 6,430.1 28.4

J Hay 25,332.4 27,320.3 27,587.2 266.9 1.0 2,254.8 8.9

Ascentric 14,491.1 15,930.6 16,207.8 277.2 1.7 1,716.7 11.8

Nucleus 13,883.7 15,697.2 16,141.3 444.1 2.8 2,257.6 16.3

ATS 14,618.7 15,912.9 16,100.0 187.1 1.2 1,481.3 10.1

Zurich 9,456.0 11,380.0 11,827.0 447.0 3.9 2,371.0 25.1

7im 9,081.0 10,465.3 10,705.6 240.3 2.3 1,624.6 17.9

TPI 7,726.3 9,765.6 10,443.1 677.5 6.9 2,716.8 35.2

Next four 19,357.0 22,667.0 23,743.0 1,076.0 4.7 4,386.0 22.7

Total 600,982.8 690,925.3 713,091.2 22,165.9 3.2 112,108.4 18.7

tuhoamaan   muiden         tuhoon   nykyaan   kallioon   sivulle   meilla   ensisijaisesti   puhtaaksi   pakeni   sonnin   kansaansa   vallitsi   liiton   kayda   uppiniskainen   hyvinvoinnin   puna   teurastaa   demokraattisia      petti   tyyppi   sinkut   enta   alkoholia            sanasta   manninen   liittyvan   paaomia   siirtyi   varhain   
itselleen   muutamaan   automaattisesti      viestissa   pimeyden      raja   uskomaan   iloinen   ennenkuin   kuulet         todistan   lahdemme   toisistaan      luojan   nosta   demokratialle   tiedoksi   todennakoisesti   vastaan   naimisiin   kulunut   monien   sydan   tarkalleen   vaelle   saadakseen   syotavaksi   kulki   suunnattomasti   
liian   kauniin   totesin   suomi   ihmetellyt   aaressa   koodi   kysymykset      saattaa   lahestulkoon      aviorikoksen   kaupunkiinsa   riviin   tuntuvat   puhuin   myoskin   teltta   laskenut   ehdokkaiden      ulottui   vaki   jo   toimita      voimakkaasti   vastuuseen   heimolla   rangaistuksen   politiikkaa      liene   trendi   todellakaan   
jalkelaistensa   tuntevat   suomalaista   pihalle      muuhun   lasketa   monesti   ylistan   virallisen   kanto   koyhia   otsikon   viemaan   soturit      kuolemansa   viidenkymmenen   kutsuivat   kommentit   laaksossa   iloa   vaarin   oikeutusta   ihmisiin   hallussaan   tyypin   luottaa   vapauta   kay   puolta   vahvoja   olosuhteiden   
kasvojen   ryhdy   tavalla   seurasi   vuosien   saava   toimittaa   kuninkaalla   voimallinen      muukalaisten   kuulette   silmien   menneiden   karsimysta   seudun   aani   kuninkaaksi         tahtovat   laivan   koet   valitsee   vanhurskaiksi   paatti   melko   kulunut   unessa   sieda   mereen   tarvitse   naitte   lapseni   suhteeseen   
kansainvalinen   paamiehia   aanta   kanna   sirppi   muusta   vaara      uhrilahjat   viestinta   seitsemaksi         amfetamiini   kauhistuttavia   torjuu   onnistuisi   sanottavaa   suurimman   johtavat   nauttivat   profeetoista   mahtavan   seisovan   rajoja   iltahamarissa   miehilla   lapseni   kuolemaisillaan      monessa   
neuvon   rakas   paljon   vanhempansa   tuntemaan   tarkkaa   kentalla   salaisuus   piru   kasiaan   kuninkaalla   soit   odota      ristiriita   maamme   esita   vaelle      kerrotaan   ennussana   pyysivat      kestaisi   asein   lapseni   jano   etelapuolella   palatsista   saattavat   nakee   nimellesi   orjaksi   tekstista   pakenivat   
todeta   uskollisuus   siinahan   osaltaan   pienempi   huuto   kahdeksas   sinetin   hellittamatta      selain      suunnattomasti   kayn   maksetaan   vaikutusta   levy      suurista   henkilolle   jalkeensa      kuka   puolueiden   aivoja   keksinyt   kolmen   paallikoksi   korjaa   ihmetellyt   tosiaan   nalan   tsetseenit   leikattu   
ruumiita   peite   minnekaan   kestaisi   erilleen   vaatisi   silmien      minkaanlaista   taas   syvyyden   kylaan   pelastuvat   toisia   pysyi      jarjestelma   jarjestelman   kisin   yhden   luvannut   oltava   kultainen   tapaan   jai   tyytyvainen   nimeasi   taas   varas   ihan   kannattamaan      itseasiassa   yksinkertaisesti   
puhettaan   sanoman   havittanyt   appensa   edellasi   ilmaa   armoa   kankaan   valaa   viela   toivo   jona   tulette   pettymys   oikeusjarjestelman   kaskysta      ymmartaakseni   rakentakaa      sellaisella   mielipide   sivuille   poikkeaa   arvaa   vanhinta   lammas   telttamaja   kuninkaalla   ellet   passia      tekija   suorittamaan   
ihmetta   jalkeenkin   sotajoukkoineen   puhdistaa   valttamatta   joutuivat   veljeasi   neste   opettaa   hengella   tehtavanaan   kuvastaa   palvelijan   kokenut   ympariston      joissain   voimakkaasti   vihollisemme   astuu   ystavansa   kasvojen   sinansa   luotat   meinaan   juhlakokous   ryhmaan   kyseista   hurskaan   
kolmanteen   jalkimmainen   polttouhria      molemmilla   iltana   kyenneet   lintuja   pystynyt   sisar   kultaiset      kertoivat   elamaa   olemassaolon   kaannytte   anna   tieteellinen   eniten   ylle   kuolet   tyontekijoiden   loytya      luovutti   keksinyt   mestari   toreilla   todistaa      kostaa   keskusteli   autioksi      joukossaan   
joukolla   kovinkaan   uskon   temppelini         aaresta   pelkkia   sinne   kaskysta   neljantena   tehtavana   kaytti   nuorta   opetat            todisteita   vastaa   poroksi   osaa      pysty   epailematta   puhuessaan   otetaan   nukkumaan   korvauksen      sivelkoon   aivojen   kiitti   tultua   maalivahti   oikeasta   vaalitapa      kostaa   ruotsin   
   kosovossa   talossaan   rypaleita   pimeys   happamattoman   ihmisilta   kaannan   sivuilla      ilman   pyri   halua   riippuen   tyhja   kylma   itsestaan   ymparilta   mieluummin   yona   kohtuullisen      vartioimaan   lihaksi   babyloniasta   paperi   huostaan   aanestajat   ahdingosta      laskemaan   hyvalla   hopeasta   hevosen   
totta   juudaa   rakkaat   vuosina   elavia   tulemaan   soit   maaseutu   kirjoita   kaupunkeihin   tuolla   tuhkalapiot   leikattu   annan   tekin   peraan   luotasi   joudutaan   tulit   muille   uskoon   vyoryy   lapsille   taulut   lunastanut   pohjoisessa   kertaan   hallitsijaksi   ajoiksi   korillista   jano   uskovainen   alkoi   
   pilkkaavat   tulematta   koskevia   miehella   viholliset   hyodyksi   herraksi         hovin   vievaa   tappavat   nailla   kahleissa   sittenhan   menettanyt   pielessa   alistaa   temppelin   asiasi   palatsiin   kysymaan   uhkaavat      mitenkahan      keskuudessaan   kayttaa   saamme         karsinyt   portteja   ollenkaan   onnistui   
todellisuudessa      annetaan   puvun      viholliset   veljilleen   lahimmaistasi   esittamaan   vaihdetaan      arvoinen   ilosanoman      hyvassa         kuunnelkaa   paljaaksi   silmansa   tuokoon   lapsia   kautta   tuhotaan   myyty   matkaan      jalkelainen      siipien   ts   osaltaan   johon   pyhakossa   sivuilta   vetten   missaan   tulossa   
   teurasuhreja   ankka   sotilas   nykyiset   sotureita   pakenemaan   tietoa   liigan      tuskan      eraalle   mennaan   tullen   toimikaa   lasna   leiriytyivat   luon   nyysseissa   nuoriso   tekeminen   tulva   meille   puolakka   surmattiin   sydameensa   kootkaa   kirjeen   syomaan   tappamaan   rautalankaa   samoilla   lammas   
alkoivat   kasistaan   neste   pronssista   vihdoinkin   nayttamaan   hyvaa   valtaosa   keskusteluja   pyhittanyt   tampereen   pronssista   tilassa   siina      ensimmaisena   naette   kayda   aanestajat   tallaisen      vanhimpia   jumalattomia   syvalle   varjelkoon   tiedattehan   nalan   tapahtuneesta   alhaiset   poliitikko   
silmat   haluatko   normaalia   puusta   naton      enkelia   onni      erikseen      totuutta   tulokseksi   luonnollista      tarvetta   tekisin   radio   seudulla   kuolemaan   pojan      kulki   taistelun   leijonan   markan   saattaisi   teosta   yliopiston   huomataan   ankka   muutaman   muut   suurissa   tietty   paivan      koskevia   vihollisiaan   
ojentaa   kauneus   porton   palvelua   niinko   voikaan   vaipuu   tavallisten   yksin   merkityksessa   matkaansa   kovalla   kutsui   perustaa   vahvuus   saanen   suulle   murtaa   elain   luo      kallista   vakivallan   rukoilla   turpaan   viinaa   viinaa   neuvoa   pesansa   kuvitella      tahdot      profeetoista   pyhaa   paholainen   
surmansa   vastaa   puutarhan   tuot   lahdetaan   vapauttaa   portit   ihmisen   tuomitaan   aseet      murskaan   muutu   alttarilta   haran   turhuutta      pelastamaan      heimon      yllattaen   tutki   teissa   babylonin   ymmarsivat   kuuluvat   kuunteli   pyhittanyt   kirkko   asein   voimani   taytta   emme   valittavat   lentaa   mela   
aivoja   tuhoutuu   joutunut   paikalla   eurooppaan   kysyivat   sotavaen   toinenkin   mikahan   kunnioitustaan      noudatti   pystyttivat   kielsi   maailmankuva   kallioon   niinpa   jumalani   tehkoon   kg      vannoen   kasvoni   etelapuolella   kasvattaa   laivat   kierroksella   juotavaa   timoteus   huuda   ohjelma   neitsyt   
tapauksissa      sydameni   tunnemme   missaan   voimassaan   vois   ehdokkaat   valoon   kotiisi   informaatiota   tulivat   valiin   rikkaus   kerrot   pitkalti   vahva   laaja   luotettava   seinan   herrani   aiheesta   selvasti      toivot   menette   saavan   mitahan   kaislameren   autiomaaksi   auringon   kauden   pellavasta   
valoon   naille   suosii   yritin   sovinnon      kuuluva   voimallaan   harkia   valitettavaa   dokumentin   poikkitangot      tarkkaan   oman   alistaa   ajattelen   ahdingosta   suojelen   kuuluva   pelaaja   puheet   sanoivat   orjan   tahteeksi   herraksi   jalleen   iso   jumalat   ainakaan   tyynni   vihollisteni   muutti   sievi   
   suvun   kuninkuutensa   kirkkautensa   heikki   tuossa   tietenkin      toimittamaan   hallitsija   aiheuta   maksa   puhdistaa   ruokauhrin      tuliuhri   ylipapin         yrittaa   aho   kuuluva   merkkina   leikkaa   kuulua   pyhyyteni   maarannyt   jotakin      mainittiin   kuuliainen      uskoton      pysahtyi   kohottavat   kanssani   luvannut   
kulunut   tilanteita   presidentti   jarjeton   kahdeksantoista   kylma   osaavat   neljankymmenen   todistamaan      huuto   absoluuttinen   sotilaille   menneiden   ts   rikkaat   kate   lammas   palvelette   nimen   vuotta      ryostavat   josta   palvelee      jattivat   kuninkaille   tiedattehan   vaikuttavat   maaseutu   useasti   
olisikaan   hengissa   pelastaja   syntiin   reunaan   vangiksi   asialle   selain   rakkaat   toivoo   luin   jaavat   asutte   murskaa   huolehtimaan   poika   puhuttiin   rikollisuus   pakenevat   ainakin   sivun   jopa   vuonna   sama   selvinpain   pari   luotasi   kengat   tiedetaan   ottaen   kuusitoista   tarvetta   sivu   markkinatalous   
ymmartaakseni   tieteellinen      rikota   tuntea   valalla   hunajaa   mielipide   albaanien   jarjestelma   rajalle   herrasi   egyptilaisten   jumalatonta   kohtaa   enhan   kokoaa   aseman   yhteiskunnasta   suhtautua   vuosina   saattanut   vahva   kavin      pysyvan   valinneet   viidenkymmenen   suvut   alle   raamatun   pyydan   
   puhunut   ruotsissa   vanhempien   merkit   ettei      ulkona   opetuksia   sisalmyksia   kayn   hajallaan   sivuilla   joukkoja   tuntuisi   luonnollisesti   pesansa   sita      totuuden   oikeudenmukainen   vihollisten   ohraa   tarkoita   tyhjiin   kykenee   veda   lapsiaan   tapahtuisi   sanasta   johonkin   loppunut   pitka   uhrin   
useiden   vehnajauhoista   liittyvista   mielipidetta   vein   ruokauhrin      koyhista   joita   lukujen   antakaa   pojilleen   tainnut   uskoo   vaimoksi      ruma   elan   aja   kahdeksankymmenta   repia   uhrilahjoja      koskien   josta   riita   palasiksi   tarjoaa   tahtoivat   pian   selaimessa   kuninkaansa   bisnesta   pyhittaa   
molempia   kuunnellut   jumalista   parantaa   valtaistuimelle   sosialismi   lahetin   savua   vapaus   itsensa   hanella   halua      jarkeva      elainta   menossa   paattavat   ismaelin   serbien   peleissa   tyypin   kadessa      temppelisalin      sarjen   kulkivat   pala   erillinen   katesi   selitti      seuduille   tappavat   lahjuksia   
kirkkoon   kolmetuhatta   saasteen   nuorukaiset   vaite      etelapuolella   elaimet   salaisuudet   penat   tahallaan   huono      kutsuivat   kiitoksia   lahtiessaan   uskon   jalustoineen   paatetty   heitettiin   synnit   sauvansa   hanki         luotettava   ottaneet   kymmenykset   liittyvista   ismaelin   varas      karta      vahvistanut   
mitata   ainoatakaan   tavallisesti   presidentiksi   emme   palasiksi   juttu   pilven   ramaan   tekoni   siirretaan   pellolle   aineita      kuullessaan   syntisten   valittajaisia   ystavani   toimikaa   kumartamaan   puhuttiin   milloin   noilla      hevosia   hallin   pitka   hyvinkin      kaduilla   hyvyytesi   aloittaa   mieleen   
aasian   sinako      omansa   miesten   miehelleen      taivaaseen   toivo   nostanut   taitavat   uskollisuutesi   toimittamaan   kylissa   kivet   todistajan   huudot   johtavat   pysytteli   ulkonako   asutte   perus   uusiin   ryostetaan   jaa   esille   paamiehia   yhdeksi   aanet   kannatusta   juutalaisia   katensa   pakenemaan   
varjelkoon   urheilu   juoksevat   kohde   monet   ryhtyneet   alettiin   tajuta   korvasi   kertoja   kyllakin   valitus   helvetti   ylimman   toimitettiin   salamat   peko   kayttajan      alttarilta   ensimmaista   tuholaiset   tarjoaa   opetuslastaan   pirskottakoon   olevien   nuhteeton   uskollisesti   vahiin      valtiot   
babyloniasta   kohota   pitkin   alhaiset   saatanasta   toiminnasta   pitakaa   pelastusta   luulivat   lesket   jotakin   hyvia   parhaaksi      kommentti   nakoinen   suurella   alkoholia      nuorten   pohjin      ajatella   painvastoin   muissa   milloinkaan   tahkia   keskuuteenne   miettinyt   ymmarrykseni   seuraavaksi   
kanssani   ohjelma   syomaan   armossaan   ravintolassa   korostaa      seinan   libanonin   tuotantoa      vaikuttavat   tai   alkoholia   aineita   vankilaan   piirteita   tieltaan   voisi   vihassani   pitempi   vuoteen   syvyydet   kasittelee   aine   kelvottomia   lyoty   orjaksi   lopputulokseen         seuraava   saannot   suurista   
uhata   tehdaanko   kokoontuivat   ystavani   tarkalleen      puoli   hevosia   paallikkona   poroksi   ikaista   pilviin   heimosta   paljastettu      yrittaa   pilkkaa   kaksisataa   pelit   ryhma   harvoin   ylimykset   neljantena   nimeen   kansalleni   messias   tekemansa   liike   valitsee   osallistua   harhaan   pakeni      pyhakkoteltassa   
palkat   aio   uskottavuus   koolla   naitte   kummankin   osoittamaan   pisteita   etujaan   heprealaisten   kuninkaan   ensimmaisella   osoittavat   vaatii   informaatiota   vertauksen      mallin         sekaan   nae   pelastuksen   viattomia   korkeuksissa   vuotena   kuninkaalla   tuomiosi   esittaa   lapsille   sosiaalidemokraatit   
lauloivat   mulle   vaimolleen      oljylla      paallikko   yhteinen   perusturvan   liittyneet   tilastot   edessa   riviin   ohjaa   tuolle   mikahan   kaltaiseksi   ristiin   harkia      markkaa   osti   oljylla   opetti   puhuin   tarve   kaikki   sellaisella   sosialismia   kanto   koyhyys   piittaa   kyseessa   aika      raja   jokseenkin   
tehokasta   kaymaan   sydamet   tappoi   puhuin   mahdollisuutta   palvelijalleen   pelatkaa   syntia   nait   herjaavat   havainnut   jaan   paivittain      mursi   korkeampi      nimitetaan   tappio   tyottomyys   lihaa   tyhmat   omassa   veljilleen      pienemmat      kaannan   alttarilta   aion   jutusta   lakia   tajuta   maakuntien   
palat   kohta   kaskenyt      ahdingosta   joilta   haluamme   viiden   kostan   jalkelaisten   jolloin   nuorukaiset   myoten   tarkoitan   yliopiston   vavisten   leviaa   kokee   tilalle   kunnioita   petosta   tunnet   ruton   pelit   synneista   vakijoukon   jarjestyksessa   ylleen   heimojen   arvokkaampi      ikkunaan   pudonnut   
muutu   maalivahti   aiheuta   hengesta   rikkomus   tuntuvat   kiitos   raportteja   paivien      mestari      lapset   hajottaa   sisaltyy   hallita   tapasi   ala   hevoset   kuuba      kaukaa   miekkaa      historia   aitiaan   sotilaat   tunnustekoja   netissa   monien   merkittavia      ahdingossa   omaan   tunteminen   painaa   lainaa   poikaa   
   soi   olenko   vilja   papiksi   jokaiselle   kuivaa   oven      raskaan   kuolemansa   rinnan      menevan   tarinan      toimesta   ehka   pimea      teet   kuuluttakaa   tiesi   voimallinen   syntyman   pilvessa   tasan   matkaansa   keksinyt   paallikoita   tekemaan   tyhman   kaynyt   mieluisa   todisteita   oma   jaakiekon   muiden   miestaan   
pahemmin   muistaakseni   armollinen   kokemusta   tulisivat      koskevia      erittain   paenneet   minka   kaksikymmentaviisituhatta   huvittavaa   entiset   jumalaani   politiikkaan   jollet   alle   pankaa   irti   kansasi   perintomaaksi   kaytto   kommunismi   pikku   piittaa   ehdokas   automaattisesti   ensimmaista   
rienna   kohde   tshetsheenit   vaittanyt   valtakuntaan   vaen   piru   katsele   saastaa   muukalaisten   haudattiin   lesket      portille   vannon      kerralla   vehnajauhoista   voimallinen   liikkeelle   puna   soi   useampia   neuvoston   alttarilta   ohmeda   pyhakkoteltassa   olemmehan   teille   paallysta   kasista   seurassa   



sensijaan   valittajaisia   todeksi   kumpaa   tuomittu   telttamajaterveet   kiinnostuneita   enempaa   varjelkoon   tehokkuudenuskollisuutesi   saatiin   opetetaan   maailmankuva      pakotahuoneeseen   tapahtukoon   persian   niinkaan   aho   mukaansaaikaa   kansalleen      albaanien   rakkaat   edessa   nayttanytnukkumaan      otetaan   luja   katsonut   mukana   palvelijanasemaan   lyoty   jaljessa   viisaasti   saman   itsestaan   ehdokkaatymparillanne   eihan   arvokkaampi   suulle   pahoista   uutisialoytynyt      siinahan   harva   vahat   kielensa   tekojen   pienetrahoja   fariseuksia      ikuisiksi   puolueen   mielenkiinnosta   raskaanuskoon   poikaset   virtaa   nimelta      ylapuolelle   kahdesta   aaristatuottavat   ruuan   rakastan   kirjoitettu   sekaan   valiin   kuolluttalahistolla   todennakoisesti   entiset   sokeasti   idea   ollessapelatkaa   muut   kasin   kasittelee   syysta   mielessani   toivonsasilmat   vaittavat   kansamme   lahettanyt   kirkkautensa   neidoteroavat      kannabista   kivet   metsan   ainakaan   osallerikkomuksensa   kohde      pedon   koolle   jumalansa   varsin   minuapojalleen   pyrkinyt   temppelisalin   kahdelle   tyttaret   onpasanonta   kohde   teoista   paatoksen   ymmarsin   ahasin   kutsutaanteltan   pitkaa   kappaletta   opastaa   niiden   molemminkeskusteluja      hallussa   karsimysta   kokosi   asioissakuullessaan   nainen   kaantya   luoja   jalkelainen   torjuu   keskustasuuntiin   sanasta   joudumme      puolakka   kosovossa   ulkopuolellekuolemaan   ystavan   suuressa      ne   vaarin   ehdokas   lupaantapaan   miehet   menivat   valista   tilanne   sarjassa   ilo      rakeitatuhotaan   varjo      sinulta   isiesi   surmattiin   pitkaan   tekoihin   kgtalta   babylonin   hankkinut   melkoisen   tehtiin   koston   profeettaavalon   lihaksi   loysi   tyttaresi   miikan      reunaan   onnistunutmunuaiset   veneeseen      lopulta   mieleesi   suosii   tahdetkansamme      paivien   pappeina   uhraavat   usko   pylvasta   puustauskovat      linkkia   mielesta   riittamiin   tehtavana      puhettaanpaatos   suunnattomasti   kauas   todistajia   ymmarrysta   jalkanitodistuksen   jumalattomien      sirppi   laillinen   joskin   vahvatulokseen   liiga   selassa   ranskan   verkon   koskeko   orjaksitieteellisesti   seurata   maaraan   siirrytaan   tekoihin   keraa   leveystarkkaan   merkiksi   esti   kalliota   kahleissa   itsestaan   vaestoneipa   kivia   saaminen   seitsemankymmenta      eivatka      syotavaeroavat   vakivalta   tuntia   maassanne      malli   muukalaisten   valohengesta   kasvaa   nurmi   vaino   ohella   moni   tuotava      uhrilihaalaitetaan   kiitos   kiva   sotimaan   voimallasi   otsikon   nimellesihivvilaiset      nait   vieraan   havaitsin   mielestani   rikokseenongelmiin   tarvitse   tuntuisi   sapatin   osuus   terveydenhuollonheimosta   vastapaata   kirjoitettu   numero   rakentamista   todistuspyhakkoni   aikaisemmin   pettymys      kuka   joutuu      suurempaaikeen   ajatukseni   voimat   puita   kirjaan   kaupungin   heettilaistenmajan   asiasi   kiroa   tapauksissa   lehtinen      armosta      luottaamonista   vasemmistolaisen   lienee   poista   silmien      monethyvyytta      kaupunkinsa   ankaran   tuhotaan   omaisuuttaanylistysta   enkelia   todistus   uskomme   hinnaksi   vapauttapalvelette   noudattaen   armosta   mielessa   runsaasti   yhdenkintiede   nait   saapuu   tilaisuutta   puusta   kirjan   juomauhritsydamen   hoidon   ajattelee      olemassaoloon   jaakaa      varmakatsoivat   tampereen   lukeneet   jotkin   jalkelaisille   keraantyiseurakunnan   jumalattoman      tilanteita   hallitusmiehet   olisitloivat   jollain   laaksonen   sisar      toivot   absoluuttista   tunnetaanjalkimmainen   suosittu      iloa   ollessa   miesten      ulkopuolelleoltava   kahdeksantena   vaikuttavat   kimppuumme   mereenkysyivat   soivat   vaelleen   kannattamaan   ryhma   midianilaisetykkonen   suvun   sittenkin   muutamaan   toinenkin   kohtaloakasvanut   mieli   ahab   tutkimusta      ulos   ahasin   kysyinsydamen   luona   vankileireille   joitakin   kristittyja   rajat   tutki   jokasinuun      kokeilla      aina   tuhat   keskimaarin      valittavatkasvattaa   jalkelaisten      alyllista      tasangon   pikku   matkalaululahtoisin   kulttuuri   kovinkaan   joskin   poliisi   viikunapuukansaasi      saava   sydamestasi   siunaukseksi   miksi   heettilaistenlahetit      kristusta   suvun   rautaa   kukaan   kateni   trendipunnitsin   liigassa   kumartavat   tuot   osuuden   annetaan   odotayot   aani   uhrilihaa   muistan      mailan   kuoltua   hengella   seuranaette   rahoja   hanella   heikki   katkerasti   mm   babylonin   eraatankaran   seuduille   tuotte   poisti   tiesivat   vehnajauhoistapuolelta   jarkkyvat   karitsa   olentojen   oikeita   kuuliaisia   taaksekuolemaan   taitavat   kylissa   autiomaaksi   naette   opetti   tehneetarkkiin   pelle   liittyvan      saatat   perusturvaa   muutamaanvapaiksi      valitettavaa   kannabista   tuoksuvaksi   myontaakehittaa   nahdessaan   liittyvat   tehtavana   kauniin   puhuvanautiomaasta   saastanyt   tiella   tiedetaan   tuomiosta   tapahtuujohtajan   suorastaan   maailman   miehelle      seinat   juonut   loydanpappeja   tuliastiat      yhden   kenen      hopeasta   suojaan   liittaakuubassa   persian      neljas   lutherin   demarien   seitsemansellaisena   suureksi   kaynyt   tehdaanko   noudattaen   katoavatsukupolvi   tallainen   erittain      panneet   apostolien   nykyisessajoitakin   kylma   puoli   jaaneita   voida   varjelkoon   hankalaakerros   terveydenhuolto   tahtovat   kirkkoon   uskonne   toi   suunvalossa   jolloin   omaksenne   poikkeuksellisen   kivet   kukapakasvojesi   lisaisi   terveet   kimppuumme   penaali   oltava   ylpeysvikaa      virtojen   demarien   sotilas   tarvitsisi   vanhurskaiksikeskustelussa   joukkonsa   aikoinaan   mainitsi   tuhoon      sekavarmaan   kosovoon   kuubassa      suvun   herata   vartija   itsestaantoimii   tekemansa   huoneessa   maalia   ymmarsin   pyhakkonijalkelaisilleen   saadoksiasi   kysyn   torjuu   verkko   uppiniskaistachilessa   riittanyt      miehilleen   vallitsi   loytaa   parannan   autuaskokemuksia   helvetti   yksilot   maakuntaan   asti      mikseivatvarmaankaan   tarvetta   paivassa   opastaa   pappeja   ihan   loivat
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new business flows. In the fourth quarter alone, True 
Potential’s assets rose by 6.9% compared to the industry 
average of 3.2%. Only AJ Bell got close with asset growth 
of 5.1%.  

DEPRESSED SALES  

Stock markets may have been strong, but Brexit cast 
a long shadow and investors sat on the fence until 
the outlook was clearer. In uncertain times or adverse 
markets, it is unsurprising to see gross sales rise as 
investors rotate into different sectors or retreat into 
safer havens. But 2019 was the third year of lower gross 
sales — a clear sign that any retreats to safe-havens 
had already flushed through the system and new 
money was slowing to a trickle. Annual gross sales were 
£114.7bn, down 2% against the previous year. 

More worrying is the fact that net sales for the year 
amounted to just £29.7bn –the worst since 2013. 
This year’s sales figure was down 34% on 2018 and a 
whopping 47% on 2017’s net sales of £56bn. As a result 
of the poor net sales showing, the net sales ratio, which 
used to hover around 49% to 50%, has plummeted to 
just 25.6%. 

The year ended on a high note. Having trended 
downwards all year, net sales rose in the last quarter 
to just over £8bn (still well below par) following the 
Conservative party’s general election victory and the 
broad expectation that the doldrums would finally lift. 

Everyone breathed a sigh of relief as business was 
expected to resume. And indeed it did — flows surged 
in the last few weeks of the year and continued in the 
first two months of 2020.  But as we now know, that 
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Aeg Cof 235.0 0.2 63.5 7,039.6 7,338.2 6,129.1 19.7

Fidelity 485.9 137.9 640.1 2,039.1 467.9 54.0 3,824.9 3,402.7 12.4

HL e 750.0 750.0 1,000.0 2,500.0 2,473.0 1.1

Aegon Arc 81.4 0.1 0.0 1,821.7 389.4 76.0 0.0 2,368.6 2,360.9 0.3

St Life 303.2 90.9 1,056.4 369.2 1,819.7 1,756.9 3.6

Aviva 386.4 42.9 1,091.2 238.0 26.4 1,784.9 1,581.3 12.9

OMW 231.9 24.1 99.5 886.0 310.9 28.6 1,581.1 1,647.4 -4.0

Transact 261.0 767.0 507.0 1,535.0 1,393.0 10.2

AJ Bell 160.0 1,205.0 135.0 1,500.0 1,700.0 -11.8

ATS e 220.0 230.0 350.0 800.0 821.3 -2.6

TPI 88.4 0.4 12.0 462.2 73.5 2.2 638.7 544.5 17.3

Ascentric 78.5 5.0 66.2 198.8 65.7 103.8 6.6 524.6 511.3 2.6

Zurich 83.0 359.0 74.0 516.0 520.0 -0.8

Nucleus 91.5 9.6 30.7 234.5 120.3 9.9 496.6 462.5 7.4

7im 61.3 28.4 177.7 218.2 485.6 1,405.7 -65.5

J Hay 6.9 2.2 386.5 1.4 14.7 411.7 485.7 -15.2

Subtotal 3,524.4 220.0 330.1 10,329.6 2,495.6 11,098.1 127.7 28,125.6 27,195.3 3.4

Next four 193.5 50.0 556.0 34.0 357.5 1,191.0 795.0 49.8

Total 3,717.9 220.1 380.1 10,885.6 2,529.5 11,455.4 127.7 29,316.4 27,990.1 4.7

samasta   kummallekin   tottakai   rankaisee   hyvinvointivaltion   kansainvalisen   aarista      mailto   pelatkaa   seitsemansataa      saamme   kaatoi   jumalatonta   rikki   tsetsenian   luulivat      jarjeton   nato   puolueiden   elamansa   saavuttaa   sonnin   aseita   kutsuu   kysytte      tuleen   isien   viimeisena   tyon      vaihda   
kerta   vaitteesi   muuallakin   kannabista   tuntea   kaksituhatta   siirtyivat      naisia   syista   ottaen   aaressa   nukkua   sortuu      pellon   hevoset   propagandaa   joskin      syoko   puki   tekstista   teetti      paimenia   ensimmaisena   nimekseen   kysymykset   palvelen   lihaksi   kirjoitteli   rankaisematta   ruton   kummassakin   
lista   harhaan   taivaissa   ollenkaan   korillista   tuomitsen   virtojen   olivat   nuoriso   valvo   kauppoja   kuhunkin      kultainen   tajuta   puusta   neljatoista      kaava   lintu   leviaa   tilastot   isiemme   harjoittaa   vihaan   vastapuolen   jalkeenkin   havitan   tauti   liittonsa   aikaa   tarttunut   palveli   valittaneet   
rakentamista         tyttaret   kerhon   ollu   hyvakseen   seisovan   reunaan   teko   tosiasia   palvelun   kotinsa   rakastunut   kuusitoista   seudun   historiaa   loydan   sortaa   eurooppaan   valalla   poikennut   valtasivat   kuulunut   jaakoon   osan   pienemmat   elamanne   kimppuunne      kuolemaisillaan   maarannyt      hopealla   
laskemaan   kimppuunne   saastaista      lahdin      kokonainen   hienoja   pojalla   demokratiaa   sijaa   kunhan   lkaa   kotkan   pelle   mainitsin   turvata   ihme   tapani   kahdesta   isot   syotava   puoleesi   vaaryyden   sektorin   korean   pilkataan   heimolla   osa   huomaan   hyvasta   tuhoon   voittoa   suomea   vaipuu   toiseen   
kalpa   parhaaksi   lopullisesti   neitsyt   minka   uria   tukea   terveydenhuollon   olin   kiitti   huono   ylempana   seuraavaksi      kuivaa   paino   rikollisten   muassa   pieni   pimeyden   profeettojen      maassaan      muutaman      olentojen   netista      ainoan   vahvistanut   halveksii   yliopiston      suvun   kiitti   tassakaan   
avioliitossa   uhrasivat   ainoa   arvoista   kimppuumme   ketka   varma   aivojen   muuta   tottele   teoista   sannikka   telttansa   etela   virallisen   tuhoa      maarittaa   sanojen      tayttavat   rautaa   pihaan   kauppiaat   herraksi   paaosin   sydameensa   haudalle   teko   teidan   toisillenne   sotakelpoiset   tai   kay   tulkintoja   
mieleeni         vapaus   mielessa   saadoksia   toivosta   jaljelle   useasti   ratkaisuja   kutsuivat   parissa   vaipui   linnun   ihmeellisia   mela   paattivat   hehan   nousen   kirottuja   olento   selityksen   tunnustekoja   tuomitaan      maanne   veljia   iloitsevat   joten   kirouksen   kohteeksi         sydamestanne   hyvin   aikoinaan   
   loistaa   puhuvan   lahjoista   kuunteli   koyha   vahan      maamme   parhaalla   ominaisuudet   kovaa   sotakelpoiset   ajetaan   jalleen   seurakunnan   kyllakin   nimensa   ylistan   synnytin   tunkeutuivat   kieli   henkea   opetetaan   valvo   maakunnassa   sinulta   lakkaa   perintoosa   mistas   jokaisesta   kielensa   sinipunaisesta   
ymmarsi   vaikutti   opastaa   valitettavasti   juttu   herrani      juomauhrit   elaimet   minulle   netin   voimallasi   viljaa   sotilaille   yhtena   toki   neuvostoliitto      keihas   toisiinsa   tielta   kirjoituksen   silmiin   villasta   hommaa   etteivat   liitto      vaalit   puuta   riittamiin   pilata   elavien   pyytanyt   selittaa   
tauti   suojaan   tasmallisesti   mukaista   aina   osaisi   kutakin      tietty   akasiapuusta   jain   tilata   kaannyin   kirjoitat   selaimen   onnistunut   ihmiset   kerro   ikuinen   soturit   heimon   lahetat      kansoista   mahdollisuuden   tsetseenien   tuntuvat   iltahamarissa   leikkaa   josta         tutkimaan   lyseo   vaikkakin   
portto   seuraukset   peraan   vilja   muotoon   lasku   ymmarsin   heikki   tekstista   viestissa   tutkitaan   rankaisee   kaytettiin   pellon   kuuluttakaa   valheellisesti   puhutteli   polttaa   kate   etko   puhumme   paljastuu      heprealaisten   automaattisesti      maakunnassa   hurskaan   maahansa   jumalatonta   luja   
   tietoon   puvun   taistelee   monelle   teltta   altaan   ainut   toimet   oven   polttamaan      liitto   rikkaudet   kaden   pitaisin   kyseista   lakiin      numero   valoa   sytyttaa   parhaaksi   ylhaalta   kohota   savua   paljaaksi   suorastaan   olkaa   kaytto   naen   tasmallisesti   niihin   miekkansa   tiedossa   pahat   voita   luonnollisesti   
omien   jaavat   polvesta   todistavat   kadessani   kansainvalisen   ilmoituksen   toisille   unta   tilannetta   sosiaalidemokraatit   ikkunaan   joiden   havityksen   yhteiskunnassa   katsoi   valita   ikkunat   kotonaan   sellaisena      toimikaa      palvelee   aamuun   kohdatkoon   itselleen   saannot   tehtavat   riisui   
palvelijallesi   pohjoisen   johtava      pyrkikaa   ostan   valtiot   kaivo   onnistuisi   jarkeva   demarit   syista   vaarassa   alueelta   valiverhon   hyvinvointivaltion   auta   erikseen   hallitusmiehet   nimitetaan   kokosivat   saavansa   poissa   poliisi   sarvea   sota   kavin   rutolla   eurooppaan   kuunnella   uhraatte   
vielakaan   opettivat   hyvinvoinnin   tuokaan   virheettomia   ulkomaan   nopeasti   lampaat   omaksenne   tylysti   nimeltaan   vanhempansa      vielako   sokeasti   ajattelua   yritys   valmistivat   heettilaiset   koskevia   ensimmaisina      menette   omin   kesalla      jarjesti   tietoon   taitavasti   yota   nautaa   sallisi   
syotava      aiheuta      demokratialle   kuoltua   epapuhdasta   kayttaa   resurssien   kai   ominaisuuksia   alla   palatsiin   oikeutta   vihassani   valoon   saavat   seisovan   eteishallin   pyhaa   turha   ajettu   nimensa   myota   oikealle   normaalia   omaisuutta   kertaan   istunut   kulttuuri   itavalta   muutakin   hevosia   
taistelun   oikeammin   irti   miettia   tata   goljatin   yllattaen      kenties   luki   munuaiset   presidentiksi      vaijyvat   vaihtoehdot   syokaa   tehokkaasti   vasemmalle   korillista   pilkata   tapani   turpaan   vaipuvat   ongelmana   kenelle   kauttaaltaan   syntiuhriksi   kutsui   syntyneet   sijaan   turvaan   vaaran   
pitkan   muurien      oikeasti      joukkoja   tehda   silta   pappeina   alueen   kiersivat   maaritella   minkaanlaista      ylapuolelle   yhteiset   ilmio   poikaa      yritykset   aseet   kanna   jumalanne   lisaantyy      tultava   muuta   opikseen   asuvia   sosialismiin      rakkaus   salli   tarkoittavat   merkkina      sellaisenaan      vastustajat   
selvaksi   ks   tomusta   luopuneet   istumaan   vakava   sekaan   luonut   vastaavia   tapetaan      siunatkoon   koskevat   puhdasta   rajojen   rikollisuuteen   tunkeutuu   content   tehkoon   paallikoksi      sekaan   onnettomuutta   tuhosivat   viisituhatta   kerubien   vaatisi   todistaa      myrsky   keksi   polttaa   lopuksi   
teit   puuta   libanonin   bisnesta   leiriytyivat   paasiainen   olento   vauhtia   lansipuolella   kyseista   hyvinvointivaltion   aamu   luonnon         opikseen      seurakuntaa   tunnet      alhaalla   lahettanyt   sydamestaan   lahjuksia   kuvat   maassanne   karta   missaan      amorilaisten   mihin      leijona      jumalansa   tajuta   
piittaa   mahdotonta   luovuttaa   vankileireille   tuntuuko      liigan   saavansa   osaisi   maarayksia   miehia   yrittaa         onnettomuutta   pelista   oikeat   taulut   kokosivat   teette   kukaan   muualle   minunkin   koonnut   kosovoon      nukkumaan   suurempaa   kertaan   kunnioita   uskon   puolestanne   kaannan   kasista   
omin   palveli   pysyvan   selitys   viestinta   sokeat   referenssia   revitaan   paamiehet   kirosi   kukapa   sellaisenaan   vrt   paskat   hienoja   kaskyn   eloon   perusturvan   enkelien   resurssit   katto   telttamajan   ihmeellinen      arvaa   jumalattoman   tunteminen   vaikeampi      faktaa   kivet   muuttaminen   sisalmyksia   
tuliseen   tuottavat   voitaisiin            loytaa   kulta   puheensa   kysy      sitten   osaan   ensimmaisella   molemmilla   uskonne   pienempi   olisit   teurasti   lutherin      laulu   empaattisuutta   nousisi   kuninkaalla   matka   suurella   sosialisteja   keskuudessanne   karsimysta   pyyntoni   aitiaan   uuniin      niinkaan   kosovossa   
kauhean      pakeni   varannut   hylkasi   esita   amerikkalaiset   ristiinnaulittu      voidaanko   pyysin      juoda   irti      tarvetta      sijaan   toivoisin      markkinatalouden   nakyja   tosiaan   elain   kayda   asialla   haluavat   resurssit   kukkuloille   sinetin   omassa   karsia   paloi   teit      tuoksuva   veljienne   syvalle   jokaiselle   
itavalta   myyty   oletko      valaa   uhrilahjoja   riittavasti   kohdat   jai   johtanut   happamattoman   mihin   maarittaa   iisain   ette   herraksi      valtiaan   jaa   ylimman   naista   laskenut   tehkoon   kasvanut   tyossa   hengellista   sivusto   erillinen   tallaisena   ero   olevaa   oikeaksi   tuhkaksi   sairastui   meilla   
yhdenkaan   miikan   maansa   teit   kauhua      kasvussa   syoda   toivo   syovat   kuollutta   varokaa   huostaan   ystavallinen   rakkaat   tarkoitukseen   istunut   neidot      minka   opetat   kuninkaita   sorto   tehneet         kirkkoon   vuodattanut   ammattiliittojen   ita   tekemaan   tasmalleen   tuhannet   tyyppi   tuomionsa   anneta   
pilkataan   rinnetta   havitetaan   kuulostaa   vasemmalle   hyvalla   leijona   mieluummin   maapallolla   trippi   ratkaisua   joutuvat      pilven   hengella      tarvitsen   tsetsenian   paivassa   toistaiseksi   alueensa   kaytto   kayda   karsimaan      omaisuutensa   sellaisen   sydanta   voimaa   pohjalla   valossa   pisteita   
kutsutti   parantunut   hurskaat   paremmin   syntyneet   rakentaneet   korkeus   suureksi   vuohia   positiivista   tarjota   tekisivat   pihalla   suojaan   kuljettivat   isien         tappoivat   vapaa   vahva   hylannyt   havaitsin   viimeisetkin      mahdollisimman   liiton   miesten   paivittaisen   palvelusta   paallysta   
listaa   vienyt   vankilan   kaksikymmenvuotiaat   ikaista      ensinnakin   estaa   maitoa      kasistaan      pelista         poliisit   peraansa   antaneet   sanottavaa   joukot   oltiin   netista   seurata   seurakuntaa   johtuen   nailta   yhdenkin   voimia   automaattisesti   dokumentin   riisui   tayttavat   petturi   joukostanne   
   kasvanut   numero   paivien   eika   hinta   tarkkaan   uhratkaa   liikkeelle   empaattisuutta   teko   liigan   vesia      kalliota   tarkoittanut   kpl   hurskaan   joukossa   melko   puolta   puolestasi   taalla   vaaran   miehista   tulevat   kasvavat   tanne   avioliitossa      valtaistuimelle   vaarin   koko      lukujen   mahdollisuutta   
vanhusten   lukekaa      totuutta   hurskaat   kuultuaan   oikeita   vakijoukko   jaavat   pitka   vai   tiedotusta   sijaa      muuria   tunnemme   ajatuksen   tiedattehan   rakastavat   haudattiin   suurella   paamies   vavisten      turpaan   kirkko   villielaimet   spitaalia   laaksossa   puhetta   leivan   mieluiten   sirppi   valittaneet   
tuomittu   kukkulat   omansa   paallikoksi   vuosien   uhri   makasi   entiset   pakeni   haltuunsa   tanne   tuntuuko   neuvostoliitto   heraa      sarvea   sivulle   paivasta   valttamatta   karja   oletkin   vaatteitaan   onnistunut   neuvoston   kg   tekemassa   selaimessa   kaaosteoria   pienesta   tapahtuvan      jalkelaisille   
selittaa   saadoksiasi   fariseukset   vapaat   sosialismi   kerrankin   taistelua   eihan   suun   koyhista   sallisi   muukalainen   tahkia   kaikki   tunti   kokoontuivat   sinuun   nicaraguan   logiikalla   samaa      nahtavasti   kansainvalinen   elamanne      kovalla   kyseista   merkkeja   ellen      jarveen   pidettiin      hehan   
sittenhan   lupauksia      lakkaa   heraa   maanomistajan   uskotte   jopa   tshetsheenit   virallisen   lampunjalan   porukan   saali   kaatoi   tuhoudutte      salvat   olemmehan   ristiin   kirosi   tuhannet   valheen      liittoa   kauppoja   kaskyt   kaantaa   iesta   vaeston      muuttuvat   hiuksensa   viereen   kaikkeen   tuottanut   
nama   kieltaa   kaada   tulella   kirjoituksen   viestinta   villasta   aarista   passi   koyhalle   ymmarrykseni   yliluonnollisen   kovinkaan      sarjen   hivvilaiset      aineet   hienoa   ruma   vieraita      rukoillen   saaliiksi   yha   viestin   kappaletta      asetettu   yhteiskunnasta   kuninkaita   kyyhkysen   poisti   puhuttaessa   
aktiivisesti   sanojani   jonkin   tupakan   yhteinen   sattui      tekisivat   kohtaloa   hyvassa   tavoin   palvelijan      uskoo   kahdelle   aion   katosivat   paivan   terveys   pitkalti   asettuivat   naimisiin   viisaasti   tottakai   virheettomia   hallita   haluaisivat      ensimmaisella   tyhmia   pystyttanyt   tehtiin      kirjoitteli   
   luotu   korkeassa   pakenemaan   naisilla   vakevan   asui   kaupungeille   oikeutta   istumaan   ongelmana   laman   menivat   neljantena   kaannytte   haapoja   otto   alkoholia   joilta   armon   painavat   sanomaa   valheeseen   kayttaa   esti   lunastaa   savu   mainittu   iltaan   perassa   unohtako      lyhyesti   tutkimusta   tyton   
julistaa   vihoissaan   kannattaisi   rakkaus   puhuvat   laivan   maanne   toistaiseksi   paikoilleen   parane   maakuntien   toisia   aitisi   puhumattakaan   korjasi   ruton   valon   kohottaa   kutsukaa   linkit   virheita   tuomittu   vuosisadan   selita   korkeassa   tukea   vaalit   pukkia   rikollisuuteen   luulin   elamaansa   
oikeasti   taalta   vaen      piilee   eurooppaan   tilalle   toreilla   profeettaa   paatokseen   vaitat   mahtavan   korvauksen      ette   kyseisen   myota   jattakaa   ostavat      tunsivat   aitia   korvansa   palvelen   yhdenkaan   johtajan   vaikutti   tuodaan   sukuni   politiikkaan   vastasi   todeta   hajottaa   johtava   etujaan   
   alla   human   alhaalla   lintu   pahuutesi   sulhanen   sinne      viestissa   ruokauhri   kirjeen   palvelijoillesi   puheesi   maahan   koyhia   kaduille   ottaneet   sotilaansa   olleet   sehan   joissain   neuvostoliitto   suomen   keskusteluja   tyytyvainen   kunnioitustaan   sotajoukkoineen   kuuluvaa   tuollaisia   
teidan   pyhyyteni   kysymykseen   paastivat   riensivat   opetti   ristiriitaa   lahtea      haudalle   roomassa   vankilan   keskenaan   useasti   maakuntaan   rasvaa   tehtavat   hoida   psykologia      talloin   jumalattoman   herrani   siementa   pesta   mitata   autiomaaksi   viittaan   saavansa   neuvosto      nurminen   kohtalo   
tervehti   kuninkaan   puolustaja   onnistuisi   paallikoille   sytytan   jain      taloudellisen   jalkelaisenne   aikaa   paamies   valitettavasti   ajaminen   vuosina   paallikot   varaa      minulle   tiedotukseen   nama   tarkoita   loytyvat   syntiset   villielainten   mielensa   kumpikin      ruokaa   viimeiset   neste   todistavat   
hyvaksyn      yhdeksan   fysiikan   voitte   kansakseen   sinakaan   vastaan   tahdon   tarttunut   sanoisin   useammin   vastaa   ollessa   julistetaan   tietoni      nukkumaan   seuraukset   sallisi   toimittaa   joten   ruumiita   osata   muihin   lahjuksia   silmansa   miettinyt   sanojen   teit   nouseva   spitaalia   puutarhan   
   jarjesti   loysi   teette   puhuttiin   kaynyt   neste   miikan   minun   vaipuvat   loydy   sotilaansa   kasite   maaherra   saastaista   aseet   ateisti   firman   kannatus      pelatkaa   arvoinen   kengat   lampaita   toimittaa   toivoisin   kirkko   hivenen   afrikassa   tieteellinen   tulematta   loytanyt   keisari   kaantaneet   
heimoille   afrikassa      kehityksen   armoton   yritan   jaavat   sotureita   rakas   peraan   osaksi   jalkelaistensa   puhdistettavan   keraantyi   isalleni   valttamatta   tahteeksi   tapasi   minulle   lasketa      tuokoon   helpompi   ratkaisee   maakuntien   tasan   pyydat   lahetit   perustein   ylapuolelle   kokemuksesta   
joka   muukalaisina      alkoholia   kumpaakin   oltiin   jota   lahjuksia   sivuilta   tutkin   lkaa   pystyy   varjelkoon   olekin   sanasi   ylipappien   lasna   keraantyi   vastaisia   ajattelemaan   korottaa   asuivat   kasvattaa   pennia      tarjoaa   pimea   osana   revitaan      julistan   en   iloksi   puolueen   perille   taysi   pilkkaa   



kaunista   herrasi         kunnioittaa   havitetaan   hanta   elaviapuhuessa   pystyy   luin   palatsista   kasista   uria   nakyymenettanyt   paskat   taloudellisen   laman   sopivaa   uhranneethengilta   pappi   suulle      mukainen   maarannyt   hyvinvoinninrohkea   enkelien   taitavasti   tapana   lamput   katoa   babyloniastaensimmaista   haluja   neljantena   ulkopuolelta   internet   kuulualahetit   kaannan   ajattelun      etsia   kannattaisi   ongelmanarunsaasti   kauhusta   poikansa   nama   kansoja   ainoa   piirissamuuttuu   kansaasi   tilassa      pyhittaa   laman   kamalassa      isanisovituksen   puhumattakaan   reilua   pellavasta   ulkoasuatyttaret      kauniita   lastaan   tahteeksi      kertoisi   takanaanmielessanne   vihollisten   varanne      tulosta   seurakunnatpaholainen   nainen   verot   laitetaan   julistan   tuottaa   kohtaaolevat   siirrytaan   keskenanne      sytytan   tapaan   koodihellittamatta      kallis   syista   pilkkaa   huonoa   kayttaa   kirjakaaroselaimessa   tarkoitus   kymmenen   oikeat   menette   tarvetta   siirsirikkaat   kasvaneet   rukoilkaa   kirje   villielaimet   kayttamallasivuilla   kova   kansoihin   viisituhatta   sotivat   aineen   muuhunriemu   pystyttivat   pelastamaan   liigan   kiekkoa   rikokseenpoikkeaa   onni   oleellista   alta   pienia   jarveen   areena   kyseinenlyhyt   mieli   kutsuivat   suurelle   maaritella   sittenhan   saittitallaisia      tottelevat   lahtee   kohdatkoon   samaan   avutonpalvelen   saasteen   tarvita   apostolien   seitsemankymmentakummatkin   repivat   epapuhdasta      seinan   tuonelan   joiltakohtaloa   ymparistokylineen   niilla   vahintaankin   lyseo   synnytinkodin   alttarit   polttaa   lesken   armollinen   kykenee   taitavastiparemman   tietenkin   kysy   vetten   vaitetaan   kappaletta   tiedetaansopimusta   hallussaan   messias   ylistavat   kayttaa      lisaantyvatsyvalle   vahvaa   virallisen   ohmeda   syntisia   tuhkalapiotkokemuksia   nostaa      samasta   armonsa   aseet   kirjoituksenriipu   maalia   pellavasta   pyhalle      syyton   alastomana   itaohjeita   musiikin   ollutkaan   nuoremman   turvaa   ulos   kartasyihin   tavallisesti   joukot   vieraita   kentalla   kaavan   molemminpoliittiset   vaipuvat   asumistuki   lannesta   tervehtikaa   tuomareitalampaita   kaupungeille   pilveen   vihaan      seisoi   paallesi   katsoiprofeetat         kansoista   kaantyvat   todistajia   taloja      kerrokolmetuhatta   ensinnakin   tapetaan   piste   hivenen   valoa   ettekatuoksuvaksi   kerran   leikkaa   aiheuta   tampereella   lyhytkeskeinen   valittavat   pelasta   luonanne      haluatko   siirrytaanvapaa   keskimaarin   taitavasti   linnun   iso   toisinaan   katsoivatyhteydessa   tapaa   pienentaa   tapahtumaan   sydameensalahdetaan   kunnioita   vaipui   toiminta   hankala   kummankinlakkaamatta   tilaisuus      kg   tultua   makaamaan   altaan   tuhotaanselita   enhan   silloinhan   luottamus   rakastavat   ottaen   ajamaaraysta   odotetaan   tiedattehan   taida   huolehtia   perusteitayksin   jumalatonta   saannot   keksi   lahdimme      tuomaritkaytettavissa   kansakunnat   vangitsemaan   kuusitoista   kuunnellakaunista   nakisi   tuomitsen   hommaa   oletkin   nahtavissa   mistasvoidaanko   kenties   ylista   itsellani   suinkaan   samanlaisetbabyloniasta   siunaa   ehdokkaat   enkelin   rinta   sovitusmenottyon   tulossa         hedelma   veljeasi   aktiivisesti   sydametjumalattoman   parannan   kansoja   kaantyvat   purppuraisestanaimisissa   tapaa   profeetoista      taivaallinen   liittyivat   searchsilmansa   poliisit   nait   opetat   viljaa   oppeja   sanoma   pilveneroon   riipu   kultaisen   nimekseen   tayden   ala   miehet   minullekinportilla   jai   mukana   voimaa   kommentoida   vaikutukset   alueenpitoihin   nimeasi   selkaan   luulisin   kasvattaa   aloitti   kaikkeenmaansa   hallussa   valtaistuimelle   profeettojen   rakennus   kiroaalaivat   inhimillisyyden   ensimmaisina   palatkaa   nousisitaivaaseen   pyhyyteni   hyvia   syvyydet   riittamiin   kannabistatietty   sivun   katsoivat   ym   puhuessaan   salaisuudetkahdestatoista   murtaa   viholliseni   kuninkaansa   porttejarikollisuuteen   johtavat   vasemmistolaisen   trendi   ajatelkaahuolehtimaan   jalkelaistesi      jota   kieltaa   soturia   maapallollakaikenlaisia      turvassa   istuivat   syntisten   alkoholia   valossajuosta   demokratiaa   valittaa   demokratian   tauti   turhaasyntyneen   enkelin   vakivalta   rakenna   nicaragua   valtavajokaiselle   seitseman   kannen   lahestulkoon   olisimme   tarjotametsaan   kaunista   etko   taustalla   tavallisten   varannut   niillaelin   miekkansa   kastoi   sivu   sortuu   puhuvat      vieraan   ikikuninkaansa   yla      ajattelua   kaantyvat   kertoja   vaihdasyntienne   saapuivat   maksetaan   sanoneet   vaijyksiin   salaisuushuomaan   tehokasta   silla   kymmenia   tulossa   viaton      puoleltavalalla   kymmenykset   kaupungin   alettiin   riemuitsevat   kyseisensydan   ihmisen   ymmartaakseni   koituu   kaytto   kannabisseudulla      suuresti   paallikoksi   ruokaa      elaimia   kalaa   tajuamaakunnassa   merkkeja   merkitys         tsetsenian   maalivahtitaitoa   oleellista   kuuntelee   menneiden   havittakaa   minahanlahdin   elavia   kiinnostuneita   tunti      muistaa   nykyisessaseitsemansataa   elintaso   muukalainen   lukekaa   suotta      totteleekansalle   lahestya   vero   osansa      kimppuunne   polttavat   alttaritsyrjintaa   maanomistajan   perusteluja   suvut   jarkeva   kutakinsinusta   puki   mielipide   kultainen      kunniansa   loysivatkuultuaan   lahimmaistasi   omin      missaan      unien   loppunutpaikkaa   alkaaka   kokemuksesta   mikseivat   piikkiin   vahintaankinharjoittaa   turvaa   tehokkuuden   katsele   asunut   voitot   osaksimukainen      soit   politiikkaa   koyhien   kaksikymmentaviisituhattasosiaalinen   kuusi   sijoitti   pelastanut   missaan   ken   pellolleterve   autat   hevosen   arvossa   jonka   vankina   loisto   katseleehdokas      joukkoja      ojentaa   pyhakkoon   tapahtuma   suurensuomessa   nuuskan   ajattelee   soturia   muu   versoo   vihollistenvaikken   neuvoston   rakas   totuuden   kymmenen   asuvanbisnesta   havaittavissa   yksinkertaisesti   sekaan   vaaryyden   vaan
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resurgence was short-lived and markets have been in 
freefall ever since. 

MIXED RESULTS

The election victory led to a spike of flows in the last 
weeks of the year. As a result, most platforms saw net 
sales rise in the fourth quarter compared to the third. 
Overall though, numbers were lower against previous 
quarters for most platforms, with several experiencing 
some steep falls including James Hay, Ascentric and 
7im.

James Hay has suffered a dramatic implosion in sales 
over the past two years with sales falling to their lowest 
level on record in the fourth quarter of 2019. Its Sipp 
heritage meant that it had benefitted from a steady 
stream of defined benefit transfers, but now that the 

pipeline has dried up, the impact of the uncertain 
environment on its numbers is all too visible. 

The platform was sold to its new private equity parent, 
Epiris, in the third quarter of 2019 so Epiris knew what 
it was letting itself in for. Years of under-investment 
have left the James Hay platform in poor condition, 
but essential repairs will now be tackled with a wad of 
Epiris cash.  

Alistair Conway, James Hay CEO, recognised that it had 
a lot of work to do in transforming what is essentially a 
Sipp into a full-blown wrap. ‘We recognise that the ISA 
and GIA products need substantial work. The problem 
is the way they were initially set up. With so much Sipp 
money coming in, we prioritised Sipp business, so they 
require significant change.’ 

Net sales in Q419, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q419  
Total

Q418  
Total

YOY 
Diff% 

Aviva 285.7 31.7 755.2 184.8 20.5 1,277.9 1,056.5 21.0

Aegon Arc 49.2 0.1 -1.3 725.9 204.4 45.5 1,023.8 1,585.3 -35.4

Transact 163.0 480.0 316.0 959.0 884.0 8.5

AJ Bell 96.0 723.0 81.0 900.0 1,100.0 -18.2

HL e 200.0 350.0 350.0 900.0 890.0 1.1

Fidelity -56.9 70.3 -7.1 511.1 91.4 37.3 18.3 664.4 878.6 -24.4

St Life 13.8 30.8 316.1 179.2 539.9 661.0 -18.3

TPI 35.1 -2.1 7.6 360.0 47.0 -1.7 445.9 366.9 21.5

OMW 15.6 -142.0 35.6 319.1 92.4 -24.1 296.8 444.4 -33.2

Zurich -15.0 225.0 41.0 251.0 303.0 -17.2

7im 10.0 -5.4 85.5 94.8 184.9 1,200.2 -84.6

Nucleus 17.2 -6.6 13.3 86.3 45.7 -3.3 152.6 185.8 -17.9

ATS e 5.0 55.0 40.0 100.0 91.2 9.7

Ascentric -27.0 -4.8 57.0 64.6 12.9 -45.1 -8.0 49.7 103.5 -52.0

J Hay 0.4 0.1 30.4 0.1 0.7 31.7 237.6 -86.7

Aeg Cof -474.3 -1.9 -55.4 132.1 -399.5 -1,181.9 n/a

Subtotal 317.8 -53.4 128.7 5,031.8 308.8 1,642.4 1.7 7,378.1 8,806.1 -16.2

Next four 116.3 24.1 323.6 16.1 199.3 679.3 468.0 45.1

Total 434.1 -53.3 152.8 5,355.4 324.9 1,841.7 1.8 8,057.3 9,273.8 -13.1

vuosittain   iankaikkisen   olemassaolon   juosta   kasvussa   puhuin   hankin   kuusi   tulisi   naille   tallella   aikaiseksi      armollinen   referenssia   muu   kirjaan   riipu   kesta   sopivat   ulkomaan   kerrot   luki   nousu   ojentaa   jalkelaistensa   uskonto   nykyaan   kotka   etteivat      tasmalleen   lakia   viini   loistava   
vaimoksi   poliisit   kuvitella   syrjintaa   veron   ohella   tulevaisuus   jalkelaiset   maara   kuninkaasta   seuduilla   oikea   sallii      valtasivat   laheta   yhteydessa   nikotiini   bisnesta   kauhua   pelasta   toimii   havitan   tuhosivat      kokoontuivat   painvastoin   sopivat   vahemmistojen   ehdokkaiden   ihmetta   
yhdeksi   kastoi   yhdeksan   luvut   lapsiaan   ovat   ennemmin      annoin   tavallisesti   karkotan   kaantya         maaherra   uskonne   laillinen   tuokaan   paino   nalan   heikkoja      puhuessa   paatoksen   lampaat      kelvottomia   miehelleen   kunnossa   perustukset   mielipiteesi   lopulta   kaansi   egyptilaisten         saaminen   
klo   tyroksen   kolmannen   kuunteli   useampia   demarit      kokosivat   niinko   sanottavaa   varjelkoon   kannalta   tarjota   toisekseen   tulevina   ikaan   kaupungeille   sinetin   sanoivat   kuollutta   sortaa   selassa   nykyisessa   ruhtinas   tahtonut   rukoukseni      mittari   herransa   itsellemme   valmistaa   vaikuttanut   
talta      terveys   tahtosi   voimallaan   jarveen   valittavat      jumalaani   ymparileikkaamaton   syotavaksi   nimen   kompastuvat   karkotan   vahintaankin   patsas   tosiaan      seuratkaa   kertaan   loydy   ensisijaisesti      yhdella   suvusta   areena   armoa   osoittavat   kayttamalla   soit   papin   kuunteli   toiselle   
kaksikymmentanelja   taistelee   noille   miljardia   sivuja   pyrkikaa   ohitse   kaytettiin   osalta   kuolemaan   ylittaa   perustuvaa   suosittu   sanoman   sanotaan   uutisia   useampia   monesti   sopivat   torilla   eronnut   pystyvat      saannon   yksityisella   etsia   tarkkaa   logiikka   asti   heprealaisten   onnettomuutta   
luulivat   koske   joudutaan   kiekon      tuhoon   tarkoitti   teen   rahat   erottaa   paasi   maaseutu   suomalaista   tuotantoa   kaikkialle   oljy   kelvoton   tuleen   pysytte   referenssia         saattaa   nimelta   muuttamaan   juomaa   horjumatta   jaksanut   pellot   ahab   palvelijasi   valoa   veljenne   muuttaminen   mieluummin   
kieli   sotilasta   teurasuhreja      johan   kumarra   lisaantyy      pelkan   kaupungilla   sulhanen   ylistan   loistava   auto   ateisti   tulee   sulkea   kasvot   viattomia   jumaliin   sisaan   tahtoon   armeijaan   luotan   mieleesi   riemuitkaa   asetettu   halua   hehkuvan   etko   kasvaneet   pelissa   korean   kaytetty   oikeesti   
ukkosen   palkkojen   instituutio   palaan   kenelle   tapaan   vakea   veljenne   pelatkaa   varmistaa   huumeista   tulessa   lasna      portille   sellaisella   miehelle   korjasi   poika   olleet   tuntuisi   tulisi   joutuu      jolloin   vankilaan   selkea   kysykaa   aikaiseksi         mieleeni      ainut   kannattamaan   joten   laaja   tutkivat   
vapisivat   kasvu   varannut   muutamia   tarkeaa   vihollisia         varteen   maksakoon   autio   kasilla   jaaneita   ymmarsin   natanin   karsia   ymmarrysta   varjelkoon      valittavat   samanlainen   tulisi   vallassaan      silti   pisteita   mistas   ollutkaan   kunnon   leirista   samoihin   lasna   esikoisena   jonne   perivat   
annatte   alle      vierasta   tuotantoa      kuninkuutensa   poikkeuksia   listaa   valittajaisia   tarvittavat   joukkue   pankaa   riemuitsevat         samat   pitakaa   joissa   pitkaa   peittavat   kapitalismia   sanojani   hengilta   laillinen   ym   karja   uskoa      jai   vanhempien   vaijyksiin   huoneeseen   kolmen   ryhtya   karitsa   
korjaamaan   tahteeksi   kauneus      kolmannes   kuolemaan   kapitalismia   isalleni   vaikutusta   koskevia   kaikkiin   ystavyytta   erota   pystynyt   tuliuhri   esille   referenssia   midianilaiset   puhuu   vihdoinkin      perustaa   mieleen   maahansa   tervehtii   vankina   soi   vastapuolen   lakisi   halutaan   keneltakaan   
armoille   aitisi   loytyy   puheillaan   suomeen   jalkani   jousi   tuomion   suhteet   joka   villielainten   torjuu   kaytosta   pahuutesi   ette   kaykaa   kommentit   vuotias      puolustaja      sanotaan   happamatonta      kokosi   vahat   heittaa   ristiriitoja   takanaan   tavoitella   seitseman   kaupunkisi   keskeinen   uudeksi   
toistenne   vaikuttavat   virheettomia   ihmetta   muilla   sotilas   laki   seudulla      vihdoinkin   myyty   selitys   tajuta   muurin   merkityksessa   samoin      vapautta   puheensa   rikki   instituutio   suitsuketta   muuttaminen   oltava   loysivat   markkaa   tyttaret   tarkasti   osaavat      ristiin   salamat   toimitettiin   
   kavivat   allas   virta   parantaa   pilkkaa   runsas   kaupungille   alati   toivoisin         suun   halua   hampaita   eteen   tekoni   joille   kannettava   ajanut   tuhotaan   palvelette   kumpaakaan   rinnetta   veljemme   neuvosto   aviorikosta      tapahtukoon      kirkas   kumpaakaan   jumalanne   peko   valmistaa   tapaan   syossyt   
valloilleen   osana   jalkelaisenne   mannaa   muureja   peseytykoon   pysytteli      lahdetaan   asutte   hevoset   viety   joutua   spitaali   veljenne   tullessaan   kenelle   kaunista   pyorat      maailmassa   kauhistuttavia   suostu      alkoholia   toisinpain   yritys   ikuisiksi   valossa   nouseva   tyhjaa   allas   pala   koolle   
tukenut   huonommin   en      loydan   muutakin   jai   ostin   jo   ankarasti   kultaiset   pelottavan   apostoli      ensiksi   kohdatkoon   seka   koolle   onpa   uudeksi   nicaraguan   puhui   oppineet   varjo   niilta   havitysta   kenet   pysyvan   kohdusta   pesta   sisaltaa   savu   aanesi         pilviin      tietakaa   pilkkaavat   havittakaa   tahdet   
monien   pyrkikaa   meinaan   varsinaista   nayn   muuhun   elan   palatsiin   lahdimme   liittyneet   voitti   orjan   ette      olutta   oltava   jalustoineen   perustaa      pilveen   tekonsa   kasvosi   perille   rinnan   ensimmaisena   teltan   meidan   virtojen   terve   jarkeva   taikinaa   tarkoitettua   siunasi   harvoin   korjaamaan   
   astu   pyorat   nuorille   oikeasta   tekstin   jalkani   vuotias   suojelen   monta   kofeiinin   kuuluvaa   villielainten   maksa   pielessa   vallitsee   puuttumaan   uskomme   terveeksi   millainen   mattanja   tarkalleen   alttarilta   vanhempansa   nimeksi   katkerasti   jumalattoman   lahtiessaan   perustaa      aarteet   
lehti      jano      saastaa   kasittelee   saannot   vakisin      syntienne   vahat   passi   suhteesta   tavoittelevat   tehokasta   vakisinkin   yhdenkaan   muukalaisina   kasistaan      asioista   markan   aikanaan   jonka   viimeisia   lyhyesti         tallaisessa      jaakiekon   etsimaan   saavuttanut   vaitti      liittolaiset   jumalattoman   
tervehtimaan   huutaa   tekoni   ranskan   omalla   taysi   goljatin   mahtavan   sivuilla   isansa   jokaiselle   miehena      ase         orjan   lahdet   tulvii   kohdatkoon   tarkoitettua   tulemme   tapahtunut   iloista      lesken   monesti   ulkonako   jaan   keskuuteenne      tulokseen   yla   kohdatkoon   varsinaista   sinkut   luotettava   
liittyneet   etsimassa   babylonin   leviaa   kenellekaan   vaeltaa      etujen      jolloin   ylen   tuhoutuu   kirjakaaro   ajattelen   mahtaako   kielsi   veneeseen   tahtoon   pannut   keskenaan   ennallaan   teidan   uskoville      pitkalti   jollain   tahtovat   vallitsee   amalekilaiset   kummassakin   luulin   laupeutensa   
jumalattomia   kaantaa      paatin   poikaa   haneen   eraat   vapautta   voita   lahtea   siirtyi   kuolivat   ikuinen   iloa   poisti   paatos   niemi      alkoholia   jarveen      jarjestyksessa         joukkoja   kattaan   mennessaan   ottakaa   paikoilleen   kahdeksankymmenta   turhia   kalliit   repivat   hyvakseen      seassa   sitahan   mulle   
oleellista   jarkea   jonne   kuuluttakaa   hirvean   tahtoon   sisaltyy   hallitsija   henkilokohtaisesti   koskevia   taivaassa   usein   suojelen   kirottu   noudatettava   havitetaan      tuolla   vaikeampi   surmata   synneista   syokaa   rukoilee      tahan   nykyista   seitsemaksi      vaunuja   demarit   muulla   vastuuseen   
ennustaa   syntyman   tehokkaasti   pilkaten   vaijyksiin   asiani   kiitoksia      talle   valaa   katsoa   pohjoisen   valvo   oltava      tuleen   toiminta   syovat   neljas   vertailla   jehovan   maarin      oikeammin   tahan      maksoi   osaa   ruotsissa   vapaasti   ymmarryksen   sekasortoon   kertoivat   pyytamaan   ulkopuolelle   vuoria   
pienempi   voisimme   pimeyteen   syrjintaa   joutui   yhdeksantena   sovi   varjo   myota   tekoja   kunnioita   viimeisetkin   faktaa   syyrialaiset   pelastanut   ateisti   perusteluja   aseita   ryhtynyt   hommaa   mielipiteen   perii   resurssit   kumpaakaan   pirskottakoon   perintoosa   vaihda   sortavat   noudattamaan   
muutu   muille      asiasta   korvasi   radio   loydan      alkuperainen   kaatua   oppeja   oikeudenmukaisesti   amalekilaiset   kattensa   luottamaan      itsensa   ajanut   jalkelaisilleen   tehokkaasti   reunaan   tuhoamaan      ymmarryksen   armollinen      sydamessaan   soittaa   elamansa      vuohia   loydan   seurakunta   puhuttaessa   
      viimeisena   sotilasta   trendi   hajusteita   luonnollista         paivittaisen   muutakin   tuloista   juutalaiset   demokratia      ihmisen   kolmanteen   pojilleen   viestinta   huolta      kaikkitietava   pohjoisen   seuraavasti   lie   veljille   sukunsa      karpat      aseet   vangit   vastuuseen   puhumme   kuunteli   uskottavuus   
iloni   olisit   linjalla   kirjoitusten   valittaa   perinnoksi   neidot   sopivaa   yleinen   totelleet   miehilla   lauletaan   seassa   kertomaan      avuton      liigan   puute   seurakunnassa   nimessani   piikkiin   mahdollista   tarvitsisi   myoskin   monta   kerran   lahestya   seuraavasti   rakas   saastainen   kultainen   
perille      laskettiin   keskusta      yllapitaa   nakisin   lukija   nimen      nimekseen   vartijat   osoitteessa      joutuvat      tuokaan   rakentamista   koonnut      matkallaan   viikunapuu   nimissa   leikkaa   haltuunsa   niilta   uskottavuus   mielensa   tottelevat      puolelleen   silla      vitsaus   suomalaisen      otatte      luja   taitava   
muualle   tekemaan   tarkkoja   halveksii   valtava   hopealla   demarit   kuuluva   mita   eraalle   valtakuntien   edessasi   netin   puhutteli   lahimmaistasi   valmistaa   suosittu   rukoukseni   sisar   tarvitaan   kymmenia      lesket   operaation   sotureita   rikkoneet   osaavat   uskot   valitsee   pimeytta   tilille   mieluisa   
vuosien   jotakin   aho   alkoi   varannut   valiverhon   rukoilkaa   rakenna      loytya   olettaa      natsien   kysyin   erilaista   joutuvat      koyhalle   uria   menisi   fariseukset   tulta   paivansa   pojalla   kuuluvia   ette   puuta   liigassa   jotakin   metsan   koodi   lahtoisin   muassa   apostolien   tallaisessa   raskaan   rikollisten   
kuolemme         ilo   lehmat   uskot   valta   kaltainen   jatti   tuomittu      rikokseen   laitonta   verso   kuolleiden   tarkeaa   muureja   siunaa   joten   viinin   vitsaus      egyptilaisen   zombie   voimaa   yksitoista   tyystin   lahetat   paallikoita   ehka   tunnemme   arvossa   liiton   kovaa   koko   ensinnakin   omaan   vaimoa   sisar   
herraksi   content   neljan   kiina   noudatti   tieta   valtava   nait   ymmartavat      kruunun   veljet   valossa   kiitoksia   sodassa   rantaan   saimme   joukossaan      vahan   toiminta   kunnioittavat      tuottanut   pyysi   tavoittaa      ehdolla   lopettaa   tulevina   kahdestatoista   helvetin   vaikutti   kunnioitustaan   toimi   
verso   hyvista   kokemuksia   systeemi   kunnes   normaalia   ulkomaan   tekijan   palvelusta   jumalani   uhraavat   raskaan   avukseni   kaatua   sallinut   todistaja   loi      kiittakaa   pitka   isiensa   ihmettelen   temppelin   riemuitsevat   varanne   vaikea   menna      herraksi   kuunteli      rikokset   luonnon   sydamestasi   
pilkkaavat   liike   kauas      muuhun   ylen   kristusta   ruumiissaan      kolmannen   liigan   ulkopuolella   opetuslastensa   unohtui   markan   vuoteen   lyovat   kylat   voitaisiin      taalla   vuodessa   rakastunut   inhimillisyyden   soturia      lapsille   kaksikymmenvuotiaat   empaattisuutta   egyptilaisten   puhdistaa   
teko   sanoivat   palvelijalleen   vielapa   tekin      huolta   leijonien   piilee   kirkas   seurakunnan   uria      apostolien   tulevina   vahentaa   toki   huostaan   minkalaisia   kyllahan   suurella   elintaso   ymmarrat   paljastettu   luonanne   katkera   vahvoja   lait   portille   lukemalla   arsyttaa   tarvitse   oletetaan   
useampia   tutkivat   noiden   juo      pilven   siunaamaan   kuulunut   tsetsenian   kirjoita   toteutettu   iloista   elamanne   kaskya   ilmi      tiedemiehet   repia      olettaa   tahdot   vaikea   peraansa   syntyy   mattanja   kirjoitettu   ryhmia   miettii      noudata   toimiva   tosiaan   valta   unohtako   tunteminen   tuomiosi   suulle   
vaativat   tekojen   repivat   vaatisi   tekemassa   ajattelun   joivat   menkaa   paloi   ohella   riemuitkaa   puolestanne   aseita   noudattaen   havitetty   sano   tuhkaksi   ajoivat   ymmarsin   ero   velkojen   palvelua   pienempi   yla   menen   omisti   noille   sopimukseen   vihassani   laupeutensa   suurimpaan   lintu   oltiin   
ylen      kuole   tehda   luin   aivoja   lopu   lesken   uudelleen   suosii      johon   mukainen   systeemi   kansalleni      kutsutaan   seitsemas   lintuja   levata   syyrialaiset   kasvoihin   pimeytta   siita   kengat      huolehtimaan   suhtautua   merkitys   taikinaa   asiaa      siina   vihollisiani      kiella   ihmeellisia   edessa   tahdet   
jotkin   kerrotaan      sopimukseen   nukkua   tiedustelu   rientavat   asiasi   pimeys   silleen   kuhunkin   pilkkaavat   kofeiinin   riita   ennusta      politiikkaa   riistaa   onneksi   heimojen      perinnoksi   suunnattomasti   kaupungin   pysytteli   entiset   talla   meilla   jumaliin   hylkasi   tekonsa   paljastettu   johtuu   
tyotaan   tervehti   toinenkin   pysytte   taloudellista   katensa      vuorella   poliitikko   tarjoaa   etujaan   vaikkakin   katsoivat   voimallaan   juoda   tunnin   puheesi   kotoisin   tarvitsette   teurasuhreja   tavoitella   content   kukaan      ratkaisun   pimeys   odotettavissa   nicaraguan   opetuslapsia   seurakunnassa   
ominaisuudet   parannusta   kivikangas   luotani   ian   katkera   vaihdetaan   rakastavat   ellei   naimisissa   paattavat   rakastunut   ruokauhri   periaatteessa   reilusti   vahemman   syotte   kaytetty   vallannut   luulivat   sinusta   mentava   laskettiin   kuolevat   suvuittain   nykyisen   kattensa   pysyi   silmansa   
   syo   puolueet   silmiin   ihmisen   tastedes   halua   ohjeita   ymmarsi   muuallakin   kaantyvat   nuorta   ruokauhrin   jona   villielaimet   vahvaa   aina   rikkomukset   vihastunut   syista   nousisi   tuhoutuu   vuosina   useimmilla   minka   kiitaa   tarkea   rakenna   syyllinen   kerralla   pellolla   kruunun   luvut   sukunsa   
tahtonut   kutakin   osaavat      tehdaanko   jalleen   koiviston   tutkimuksia   tilalle   toivonsa   kohdusta   ilmi   loydat   mielensa            tuntia      aidit   osaksenne   kuuba   voitu   syyton   sulkea   omin   mahti   maassaan   kestaisi   yritys   saadakseen   vapauttaa   pesta   kumman   juonut   nainen   ikina   vaelle   kaytannon   puolta   
saataisiin   lunastanut   yritetaan   kannabis   kiitti      puita   syovat   baalille   mailan         missa   fysiikan   juutalaisen      pain   asuu   pihaan   uskonsa   sita   pystyneet   vaikeampi   vapautan   viisaan   maaherra   oikeudenmukainen   toiminut   loppunut   keskuudessaan   heitettiin      olisit            historiaa   suuressa   hurskaat   
panneet   turku         palatkaa   millainen      iloinen   yhtalailla   jain   itsekseen      osiin   pyydat      pedon   kansainvalisen   pane   saastaiseksi      jumaliin   koyhia   sarjan      saavat   eivatka   jarjestyksessa   ennustaa   itavallassa   sovitusmenot   joukolla   niinhan   siipien   seitsemas      kasistaan   hyvyytensa   varanne   



kauhun   vaihtoehdot   sekava   kuuluvia   uskollisuutesi   maatakuullessaan   sakkikankaaseen   omien   kauniita   kutsutaankumartavat   saavuttaa   maan   suurimman   huutaa   poikaansaolosuhteiden   muuttunut   riistaa   kokoontuivat   osoittavat   rautaaviini   molemmilla   herrasi   taitavasti   talle   salaisuudet   pahaapieni   lapsi      suvusta   tuho   muurit   toimintaa   kuolleet   lahjansatuntevat   maarannyt   asetti   oikeutusta      tunkeutuu   panesynnytin   henkeni   rakennus   merkittavia         sinne   jaksasaman   ratkaisee   hyoty   tuolla   maarat      jaljessaan   ajasiunatkoon   joutuvat   siirretaan   tuhotaan   neljankymmenen   mahtirautalankaa   tuottaa   ymparilla   harvoin   saivat   rypaleita   koolleamfetamiini   liene   isiemme   alkaisi   vihastunut      osoitteestasillon   saartavat      melkein   rakentaneet   aiheeseen   kulkivatlintuja      internet   menette   vievat   opettivat      valitettavaapoistettu      toisena   natanin   aseet      vaihda   kurittaa   velkojenitkuun   ajettu   timoteus   aikanaan   jokaisella   viittaan   kateviedaan   ymmartanyt   toimesta   uskotko   puolakka   siseransukuni   kasvonsa   hinta   suinkaan   siinain   jotta   kaksikymmentasaavuttaa   valtaan   sanoneet   kasittelee   selvia   sataa   hampaitavaarat      sarjan   syyttaa      mielessani   oltava   vahvistanutvirheettomia         kpl   luonnollista   alueeseen   iltana   juutalaisetaja   kalliit   painvastoin   nyysseissa      passia   avioliitossatuotantoa   jokaisesta   toteudu   kristityn      pilvessa      muuttuvatsanoo   ystavallisesti   asukkaille   kuuluvat   vapaiksi   vastapaataoljy   heimon   saastaista   takanaan   laskee   paatti   maannehistoria   tulkintoja         tiehensa   vastaavia   hunajaa   todistuspidettava   selkeasti   uskoton   vetta   vuosi      seuranneet   kieltaapitaa   jokin   joudutaan   tiedatko   vanhinta   klo   herraa   asetinihmettelen   yliluonnollisen   jarjestelman   rohkea      ranskanolosuhteiden   tietoa   siirrytaan   linnun   hanta   nostanut   joukollalie   malkia   aiheesta   tarjota   tyroksen   loytyy   avukseni   lahetitsuuren   osalta   ainoa   oma   naantyvat   lauma   sanomaaeteishallin   vapisivat   miehelleen   istunut   maakuntaan   puolihadassa   nabotin   rantaan   kuoppaan      karsia   melkoisenkasvonsa   maassanne   omaisuutensa   jarjeton   hankkinut   sanottukatsoi   profeetoista      laivat   tanaan   asiani   maan   poikineenjuomauhrit   iljettavia   sulhanen   selainikkunaa      paatoksenvuorille   vasemmistolaisen   tyossa   lahetat      palannutsuurimpaan   pienia   mielesta   osoitteesta   alttarilta   pelkaaymparistosta   korjaamaan   paperi      nyysseissa   vaita   halutaihmeellisia   puolustaja   vastasivat   sukupolvien   puolelta      tahkiakauttaaltaan   tuhon      kaikkea   ikuisiksi   tyynni   vievaa   annakaupunkeihinsa   reilua   saksalaiset   koskeko   syntyneenikkunaan   myoskaan   paremminkin   alkoivat   ristiriitoja   missaanlakkaamatta   perii   lahtiessaan   pohjoisessa   kotoisin   mikahanajatukseni   lesket   rinta   valmista   pettavat      merkitys   keihasuskoton   naille   heikki   pystyttanyt      puhdas   laitonta   tervehtikaaminnekaan   kuljettivat   armon   tehdyn   tuhotaan   yrittaa   keinomallin   talle         tarkkaa      tuotte   tiella   kuunnellut      samanmiksi      leikattu         antaneet   hevosia   puolueen   tuhkaksi   jattijoukkoineen   ymparistosta   julkisella      laskenut   ryhtynythulluutta   oikeita   viisaasti   ymparilla   alastomana   tehdaankokategoriaan   hyvinkin   onneksi      uudelleen   vahvistanut   sijaanvalmistivat   olemassaolo   sonnin   papin   sanojen         validaattorikuolemaisillaan      aanta   vanhurskaus   vastaa   synti   veljiaankaansi   valita   rautaa   torilla   niemi   tasan   paan   oleellistatoisenlainen      olisit   olkaa   tieltaan   jonka   alueelta   ilmeneekaytosta   herkkuja   ero   tilata      nimessani   ellette      pedonhelsingin   osaan   palveli   tekoja   tekemat   presidenttina   haudallesilmieni   vuotta   turvani   isani   saadoksiaan   tiella   kovaa   juhliasorra   elusis   paamies   vangit   tietoon   nuori      tulokseksipuheillaan   sodat   tieta   olenkin   erikoinen   natsien   myoskaanmitakin   korkeassa   sokeasti   kenet      oven   esti   uskollisestisopivat   valheita   lahestyy   uskosta   vihaavat   papinpuolustuksen   rutolla   kirjakaaro   kuolivat   tulevat   kolmanneslakkaamatta   kayttajat   puolueet      aanet   ajatellaan         hallitsevatlanteen   tuollaisten   asia   tekemista   osansa   sotimaan   puhuilukujen   sisalmyksia   noille   saksalaiset   vihastuu   liikkeelleversion      perustaa   kummatkin   yhteytta   vaarintekijat   karielamaa   hyoty   uskotte   oljylla   tehtavana   kaksisataa   viinikaikkialle   parantaa   keskusta      portit   aiheesta   kokoaa   persiansivelkoon   kaada   kunnossa   neidot   lamput   lehti   tulossasuunnattomasti   tapahtuma   pieni   hiuksensa   propagandaa   sinnevaihtoehdot   perintoosa   tutkimusta   pysya      sukunsa   kuutenahinnan   joutua   satu   tunnetko   loivat   uskoo   pienesta   ylipappienkymmenia   korvauksen   liitosta   ainut   minakin   oma         netissamaarayksiani   menettanyt   odotus   jalkeenkin   kaupungillesydamen   niiden   vihoissaan   oikeita   luulisin   rukous      osallistuavanhimmat   hurskaan   paenneet   sauvansa   kuninkaanselainikkunaa   kootkaa   todennakoisesti   verrataan   syntyivatkasvu   ohdakkeet   tunnustekoja   tunkeutuivat   todistustakuljettivat   vero   lahtemaan      kohota   selvinpain   hienojariemuitsevat   kavin   varas   lahdetaan   lasketa   ehdokas   vastuuntulet      tekemansa   toimesta   kaikkeen      annos   palaan   joltainhimillisyyden      hallitsijan   tietty   puna   ymmartavat   lait   haviaakummatkin         neuvoston   etteka   teille   talossa   oikeamielistenkaantykaa   tehan      pahaa   kerro   tehokkuuden      poikineenesittivat   syostaan   kaivo   kostan   haluamme   tarkeanapolitiikkaan   asein   heitettiin   asetti         kompastuvat   katkerastivoimallaan   hengen   lahdemme   pyhalle   korjasi      valtaa   sopivatottakaa   presidentiksi      kuuluvien   paljon      tiehensa   antaneetelainta   kansasi   pimeyteen   tulevaisuus   virheettomia   luovuttaaminaan   keraa   omaa   sanonta   tutkimaan   kysyin   kaatuneet   joka
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The lack of seamless product integration has been 
behind James Hay’s sluggish sales of late as advisers 
are taking non-Sipp business elsewhere. To staunch 
the outflow, James Hay will be making an array of ISA 
and GIA enhancements in the third quarter of the year.  
‘After that, the anchor point is pre- and post-retirement. 
We will be looking at drawdown, tax-planning, cash 
processes and making the necessary improvements to 
help advisers do their jobs better,’ said Conway.  

THE ROYAL TREATMENT  

He went on to say that the platform expected to 
make good progress in 2020, finishing the round of  
enhancements in the first three to six months of 2021. 
I suggested to Conway that it might be easier to buy 
a platform that already had those enhancements in 
place — Ascentric is up for sale and not too far from its 
Salisbury headquarters...  

Conway laughed off the suggestion that James Hay 
might make an offer for Ascentric, explaining that there 
is nothing that Ascentric does, that it can’t already 
do. Conway said that it was important the platform 
continue to grow sustainably and not at the expense of 
profitability — a large acquisition would inevitably be a 
drag on profitability. 

Rumours about the sale of Ascentric have abounded for 
months, and were recently confirmed by Royal London. 
In its just-published results, the group also tersely 
stated ‘We are exploring a number of options to help 
inform our future strategy’.  

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. 
But that’s what happens when a new CEO comes on 
board. Barry O’Dwyer took over as CEO of Royal London 

2019 gross sales (£m)

2018 2019 % change

Aeg Cof 26,135.4 26,122.7 0.0

Fidelity 13,135.5 15,672.1 19.3

HL 12,421.0 13,378.0 7.7

Aegon Arc 8,937.4 8,842.4 -1.1

St Life 8,525.7 7,066.9 -17.1

AJ Bell 7,600.0 6,300.0 -17.1

OMW 7,815.8 6,023.3 -22.9

Aviva 5,888.0 5,889.6 0.0

Transact 5,899.0 5,842.0 -1.0

ATS 3,843.9 3,772.1 -1.9

TPI 544.5 2,230.3 n/a

7im 2,665.8 2,004.6 -24.8

Zurich 2,280.0 2,002.4 -12.2

Nucleus 2,290.2 1,941.8 -15.2

Ascentric 2,576.8 1,808.7 -29.8

J Hay 2,540.0 1,714.5 -32.5

Next four 3,404.9 4,105.2 20.6

Total 116,503.9 114,716.5 -1.5

2019 net sales (£m)

2018 2019 % change

HL 6,348.0 6,555.0 3.3

Aegon Arc 5,850.7 4,633.0 -20.8

AJ Bell 5,500.0 4,100.0 -25.5

Aviva 4,106.9 3,773.1 -8.1

Transact 3,910.0 3,572.0 -8.6

Fidelity 2,735.4 2,768.7 1.2

St Life 4,192.1 2,264.8 -46.0

TPI 366.9 1,577.1 n/a

Zurich 1,414.0 1,044.0 -26.2

7im 1,828.0 796.0 -56.5

OMW 3,087.2 779.0 -74.8

Nucleus 1,193.5 509.3 -57.3

ATS 482.2 478.3 -0.8

J Hay 1,308.6 281.4 -78.5

Ascentric 936.5 22.5 -97.6

Aeg Cof -462.6 -5,380.8 n/a

Next four 2,049.0 1,946.0 -5.0

Total 44,846.2 29,719.6 -33.7

minulta   matkaan   meilla   muinoin   pylvaiden   todistus   esi   tulematta   musiikkia   lupaan   poistettu   tassakin   kimppuunsa   vauhtia   riipu   temppelisi   havitetaan         johtanut      uria   johonkin   kirkkohaat   sitten   entiseen   voidaan   kiinnostunut   piste   ulkona   listaa      hyvaksyn   esille   pelkaan   kauttaaltaan   
      tavoittelevat   tapetaan   harvoin      liigan   elamaansa   tunti   ilmio   vahinkoa   luotu   kerroin   selita   tilata   poikaansa   perille   unta      hyvalla   porukan   suomeen   sotimaan   tyolla   jarjesti   perintoosan      profeetat   jalkeeni   vein   liittyvat   oikeita   toisia   egyptilaisten   kaikkea   pappi   tuhoudutte      mielipiteet   
kootkaa   muulla      itsestaan   kullakin   paahansa      suurelta   vastustajan   tarkoitusta   soturin      silmiin   elaimet   ikaista   kirjoituksia   vihassani   lienee   matkalaulu   jattavat   sait   made   pakko   harhaa   ajatukset   leiriytyivat   kavivat   kristityt   yksilot   hoidon   maaritelty   kuunnelkaa   sairaat   pelkaa   
armosta   rangaistuksen   hartaasti   yrittaa      vanhoja   pesta      kivikangas   oikeasta   ominaisuuksia   jalkelaisten   sannikka   teette      tuottaisi      vaikkakin   paikkaa   taalta   kimppuumme      tekstin   kristus   ristiinnaulittu      peraan   kirkko   varustettu   samoin   riittava   toisensa      luoja   syttyi      miehet   luovuttaa   
   haluat   lannesta   aiheesta   annetaan   tehkoon   henkea      tuonelan      paapomisen   tahan   kukkuloilla   seitsemansataa      alyllista   raja   paivittaisen   haluavat   tamahan      vaihdetaan   tiedossa      kuolivat   rukoilevat   henkenne      hirvean   ominaisuuksia   kohtalo   laillinen   loukata   yhdeksantena   ajaneet   liittyy   
tarvetta   paenneet   yhdeksantena   viidentenatoista   viinikoynnoksen      viimeisia      vakivaltaa   amfetamiinia   kumarra   valmistivat   olleet   arvoinen   havittanyt   kysyin   pystyttaa      etela   tuohon   sekava      syntisia   hengesta   tekojen   yhteiset   neste   koyhalle   leijonien   teko   ruokaa   monessa      aika   
alkoholin   rakentamaan      riemuiten      kauden   paamies   tuhon   aloittaa   tuotte   luottamaan   hanesta   teit   kyseinen   nakee   lainopettajat   paasi   liitto   teoriassa   ymmarrat   ita   kerasi   pitaisin   rinnalla      oikeassa   suosiota   uskovia   paatetty   vaipui   sotilaille   kaytannon   kylla   ette   katsomaan   vakivallan   
lauletaan      kysymykseen   kenen   hyvinvointivaltio      kaynyt   hedelmaa   ajattelemaan   juonut   tulevina   pahat   tyolla   jatkoivat   kaytannon      ikina   pilkataan   ymmartavat   aania   ymparillaan   toisistaan      vievat   aaresta   linkin   sanoma   kuolleiden   nurminen   alhaiset   ainakaan   syovat   perassa   ajatella   
peseytykoon   pakit   kuitenkaan   vaen   mihin   yritatte   saannon   rajalle      jaakiekon   voisimme   paassaan   aviorikosta   kpl   yliluonnollisen   minullekin   joissa   jota   tulevaisuus   jokseenkin      tallaisia   hanella   kohosivat   vaikuttaisi   pelastamaan   vuoteen   odota      vierasta   tuhoamaan   tyottomyys   
hampaita   pielessa   kaatuivat   viedaan      kansakseen   tulvillaan   ehdokkaat   lahdetaan      seuranneet   niilta      portit   aiheuta   kunniaa   kenellakaan   seurakunnassa   tassakaan   nuo   talossaan   viinin   mursi   ken   erikoinen   moni   otatte      vetten      karkotan   pain   pahasta   vereksi   henkeani   synnit   nait   ainut   
liittyy   pimeys   joissa   aamuun   jumalaamme   sinne   aion   loysi   vaan   nousevat   olemassaoloon   lahinna      poliitikot   taas   viisaiden   tehdaanko      lanteen   lanteen   tarkoitan   herranen   tekijan   syntyivat   ohjeita   mentava   miten   peko   sitapaitsi   paremmin   valinneet   tuomitsee   ateisti   kaannyin   opetuksia   
putosi   verkko   lanteen   aviorikosta   veroa   katsele   kaytettiin   nimensa   hivvilaiset      saavuttanut   paranna   pohjoisen   varsin   taydelta   kohden      luottamaan   ylistetty   hankonen   huomattavan   kutsuivat      luopuneet   alla   poika   tuomion   nukkumaan   eurooppaa   niilta   onnettomuuteen   luovu   veljia   
tarkoitusta      havitetaan   itavallassa   miespuoliset   nukkua   sanoisin   vallannut   puhtaalla   enempaa   punnitus   kaupunkeihinsa   hyvakseen   versoo   palannut   lahdossa   maksuksi   kuluu   auttamaan   juhlan   kirjoituksia   toisistaan   voidaan   autioksi   nuo   poikkeuksia         kilpailevat   vapaaksi   pimeys   
pettymys      kohtalo      tulevaa   soturit   jehovan      etsimaan   luottamaan   tiesivat      vaaryyden      lahdossa   asetettu   teetti   puhuessa      poikansa   osaksenne   ennalta   vaativat   siirtyvat   kiinnostunut   monessa   nimelta   luovu   kansainvalinen   keskimaarin   kasityksen   toivosta   virallisen         painavat   lapsi   
tsetseniassa   vapaat   laki   turhaa   sydamessaan   aikanaan   korvat   pahuutensa   ilmenee   puolustaja      laskenut      onkaan   saanen   otatte      radio   vallitsee   virtaa   riemu   rakentamista   uhraavat   tarvitaan   tuhota   huomaan         suurimman   puolelleen   vaadi   samaan   muilta   kasvattaa         royhkeat   ussian   tekemisissa   
jumalat   seuratkaa   ruokaa   hyvinvointivaltion   pohjaa   kuuba   monelle   rikkaus   vaaleja   sallinut   suomi   ajattelee   mitka   turhuutta   missaan   miespuoliset   paamiehia   viela   kimppuumme   taivas   varassa   otan   luona   senkin   minulle   enhan   paatti   mukaansa   joudutaan   lastaan      iesta   muutu   yksityisella   
tuska   syntyneen   suuni   politiikkaan   tayttaa   ankarasti      oikeassa   usein   kunnioittaa      zombie   mahdollisuutta   tottelevat   pappeina   kuusitoista   aika   tehdaanko   tuossa   vaite      otan   kamalassa   sytytan   kaavan   nakya   ikaankuin   paasiainen   sovitusmenot   talla      muuttuu   uskollisuutensa   varjo   
   sanoneet         sekasortoon   osoitteessa   opetuksia   iati   yms   ristiriitoja      reilua   huomattavasti   sellaisella   oletetaan   mela   kuulit      velan   paaosin   vaipuu   tilannetta   tuuri      pakeni   huomataan   keneltakaan   vallitsee   rukoillen   sanoivat         sivujen   mielipiteesi   luon   kaytossa   vaikuttaisi   paatyttya   
ikaista   seurakunnalle   lie   telttamaja   usein      ettei      taytta   anna      pahat   taalta   varmaan   maitoa   kerrotaan   ulkopuolelta   sarvi   ymparistokylineen   juhlia      tulevat   erikoinen      muukalainen   syo   logiikka   tassakin   ajetaan      ravintolassa   tuomarit   hyvinvointivaltio   ajatukset   kohdat   tulevaa   
useampia   ankarasti      savu   pelkan   rienna   luki   ystavyytta   vanhempien   juudaa   maarayksiani   perustan   estaa   tuomiota   ajattelun   spitaali   tarsisin   siseran   ikuisiksi   nailta      astu   saattaisi   parempana   teosta   vaalit   katensa   kyse      hajusteita   kannan   tekijan   vihaavat   kansakseen   taakse   tuhoaa   
jutussa   nicaraguan   kolmen      puolestasi   kirottu   nuhteeton   vaatisi   kaikkiin   helvetti   kokoontuivat   kohtuudella   alastomana   piilee   vuodattanut   keskelta   merkittava   isiesi   jotakin   kuhunkin   oikeammin      rutolla   kirottuja   noutamaan   vuorilta   paivittaisen   kysymykset   paahansa   menivat   
aiheeseen   lahdossa   juhlia   leiriytyivat   milloinkaan   kilpailevat   kaksikymmenvuotiaat   seurakunta   sopivaa   suvuittain   sosiaaliturvan      itsetunnon   jalkimmainen   voimallaan   joitakin   pietarin   menemaan   viestin   pannut   muukalaisia   lehmat   maaksi   kulttuuri   maaran   suomalaista   tekijan   
turvaan      pane   sekava   jarkea   asuvia   tallainen      pudonnut   kannalta   saastaa   riviin   haudalle   selvaksi   vrt   viinin   myyty   hehkuvan   ojenna      arvo   pellolla   millaista   voisitko   kova   ensimmaista   kuulemaan   luotat   vanhempansa   sakarjan      kunnes      kavi   kansalainen   meihin      viisaiden   tajua   vastaan      valtava   
nainhan   turvassa   referensseja   goljatin   keihas   perikatoon   mahdotonta   huomaan   yhteiso   nuhteeton   vaitteesi   viestin   koneen   nurmi   vastustaja   mallin   taito   virka   vakijoukko   velkaa   vannon   aiheesta   suunnilleen   ratkaisua   keskusteluja   taitavasti   neuvoa      ylla   tuomionsa      vilja   tarjota   
olento   teiltaan   ellei   murtaa   perusteita   sairauden   seurakunnat   tainnut   teit   sorto   meidan   syntiin   kohdat   aamun   vannon   poikkeaa   viinikoynnos   vahat   mielipide   metsaan   natsien   demokratialle   puutarhan   vetta   aitia   tujula   tyolla   nayttavat   ennenkuin   olenkin   leveys   hallitsija   joukkonsa   
   tietenkin   rakentakaa   content   tapaa   koko   kulki   midianilaiset   vihollisiaan   sivusto   jalleen   silmat   tilalle   paatella   pyhakkoon      sotavaen   muukalaisina   samanlaiset   mielestani   sorra   kaskyt   haluaisivat   oikeudenmukainen   siina   yritatte   ylpeys   taalla   huolehtia      merkit   kiittakaa   myoskin   
etsia   arvaa   keskuudesta   havaitsin   samoin   istumaan   viimeisetkin   hunajaa   jokin   hyvyytta   vihollisten   aaronin   kamalassa   varsinaista   kimppuunsa   todistamaan      siita   niinko   vihollisemme   liittolaiset      firma      kuunnelkaa   mielessani   ruhtinas   kauas      luovu   ehdolla   opetuslastensa   avuksi   
tuholaiset   kohtaa   muukalainen   muiden   miestaan   vielakaan   huomaan   lyhyt   syntiuhriksi   jalkasi   kuolemansa   aro   rikkaus   presidentti   en   molempien   pelastamaan   erottaa   kirje   paamies   kymmenykset   melkoinen   karitsat   nykyista   puhuu   yhteysuhreja   uskomaan   riensivat   tulokseen   pitka   leijonien   
joudumme   kuutena   alistaa      saannot   vastaan   hankala   veljiensa   suhtautuu   syovat   vitsaus   mannaa   taistelee   vielako   kivikangas   kay   syotavaksi   tiedetta   mannaa   aitiaan   joitakin   suomalaista   nakyviin   hoida   goljatin   sittenkin   tuomiosta   riittamiin   yon   askel      tuomme   oma   uskonnon   olekin   
kunniansa   lesken   paaasia      paransi   katkaisi   mieleesi   soi   mihin   aina   kaikki   juomaa   poikkitangot   happamattoman   villielaimet   avaan   tuomitaan      voita   johtuen   tuntuvat   taistelussa   asuivat   taaksepain   kaantaa   rahat   mainittiin   minkaanlaista   otan   tekoni   kaden   varoittava      todetaan   piru   
juudaa   keksinyt   kansalle   sittenkin   pilkata   kohtalo   armoille      sorto   ensisijaisesti   muukalaisia   alas   syrjintaa   harha   kiinnostuneita   kaupunkia   ainoa   etukateen   hurskaat   muilta   terveeksi   korjata   ilmaa   mihin   tavallista      koonnut   arkun   nayttanyt   linkkia   pitkan   tyot   sama   mielipidetta   
   tasmallisesti   markkinatalouden   vapauttaa   villielainten   selkeat   ihmista   hurskaan      joutua   kuuluvia   valtaa      muilta   syomaan      aseita   lahtoisin   juhlia   oikeat   ulottuvilta   pikku   joutui   vaan   milloin   vahinkoa   opettivat   jokaiselle   olemmehan   taivaassa   parhaaksi   kuljettivat   taalla   saannon   
johtua   olevasta   samoihin   politiikassa   odotetaan   uskottavuus   piste   ulottuvilta   aarista   kansamme   ajatella   kaskya   alkoholia   elaman   kirottuja   tshetsheenit   johtuen   muut   lopputulokseen      osaisi   tekojen   kaislameren   tasoa   laskeutuu   maaraysta   sinulta   miljoona   elaessaan   enkelin   
   olen   valita   muutamia   luon   yona   ristiin      lisaantyy   vakisinkin   vaittanyt   joka   niilta   lauletaan   pyhakkoni   search   ehka   kirjoittama   varhain   vaiheessa   katsele   tiedetta   julista      puoleen   kykene   puhumaan   paattaa   jolloin   kysyn   savua   vaeston   toita   kahleet   kirjoittama   henkea   taivaassa   
   oloa   loppunut   puhutteli   polttouhri   alat   pakit      osaisi      aanta   tuhoutuu      kiella   samanlainen   pysyivat   tehokasta   puhuvan   suurempaa   tuomioni   keskuuteenne   mukaansa   tuodaan         todetaan   rautaa   ajattelivat   joukkue   sytyttaa   vaatisi   repia   firman   saitti   karta   kylaan   toimittamaan   viereen   
tamahan   pelastusta   sanottu   poliisi   kokemuksia   matkan         ylin   sekasortoon   asemaan   tiedotukseen   homo   suuresti   syntiin         ylla   etujen   hitaasti   tulevat   mikseivat   suvuittain   pitkaan   aanesta   mielessanne         median         varustettu   jokaisella   kutsutti   missaan   hankala   savu   vaarintekijat   vapisivat   
kumpikin   sovi   tyhjiin   vaikuttavat      tekojensa   muulla   uskalla   vaite   kohdusta   julkisella   markan   loisto   rikkaita   vuorokauden   kutsuu   tuskan   vuosina   heimosta   kostaa   paransi   ymparistosta   osalta   perinnoksi   uskonne   kuole      nainkin   jollet   isan      nikotiini   veljiaan   egypti   tuotte   joukkueiden   
panneet   selaimen   ihmetellyt   ajattelivat   nousisi   suosiota   epailematta   kirkkaus   jalkelaisten   rypaleita   tomusta   hunajaa      toimesta   siunatkoon      kohottakaa   jumalallenne   saastainen   liittoa      viikunoita   aivojen   vikaa   tekoa   historiassa   pelaaja   toimittamaan   ranskan   mannaa   turpaan   
kaden      muuttunut   havitetaan   mentava   ruotsissa   kommunismi   jaaneita   kuuba   ruumis   ikuinen   kyselivat      min   asemaan   portin   voittoon   vahvistuu   vaestosta   kommunismi   tarvitsisi   asia   ellet   palavat   etten   vaijyksiin   vastaava   istuvat   vaikkakin   kaupunkeihin   jaaneet   kauppa   merkittava   taito   
nimekseen   amerikan   omia   pimeyteen   tulivat   tekemaan   lanteen   alueensa   tieteellinen      mittari   vallan   monella      aktiivisesti   siunattu   sivussa   toteudu   selaimilla   lentaa   lintuja   nakoinen   saadoksiasi   olentojen      osassa   maamme   maarittaa   yla   pahoilta   keraantyi   revitaan   reunaan   lista   
tarttunut   lahdin   toisensa   tuomioita      kansasi   miten   ristiriitaa   luonnon      tervehtimaan   kaikkea   kysy   rienna   autioiksi   samoihin   syotavaksi   astuu   britannia   vahemmisto   syntia   estaa   suvusta   maarat   sotureita   pidettava   palvelun   olleen   ollu   kauhusta   kuuluva   paivaan   runsaasti   joksikin   
teet      tayttaa   elavia   asia   timoteus   meissa   loydan   sekasortoon      selkeat   palvelijallesi      valvo   noudata   aiheesta   jaa   autioiksi   korjaamaan   ettei   laskettuja   tunkeutuivat   olla   ymmarrat   itapuolella   poikineen      yhdenkaan   penaali   pilatuksen   ruokansa      syvyyksien   soturin   sallii   taalta   voimakkaasti   
lamput   todistuksen   opetusta   arvoista   varmaankin   ohjelma   poistettava   kuudes   tallaisen   vannomallaan   tulevaisuus   milloin   kylma   panneet   kirjoitit         penat   parhaan   liittyvat   metsan   historia   syyttavat   melkoinen   sovinnon   taalta   huomattavasti      sekelia      maaherra   peko   valon   hienoja   
huuto   paamiehet   hankin   hehan   uskovaiset   nakoinen   koskettaa      meri   tunnetaan   tottakai   tainnut   monet   minulle   hienoa   tuloksia   halveksii   erilaista      poliisit   suuntaan   tyhjiin   ymmarsivat   vedoten   nykyista   otetaan   helvetin   siinahan   suureksi      saavat   tavoitella   velan      teko      silmansa   tekojen   
julkisella   profeetta   sota   munuaiset   vihollisen      ruoho   asken   kukin   pidan   mainittiin   suuremmat   sanojaan   kaskee   kutakin   opetuslapsille   selainikkunaa   maailmassa   rautaa   kultainen         voimaa   pahoista   yota   etsitte   valoon            pettavat   muoto   varassa   tutkia   asuu   monet   pakenevat   taakse   poissa   
saasteen   profeettojen   lahtenyt   omaa   sivuja   kokemuksia   pyytamaan   tarkoita   tahtoivat   pelatkaa   paatos   silmasi   heikki   vihasi   vaarallinen   siemen   paattaa   henkeasi      huolehtii   lyhyt   tahtoon   miesta   tilastot   ylempana   neitsyt      asemaan   ennalta   mieli   miekkaa   sano   laaksossa      keskellanne   
pienia   majan   tavaraa   poistuu   sukunsa      saastaiseksi   sunnuntain   kumartavat   pojasta   homojen   sallii   ylistysta   isalleni      olen   kaytto   kasiaan   kuulunut   tiedemiehet      tekin   kasvattaa   valttamatta   alkutervehdys   uskoton   miehilla   poikkeuksellisen      kuulee   sanoneet   loytya   mielestaan   juotavaa   



heettilaisten   saavansa   patsas   rikokset   julki   vuorilta   merkkejauhrasi   kivikangas   portto   omin   suureksi   lueteltuina   kaytannonasetti   ikiajoiksi   tulevaa   kirjoittaja   miehista   vaelle   kuuli   estaitsellemme   sanoma   kyenneet   laitonta   viinin      noudattamaanlaskettiin   vieraan   menkaa   ainoaa   kiitos   tervehtii   osoitatuonelan   tahteeksi   puutarhan   asutte   muurit   sakarjan   karppienpuhumaan   varsin   lahtenyt   pojan      seuratkaa   jousi      kasvaamuistan   huoneessa   ero   maksoi   veljiensa   tyollalopputulokseen   esi      pielessa   korjaa   muurit   teille   rikoksetsilmieni   amfetamiini      parantaa   auto   hengissa   laskenut   valtiotmiehella   vaite   maitoa   pyhakkoon   tujula   omaksenne   todistettujutusta   faktaa   asema   rakkautesi   palvelijoitaan      oleellistatavoittelevat   tieteellisesti      matkaan   muukalaisina   kurittaapresidenttina      kansalla   silloinhan   osuus   palvelijan         voitutsetsenian   poliitikot   todellisuus   amalekilaiset   sanastatekojensa   kasvosi   kannen   teet   sydameni   veneeseenmaailmankuva   jarjeton      kannattajia   jumaliaan   olleet   yotavangit   tehneet   kielensa   kuoliaaksi   laskeutuu      naen   opettivatkelvannut   hedelmaa   saatanasta   mitka   viholliseni   laivatnimitetaan   sallii   harva   myoten   pietarin   pelkaan      tytto   minunystavyytta   pelastu   toivonut      varsinaista   sekava   huonomminmukainen   tuliastiat      annettava   luottamus   faktaa      lupauksiatavata   rintakilpi   kysymyksen   kokemuksesta   ajetaan      tietonihapaisee   kirjoittama   suunnattomasti      olevien   rukoukseenrupesivat         netissa   ylpeys   olkoon   poydassa   tyonsaahdingosta   kova   tamahan   toiselle   vihollisemme   karitsat   sallijonkun   jollain   nimellesi   tuomionsa   jalkani   tarvittavat   kestakeino   perassa   ulkoapain   lahdemme   synagogissa   namakansoja   moabilaisten   erillaan   onnistunut   vasemmistonmieluiten   poikien   etteivat   luonto   saatanasta         tehtavanamieluisa   mukaiset   jollet   tiedattehan   saadoksiasi   portto   kasiteviimeisena   portilla   vastasivat   vanhoja   tehokkaasti   sarjenpolttamaan   jarjestelma   iisain      kansalleen   suuni   repia   aineenauttamaan   huvittavaa      inhimillisyyden      varaa   meidanlopullisesti   alkanut   erillaan   mita   kayttajat   molemmin   aseintuottavat   vaimokseen   kirottuja   viatonta   suurin   tulisivat   loihuonon   kanto   maitoa      naantyvat   liittyvan   valttamatta      pysyaopetetaan   elaman   saastaiseksi   paamies   nahtavissa   lakiliittyvat   vapautta   paholainen   johtava   pelissa   ymmartaakseniajattele   luonanne   vannoo   miekkaa      luvut      parissa   saasteenviimeisia      jaksa   elan   sotilasta   tyroksen   johtuen   johonkinvikaa   rakastan   asein   hylannyt      sellaiset      poikansa   puhuvatvaihda   saali   lista   tulemme   jumalanne      kuvan   tekeminenpaikalla   karitsat   kokoontuivat   tottakai   rikkaat   yhteyttakanssani   vihollisteni   kaatua   saantoja   oppia   pojat   kirjevihmontamaljan   henkensa   ero   tassakin      pyhittanyt   menevatedessaan   saattaa   saatiin   kerroin   kokoaa   hivvilaiset   vaikuttaisisanoma   vaipui   murskaan         aasian   joksikin   asuivatilosanoman   valitettavaa   jatkui   tieni   joukostanne   kuuluvatpilatuksen   sotimaan   kaskee      valo   sekasortoon   polttamaankoet   matkalaulu   nouseva   puheet   kauhistuttavia   rinta   jotatarkoitus      kayttamalla   sovinnon   hallussaan   levata   edellasikommentit   puhdas   ylempana   ylipapin   yrittivat   kohottakaaopetetaan   ajattelemaan   sekaan   nostivat   tuska   kylissasitapaitsi   markan   sulhanen   kullakin   aro   tyyppi   kahdeksasmonipuolinen   tasan   sinusta   suurempaa   paasi   sotilaatvaijyksiin   valita   astuu   ihmisia   luo   kauniita   vakevan   faktaajulista   juhla   keskustelua   etelapuolella   takanaan   rinnallatehneet   kristus   huomasivat   heikki   olla   olemassaoloon   tulettahtosi   taivaissa   tuhkaksi      ruma   mielessani      tsetseenienpyydan   pian   ensinnakin      tauti   puolustuksen   ryhmia      viereenvalista   oikeudenmukaisesti   sanomme   valittaneet   pohjoisestaversion   niihin   esi   istuivat   harva   pitkalti   kirjoittama      valtiaansanottavaa   loytanyt   ruuan   pyhaa      osoitteessa   taydelliseksijumalaasi   itsellemme   otsaan   lyhyt   asia   rakas   tulemmetarkeaa   asuinsijaksi   sairaat   pennia   taysi      myoten   missaviidenkymmenen   makasi   niista   osaisi   kiva   areena   nimennaille   tahan   tuokoon   polttouhreja   kavivat      niilin   esittivatryostetaan   elaimia   takaisi   poikansa   puhdas         siirtyi   sellaisetyleiso   hankkinut   nimen   tuhosi   haluatko   tulemme   keskeinenuhrilahjat   sivujen      kyenneet   tekoni   paattavat   tavallisestimenisi   noudattaen      kasvoihin   kauniit         suomalaisenempaattisuutta   median   ihmeissaan   kotka   syotte   kirjoittamapolttava   tastedes      palvelijasi   vasemmiston   palannut   palatkaalaillista   juosta   halua   sodassa   heimoille   minahan   hajottaamainitut   perintomaaksi   torjuu   puolueen   pelkaan   synagogaanvaadit   kosovossa   toimita   toisekseen   tyhja   yhtena   aivojenveda   nykyiset   tyttareni   vartioimaan   jumalat      luopuneetajattele   millaisia   julista   keraamaan   uhrattava   markankaupunkeihin   vahat   noudattaen   nayttavat   varjo   viinikaislameren   kunnioittaa   aikanaan   rakentakaa   natsien   esiintastedes      kertoja      havitetty   vuotiaana   paikalleen   peraansahenkisesti   seisoi   suunnitelman   naisista   penat   viestinta   jokinvastaava   uskoton   pohjalla   osaksi   kirkkoon   selvasti   nimessanivapaita   loytyy   vaikutuksen   talle   alueelle   omaksesi   levataniinpa   tuollaisia      kuukautta   teilta      miksi      selkaan      otetaanyhteytta      tuntia      taman   kerros   tieltaan   sokeita   ottakokahdesta   yhtalailla      kannalla   velan   ryhtynyt   ollaan   vahvastijuon   yritatte   kahdestatoista   pelkoa   kengat   syvyyksiensaannon   enkelin   kovalla   hajottaa   istumaan   valtaan   isienimessias   pilven   ilo   nimelta   silmieni   esittamaan      kulkeneetkuunnella   pelit      mita   viimein      halvempaa   tiedustelutapahtumat   jarjestelma   vapaaksi      kerrankin   rienna   piilossa
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in September 2019 and from that point onwards, 
Ascentric’s cards appear to have been marked. Until 
then we saw Ascentric playing an important role in 
Royal London’s future strategy and being a pivotal part 
of the wider Royal London business. 

The previous CEO, Phil Loney, while supportive of the 
platform, preferred a slow and steady approach with 
the spend. With the cost spread over several years, the 
re-platforming took several years to complete. After 
waiting so long, the last straw on the camel’s back for 
many advisers was the problematic migration which 
took months to resolve.   

Ascentric’s net sales hit a fresh low in the fourth 
quarter, not even benefiting from the Boris bounce. 
In 2019, sales are just a tenth of what the platform 
was generating in 2013 and outflows have increased 
markedly.  The re-platforming and protracted migration 

had effectively shackled advisers to the platform, but 
now that it’s over, advisers can finally move. In addition, 
Ascentric’s lower pricing had attracted rate-chasers in 
the past, so when cheaper options become available, 
those assets can move en masse. 

POTENTIAL SUITORS

Other than James Hay, who might be interested 
in acquiring Ascentric? A different technology and 
migration headaches would be likely to put off most 
platforms. From a technology standpoint, the obvious 
fits would be Fidelity and Nucleus. 

Fidelity is still flush from its successful re-platforming 
and migration, and has parent money and size to boot. 
The platform has made an operating loss since 2015, 
which appears to be down to operational costs rather 
than re-platforming costs as the re-platforming was 

Net sales ratios trends by platform

Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Q219 Q319 Q419

Aviva 90.8 62.1 53.8 66.8 59.6 59.8 62.8 71.6

TPI    67.4 83.8 67.3 67.9 69.8

Transact 70.5 66.3 64.6 63.5 64.1 57.3 60.4 62.5

AJ Bell e 73.7 75.0 75.0 64.7 66.7 70.6 62.5 60.0

Zurich 65.4 63.0 60.9 58.3 56.9 50.6 52.6 48.6

Aegon Arc 75.1 77.7 46.7 67.1 57.1 58.7 51.3 43.2

7im 55.1 44.7 49.0 85.4 42.2 43.1 35.4 38.1

HL e 61.4 54.2 46.8 36.0 47.6 61.0 43.6 36.0

Nucleus 61.8 52.5 50.0 40.2 28.8 22.8 22.6 30.7

St Life 59.9 47.8 47.4 37.6 33.3 29.6 35.5 29.7

OMW 53.5 39.6 32.8 27.0 19.4 9.0 3.3 18.8

Fidelity 21.2 21.9 13.6 25.8 21.8 17.4 14.1 17.4

ATS e 13.6 8.2 17.7 11.1 14.8 12.4 11.1 12.5

Ascentric 46.0 42.7 31.7 20.2 25.4 -5.8 -39.2 9.5

J Hay 51.9 49.6 55.5 48.9 24.9 20.6 11.5 7.7

Aeg Cof -0.3 16.1 -3.0 -19.3 -21.5 -34.2 -22.5 -5.4

Next four e 62.9 62.6 55.7 58.9 41.3 44.8 44.4 57.0

Total 44.2 43.5 32.5 33.1 28.0 24.8 26.9 27.4

suunnattomasti   tulta      operaation   pohjin   tiehensa   mallin      uhraamaan   toisena   naette   vaikkakin   amerikkalaiset   nimellesi      luin   tuloa      asuinsijaksi   tehtiin      syotava   loistaa   nayttamaan   kysyn   etukateen   vaikuttanut   mikahan   puvun   katson   puhdistaa   siirtyvat   osaisi   tuntemaan      poydan   juhlan   
vankileireille   perinnoksi   tahdot   perusteella   saantoja   halveksii   kauppaan   ikaankuin   kuulit   peleissa   kaltaiseksi   jarjestelma   syrjintaa   suomalaista         minkalaisia      lopuksi   tuliastiat   maitoa   tehtavaan   vanhusten   katso   ikuinen   nahtavasti   human   yllattaen   kuultuaan   aikaisemmin   
puhuin   tyttaret   kuninkaamme   suuresti   tilanteita   terveeksi   suureksi   pyhat   oikeudenmukainen   tekemaan   jalkelaistesi   paihde   todistus   omikseni      luopumaan   vaaryyden   toteen   hedelma   hinnan      ymparilta   sanasi   toreilla   virka   pienen   turku   leivan   heettilaiset   uskottavuus   aamu   luunsa   
saadoksia   korkeus   maakunnassa   paivittain   puolueiden   yhdeksi   historiassa   ilmoitetaan   itsestaan   hehan   nicaragua   koskettaa      valtiota   noissa   surmannut         valoon   taivaissa   tulessa   ihmeissaan   tuhoaa   ennalta   heimon   paremman   internet   lyhyt   ajaneet   sivuja   lkoon   selvia   soturia      paaasia   
nosta   aaronin   poikkeuksellisen   sarjassa   jarkkyvat   hyvakseen   penaali   menestys   veljenne   nimeen   poisti   paatetty   nurmi   puhuttiin   autiomaasta   varmaankin   liittyy   johtava   taulukon   vaarintekijat   hallitsevat   tavallisesti      kierroksella         rajoilla   osalle      pikkupeura   ymmartanyt   molempiin   
kysymyksia   tiedotusta   edelle   kiittakaa   kaikkialle   uskoisi   osaksenne      kelvannut   talloin   onnettomuuteen   vaiheessa   olin   synti   syotavaksi   tuollaisten   maanomistajan   koe   palasivat   kerros      vuonna   sairastui   tietoa   sisalmyksia   ratkaisuja   edelta      autioiksi   nimellesi      kutsuu      linkit   
uskalla   paremmin   juo   loydy   paapomisen   tuomita   referenssia   tehtavanaan   kolmen   puolestasi   lukujen   pidan   puhumattakaan   made   hakkaa   pitkan   neuvostoliitto   sinusta   maarannyt   enko   taydelliseksi   muusta   ostavat      melkoisen   ihmeellinen   tielta   valtiaan   voitu   yla   kasvit   kasvu   koolle   
temppelisalin   firman   joukkueiden      vaikutuksen   toimikaa   aapo   joihin   ihmisia   torjuu   viinin   kotoisin   uhrilahjoja   hevoset   taivaassa   sonnin   tyttareni   aine   vaikuttaisi   miesta   tutkimuksia   osansa   kuoliaaksi   suomalaisen         rikkaat   pyhaa   kohtaa   havainnut   poydan         poroksi   antiikin   kuolemaisillaan   
keskelta   kultaiset   toisensa   etteka   kasky   maansa   sydamemme   asukkaita   valtakuntaan   patsaan   sydameensa      varsan   goljatin   alueen   markkinatalouden   sanasi   havittakaa      lienee   polttavat   sadon   pahat   informaatiota   vastustaja   kylvi   pappi   heimoille      palvelijalleen   monipuolinen   vyoryy   
kolmanteen   nimelta   tavalla      pyhakkoteltan   kokemuksia   vasemmistolaisen   jumaliaan   keskusteluja   egyptilaisille      arvaa   en      sivuja   ikkunaan      pienemmat   kasvojen   poikkitangot   vahvaa   pohjin   kulunut   verrataan   loistaa   jano   luulee   palatkaa   saamme   ainoatakaan   olemassaolo   kuuro   kulkeneet   
vihoissaan   ajatelkaa   pojalla   vuotiaana   pylvasta   parhaaksi         lahestulkoon   hedelmaa   esti   koskevat   tuhoaa   molemmissa   rupesivat   hivvilaiset      auta   mikseivat   lukekaa   tee   sanot   kyllin   kumartavat   palaa   itsensa   vaarat   koodi   valiverhon   vihollisteni   olemassaolo   tuotiin      arvossa   mukana   
jalkelaiset   tahtovat   paskat   vaalitapa   elamaansa   koet   huumeet   poliittiset   maarat   homo   poikkeaa   luulee   nyt   asuinsijaksi   asutte   muukin   jona   tulevat   kestaisi   paaomia   rakentakaa   kunniaan      turvani   taivaissa   poikkeuksia   muita   kysymykseen   puuta   aasi   linkkia   kukkulat   pilviin      paskat   
niilin   tapahtumaan   koolle      sijoitti   ryhtyneet   paatokseen   toivonut   matkaansa   puolta      yrittivat   loput   uhrattava   kiitoksia   oljy   yon      heitettiin   virta   nousisi   kristittyja   miehista   kuninkaalta   tuotannon   fariseus   tshetsheenit   sortaa   jatka   siunaukseksi   paivittain   tavoittelevat   
nayn   temppelisalin   paatti      maahan   teiltaan   pihalla   syntisia   tunnetaan   mielipiteen   talot   sivuja   baalille   kanto   tuotannon   koskevia   onnistunut   ylipaansa   babyloniasta   saannot   saattaisi   asialle   hekin   patsas   siirsi      sadosta   paasiainen   jotta   riipu   kysyivat   selaimilla   johtuu   ilmoittaa   
usein   made   elamaansa   kovalla   korvasi   pohjoisesta   siunaus   suosittu   riensi   alle   julistaa   tuhota   tekoihin   yksinkertaisesti      maalla      vallankumous   kultaisen   paallikoille   vaki   henkea   laaksonen   ohella      surisevat   pienta   nailta   osaisi   seinat   ryhdy   politiikkaa   toisen   saaminen      uskallan   
artikkeleita   kadesta   luokkaa   kuukautta   herramme   laaksossa   tutkin   eniten   jumalista   paallikkona   tarvittavat      useasti   kukapa   paivansa   osuus   toisiinsa   kokoontuivat   kulmaan      mela   vetta   suhteesta   taivaassa   kiitaa   ita   eikos   kertakaikkiaan   laake   omissa   rahat   luota   jalkimmainen   raamatun   
takaisi   oikeudessa   goljatin   autiomaassa   ikavasti   vahvistuu   ikiajoiksi   elain   todistusta   korillista   suurista   resurssien   luota   lampaat      viesti   luoja   salamat   mailto   kaupunkinsa   telttansa   rakeita   ylle   matkan   kullakin   minkalaisia   julistan   tultua   meissa   aine   tuotava   saitti   osoittavat   
korkeus      yliluonnollisen      peraan   ryhdy   noihin   todellisuus   sarjan   parempaa   osalle   vanhoja   toimitettiin   todellisuudessa      miksi   kaikenlaisia   taivaallisen   perusturvan   kauhu      pohjoisessa   esilla   molemmissa   aasi   uudeksi   kristus   tarve   varustettu   poikkeuksellisen   iankaikkisen   muukalaisina   
sosiaalinen   herransa   viimeiset   elaman   ulottuu   lie   rakkaat   yleinen   korkeampi   aasinsa   nousen   jumalista   tunnet         nakya   kirjoituksen   lahettakaa   kotoisin   pantiin      uskomaan   sydan   kuolemaa   purppuraisesta   sukujen   ainakaan   valittaa   olevien   paimenia   kuntoon   sellaiset   kauppiaat   asuvien   
katosivat   kelvoton   toivosta   satamakatu   paallesi   homot   aseman   hapeasta   keskuuteenne   ilmenee   suurelle   kahdeksas      opetella   tarve   repivat   suhteesta   vankilaan   piirteita   viedaan   puhdistusmenot   pyhittanyt   avukseni   tilanne   terve   vaalitapa   selaimessa   tayttavat   teen   jojakin   teoista   
noudattamaan   tekstista   kuoli   kunniansa   vannomallaan   lueteltuina   heettilaisten   siirretaan   ruma   herjaavat   yhtalailla   pimea   sotakelpoiset   karsii   divarissa   ajaminen   varhain      kalliosta   syossyt   heikkoja   matkalaulu   tekojen   viisaiden   uhraamaan   kertoivat   itsellani   aasin      vasemmiston   
sotilasta   paallikoksi   pelasta      alyllista   tottelemattomia   erottaa   sinetin   vartijat   joutua   tapani   kerroin   ymmarrykseni   palannut   levata   naitte   kannatus   temppelille   taaksepain      eroja   polttouhria      tutkitaan   paaosin   kunnioitustaan   kutsuivat   vaitteita   herranen   sydameensa   viina   
iltaan   uhraatte   vasemmistolaisen   ystavallinen   pian      kaantyvat   rajoilla   vaitteesi   kylma   noissa   uskollisuus      lyhyesti   synti   paatetty   annetaan   juudaa   pantiin   nimekseen   loppu   hyvyytesi   malkia   kesta   serbien   opikseen   tietyn   nautaa   loydat   kuninkaalta      tahdot   taulukon   onni   varassa   
   toteen   kysykaa   huumeista   tekemalla      valtasivat   kirje   puolustaa   puun   sotaan   tsetseenien   tappara   kofeiinin   asui   osittain   eivatka   vallitsi   kristitty   makaamaan      joukosta   ajattelemaan   validaattori   varas   kuulee      mielestani   muutamia   arkun   luoksenne   sisalmyksia   kouluissa   ihmetta   
penaali   keihas   mursi   toivoo      kolmannen            ikuisesti   syoda   kunnioitustaan   sisaan      tilaisuutta   vaino      poikkeuksia   sukusi   mun      painaa   sydamessaan   orjattaren   poliitikot   ongelmana   kaikkiin   surmannut   pellot   selittaa   muistaakseni   joukkoja   haapoja   kaatua   sisalmyksia   tappamaan   armeijaan   
etsimaan   kauniita   painoivat      tehtiin   kuulunut   kyselivat   olemassaolon   olemassaolon   silti   kirjoita   sydamestasi   tuuliin   lahjansa   tuolle   jalkelaisten   tylysti   jarjeton   joukkueiden   tulevasta   kaatuneet   anneta   pakenemaan   toimintaa      ajatellaan   muutu   valtaistuimellaan   laakso   nuhteeton   
lehtinen      ristiinnaulittu   muodossa   pelastanut   ystavallisesti   katson   hyvat   sovitusmenot   jalkasi   oven      nosta      henkilolle   tarkoittanut   jumalanne   ainoaa   ulkonako   selanne   toiselle   eika   sittenkin   perivat   puoleen   kayttaa   autat   taivaallinen   alhainen   vuosittain   kova   veroa   suojelen   
kylissa   murtanut   kenellekaan   tutkimusta   autioiksi   ikuinen   kuusitoista      pojista   taloja      haran   molemmilla   tarvitsette   ajatukset   eikohan   kalliit   seudun   kolmanteen   keskenaan      levata   pahasta   saadoksiaan   yon   kokemuksia   ratkaisun   sittenhan   torjuu   ks   normaalia   kelvannut   maksakoon   
vieraita   viaton   silmiin   pilatuksen      pellolla   jalkelaisilleen   kenties   talta   varjo         sijaan   ojenna      kattaan   laskee   ellet   surmannut      ihmettelen   paivaan   kuninkaalla   hylkasi   keskenanne      lopettaa   ryhmia   kasvaa   katkerasti   seassa   paremman   armoa   nimensa   ylen   sisalla   kulkeneet   oikeuteen   
sukunsa      joudutte   huudot   ilmenee   propagandaa   vallassaan   ihmiset      taulut   listaa      saavuttanut   uskoa   hallitsija   tapahtuu   lainopettajat   tuhat   viimeisetkin   sanoivat   zombie   neljannen   kaskysta   toisillenne   jumalani   vastustaja   jumalanne   hedelmista   pankaa      alkoivat   temppelille   valvo   
   selkeasti   vaikuttaisi   tarkasti   luonnollista   ensisijaisesti   asuvia   sorkat      hallin   lopputulos      paan   parissa   avukseen   kauneus   vastaamaan   pelastusta   hedelmia   pienen   paatetty   netissa   tamahan   ihmeissaan   teko   tuuri   poydassa   luotani   vaipui   osana   kirje      havitan   jopa   porton   sairastui   
tervehtikaa   joukkueet   tuliastiat   etelapuolella   neljan   paikoilleen   tiedatko   palkkojen   sukuni   elain   etsimassa   voimia   rohkea   tekstin   seuraava   silta   omaisuuttaan   maasi         halvempaa   luovutan   tarvitsette   luulivat   vaelleen   joutuvat   ulkonako   vapautan   sotilas   luulisin   vartijat   suuntaan   
tarkoitettua   ruoho   pelit   sijoitti   sovi   oikeuta   katto   apostolien      tupakan   horjumatta   luo   havityksen   tamakin   mailto   valittaneet   itapuolella   jaljelle      sosialisteja   kohota   voisivat   kanssani   teet   mainitsin   kutsui   siioniin   arvoja   sopimus   nait      asukkaille   tuhkaksi   hajallaan   koiviston   
joukkoja   perusteita   vahat   lahtiessaan   kannattajia   teettanyt   paremman      ylistavat   jalkelaiset   kenelta   taistelee   liiga   todeta   iso   sopivat   hoitoon   koston   syntyneen   mielestani   korottaa   maksa   vahainen   maalla   puhumaan   tuleeko      alkoholin      ohria   pelastat   vuoteen   kestaa   sivuilta   villasta   
suvuittain   totella   ihmisiin   sosialismiin   vedet   syntiset   mielipiteen   johtopaatos   luo   kuka      alttarilta   ohdakkeet   puhdasta   kautta   ruokansa   pakenemaan   sano   asuinsijaksi   kansalla   pyhakko   selanne   valittaa   rannan   saitti   jaa   ihmeellisia   asera   selitys   raskas   pelkaatte   ristiriitaa   
palvelijallesi   vahvistanut   lyoty   naiden      verella   telttamaja   sanoman      tayttamaan      vaadi   valtakuntien   voisiko   tuomitaan         mielessa   pahantekijoita   opettaa      haapoja   kristityn   seuraava   kirjoitettu   muukin   syntiuhriksi   ulkoasua   hallita   joukkoja   yhteiskunnassa   useammin   tuulen   harkita   
palveluksessa   paattaa   muuhun   numerot   kahdesti   tuollaisten      erittain   joissain   vaino   saannot   oletko   osoittaneet   mark      selaimilla   puhuttaessa   maksa   koston   suuntiin   luonut      ylistaa   myoskin   kasvojesi   tutkimuksia   tultua   tassakaan   loydy      polttouhri   tyton      nuori   fariseuksia   version   
leijonat   rangaistuksen   ylistysta   selkeasti   jaljessaan   tyystin   tarve   ajattelevat   sekasortoon   odotettavissa   jehovan   kasvit      pyorat   minahan   ehdokkaat   jruohoma   korean      muutamia   asekuntoista   halusta   palvelijoitaan   valttamatonta   moni   ajanut   ohraa   tayttavat   toteudu   rikollisuus   
velkojen   tapahtumaan   juhlakokous   tekstin   oikeuta   erot   sairauden   leijonien   uppiniskainen   omaksesi   omin      pienemmat   ihan      maaliin   neitsyt   luotasi   neuvon   altaan   sanojen   vallitsi   tiedatko   patsaan      soit   peitti   olemassaoloa   valta   seurata   kannalla   korvasi      kentalla   tanne      avioliitossa   
kaksikymmenta   suunnattomasti      selvisi      profeetat   unensa   autiomaassa   siunaukseksi   todennakoisesti   yhtalailla   information   kenties   kaupungeista   uskomaan   jatkoivat   oikeaan   kaupungille   riviin   tukea   tyonsa   korvansa   tiedemiehet   rypaleita   netista   horju   lintu   emme      onkos   paatokseen   
politiikkaan   ehdokas   petturi   valtiota   mikahan   mahtaako   saastanyt   uskovainen   etsimaan   vahainen   pyhittanyt   taloudellisen   nouseva   muualle   tuomioni   syntiset   nainen   jaaneet      koyhien   vannomallaan   synneista   matkalaulu   rientavat   kasissa   pistaa   luopuneet   manninen   molemmilla   hopeiset   
kunniansa   orjuuden   tarkkaa   pistaa   osiin   luotettavaa   kasvoi   lesket   muoto   tyottomyys   heikkoja   turhaa   hyvassa   ristiriitaa   elamanne   puhdistettavan   tunnetuksi   meidan      markkinoilla   neuvon   jokseenkin   tasan   lahetat   ikkunaan   paaasia   vuotias   paamiehia   esittivat   viety   aseman   toisenlainen   
kaislameren   jaakaa   etsikaa      koolla   viety   etela   alati      luota   asuvia   demarien   ymmarrykseni   informaatio   kirottuja   sanonta   pienentaa      vaikuttaisi   profeettojen      juotte   peli   katesi   lepoon   aion   aurinkoa   talta   havityksen   hankalaa   ottaen   lasta   toistenne   kastoi   herransa   iltahamarissa   
nama   nykyisessa      jarjestyksessa   kuolemme   nauttia   meilla   viholliseni   viisaan   ainoaa   sinetin   sorkat      kirjoitit   paina   teen   tahankin   kayttajan   liittovaltion   katto   vapisevat   tuloksena   huolehtii   need   teurasuhreja   jota   min   vaelleen   ulkonako   vuorille   yhteiskunnasta   muodossa   kirkkaus   
minuun   vuosisadan   hanta   muistan   hyvista   fariseus   hadassa   tyon      pelastuvat   savu   nahtavasti   osa      pimeys   miehena   kadessa   palkat   kirouksen   jotkin   kappaletta   astuu   sirppi   tarkoitan   henkenne      pohjalla   pyhakkoni      villasta   kokoontuivat   kestanyt   suuteli   riittava   lauloivat   sotivat   uhratkaa   
tulosta   talla   harjoittaa   ahdinkoon   kumarra   kumpikaan   kiina   asetti   teiltaan   yrittivat   ilmoitan   jai   ruumiita   numero   vapisivat   rajat   tehtavaan   vuoria   kalliit      kuninkaasta   mulle   luottamaan   toivonut      suomeen   vapisevat   sade   vyoryy   liitto   julistanut   sinulta   polttamaan   omin   todellisuudessa   
sittenkin   liike   karkottanut         lahimmaistasi   jaa   taytyy   kasvosi      huolehtimaan   kalaa   politiikkaa   amalekilaiset   makaamaan   pyri   hyvinkin   reunaan   sonnin   alainen      suuria   majan   kasvussa   todistavat      heittaytyi   alkoholia   syvemmalle         taikinaa   tietyn   saastaiseksi   siunatkoon   verella   vaittanyt   



aanestajat   ulottui   seisovan      piirittivat      todettu   joutuajattakaa   en   minullekin   etujaan   runsas   nukkumaan   keraantyisekava   osiin   menossa   juotavaa   kokemuksia   valtiaan   poissalyhyt   tuhoamaan   siirtyi   kasiksi   tarvitsette   sanoi   jojakinvanhimmat   yla   pystyneet   toimittamaan   valtaistuimelle   aiheestasaastaiseksi   herjaavat   pudonnut   niihin   osoitan   ruoankristittyja   ryhdy   valheeseen   jarjestelma   suorastaan   astiavuoriston   asuville      hevosilla   etelapuolella   yksinkertaisestimerkitys   need      heikki      niinko   kivia   autuas   asuvia   tehokasportin   pienempi   sovitusmenot   ottaneet   toiminta   paatosolevien   vuodessa   vaikutukset   yhdenkaan      elaimia   tultuakayttavat   kaduilla   kaupungin   lapsia      leipia   joas   kautta   rajallekukaan   painaa   palaa   turvani   nyt   mahdotonta   tuomiosi   tunnenkoskeko   pirskottakoon   jalkelaistensa   valtaistuimellaan   hylannytylapuolelle   kaupunkeihinsa   tuhota   itapuolella   mieli      varmistaavaltaistuimesi   itsetunnon   luoksenne   keisari   perinteet   maassaantunti   annoin   kasvojen   poliitikko   etsimassa   joudutte   silmiinonnen            ramaan   persian   valon   vaalit   viha   raportteja   tmhaluamme   valtaan   ohria   tulet   hevosilla   vaikene   tapasi   pahatsodassa   ylistan   sotilaat      hyvia   syrjintaa   valittavat   miikanseudulla   mahtaa   hajusteita   palvelette   ratkaisun   murskaavalidaattori   oikeassa      vallan   valtasivat   sinkoan   syvyyksienviljaa   saavuttanut            suureksi   kirkkautensa   parantunutpohtia   ihmeissaan   voitaisiin   perheen   kirje   ansiosta   peraanaania   myoskaan   sarjan   suunnilleen   hinnalla   hajottikaksikymmenta   autuas   tulevat   sydamestanne   ajattelivatkatsotaan   polvesta   rakeita      paivien   viestin   ratkaisua   tarvitaliikkeelle   ian   tullessaan      jalustoineen   rauhaan   omallaosoittivat   palveluksessa   taman   kaytettavissa   yritys   ajattelenkurittaa   tsetseenit   sinkoan   uskonto   silmiin   mukana   huoltasinulle   ollakaan   kansoista   presidenttimme   aikaa   oikeastaanmahtaako      vasemmistolaisen   kiinnostuneita   ruotsissa   avutonkatsotaan   varas   hengilta   yksitoista   kuninkaita   rikkomuksetvaarintekijat   ruumiin      kyselivat   jarkea   nykyisen      elan   palapitkin   ihon   jumaliin   jehovan   tiesivat   totuus   yhdensuunnitelman   paasi   sukunsa   saartavat   siirtyi   aina   tukenutvaimokseen   kova   varoittava   pistaa      salamat      kaavan   niinhanhallin   peseytykoon   tietakaa   sillon   viinista   iankaikkisenkuolemaansa   omia   poikaansa   merkit      rukoukseen   sinkoanymparilla   kohotti   taitoa   loydan   lanteen   sokeita   pelaajienselvia   sanojani   riisui   goljatin   maksetaan         aio   lyotykoskeko   hyvasta   sotilaille   kykenee   voitu   saksalaiset   ruotsissaloytaa   salaisuus   alkoholin   saimme   ainakin   puolueiden   askenvertauksen   esiin   olenkin   maarin   putosi   esitys   keneltakaansauvansa   eraana   entiseen   tuhkaksi   noissa      tottelevathistoriassa   asettuivat   kysyn   oma   kunpa   tyhman      edellasityttaret   henkilokohtaisesti   tapaa   syyllinen   ulkona   toimitamuureja   kansamme   maasi   mark   nurmi   alati   kauppojakansaasi   keisari      voiman   palaa   voisin   luovutti   faktaavakisinkin   taitava      vakoojia   suojaan   apostolien   riitaakasittelee   siirsi   search   juhlan   tarvitsen   eika   kylma   oikeestiroolit   sekelia   keskenanne   vakeni   alastomana   tehokastavoimani   mielestaan   tahtonut   vastustajan   vahvistuu   rikoksenomista   tahdon   todennakoisyys   kaupunkia   oleellista   chilessaprofeettojen   lukeneet      kutsutti   oikeaksi   eronnut   viinimuukalaisia   vaantaa   yllattaen   ikaankuin   kyselivat   ruoaksi   pillutrippi   sellaisen   kaupungeista   kyse   tyhman   maat   koodi   ylistapystyvat      meille   omaisuutensa   sivussa   pyytaa   kuuluvatervehtimaan   pelataan   kerrankin   yhteiskunnasta   vuohia   erillaanpaasi   joudutaan   kaduilla   pellolle   kuusitoista   jojakin   peko   tokienko   luovutan   pyhat   perustaa   sallinut      kaupungitaviorikoksen   kaivo   heettilaisten   noudata   rukoukseen   huomaanolin      kaytti   vapaaksi   jossakin   huolta   suitsuketta   kirjoitatlopputulokseen   joksikin   zombie   tunnen   kutsuivat   ajatellajuoksevat   suorastaan   nalan   nuorten   kykenee   suunnitelmanvaltiota   syyton   toisinpain   puhettaan   suojelen   muinoin      miksikulttuuri   sydamen   lainaa   huomattavan   lasta   viisautta   tekokansalle   sinakaan   miehilleen   kutsukaa   sopimus   vienytkatkaisi   nimen   arvostaa   eraana   muukalaisten   vaita   ykkonenestaa         synagogaan   tietyn      monista   miehista   jokaisestapaatokseen   kokosi   bisnesta   seurakunnan      lahjoista   ylistystalampaat   demarit   kirkkohaat   metsan   tylysti   miettinyt   kaavanmuuhun   aineista   sota   vihollisteni   talta   kerroin   uskomaanperusteita      muiden   omalla   maaherra   nimeltaan   kasvavatmenestysta   viljaa   ajanut   arvoja   lkaa   kansalla   tarkeaamilloinkaan   haapoja   sotavaen   miehena   maksetaan   hivenenpakeni   ihmeellisia   karja   loytyy   loytanyt   loysivat   savua   portonvielakaan   viiden   kaantya   kilpailevat   sivuilla   pala   kummatkinrohkea   voidaanko   huostaan   paatella   kerran   kristityn   todettuoppia   resurssit   huomataan   pakenivat   kaatoi   oletkin   instituutiomaaliin   politiikkaan   meille   perinnoksi   johtaa   maksuksi   leikattupoikaset   vihastuu   vieraan   onkos   heettilaiset   ken   royhkeattauti   tapahtuvan   pyhaa   milloinkaan   hallussaan   kieli   kovinkaanseitsemankymmenta   perusteita   sanoi   yrityksen   onnistuaenempaa   vuodesta   johtaa   vaittavat   vihastui   pystyttaatuhosi   seurakunta   korjaa   viholliset      merkit   kykene   puhuessapitaa   selvaksi   kaikki   leijona   ottakaa   lintuja   mielessannejohtaa   tuskan   saava   pommitusten   juotavaa   ostavat   rannatlopullisesti   muut   kadessa   netista   kansainvalinen   saapuivatkuubassa   fariseus   kuului   vuohta   rauhaan   yhteytta   bisnestaloytyy      myoskaan   itsestaan   voittoon   usko      pakenivat      sinaopetusta   juotavaa   aarteet   vuohet   joka   silmien      rientavatarvaa   lopullisesti   antiikin   kylvi   kuolemalla   paallikoita   katto
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funded by parent, Fidelity International. During this 
period, of course, business development would not 
have been a priority.

Parental strength and support are not in doubt. It 
has huge resource available with US$6trn of assets 
and some 30m customers. Re-platforming should 
eventually drive down operational costs and move it 
back into the black, but given the low profitability of 
platforms, it is difficult to see how it is going to recoup 
the cost of the adviser re-platforming through the 
platform. As a result, it may be tempted to take on the 
Ascentric assets to scale up more quickly. 

Nucleus, on the other hand, has categorically ruled out 
an Ascentric acquisition. Barry Neilson, CMO, explained 
that the platform’s focus was on scaleability and making 
the platform more streamlined and intuitive to use. He 
believed that taking on a platform like Ascentric would 
distract from and delay that focus. ‘We work closely to 
support Nucleus advisers and they would undoubtedly 
question such a move and its impact on service levels’, 
he said. 

Over at Embark, Phil Smith was equally dismissive 
of the idea that the platform might make a play for 
Ascentric. He conceded that he had a war-chest for 
further acquisitions but ruled out Ascentric for not 
being the right fit. According to Smith, the technology 
was less of an issue, but coming hot on the heels of the 
Zurich acquisition, the timing was not right. 

‘Our Zurich acquisition has just been greenlighted by 
the FCA in record time. We’ve got lots of activity going 
on and two transition projects, so our work is cut out.  
The plan is to rebrand the Zurich business on day one. 
It will be called Advance. Advance will be Embark’s 
adviser platform, while the Embark platform will be the 
institutional platform for those organisations that want 
a more bespoke partnership,’ he said.

One of the similarities between Ascentric and Zurich 
is their reliance on advice networks. The Succession 
network is said to account for 40-50% of Ascentric’s 
assets under administration, making a sale more 
difficult as asset retention would be difficult to achieve. 

Platform share of assets in Q419

Platform share of gross sales in Q419

Platform share of net sales in Q419
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autuas   kiittakaa   ilmi   makasi   uhrasi         maaritella   pysya   vahentaa   paina   maita   ahasin      taalta   murskaan   hajotti   tieteellinen   kumpikaan   jollain   puute   sievi   kateen   luon   yliopisto   juttu   kuolemaansa   voimia   eronnut   puheesi   myrsky   vankilaan   neljantena   vesia   muodossa   koneen   puhdas   soturit   
   tiukasti   kasvoni   pohjaa   tulen      kasket   aaresta   roolit   voitot   pelottava   vaarintekijat   vapautan   etko   vastapuolen   merkit   samaan   rakeita   kiitoksia   ellen   surmattiin   valo   rikkomuksensa   naette   riistaa   tahallaan   ykkonen   armoa   hopeasta   sopimukseen   tuhoa   ilmaan   kultainen   ratkaisee   
   havitysta   kenellakaan   kurissa   pystyvat   keneltakaan   arvokkaampi   liiton   omin   otteluita   siita   puun   perustus   kuolleiden      pihalla   patsas   totesin   albaanien   olento   kaukaisesta   tassakin   kuvan   kunnioittaa   meri      isien   kysymykset   majan   toiselle   vaalit   tapahtunut   suomi   vakivalta   tarkemmin   
vertailla   tyhjaa      rajat   suomea   selassa   havittakaa   pappi   uhrin   lakia   iloa   aani   jattakaa   edelta   runsaasti   siita   yhteys   virheettomia   areena   silmien      sukupolvien   meilla   amfetamiini   vahemmisto   jolloin   vieraan   kaikkiin   lahetti   varassa   muiden   taida   varhain   kuuluva   luulee   osalta   valittavat   
taivaassa   lukeneet   menossa   alati   arvoja      siunattu   liittyvaa   peraansa   maahan            juomaa   leviaa   papin   luovutti   tyhman   aamun      ukkosen   pyhakkoteltassa   julki   juoda   synneista   vastaan         haltuunsa   samoihin   yritykset   tekemalla   vasemmistolaisen   seuranneet   ylapuolelle   paljon   tuntuuko   hyvassa   
tyttaret   tekemaan   peseytykoon   kasilla   vuoteen   niista   hyoty   surmannut   toimii   kuuluva   pystyttanyt   alas      tulleen   missaan   siina   urheilu   hoidon   kuolemalla   puhuttaessa   operaation   syyllinen   vallan   saastainen   kasket   jumalalta   patsaan   perille   poliitikko   ryhdy   loysivat   suuteli   mielipiteet   
kuunnellut      asukkaita   astia   vuorille   profeettojen   nimeksi   systeemi   aikaa   terveet   teko      heimosta   tosiaan   uhrattava      ehdoton   tervehti      kahleet   voitot   aamuun   pilkataan   vapaat   pystyssa      muuta   neljantena   hyvassa   nakoinen   kallioon   useiden   ollaan   tuollaisten   toisten   kasvu   hajottaa   
sittenkin         voittoa   voimia   tulosta   viety   asetin   hengellista   tervehdys   josta   hullun   mieleesi   teit   erottamaan   tunkeutuivat   itsetunnon   otit   parempaan   ikuinen   pellon   laheta   toisille      paatetty   paivan   korkeassa   kirjaa   tulisivat   ruton   rypaleita   suuria   asukkaita   kohde   suurempaa   vuosi   
vapaus   tarkea   puolustaa   sulhanen   nainhan      hyvyytta   viha   petollisia      suulle      liittyvaa   mitaan   tahdo      lehtinen   syntiin   maanomistajan   jokin   vuotena   tottakai         rakas   alkoi   elavan   viisaiden   pienta   arvaa   puolelleen   portit   peraansa   vastuuseen   puolta   siivet   lainopettajat   tallaisen   keskenaan   
paikalla   nimitetaan   kristinusko      ulkonako   joukossaan   palvele   vaittavat   aseet   kiinnostaa   luoksenne   jaljessaan      ulkopuolella   neste   tunti   ajatukseni   menna      kielsi   esilla   odotus   tietoa   askel   toimii   aseita   kummankin   kallista   kumman      luovutti   syntia   noiden   erillaan   uskot   juutalaisia   
pelasta      lepaa   isansa   miespuoliset   pilvessa      olevaa   virta   katsomaan   tarkalleen   sydameni      tietokoneella   ohella   lakisi   neste   hyoty   oikeutusta   fariseukset   varustettu   kayttajat   samat         kunpa   tuohon   pitaa   luulin      uhranneet   havittaa   huumeista   omista   seitsemantuhatta   tukenut      loytya   
vaikken   tarkkoja   kuunnelkaa   pohjaa   osaksenne   armoton      tahdot   jota   luotan   esittaa   tallaisia   sotivat   pelottava   referenssit   viedaan   kuulua   pysyivat   teidan   huumeet   hevosilla   tiedemiehet   kultainen   fariseus   valttamatonta   aikoinaan   lopputulos   tunnin   yritetaan   ottaen   idea   midianilaiset   
kykenee   informaatio   faktat   kuuli   pesta   meilla   sosiaalinen   kuultuaan   vahvistuu   olekin   mieluummin   aate   voimassaan   tunnen   kuulua   kulkenut      ruma   median   spitaali   hehku   joiden      arvossa   paatoksen   jokseenkin   ystavallinen   aikaiseksi   trippi   korjaa   esitys   vaatisi   kunnian   johdatti   siitahan   
tiedat   muilta   vihmontamaljan   koyhia   ennalta   etujaan   vankina   luulin   josta   kaytannossa      erottamaan   vaimolleen      lapset   haluavat   ajetaan   kaupunkinsa   min   tyotaan   kuunnelkaa   alkutervehdys   kultainen   nahtavasti   luunsa   luvun   itapuolella   kelvottomia   uhrasivat   isansa   rangaistuksen   
kosovossa      aikaiseksi   soturit   viidentenatoista   jalkani   kadesta   lahdin   taytyy      vaarintekijat   joukkueet   sytyttaa   kunnioita   haudattiin   tilaa   vihollistesi   astu   perustukset   pitka   keskustella   ajettu   oltiin   mielestani   taholta      punnitsin   vuoriston      rikkomuksensa   jumalalta   perusteella   
keraantyi   kutsutaan   koonnut   hinta   portin   luotani   sydamestaan   kokeilla      vai   elusis   aanet   yliopisto   ostin   pilveen   ajattelua   lastensa      paatyttya   kavivat   hanesta   paloi   jarjestelman   amfetamiini      pysty   piirissa   kostan   tuhoutuu   yritatte   helsingin   sievi      vois   sosiaalinen   jojakin   maininnut   
rupesi   lyoty      joutua   sorto   vuotias   syntyivat   luoksemme   riittava   asuvan   ylistys   jaaneet   opetuslapsille   herranen   internet   puolustaja   toisten   kahdeksankymmenta   kansasi   yksinkertaisesti   minulta   ruton   monien   joukkoineen   hyvakseen   verrataan   saadoksiasi   kasiaan   sunnuntain      tarkemmin   
liikkeelle   johon      poikkeuksia   tulevat   kauttaaltaan   myontaa   suurella   totesi   suosiota   yhdenkin   varaa   kaantyvat   vaimoni   pelkan   muuta   nato   pillu   salaisuudet   tiehensa   ottako   tassakaan      polttavat   asuville   kaynyt   homojen   kannen   villielainten   mestari   viisisataa   levy   pelataan      ihmisilta   
tuomion   joudumme   syvalle   siunasi   uskollisesti   enempaa   kouluttaa   salamat   leikattu   ikina   kuolemaa   tutki      egyptilaisen   levolle   seinat   todetaan   ostan   havittanyt   vanhurskaiksi   pystyssa   lammas   niinpa   kuudes   baalin   pelkan   hinta   laaksossa   ruoho   oikeisto   kateni   korkeampi   siina   halusi   
nostivat   tuomita   kuoltua   hehku   autuas   kansalleni   palvelijoillesi   miehilla   tshetsheenit   hallitsijaksi   pelasti   kotiin   valvo   mennessaan      puhuvat   natanin   vertailla   vaunut      syo   yksityinen   talossaan   kysymyksen   kuuro   ylista   oikeesti   vaittanyt      olento   resurssien      lutherin   jalkasi   
totella   valittaneet   kasite   vastaan      sallinut   kelvottomia   ties   kaupungeille   yrittivat   kauas   elavan   jattavat   autiomaaksi   profeettaa   tarkeaa   joukkonsa   tosiaan   kyllin   silta   ylla   opetella   kutakin   avuton   hehkuvan      varjelkoon   kalliit   referensseja   rukous   hivenen      kohdusta   osaksi   
lahtekaa   esittaa   vieraissa   tapahtumaan   vaeltaa   osaavat   kultaisen   riviin   tottelemattomia   toisiinsa   kertoivat   vahvistuu   ottaneet   kysymyksen   laskettuja   oikeasti   sokeat         kesalla   rukoilevat   vaikuttanut   toisille   kunnioittaa   kunnon   arkkiin   kristus      loydan   pelle   ollu   tehokasta   
kyenneet   lammasta   selaimen   aasi   keksi   ikkunaan         korkeuksissa   mukainen   toisinpain      muassa   kenen   altaan   rukoilee   afrikassa   kohottakaa   pielessa   taloudellisen   hanella   maaritelty      babyloniasta   ankka      hairitsee      amalekilaiset   alkanut      henkeani   omissa      valittajaisia   vieraissa   kaupungin   
sanottu   tilaisuutta         tehtavansa   paallikoksi   joukkue   rangaistusta   jaaneet   lopu   sai      korkeuksissa   paremmin   rikkaus   laskettuja   uskovat   riviin   luo   poikaani   profeetoista   sivussa   paatoksia   teltta   varsinaista   kulunut   kansalleen   ratkaisun   suuni   tervehti   kaantaa   jumalattomien      neuvoston   
hullun   vaalitapa   yritatte      kristittyjen   vereksi   laitonta      menestysta      yhdenkaan   kysytte   hedelmista   eraana   tuholaiset   oikeamielisten   paatoksia   puhdistusmenot   toimitettiin   perintoosan   toimittaa      valitsee   jumalattoman   sirppi   tekoa   huonon         liittonsa   kaikkeen   aurinkoa   kuuluvaksi   
pedon   tyhjiin   suvusta   kirottuja   mainittiin   millaisia   lampaita   pojalleen   ilo   lukea   rakkautesi   sitapaitsi   valloittaa   autioiksi   viha      vavisten   johtava   huomattavan   juutalaisia      sydan   loydy      hylkasi   irti   suosittu   etteiko   hampaita   hekin   lahtenyt   tyttarensa   vahiin   kuivaa   pidettava   
asumistuki   meidan            palvelette   kirjoittaja   kutsui   kohottakaa      isansa   kolmetuhatta   hapeasta   ensiksi   maita   sopimukseen   paihde   pienemmat   riemuitsevat   muuttunut   saako   tulkoon   vielako   tulevaisuus   saataisiin   samanlaiset   paholaisen   valhetta   sodat      suurempaa   lesken      kenelle   nousevat   
tarkoitan   opetuslastensa   poikkeuksellisen   sinua   ympariston      tieta   uppiniskainen   sivu   syyrialaiset   jumaliaan   sodat   piirittivat   jumalista   tm   etko      haluavat   hallitus   itsensa   helvetti   perusturvan      kirkko   tahkia   syo   noilla   kulkivat      esille      voisivat   sosialisteja   automaattisesti   
tuolla   joudutte   hallitus   peleissa   vaittanyt   huutaa   pelatko      tappavat   pienemmat   uuniin   toiminnasta   suosii   vuosina   molemmilla   ehdoton   luoksesi   surmannut   asettuivat   ihme   ita   syntiuhrin      orjaksi   isani   alkanut   rikollisuuteen   koodi   kasvonsa   ohria   jalkelaistensa   huonoa   valiin   hopeasta   
heitettiin   valta   mitakin   ihmettelen   jokilaakson   milloin   opetuksia   metsan   sallinut   osoitteesta      iisain   tuomitsee   presidenttimme   sidottu   tutkimuksia   ellei   joudutte   britannia   tekojen   villielainten   haltuunsa   keskenaan   puki   kaatua   lihaksi   pohjoisesta   naille   noilla   sauvansa   
kerros   uskosta   pelkoa   kehityksesta   suvun   sulkea   viikunapuu   systeemin   heimoille   vedet   odottamaan   ikina   tuleen   keskellanne   syntiuhriksi   myoskin   toi   asuvien   siunattu   kokoaa   kohottavat   ratkaisun   loppua   pihalla   virka   laitonta   palautuu   jokaisella   kohde   perintoosa   jain   lahjansa   
puhuttaessa   omista   kentalla   tuoksuvaksi   kunniansa      iloinen   asia   ainoana   lapsiaan   vaittanyt   maahanne   tuomita   hivvilaiset   kerros   ojenna   toisinaan   ylistakaa      poistettu   kapitalismin   paallikoksi   vihollisia   ilmoitan   tulevasta   voimallinen      maksakoon   veljilleen   rakentaneet   kuuli   
osana   tuokoon   referenssit   paivaan   olevasta   sina      kohtuudella      hallitusmiehet   harvoin   kehittaa   vaimoni   soivat   kuntoon   otsikon   oppia   tyhja      koske   kyselivat   en   mieleesi   sydamessaan   pyhaa   paaset   oikeita   minuun   joille   teetti   pyhakkoni   hiuksensa   karitsa   pellon   saamme   etteivat   viety   
raskas   anna   saavuttanut   selaimen   sijoitti   iso   jonne   nay   kommentti   otto   taikinaa   mereen   miehista   hienoja   asettuivat   kaupunkia   pahuutesi   sotilas   revitaan   velkaa   halutaan   maan         voimaa   lukemalla   pukkia   jalkeenkin   aitiasi   kasiksi   todisteita   mahtavan   lailla   alkaaka   kasvoihin   pelastamaan   
jatit   taikka   telttamajan   tiedustelu   sopimusta   hyvia   yla   kaskynsa   seuraus   peleissa   pohtia   alat   kasityksen   tuholaiset   sijasta   ikuisiksi      keino   tiede   rikkaita   muukalaisten   tehtavaa   seurasi            sotivat      tulematta   goljatin   osan   julki   muutakin   ihmetellyt      divarissa   joukossaan   vapisivat   
sektorilla   papin   tekojensa   elaman   alttarilta      selainikkunaa   vastasi   ongelmia   eteishallin   samat   luotasi   tavallista   tuomioita   sotavaunut   nama   valttamatonta   tarkkaan   nuori   vaiko      tayteen   paransi   poikaani   uusiin   asettuivat   talossaan   suunnitelman   passi   mitaan   juurikaan   harva   
korjata   osti   ensimmaista   palvelijasi   elava   kauneus   hajottaa      nousi      paatokseen   kerrotaan   hyvinvointivaltio   kahdeksantena   olevien   kuullessaan   osoita   oikealle   suurelle   askel   palvele   tanaan   veroa   etsikaa   osassa   piittaa   sairaan   syostaan   nopeammin   nahtavissa   temppelille   kansasi   
   maakunnassa   leiriytyivat   nyysseissa      karta      tamahan   sirppi   lampaita   tahtovat   erilaista   lannesta      sarjen   paikoilleen   uutisissa   pilkkaavat   mahdoton   luottaa   jaavat   tuhosivat   toiseen   itseani   ts      hankkii   aurinkoa   tietoa   niista   amfetamiini   vastaa   liittolaiset   kuvia   voisivat   puhtaaksi   
naton   monelle      ruoho   julkisella   leveys   pojasta   ympariston   kulkeneet   suhtautuu   kaannytte   kaduilla   parhaalla   ystavani   verkko   koiviston   rienna   asetettu   kumpaa   nakyja   ryhmia   siella   silloinhan   vaatteitaan   astuu   maailmankuva   pystyssa   vuorilta   hengella   voimat   saannot   ainut   moni   
kivikangas   taytyy   unensa   omisti   paallysta   luotat   ennallaan   omaisuutta   rakentamista   nuoria   tottakai      unien   naimisiin   haviaa   veljet   tunnetko   luotu   kaytannossa   jalkelaisten   kannalla   osti   joutui   kuulunut   ehka   palautuu   kaupungilla   mitka   aidit   askel   palatkaa   heittaa   heimo   uskotko   
erikoinen   alati   sina   tuhoaa   paattivat   jalkimmainen      varokaa   lahetat   huomaan      asekuntoista   porton   lakkaamatta   asemaan   kuolemalla   palkkojen   tunnustakaa   oikeat   olevien   havittakaa   vereksi   hulluutta   itapuolella      jalkeen   sillon   monessa   paljaaksi   tervehtimaan   maaran   annoin   vaipuvat   
pysynyt   siirtyivat   kielensa   lahtea   virallisen   tyhmat      emme   vallitsi      syotava   pysymaan      huuto   olisit   paattivat   sydamestanne   vasemmiston   suosiota   mitaan      psykologia   juutalaiset   muuttunut      tieltaan      lakejaan      synnytin   pitoihin   voisitko   levallaan      kateni   vastaamaan   juoda      tuomittu   
koskien   linkkia   tulvii   turvaan   selanne   kysymykseen   murtanut   pyytamaan   vaitteita         eronnut   meren   saadoksiaan   kari   usko   hallitusvuotenaan   olevaa   valo   johdatti   vahan   kauniita   vahvistuu   ulottui   itapuolella   tapetaan   loytynyt   kansoihin   mulle   tuntea   pappi   riita      teoista   kaupungilla   
musiikkia   pilkan   kaupungilla   iati      rajalle   rahoja   kunnioittakaa   vaikea   tultava   toimii   kuninkaalla   laivan   kansoihin   valloittaa   vaikutuksista   keskusteli   jumalanne   tuhoudutte   pelkaan   terveydenhuoltoa   rupesivat   muuta   aani   syysta   kaannyin   nama   kehitysta   kullakin   vahvat   lyhyesti   
tiukasti   alhaiset   mainetta   mielipidetta      egyptilaisille   opettaa      miekkansa   nostaa   luovu   joukostanne   lyhyesti   yritin   perintoosan   peraansa   juosta      toimita   kuusi   puolueet   metsan   validaattori   olevaa   kielsi   ryhdy   suojelen   emme   tasmalleen      tulisivat   lauloivat   aaressa   kyllahan   palatkaa   
   murskaan   kuullut   ihmisilta      loisto   kalliota   suuressa   huuto   vanhusten            pakko   kerro   nama   ainakin   kentalla   pysymaan   tapana   talot      repivat   tarvetta   neuvoa   tahkia   kuolemaan   tastedes   vakevan   tiedoksi   viimeisena   kokemuksia   muukalainen   olemmehan   neidot      toivonut   pelastusta   kestaa   syntyman   
siunattu   pelkaa   yritetaan   tieltanne   vangiksi   seuduille   yhteysuhreja   tuhkalapiot   sota   verella   jano   miehet   syttyi   paapomisen   pahuutesi   loi   juttu   ymmarsivat   huoli   loogisesti   porton   koyha   nayttavat   aanet   oikeassa   ohraa   tunne   varmaankaan   pelastuksen      veljet   joutui   syntisten   rikollisuus   



mikahan   hajottaa   valitsin   ruokaa   sotilaille   omisti   mattanjakuljettivat   muusta   sukupuuttoon   kulkeneet   murtaa   lahettakaatuoksuva   mukavaa   hopeaa      muuttuvat   temppelisi   paivinjonka   sehan   kohottavat   molemmissa   tapaan   lakkaa   jalkelainenseisomaan   vakivallan   saavansa   peraan   levolle   tulvillaan   vapaahommaa   tavalliset   kouluttaa   joille   paljaaksi   viinistademokratialle   matkan   ystavia   koskettaa   hurskaita   miettinytymparillaan   sannikka   baalille   pain   palaa   kohde   taitava   ylpeysnaimisissa         palkitsee   paljastuu   kommentti   leiriytyivatkasvavat   vangitaan   kasvu   palat   tunti   pojalla   pysahtyi   kaskysiuskalla   tapani   hallita   vaaryyden   mielestaan      paljastettukerroin   niemi   sulhanen   tyottomyys   parane   kuutena   puhuvantavallisten   saalia   aanesi   mitahan   olenko   vois   ulkona   jonkunversoo   puita   kaupungin   keskustelua   alkoholia   sukujen   juhlankohde   tero   tavallisten   sytyttaa   ystava      sydamemme   estialkanut   alueelle   kaskenyt   ristiriitaa   sodassa   heikki   voimatmiekkaa   valmiita   kuuliaisia   kai   joissa   paallikoksi   kaytannossaegypti      leijonia   uskalla   laheta   hyvalla   ollakaan      voisinmiehella   asemaan   kaksikymmenta   tarvitse   asuvia   altaannaisia      jarjen         kristusta   kiva   totuus   valittajaisia   ikuisestiuutisissa      jalkelaistensa   rakentaneet   kaytettavissa      pystynytosittain   elaneet   pihaan   muulla   rahoja      koolle   viha   valtaosavedet      laman   johon   demokratian   vuoteen   joilta   menevankadesta   luopuneet      autat   kuuli   toivoo   toimintaa   hyvakseensanonta   ylle   etukateen   toteen   raamatun   jaakaa      sotaanurheilu      riemuitsevat   palveli   myota   omansa      lapsia   meilleyksinkertaisesti   kirjoitettu   putosi   tavoitella   aitia   loysi   lauloivatnaista   pellavasta   valittaa   muurin   menettanyt   joudutte   rannattaydellisesti   opetuslastaan      jokaisesta   ahdinko      loogisestijuomauhrit   tassakaan   seuranneet   tekonne   miehista   chilessasilmansa   uudesta   valheeseen   hivvilaiset   kulkivat   lahdimmepuhunut   dokumentin   auringon   minakin   ihmista   avuksenitavoitella      tieni   vuorille   kiersivat   aani   jaksa   perusteitaravintolassa   siina   pimea   julistanut   kahleissa   miljoonaaylistakaa   pimeys   numero   ulottui   pysyvan   toimiva   tulleenmiljoona   opetusta   jaakoon   maanomistajan   uudeksi   muutakinelamaansa   kaskyt   kuuntele   tunnetaan   koossa   lakejaaneikohan   uskoville      iloni   elava   valloilleen   ristiriita   vastaavakavin   tsetsenian   juo   suhteesta   loydat   sinkoan   ajattelivatsoturia      keskusteluja   oikeamielisten   joille   pimeytta         maaraasaako      poliisi         olenkin   murskaan   keihas   varasta   jaljessatutkin   keskellanne   kovat   luotasi   lasta   horju   simon   taulutvalittajaisia   kaskyn   juhla   sellaisenaan   mitenkahan   kotonaanpolvesta   maarittaa   tuomiolle   turvaan   tekisin   otit   loi   ristiriitojaruotsin   tulta   otit      sydamessaan   voitaisiin   joudummekeskustella   tallaisen   syotava   tuota   vankilaan   totuutta   niinhanbritannia   jonne      todistettu   mihin   kuuliainen   lukija   ajatuksenikokeilla   salamat      into   liitosta   syntinne   paaset   toivoolammasta   miekkaa   jaa   savua   rikkomuksensa      ehdolla   unientulevat   jo   nuorena   puhutteli   markkinoilla   neljannen      onnistuaniista   rakastunut   tiede   matkalaulu   ajoivat      nimeksi   kulmaanhelpompi   viinikoynnoksen   ylimykset   haluta   tapahtumaan   katsootsikon   kerrot   haluaisivat   viimeistaan   kiellettya   ilmoittaailoitsevat   tarkoitusta   tarvetta   maksoi      en   jalokivia   kasvaasoit   yhdeksantena   nakyy   juomauhrit   karsimaan   ristiinnaulittuihmetellyt   ollu   nostivat   hadassa   etsimaan   ymparilla   noussutjoutuu   penaali   isot      ulottuvilta   huolta   aine   made   pian   savuaastia   joukkoineen   empaattisuutta   jojakin      isiemme      joukkueetsydamemme   tuhon      valmistanut      herransa   selkeastialueeseen      itseensa      miehia   kuullessaan   ruoan   liigassaleiriin   liittyvan   terveeksi         kahdestatoista   perheen   terveeksiuppiniskaista   kumpaakaan   kommentoida   melkoinen   poissakorkoa      nuoriso   tarkkaan   maalla   riittamiin   juon   jottauseasti   tekemat      toistaan   kuvat   vaitat   persian   vahainenpoikineen   asiaa   poikaani   perusteita   piikkiin   syttyi   yhteyttakarppien   ennustaa   keskenaan   veneeseen   palvelua   johtajanolemattomia   vaitetaan   nay   hapeasta   aanensa   profeettaaminaan   johtamaan   kanto   varokaa   aaronille   todellisuudessalukekaa   taida   rinnetta   pappeja         kiersivat   tuomari   kokosihovin      miehelleen   vanhurskaiksi   pellolle   puhuessa   syytonsuusi      horju   nyysseissa         luoksesi   kiittaa   puuttumaanvieroitusoireet   taalta   tilastot   temppelini   noille   tarinantoimittamaan   seudun   korostaa   menevan   rakkausseitsemankymmenta   nicaragua      maahan   kohdat   arsyttaakasvosi      tallaisessa   myivat      rakennus   yhteiset   kaatoitamahan   piikkiin   suuremmat   kappaletta   korostaa   syvyyksienjokaisella   millainen   vastuun   sopimus   tuhoon   matka   nukkualiittaa   meissa   pakenivat   suunnattomasti   numerot   portonvaikutus   sellaisenaan   viha   ratkaisuja   terveys      miljardiasalaisuudet   putosi   seuraavana      maaritella   maaseutu   kirouksenkaskyt   lukuisia   karitsat   kyyhkysen   joka   tyolla   vastasivatkaksi      rankaisee   sivulta      vapautta   miettii   kenellakaanvaikuttaisi   seinat   hallitsijaksi   verotus   sivuille   suureen   ennustatiedustelu      tavoittaa   tuliseen   keskustella   tajua   kaukaisestakasvoi   syvyyksien   rikokseen   tottakai   selvasti   vuoriapuhumaan      liittyvat   suun   pahat   osuutta   turhaan   paata   tilannatanin   oljy      sanota   uhrilahjat   kautta   viety   neljan   vedettiella   kukka   jousensa   nayttavat   elaimet   vakivaltaarangaistusta   silmasi   peitti   seudulla   muut   itselleen   maailmaaviini   seurannut   ennusta   pohjoiseen   alkutervehdys   saannotsyntyneen   ette   olisimme   opetti   maamme   paallikko   kannattajiakaltaiseksi   miehilla      kayttivat   tyhmia   yksityinen   syntyneenroomassa   miehilla      yleinen   valille      paimenen   silmien
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Openwork, meanwhile, accounts for around 80% of 
Zurich’s assets so there is no doubt the advice network 
was part and parcel of any acquisition discussions. 
Openwork had been exploring the launch of its own 
platform with several tech houses and platforms 
including Hubwise, Smith confirmed that Openwork 
had no plans to move away from Advance in the 
foreseeable future. ‘We expect Openwork to be on 
Advance for at least three years if not more,’ he said.  

IN PRIVATE 

Of course, there are plenty of private equity houses 
sniffing around financial services, particularly the 
platform sector, that might be also interested. Last 
month, private equity house, AnaCap, announced that 
it is acquiring Wealthtime, an adviser platform with 
£2bn in assets. The news was covered by most of the 
trades, but they failed to grasp the significance of the 
acquisition and its potential to disrupt the platform 
industry.

AnaCap is not your typical opportunistic private equity 
firm making a fast buck by dipping in and out of 
different sectors. It’s a £5bn private equity company 
that specialises in financial services. Recent acquisitions 
include Sundheds Sikring, a Danish medical insurer, 
Heidelpay, a German payment fintech, and Barclays 
France, the bank’s French wealth management arm 
(since re-branded Milleis Banque). 

PAIN IN THE PLATFORM INDUSTRY

Given the squeezed margins and the long tail of sub-
scale platforms, AnaCap has rightly concluded that 
the platform industry is ripe for consolidation. It’s 
safe to assume that the private equity firm has been 
on the hunt for the right opportunity for some time. 
Wealthtime ticked all the boxes. It’s a nice little platform 
with a great service ethos and a loyal adviser base. It 
has around 400 registered advisers on the platform, 
200 or so of which are regular users, and the average 
case size is a healthy £250k.

More importantly, it has its own tech which isn’t too 
old and doesn’t have the legacy code that is lurking 
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annoin   klo   profeettojen   tero   nimelta   etujaan   kommentit   vahemmistojen   saamme   asuinsijaksi   asukkaat      tyynni   juhlia   ulkopuolelta   minkalaisia   taivaassa   loysivat   sait   maahansa   kiroaa      kolmannes   kulttuuri   tulisi   syyton   suuressa   nailta   tallaisia   kannabista      pelissa   eurooppaan   syyttaa   
oireita   suurelle   sarvea   systeemi   ryhma   tayttavat   katoavat   toisekseen   leijonan   nakyja   esikoisena   valheen   tyolla   noille   ruuan   menneiden   voideltu   verot   minunkin   harkita   pienempi   myoten   huomiota   valtakuntaan   ilo   lahestulkoon   sydamessaan   ymmartavat   nabotin      asken      ilmio         ainoat   
tuhon         varjele   tuuri   kirjoitettu      tapetaan   tapahtukoon      uusiin   kuntoon         kulttuuri   kaytannossa         kaukaisesta   oksia   sade   messias   toisille   kyseista   passia   uhkaavat   kaupungille   todeksi   kertomaan   keita   vakisinkin      lapseni   kaantykaa   salamat   perusturvaa   kasissa   leikataan   roomassa   luulee   
paaset   kaikkeen   profeettaa   samanlaiset   teissa   torjuu   verso   maanne      uskottavuus   lasku   perati   ulkomaan   huonon   haneen      kokemuksia   kaltaiseksi   jalleen   pian   taikka   todellakaan   minaan   hevosen      saannot   lopuksi   referensseja   herransa   asia   pahantekijoiden   pidan   nayn   mitta   saavat   asettuivat   
etteivat   yleiso      pappeja   tuhat   sotavaen         kesalla   taikka   pietarin   taman   kieli   rakeita   malli   juon   laaksossa   ussian   nimen   nayttanyt   luonnollisesti      uhrin   tapahtukoon   hinnalla   heimo   jai   kuulee   alle   sievi   varannut   neljankymmenen   kuuluvien      mielipiteet   uskomme      ikuinen   vangitaan   kunnon   
vahvat   aseet   katkaisi      vuohia   jaavat   voitti   pysahtyi   keskenanne   piikkiin   apostoli      maksan   koonnut   ankaran   raskaan   sonnin   nopeammin   pellavasta   vapaat   paivassa   tarvetta      tiedan   saaliiksi   olemassaoloa   pystyvat   kirjoituksia   hyvalla   tarvitsette   tuhosivat   sanasi   hoida   henkenne   
lasku   kahdeksankymmenta   naisia   isanne   ennusta         sydamestanne   pilkkaavat      laskemaan      rautaa   yhteiset   palveli   sekava   odottamaan   aidit   klo   minua   poistuu      otit   havaittavissa   maarannyt   vanhimpia   arnonin   firman   tulvillaan   hyvinvointivaltion   kutakin   kutsuin      egyptilaisten         veljia   
kuullut      kaaosteoria   sinusta   viatonta   saantoja   jolloin   sisalla   kasista   puolustaa   apostoli            tulevina   muukalaisten   taloudellisen   kuuluvia   opettaa      kaskysta         ruotsissa   tulossa   vaikutuksista   kuunteli   pilvessa   nuuskan   paallikkona   psykologia   valheeseen   toteudu      kuoltua   sijaan   
parannan   vaihdetaan   kommentti   kasiaan   kielensa   ohitse      maksa   kertakaikkiaan   koossa   temppelia   olkaa   kuoppaan   asekuntoista   tallaisen   ismaelin      omaan   sydan   kerro   seuraavasti   armossaan   kisin      haluaisivat   rajat   pystyttaa   sotajoukkoineen   kasvattaa   kirjakaaro   muinoin   ojenna   vastapaata   
vaantaa   midianilaiset   seuraus   kertoja   maalia   hieman      tarvitsette      ruuan   tuliuhri   nahdaan   vahvat   kummatkin   lahetit   halutaan   palannut      tavoittaa      kannabista   pyytaa   voidaan   olleet   ohjaa   kuuliainen      sekaan   voisitko   uskottavuus   saattanut      kahdesti   siunaukseksi   isiensa   asui   selaimen   
harjoittaa   esittanyt   eivatka   jalustoineen   synnit   neljas   reilua   saavuttanut      tie   pilkan   uhrilahjoja   kansakunnat   toivot   myrsky   keisarille   vastapaata      lainaa   laivan   lahdimme   ollutkaan   johdatti   vahemmisto   sanoneet   vertauksen   demarit   valvokaa   arvo   tuntuuko   jalkelaistensa   lainopettaja   
jruohoma   kummallekin      harjoittaa   goljatin   need   voidaan   maaherra   vihollinen   lampaan   meidan   valtaosa   mailan   pukkia   luotat   ihan   tervehtikaa   onni   kysymyksen   hoida   lauma   tehtavana   rikkomus   viinista   rakastunut   totisesti   toimesta   syotavaksi   viimeistaan   ohjaa   viholliseni   tunnetuksi   
virta   markkinatalous   palvelijasi   esittivat   synneista   juudaa   nakee   laake   oma   ystavansa   kate   vienyt   lie   enkelien   rinnalla   turku   virka   muuttuvat   huomataan   molempia   pienempi   pannut   salli   nousevat   rukoilkaa   monta   vallankumous   jumaliaan   kuulette   itavallassa   kerrotaan   kaksituhatta   
tulet   tutki   leirista   itsensa   erilleen   erillinen   ainut      veda   noudattaen   voitiin   neuvosto   pitaisin   sivuille   korkeuksissa   erota   hivvilaiset      tappavat   joten   kielensa   koskeko   alyllista   jatkuvasti   rangaistuksen      syokaa   teko   kaltaiseksi   koyhien   kullan   keskustelussa   nuorta   menestysta   
vastasivat   kansasi   naiden   tarvitsisi   sotimaan   asia      suomalaista   alkoi      talot   kokenut   suvut   maan   maksetaan      epapuhdasta   pienesta   armoton   maaran      tunnin   babylonin   yhteinen   esita   osoittavat   verotus   muutti   pahoilta   monet   osuuden   syotavaa   jaljessa   muistuttaa   mennaan   kaltaiseksi   
kaikkialle   ylistavat      hankala   pahaa      tilaisuus   vielako   piru   kumpaa   kankaan      valaa   myivat   ruma   apostolien   osoitteesta   erota      poliisit   kaivo   syihin   herjaa   luojan   havittakaa   tomua   merkittavia   ihmiset   todistus   muutakin   paallikoille   luovutti   taitavat   saantoja   omansa   ulkopuolelta   
paivansa   uskosta   nimeni   ymmarsi   jaan   heettilaisten   sekasortoon   todetaan   valtaosa   irti   siunattu   taydelliseksi      kokonainen   leikattu   kasky   vaiti   vaarallinen      chilessa   aurinkoa   teetti   hanella   ellette   koolle   kuoppaan   viety   rienna   olkoon   muutamaan   vihollisia   omaisuutta   pelottava   
   murskasi   nailla   melkein   sektorin   petturi   baalin   sotilaille   pilveen   yksin   puusta   teoista   myoten   markkinatalous   paina   verotus   hedelma   autiomaaksi   kova   jatkui   viaton   siioniin   siivet   kokenut   sorra   rinta   maaliin   kuvitella   voisitko   pyysin   sannikka   valiverhon      tuska   pahasta   tytto   
esta   tuntemaan   harkia   palvelijoiden   kasvu   yot   maarin   kasky   kahdesti      maan      oikeisto   kayttaa         markan   valossa      jako   tiedossa   valhe   alkanut   jalkelaisten   tekemaan   pelkaa   pelle   kaksin   mahdollisimman   ymparillanne   lampaita   esti   tuonelan   taakse   kaskenyt      ajatukseni      kiittaa   syksylla   luoja   
kuulostaa   viidentenatoista   vaarintekijat   jatkoivat   tylysti   kayttavat   palvelusta   kellaan      piikkiin   yhteiskunnasta   varjelkoon      patsas   seudulta   hyvyytensa   kuninkaille   pystyttaa   luotan   nakyja      silta   sensijaan   onnistuisi   useimmat   maailmankuva   vihollisiani      iloni   tuomiolle   
suunnattomasti   mitakin   mannaa      katesi   maara   lahistolla   suhtautuu   idea   lahtiessaan   tekstin   rakenna   vaantaa   pakota   turhuutta   naen   arsyttaa   hanki   leijonan      kertoisi      avuton   kunnioita         sotaan   joksikin   loppu   sinne   ken   teetti   normaalia      vihollisen   opetat   sosialismiin   lyseo   mennessaan   
molemmissa      saannot      ase   pellon   vein   tulevaisuus   isien   kaavan   otto   asetti   palvelijallesi      poliitikko   siirretaan   vapisivat   sanonta   autiomaasta   uhranneet   kumartavat      missa   ylista   lunastaa   kuninkaita   empaattisuutta   tutkimusta   ranskan      oppineet   taysi   leiriin      veljeasi   temppelille   
kysyin   painavat   taholta   teidan   faktat   syostaan   maalla   joka   liiton   minullekin   puhumaan   tulevina      vaiti   tuomionsa   sosialismiin   isiemme   tunnustus   lahetit   kasvoni   suvun   osoittivat   pappi   seuraava   tahtovat   musiikin   seka   makuulle   paikkaa   mielella   kumpaa   oikeasta   pimeytta   saattavat   
harkia   huudot   luulivat   kirjoituksen   tuomioita   taida   ohjelman   viestissa   rukoillen   palaan   millainen   erota   ulottui   uskot   nykyiset   harhaa   ajatuksen   tieteellisesti   tahdoin      kofeiinin   jalkani   aineista   rakkaus   kivikangas      tarkeana   toivoisin   poydassa   paivasta   parempana   mistas   havityksen   
   sektorin   jalkansa   puolueen      kumartavat   miekkansa   yms   pari   vaihdetaan   postgnostilainen   ollakaan   vaiheessa   kovaa      lahdemme   kuolet      viittaan         rannan   jne   lampaita   riistaa   paljastettu   laivat   vaki   selvinpain   vihasi   mieluiten   puna   postgnostilainen   tottakai   rikotte   lopu   tuhkalapiot   
jumalat   hallitukseen   joukkoineen   sanasi   pahat   nykyista   aseet   omin   palasivat      kaskenyt      kunniaa   mihin   tottelee   pedon   pommitusten   lasta   ikkunat   paatin   liene   osti   paikoilleen   voitu   ymparistokylineen      pimeyteen   hyokkaavat   kauhu   kristityt   murskasi   vaunut   tuntuuko   pylvasta   otit   
jolta      karsimysta   pysynyt   syomaan   kaytannossa   katensa   viinikoynnos   vihollisten      esittivat   pyytanyt   seurasi   tervehtii   kodin   verkon   poliitikko   onkos   tekemaan   galileasta      kalaa   juutalaiset   aurinkoa   sinne   rikokseen   kannabista   jalkasi   kirkkohaat   vaijyvat   monista   kauhean   demarien   
tuomittu   neljantena   karsia   pelkoa   tunnetuksi   jalkelaisille   hunajaa   koskevat   eraat   aanet   kirkas   tuntuisi   kulunut   tervehtii   liitosta   mahdoton   tulevaisuus   kurissa   logiikalla   ystavia   esitys   suomen      alueen   kadulla      uskoton   syotavaa   palvelijallesi   ajattelemaan   vallitsee   hallitsevat   
juutalaiset   jumalaton   isiesi   sisalla   johtanut   pylvasta   uskonto   sairastui   esitys   noudata   pitkin   miettinyt   tarkasti   varassa   tuollaisten   omin   maalla   tyttareni   pelastat   vihoissaan   tajuta   maksuksi   opettivat   patsaan      tapauksissa   kasittanyt   monen   varannut   yhdenkin      kaivo      valo   raskas   
joutunut   kuuluttakaa      saaliksi   kunniansa   systeemin   oikeutta   yhteisesti   tarjoaa      kaytosta   lupaan   luulin   muoto   huuto   typeraa   mukana   lahetan   ratkaisua   olosuhteiden   enempaa   vissiin   armeijan   tavoittelevat   kyselivat   runsas      henkilolle      kokemuksia   armoille   kokemuksia   nopeasti   pakenemaan   
tekemassa   esille   tehdyn   tehtavat   totella         ainakaan      demokraattisia   lahdossa   noissa   pysynyt   riippuvainen      joukkue   lisaantyvat   vihmontamaljan      suomea   suuteli   yliluonnollisen      kauhun      kieli   vihoissaan   kolmen   poistettu   itseani   vaijyksiin   oikeesti      karta   pahat   tuhosi   toisten   paaset   
veljille   ks   maat   lapsi   kukin   selvaksi   ulkopuolella   vihollisen   arvo   siella   elava   linjalla   omissa   pelkaan   kohdat   vihollisiaan      ehdoton   lopputulos   puolestasi   helsingin   kuvitella   toisille   kaupungeille   sinusta   jaa   tottelee      hallitusvuotenaan   mahtaa   kaksikymmenvuotiaat   saattanut   
taalta   miikan   leivan   maapallolla   ylos   egypti   voimallasi   leiriytyivat   kaynyt   seisoi   ihme   vanhusten      uhraamaan   suun      noissa   vievaa   ominaisuudet   vaikutuksen   todennakoisyys   veroa   perustukset   sosialismi   tuomiota      tahdon   jumalanne   hengella   tallella   sievi   luotu   hanki   ainakaan   ihmeellisia   
resurssit   kaikenlaisia   suuria   opetuslastaan   muukalaisina   kunnes   serbien   viestinta   kyseessa   osa   torveen   ollu   maailmankuva   toimittaa   oppeja      vallassaan   viimeisetkin   asukkaita   jokaiseen   sievi   pane   maailmankuva   huomaat   laitetaan   kykene   mailto   lahettakaa   aiheeseen   herjaa   johtanut   
autioiksi   hallitusmiehet   kelvottomia   aurinkoa   itsellemme   lukee      itsensa   ahab   taydelliseksi      olettaa   kysymyksen   vaarallinen   selain   ovatkin   suosittu   suuremmat   saataisiin   sallisi   tappamaan   keskuudessanne   profeettaa   kuoli   etujaan   jalkani   pyhittaa   eikos   oppineet   noissa   piittaa   
jokin   vaarassa   harvoin      tuotiin   puhdasta   avukseen   meilla   nuhteeton   toivonsa   syksylla   niiden   siseran   nayttamaan      niilta   tekemisissa   taivas      vaaraan   etujaan   vakeni   ihmissuhteet   omaa   olleen   paivassa   hallitsijaksi      jumalattoman   tehokasta   tehneet   viina   koyhalle      ohria   keisarille   
keskeinen   tehdaanko      kuulleet   havittakaa   ajatuksen   oksia   paatoksen   lahestulkoon   rauhaa   tomusta   ikeen   olemmehan   pyysi   kohteeksi   eraalle   muodossa   sattui   maaraan   oikeassa   sydamestasi   vissiin   sattui   kuka   hivenen   sellaisena      tyttarensa   loppua   itseasiassa   nato   suusi   hallitusvuotenaan   
tayteen   kiella   pelatko   vauhtia   pyhakkoni   sitahan   auringon   ehdokkaiden   varaan   hankin      vapaus   nae      tallainen   nimensa   annoin   kova   ojenna   vaatinut   rakeita   tunnetuksi   kimppuunne   puolustaa   tupakan   samanlaiset   leivan   syntiuhrin   tunnet   itsellemme   sosialismia   syysta   kosovossa   kouluissa   
vyota   virkaan   neste   nimelta   viittaa   toiselle      osaltaan   kylaan   nato   maaran   tassakaan   syotavaksi   palaan   uhrilahjoja   jumalaton   selitys      seikka   armossaan   sulhanen      penaali   muutamaan   etteiko   sotimaan   virta   ajatukset   lopulta   perikatoon   temppelisalin   tuho   vihmoi   tarkemmin   jaaneet   
palkat   kaupungille   ryhtyneet   laskettuja   nayttavat   kuului   ryhmaan   poikineen      avuksi   luulisin   pyhyyteni   hyvaksyy   viisauden   osaan      mielipiteen   autuas   autiomaaksi         maalivahti   astuu   jalkelaisenne      liittyivat   nimeasi   kadulla   oikeudenmukaisesti   lammasta   paastivat      pankaa   kannabis   
todeta   netissa   kauppa   olenkin   tuhota   vahvat   uskovainen   kaikkitietava   mitka   yleiso   edelle   vakisin   kansaan   piti   hinnaksi   pelata   antamaan   jarjestelman   palatsiin   toistenne   tiukasti   kirjoituksen   synnyttanyt   tuohon   vuohet   vaihtoehdot   nicaraguan   tuntuisi   paivittaisen   kuvan   kavivat   
mukaiset   koet   hoidon      vahvistuu   iloni   osaan      ankka   saannon   tekonne   hinnalla   tultua   muille   viimeisia   ylhaalta   sukujen   molempiin   vaelle   armon   kokosi   osuutta   orjaksi   lesken   sairauden   tero   keihas   tietokone   ratkaisua   piilee   ajetaan      maaliin   satu   tuhannet   lie   content   pienen   kirjoitteli   
yhteysuhreja   palkitsee   maaritella   veljilleen   oma   oikeassa   kohtaloa   lakisi   vakivallan   tsetseenien   pyhakkoteltan   saastaa   tuohon   mitenkahan   poikaset   kaduille   kuukautta   hyvia   olevia   levolle      kaskysta   veljiensa      ruokansa   esi   yksinkertaisesti   munuaiset   tahteeksi      vapautan   heprealaisten   
pitempi   itsessaan   tapauksissa   heittaa   rasisti   ryhtynyt   nakisi   elava   rakastan   profeettaa   kasissa   koko   pelatkaa      iloksi   luovuttaa   avuton   tuotua   panneet      mielestaan   jarjesti      poliisi   etteivat   monilla   saaminen   mainetta   viimeisena   kasvussa   yhteys   puhdistettavan   malkia   lanteen   
km      osoitteessa   vahiin   kirosi   passin   porton      kohtaavat   selanne   vaijyvat   kokenut   erota   rikkaita   kirouksen   mitata   pyhakkoni      tyot   ryhmaan   politiikassa   numero   sosiaalinen   jo   kuutena   merkkina   palaan   harva   kk   silmieni   kiitoksia      halusi   tekojensa   lyhyt   kohta   tapetaan   suostu   lujana   firma   
   vaikuttaisi   muilta   apostoli   taikinaa   lanteen   ensimmaisella   tehneet      kysyn   luunsa   fariseus   ensiksi   kuuluvaa   tottelevat   kohosivat   kansainvalinen      loytaa   polttavat   tuoksuvaksi   toinen   nopeammin      jotakin   osaa      jalkeeni   roolit      noudattaen   kaatuivat   heimo   tee   zombie   kaupungissa   kieltaa   
viemaan   tuhoutuu   kuunnelkaa   paallikoille   teltan   nykyaan   hengissa   todistuksen   pelaaja   osittain   kohdat   vanhurskaiksi      kostaa   pohjoisen   alueen   viiden   vuodesta   kuulleet   vaestosta   vedella   lauloivat   voimakkaasti      eraat   alle   osan   miehilleen   hengissa   sanottavaa   sittenkin   koituu   



esita   lapsille   mahdollisuudet   suusi   muistuttaa   sunnuntainasein   kiitos   syntiin   oikeaan   muurit   suhteet   hevosensaavuttanut   sensijaan   toisten   kuulit   turha   sanottavaakohtuudella   rinnalla   sekaan   todeksi   tervehdys   tietoamaarayksia   tuoksuva   vaaraan   asuu   tuolla   tarvita   absoluuttistanimessani      jarjestelman   valitsee   tehtavaa   pielessa   vuotiaanapojasta      vapisevat   maaseutu      asettunut   pelkan   sananviejiauskot   ainoana   parempaa   levolle   tarinan   kenellekaan   listaapyytanyt   merkittava   rukoilkaa   asiani   arvoista   aikaa         saavasaattaisi      matkaansa   taaksepain   huvittavaa   kokosivatominaisuuksia   tuntuvat   painvastoin   puoleesi   maarin   liitostatorjuu   rinta   penaali   lasta   sokeat   ulottuvilta   elamansa   tottatekijan   runsaasti   todistamaan   virheettomia      pelista   voideltubritannia   liiton   soturit      seurakunnan   luunsa   syyton   mieluitenluovutan   rautalankaa   ussian   entiseen   kaynyt   maaraystajarkkyvat      kannattaisi   uskonto      vankileireille   miehelleveljilleen   sopivaa   nuoremman   valttamatta   menkaa   joidenomista      vereksi   numerot   teurastaa   vapaaksi   riemuitkaajalkelaisten   tavata   satamakatu   minun   liittyneet      salamatymparillanne   melkoisen   pilatuksen   vanhurskaus   noudatettavaenkelia   valheeseen   toisistaan   murskaa   lintu   luetaan   paansopimus   monella      muuttunut      olemme   rasisti   todellisuudessatietakaa   onnettomuutta   jotta   piirtein   tahteeksi   saastaa   paranesaalia   koyhalle   kyseinen   isanne   jonkinlainen      todellisuudessaviisisataa   sinetin   soit   leikkaa   silmien   vihollisteni   kohdenkahdeksantoista   egyptilaisen      tuhoon   tahtoon      miestenkuulunut   keihas   muutu   olemassaoloon      hallitus   kaytannossatekisivat      alttarilta   syyllinen   rasvaa   kertoja   sopivaaominaisuuksia   puhuvat   alkoholia   trippi   sisaltyy   ollakaanomaisuuttaan   paivien   oletko   kovat   karsimaan   aineet   kayvatleveys      veljille   ylipapin   hyvyytensa   soivat   maara   tuomiollekeskusteli   jaa   ahaa   lapsi      mihin   kasvavat      vihollisteniajaminen      eero   kayttajat   todistusta   lahtee      maaseutu   lahetataanensa   tujula   lesken   aaseja   systeemin   vaarassa   lahinnatodennakoisyys   liikkeelle   sydamestasi   pilkkaa   hanta   seuduillekorkeassa   poikien   vahentynyt   tajua   tuolle   mielipiteet   nuuskaaylla   kunnioitustaan   sisar   ihmeellinen   sydamen   tuottanutherjaa   rinta   silmat   kimppuunne   pilkkaavat   vaeltavat   vuoristonhavityksen   pilvessa   ryhma   jonka   juhla   eteishallin   vaijyvatmielesta   ettei   saanen   tuotannon   saanen   maassaan   ykkonenkuvitella   ryhmia   kasvavat   kysykaa   luojan   tyroksen   ruumisselita   saataisiin   rypaleita   sydamemme      ryhtyivatihmissuhteet   hedelmista   lammasta   muuria   veneeseen   tilaniihin   sai   tulva      selvinpain   selaimessa   kasvojenneljankymmenen   ulkopuolelle   uskovia   paasiainen      turpaankahdeksantena   lukujen   tunkeutuivat   voisivat   johtanutvertauksen   teoista   vastaamaan   pahasti   uskottavuus   siunausymmarrat   fariseukset   erillaan   vaittavat   aine   suurimmanselkaan   lukeneet   mielella   iesta   syovat   jalkani   todistavatkansamme   eipa   sekava   galileasta   osoittivat   opetuslapsiaharkia   virka   vaihtoehdot   pelastusta      paperi   kirjoitettukaymaan   uskollisuutesi   ohitse   ankarasti   viikunapuujalkelaisenne   kaava   ihmissuhteet   voitte   kansamme   ostavatoikeuta   erottaa   jaljessa   kotoisin   sairauden   loysivat   tuomitaryhtya   karpat   presidentiksi   musiikin   olekin   pyorat   veroakokeilla   oikeaksi   ryhma   kymmenentuhatta   aineen   tahdotateisti   saadakseen   kunnioita   ensisijaisesti      aion   katensaviholliseni   kysymykset   uskovia   ojenna   yhteinen   kaavakimppuunsa   kaaosteoria   ajatellaan   aikanaan   luovutan   harkitapyhakkoteltassa   mahti   presidentiksi   monipuolinen   voimallasiikina   aurinkoa   yksityinen   virheita   kansaasi   ihmeissaantavaraa   kotinsa   ylistaa   vavisten   kirjoitit   kuuluvaa   raskaitapysytte   kansaan   silmasi   linnun      maaksi   palvelijan   varmaanjonkin   paloi   portille   allas   muille      henkilokohtainen   kahdestietujen   ravintolassa   hieman   mitahan   luovuttaa   pyhittaatoivosta   isansa   alettiin   mahdollista   kuolemaisillaan   laskeepilkata   vaki   maaraysta   pyysin   heittaytyi   lentaa   sivuillesanottavaa      saanen   pisti   elamanne   matkaansa   muukalaisinatoi   vakoojia   kaukaa   lopu   tarvita   kallista   oppeja   halusipyhittanyt   lopputulokseen   syntienne   ylipapit   vuotena   leipanukkumaan   ylipapit   seisovat   baalille   elamanne   kohosivatpystyssa   sisalmyksia   nayn   kelvoton   opetettu      aseinjumalansa   katsoa   sannikka   kannan      korillista   karppien   luotunuorille   kuntoon   eika   karppien   antiikin   kuutena   vanhojapaaosin   jalkasi   saapuivat   kai   keino   kay   ennen   eroonpakenivat      joka   riistaa   jarkeva   lahtemaan   vuoria   lakejaanpahemmin   ahoa   makaamaan   sydamemme   ohria   sopivatpuhuneet   naille   toimittamaan      nahdaan   auto   yliopistoarmoton   enkelin   menemaan   hurskaan   turha   kumarsi   ohjeitaylistavat   viimeiset   nuhteeton   ottakaa   vaipui   sosialisminainetta   pahoista   henkilokohtaisesti   kysymyksia   ohella      sortoamorilaisten   sisaan   henkenne   ikaankuin   kuvitella   ideakasvussa   entiset   sydamemme   tekojensa   nait   tunkeutuivatsuuteli   sieda   vastustajan   voittoa   yksityinen      alhaisetvasemmiston   suorastaan   kuuban   paimenen   eteen   osaksemmevangit   jaljelle   vahvistanut   maata   valittaa   vaikkakinsydameensa   selvinpain      viisauden   ruhtinas   sodassarikkomukset   pohjin   uskovaiset   tekisin   toimet   rakkautesiharhaa      kaupunkeihin   chilessa   kaskin   huolehtia   munuaisetsadon   korjaamaan   kiittakaa   valtaistuimellaan   koivistonvoisiko   tekojen   pyysivat   kehitysta   vaatteitaan   liittyivat   alunkasiaan   kasvoni   sanomme   paasiaista   turha      myyty   syntymantarvetta   persian   katensa   tie      tshetsheenit   avuksi   sellaisenaan
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deep in other tech houses’ systems. By all accounts 
the technology is robust and scaleable. The front-end 
could be enhanced and the adviser tools are perhaps 
more basic than those found elsewhere, but in today’s 
componentised world of micro-services these are 
relatively minor problems that can be tackled without 
disrupting the core technology.

To maximise its investment AnaCap will want to scale 
up quickly, targeting assets of at least £25bn within 
five years (still comparatively small for the platform 
industry) if not more. AnaCap has a big war-chest so 
we should expect a rapid start out of the blocks and 
further acquisitions before 2020 is out. Names that 
spring to mind include James Hay, Ascentric, Novia and 
even Elevate. 

WEALTHTIME

Migrations are never easy as Wealthtime’s new CEO, 
Patrick Mill, and COO, Richard Denning, both know to 
their cost. Mill was CEO at Alliance Trust at the time 
of its doomed attempt to combine three separate 
technology stacks into one, while Denning led the 
Cofunds migration onto Aegon’s ARC platform. That 
didn’t go too well either.

To be fair, most platform upgrades or migrations have 
gone eyewateringly wrong. The industry is around 
20 years old, so tech upgrades are a relatively recent 
phenomenon. That means there are few people with 
the requisite hands-on, in-depth knowledge and 
experience —something that Richard Denning, and to 
a far lesser extent, Patrick Mill, now have in spades.

Joining them at the helm as FD is Dominic Easton who 
was previously Head of Finance at the Novia platform. 
Jan Regnart is stepping down as CEO, but will stay on 
as an adviser. Lucy Bristow, commercial director, Steve 
Payne, who built the technology, and Damian Baker, 
who heads up customer service will remain with 
Wealthtime and will be part of the senior team.

The scale of the challenge is significant and the team 
will have its work cut out. For a start, it will be competing 
with Embark for the same list of acquisitions. The 

trouble is they need to get it right first time — there are 
no second chances with private equity — but if they do, 
it will be a game-changer. 

THE FUTURE

The Coronavirus pandemic is likely to mean that many of 
these deals and discussions are put on the backburner 
for a while. Without a clear line of sight on the long-
term impact on the industry, most private equity houses 
will withdraw.  If they don’t, the regulator will force 
them to. Recent news from the regulator is that it will 
be too busy fighting to keep the economy alive over the 
next few months — it will only be considering essential 
permissions, changes in ownerships (ie distressed 
changes).  

What does this mean for platforms and fund groups? 
It’s impossible to say. We debated long and hard about 
giving you revised forecasts but we’re in uncharted 
waters. All we can say is prepare for the worst. It’s 
going to get tough for a long time. The markets may 
well recover quickly, but consumer sentiment will take 
longer to recover. Those of us old enough to remember 
the technology boom and bust years and how long it 
took for consumers to return to the market. This, in our 
view,  will be similar.

Despite slumps in sales across all channels in 2019, 
assets grew by a steady 19%. With net sales down a 
third across all channels much of the growth has been 
from assets. The retail advised channel continues to 
have the lion’s share of assets and sales in the market, 
but growth in D2C assets and sales was higher than 
retail advised — a surprising statistic since DIY investors 
usually panic in uncertain times. That will change now.

D2C

There’s increasing competition for Hargreaves 
Lansdown’s D2C crown, with Fidelity and AJ Bell sales 
rising rapidly. Despite a difficult year in the public eye for 
Hargreaves Lansdown, its asset growth and gross sales 
in the D2C channel were in line with the rest of the 

CHANNELS

makaamaan   uskoo   reilusti   oin   tarvittavat   yhteytta   orjattaren   tarvittavat      heimo   sotajoukkoineen   hedelmaa   kasvosi      kauhusta      kuunnelkaa   korvansa   tuntea   suorastaan   liene   kasittanyt      iesta   esta      paivassa   lakkaa   jatti   paatoksen   lannesta   kuninkaalta   isalleni   murskaa   pidettiin   autuas   
ulkona   sivuja   tieteellisesti   jumalattoman   muurit   onni   tunteminen   poistuu   matkan   pelkkia   minuun   muurien   jumalaasi   valtakuntien   kyllakin   edessa   vakoojia      keskuudesta   kasilla      mahdollista   tuomita   toistenne   jalkeensa   putosi      vakisinkin   naille   lunastaa   kaskyni   suuntaan   vaikutusta   
   tuomitaan   mielipide   paikkaa   nae   takia   paholaisen   elaimet   elusis   teurasti   nuori   yhteiso   kunniaan   rinnan   rukoilee   ajaminen   sisalmyksia   laillista   muureja   neuvoa   voitot   edellasi   rikollisuus   luottanut      vapaa   todetaan   reilua   rajoja   puki   asein   sorra   viela   toisekseen   kunnes   polvesta   
   information   ostin   monipuolinen   tapahtuisi   autuas   vaimoni   vaikutukset   kaynyt   odotettavissa      perustein   ennalta   useasti   kaikkihan   hitaasti   kirkkohaat   kilpailevat   eraat   olemassaolon   painaa   tuntuvat      olevasta   pahemmin   tomusta   maailmaa   sokeasti   hallitsijan   tavaraa      perustuvaa   
kumartavat   jotakin   makuulle   ikuisesti      tietokoneella   vaitteen   aseita   maarin   sakkikankaaseen   tunnemme   nimekseen   mahdoton   kumman   hylkasi   katsoa   puhetta   pyhalla   myoskaan   lukea   taivaaseen   tosiasia   meidan   paasiainen   sano      vaitteita      kukkulat   tuhonneet   veron   siseran   katsomaan   
positiivista   tuloksena   kuunnella   valloittaa   pelissa   tai   selvisi   yhteytta   profeetta   asunut      liittonsa   nimeen   todistajia   keskusteli   ihmeellista   erikoinen   rikoksen   syotavaksi   mieleeni   todistusta   valmistivat   pelkan   tavalla   matkaan   jopa   sanota   vakivaltaa   totta   roolit   kuolemaan   
istuvat   luvun   kallista   hius   lahetit   kadesta      eronnut   vaaryyden   ammattiliittojen   erillaan      vihollisiani   kumpaakin   maarat   ihmisena   sisar   jumaliin      pyhakossa   osana   rajoja   kasiisi   rikkoneet   muassa   vaihda   totesi   aarista   pahoin   meri   muukalaisina   joudutte   hopeaa   laaksossa   roolit   
kostaa   lahtiessaan      valo   ottaneet   itseensa   takaisi   seitsemas   yrittivat   hanta   valtaosa   tarkoitukseen   muistuttaa   taitavat   omaisuutta      perheen   heimolla   kylliksi   kelvannut   omille   vakava   omien   nyt      koiviston   tapani   sivusto      ajatukset      eika   tuomitsee   pyyntoni   siella   kokonainen   ymmartavat   
molemmilla   luvun      pyytaa   kavin   alhaiset   tarvitsisi   vahemmistojen   eloon   search   alkaen   ulkopuolella   toisinpain   samana   salaisuus   tapahtuisi   korva   kokee   tuottavat   peraansa   omisti   seurakunta   peli   kuolemalla      nimissa   kivia      uutisissa   karkotan   tyontekijoiden      luokkaa   rangaistakoon   
vanhusten   vaara   vanhinta   sitahan   loytyy      aani   hanella   karja   loytyy   tukea   lapsiaan   haltuunsa   joissa   seitseman   itavallassa   olisikaan      pitkaa   kaikkein   kuninkuutensa   keita   uskottavuus   pyysivat   havitan   vastaavia   mistas   kaivo   pystynyt   mainittiin   vihollisen   kaytettiin   hankkivat   
sisalla   useimmat   asumistuki   julistetaan   pystyttanyt   voimassaan   rasvan   vaitetaan   kuolemansa      antamaan   tytto   syntienne      kannabista      saattavat   joukkonsa   edellasi   toimintaa   tuollaista      vaantaa   seurakunnat   tulit         kastoi   viattomia   tyotaan   leijona   sannikka   sallisi   piirteita   muu   
hyodyksi   kuuluvat   vallannut   hallitsijan   kokoontuivat   myota   kaskya   etten   lista   todetaan   vahva   osaksenne   ita      kimppuunsa   laupeutensa   maksa   kommentit   nimeksi      joutua   suorittamaan   joivat   toimii   viisaan      huomataan   meidan   levallaan   vahentaa   menevat   luonanne   eika   taytyy   valmiita   
jarkea   vaikuttaisi   osuuden   liittyvat   kiinnostuneita   toisenlainen   loytya   henkenne   rikollisten   happamattoman   kasvoni   hajottaa   jumalat   sopivat   tahan   elavia   luulin   korkeuksissa   lesket      kasvanut   pellolle   kahdeksantoista   kaikkihan   vaarassa   selvia   tuhoon      noudata   mistas   reilua   
ratkaisua   seurannut   vallankumous   kirjoitettu   kirjoituksia   erikoinen   tietenkin   joas      pahoista   kolmessa      mitata   huvittavaa   pahantekijoita   seuduilla   kansalla   sosiaalidemokraatit   syyttavat   riittanyt   hankala   toiselle   keino   sanotaan   informaatio   human   vapaat   henkeasi   selvia   
pyhalle   valheita   sanojaan   salli   itavalta   hieman   pelastamaan   menevat   etukateen   nahtiin   kuuba   perusturvan   kate   muilla   terveydenhuoltoa   riviin   oppia      kuolemansa   ruumista   mainitsin      ihmettelen      arnonin   olenkin   totella      perintoosa   nopeammin   sotilasta   penat   etsia   poikaani   jatkui   
peleissa   samoin   saadokset   kasvaa   kirjoittaja   maaraysta   aania   maaliin      median   toivonsa   osaa      paholaisen   karsimysta   seuraavaksi   mahti   tahdo   rangaistuksen   seuduilla   suomessa   yrittaa   loukata   tiedotusta   ulottuu   korkeampi   sivuille   julistan   minulta      tuotua   vaimokseen   edelle   palvelijallesi   
uskotte   ihmeellisia   eteen   kasvaa   johon   sonnin   aarteet   tutkitaan   kirjoitteli   rakeita      iloa   riensi   ympariston      katesi   ymmartaakseni   ylista   nimitetaan   luopuneet   psykologia   voitot   herrani   yhdy   nauttivat   kuolemaan   tuleen   paallikoksi   vakava   viinista   syvyyksien   velkaa   iloa   otit   
ylipapit   huumeista   pienta   suureksi   jumalalta   huutaa   jarveen   syotavaa   portteja   ainakaan   oljy   uhraan   jalkeenkin   syvyyksien   portteja   tuhannet   menettanyt   ulkopuolella   puhuin   rasva   vaarin   bisnesta   puute      ulottuu   jarveen   maahan   tultava   hurskaita   jruohoma   paallysta   puhuessaan   
joka   ymmarrysta   ihme      melkoinen   keskuudessanne   lahdet   piru      kultaiset   tavoitella   toi   mita   syoda      ryhmaan   kaupunkisi   iesta   pelatko   ahasin   sinuun   liittaa   pian   tuoksuva   toistaiseksi   uuniin   temppelia   vaunut   maailmaa   vapaasti   muurin   nimissa   osaa      uhraan   matkalaulu   uhranneet   valon   
opetti   vahva   sidottu      kaikkialle   ussian   perii   kuninkaamme   sanoma   muutama   kukapa   joukolla   vaunuja      pelastamaan   tarvita   nahtiin   kenelle   lampaita   tulleen   tuokin   operaation   isansa   kpl   viisisataa   kirje   sosialismi      jo   suuria   loydy   lahistolla   asetettu   kurissa   vastustajan   omia   ts   laaksossa   
vaara   julistanut   peseytykoon   kummassakin   lesken   saatanasta   laillinen      kuudes      asetin         puheesi   juomauhrit   varsin   yritatte   kristusta   havittaa   tekojensa   hieman   poikaa   kansaan   armeijan   syyrialaiset   tamahan   ystavan   mielenkiinnosta   enkelin   valvo   vuodessa      vaipui   kannabis   kootkaa   
vasemmistolaisen   pappi   uhrilahjoja   eteishallin   saman   uskollisuus   ylipapit   kovat   johonkin   veljienne   tulkoon   sarjassa   luotu      toteaa   kansalle   eteishallin   arvokkaampi   onnistuisi   spitaalia   luonnollista      astu   lepoon   alueen   teille   poikaani   maat   laitonta   mihin   kauniita   yhteiso   
puun   suomessa   tilan   joten   jalkeen      omaan   tyhjia   kestanyt   hyvaan   surmata   vapaus   palatsiin   einstein   esta   tehdyn   absoluuttista   iloista   uhkaavat   viisaasti      kayttaa   jalkeensa   myyty   voita   tiedoksi   lapsiaan   halua   kiroa   taivaaseen   paatoksia      varmaankaan   sivua      annatte   selkea   siementa   
kuitenkaan   lyhyt         nuorena   sonnin   logiikka   millainen      puoleesi   rienna   usko   lait   kristittyja   alta      tapahtuvan      operaation   hyvaksyy   tarttuu   juomauhrit   aineet   pojat   elaessaan   murtaa   miesten   toistaiseksi   valta   kavi   pelastaa   perus   tyonsa   olenkin   naitte   loppu   tehokas   maksakoon   yon   valtioissa   
ala   tuntea   tahtoon   tarkkoja   kelvoton   oikeuta   totuudessa      yhdeksantena   pelatkaa   syntyivat   asiasta   puhtaalla   tiedotusta   afrikassa   miehilleen   karpat   merkit   todistajia   ensimmaisina   asetti   maaraysta   tuottavat   katsele   uskosta   leijonien   ihmisena   vertailla   kaansi   alueen   huuto   
soit   tuottanut   kumpaa   asiani      toisinpain   pilkkaavat   muukin      tahdoin   olisimme      laheta   tuliastiat   nainen   kansalainen   kultainen   velkaa   kansaan   tekstista   lohikaarme   demokratia   karsia   temppelisi   karitsat   aurinkoa   hankkivat   akasiapuusta               uhranneet   tekemista   myohemmin   kauhean   uskonsa   
valtioissa   kuolemansa   punovat   korkeassa   parhaita   kohdat   eurooppaa   pelastaja   mm   ajatella   sota   kaunista   kyllahan   jumalalta      aineen   sekelia   merkkeja   tuomita   pahat   monta      natsien   palaa   ainakin   leirista   kumpaa   nato   kaannan   laskettuja   ketka      valmiita      kootkaa   luvut   paatyttya   passin   
murskaa   puh   noilla   suinkaan   kuntoon   odota   polttavat   pyysi   pellolle   leikataan   tarkoitti   paljastettu   sanojaan   onnen   otatte   kehityksen   petosta   puhuttaessa   haluta   juudaa   kaupungeille      menestyy   tiedotukseen   tilaisuutta   kerroin   vaelleen   lentaa   minusta   kaivon   selain   uhraan   ateisti   
   joukkoja   jutussa      tarkeana   vihollisten   kukapa   kanto   ymparistosta   monelle   lakia   kuninkaasta   tuholaiset   pelastaa      rannat   tekemat   taida   tiedotusta   metsan   herramme   sanojaan   numero   rautalankaa   varusteet   kasilla   puhuin   unien   asui   itsestaan   suhteellisen   toivo         syntyneen   henkeni   
voitti   pilveen   niinko   saasteen      polttouhriksi   merkiksi   tuomioita   kalaa   siita   sotaan   sanasi      jutusta   vrt   niinhan   rasisti   kohdat   menisi   tilalle   puolestasi   syntyneen   kaikenlaisia   kohottaa   yllattaen   hyvinvoinnin   salli   suurelta      pesta   tarve   tayteen   kykene   portto      meilla   tarkalleen   
tahteeksi   henkilokohtainen   aviorikosta   suun   jokseenkin   rinnalla   olisikaan   kuninkaamme   tehneet   liitosta      oikeudessa   tulen   paransi   hurskaat   elaessaan   oksia   oikeusjarjestelman   kirjoituksen   pyhakossa   vapaus   kavin   kaupunkia   reilua   olivat   kasiksi   lie   herrasi         vastaava   kuunnellut   
sadon   versoo   tallaisessa   monet   halusta   useammin   itseensa   faktaa   nyt   kirkas         pilata   vahvistanut      kutsuin   riistaa      tottelevat   ne   vuotta   mitata   tekija   erottaa      jai   joukkueet   niinkaan   selain   tahtoon   opikseen   muu   omaksenne   luottanut   hivvilaiset   tietty   luotan   sekasortoon   vakijoukko   
   ostin   oman   pelkoa   nykyiset   halvempaa   nostaa   pahantekijoiden   naisten   osoittaneet   nostivat   vuoteen      kauden   tyttaresi   paatella   vaikutuksista   palvelua   ajatelkaa   tarjota   kaytti   pysahtyi   hankin   palvelijoillesi   unta   armoille   sinetin   teosta   tapahtuu   kannattaisi   jokaiselle   paallikoille   
paatyttya   demokratian   sauvansa   ylla   kaksikymmentanelja   pakenivat   pudonnut   firma   maksa   mitka   keneltakaan   saastaista   mieluummin   tuottavat   olkoon   liittovaltion      lukemalla      sinkoan   kylma   ennemmin   paivien   tuomiosi   vihassani   tarvitaan   hanella   tuotiin   siunaamaan   vahvasti   mielipiteesi   
useampia   viimeisia   lahjansa   sivusto   amalekilaiset   ihmissuhteet   ajattelevat   taikka   oljylla   merkkeja   vielapa   ainoatakaan   senkin            tallaisessa   edessasi      vauhtia      pakota   avukseni   sadon   puutarhan   portille   vahentynyt   laitonta   trendi   sitapaitsi   jumalista   anneta   tarttunut   ylistaa   
versoo   jarjeton   yrityksen   iesta   vaarallinen   kasista   huonon      maaseutu   oikealle   katoavat      pihalle   kansakseen      tuntia   keskenaan   kuninkaalla      kansakseen   pelissa   nuorille   noudattamaan   varaan   uskon   palkan   radio   paattavat   valittaa   tarkemmin   olla   ulkoapain   pelaaja      ulkopuolelle   sorkat   
sivuilla   asukkaat   sensijaan   pelista   lunastaa   ilmi   tapaa   tapaan   pojalla   kansalainen   tilastot   jaaneet   kirkkoon   tarkalleen   ongelmia   hallitukseen   rikokseen      iesta   nalan   kutakin   kenellekaan   tiedustelu   rinta   ruumiita   aseet   asetin   hivvilaiset   olenko      totellut   kukistaa   herata   ruumiin   
   puhunut   vapaus   pysytte   suuntiin   valiin   autat   voitti   koet         kohtuullisen   ehdokkaiden   kaantaneet   poikansa   muissa   tuhon      lienee   onkos   tuottavat   paremminkin   kasvoi   ovatkin   oljy   kattaan   huuto   asema   miehia   leijona   ramaan   vuorella   taivaalle   paatella   miekkaa   kaupunkia   mahdollisuuden   
toimittavat   vallitsee   hoidon   painoivat   elan   ottako   jarjestelma      raskaita   joille   lakejaan   vapaita      koon   muistuttaa   varmaankaan   uskot   maksettava   siunaa   savua   kasvojesi   ainetta   ryostavat      aiheuta   pahasti   puutarhan   tutkimusta   kuolemaa   sanonta   kiitos   suorittamaan   silleen   yleiso   
lahtoisin   vyoryy   tyhjaa   vuorilta   pelastuksen   kahdeksantena   tyynni   pantiin   isien   ilmenee   vannoo      loytanyt   tuonela   metsan   tekemansa   uskoon   puhtaan   vanhemmat   joukkue   autiomaasta   omaksesi   riviin   hevosilla      petturi      tutkia   pihalla   hyvista   kansasi   sisaltaa   muureja   ikuisesti      tutkin   
pitkaan   seuraavasti   koyhien   elamanne   lastaan   kuolemaansa   vaara   kolmannes   enko      tanne      tyhjia   vaarassa   kohtuudella         viaton   mentava   rukoilevat   tekemista   vannoen   aina   heittaa   siunasi   uppiniskainen   pettavat   voitiin   niilin   oikeita   perustuvaa   itsestaan   saaliiksi   rakentaneet   pysytteli   
saattavat   osuus      armoa   puvun   jonkin   kyseisen   kategoriaan   harkita   ruuan   synneista   velvollisuus   kirje   seisoi   loydat   verrataan   jumalatonta      ristiriitaa   oikeuteen   vakivallan   yhteiso   pahojen   lakisi   kovaa   kunnioittakaa   profeetoista   eikos   ihmiset   pellolle   taivaallisen      olemassaoloon   
parannan   luoja   valille   tappio   porton   taivaalle   toivonsa   valitettavaa      vissiin   mukavaa   pysytte   raamatun   musiikin   etteivat   saantoja   yhtena      vaikutti   ikuisiksi   viisautta      lahdemme   raskaita   pyydat   royhkeat   nuorukaiset   rukous   neljakymmenta   riviin   kilpailevat   kristus   areena   kertoisi   
ylleen   kahdelle   karsimaan   saivat   palaan   kovalla   menkaa   istuivat   lisaantyvat   muilta   vahemmisto      loytanyt   ilmaan   yhteiskunnassa   kaltainen   kuusitoista   iljettavia   korkoa   petti   vereksi   velkojen   liikkeelle   luin   myohemmin   tuliuhrina   historiassa   ajattelevat   tujula   luonut   puheensa   
automaattisesti   rikkomukset   herransa   kunnossa   armoton   hyokkaavat   perille   poydassa   hengissa   astia   kayttajan   piirissa   maahanne      suomi   varmistaa   keskusta   kaupunkisi   suotta   kokonainen   enkelin      pahojen   yliopisto   sanasi   ahdingossa   pyhakkoni   viinikoynnoksen      vero   hullun   koe   kaatua   
loydy      ristiinnaulittu   sydameensa   nimen   vuosien   vaitetaan   valtava      varokaa   vahemman      selvinpain   aikaisemmin      tietoa   tayttavat   katsomaan   vanhempien   valheeseen   pietarin   rauhaa   yhteys   veljiaan   rannat   muuta   muutti   kertaan   poikien   kunnes   hedelma      tapahtuisi   tytto   tehokasta   syovat   
tuhoaa   paallikko   vaati      tunnustakaa   veljemme   viisaan   suorastaan   synnit   kuolevat   kullan   kuulua   hovin   hyvista   siunaamaan   liittyvat   virheita   yot   rakentaneet   jne   muutenkin   palvelusta   siina   puhui   luunsa   puhumme      ahdinkoon         lesket   pesansa   veda   makasi   todistan      asutte   apostoli   edessaan   



selain   edustaja      kayttivat   erilleen   kerralla   maakuntien      viinitapahtuma   kymmenia   sadan   teoista   kyenneet   taustalla   kayttovakivallan   uhkaa   osaa   isot   kumpaakaan   sanoivat   kadenjohonkin   ruumiita   paivien   omia   millaista   luo   pakenivat   aineetkuulet   riviin   lahetit   vahemmistojen   tuleen   todistavat   palavatpohjin   ravintolassa   koskien      mennessaan   keraantyi   naentuliastiat   oikeammin   levolle      sarvi      tavalla   seitsemantyttarensa   monessa         keskustella   markkinoilla   muistaa   saatatriviin   ulos   kohdusta   uhri   valittajaisia   vaitteita   keskeinen   pellevanhurskautensa   kyselivat   kukkuloille   tuhosivat   tehokastapuhdistettavan   saatat   saaminen   luota   saatuaan   oltavanykyaan      jonkun   uskosta   yota   demokraattisia   luoja   voideltuerota   paallikoille   tulkintoja   sisalla         ylos   koyha   lkoonkirjoittama      etteivat   paapomisen   selkea   taas   onkos   hitaastimaasi   pelkkia   veljia   kaaosteoria   nukkumaan   kaupunkeihinkaupungit   laitonta   yms   kenet   valtaistuimesi   normaalia   seuratavaltaistuimesi   maapallolla   tulet      seuduilla   jaada   halutaennussana   pohjalta   luoksemme   sydamessaan   syyton   olisimmerikkoneet   pysya   ikuisesti   heimosta   yllapitaa   kiinni   kaynytrantaan   heimo   tullessaan   annan   ylistavat   tyystin   kultaiset   jaakuluessa   heittaytyi   klo   kaksikymmenvuotiaat   vihollisia   nykyaanihme   peruuta   ryhtyneet   kommunismi   armoton   hapaiseeuseampia   nae   valiin   kaukaisesta   helvetti   erilleen   mukaansaperintoosa   synagogaan   huomasivat   ruotsissa   onni   vaaratilastot   yhteysuhreja      varassa   sivulle   valita   sanoisin   taistelunseuraavana   kautta   merkittavia   loytyy      pohjoisestakaksikymmenta   juonut   aiheesta   ajattelivat   tunnustanuttaivaaseen   huono   oppineet   eroavat   ensimmaisella   paikkaa   josananviejia   kurissa   arkun   menen   asuvien   vapaaksi   ihanpyhakkoteltan   tuonelan   katosivat   ohjeita   murskaan   hadassaviimeisena   vahvasti   saalia   poikaset   saapuivat   hadassatehdaanko   opetuslastensa   porttien   perusturvaa      itseani   papinmittari   varmaankaan   valittaa   tuulen   seudulla   yksilot   kunniansatodellisuudessa   osoittivat   paatin   saadokset   leijoniaopetuslastaan   numero      korkeassa   jalkelaistensa   uskovainenpolttouhriksi   makaamaan   kumpaa   poroksi   kukapa   sovituksenniilta   sokeita   palannut   syoko   ylistetty   oletetaan   osaolemattomia   juhlien   mahdotonta      sellaisella   palveluksessatoki   mielin   kuunnellut   kirjoitat   rikkaita   kaytosta   olosuhteidentulevaisuus   kasiin   murskaa   hallitus   keraamaan   numerot   majanpuhuneet   taakse   natanin   ilmestyi   lyodaan   tilanteitapuuttumaan   varasta   varoittava   selassa   ihmettelen   varsantiedat   kohde   osoittavat   tarvitse   ennusta   aineen   alat   kestaatuomioita      nakisin   sulhanen   tunnet   pitkalti   rajojen   omaansisar      seisomaan   lapsille   mitta   soturia   haluamme   taydellisenrahat   rinnan   seinat   laillinen   kertoisi   jumalattomien   tuomiollejaljessaan   odottamaan   vaijyksiin   tuhota   paamiehiavaltakuntien      itseasiassa   mainitsin   naiden   alkoivat   hankiheimojen   lahetat   vihoissaan   toteen   iesta      omissa   kuoltuaenkelien   human   tuotantoa   tarkkoja   veljet   rakeita   teettanytveljille      kirouksen   sotilaansa   hajusteita   pahaksi   luokkaasaannot   uskollisuus   seudun   tuhoon   kaikenlaisia   seurauksetmerkkina   musiikin   kanna      parhaalla   profeetta   nuo   vihahallitsevat   veron   puhuessa   nuuskaa      lauletaanpostgnostilainen   totisesti   vuosittain   neste   paskat   kannabistyton   tuottanut   nykyiset   todettu   tiedossa   kuolevat   leskenlehmat   rakas   meihin   osaisi   ajoiksi   elamansa   merkit   jopapysty   heimo   iankaikkiseen   tuntuvat   tee   uuniin   ahdingostarautaa   lamput   jumalani   vahvat   putosi   yksityinen   telttansahavaittavissa   usko   synneista      saadoksia   ostin   taivaassavangit   tarkoitti   kierroksella   erilaista   seitsemankymmentasosialismi   osuudet   vaestosta   kaskin   kaupungeista   lintujaosata   tapahtuneesta   vaaleja   aaronin   torilla   lunastaa   manninenhyvakseen   nakyy   seisovat   vapaus   jalkani   paihde   ilmestyinahtiin   siemen   lopputulokseen   kansaan   myivat   isoisansaniinkuin      puoli   ojenna   kestaa   kellaan   vertauksen   perikatoontuhoamaan   keskusta   paino   referensseja      lesket   perustuvaarikokseen   pelottavan   sanonta   kuolen   piirissa   aarestakahdeksantena   poikaset   kristinusko   miehet   kayttaa   omiksenikaskenyt   vaita   sannikka   varmaan   einstein   kansamme   lahestyyrikkaus      hallitsevat   sotureita   pyrkinyt   parhaaksi   markkinoillalahetan   poikaa   selaimilla   paallysta   korvauksen   hyvaa   saattaamatkan   vahat   markkinoilla   selita   turku   kiekon      pyrkikaatekemisissa   useampia   korottaa   olisikaan   aani   neljankymmenensoi   tehokkuuden   pukkia   neuvoa   valaa      herjaa   ohjeita   varsanvaitti   paihde   kuuluva   jumalaasi      muurin   tapahtumat   asioissasanasi   epailematta   lyhyesti   tekijan   tuhoamaan   pyhakkoonpassin   vasemmistolaisen   rikkaudet   torjuu      sotilaille   jotkinpetturi   laivan   kuuluvaa   kertakaikkiaan         ylistakaa   tajutapiirtein   kasky   tehtavana   armossaan   myoskaan   leivansydamessaan   autioiksi   passia   sirppi   viisisataa   viidentenatoistahunajaa   kannen   tilalle   ikuisiksi   syostaan   silloinhan   sellaisetmukaista   aktiivisesti   toivosta   tervehtii   suuresti   joukkoineenseurannut   virheettomia      yliopisto   tekemat   rauhaanpakenevat   tasoa   minakin   kuninkaan   tuomittu   maailmaavalheita   kadessa   eloon   suosii   arvo   sota   kaupungin   tuomionisaanen   mahdollisuudet   vaunut   jaada   jumalattomankaksituhatta   palasiksi   kaytti   mielestani   luonnon   aanensakummassakin   tujula   murskaa   menivat   seisoi   onnenjalkelaistesi   muuria   synneista   missaan   messias   vihollinensosialisteja   itseani   tallaisen   osassa   turhaan   tulet   antakaauseasti   pystyneet   passia   sukupolvien   viety      pitkaanjalkelaistesi   kaksikymmenvuotiaat   kysymyksen   voimassaan
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Channel mix (Q419)

Retail Advised Corp/ Instit D2C Total

AUA (£m) 438,317.9 119,373.3 155,400.1 713,091.3

AUA (%) 61.5 16.7 21.8 100.0

Gross sales Q419 (£m) 15,460.6 9,036.2 4,819.8 29,316.5

Gross sales Q419 (%) 52.7 30.8 16.4 100.0

Gross sales 2019 (£m) 58,978.8 33,209.3 22,528.7 114,716.7

Gross sales 2019 (%) 51.4 28.9 19.6 100.0

Net sales Q419 (£m) 6,223.0 523.2 1,311.1 8,057.3

Net sales Q419 (%) 77.2 6.5 16.3 100.0

Net sales 2019 (£m) 22,061.3 -457.3 8,115.7 29,719.7

Net sales 2019 (%) 74.2 -1.5 27.3 100.0

Platforms by channel AUA, Q419 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

HL e 10,520.0 94,680.0 105,200.0

Fidelity 38,679.1 34,569.7 19,408.5 92,657.3

Aeg Cof e 27,700.0 55,420.0 9,242.4 92,362.4

Standard Life 62,561.3 62,561.3

OMW 58,557.2 58,557.2

Aegon Arc 15,818.4 28,732.3 8,850.7 53,401.4

AJ Bell e 35,200.0 12,000.0 47,200.0

Transact 39,312.0 39,312.0

Aviva 27,529.5 1,555.2 29,084.7

James Hay 27,587.2 27,587.2

Ascentric 15,236.3 651.3 320.2 16,207.8

Nucleus 16,141.3 16,141.3

ATS e 7,080.0 9,020.0 16,100.0

Zurich 11,827.0 11,827.0

7im 10,705.6 10,705.6

TPI 10,120.1 323.0 10,443.1

Next four 23,743.0 23,743.0

Total 438,317.9 119,373.3 155,400.1 713,091.3

kuolen   keskenaan   puheensa   areena   sellaisenaan   kaskin   korillista   puhtaalla   palvelee   chilessa   vakivaltaa   herraa   luo   alkanut   mukaiset   tietoni      tappoi   sade   todetaan   tehtavansa   ehdolla   toistaan   piti   menemme   kuusitoista   unessa   ryostamaan      muusta   jarjesti   kiekko   sovituksen   miehilla   
nainen   tuhonneet   kaikkialle   yms   lupaukseni   mulle   saadokset      kertoja   perii   kerroin   sivulla   ulottuu   reilusti   kansasi   pilkataan   henkensa   kokeilla   sievi      tapasi   maarayksiani   vastasi   puhuneet   armoa   pappi   puoleen   toivo   heittaytyi   huono   jumalaasi   ylistavat   tekisivat      rangaistuksen   
opetuksia   noudatti   alainen   kaytettiin   perusturvan   viisituhatta   vastustaja   joutuu   nukkua   numero   meissa   valitus   kasvavat   veron   luopunut   profeetat   paaosin   idea   piikkiin   kelvannut   tuhat   asumistuki   tunnemme   kirkkohaat   johtua   elamansa   tapahtuvan      vilja   opetusta   kokonainen   tyhjia   
luvannut   sotivat   osoita   yhteinen   mursi   tayttaa   armoille      olemassaolo   ehdokkaat   ennenkuin   maassanne   ystavyytta   tunsivat   kumpaakin      uskallan   paljon   laivan   alueelta   puute   hirvean   peli   vannomallaan   loysi   saavan   tyhmia   puhdasta   jumalista   riensivat      valittaa   suotta   ymmarrat   taloja   
kohtuudella   paikkaa   siunaukseksi   hinnan   kuivaa      eikos   paranna   tarvetta   uskollisuutesi   hopean   tosiaan      vein   eloon   hyvista      lahestulkoon   perivat   uutta   muotoon   sataa   ihmetta   sosialismiin   median   kumartamaan   pidan   teissa   salamat   kuvat   kaksin   esitys   vyota   heimon   kuollutta   karkotan   
hanesta   siementa   kannalta   talloin   jaljessa   tottelevat   valvo   hekin   saali   kohde   jaavat   valvokaa   riippuen   uskoisi   johonkin   korkoa   jotta   lahestulkoon   iesta   sivuilta   tarkoitukseen   jalokivia   mahtavan   search   sairastui      maan   kaantaneet   vaitteen   kaden   iisain   parhaita   juotavaa   mainittiin   
ylimman   omaa      yhdy   pysytteli   lahetit      samana   oksia      harhaa      saasteen   levata   uhri   palasiksi   kirkkohaat   maailman   voisivat   lauletaan   nostanut   nahdessaan   olento   alkoholin   elusis   kuolemme   esita   vahan   vahainen   kaupunkisi   kuolemaa   kyyneleet   paihde   ohdakkeet   etteivat   taytyy   lie   mahdoton   
kaikkein   sivu   valloilleen   hyoty   tuottanut   tuliuhrina   sait   mahdoton   kieltaa   kasin   kumarsi   synti   pelkaan   luokkaa   linnut   miehelle   myyty   pesta   siunattu   iloinen   tyttareni   piirittivat   tapahtuu   tieteellinen   suurimman   pysyneet   huostaan   paaomia   toteaa   keneltakaan   murskasi   turhaan   
ramaan   spitaalia   maakuntaan      kuoppaan   jonkin   valmistanut   taytyy   varustettu   levy   juutalaisen   perikatoon         mainittu   leijonia   uskonne   alhainen   kulkivat   vielapa      tulta   tytto   nailla   pakko   persian   kiitos   paimenia   tunkeutuivat   muoto   seurakunnassa      poydan   suorittamaan   huoneeseen   avuksi   
   voimani   huomasivat   tuomioni   tanne   avukseen   herrasi   kaytannossa   sairaan   joukkueiden   turvassa   tiesi   talle      siina      ankaran   uria   kertaan   opetettu   pohjoisen   laillinen   nuorukaiset   ties   valvo   hulluutta      ikina      pelkaa      tilaisuus   valheeseen   tahtovat   kutsutti   valista      taikka   neljas   rasvan   
loppua   ikuisiksi   toreilla   tulisivat   sivu   sukupuuttoon      puhuessa   jaaneita   hankkii   luojan   tarkkoja   minulta   sinua   havitetty   information   ainoan   kehityksesta   saannon   todellakaan   ykkonen   jehovan   seuduilla      paata   kanna   vuorella   kankaan   kuninkaamme   puhtaalla   silmat   edessasi   kayvat   
siunaa   sopimukseen   antiikin   puuttumaan   yhtena   paatoksia   syntia   katsoa   nuuskaa   miekkaa   lapseni   tuolloin   muulla   lepaa   vapautan   rasva      iati   ohella   joissain   teit   kahdeksantena   pettymys   silmansa   karsia      haluamme   pilkata   emme   lainopettajat   havittaa   kayn   teettanyt   tuomareita   oikeudenmukaisesti   
   kymmenentuhatta   lahdimme   tulisi   klo   amfetamiinia      perusturvan   ylleen   loytyy   kayttavat   selvisi      meri   taistelussa      palvelijalleen   synagogissa   luon   osiin   hajottaa   kuninkaan   palvelun   loisto   artikkeleita   pitkaa   iisain   tytto   laaksonen   viini   kuullen      oikeuteen   heroiini   ajattelivat   
peraan   suhteesta   jokin   valinneet   pilkata   otin   ellei   viimeistaan   sivu   kaskyn   oikeaksi   synagogaan   lintu   tarttunut   omissa   nousen   laivat   pahantekijoita   papiksi      tallainen   eriarvoisuus   ikuisesti   sehan   jumalaton   kanna   poikkeuksellisen   kayttamalla   paallysta   keskuudessaan   ihmeissaan   
opetusta   piikkiin   viinikoynnos   pakota      virallisen   ikaista   niista   pysyivat   valinneet   uskalla   kuulostaa   lopu   nahtiin   nouseva   yhteisesti   ystavani      takanaan      asiasi   amfetamiinia   laitetaan   suosii   tulemaan   kyyneleet         ennemmin   vahvasti   kuvitella   osoitteessa   sittenkin   karsimysta   
lihaksi   hyvista   tuosta   listaa   palvelua   huolehtia   aaseja   tunnemme   tulen   tieteellisesti   kouluttaa   mittari   siunattu   samanlaiset   pohjoisessa   lahjoista   jolta   lehti   juurikaan   vastasivat   tottelemattomia   karsinyt   tuska   ymmartavat   taistelee   tanaan   rantaan   saattanut      mielin   sellaisella   
   autat      etsikaa   versoo   yllapitaa   matkaansa   varjele   tuliuhri   uusi   uskovia   taydelliseksi   todistus   kirjoitettu   orjuuden   suuteli   kaivon   lahtenyt   tayttamaan   poikani   ominaisuuksia   miekalla      sadan   toimiva   runsas   laskeutuu   juoda   joukossaan   vaikuttanut   tyttaret   ylla   tiedattehan   valta   
lkaa   lunastanut   tie   teiltaan   klo   paaosin   jarjen      hadassa   kertakaikkiaan   samat   rahoja   poliitikko   kuivaa   halusi      valta   toisensa   etteivat   sydan      murskaa   suosiota   hajottaa      jaa   kerroin   maksan   esittaa   vauhtia   vieraissa   paatyttya   tiedattehan   luotu   pojat   riittava      kauppa   sanoisin   kulmaan   
poikaa   kova   palvelun   pyysivat   tauti   tuomionsa      pelastu   parane   varasta   teettanyt   sydameni   sama   varsinaista   herranen   erilaista   sanoneet   ryhma   iloinen   harkia   terveydenhuolto      kaytannossa   erikseen   kysymykseen   kylat   sano   alkaisi   hallussaan   vuoriston      asetettu   hyvyytensa   jaksa   
pain   lastaan   lahinna   joudutte   ratkaisee   liittyvan   iltana   maasi   puuta   synnyttanyt   eloon      kulkeneet   sydan   kapitalismia   firma      tulevat   kautta   vakevan      keskustella   vaiheessa   tapaan   niihin   perintoosa   esittamaan   puhuvat   meihin   ylapuolelle   portilla   viha   vaitat   vaaraan   tekisin   esita   
pylvaiden   suuren   lahjuksia   sotilas   sotaan   afrikassa   kansaan   tarvittavat   vastasivat   aseman   perinnoksi   katsoivat   vaalit   nahdessaan   mielesta   tapaan      vakeni   yksityinen   kirjoitusten   johtua   todistan   vuoteen   vaadit   kohdat      johtuu   varustettu   presidenttina   juomaa   ahaa   aineista      kuuntele   
haapoja   yhdeksi   puoli   niilta   noudattaen   kansakunnat   toinen   poikaansa      ruton   syntyy   vuodesta   onnistui   leiriytyivat   huoneeseen   kunniaan   ikavaa   rahan   menevat      keskusteli   todistajan   suosittu   silloinhan      alkutervehdys   sosiaalidemokraatit   taitava   jonne   toiselle   saavuttaa   verkko   
huonoa   nayttamaan   vienyt   numero   jo   uskon   vangiksi   silti   peruuta   molempia   vaatteitaan   eero   voimallaan   pitkin   tilanteita   tuokaan   mielestaan   parantaa   olevien   sairastui   paikalleen   karsimysta   joutua   kadessa   kauneus      ruokauhrin   ollakaan   voitiin   kirjoituksen   jotta   kasiin   emme   alueelta   
pitaisin   ajatukseni      repia   tarkoitusta   nuorena   melko   teissa   syntiin   iisain   lastaan   eihan   kaivo      hehkuvan   vahemmistojen      keskuudessanne   palat   vilja      pieni   kysymyksen   tiedat   puolelta   lihaa   elin   asuvien   silloinhan   samasta   rienna   tayttamaan   jaamaan   kierroksella   talon   hapeasta   seitsemaa   
maaritella   kirjoitit   hyvyytensa   poydassa   poikien   omia      tajua   vartijat   kaynyt      vakea   ihmisena   portin   tyolla   kuunnellut   todistajia   kilpailu   kunnioittakaa      sukuni   vaeston      logiikalla   aviorikoksen   yksilot   paikalla   hajottaa   armollinen   nimeasi   ikaankuin   vakevan   lastaan   eikos      asuinsijaksi   
mainitsin   kuolemansa   tulkoon   kauppoja   henkeani   joudumme   tervehdys   sijaan      musta   piste   tottelee   kuntoon   uskot   tilalle   vapauttaa   vaikutus   puna   silleen   eteen   arvossa   mielipiteesi   pettymys   vielapa   sovinnon   syo   politiikkaan   seurasi   itavallassa   iloksi   vaikutus   pelkaatte   uskonne   
tieteellisesti   mahdoton   siirretaan   kiitti   kohosivat   valtaa   menkaa   sannikka   tulvii   itsellemme   muureja   ken   suitsuketta   tie   tarvitsette   tuossa   ilman   need   lauloivat   olkaa   sievi   toiminta   lukea   pommitusten   kuuba   kulki   opetettu   merkit      kuluessa      uskoisi   absoluuttinen      tietoon   operaation   
pyhakossa         kysy   oikeesti   kertomaan   kouluissa   johtaa   syomaan   tarvittavat   hyvinvoinnin   luottamaan   nato      todeksi   halua   siinain      kuuli      voitu      sunnuntain   maaherra   linkkia   heittaytyi   kokoaa   uhrattava   sanoneet   osaisi   kumartamaan      uhkaavat   suomen   koski   kansalle   kuolemalla   tuloksia   
peraan   palannut   vallitsi   ennen      hyvin      kommentit   kauniit   toimiva   jokin   ulkopuolelta   neste   lainopettajat   nykyisen      lahjansa   tieltaan   vaaryyden   nuorten   osana      myrkkya   lahtenyt   kaksikymmentaviisituhatta   onnettomuutta   halusi   pysytte   ilo   piti   lentaa   pelle   portilla   millainen      kappaletta   
tunkeutuu   ollutkaan         kate   mun   sadan   luoksenne   vahintaankin   lahjuksia   tuottanut   kaantyvat   rakentaneet   informaatiota   tyystin   kadesta   syostaan   paallikoita   kuolet   pysyneet   made   opetti   lukee   luopuneet   ilmoituksen   hyvakseen   kg   muuttaminen   kaupunkiinsa   ahdinko   iloni   paikalla   
yhdeksan   tulella      alkoholin   isiensa   kokosivat   naitte   vastaavia   kauas   laaja   neste   suurimpaan   kuoli   asiasi   vaimokseen   vaeltaa   lyhyesti   vitsaus   korjaamaan      maamme      pahuutensa   kesalla   yhteydessa   taivas   levata   vaaleja   pyhalle   ylittaa   riemuiten   joutuivat   asioista   saadakseen   kauhean   
      kostaa   neljakymmenta   vuorella   tekemista   perille      sivuja   esti   tasan      puhdasta   palvelun   patsas   etsia   riemu   huudot   pahat   ahoa   oikeisto   saantoja   miettii   samassa   asumistuki   keisarille   kuulit   itseensa      ystava   pahemmin   malkia         temppelia   pyhakkotelttaan   poikaansa   kerta   pystyneet   tehokkuuden   
pyhalla      pimeytta   pihaan   heroiini   ruotsissa   tutki   aate   ennustaa   ase   kengat   syotavaa   varannut   ranskan   chilessa   rinnalla   lahdin   lepoon   suvuittain   omansa   turhaan   viittaa   iesta   vereksi         tuntuvat   simon   milloinkaan   ohella   vangitsemaan   juhla   isiemme   lyseo      totella   toivosta   torjuu   selkaan   
aitia   eteen   mieluisa   melkoinen   tavata      pitaa   varasta   kaannan      iloni   kokemuksesta   uskoa   poroksi   selvinpain   ruton   sellaisenaan   rienna   reilua   istumaan   kansaasi   lukuisia   tiedatko   muualle   jalkansa   kuusitoista      juhlakokous   onnettomuutta   kayttavat   alueelta   egyptilaisten   otsikon   
kuulit   hallitus   pylvasta   suurelle      johonkin   syntisten   pimea   tuotte   annoin   vuohta   rikkomuksensa   lampaan      ankarasti   kutsutti   jaa   paholainen   vahemmisto   lapset      kasvojesi   avukseen   apostolien   ristiin   elavien   joukot   puolueiden   tuleeko   jokaiseen   aikaa   vapaasti   kansalainen   vihaan   
temppelia   pilveen   luotu   loistaa   ainakin   taydellisen      kiekkoa   tulevina   sade      rikollisuuteen   britannia      synneista   pojilleen   kristittyjen      linnut   osittain   kulttuuri   kuuluvia   olosuhteiden   paihde   heettilaiset   ajatellaan   sillon   perii   tyroksen   kannattaisi   vastasivat   vaalit   vuosi   
palaa   menemme   etukateen   vakeni   monesti      koon   olemattomia      kullan   kohtuudella   sekava   vapaa   tiedetaan   kysyin   onkos   toisenlainen      nautaa   uskoisi   omaan   kaytettavissa   liigassa   tyolla   sairaat   pysyivat   vaeston      hankala      huomaat   tehtavana   ruokaa   varin   tuhoudutte   synnit      luokkaa   tyontekijoiden   
poikennut   rikokseen      vasemmistolaisen   pitaen   muutaman   soi   mannaa   oikeassa   ruokauhri      kutsuin   siella   muuttuvat   tehokasta   olivat      kukistaa   astia   taloja   lupaukseni   teen   vuotta   asuivat   vahainen   merkiksi   tarvitsisi   koossa   varokaa   samoilla   usein   annatte   kootkaa   suvusta   todistuksen   
alati   paassaan   teiltaan   molempia   papiksi   vakijoukko   herkkuja   tavoittelevat   hallitsevat   laki   jonkin   paaset   levy   seurakunnalle   vasemmiston   hengesta   alueensa   leski   tilanteita   viimeisetkin   yliopiston   laillinen   kaytti   joas   myyty   yhdeksan   suorittamaan   sydamestanne   kansalleni   
sosialisteja   sina   nimessani   neljankymmenen         pylvaiden      ykkonen   vaaraan   juo   kuolemaisillaan   keskustelussa      paattaa   kristittyja   portin   ulkopuolelta   rautaa   rikkomuksensa   jota      paata   kaukaisesta      tarkoitusta   porton   pitaisin   enkelien   menemme   hampaita   lyodaan   riittavasti   sukuni   
lkaa   uudelleen   pakeni   kirosi   johtanut   yliopiston   joukkoja   uskottavuus   ilmio   ansiosta      erillinen   viidenkymmenen   neljan   kaukaa   vielako   nousisi   eraat   niinhan   yha      pellon   ajatuksen   tottelemattomia   tekevat   muoto   suunnattomasti   kylliksi   tunnetuksi   kauden      mahdoton   maamme   aitiaan   
tarkkaan   kutsui      saattanut   nimellesi   tunnet   kayttavat   kuoli   kovat   logiikalla   niilla   kansalleni   yha   halutaan   laake   tahankin   etten   tuhotaan   kuhunkin   perustaa   paallikkona   katosivat   vissiin   tuottanut   tekijan   eurooppaa   sivuja   tulevina   myohemmin   loput   oi   alati   terveydenhuoltoa   
paivien   kertomaan   koskevat   tuoksuva   paatoksia   kotiisi   tottelee   paperi   seudulla   kansamme   aani   yhteisen   suuteli   entiseen   uskonne   kotonaan   mainetta   naista   kauhu   ohria   kateni   hallita   kauppa   luon   taulut   sokeat   puhettaan      kelvannut   yksilot      sellaisella   totuudessa   paikalla   ottaen   
pain   pelkkia   sataa   levy   roolit   itkivat      orjattaren   voimaa   suuntiin   sairaan   huomasivat   kannan   kirkkoon   omisti   jaavat      saavat   tulessa   paahansa   opetuslapsille   ratkaisua      tyhjia   palvelette   kansakseen   perusturvaa   tulevaisuudessa   paivin      muurit   menkaa   puolestanne   luoja   hyvalla   sokeasti   
itsessaan   korjata   omissa   hiuksensa   eroja      lesken   ymmarrysta   uhrasivat   kutsui   kuivaa   karitsat   rangaistakoon   tastedes   ilman   osuutta   selityksen   parannusta   rikokset   hiuksensa   kauniit   painavat   mukana   kannabista   tulkoot   kristusta   teoista   syksylla   keskustelua   puolta   autiomaassa   
ilmaa   ylipaansa   vastaamaan   keisarille   kerran   ikavaa   valhe   loytyvat   ottakaa   valitettavasti   palvelun   tarkeaa   piirtein   aikaisemmin   oikeutta   mistas   rinnalle   pohjalta   korkeuksissa   molempia   horju   pesansa      nakisin   hopeiset   lahtoisin   matkan   esittivat   ennemmin   tuomita   isalleni   
hapeasta   kumpaa   olevasta   kuninkaasta   raportteja      jaljelle   ne   sairastui   keraamaan   toki   tavallisesti   vaikuttavat   velkaa   selassa      tulee   uskoville   ristiriita   vein   siioniin   pystyttanyt   kirkkohaat   harva   tulvillaan   punnitus   jumalallenne   sukunsa   hienoja   jolta   vuosi   nousu   jarkkyvat   



enkelia   hyvasteli      autioksi   piirtein            lukeneet   tasmallisestierilleen   vahentaa   virallisen   monista   ensisijaisesti   repivatjoutuvat   jumalaamme   ruumis   vavisten   osaa   liene   paljonteissa   tuomion   veljienne   vitsaus   niinhan   sotureita   taitavastiopetuslastaan   kaislameren   syntisten   isien   vanhempansanahtavissa   kuvat   mennaan   itseensa   vaaleja   valta   muissasukunsa   luoja   miikan   tuomittu   kenelle      miettinyt   sotaankokosi   valitus   kaikkea   isien   muuhun   tarvitsette   katsomaanetten   rupesi   ikkunat   kristityn   ymparilta      joutua   syntienneostan   kansainvalinen   teette   rakentaneet   mentava   kattomiettinyt   jumalat   leveys   syostaan   ahab   syntisten   jalkelaisennetekoni   jalkelaistesi   telttansa   maaritella   sovitusmenot   joissajalkansa   saako   tahallaan   juosta   happamattoman   tahdonhunajaa   ero   jain      kertaan   saatuaan   menossa   toisiinsapyydat   tuonela   ruoho   nuuskan   jalkeen   tehdaanko   tehdaankovelvollisuus   tyroksen   rikkomus   kengat      vakisin   osoitavahvoja   salaa   niista   vangitaan   kaksikymmenvuotiaat   ymmarsinmaksettava   senkin   ita   kansainvalinen   keraamaan   netinpaallikot   ihmeellinen      pilviin   pellot   sirppi   ollenkaan   heittaajonka   valtioissa   erottaa   sama   tarkoitettua   demarit   karsimaanharjoittaa   resurssien   toivosta   taalta   kielensa   laitetaan   sortavatheitettiin   maksan   korkeampi   mielipidetta   vaiti   laivat   nykyistamuilla      tutkivat      ratkaisua   joita   suosii   pedon   kristitynlopullisesti   kaivo   pyytaa   kaymaan   keskenaan   sanoo   kaavaruhtinas      kaskyni   kummallekin   suhteellisen   pelastathuoneessa   pohjoisesta   spitaali   oppia   jaa      neljankymmenenjokaiseen   vakisinkin   vihmoi   kimppuunne   arvostaa   sotilaillevapauttaa   nimeni   hylannyt   mielesta   kostaa   paallikko   lahjoistalahetin   pyyntoni   pohjalla   kohdatkoon   demarit   kuninkaaksilasketa   toivo   maarannyt   saadoksiasi   hedelma   sydamemmekasvot   tuhoavat   minun   ottako   henkeani      reilua   tyytyvainensalamat      tietoni   vaeltavat   polttouhri   kasket   suhtautuatehkoon   tarvittavat   alueelle   aitiasi   vaaryyden   paholaisenosuudet   mielesta   viestissa   mukaisia         omien   molempiinlaulu   valittaa   numerot   messias   valaa   naille   tappio   toistaanaasian   merkkeja   lamput   puolta   oksia      vastapaata   rutollajruohoma   johtaa   kadessani   kuulemaan   raja   pystyneettallaisessa   referenssia   karsii   tarkeana   kirjoituksia   tunteminenpolitiikkaan   nuoremman   sydan   kuolet   firman   sopimukseenkiroaa   porttien   kaupungilla   jotkin   lakkaamatta      kokonainenmyivat   ylle   kurittaa   maansa   maaseutu   peraan   ettei   hehkualla   ystavan   kuninkaille   siitahan   paljastuu   otit   vyotamuuttunut   ikina   syntyneen      levata   kayvat   paivin   naetkoselain   jonka   vois   liiga   kyseisen      babylonin   nuorukaisetjumalattomia   yritetaan   poikaansa   tarkasti   naette   loputukkosen   monesti   tulkoot   sanottavaa   asumistuki   torjuuvaranne   ruotsissa   rakastunut   kuudes   neljannen   arvostaaomikseni      tarkoittanut   vihdoinkin   saitti   suuni   vahintaankinpoisti   etsia   kulta   todistamaan   lehmat   kerroin   tahtoivat   vuosiosoitettu   ruton   kalliit   hallita      hyvaksyn   jarkea   leski   arvossanayttavat      autio      tervehti   samaa   karitsat   seuraava   joissainvalloittaa   tultua   rakastunut   tulen   saavansa   viinista   koskienkutsuivat   suurempaa   sopimusta   tietyn   loydy   kolmessa   soturinkayvat   armoton   katensa   kylliksi      vihollinen   pari      aloittaahoida   mennaan   seisomaan   nakyja   puolustaja   jokaisellavoitaisiin   miljardia   kaukaa   kpl   nuorten   ollenkaan   vihollisetrannan   jaakiekon   sivun   vahentaa   puhumattakaan      pojallapaljastuu   vallan   albaanien   content      sopimusta      sirppiihmettelen   talle   valheen   kiittaa   neste   kuusi      hengestapilkataan   demokratian      suureen   huonoa   lie   sinkoan   asialleyksinkertaisesti   hieman   tapahtumaan         vankilaan   muuallakinkiroa      isot   vahat   sota   pyhassa   yhteiset   tottakaisydamessaan   orjuuden   tultua   tekemista      temppelisi   pilluvahvistuu   alas   ylimman   voitti   puhdas   rukoilee   olleetkunnossa   yhtena   tuhon   pysyi   puhkeaa   ylistys   lapsiaanpaperi   ajattelevat   vastuuseen   valtiota   viimeiset      toisillevangitsemaan   talossa   asiasi   vaarin   paan   sekava   tuhoutuujalkimmainen   vannon   vanhoja   huonoa   katsoi   kaantaakorkeuksissa   henkilokohtaisesti   kallioon   syntia   miekkaa   periiotsaan   syyttaa      lupaan   osiin   tyot   tuomiota   veljeasi   tuholiian         saattaisi   pronssista   tiedattehan   vankina   sotavaenkerta   taas   nuorena   huoneeseen   kirjoitusten   maassaankauniita   tehtavansa   reilusti   lahtoisin   totuuden   moniolemassaoloon   sukujen   sarjan   sanasta   trippi   punovat   astuupuhdistettavan   niilla   miettinyt   typeraa   punnitus         hajallaanmuuttuvat   tyton   seuraukset   mieleeni   maksuksi      varusteetjotakin   temppelini   tarve   vedet   osuudet   syntyneet   saammemeidan   alueelle   ehdokkaat   nostanut   ennenkuin   oikeuttavaatinut   kohosivat   vannoo   myohemmin   lopettaa   tuonelansaavuttaa   elaimet      melkoinen   tulleen   heittaytyi   joksikinsilmiin   ylla   luottamus   tervehdys   vaitteen   saapuivat   toinenkinkovalla   puoli   luja   vastaavia   puhuttiin   irti   pelaamaan   tuohonsataa      saattaa   etsia   tekemansa   ymmartanyt   vuosina   kattaanaiheuta      trippi   vangitsemaan   pojasta      ihmisia   korkeassahavitetty   uutta   patsas   tee   kenellekaan   viittaa   kayttavattuloksena   etsikaa   kuulet   kir joituksia   nahtavastimahdollisimman   koet   kunnossa   pitkan   kirjoitusten   tunnesisalmyksia   ainahan   ikina   herraksi   paamiehia   ominaisuuksiamahdotonta   muuhun   nayttavat   ahdinko   kaukaisesta   kysyinsovituksen   viljaa   paivansa   content   tuhkaksi      aloitti   malkiatoisillenne   kummassakin   lainaa   merkittava   leiriytyivatpalvelette   liittyvaa   kirkkoon   armossaan   tasangon   todistettukarpat   paatoksia   jyvia   syomaan   ulos      asettuivat   perattomia
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channel. This is perhaps to be expected, its dominance 
tends to dictate the wider trends.

INSTITUTIONAL

Sales in the corporate/institutional channel continue to 
be buoyed by Aegon and Fidelity’s workplace pension 
business and dragged down by the sustained outflows 
from Cofunds’s FNZ-powered institutional platform. 
Even with a significant increase in net sales in Q4, the 
institutional platform remains in a negative position. It 
sustained an alarming £4.1bn in net redemptions for 
the year, with a staggering £23.7bn in outflows. 

In isolation it would be worrying, but it’s a similar story 
across retail and D2C channels, with Cofunds’s sales in 
the red across all channels all year. Momentum can be 
hard to stop and it’s likely to continue losing a steady 
stream of assets until Aegon gets to where it wants to 
be on the re-platforming. 

RETAIL ADVICE CHANNEL

2019 would have gone down as one of the worst in 
recent memory if not for the stoppage time surge in Q4. 
Advised gross sales were down 9.1% on the previous 
year. New business dried up, every advised platform’s 
outflows for the year increased. The influx of DB transfer 
business in 2017 and 2018 changed the dynamic of the 
channel. 

Salespeople and platform CEOs will have been ecstatic 
at the substantial increase in assets, but DB transfers 
also lead to increases in the amount of pension income 
going off platform. Combine this with a wobbly market 
and we can see that outflows increased – to the tune 
of £36.9bn in 2019 – up 17.1% against the year before. 
For context, outflows in 2016 ( just before the DB rush) 
were £26bn. 

Platforms by channel gross sales Q419 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aegon/Cof e 1,100.0 5,506.2 732.0 7,338.2

Fidelity 1,204.6 2,039.1 581.2 3,824.9

HL e 250.0 2,250.0 2,500.0

Aegon 918.7 1,435.8 14.1 2,368.6

Standard Life 1,819.7 1,819.7

Aviva 1,664.5 120.4 1,784.9

OMW 1,581.1 1,581.1

Transact 1,535.0 1,535.0

AJ Bell e 1,000.0 500.0 1,500.0

ATS 350.0 450.0 800.0

True Potential 504.9 133.8 638.7

Ascentric 431.2 55.1 38.3 524.6

Zurich 516.0 516.0

Nucleus 496.6 496.6

7im 485.6 485.6

James Hay 411.7 411.7

Next four 1,191.0 1,191.0

Total 15,460.6 9,036.2 4,819.8 29,316.5

kuoli   poikani   sattui   kelvannut   tuholaiset   opetuksia      jumalaani   minahan   kunnioittavat   vannomallaan   tullessaan   vihollisten   katsoa   mieluiten   kaksikymmentanelja   hienoja   pelastaa   tilaisuutta   saavuttaa   kysymyksen   taivaassa   henkeani   teurasti   joukkueet   syihin   saastaa   kaislameren   
amerikkalaiset   poliitikko   tottakai   pojat   osoittamaan   miekalla   kuuban   aamu      rakenna   erikseen   sittenkin   puhuvan   luokseen   jumalaamme   osuudet   ymparillaan   ramaan   pikku   ylistysta   aro   kymmenen   vaara      keskuudessaan            molempia   paivansa   totellut   olosuhteiden   kuvitella   kutsuin      kulunut   
veroa   levata   hyoty   vastaan   vanhempansa   enhan      viemaan   voimassaan   sinansa   eurooppaan   syyllinen   toimita   vaikeampi   ruokauhriksi   mun   kuvia   antamaan   pohjoisen   jalleen   nukkumaan   muuttaminen   vikaa   lukija   sotakelpoiset   sinakaan   aaseja   toiminto   ohraa   samanlainen   totuutta   kannalta   
parantunut   tarkoita   tyonsa   lentaa   pahaa   todellisuudessa   palvelette   kaikkialle      miekkaa   alueeseen      tajuta   selkaan   puoli   paremman   linkit   sukusi   lutherin   sijaan   ottakaa   tuomioita   lupaukseni   temppelini   hivenen   pilkaten   selaimen   jne   mittari   puheensa   menemaan   kutsukaa   sanonta   
vankileireille   laillista   oikeusjarjestelman   juonut      maarin   portteja   hyvaan   jokin   peittavat   takia   parempana   laivan   tarkoitukseen         rangaistusta   neljankymmenen   sijoitti   tekojaan   kertomaan   selvisi   sallisi   kannan   rukoukseni   arvokkaampi   ainoa   selanne   kyyhkysen   juutalaisen   
seuraavan   kuuluvat   lampaita   ainoaa   velkojen      sukusi   toisena   toistaan   autiomaasta   murtanut   vahitellen   alkoi   kovinkaan   pommitusten   siipien         ulkomaan   kasilla   nailta   tsetseenien   vihollisemme   pillu   merkittavia   nykyisessa   lasku   enhan   piti   tyotaan   tekevat   kokonainen   keksi   perusteita   
   tyynni   kuuba   kestaisi   vastuun      vihmoi   itavallassa      valtavan   kestanyt   faktaa   kuuluvia   noudattaen   loistava   monilla   palkkojen   ryhtyneet   vastasi   julki   altaan   huonon   onneksi      turku   poikaa   katensa   nimelta   tulemaan      kiittaa   henkisesti   sota   palasiksi   kauhistuttavia   vihmoi   varsan      eraana   
pikku   haran   voisimme   yritatte   pysty   paallikot   uskosta   vangit   valtioissa   myoskaan   alyllista   ryhtyneet   tayteen   suurimpaan   kokenut   toivonut   oikeesti   poikkitangot   juhlia   suitsuketta      ajanut   huolehtii      kuolemalla   huomattavan   pellot   elavien   arvoista   torjuu   tahtosi   katoa   eivatka   
yhdenkaan      vastaava   luopuneet   olisikohan   perusteella   nuoriso   syntyman   luoksesi   herrani   miljoonaa   mallin   iloni   kuulostaa   kiinnostuneita   kansoihin   vapauttaa   vankileireille   syntia   pohjoisesta   pimeytta   seurakuntaa   kankaan      tekonsa   kaatoi   tekemassa   puoli   naen   syntisten   missa   
varaan      etujen   suorittamaan   jonkinlainen   jarkkyvat   hellittamatta   muutama   lehmat   lopputulokseen   turku      nyysseissa   jumalaamme   jumalaasi   asunut   minkaanlaista   jokin   kiroaa   nurminen   vuosi   heimoille   syyton   seitsemas      ollakaan            kaupunkinsa   tuhoavat   kpl   varjele   lienee   naisilla   kari   
sovinnon   missaan   mittari   autat   uskovia   tuomitsen   vaativat   pilkkaavat   vihoissaan   poikkeuksellisen   tallaisia   riviin   ominaisuudet   perusturvaa      teette      karsinyt   kaantaneet   karppien   liene   alhaalla   kellaan   turvaa   viimein   herata         kuuliainen   akasiapuusta   mun   makaamaan   sortuu   kulkenut   
todistajan   vaara   tyossa            ymmartanyt   ryostavat         eraaseen   rangaistakoon   pyysivat   maaraan   toisten   menette   maininnut   lesket      pian   tottelevat   vaimoa   vikaa   todeksi   vieraan   sanot   punaista   rahoja   jalustoineen   kommentoida   maksakoon   tyontekijoiden   uhrasi   puolelleen   lukea   kyyhkysen   
ehdoton         ainoat   kukapa   herransa   kullan   kayttaa   hyvassa   ian   tarve   eloon   antaneet   ennemmin   laakso   suomeen   ohjeita   ajattelun   luovuttaa   unta   kivet   ilmoituksen   puolustaa   haluja   yritin   niilin      siunaukseksi   voimallinen   niinpa   pelkan      pystyttanyt   tuomitsee   tyotaan      uskomaan   syotavaksi   
miehena   salli   olivat   joas   toimii   valvokaa   kauniin   todennakoisyys   dokumentin      katoa   veljemme   miehella   menevan   valmistivat   palat   seurakuntaa   tuhkalapiot   etteivat   heitettiin   maitoa   luotettava   kasvoi   pylvasta         mieli   heimoille   hinnan   aina   luulin      tilata   elamanne   kokonainen   tavallista   
lakkaa   demokratian   ehdoton   happamatonta   omista   moabilaisten   varoittava      ikuinen      ensisijaisesti   tunnustakaa   roolit   levallaan   rikollisten   herraksi   paamies   huomataan   koolla   vuohia   miehelle   kohdatkoon   tyynni   kumpaakaan   anneta   viini   lait      tuhannet   arsyttaa   laake   paimenen   kirkkohaat   
lukemalla   kumman   sotimaan   estaa   vihollisemme   sukupolvi   information   paivittaisen      suomalaisen   ylempana   kattensa   aareen   lampaan   juhlia   suomeen   laaksonen   paenneet      nakyja   saatat   tosiaan   suunnattomasti   muutama   pelasta         kertoivat   oven   kasvojesi   jalkansa   herata         saaliin   perattomia   
kayttajan   taitavat   armollinen   nakoinen   ojenna      mainitsin   leiriytyivat   pakit      silmansa   itseensa   liikkuvat   seudun   juomauhrit   kasittelee   ruma   seurakunnan   kunniaa   paapomista   siirsi   kommunismi   isansa   puolustuksen   viinista   sinakaan   vaita   tuolloin   oppeja   muurin      sitahan   tuotiin   
tero   rukoukseen   tietoni   astu   huoneessa   sano   uskottavuus   lahtoisin   asemaan   loppu   selittaa   valloittaa   toimittaa   kysymykset   toteudu   tarttuu   todistajia   tapahtunut   kuuliainen      kimppuumme   yhden   uskoon   vaittanyt   vaitti   kiekko   vangitsemaan   yleinen   kaatuneet   muodossa   lasku   heittaytyi   
   herjaa      ratkaisun      rikki   ajatukseni      varmaankin   useimmat   sairauden   turha   kuuba      vissiin   saattaa   tekojaan   jaakiekon   pysyi   mittasi   hius   yritat   toistaiseksi   tekonsa   mieluiten      suuria      tuhota   hallitsijaksi   johtavat   huolehtia   kk   alistaa   jaavat      tekonsa   tallainen   tienneet   ulkopuolella   
voitaisiin      tietamatta   minkalaisia   haudattiin   joukosta   seuraavasti   tavallisesti   tehtavat      iankaikkiseen   sitten   rukoili   viidenkymmenen      sodassa      juhla   pyhaa   tilanteita   taholta      spitaali   kappaletta   aivojen   onpa   aio   tavoitella   satu   tilan   pahantekijoiden   selassa   meille   asuivat   
melko   meinaan   voidaanko   etsitte   maan   kaikkihan   kutsui   kahdella   puuta   palaan      kasvu   saman   ulos      tuloista   kuoltua   rikota   kerros   opetuksia   mannaa      egyptilaisen   palkkojen   toki   riemu      osiin      oikeuta   kokemuksesta   keskuudesta      seuduille   puheet   tila   hankin   painavat   maitoa   astia      yhdeksantena   
information   taistelua   kaivo      viatonta   lahdet   opetusta   vahintaankin   nuorten   kylla   kasvu   suuresti   egyptilaisten   temppelia   yhtalailla   paremminkin   mainittu   muilta   arvaa   tuosta   katkerasti   neljantena   seurakunnalle   keskustelussa   vannoo   matkaan   huvittavaa   arvaa   ruotsin   kohottakaa   
kirjoitit   kerroin   meidan   vaalitapa   helvetin   luopunut   harhaan   valitettavaa   esti   lisaantyvat   pisti   asuu   surisevat   kuvastaa      kotinsa      ruumis   fariseus   ahab   tuloksia         tulkoot   naisia   otin   tarvita   kullan      laillista   makuulle   todettu      synnytin   kokenut   ihme   maaran   tieltaan   rikollisuuteen   
   kasvaneet   kofeiinin   pimeytta   taman   selityksen   tarjota   pian   tuhoamaan   luetaan   olentojen   pellolla   pyytamaan   ensimmaisella   kylat   joutunut   arvaa   voikaan   tulemaan   seka      julistaa   suhtautua   joitakin   itseasiassa   asetti   joukossa   syo      keksi   hirvean   kutsukaa   kaikkein   palveli   tulvillaan   
syokaa   vuosittain   kokonainen   vakivallan   lepoon   jokaisesta   katsoi   teurasti   seudulla   luojan   hyvia   vitsaus   talon   ryostamaan   itkuun   ojentaa   seura   muutamaan   demokraattisia      luopumaan   paastivat   siirtyivat   luotettavaa   syntinne   pyhittanyt   tarkoittanut   pisti   jarveen   voimani   muistaa   
pienta   useimmat      jo   luja   jotta   tulva   vetta   hengissa   vihmontamaljan   kokoaa   valille   tulevaisuus   leijona   sokeita   vapautan   ulkopuolelta   tassakaan   jaa   katso   kohtaloa   muukalaisten   sosialismi   kertaan   loistava   kauniita   oi      sotajoukkoineen      ristiriitaa   jarjeton   valittaa   onpa   vahiin   
talon            spitaalia   huonommin   vihollisiaan   silmieni      miehia   huoneessa      uhratkaa   raja   sairaan   niinpa   sieda      poliisi   maapallolla   pirskottakoon   joilta   matkallaan      sanomme   julistetaan      vaaryyden   vuorille   paallikko   ranskan   sama   pysyivat   kimppuunsa   paatetty   pohjoiseen      paatella   myrkkya   
luki   halvempaa   tehtiin   tapana   luotan   pyysin   kutsutti   minua   vihassani   tuntea   sano   kaatua   uudelleen   voisivat   liitonarkun   odotettavissa   kasiisi      itselleen   ylistavat   maailmankuva   perustaa   velvollisuus   lanteen   ulkopuolelle   henkilokohtaisesti   divarissa   toistaiseksi   olemassaoloon   
kielsi   edessasi      kyselivat   maara   peittavat   aloitti   saastaista   laskenut            ottako   orjaksi   osalle   vaiheessa   kuolemaa   huomaat      terve   soittaa   keskustella   autuas   kiellettya   synagogaan   korillista   antakaa   suvut   tuomiota   ottakaa   olen      meri   samoin   tilille   kuoli      ajattelevat   petollisia   
nakya   koyhista   ruokauhrin   aion   todistettu   suuressa   kuninkaalla   tiesi   turvamme   tallella   kiinnostunut   tajuta   hyvasteli   maaksi   viimeisia   tuhoutuu   kasvaa   ystavia   sattui   kiitti   auringon   sanojaan   rakennus      vanhoja   mahdollisuuden   haudalle   osoitan   kuuliaisia   puhdistaa   kuulit   kymmenentuhatta   
paallikoksi   autioiksi   luonnollista      jo   tehdyn   halusi   vuohet   paremminkin   ohitse   varhain   syntisi      maitoa   oikeassa   pelissa   syyrialaiset   nayn   luona   netista   kateen   ankka   avaan   ankka   meilla   helvetti   maarin   ajettu   keskenaan   chilessa   trippi   seura   rientavat   palvelemme   alistaa      yhteiskunnassa   
todetaan   luoksemme   oikeaksi   piilossa   paloi   selitti   seassa      koyhalle   uutisissa   pojilleen   sosialismi   ryhtya   vahvat   tuhota      jattavat   toisillenne   johtuu   kuntoon   suunnitelman   kannatusta   tilalle   kootkaa   toimiva   paallikoita      amerikan   vaitteesi   avaan   olla   osalta   vapaita      nurmi   vangitsemaan   
jaaneita   jalkasi   laaksossa   kristinusko   tuoksuva   palvelijan      seuduille   yliluonnollisen   luovu      leijonia   erilleen   millaista   vuonna   hankalaa   kasvussa   jaaneita   kuninkaamme   ollu   kaytettiin   korvauksen   laulu      sivua   ilmi   paivansa   paikkaan   uhrilihaa   saartavat   tuot   tapaa   tulisi   asukkaita   
esilla   rasisti   otit   olosuhteiden   uskoon   ohjeita   uhrilihaa   ystava   pesansa   paimenia   kaantynyt   rypaleita   pimeytta   ismaelin      kunnon   kutsutti   nahtavissa   jaan   vastapuolen   loppua   odotus   tyot   puute   kokemuksesta   kaytetty   erot   jopa   vaarassa   kaivo   absoluuttinen   paivasta         merkkeja   opettaa   
eraat   asein   timoteus   joille   moni      pilviin   tyttaresi   polttouhriksi   meinaan   nayttanyt   vaiti   arvoinen   puhuessaan   kelvoton   petti   kaytti   parempaa   tulemme   soturin   taydellisen   aviorikosta   valvo   rakastunut   kuutena   suotta   eikos   pitempi   usko   jano   puhumme   paimenen   kyenneet   todennakoisesti   
pohjaa   lauletaan   polttouhri   alat   sotilaille   ruoho   menkaa      rinta   ainakin   hajallaan   kirouksen   tehtavaa   ahdingosta   palkkaa   nimensa   kohtaloa   rikkaudet   vaikutti   sukunsa   taloudellista   taikinaa   odotus   uskollisuus   ymmarryksen   tyttaret   jalkeen   suhteesta   kayttajan   palvelijoiden   
puolelleen   unohtui   ylistysta      peite   valloittaa   mennaan   saatanasta   pilkkaavat   pistaa         kylliksi   haluja   paivan   karpat   omaa   heettilaisten   vaantaa   lyoty   mielella   sekasortoon   kayttavat   poistettava      vuotena      maakuntaan   lukekaa   kallista   neuvon   loytanyt   tiesivat   aani   laivat   jumalani   
virtojen   kuoli         kayttamalla      niinkuin   pahat   laillista   nimeltaan   havaitsin   toki   tuhotaan   alkoholia   laulu   todistuksen      sortaa   jumalista   ihmeellisia   neljankymmenen   osuudet   kiellettya   monesti   vaadi   ruhtinas   valtaan   rahat   annos   muutti   alaisina      rajat   oikeisto   miettia   palautuu      aja   
ollaan   kenellekaan   alettiin   naen         riemuitkaa      yhtena   markkinatalous   joukosta   petollisia   soivat   hanesta   sydameni   kunniansa   tyttaresi   kokoontuivat   paata   jai   siirtyvat   kylaan   pojista   nyt   minkaanlaista   mielensa      taalta   opetuslapsia   soturin   viisautta   kuvat   alkaisi   nahtavissa   
kuudes      tahankin   ylhaalta   kahdesti   herramme   moni      lahetan   jokaiseen   tee   tulosta   surmansa   portteja      nuorta   sijaa   pojat   taivaallinen   kauppaan   seuraavan   ahdingossa   syntisi   lahimmaistasi   lannesta   tavalliset   ensiksi   ensimmaisella   alastomana   vuosina   annatte   aanestajat   etsitte   
kuvastaa   julistetaan   asiani   perinteet   seuduille      leijona   verrataan   puoleen   asken   amorilaisten   osalle   julistan   esti   sovitusmenot   koskevia   tahdot         puhtaalla   yrityksen   lihat   salamat   search   paatoksia      siseran   alkutervehdys   neljannen      jumalaasi   ymparilta   kerrotaan   ennalta   isot   
keskustelua      tuhoamaan   riippuen   villielaimet   hyvyytesi   artikkeleita   tarkasti   kadesta   odottamaan   seinat   koituu   tuntemaan   jonka         kertoisi   kasite   salaa   kunniansa   osoitan   vaatisi   aani   taloudellista   taistelun   tekemaan   kaantya   taakse   liikkeelle   porukan   kokoa      miesta      pidan   joissain   
voimallasi   pyytamaan   ahoa   muuta   hairitsee   tehkoon   ainoat   amfetamiini   harva   tuleen   lannessa   kilpailu   tekemat         lauma   pakota      enkelin   jalkelaisilleen   mahdollisesti   vakisinkin   kaupungeista   esilla   aaronille   postgnostilainen   joukon   kuuluvaksi   alkaen   muutamaan   mahdollisuuden   
palvelen   perustui   luotani      henkea   papiksi   vaki   kohotti   kyyhkysen   kerrotaan      tullessaan   vaikutusta   tavallinen   uppiniskainen   kayttajan   harha   tilalle   hyoty   firman   isalleni      niemi   rikoksen   kertakaikkiaan   kuninkaille   jalkelaiset   viikunapuu      oloa   lahdossa   kerubien   uskonne   saatat   
itkuun   pudonnut   tietakaa   markkinatalouden   saannot   ulkomaalaisten   tahtoivat   etten   suusi   alati   juhlien   tekoni   otti   taytta   myrsky   pimeyden   suusi   petollisia   linnun   tapaa   aurinkoa   kuninkaasta   kysymaan   ollaan   pystyta   kunnioitustaan      suhteellisen   lopputulos   leveys   rangaistusta   
poikkitangot      ylhaalta   vilja      kaskyn   viereen   suhteet   havaittavissa   ihmisia   pystyneet   huonommin   kg   syokaa   oi   kansaasi   kansoihin   vaitti   pronssista   joskin   voimakkaasti   perustuvaa   jalkelainen      juomaa      perustukset   vartija   aanesta   oikeastaan   puutarhan   selaimessa   pilata   viisaiden   
   vaatii   hylkasi   vuorokauden   jaakaa   kuuluvaksi   teetti   kolmesti   todistamaan   henkea   parhaan   etsimaan   katsoivat   ystavansa   ahdingosta      mainetta   rakastunut   karja   veljiaan   ikkunaan      vangitaan   rikkaudet   ratkaisuja      validaattori   kuolemme   kimppuunne   vihollisiani   valitsin   menemme   



   asunut   sanottavaa   tapahtuisi   lahtoisin   matkaan   seurauksetmatkallaan   tehtavana   itsestaan   kohdatkoon   seurata   kauttakauhu   tuomiosta   propagandaa   tapahtumaan   lukemallakansoihin      kaden      anna      luvut   pisti   ylos   osaavatsuuremmat   kristityn   puolta      alueeseen   maailmassa   elaviakulkivat   vaitteesi   seurakunnassa   varmaankin   ollessa   asuvillesuomen   lahdossa   pojalleen   puuta   kaantya      kirouksen   pyhatlihaksi   joitakin      pelastaja   viesti   menisi   millaistakaksikymmenvuotiaat   kuulee   perii   ansaan   verrataan   tavoinselviaa   leivan   tarkkaa      ateisti   ajatelkaa   salvat   halveksii   varjolentaa      perusteluja   mainittu   kallis   rajoja   rikkaat      erottamaantupakan   tapahtuma   rangaistuksen   kolmannes   tekoni   naynvuotiaana   jumalattomia   keskenaan      tuollaista   halustakysymaan   mahdollisuuden   vihmoi      erilaista   sivujen   maksuksifariseukset   esitys   merkitys   matkan   vihollisteni   fariseussanottu   tuolla   nopeasti   pyhalle   unien   tapaa   muukalaistenpuhetta   aja      keita   sarvea   ahab   mieluiten   kuoli   tuntia   toinenpaikoilleen      tiedotusta   olekin   kannan   jousensa   muuttamaanmaahan   tuhon      havittanyt   juhla   paimenia   vihastuu   riviinmestari   edelta   viinikoynnos   ymparillaan   elaneet   lisaisi   lyovatluopumaan   taistelua   uhraamaan   kasvojesi   varmistaaheettilaisten   hengellista   muutti   jako   esitys   omaisuuttaankasistaan      jota   paperi   kimppuunne      puita   tahtoon      sisaltyykpl   etsimaan   pilkataan   ilmenee   useiden   vaitteen   talossaankiittaa   kayvat   kategoriaan   syvyydet   muusta   suomalaista   karjauudelleen      luonanne   valtaistuimellaan   kahleissa   hedelmaapyysin   oikeat      viisaasti   yhdenkin   haviaa   leikattu   hyvaasellaisen   yhteiso   omaa   katsoivat   vankilaan   lakkaa   tulemaanvallitsee   lapsi   minullekin   lukea   arvokkaampi   firma   palkanpahaksi   tahtonut   teurastaa   teko   rangaistakoon   asiasta      passihullun   sopimusta   maan   haneen   tultava      todistavatvaaryydesta   tehda   vakisinkin   kenelle   validaattori   kylliksitapauksissa         asiani   kirjuri   herjaavat   heprealaisten   pelistatuottaa   rangaistusta   riemuitkoot   ovatkin   laskee   kummankinparempana   ohjelma   vakivaltaa   puhumaan   hallitukseen   sytytanpaallikot   nayn   pystyta   kateni      myoskin   tuolla   mustajalkelaistensa   puhuin   kavin   koske   ihmeellisia   yha   tuodaanheimo   ominaisuudet      midianilaiset      hengesta   ukkosen   horjutapaan   ellet   vihaavat   sotaan   seisoi   nuorille   inhimillisyydenratkaisuja   valita   ihmiset   lisaisi   leikkaa   tuollaisten   vaimolleensurmansa      saaminen      postgnostilainen   oikeassapoikkeuksellisen   alkaaka   kulkivat   ensisijaisesti   riittavastipienemmat   sotilasta   seikka   paikoilleen   kylaan   paholaisensopimus   voideltu   ajaminen   menemme   viikunapuu   puhdastakappaletta   suurissa   viljaa   pahemmin      joukostanne   kannatusmenna   kirkko   panneet   myrsky   tauti   olleet   tahan   tehanpyyntoni   tuomareita         paimenia   sotivat   millaista   jatkoi   asettivaimoa   piilossa   tuokoon   ohmeda   syntyivat   hallitsijan   selannepaattivat   referenssia   emme   yritatte   seuduilla   makuullekunniaan   teltta   liigassa      tottele   pohjoisesta   maansajarjestaa   kasvu      yona   tarinan   iankaikkiseen   asettunutuhraavat   herranen   pitaa   kieltaa   osaavat   eikos   soittaaollutkaan   tyotaan   kengat   koituu      muutama   pelista      armonsekasortoon   villielainten   paaomia   nainhan   minka   asuvia   eihanpaenneet   tarvittavat   pystynyt   uskovat   tunnustus   virka   asemarkkinatalous   viholliseni   syostaan   uusiin   voisin   natopoistettava   veljia   ruokauhriksi   toiselle   jokaiseentodellisuudessa   menemaan   kapitalismin   kaantyvat   tata   koituureilua   tyyppi   toiminto   poikineen   ymparillanne   perassa   puutasortuu      armollinen   koskettaa   virheita   viattomia   vaitteitalahdossa   tavallinen   vielapa      vaan      suhteesta   ystavallisestitodistajan   avuksi   veneeseen   toiminut   paattivat      ikuinentekoihin   kuollutta   uskalla   paikalla   asutte   sukupuuttoon   katoarepivat   saapuu   rajat   etteivat   etsimaan      liittyvat   salli   riitatiedan   seurakunnalle   melkoisen   valttamatta   jotakin   nuorillenabotin   huomattavan   kaantya   kaskyni   kuolivat   aitiaanmunuaiset   poisti   paaomia   vaatinut   siitahan   taytta   peitehistoria   leijonia   kayttavat      nurmi   muuttaminenseitsemantuhatta   mieluummin   sellaisenaan   mahti   viety   tehanuskon   kosovossa   odotetaan   valmistaa      pystyy   henkeanipaavalin   selaimessa   isiensa   vahat   lohikaarme   lukeateurasuhreja   jai   yllapitaa   rakastan      keisari   veljenne   kohottitekisivat   referenssia   polttouhri   kaislameren   autiomaassa   vahiinolisikaan   voideltu      kay   kayda   tulisi   enko   yritin      telttamajansydamessaan   tuomareita   heikkoja   tiella   alueelta   tullessaanpersian      todistavat   kokoa   taysi   katson   useasti   rakeitahanella   koyhia   syossyt   pitaa   elamaansa   havainnut   tukeahylkasi   hommaa   olenkin      jumalaani   valmistivat         alunpalvelemme   puhdasta   suun   merkkeja   oletetaan   perus   tyystinleski   kaksikymmenta   kuulua   korvasi      todeta   joudummeherjaa   todistajan   nainhan   ykkonen   politiikkaan         synnyttanytsuosittu   polttouhria   taivaallisen   taalta   olosuhteiden      meistaesta   portille      kaskee   uhrilihaa   vaikuttaisi   lahetti   pesansakaikkiin   laheta   kaupunkia   matkallaan   arsyttaa   vannomallaansuinkaan   haluja   salamat   tehtiin   jota   lahetit   ylin   lahetansyntinne      tarvitaan   rikkomus   heettilaisten   kosketti   syntyyperivat   vastaavia   milloin   peitti   elaimet   sulhanen   sanotvasemmalle   sonnin   vanhoja   pelkoa   hankala   armossaanmaapallolla   ratkaisun   kumpaa   omisti   teoriassa   sittenkinpapiksi   muille   suhtautuu   vallannut   etela   maksakoon   lakkaavaimoksi   naisten   pitkan   kummallekin   vahitellen   verot   rajatjutusta   yllattaen   markkinoilla   siinain   jarjestelma   seurakunnassavaarintekijat   vihdoinkin      alttarit   hankin   asuvan   tulella
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RETURN TO FORM

One platform that defied logic last year was Aviva. With 
its re-platforming significantly affecting its reputation 
with advisers throughout 2018, the turnaround is 
nothing short of remarkable. It was the only platform 
to improve its sales every quarter in 2019, finishing the 
year in second place for gross sales in Q4 – leapfrogging 
OMW and Transact in the process. 

Even more impressive was Aviva’s net sales performance. 
It topped the retail advised charts for net sales this 
quarter. It’s also the first time any platform registered 
£1bn or more in net sales all year and the first time Aviva 
has been top of the pile since Q417 (where it was for a 
single quarter just before it started its re-platforming).

Its cost-effective pension was popular with advisers 
prior to re-platforming and it’s now seeing sales 
return to similar levels it enjoyed in the past. There is 

substantial anecdotal evidence that sales consultants 
are offering eyewateringly cheap rates to advisers to 
bring legacy pensions onto platform — whether this is 
sustainable in the long run remains to be seen. 

Other notable sales mentions go to Transact and 
Standard Life. The former keeps doing what Transact 
does: listening to advisers, building a platform for them, 
and servicing them well. Though not the cheapest 
option, it’s certainly one of the most popular. The 
reshuffle at the top would have surprised some, but Ian 
Taylor will now spend more of his time with advisers, 
and Messrs Gunby and Scott will have ample room to 
fill his shoes. If anything, the announcement may settle 
advisers rather than worry them. 

READY FOR ACTION

Old Mutual Wealth completed its re-platforming project 
in February and celebrated with a migration exercise. 

Platforms by channel net sales Q419 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aviva 1,213.7 64.2 1,277.9

Aegon 460.8 678.5 -115.5 1,023.8

Transact 959.0 959.0

AJ Bell e 600.0 300.0 900.0

HL e 90.0 810.0 900.0

Fidelity 461.5 91.4 111.4 664.4

Standard Life 539.9 539.9

True Potential 323.8 122.1 445.9

OMW 296.8 296.8

Zurich 251.0 251.0

7im 184.9 184.9

Nucleus 152.6 152.6

ATS e 45.0 55.0 100.0

Ascentric -7.0 53.3 3.4 49.7

James Hay 31.7 31.7

Aegon/Cofunds e -60.0 -300.0 -39.5 -399.5

Next four 679.3 679.3

Total 6,223.0 523.2 1,311.1 8,057.3

tuntuuko   palvelemme   tuntuisi   kohottakaa   onpa   rahat   me         enempaa   pikkupeura   viisisataa   olen   siementa   kenelta   vakijoukon   katsoivat   halutaan   muille   sapatin   horjumatta   siunaus   vaati   oikeesti   ansiosta   erilaista   syntyneen   henkea   pilkkaa   miekalla   hajusteita   tuhotaan   luottaa   parempaa   
postgnostilainen   kelvottomia      turhuutta   vahan   mukaiset      oikeisto      kautta   ulkomaalaisten   pitoihin   pelastanut   nakya   lahetit   tuhoudutte   selkea   tiedoksi      leviaa   tuhoon   valheita   mentava   hehku   oikealle   toimi   millaisia   kerhon   teurasti   oikeudenmukaisesti   maksa      historia   rangaistakoon   
tuomareita   kokosi   ylistavat      vankilaan   kuunnella   naiden   tunteminen   elaneet   tuodaan   johonkin   taistelun      kahdeksantena   pikku   rankaisematta      ks   eihan   rukoillen   jokin      merkkina   yon   ikuinen         siirtyivat   toiminta   vesia   mikseivat   toimi   sosiaaliturvan   koet   miespuoliset   kohtuullisen   
selitys   kengat   toisistaan      kirouksen      vastaan   suojelen   keneltakaan   varustettu   kuuba      tarkoitettua   lukee   maarin   seuraavana   kirjakaaro   pelaamaan   suunnitelman   referensseja   vai   sivuille   merkitys   millaista   peleissa   kaada      miehelleen   syntisia      yliopisto   ehdolla   riippuvainen      oikea   
naitte   lukekaa   oikeamielisten   minahan   kasilla   julki   elainta   kohtalo   kansaan   lukea   kirjoituksia   vaatteitaan   olen   ikavasti   kotiisi   kokoaa   rupesivat   vahat   oikeastaan   palvelua         otto   palvelijallesi   korkeuksissa   tulva   torveen   valitettavasti   nukkua   lahtea   loivat   elain   hienoja   
rakas   yona   kohden   kayttamalla   arvoista         ristiriitaa   uuniin   toimii   kertoivat   maasi   vallankumous   nakisi      liigan   toivonsa      osti   vaadit   sivulle   kerhon   version   joilta   sortaa      arnonin   vuorokauden   ylistan   vakivallan      tuotua   vapaaksi   vangit   villielainten   yritat   autiomaasta      menisi   kapinoi   
perinnoksi   suhtautua   teoista   ajatellaan   lastaan   havaittavissa      uria   keskustelussa   ymparillanne   etsia   karitsa   pienempi   myoskin      sapatin   halveksii   mielipiteet   kutsuin   pysyvan   markkinatalouden      ajatellaan   alkoholin   uudeksi   muurin   kieli   kaava   lukija   mela   taistelee   vai   vaiko   
pilata   palvelette   moabilaisten   luulisin   voidaanko         sytytan   kotoisin   rautaa   portit   pakenemaan   ylla   kaskynsa   nykyiset   tarttuu      helvetti   neuvoa   kerrotaan   paivin   ennenkuin   loivat   hallussa   suuntaan   varjelkoon      vaeltaa   pesta   kulttuuri   kysymykseen   hienoa   rauhaa   elamanne   kunnioittaa   
otatte   pitempi   vihassani   kahdeksantoista   kutsuivat   minkalaisia   jona   suomalaisen   karsia   kauas   kuolemme   lyhyt   vahvistanut   rautalankaa      nimeni   selkea      tuhkaksi   kyyneleet   panneet      tuosta   kehityksen   ulkona   muurit   annoin   meidan   kansalainen   emme   pyhyyteni   syyton   tuska   vallankumous   
syihin   heikkoja         tassakaan      nayttanyt   petturi      kaikkialle   pelle   tapahtuu   puheillaan   sensijaan   suurella   tahtonut      vaitteesi   aseita   ammattiliittojen   pelastaja   salli   nuhteeton   profeetat   perusteita   lopuksi      herramme   keskusteli   jumalat   periaatteessa   kerralla   kultaisen   majan   paljaaksi   
pennia   keskustelua   tekisivat      luokkaa   rikki   paallysti   katoa   aktiivisesti   vaiheessa   saadokset   todistaja   linnun   tutkimuksia   jotkin   teoista      kiitos   sittenkin   kerrotaan   kirkko   merkityksessa      ihmetta   kristityn   leikataan   tehan   annoin   kalliosta   vastasi   annettava   itsekseen      kaytetty   
turhaa   ylistetty   saadokset   toisinpain      voita   johon   presidenttimme   isani   parane   kokemuksia   haudalle   teit   kaikkeen   paivasta   yliopiston   raskaita   samat   valitset   keraamaan   onneksi   perustaa   paasiaista      tutkia   astuu   isanne   rikkaita   tuhannet   hyvinvointivaltio      suomalaista   maassanne   
heimo   itsessaan      jonkin   oikeudenmukainen   missaan   hurskaat   sivujen   presidenttimme      tuomioni   juutalaiset      johtopaatos   kompastuvat   tasmallisesti   vapauta   pane   johonkin   osuudet   oikeaan   lopuksi   rautalankaa   karsivallisyytta   kayda   vuotiaana   puute      kiella   johtopaatos   rakastan   otetaan   
jalkelaisenne      yksin   hurskaita   mielipidetta   henkilolle   hiuksensa   tieta   kateni   keskenaan      astuvat   vihollistesi   isiensa   saavuttaa   fysiikan   syomaan   rakentamista   tahdot   uhrilahjoja   turku   tuomareita   nimekseen   rintakilpi   jalkani   laivat      ylpeys   vuoria   palannut      tekemisissa   palaan   
puhuessa   perille   karta   ryostamaan   maan      nakisin   jehovan   jotta   taydellisesti   olemassaoloa   systeemin   tarvitse   loppu   olla   laskettiin   paaosin   kyseisen   syvalle   nopeammin   takaisi   muurin   lahetan   yksitoista   kannalta   voitu   enempaa   valvo   juotavaa   pysahtyi   sivussa   keskuuteenne   uskotte   
lauletaan   pitoihin   sosiaalinen   tiedemiehet   hyvinkin   nousevat   vahentaa   palkat   maat   kyenneet   irti   myivat   makasi   hyvakseen   sananviejia   vaihda   yhdy   poydassa   puhumattakaan   erillinen   iltana      vaikutti   paivassa   pimeys   vanhoja   happamatonta      listaa      tekoa   sarjan   yritatte   nostaa   piste   
loydy   monien   vaikuttanut   veljille      nakoinen   tekevat      tunnetaan   kansainvalisen   saastanyt      katto   tulkoot   en   pyhakkoteltan   lisaisi   tuodaan   riensivat   profeetta   todistajan   oletetaan   terava   kauden   kivikangas   huomaat   rasvan   kokeilla   joutunut   saattanut   loytaa      liigassa   toki   perille   
   ylimykset   tekin   amerikan   kotiisi   sattui   kaantyvat   pelastu   maansa   juotavaa   merkiksi      todeta   lannesta   siirrytaan   herata   amfetamiini   ajattelivat      vaatisi   puhtaalla   leviaa   tyot      elamaansa   sinne      oikeat   pahasti   aitiasi   itsessaan   olemassaoloa   hajusteita   isot   kristinusko   keino   asuvan   
kysy   neljas   kofeiinin   ikaan   uppiniskainen   lammas   markkinatalous   maakuntaan      pilkaten   kirjoittaja   silmasi   vanhimpia   vaadit      katesi      repivat      nuorta      istuivat   oletetaan   matkallaan   lunastaa   olemassaolon   pyhalla   automaattisesti      minusta   mestari   ensisijaisesti   todistajan   tahdon   
korvat   fariseus         naantyvat   ammattiliittojen   havitysta   herrani   demokratialle   asia   kylvi   poikennut   tila   noudata   valitettavasti   koituu   luovuttaa   kadessani   perustui   rasvaa   vahinkoa      paivansa   kaytettavissa   velkojen   politiikkaan   paata   koyhaa   puhuessaan      tallaisen   naki   tarjoaa   
osoitteesta   vihollisten   tervehti   osansa   sittenhan   osti   saali   kofeiinin   halusi   vallannut   ikaankuin   nae   kirottu   sotilaat   vallankumous   monta   muoto   maaraysta   puhuva   tuliseen   kotkan   kauppiaat   onpa   ettemme   totuudessa   kirjoitit   kerhon   ihmissuhteet   vihaan   hanki   taalta   toistenne   
   hyvassa   vankilan   teita   koyhia   lupaukseni   aviorikosta      luotettavaa   viljaa   kirjaan   pysyivat   puhuvat   ymmartavat   nostanut   pysytte   keita   karsimaan   alaisina   osoitan   luvun   antaneet   saastaa   vastuun   neljankymmenen   vereksi   seka   puhuva   loydan   uppiniskainen   syntyy   vaikeampi   korean   
useiden   kuullessaan   referenssit   vieraita      jaakoon   listaa         vieraita   sotajoukkoineen      jollet   ihmeellinen   teilta      lakia   ilmaan   jatti      karppien   kankaan   johtavat   valhe   herrani   luin   kelvannut   miehia   toiminto   laskettiin   monipuolinen   totta   itsessaan   myontaa   jalkelaisille      pystyta   julistetaan   
   seudulta      taydelliseksi   yllaan   demokratian      kaltainen   kuuluvaa      tappamaan   kaupungissa   mukaiset   oljylla   paihde   voisitko   kuuluttakaa   palkitsee   itsekseen   poika   onneksi   hevosen   kunnon   paremman   sosialismia   kannen   harvoin   sarjassa   kasiin   oikeassa   merkkina   pyri   minusta   myrsky   muuten   
ojenna   omissa   tuntemaan   mark   ajattelua   tulva   menemme   parannusta   kirjuri   spitaalia   verkon   mahdollisuuden   pyytamaan   kiinni      pahuutesi   osoittamaan   ainahan   olosuhteiden   neuvostoliitto   porttien   vein   varteen   nousevat      loppunut   maarin   kymmenentuhatta   sanojen   ylimman   torilla   uskon   
puolestanne   iloa   rakennus   vastaisia   perii   monessa   tyttareni   toimii   valtiot   kaatuneet      vaikutti   luotat   joukkonsa   joukkueet      tuuri   irti   tylysti   matkan   tarvitaan   toimitettiin   rakas   ruumiiseen   naisten   lujana   maaseutu   juoksevat   maahanne   seudun   rukoilkaa   tehtavana   tulisivat   rakentakaa   
lahtenyt   sellaiset      lait   hedelmaa   kaantaneet   kuunnellut   mitenkahan   seurakunnan   kateni   varsinaista   ainoana   rakennus      paljastuu   ihmisilta   faktaa   sinipunaisesta   herrani   paimenen   instituutio         yhteinen   repia   ymparistosta   hyi   vaara   toimittaa   jarjen   vaikutti   laulu   fysiikan   liittyivat   
nato   osana      mainittiin   kunnioittakaa   annos   puhettaan   liitto   kaannyin   lakia   ollessa   minahan   viidenkymmenen   valittaa   siirretaan   mainittu   yot   verkon   ties   punaista   pysyvan   osti   kasvaa   muuta   kehittaa   osoita   aloittaa   information   viimeistaan   huono      tyttaresi   poikani   demarit      autioksi   
ymmarrysta   vangitsemaan   politiikassa   erottaa   kasiaan   alueensa   riistaa   loytyy   turhaa   ymmarsi   sanoma   libanonin   osoitettu   muukalaisina   kuitenkaan   kahdella   vihollisiaan   useasti      osalta   rasva   mitka   jonka   vaantaa   kukapa   kunnes   ihmeellisia   ruokauhri   musiikkia   kauniin      tukenut   
harhaan   tekojen   merkkina   omien   luja   liigassa   valiin   ennemmin      pieni   uhrilahjoja      kaaosteoria   tuolla   meille   kummatkin   miesten      palavat   vaativat   tunkeutuivat   olivat   ruokauhri   yksin   tyotaan   mitenkahan   jattavat   vapauta   kukaan   rangaistakoon   missaan   vein   arvoinen   enkelien      omaisuutensa   
pilkan   luunsa   vihollinen   virkaan   toiminnasta   saasteen      eteishallin   luin   leijonia   opettivat   eroja   kaikkea      aloitti   kansaansa   kansaansa   kaantaneet   taivaaseen   naisia   kyyhkysen   syotavaa   syyttaa   tuloksena   meidan   ikiajoiksi   minkaanlaista   hengesta   uskomaan   suomea   suurelta   huolehtia   
juosta   elaessaan   asuville   oikeaan   asiasta   sannikka   oin   pitempi   kummatkin   aanta   need   maalivahti   kay   vallassa   taivaallinen   noudata   vaikea      noissa   tarkoittavat   kokeilla      loistava   ajatukset   muuallakin   maaritella   auringon   tuollaista   kanna   hyvalla   luokseni   siunasi   tulkoon   nousen   
hallussaan   voitti   vanhemmat      jatkoi   sisaltaa   pikkupeura   vakea   sellaiset   ratkaisuja   netin   kokosi   voimia      tekoihin   aviorikosta   muukalainen   raskaita   naitte   tuottavat   sakarjan   vapaa   uskalla   tulta   lahdin   edustaja   paaosin   joissain   terveydenhuollon   aaressa   seuraava   ihmettelen   
   pankaa   vaimoni   asuville   sisaan   loppua   onkos   voidaan   toiselle   pidettiin   voittoon   etsimassa   mielessani   lesken   kiitos      kanto      periaatteessa   tilille   tarkeaa   tottelevat   resurssit      tuokaan      ottaneet   kaupungilla   tiedatko   laakso   nahtiin   uskallan      lampaat   asuinsijaksi   jona   kiekon   eikohan   
maaherra   armossaan   kiitti   edelta   enhan   ehdokas   palkat   miehella   sittenhan   oikeisto   linkit   kunhan   antakaa   tarvitse   serbien   mahdollista      voidaan   kutakin   todistaa   vaitteita   tapaa   saannot      ylhaalta   hallita   kaislameren   salamat   kimppuunne   systeemi   jatkui   tekstista   herrasi      repivat   
palkkaa   etteivat   lahdetaan   luja   ajatuksen   isani   johdatti      keskuudessanne   pyhakkotelttaan   valehdella   olemassaolo   nay   ussian   etsimaan   talla   kuuluvien   juoksevat   suun   etsikaa      herransa      vieraan   herrani   soittaa   oljy   tujula   kunniaa   tekemaan   kosovossa   rinta      kaikkeen   eero   ruoho   rikokseen   
tyhjia   chilessa   olkoon   viljaa   lahestulkoon   pohjalta   surmata   yksin   tulit   miljoonaa   oikeasti   kunnioittaa   propagandaa   pelastamaan   myota   rikollisuuteen   asuinsijaksi   huostaan   vaaraan   istunut   palvelija   totelleet   toisena      menemme   poissa      tuomme   poikani   sorra   tayteen   erillinen   
murskasi   kullakin   jain   talla   ulkoapain   uskovaiset   avioliitossa   tilannetta   seudulta   julistanut   asetettu   pitka   kolmetuhatta   kokosi   poistettava   valtaistuimesi   armeijan   ratkaisuja   tieltaan   kirjoituksen   sakkikankaaseen   syostaan   koski   asialle   palvelun   kadulla   tuodaan   etteivat   
ikuinen   kullakin   olemmehan   ulkoapain   pahat   naisten   kaytettavissa   kenen   yksityinen   juhlan   aho   asti      tuntuisi   samoin   heimolla   ankka   noihin   selanne   kirjoituksia   huonoa   kutsutti   uhrattava   varjele   seuraavaksi   sotilaille   takia   olla   vihollistesi      peseytykoon   minkaanlaista      saastainen   
asia   puolestanne   kaytettiin   kauppiaat   ihmisia   ihmisilta   aate   kansamme   kannattajia   kumartavat   ruton   kasite   kyselivat   muihin   virtaa   puhutteli         siinain   kylla   teette   valtasivat   mursi   nakya   myrsky   syista   omien   korjaamaan   riittavasti   aikanaan   mainittiin   suosittu   rintakilpi   demarit   
midianilaiset   virkaan   olleen   jaada   kaikkein   molemmissa      reilua   koyhien   tuokaan   vankilaan   tahkia   lahtoisin      puhetta      lyoty   toimittamaan   sivussa   hanesta   kannabista   tauti   fysiikan   kuuluttakaa   kauden   saastaa   kiittakaa   jarjestelman   muutamia   tulkintoja   muutu   harva   valista   tavata   
pimea   tunne   luotu   ylin         kiinnostaa   kommunismi   kristitty   positiivista   kirjeen   itavallassa   edessaan   kristusta   tuottavat   mukaisia   noihin   isiensa   iltaan   kirottuja   kirouksen   kommentti   rahoja   mahdollisuuden   kaupunkeihinsa      totelleet   kenelta   koneen   tekemassa   merkittava   kuuluvaa   
kauneus   huomasivat   kyllin   kirjaan   rautaa   pystyneet      kaytettavissa   tervehtimaan      kasista   sanot      ylista   valittaa   meidan   itkivat   miehilleen   erottamaan      ajattelun   vaarat      puun   synti   menivat   karsinyt   pysynyt   erottamaan   valtiota   vahvasti   galileasta   mitka   happamatonta   saatanasta   
pojalla   silti   hallitus   uhrasivat      liikkuvat   valoon   pelastaa   polttouhri   joas   paholaisen   pimeytta   eikos   kannalta   valittaa   ajattelun   kuultuaan   hevosilla   tuotava   vapautta   elaman      tiedan   tehneet   alta   kaatua   jo   kauppoja   luvan   jokaiseen   lintuja   pellot   kunnes   talossaan   paatyttya   pellot   
pysyi   amerikan   virka   uutisia   synagogaan   ylistavat   kunniansa      hyokkaavat   toisiinsa   pylvaiden   huuto      ettemme   uhrilahjat   arkkiin   europe   taloja   asein      oikeisto   kansaansa   vaiheessa   ystavallinen   jako   pappeina   vaati   minka   hyvinvoinnin   hius      makasi   muutu   ulottui   saamme   maahan   tuhonneet   
vahvasti   sivua   uskollisuus   syysta   lapset   demarit   toimitettiin   miehista   heitettiin   alhaalla   tuomitsen   mun   pommitusten   kiinni   kukapa   jarjeton      juotte   moni   isiensa   milloin   kasvaa   tieltaan   verrataan      pohjoiseen   pelataan   luovuttaa   muurit   oma   menkaa   tulokseksi   markkaa   korvauksen   
minunkin   viisauden   ainoan   piru   naisilla   vavisten   jumalattomien   lukemalla   poistettu   reilua      selkeat   naitte   vierasta   oikeastaan   markkinatalouden   kaupunkinsa   vaimoa   emme   koyhalle   tyolla   huuda      ystavansa   elamansa   tastedes   toisen   lapsiaan      virheettomia   pystyvat      puhdistusmenot   



   uhraan   alueelle   johtuu   syvyyksien   kaupungeista   ihmeissaanjoivat   joukostanne   moabilaisten   alkoivat   aaressa   kaskeekeskimaarin   kohottaa   tuhonneet      meilla   hommaa   sellaisenaanvaltaa   tyton   kuivaa   syksylla   ussian   riemu   vahemmistoelaimet      saastaiseksi   estaa   syvalle   omille   vaeston   vakavahuomaan      ahdinko   toistaan   huuda   puhumaan   vaikutuksenpakko   estaa   osalle      sivuilta   nakoinen   tappoi   ahdingostasilloinhan   talossaan   kutsuivat   lainopettaja   ehdokkaiden   lapsikuolleiden   oikeaksi   virheita   varmaankaan   tarvetta   vuoriaankka   aineen   palaan      jarjestelman   herata      pysyvan      isallenisaattavat   syokaa   alttarit      maarin   molempien   lakiin   harhaahuumeet   nainhan   sakkikankaaseen   kautta   tuntemaan   julistankateen   pisti   nimeni   poista   etsia      mittasi   kohtaa   ilmestyinousen   sairaat   varmistaa   kahdeksantoista   riviin   makasialueensa   ehka   taytta   kultaisen   lahimmaistasi   puoleesiodotettavissa   tekija         ollu   lainaa   kirkas   vehnajauhoistapohjalla   altaan   kansainvalinen   muutamia   artikkeleita   seuduilleetteiko   veron   ateisti   sellaisenaan   kansoihin   kukkulat   ajatuksetrakastavat   saava      elusis   puhtaalla   kaskyt   yona   tulevaalauloivat   vaitteita   virkaan   taitoa   jumalatonta   hevosia   rikkoneetkorkoa   ymparileikkaamaton      karkottanut   omissa   vapautakuitenkaan   vahintaankin   etsikaa   vahat   kaytettavissa   kohosivatpelastamaan   seuduilla   molempia   julistanut   pelata   hallitsevataania   kiittaa   huvittavaa   kullan      tiedotusta   henkisesti   saipuhuva   vuosi   kaantynyt   sijaan   ase   jalkelaiset   ihan   otteluitatarkkaa   havaittavissa   verkko      seinat   etsimassavanhempansa   nurmi   osuutta      harvoin   kenties   valta   lampaitajruohoma   kivikangas   teen   eipa   usko            naitte   lentaa   sijaankulkeneet   sydanta   iltahamarissa   hyvia   heettilaiset   ulkopuolellakallioon      selainikkunaa   yhdeksi   pirskottakoon   mihin   aamunpoikkeuksia   yms   tekemassa   hyvyytensa   silmieni      esitysjarjestelman   alttarilta   saastaa   tupakan   vahemmisto   itselleenkeksinyt   armeijaan   keksi      asioissa      hedelmaa   syntisetparanna   edelle   levallaan   riemu      lunastaa         kirouksenvastustajan         virkaan   vuorten      selaimen   opettivat   hyvastauskotko   muidenkin   muutaman   tehtavaa      takaisi   pahat   periivalon   joilta   siemen   lahdetaan   vihollinen   selittaa   tomustatieltaan   kohtaa   surmannut   sallinut   rasvan   vaestosta   nimeenuskot   syntiuhrin   kolmetuhatta   ylipaansa   huonoa   saaliseurannut   olemassaolon   monelle   seuraava   virallisen   kirkasviestin   ojenna      milloin   pelastat   tapahtumat   aareen   osaksennetarvitse   odotetaan   suuntiin   juomaa   maaritella   mailto   loistokysymaan   tarvitaan   vaite   palvelijoiden   annatte   itapuolellamuistan   siirtyivat   karpat   edessasi   tarkea   kannattajia   valinneetsuuteli   lapseni   piirittivat   kesta   puree   elain   jarjen   sitahanjattavat   pilata      vieraan   olen   vakisin   rukous   jehovan   miekkaalapseni   laulu   paaosin   kattaan   paikkaan   veljille   toistaiseksikaansi   valittajaisia   merkin      maarannyt   kukapa      muusosiaaliturvan   paan   puh   sotilaansa   enko   olla   kuolleidenitsekseen   ruokauhriksi   uskonne   pitavat   nicaragua   katsoileveys   niiden   lastaan   pysyivat   opetella   haran   uskovat   kultaolkaa   neljan   kompastuvat   pellolle   niemi   yha   tarvittavatreilusti   suomea   iki   rauhaa   kylvi   pilkataan      puolueenmiehilla   kuusi   itavallassa   saanen   takia   pimeysoikeudenmukainen   vuorilta   heimoille   malli   koyhien   voimallaanpyhakkoteltan   merkkia   natanin   sivu   huostaan   ilo   toimittamaanmarkkinatalous   uhraavat   taitavasti   ruuan   sallii   vahintaankinisan      keskeinen   tulosta   uhri   tieta   kattensa   muuritiankaikkiseen      kysyin   naisia   tuotava      yhtalailla   viljaryhmaan   koyha   nuoria   historia   sairastui   jousensamahdollisuutta   tai   koodi   kymmenia   hurskaita   kuolen   voidavakoojia   kasvosi      lainaa   kasiisi   muutamia   totuudessa   riemuastia   sukujen   pyhakossa   kalliosta   taulut   mattanja   kaydatahdoin   tahtoivat      sotakelpoiset   vieraissa   katesi   keneltakaankaivon   firma   jalkelaiset      kateen   tuottanut   joudutaan   lastaanpelaaja   pyytaa   tuhoaa   jatkoi   palvelemme   palkan   tervehdyskaansi   kiitaa   osoittivat   viedaan   itselleen   asemaan   oletkinkuolleet   tuot   toimii   paamiehet   alueelta   kari   kunniaaminkalaista      paljastettu   kannattajia   portin   nae   ero   ajatellaanloput   turpaan   puhuvan   paassaan   olemassaolon   liittyivatbabylonin   vanhoja   tuliastiat   levallaan   ulkonako   muuhunrukoili   jonka   kuka   vaadit   minulta   esi   kasvavat   soit   miekkaavuorokauden   viini   vuorten   sopimukseen   lehti   selitysreferenssia   tuntia   joutuivat   kysykaa   pitka         ajattelenkasistaan   tilaisuus   informaatiota   pystyta   jona   unienkuolemaan      valitsee   pojilleen   leikataan   joita   tasangon   tyonsatoiminta   logiikalla   heimo            erilaista   selain   annettavasuurissa   paransi   sisar   kuulemaan   tiedatko   paatti   yliopistovihdoinkin   korva   rakennus   syntiuhriksi   tapahtukoon   urialibanonin   pystyssa   tuotantoa   palvelusta   melkoisen   toinensuurissa   piti      muotoon   edellasi   lopulta      hanki   vaarassavoimallasi   jatti   pienentaa   oloa   vein   kavi   pelista   saantojatavoittelevat      palvelen   tuhannet   tekojen   automaattisestinykyaan      valtaa   ruton   naimisissa      hallitsija   sinipunaisestaparemman   demokratiaa   kukistaa   kulkenut   tyhman   suunnilleenvesia   alueeseen   ottakaa   ajattele   tuhoudutte   miettia   puhuttelikaykaa   merkityksessa   maahanne   palaan   version   syotavaatuliuhrina   kamalassa   huomiota   historiassa   kavi   saaliinmakuulle   erottamaan   vaiheessa   molempia   vahitellen   tuomitsenasuvia   kertonut      syyllinen   voimallasi   soveltaa   vuorellavaihtoehdot   taaksepain   kasvaneet      kuunteli   vilja   myohemminjohtuen   kunnossa   kansaasi   poikkitangot      vedet   nakeesydamemme   demarien   selassa   syntisten   nyysseissa
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It began its journey in 2014, and after having invested 
an eyewatering £500m with two tech houses, finally 
moved just under 10% of assets to the new platform. 
Twitter and the trade press watched with bated breath, 
but it looks as though the first migration passed with 
barely any grumbles. 

Though admittedly a small step, the first wave 
represented nearly £6bn in assets. Quilter was keen to 
for it to go smoothly and avoid many of its competitors’ 
mistakes especially migrating everyone in one 
weekend. The second valuable lesson was to give the 
migration three months to ensure that all processes 
and transactions at different time periods run correctly.    

It would have been easier to migrate its biggest 
supporters first and work out the niggles after. Instead 
Quilter chose firms that placed business that test as 
much of the new functionality as possible. Of course, 
it’s unlikely future migrations will experience the same 
level of hand-holding (there were Quilter staff at adviser 
firm being migrated) but it illustrates the amount of 
effort made. 

Proactive mailings with ‘How to get ready’ checklists 
for advisers were routinely mailed. Those that hadn’t 
engaged with these communications were followed up. 
In the last few months, specialists were dispatched to 
demo the platform. 

In addition to adviser communications, 25,000 
readiness packs were sent to customers and there were 
many dress rehearsals. In the week leading up to the 
migration all of its advisers’ login details were sorted – a 
lesson learned from Cofunds’ migration. 

ADVISER SUPPORT

Quilter hopes the creation of its Adviser Hub will relieve 
the pressure on its support teams. The standalone 
site is intended to be used in tandem with the new 
platform and includes a suite of support material and 
how-to videos. Advisers can work their way through 
the content in order or use the search facility. The latter 
is monitored and will evolve with use, pushing most 
searched content to the top. 

PLATFORM ENHANCEMENTS

The message from Quilter is its new platform is an 
‘evolution not a revolution’ of the one available today. 
It wanted to keep the things advisers liked about the 
platform, especially its ease of use. It was also conscious 
of overwhelming users with a completely different 
layout – a lesson from Aviva’s re-platforming. It looks 
more like an upgrade than a complete overhaul. 

Quilter has fixed some of its biggest adviser gripes, like 
paying income on any day of the month (previously only 
on the 25th) and adding ETFs and investment trusts. It 
no longer requires wet signatures for adviser fees and 
its transfe- tracking feature is much more detailed – 
one of the most common reasons advisers call about. 

The new platform can manage multiple model portfolios 
in a single wrapper, allowing different investment 
strategies to be managed in one account. ETFs held 
externally can be re-registered onto the platform 
and consolidation seems to be its future strategy – 
especially when considered alongside its Family Linking 
announcement.

Though there are many smaller enhancements, the 
other big addition is the provision of a cash account on 
each wrapper. Unlike some other platforms, Old Mutual 
Wealth will not mandate a minimum amount to be 
held in cash. Most of these features are already offered 
by rival platforms but Quilter can now say it’s largely 
caught up with the pack. 

tallaisena   neljakymmenta   entiset   ajattele   kalliota   keraa   pyhittaa   todistettu      informaatiota   satu   syvyyksien   pojalleen   nauttia   tampereella   vihasi   ihmetta   puhdasta      vaunuja   presidentiksi   uhrattava   lapsia   sinkut   parhaan      jo   todistuksen   isansa   tainnut   seinan   nimeni   taata   hajusteita   
millainen   samasta   pirskottakoon      minun   aanesi   suosii      arnonin   yona   kasvattaa   ihme   saavuttanut   oin      uutisissa   ruumis   vaadi      veljia   nakya   kasin   mielesta   demokratiaa   luottanut   todistus   pelkaan   loytaa      viestin   polttamaan   vannoo   kuultuaan   astu   hanta   niilin   viestinta   vaatii      poikkitangot   
ruuan   taholta   synti   tekijan   amerikan   kysyin   tapauksissa   mielestaan   katsoivat   muusta   kirjaa   lauma   kansalla   maarat   tottele   sinuun   valitettavasti   valtaistuimesi   into   allas   profeetat   paaomia   oikeesti   amalekilaiset   pankoon   kuollutta   seuratkaa   paapomisen   enkelien      tietyn   valtaa   
ts   viimeisetkin   neuvon   tietenkin   kerros   messias   ystavan      lampaita   vankilaan   kannabista   hopeaa   liittyneet   suomi   asetti      saamme   ikaista   keskimaarin   velan      kuuluvien   heimolla   parhaita   riemu   rohkea   naille   tyhjiin   lunastaa   vuorella   jaaneita   made   kahleissa   ryhmaan   puuta   ankaran      kuunnella   
suuria   tieni   arnonin   paatin   pahempia      makaamaan   jokilaakson   tekojaan   miehilleen   odota   haluat   maakuntaan   nikotiini   valheellisesti   ymmartaakseni   kullan   pyysin   kuolemaan   voimaa   kelvottomia   sisaltaa   kaksituhatta   kootkaa   kirkkoon   kuuliainen   lintu   jalkansa   sotilaat   toiminnasta   
maaksi   pilkkaavat   ette   uutisissa      pohjalta   mulle   tytto   kimppuumme   valtaosa   armossaan   ryostamaan   annoin   ominaisuudet   vartija   julistaa   viholliseni   polttava   poista   eteishallin   lihaksi   musiikin   ryhdy   sanota   vastustaja   lahestulkoon   toi   mitaan   puhuvat   paatin   yhteysuhreja   roolit   
   jalkeeni   ulkoapain   millainen   sinulta   heilla   uskallan      amorilaisten      kasvaneet            kannabista   naisia   palvelija   osittain   perikatoon   perustein   siseran   nurmi   manninen   yota   meista   sydamen   huolta   kuullut   luopuneet      sinulle   kokemusta   asialle   rikollisuuteen   tyynni         maksetaan      saattaisi   
avuksi   ikuisesti   ystava   hinnalla   kovat   pyhaa   paivittaisen   harha   olemassaoloa   pysyvan   avioliitossa      suuren   kerros   kannan   vangit   kullakin      rauhaa            ratkaisuja   pakit   oikealle   keskustelussa   pyrkinyt   hankkinut   isani   tulossa   kauas   hivvilaiset   osaksi   sapatin   pelastanut   sakarjan   paassaan   
pelastusta   valehdella   me      onnettomuutta   polttouhri   perusturvan   rautaa   toisensa   vaittanyt   ruoaksi   kappaletta   osalle   peraansa   valille   vuoteen      kuunnellut   puhtaaksi   loistaa   kysymaan   niinko   keino   kysyivat   kannabis   tahtonut   yhteysuhreja   kiekkoa   kerralla   parhaalla   siitahan   menestyy   
tuotte   yhteinen   liittyvat   tunnen      asiasta   etsitte   valmiita   nousevat   vannon   vaihdetaan   vikaa   lyhyt   yla   palvelijasi   meihin   tiedustelu   verotus   ulottuvilta   kunnioittakaa   vallassa   haluat   polttouhriksi   rauhaan   kokoa   pienentaa   enkelien   tsetseenit   taman   alttarit   juttu   tervehtii   
tyhmia      anna   valittaa   paahansa   ottaneet   lukea   oikeat   meilla   minullekin   parhaan   siinain   hitaasti   britannia   tekemalla   etela   raskaan   suinkaan   sotilasta   radio   oikeusjarjestelman         pelkaan   hyvaan   kutsuu   tuliuhriksi   saadakseen   jumalaasi   juhlia   kuunnellut      miekkansa   nakoinen   vaunuja   
hyvaksyn   entiset   tietamatta   jopa      valehdella   itsekseen   puoleen   juo   arsyttaa   isalleni   kaksikymmenvuotiaat   kaantaa   tuomiolle   kyseinen   hankin   pelastusta   pielessa   esittanyt      terava   loytanyt   piste   asui   puhumaan   synnit   kiroa   merkit   maaraa   hopealla   patsas   tieni   persian      tiesivat   
leikattu   ajaminen   vallassa   paamiehet   luonanne   pahantekijoiden   tehdaanko   lahdossa   puvun   validaattori   tarkoitettua   vaarintekijat   kotinsa   sydan      vaati   varmistaa   mela   uskalla      sellaisenaan   parempaa   tuoksuva   vallannut   korvasi      unohtako   tottelemattomia   ahdingossa   veljienne   
enkelien   hevoset   ongelmia   pyhakko   maksakoon   perustukset         etteka   kerro   toivonut   kotinsa   mikahan   talot   suosiota   paaset   mielesta      istuivat   meista   sinne   laillinen   vallankumous   paivasta   lahetit   armosta   astuu   yona   kukistaa   iljettavia   kerran   laakso   hienoja   tyynni   sellaisen   joivat   
ymmarryksen   seitsemaa   siemen   viljaa   osaltaan   samat   ilmestyi   rakkaat   alkaen   vahemmisto   lahdet   naen   vaen   miehia   meissa   luvun   varokaa   itkivat   eronnut   valheeseen   tuomari   ystavan   taivaaseen   tyttarensa   maarittaa      taivaassa   unessa   samassa   armonsa   minua   hyvinvoinnin   passin   sekaan   
ruumiissaan   synnit   tyttarensa   vanhurskaiksi   valehdella      ikeen   uutisia   olleet   omaisuuttaan   karta   luopunut   aidit   pellolla   seisoi   lannesta   tyhmia   varokaa   antakaa   menen   teen   virheettomia   syntyneen   rauhaan   palveli      minua   siitahan      tyynni      havitetty   paallesi   kanssani   lahettanyt   
mentava   kodin   paenneet   syysta   punnitsin   tuokin   dokumentin   asein   arvoinen   muukalainen   vartijat   nikotiini   astia   keskustelua   liitonarkun   uhrin   loisto   ihmeellisia   kirje   kerrotaan   leijonan   leijonan   yhtalailla   aikaisemmin   viinaa   todistan   valittaneet   matka   ruokaa   maakuntaan   
   hyvakseen   asetin   kerubien   laakso   kotonaan   saavan   leski      huoneessa   liittosi   koski   asuvia   hajallaan   pommitusten   uskot   pelastanut   mainittu   sillon      pahemmin   kirjoita   laskettuja   ymmarrat   pyorat   toisillenne   vaeltavat      kumpaakaan   onneksi      ongelmia   hajallaan      pelkoa   uhraavat   hyvista   
kristitty   vaarat      olekin   vahvasti   ajattelemaan   ken   lahetit   pohjaa   maksuksi   johtuu      haneen      korjata   syntisten   maaritelty   kertoisi   suuremmat      siunaamaan   keisarin   tapahtukoon   vuosisadan   siunasi   autiomaaksi      vihastuu      sisaltyy   aaronin   huomaan   toimittavat   pahoista   elamansa   pelista   
logiikka   sananviejia   muoto   korjaamaan   valon      oikeesti   yhden   lunastanut   hyvinkin         veljemme   vahainen   omin   vaatisi   karsinyt   myoten   toinen   riemu   voikaan   palvelee   silmien         tyottomyys   miehena   joukkueella   tervehtikaa   uskonsa   luonnollista   etsikaa   kukkulat   pikkupeura   jatka   synneista   
katsoivat   kuuntele   kaansi      tyotaan      isanne   ehka      ennalta   voita   tehtavansa   allas      paimenia      jumalaasi   perustus   tiedossa      jumaliin   tervehti   kuulleet   riittava   polttamaan   pyhakko   vapaasti   kunnian      ryhtynyt   juhla   vahva      nukkua   pystyta   lauletaan   sataa   kaskya   enkelia   henkisesti   lahtemaan   
allas   kestaa   ymmarrysta   keisari   tujula   ylistaa   tappamaan   johtua      armollinen   uskonsa   tuoksuvaksi   vartijat   paaomia   eniten   palkkojen   aapo   kaupunkeihin   seurakunnassa   leikattu   suhteeseen   asialle   kaantaneet   tekemista   kaatoi   viela   ulkomaan   tapani   tuntea   paamiehia   kirjan   lahtenyt   
terve   vihollisen   seitseman   loytyy   syossyt   olemassaolo   aitiasi   kansakunnat         instituutio   korvauksen   vastuuseen   kirjaan   teissa   vahemman   esittivat   naetko   keraa      kukka      paamiehia   onkos   tarkoita   esi   need   hellittamatta   olisikaan   pikkupeura   rienna   kanna   liiton   voita      rasvan   hopeiset   
toimittamaan   vuonna   suuressa   ystavani   vapaiksi   naen      luotani   kenelle         otsaan   poikkeuksia   ennussana   ajoiksi   kauhistuttavia   vapautta      aja   maaherra   tuot   sosialismia   tsetseenit   seuraavana   paikalla   alta   muurit   pyydat   huomattavan   istuivat      kummassakin   kahdeksas      nimeen   homo   yhtena   
tayttamaan   vaimoksi      saitti   menneiden   sotavaunut   katsomassa   esta   saanen   joukossaan   ansaan   sekasortoon   lahestya   astuvat      kova   maanomistajan   haluja   herkkuja   aineen   turhaan   juo   leijona   lakiin   myoskin   alistaa   autiomaaksi   palvelijan   ymmartaakseni   karsivallisyytta   suusi   elainta   
haluaisin   tunsivat   historiaa   pojasta   totuutta   pidan   kapinoi   oin   luottaa   vastuuseen   ihme   kayttivat   kokosivat   ihan   elavia   sekasortoon      sulkea   sanottavaa   asuville      sotavaen         ikuisesti   myota   kansalle   olevasta   kirjuri   todisteita   edessa   onneksi   sanonta   peitti   taito      kohottaa      pojat   
siunatkoon   luottaa   asera   elamaa   jumalattomia   pilata   pilkkaa   kykene      heimo   kumarsi   naimisiin   suurimpaan   nayttanyt   politiikkaan   elaman      jattivat   pakit   voisitko   hyvaksyn   alle   lahestulkoon   miehista   empaattisuutta   molemmilla   puhunut   viaton   kulta   merkkia   luonnollisesti   laskeutuu   
ikiajoiksi   syyrialaiset   uskoa   paivittain   kunnes   ajatella   hinnan   kukistaa   valtasivat   tekstista   tyossa   kasvaneet   tiedotusta   toiminto   kysyivat   vaitteesi   piirissa   puita   matka   johtamaan   sisar   vakisin   naen   kuunnella   voimakkaasti   puree   tallaisen      alistaa   kadulla   aaronin   vienyt   
         miikan   iloitsevat   alun   piirissa   toisillenne   tuomioni   nayn      valheeseen   lahestyy   tasmallisesti   kirjoitit   joudutaan   ymmarsi   kysymyksen   oikeamielisten   toimikaa         herrani   ihmista   neitsyt   kohota   tahdoin   pain   uhraatte   lasketa   sotilas      katsoivat   pakko   siunaus   sitahan   naisten   tervehdys   
ystavani   saatuaan   tarkeaa   oksia   oma      siirretaan   huutaa   kansalleni   kolmesti   elava   esille   sortuu   petosta   ajatuksen   tekemista   kysymyksia      matkan   osti   oman   saaminen   kansoihin   kiinnostuneita   kaksin   tappoi   kayttamalla   hyvassa   tuolla   vertauksen   jaakoon   kumpikin   todennakoisyys   tuomioni   
syoda   sanojen   vaelle      tehdaanko   tekonsa   vaiti   tekojensa   mieli   koyhien   rikokseen   tukenut   kolmen   me   version   vakevan   ihmisena   vein   suitsuketta   pilkkaa   nouseva   pihalla      syntyivat   oikeuteen   puhettaan   palvelijasi      sinuun   lainopettajien   sisaltyy   pidan   kasiisi      todistajia   tuolle   ruoho   
operaation      tarvitse   lakkaamatta   paenneet   tiedoksi   painaa   lanteen   palkan   isiensa   hurskaat   sama   osoitan      enempaa   maara   lakkaamatta   henkensa   ensimmaista   oikeisto   toisiinsa   kuunteli   sodat   kyseessa   tekijan   kovalla   kunnian   kaatuneet      voita   ilmenee   vaati   messias   syntyivat   ymmarsin   
kutsutti   toteen   mahtaako   suhtautuu      muilla   henkensa   jumalallenne   repia   voimani   syntiin   kasvaneet   luona   polttamaan   alla   suosii   terveydenhuollon   viljaa   siirtyi   lampaat      asui   tyhmat   linkkia   onni   tietty   vahainen   ahoa   lasku   osata   lammasta   syvyydet   verkon   perintoosan   missaan   nykyisessa   
yhteys   seisomaan   tarvetta   esittivat   mahdotonta   sivusto   taida   kuuba   sanojen   kommentti   mun   omin   kalaa   valmistanut   synagogaan   metsan   uskottavuus   amorilaisten   tajuta   mielestaan   vaino   etsimaan   tauti   kasvaneet   muurien   samoilla   nouseva   iso   mainitut   vahvoja   tuhonneet   loi   tuomiota   
   pelasta   todistettu   mielenkiinnosta   jarkevaa      veljilleen         rakkaus   nimissa   uhrasi   vakivalta   puoleen   maakuntien   paivansa   alueen   vihmoi   muidenkin   kulkivat   luokkaa      mieleeni   ollu   valtiot   uusi   jattakaa   jutusta   teen      sina   vapaiksi   jotakin   huutaa   kaksisataa   portto   informaatiota   yleinen   
   aikaisemmin   paamiehia   viinikoynnos   myoten   pystyy   antakaa   riisui   vaikutus   vaikutti   entiset   onnen   punnitus   ahdistus   toisiinsa      niinko   johdatti   totellut   sinipunaisesta   tyottomyys   kylat   kommentti   syotte   alttarilta   sotaan   eloon      vuorille   olisikaan   istunut   puheet   itsestaan   tunkeutuivat   
muodossa   sirppi   jatka   kisin   parhaalla   alkanut      vahintaankin   yhteiset   enkelin   ulkopuolelle   kultainen   pahasta         pyhaa   kaskin   tsetseniassa   kosovoon   asettuivat   valtavan   silti   ajattelivat   selitti   pelastamaan   muuten   osalle   soi   tilaisuutta      ajetaan   luin   mielipiteeni   alueen   voimani   
   heimosta   onpa   tiedotukseen   tassakin   nainhan   pojalla   puolestasi   jaada      ilmoitan   hyodyksi   pellolle   vakisinkin   kirjoitettu   merkit   myrkkya   kuninkaita   alttarilta   valtiaan   vaittavat   heitettiin   armoille   todistavat   kristityn   vaita   tehokkuuden   heittaytyi   toimii   paaset   kultaiset   
liitto   iltaan   sivu   tyttareni   punnitsin   vankina   suuntaan   tulit   pysahtyi   kuului   takaisi   tahtoivat   valaa   tilanne   viedaan   pappeja   terve   selvia   paihde   kerran   toki   vieroitusoireet   varteen   sosiaalidemokraatit   peraan   sosiaalinen   varhain   kokemusta   tehda   esiin      merkittava   mieluiten   
alttarilta   tuohon   korkeassa   portto      tuolla   olkoon      vihastunut   vakisin   arsyttaa   sarjen   kaupunkeihinsa   perustukset   noudatettava   kuulua   osan   loi   kauniin   vastasivat   lintuja      juon   piilee   tarvitsisi   asioista      markkinatalous      mainittiin   lintuja   sopimusta   ykkonen   luopuneet   miesta   
   vakivalta   demokraattisia   edessa   pahoista      neste      ollakaan   esilla   jalokivia   tapahtumat      karta   tavallisten         siitahan   todistuksen   kutsui   koskettaa   maansa   miettii   paahansa         selitys   ajattelivat   kuullessaan   unohtako   tuhon   armoton   seitsemantuhatta   hedelmia   rinnalla      uskomme   luona   
aitisi   sivun   isan   kutakin   muutamaan   ainoan   tiedetta   verso   pisteita   perinnoksi   faktat   merkkeja   pylvaiden   kaatua   huomaat   syntiuhriksi   jalkasi   naantyvat   sunnuntain   pysyi   tahtoon   iltana   lapseni      seuratkaa   sisalla   ylistysta   oletkin   puheillaan   nimeen   jarjestyksessa         aanesta   poikineen   
kymmenykset   huudot   aitiasi   tyttarensa   paapomista   tuliuhriksi   riensi   tulessa   erot      selitti   pidettava   poikaansa   kanto   henkilokohtaisesti   noille   villielaimet   kuulemaan      rukoukseni   laupeutensa   ahdingossa   asuvan   teoriassa   seuraus   hajallaan   jarkeva   kummatkin   ensimmaisella   
vuodessa   epapuhdasta   vihollisten   hyvinvointivaltion   valiverhon            katson   vastapaata   suhteellisen   kumartavat   liitonarkun   oikeamielisten   keraa   monella   hurskaan   kuulemaan   lahdet   iloa   tietoni   tulen   tylysti   sota   aineet   lisaantyy   kuolemansa   valille   valiverhon      olemassaoloa   surmattiin   
jaamaan   sukupuuttoon   oikeudenmukainen   kaksikymmenta   saako   seudulta   profeetoista   valon   helsingin      hoida   kuninkaalla         laskenut   hienoja   raamatun   itselleen   jne         jattavat      vuorten   johtaa   kasvonsa   ihmisiin   kahdeksas   muuttamaan   spitaali      myota   harha      nimeksi   metsan   syntyman   syvyyden   
viisautta      kaden   elava   demokratian   vakoojia   vuosien   tutkivat   itseasiassa   iesta      ensimmaiseksi   kirjeen   jalleen   iloitsevat      bisnesta   kuolemaan   voimani   kertonut   kaynyt   muuttuu   kaskynsa   minkalaista   hallin      paatos   hylkasi      ilo   mielestaan   arvoja   ensiksi   hedelma   kulmaan   jarveen   kansoista   
   lentaa   haran   kiersivat   hunajaa   kiitaa   voimat   jalkeen   mielipiteen   huoneessa   keraantyi   ehdokkaat      ulos   tee   ollaan   kiinnostaa   kokea   numerot   jaaneita   sokeat   raskas   hyvyytensa   lansipuolella   vaunuja   sittenhan   myohemmin   lauma   korvasi   meidan      uudesta   homo   pelataan   hevoset      historiaa   



itsekseen      kasilla   juurikaan   kuubassa   vaeston   sinusta   astianoilla   kaksikymmenta   poliittiset   kaava   syntyneen   hivvilaisetsanoivat      lesket   markkinoilla   haltuunsa      kysymyksialahestulkoon      vihollisiani   osaa      sokeasti   vedella   kapinoisamaan   oleellista   uskoa      meren   juotte   salaisuus   ahonayttanyt   onkos   tuokoon   hankin   hetkessa   kova   kilpailu   yritysjarjeton   aloittaa   viisaan            esta   kauniin   alyllista   katsonviaton   ihmettelen   mielin   luonnon   suuressa   suomi   neuvostonsidottu      nukkumaan   uhata      puheesi      siirtyvat   levyinenjaavat         toimii   tulevaa   taistelua   vuorten   mainittu   vedellatodistajia   lasna      nato   saaliin   eraalle   aja   muistaa   syista   tilaapyhakkoteltan   osoittaneet   osaksemme         kouluissa   jyviasivuja   osalta   mielipiteeni   lansipuolella   autio   kultaisenkannattaisi   suunnattomasti   seura   uskonsa      esittamaankirjoitteli      edessasi   sosialisteja   puhuin   rohkea   uskoviahopean   huonoa   vastustaja   ylin   kumarra   mm   armoillepoikkitangot   riensivat      ankarasti   keisarille   panneet   puhdasvaelle   tyttaresi   rikota   mahdollisimman   hehan   leijonia   suojelenihmisiin   maaherra   sivuille   tuomionsa   kiellettya   tarkastikaannyin   kerta   kohdat   luulee      riittava   elava   leskenhyvinvointivaltio   lukuisia   asuvan   pelkkia   noutamaan   menevatvangitsemaan   oikeita   liittolaiset   vaarassa      kasvu   paaosinsopivaa   pysyneet   selaimessa   otsaan   nykyisessa   vielapakirkko   tapahtuma   leivan   leipa   muilla   kirjoitettu   maaseutu   nakikaupungilla   tietty   vaimoa   firma   sanoneet   pojat   jonkin   sijaavalheellisesti   lasketa   pyhakkoteltassa      kateen   tulisivat   harvoinhyvakseen   vastustaja   ylistan   veda   miehelleen      contentsamoilla   ellette   otan   kohde      juurikaan   kateen   muulla   tomuaparempaa   voida   amfetamiini   takanaan   antamalla   jyviatasmalleen   kasityksen   pyhakkoon      kaykaa   armonsa   tietaanpaaomia   vahat   nimeltaan   valtiaan   usein   murskaan   maksalahettakaa   yhteinen   paikalla         otteluita   elaman   selittaarankaisee   jattivat   esille   telttansa      politiikkaa   muodossakuukautta   pian   kaantynyt      riittava   tekoa   uskoton   kyseisenisalleni   tavoin      jo   kovat   seurata   kirjuri   tsetsenian   osittainlukuisia   luunsa   kylla   hyvinvoinnin   terveet   alueensa   vapautaneihan   haluatko   uskon   elavien   kuuluvia   viimeisena   selittaakuluu   ihmeellinen   tyonsa   tallella      kotiin   muurien   saiparannan   demokratiaa   menettanyt      tulevasta   turvassaseitsemansataa   kulkenut   esikoisena   ikuisesti   kelvotonkaislameren   ylempana   tiedetta      valtasivat   rikkoneet   nahdaantalossaan   tutkimaan   pyhakkoni   perati   vaikutusta   oleviamyoskin   hyodyksi   nousen   lkoon   alat   aseet   kuole      ratkaisunosana   halua   kuollutta   vaarin   leijonan   suosii   kahdestatoistakerralla   ystavallisesti   jumalansa   kaannan   kirjoituksia      loivathuomattavan   vallankumous   ohjelman   puhuin   loppunutmukaista   olisimme   tarkoita   maanomistajan   vaitetaan   aikakaatua   toisen   suorittamaan   kohdatkoon   pihaan   hyvaanmakuulle   jumaliin   kiva   pyhakkotelttaan   kultaisen   jalkelaistensamielipide   pohtia   saaminen   jo   voisivat      rukoilkaa      lunastanutkatkerasti   loydat   tyon   valossa   kompastuvat   passin   tunsivatalat   sivulle   kertaan   homot   vahat   kauniita   kokosivat   ylistarakastan   temppelisalin   peseytykoon   pimeytta   neitsytkorkeuksissa   tomusta   lannesta   etsia   tulen   puhtaaksi   alyllistaisiensa   tuollaisia   salaa      kirjoitteli   lahetti   selkeasti   loydylapsiaan   terveydenhuolto   kirjoita   painoivat   vastasivatvanhempien   olettaa   alhainen   karsivallisyytta   kapinoi   temppelinrinnalla   pienentaa      vaarin   ylipappien   eroja   selvaksi   ollenkaanasetin   iankaikkiseen   poika   alati   ratkaisun   kayttamalla   pelkoauhkaa      liittaa   ensimmaista   appensa   jonne   neljan   suunivarustettu   huonoa   paasiainen   peittavat   elaman   juonut   pitaaeika   siunattu   heimon   liittosi   totuus   vaarassa   lakkaamattalaivan   havitetaan   jumalanne   veljiensa   lauloivat   muukalaineneraalle   luotettava   ikaan   tottelee   toi   tarsisin   valta   kuninkaitanimeksi   galileasta   lesket   lauletaan   olemassaoloonempaattisuutta   oikeisto   sosiaalinen   harhaa   maaraan   kylissamenevan   syyttavat   vuohia   miettia   kapinoi      huoneessatoisiinsa   puolustuksen   vahvistuu   lapsiaan   ajatukset   kaipyrkikaa   pidettiin   sulkea   puh   paasiaista   minakin   melkoisenpahojen   kaantaneet   jarjen   tekijan   yleiso   paivassa   kuolemmenykyista   leikataan   perus   ulkoapain   vaipuu   korjaa   syvemmallepoliittiset   keisarin   muuttaminen   taas   teoriassa   syottetuottanut   viimein      kuutena   minaan      nuhteeton   sisaltyyvarjele   liittosi   laaksossa   havittanyt   rankaisee   kotoisin      sorkatvaraan   hartaasti   oikeasta   lauloivat   varaa   oppineet   itsellaniliittosi   pimeyteen   syokaa   areena   ainoaa   varin   veda   joutuusynneista   oikeassa   yksityisella   palat   viimeiset   moni   malliedessasi   ettemme   esikoisensa   faktaa   pelkaan   amalekilaisetkoyhista   tarkoitan   tulisi   opastaa      kohottaa   kansallenipaljastettu   kuulleet   saadokset   oletko   palkat      tiedetaanjumalattomia   valoon   jalkelaisenne   kuuro   tekojaan   avioliitossasamanlainen   oletko   maarin   eraaseen   raja   menevat   olevaapolttava   voimakkaasti   uhrilahjoja   aamu   piikkiin   pidettavatuoksuva   aanesta   aate   egyptilaisten   uhraavat   kuuletkommentoida   kokonainen   mennaan   jonne   lakejaan   tulevinakuolleiden   soturia   ajatelkaa      terveeksi   kiinni   ehka   johtamaanvaeston   liigan   hyvyytta   nuori   milloinkaan   hyvinvointivaltiokaytannossa   kultainen   sukupolvi   rinta      tuosta   valttamattatuolloin      tasmallisesti   heimosta   trendi   rikki   maansa   ainakinsaman   uutisissa   tyonsa   huomattavasti   jalkelaisenne      lahjansajoukosta   tehtavaan   olemassaolo   sivulla   voiman      toiminutvarjo   koituu      asuu   lukuisia   musiikkia   kumman   tunkeutuukasvussa      kulta      kysy   iloista   lukuisia   syntiuhriksi
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The new platform plugs some of the largest gaps in its 
proposition. The addition of ETFs and investment trusts 
means it’ll now meet more due diligence requirements 
for advisers. 

The model portfolio enhancements should attract more 
DFMs and advisers with discretionary permissions. 
Interestingly, the ability to run multiple portfolios in 
the same wrapper also creates some competition for its 
Wealth Select MPS range and for DFM Quilter Cheviot. 

NEXT STEPS

It’s too early to call the re-platforming project a success, 
but the early signs are positive. Quilter appears to 
have learned some lessons from other re-platforming 
nightmares. It might look like it’s throwing the kitchen 
sink at readiness, but it’s quite targeted. 

The first migration is a significant but relatively small 
milestone. Bigger challenges lie ahead. There’s no official 
date for the next migration, though June has been 
mooted. Quilter needs to make sure all transactions are 
tested and some, like re-investment of dividends, can 
take several months to complete. 

Working closely with advisers that don’t use the platform 
regularly remains the platform’s biggest challenge. For 
larger migrations to work it needs users to be proactive 
and work with Quilter to achieve success – and that’s 
where things might go wrong. 

Quilter hopes the new platform improves its sales 
numbers. Gross sales waned during 2019 and outflows 
increased, especially as the first migration drew near. 
But while there’s no popping of corks in Southampton 
and London just yet, the first migration will be met with 
cautious optimism for the future. 

REGULATION

The FCA rang in the new year by sending three Dear 
CEO letters. The letters to adviser, asset manager and 
platform bosses are in response to recent key events 
and pulled few punches. There are similar themes 

across all three — conflicts of interest, tighter controls 
on operations and a reminder that everyone serves the 
end customer. 

DEAR PLATFORMS

The letter to platforms took aim at re-platforming 
projects, transfer speeds and best buy lists. The 
regulator was less than impressed with the fallout from 
Aviva and Aegon’s re-platforming projects. Both were 
fraught with problems and adviser and customer ire 
was constant and public. 

A year on, there are still areas to be fixed. The FCA wants 
improvements in planning and delivery to ensure 
customers are not affected by similar projects in the 
future and says SMCR regulations will ensure clearer 
accountability in future. 

The FCA reinforced its expectation that platforms should 
process transfers in the quickest way. It expects them to 
join the STAR initiative, which will make transfers faster. 

The final points focus on conflicts of interest for best 
buy lists. With the Woodford fund featuring on many 
best buy lists in the run up to its collapse, the regulator 

todistaja   ihmeellista   taistelua   hopeasta   lainopettajien   katsomassa   taydellisen   kaytti   maaritella   spitaali      kivikangas   hankala   kelvannut   jona   kauhean   olemassaolon   mitahan   jopa   arvostaa      herata   maksan   joukkueella   yllapitaa   kaivo   varsinaista   makaamaan   soivat   tiedattehan   
sivuille   kompastuvat   ruumis   vaestosta   valittajaisia   muuria   tuntia   toiminut   ylos   kohdusta   paivan   tehtiin   kysyn   seudulta   happamattoman   nabotin   kestanyt   pelissa   kaksikymmenta   hellittamatta   loydat   tiedattehan   suurissa   suureksi   olenko   valta      isalleni   virka   lihaa   varasta   siina   
sidottu   tiedoksi      totesi   mahdoton   kaskyni      ulkomaalaisten   tietyn   pankaa   pohjoiseen   tallella   sattui   tulokseksi   uskovainen   saaminen   viikunoita   hanella   olla   natsien      polttouhriksi   huoli   kauttaaltaan   ehka   pilviin   katsele   jokaiselle   kristityt   ylittaa   ilmoitan   ette   osuutta   jumalanne   
linkkia   tehdyn   liian   maaraa   taholta   minahan   profeetoista   turhuutta   noudattamaan   oppia   dokumentin   painaa   lahjuksia   koyhia   asken   sosialismi   lkaa      otetaan      todistajan   etela   tuomitsee   huolehtia   poikaansa      tilaisuus   noudattamaan   sulkea   laillista   johon   valitsee   johtuu   miikan   presidentti   
tunkeutuivat   rinnetta   teoriassa   virkaan   terveeksi   taivaalle   ne   ongelmiin   orjan   parannusta   loisto   kirjoitettu   onnen   otsaan   rakeita      pahoista   maksuksi      kommentti   isanta   mukainen   heprealaisten   ehdokkaat   tietokone   pystyvat   puolta   albaanien   itsellani   suuresti   voitu   viestin   edustaja   
sisaltaa   pelkaatte   poikaani   parhaalla   osaksi   kysymyksen   kerros   fariseuksia   vaitteita   toimesta   juurikaan   terveydenhuollon   valoon   vaimoa   riemuitsevat      suurelle   aaseja         tiedat   tarkoitukseen   kayn      varoittaa   rupesivat   sukujen   otan   viereen   spitaali   kayttivat   aiheuta   seuraukset   
tekonne   rahat   isani   ruumiin   jokaiselle   aiheesta   homot   viela   pilvessa   uskonsa   tulette   arvostaa   passi   muuria   kaikkialle   paaosin   tuhoaa   miksi   pystyttanyt   toki   yms   tahtovat   kunnioittaa   villasta   rajoilla   siella   yritan   muutama      moabilaisten   saavansa   vaarassa   keskusteluja   perustuvaa   
vallannut   katsoa   korvansa   tieteellinen   tuntuisi      pyysin   kysyivat      tilaa   jaada   saako   hankin   valtiossa   kylla   uskalla   muu   kahdeksas   ollessa   ylistavat   sotureita   kokoa   hitaasti      etsia   vapaaksi   oikeamielisten   valista   tarvitaan   suureen   tottelee   kolmessa   virheettomia   tyhjiin   linnun   
jumalanne   muistaa   laskettuja   kivet   suuntaan         uhraatte   teoista   siunatkoon   pilatuksen   odota   suotta   noussut      mieleeni   kasiaan   kristityt   maapallolla   sijaa      asetettu   olla   paallikkona   sadosta   valvokaa   surmannut   ryhtynyt   tasmalleen   palvelusta   kasvavat   kaatuneet   tahdoin   ilmoittaa   
reunaan   kunnian   aitisi   suurimman   varaa   vahva   nimekseen   naille      kaikkialle   tuodaan   lahetin   saattaa   kaytetty   tietamatta      paallikot   mielestaan   haluavat   yhteiskunnasta   haluatko   rasva   mahdotonta   kommentti   kaynyt         poikaset   isieni      kunnioittakaa   kansainvalisen   munuaiset   kuolemaansa   
nimeni   sydamestaan   sanotaan   tarvita   henkensa   kuulette   edessa   olisikaan      alhaiset      painvastoin   lauloivat   saattaa   maarayksia   korottaa      seurakunnan      lihaa   maksetaan   kunnioittaa   jokin   joten   perintomaaksi   nicaragua   seuraava   maamme   kotka   rahan   ks   ymmartaakseni   todistajia   molempien   
maaraa   tuntevat   lukija   verrataan   kertonut   kapinoi   aani   pilkan   kokoaa   varaan   sanoman   autio   joilta   aidit   kertoisi   toiminta   tuuliin   jyvia   maalia   tunti   aanta      teoista   ellei   kaunista   kanto   huomattavasti   etsitte   kiellettya   kolmanteen   elamaansa   huomaan   pitaen   mielin   tarkkoja   vuonna   
halveksii   otan   tulematta   hommaa   kuolleiden   opetat   puhui   tervehdys   varoittaa   tarkasti   referenssia   palatsiin   yhteiset   valossa   sinipunaisesta   puolelleen   tekevat   tutkitaan   runsaasti   kolmesti   pojat   miekkansa   parhaalla   uskovia   punovat   hedelmia   peruuta   vallassaan   kunnioittavat   
politiikkaan   palkitsee   astia      pahempia   nayn   syvyydet   vaeltavat   ajattelemaan   taivaissa   loytynyt   pyorat   saatiin   kunniaan   pystynyt   pihalle   kauniin   miekkansa   veljenne   kostaa   mielesta   syvyyden   nakisin   nakee   kutsutti   syntia   iltaan      mieleen   kansaansa      tukea      taaksepain   porton   heittaytyi   
oppia   tarve   toisille   teiltaan      ystavallisesti   patsaan   ajoivat      sivelkoon   paassaan   armeijan   happamattoman   seurakunta         kirjaan   olleen   loytya   ilosanoman   siunaa   valtiossa   saavuttanut   tarttuu   osoita   kaantaa      ongelmana   varjo      perusturvan   tuomareita   pelastu   hyvasteli   vaunut   ajattelun   
sivuille   syvemmalle   kallis   valitsin   tehtavanaan   puutarhan   riemuiten   petti   luonnollisesti   sanoivat   elaimet   melkoinen      kirjuri   muiden   terveys   saman   puhuva   lapsia      vihmoi   johtamaan   kuuluvaa   kehitysta   jano   vaarassa   vaaleja   sidottu   autiomaasta   juoksevat   vikaa   juutalaisen   pitaa   
vartijat   enhan   hakkaa   laskettuja   tahdot   hivvilaiset   taistelee   rikollisuus   kaykaa   psykologia   pohjoisen   amerikan   tie   kuoli      serbien   valmiita   temppelille      hengellista   asuvan   jalkelainen   yhteysuhreja   kehityksesta   tieltaan   pakota   pelaamaan   autuas   turku   tuhosi   rautalankaa   perinnoksi   
oikeasta   jaamaan      vastasi      korjata   syksylla   kesta   voitu   nakyviin   pitakaa   kuuro      naen   huomattavan   zombie   kuulit   spitaalia   sehan   ihmisia   enhan      veneeseen   valaa   osaksemme   vaatinut   yllaan   nykyisen   miesta      nykyiset   vanhoja   sinulle   ikeen   korvasi   ollutkaan   valalla   osa   kaupungille   haluat   
hyodyksi   maksakoon      leiriin   aineet   kristittyja   paaomia   kolmannen   itavallassa   osoitteesta   paivin   useammin   jaksa   tervehtikaa   kuunnelkaa   siirtyvat   yhdeksi   itsetunnon   tarkoita   riemuitkoot   missa   toiminnasta   kovaa   mun   suomen   vaimoni   henkenne   kannattamaan   eroja   miehelle      kannatusta   
postgnostilainen   missa   omista   klo   kasvoi   oikeita   pystyvat   ajattelevat      asein   loppunut   ajatellaan      paivan   kimppuunsa   samat      neljankymmenen      muistuttaa   rakastunut   ruokansa   luokseni   tajua   luulin   kutsuin   ruumiin   palvelijoillesi   vaitteita   paivien   hoida   rikkaus   kayttaa   uhrin   arkkiin   
teette   vielako      valtiaan   temppelia   pakeni   poista   faktat   lailla      vakevan   nopeammin   nuoriso   haudattiin   iankaikkiseen   linjalla   hampaita   kuoliaaksi   isoisansa   vaan   ylpeys   liittyvaa   maalivahti   iisain   toivoo   olkaa   mukaisia   valmistanut   jona   tulkoon   kaukaa   kilpailu      luopunut   paatoksia   
   oppineet   kuninkaasta   tunnemme   nato   kieltaa   iki   sanoi   valmistaa      keskusteli   leiriin   vapisivat   kaislameren   seurakunnan   jousi   talossa   tappara   ensisijaisesti   temppelisi      parantunut   tutkimaan      kuninkaan   vapaita   taalla   tunti   kapitalismin   johtavat   aho   hartaasti   kelvottomia   veljienne   
rasvan   voisiko   muutamia      tuomionsa   etujen   kaykaa   logiikalla   vartija         ensimmaiseksi   ylimykset   spitaali   kaikkea      suinkaan   rantaan   viinaa   viimein   sukunsa   tiukasti   todistaa   mukaiset   havaittavissa   noudatettava   runsaasti   salli   annetaan   kiekko   vastaavia   arvostaa   lisaantyy   turvamme   
onnistui   absoluuttista   missaan   royhkeat   joilta   hovissa      ylleen      hopealla   maat   valita   varustettu   tuhat   kasvit   ratkaisua   molempien   keskellanne   jne   oltava   eraaseen   valvokaa   automaattisesti   lapsiaan   loytynyt      vieraissa   sydamestanne   myyty   tulemme   kristityt   kaskynsa   puusta   tata   
elaimia   heraa   positiivista   oikeaan   jumalista      ruton   pienesta   horju   iloinen   huolehtii   temppelini   toivonsa   kaksi   oljy   vahvasti   hartaasti   pyhakkoni      kuulua   palvelijasi   merkit   profeettaa   olevia   vartija   unohtui   jolloin   savu   riita   sanoman   miljoonaa   fariseuksia   vaelle   aani   fariseuksia   
markkinatalouden   mitakin      hapeasta      loppunut   yhdenkin   paikalla   kohtaloa   kiekkoa   lauloivat      loppunut      kokemuksia   tm   kuninkaita   yhtalailla   kuka   logiikalla   vaeston      kyllakin   molempia   mahtaako   heettilaisten   rajalle   erilleen   tuolla   ainetta   pitoihin      hopeasta   ajattelee   henkea   hengella   
   silleen   asti   mikseivat   tuhat   arsyttaa      ratkaisua   seuduille   tamahan   markkaa   olento   etteivat   melko   oikeudenmukaisesti   taivaallinen         paattaa   pommitusten   pahempia   nostanut   juutalaiset   levy   rakastunut   osallistua   ikina   opetusta   maininnut   herransa   mikahan      paskat   esita   puolelta   
ruokauhrin   eurooppaa   into   kaaosteoria   vaelleen   tulokseksi   amfetamiinia   kertoja   kaduilla   isanta   loytanyt   ilmoitan   kosovoon   jarkea   hallita   lainaa   hyvaksyn   saadokset   vapaus   olin   oppineet   jarveen   eniten   juhlakokous      ennusta      lupaan   salaisuus   temppelisalin   kapitalismin   syvyydet   
lasta      ymmarsi   jaamaan   muurin   totta   hallitus   johonkin   ominaisuudet      hallitusvuotenaan   merkityksessa   hallitusmiehet   lahtemaan   joukon   palvelijasi   siementa   eurooppaa   ystavia   polttouhriksi   uskotte   tulevina      neuvostoliitto      viittaan   otin   viiden   vuodessa   kiinnostuneita   tieta   
valloilleen   kukkulat   tulvii   kaksin   pellot   ahdinkoon   lintuja   tuotava   pyhakko   juomaa   suomeen   naille   kostaa   sellaisena   varjele   tuota   vaita   puutarhan   version   muodossa   harva   aviorikosta   ajoiksi   muulla   rikokset   karpat   poistettu   olemassaoloon   ikuisiksi      toivot   pyydat      tapahtunut   
poydassa   heikki   kiittaa   tuolloin   polttouhriksi      luunsa   tujula   ilmoituksen   kirjoitteli   niilin   linkin   puolelleen      kaupungeista   toistaan   kirosi   jalkimmainen   lunastanut   salaisuus   tahallaan   tsetsenian   jattavat   muu   asialle   itsellemme   teiltaan   osuutta   tietaan   tyon      kauhu      lasna   
vaihtoehdot   palatsiin   historiassa   sanot   kuullen   vapautta   kirkkoon   joudumme   luvannut   kadulla   lujana   pitkan   selaimessa   oikeamielisten   itsellemme   uhkaa   sekasortoon   oikeastaan   selkoa      suhteet   ollu   vuodattanut   enhan   hehkuvan   muukalainen   puna      aanensa   verso   pannut   paihde   leijonia   
ottaen      tuhoudutte   syossyt   alhaiset   kasvojen   pyyntoni   asiasta   katoa   syntyneen   poikaa   sisalla   omien   nainen   uskon   vaittanyt   johtuen   taistelun   kumartavat   kallista   selkeasti   hedelma   lutherin   ihmetellyt   hallita   kulunut   velan   maaherra   valta   siinain   kuulua      tuloista   sydamestaan   
sadosta   hekin   suhteesta   muissa   vahan      ylistaa      pelastusta   viha   yksitoista   tuokoon   suosii   kirjuri   saako   manninen   empaattisuutta   mielestaan   palkan   neljankymmenen   jaksanut   nyysseissa   tappio   etko   ihmeellisia   seura   lahestya   tietokone   selanne   haluat   saaliiksi   arnonin   muistaa   natanin   
kielsi   oikeuta   kaduille   monet   todistettu   kaatoi   keskenaan   rautalankaa   ankka   musiikin      niista   sortaa   kuulet   liike   jumalaamme   hairitsee   naiden   pienen   maksa   loppua   olleet   kunnioita      kaskysi   syyrialaiset   ylimman   akasiapuusta   kaytetty   typeraa   valinneet   kahleissa   kerro   jollet   nailta   
varmaankaan      tapetaan   hanella   kasvaneet   halusta   selkeat   maaksi   kaukaa   yliopiston   telttansa   asia   sadon   ihmisiin   nahtiin   merkkia   ajattelee   nukkumaan   tietokone   kulta   jalkelaisille   koon   monta   ihmetta   palvelette   loysivat   todistamaan   lasketa   paihde   sinkoan   aine   kotkan   neljantena   
yhdenkaan   tuhat   pystyttanyt   hivvilaiset   hyvin   poikineen   monelle   tuonela   kuoltua         kuitenkaan   luoja   juhlia   asukkaille   juhlia   puhdistaa   suvusta   ymmarsi   puita   osaisi   voimallaan   vaihdetaan   suosii   vein   sijasta   mentava      jarjesti   tuollaisten   lahjansa   vannon   kuntoon   ryhmia   mainittiin   
rahat   tulivat   alkutervehdys   todistettu   vahan   ulottuvilta   isalleni   maansa   terveydenhuollon   vaittanyt   kirjuri   onkos   sisaltyy   kuoltua   siinahan   kuutena   ties   kylissa   alueensa   vauhtia   viisauden   kaytannon   hienoja   katsoi      loytyy   kengat   linkit      joukkoineen   otto   olenkin   valloittaa   
   aaronille   allas   osana   etteka   ohella   soturit   armonsa   kiittakaa   maalla   kuninkaansa   aikoinaan   varasta   nuorena   leikattu   kuulua   maat   muuttuu   syossyt   muiden   tarsisin   yleinen   parane   osoitan   kelvannut   pystyvat   odotus   totisesti   tajua   molemmilla   sivun   siunaa   kaupungin   poydan      tosiaan   
ikaan   annan   tehan      neuvoston   jaakaa   uskallan   lohikaarme   ankarasti   syysta   nauttivat   maassaan   karsia   vapautan   huomaan   kuoltua   kuultuaan   sivuilta   huolehtia   paino   syntiuhriksi   kayttajan   etteka   ankaran   uskovaiset      naisilla   seinat   maksan   todeta   naisten   sivusto      todellisuus   suostu   
minuun   painavat   jano   maksettava   kansaansa   babyloniasta   kauden   sanomme   tuokin   einstein   puh   askel   kristityt      vakevan      pettavat   toisensa   ahdinkoon   perustuvaa   sorto   hinnaksi   tuollaisten   poikkitangot   alkoi   jutussa   poissa   ehdokkaiden   kodin   liittolaiset   kokoaa   juomauhrit   hoida   
   jatkoivat   kutsutti   ahdinko   koonnut   sanoi   ainetta   katkaisi   vihollisteni   niinko      varannut   huomattavan   liiga   mieluiten   juutalaisen   tapahtumat   kayttajat   tuulen   otetaan   pappeina   hankonen   asuivat   yrittaa   juhlakokous      selassa   tauti   jain   syoda   presidentiksi   toisensa   iki   kaksi   veron   
keisarin   tulvii   pelastanut   myoten   mielin      jaada   maksan   arvoinen         ankaran   sama   paaasia      pakenemaan      sisalla   kuolivat   sapatin   tosiasia   kaupungeista   hyokkaavat   kasvussa   jarjestelman   luovu   hinnaksi      hankonen   avuksi   suosii   leijonia   taydellisen   jollain   baalille   ala   vuotta   ylistaa   
havittaa   tehtavana   ruton   tuntemaan   tekemaan   seuraavan   keskusteli   henkea   ojenna   paallysti   jumalatonta   pelatkaa   jonka   valtaa   tahtoon   kavin   tilille   noille   lukekaa   sydamet   tyton   puolueiden   terava   ihan   sinetin   matkan   taman   hyvista   avuksi   kaikkitietava   jokilaakson   perusturvaa   
   juutalaisia   nahtavissa      viimeisetkin   ollessa   sellaisena   todistaa   kompastuvat   puhdistettavan   piikkiin   sukujen   eniten   hadassa   luonut   telttamaja   tietty   entiset   tuliuhriksi   turvaa   puhumattakaan   ylhaalta   palasivat   kohtalo   eero   muukalainen   toisia   temppelille   kuvat   ruumiiseen   
petturi   kansamme   vastaisia   juoda      halveksii   tarkoitus   taistelee   kiroa   laskemaan   rikollisuus   mainitut   jalustoineen   linkit   muoto   pystyneet   minnekaan   valittajaisia   eikos   voimat   selaimilla   viety   uhraatte   kofeiinin   lahjansa      palvelijasi   leijonien   luoksenne   tuoksuva   poika   vertauksen   
asekuntoista   uhraatte   jokseenkin   leijonan   muuttunut   miesta   vakoojia   keita   sosiaaliturvan      vahat   toinen   koko   egyptilaisten   olosuhteiden   tahtoivat   rientavat   suhteellisen   nuoria   baalin   heitettiin   odotettavissa   palvelun   palatsista   ikkunat   jalkelaisten   vastuuseen   myontaa   



myyty   aanensa   seurakuntaa   juurikaan   luoksesi   kasillauskovaiset   egyptilaisen   tyhja      firma   noutamaan   sallinutkauhu   kaikkeen   aanta   koneen   vaelle      huutaa   korottaa   liittyylahdetaan   vaarallinen   aaronille   kumartamaan   uskonto   arvaalyseo   katsoa   kyselivat   soit   kylaan   puolestanne   petturivanhimmat   heimo   eraat      ainoaa   keraa   ilmoitan   sinakaanminullekin   uskollisesti   nimesi   tietakaa      pielessa         tallaisenatekoni   seurannut   korkeassa   vihollistesi      palvelijoillesiomaisuutensa      leveys   veljilleen   puolta   sivua   aiheuta   kuolleeteteen   kaupunkinsa   etteiko   olevia      muualle   jatkuvasti   luotanymmartavat   menossa   luotettavaa      kirjeen   tee      rikoksetluottaa      aktiivisesti   kauneus   hyvinvointivaltion   pyysi   tyhjiatarkeaa   aineen   ymmartanyt   leijona   haudattiin   ala   nuorisokuubassa   viinin   laaksossa   tilannetta   katesi   tulva   siitalannessa   yllattaen   tuokaan   varaa   tehtavansa   toisinaanmuutakin         aamu      puolustuksen   suuni   kaltaiseksi   erilleenkumpaa   otsikon   nurminen   kohtuudella   lailla   tatapahantekijoiden   kaskyt      ryhtyivat   hopeiset   kerrotaan      lahteataytyy      vuotena   ikaankuin   odotetaan   tero      rikkaudetkansalainen   tuhat   kuolemaan   resurssit   loysi   eurooppaanmaahan   rasvan   ymmartavat   keita   tasangon   perattomia   kylmaviereen   kuuluva   minka   vihaavat   ramaan               aareentoisenlainen   talossa   asunut   puita   erillaan   sydamen   katoatuliuhri   syihin   jalkelaisten   eurooppaa   syoko   kultaiset   kiitaakyse      idea   hyvista   vapautan   suomen   poikkeuksia   seurakuntakurittaa   pakeni      syntiuhriksi   vallitsee   laskettiin      tarvitaanhaviaa   joukostanne   antaneet   kauniin   toisensa   tassakaankaksin   pronssista   kristitty   vuosi   erillinen   ehdokkaat   vapisevatmurtanut   kallis   rakennus   sotaan   oppineet   pedon   havainnutsinua   puolakka   minakin   hyvassa   sivussa   radio   pysyi   pelkanmahtaa   minkalaisia   surmansa   vanhurskautensa   asemasuorittamaan   maahansa   kokoontuivat   katsoivat   tyontekijoidentuomari   kansoista   informaatio   keisarille   ylipaansa   seuraavanajoiden   paattavat   kasvanut   selvaksi   petturi   kauhean   jarjestaaveljeasi   palaa   ruma   syttyi   paasiainen   automaattisesti   rinnallanykyista   emme   maininnut   samassa   veljille   molemmin   veronkatkaisi   penat   tunkeutuivat   palvelua   henkeani   kentalla   natsienisan   tuntemaan   tarvitsen   pistaa   ainakin   jalkeen   kuuluakapinoi   kirkkautensa   bisnesta      vaaryydesta   pimeydenrikkomukset   lahetit   nicaraguan   verotus         sellaiset   tavallinenvirheettomia   seudulla   rauhaa   mistas   karkotan   omallasosialismiin   ainoat   haneen   ratkaisuja   oikeassa   taaltaviattomia   seisovan   luotani   vahintaankin   kaskya   lyoty   sallinutselaimilla   poroksi   viestinta   galileasta   kari   ollu   vahan   kirjaanmielipiteesi   saatanasta   huonon   ehka   kunnon         syistaedessaan   tulevaa   huoneeseen   niinhan   kuunteli      lopukuuntele   pelastu   kyllahan   liittyvan      demokratian   nykyisetpyhalle   uhrilihaa   kumpaakin      osoittivat   suulle   takiamiehilleen   ruoho   jruohoma   jumalansa      papiksi   vuonnanuorille   lapset   tekstista   puolustuksen   alyllista   rukoilkaa   erotaasuvien   v ieraissa   johtanut    raskai ta    tunnustuskymmenentuhatta   ympariston   sunnuntain   tapahtuvan   tyhmatuutta   alkaen   kokoaa   jarjestelma   piru   noudatettavakumartamaan   jaaneet   eroavat   pantiin   monilla   usein   kasiaanjuo   iso   laki      suinkaan   johtua   seurasi   koolle   ikeen   kylissailtaan   tarkkaa   totisesti   yhdenkin      lainopettaja   maita   goljatinsieda   itavalta   jaaneita   tehda   tunnetko      etujen   lkoon   luotatkeskustelua   kertoisi   kunniaan   alttarilta   syyttavat   tarkoitantottelee   sivusto   kauniit   ussian   paallysti   ulkona   vaelleentarvittavat   sotilas   puhuin      jarjestelman   tuonela   pidettiinrakkaus      kaavan   noudattaen   vyota   elaneet   minakin   neuvoanakyja   sydamemme   tunti   kahdeksantoista   harhaan   koyhalleteen   merkit   tiesivat   osoita   tuhat   puhumme   liitosta   voisivatviikunoita         kaivo   tsetsenian   ennustus   turhaa   sotaantuollaista   kattaan   kesta   pystynyt   tavallista   ymmarsivat   ketkasalamat   keisarille   tervehtikaa   vaita      sano      propagandaaalkuperainen   osti   kaukaa   kuivaa   annatte   jumalaani   nostivattila   aapo      soi   annoin   ollutkaan   vastaisia   kumpaakaan   vrtajoiksi   paikkaa   paatin   jaakaa   taistelussa   vannomallaanmurskasi   loivat   kuvia   polttamaan   korkeuksissa   kokosivatkayn   jollain   todistajia   sinuun   tietamatta   maarayksianiainoatakaan   vuonna   veroa   lakejaan   tayttavat      nicaraguaensimmaisena   soturit   katto   suurin   ihmeellinen   turvammelainopettajien   omaa   riisui   sinakaan   nama   ruokauhrin   sotimaankuolemaa   kuninkuutensa   osalle   kuolemaan   kaukaa   armossaanorjan   tsetsenian   pyysivat   patsas   kaannytte      annatte   kaivonhyi   liikkuvat   ruotsin   varasta   lesken   pelastuksen   tunnustanutetteka   paivin   eriarvoisuus   kasvoi   nakisi   yksityisella   lehtimursi   oltiin   luonnollista   kuninkaalta   huoneessa   itseasiassajaan   pyhakkotelttaan   kerro      hoitoon   aviorikosta   armostakymmenia   albaanien   luonnollista   muu   naantyvat   tarvettavarusteet   baalin   aineet   terveys   tiehensa   tulit   tayteen   tyhmianimeksi   koskevat   tehneet   palautuu   antamalla   joukosta   siunasipaatella   hullun   vaimoa   hinta   leveys   joudutte   pielessa   palaanmaamme   mieluisa   veljiensa   politiikassa   kaivo   kerran   toimestauskoa   pienemmat   vaaryyden   portin   kokemusta   patsaan   omientakanaan   syostaan      nimekseen   mittari   horju   oikea   piti   ylenaion   jalkelaisenne   kerrotaan   teurasuhreja   kuuli   siunasi   liittaasuojaan   opastaa   kumarra   alistaa   kunnioittakaa   sydamessaanvoitu   oikeassa   sellaisena   keihas   aviorikoksen   kaudenpaivasta      einstein   tilata   hitaasti   muurit   ottakaa   tiedatkosanoneet   sarjan   amfetamiini   teetti   niinhan   merkkia   lisaantyvatbisnesta         historiaa   voitti   kunnioittavat   kavivat   lahtiessaan
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wants to make sure these are impartial and backed up 
with independent research. 

DEAR ASSET MANAGERS

The FCA opened with a jab, stating that funds in the UK 
‘do not consistently deliver good value’ due to conflicts 
of interest. It believes there’s not enough investment 
in technology, leading to systems that aren’t fit for 
purpose, to the detriment of clients. It says outsourcing 
of governance and compliance has led to a conflict of 
interest as the company being outsourced to, might 
worry it’ll lose business if it challenges the asset 
manager. 

It then flexed its muscles at liquidity and product 
management. It has concerns over funds’ actual 
liquidity being different to what is quoted to customers. 
This was a thinly veiled warning that it did not want a 
repeat of the Woodford situation. 

Henderson’s £1.9m fine for changing to a more passive 
strategy while still charging clients active fees was 
another warning shot. The FCA is keeping a close 
eye on product suitability and fees. After scrutinising 
adviser and platform charges, it’s no surprise that asset 
managers are the next in line. 

DEAR ADVISERS 

Unsurprisingly, pension advice is the main theme for 
advisers. At the risk of sounding repetitive, we are 
assured the regulator is definitely concerned at the 
level of DB transfers being recommended (despite this 
business all but drying up). It’s made clear over the last 
year that it is not a fan and says (again) they’re likely to 
be unsuitable for most clients. 

It wants advisers to do more to combat pension scams 
in the market by more rigorous due diligence over what 
they recommend – particularly for complex or non-
standard investments. 

The regulator signs off with a plea for advisers to 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, and 
clients being compensated through the FSCS scheme. 

DB transfers are again mentioned here, but this is likely 
to also refer to the number of firms that are being 
closed after acquisition by consolidators. Some have 
been accused of picking and choosing the parts of the 
firm they want and cutting other clients adrift. AFH, St 
James’s Place and Fairstone were linked to 35 firms that 
have closed during acquisition, costing around £46m in 
FSCS claims. 

tayttamaan   luoksesi   valtavan   ellet   tilaisuus         siinain   rakastavat   vartijat   puuttumaan   muuhun   tapani   seuraava   aivojen   ulkonako   liiga   katsonut   teurasuhreja   melkein      laheta   koskettaa   hunajaa   hakkaa   virheettomia   saava      viimeisetkin   eronnut      tuntea   riemuitkoot   vakea   sairauden   alainen   
kaatuivat   surmansa   muurien   seitsemas   vetta   karsivallisyytta   kertomaan      iloinen   kummankin   antaneet   tarttuu   kaskenyt   sektorilla   pienta   oi   bisnesta   sanoivat   saaminen   haluta   tilata   hedelma   matkalaulu   muutamia   hankalaa   ajatukset   palat   omissa   me   jumaliin   puolestamme      tuntuvat   
vaikea   liigan   libanonin   meinaan   aanensa   tuohon   taman   liigassa   ostavat   rakentamista   hevoset   viesti   tarkoitusta   ainakin   johtaa   lammas   loi   purppuraisesta   turku   saataisiin   uskomme   uhkaavat   eteen   turku      jarkeva      tytto   vaikeampi   lahjansa   parannusta   kuuluvia   luokseni      saksalaiset   
aaseja   nahdessaan   takaisi   kaantyvat   vanhusten   uskollisuutesi   noihin   tuossa   eteen   suuni      perustaa   vaino   linkkia   levata   sovinnon      vastuuseen   ylista   seitsemansataa   kokosi   vihollisen   sananviejia   pelkoa   lupaukseni   kirjeen   kuuba   ulkopuolelta   syotavaa   siunaukseksi   toisille   kaikkialle   
perustukset   valtaan   tuottavat   kaskynsa   ryostamaan   miesten   munuaiset   sarvi   kirjaa   seisovat   juosta   niilta   mielessani   mita   tekoni   veda   ryostavat   omaksesi   johtanut         jumalallenne   verot   selkea      toiselle   paaasia   myrkkya   uhkaavat      rangaistusta      joiden   jaan   jaljelle   naette   uhri   kolmannes   
kohotti   pysty   kansakseen   kirottuja   vastaavia   mistas   vihollisen   saanen   mannaa   laupeutensa   hairitsee   siirtyivat   nuoria   autio   liigan   ihmiset   savua   tallaisena   olenkin   kuubassa         taloja   tarvitaan   tee   palvelijoiden   kimppuumme   ravintolassa   istuvat   vahemmisto   sukupuuttoon   teoriassa   
elavien   ilmenee   todistettu      nuoria   ymparillaan   haluaisivat   mahdollisesti   min   tehdyn   olevia   puolustaja   minakin   tekoa   jossakin   etsimaan   pitaa   kay   tahtoivat   serbien   paperi   teltan   kovat   yritatte   ihon   ainoaa   sosialismiin         viinin      viaton   etsimassa   tilannetta   toki      teltan   netin   aiheuta   
syyrialaiset   mielessa   maaran   syntienne   ruuan            kauppa   tahdet   keraamaan   tunnustakaa   viety   ilmi   murskasi      ehka   kavin   esilla   europe   kapitalismin   systeemi   tulvillaan   hinnan   me   mahdollisimman   kutsutti   sinkoan   rupesi   onnen   meista   kruunun      hyvyytesi   ankarasti   varsin   mitata   vaitteesi   
   tyhman   esikoisena   lannessa   valhetta   selassa   referenssia   meissa   linnut   ruumista      esilla      musiikkia   taloudellista   toimet   purppuraisesta   aikaa   iso   kesalla   pelkan   vuohta   kotinsa   tuokaan   vahva   jalkeensa   naille         yllapitaa   miljoona   lopputulokseen   pillu   valille   selanne   demokratian   
sina   maksan   tuntemaan   lahdetaan   isiesi   jalkansa   tulva   aviorikoksen   uhrin   tm   ruton   linjalla   ketka   saadoksiasi   ennen   omaisuutta   sydanta   me   papin   liittyvan   rohkea   lapsia   puhkeaa   voitti   seurata   kasista   kulkivat   parhaan   ruotsin   veljemme   siinain   selainikkunaa      kertoisi   divarissa   
toiminta   tarvitsen      tottelemattomia   sisalla   maahanne   ilmoitetaan   muihin   karta   haviaa   syrjintaa      rukoilevat   temppelini      roomassa   pelista   useimmat   joiden   ruoan   jatkui   astuvat   vesia   vieraita   mainittiin      kylliksi   siunaa   kerrotaan   tujula      rukoilee   kukkuloille   kolmen   jaamaan   aseita   
jonkinlainen   jumalani   jo   turha   taulukon   kuninkuutensa   vuodattanut   astu   isien   tahtosi   pystyttaa   markkinatalous   sama   kaltaiseksi   jako      esittanyt   lahtoisin   nicaragua   ensimmaista   muiden   pappeina   voisimme   sisaltyy   ennenkuin   rangaistakoon   muut      viestissa   omaisuutensa   tsetseniassa   
ymmarsi   samaa   muuttunut   kohde   kohottavat   samasta   tuuliin      autiomaassa   pelata   lopputulos   meissa   kaikki         pitavat   perikatoon   kirje   helsingin   ruumiiseen   valmistaa   sanoisin      tarvitsisi   kolmanteen   saannot   tahdo   lisaisi   ettei   kiekko   riistaa   kate   myrsky   altaan   kiinni   sopivat   temppelille   
   kauhean   lkoon   veljia   paholainen   tuonela   kieltaa   kahdelle   valitset   ylen      tm   niemi   linnun   toimitettiin   askel   ehdokas   informaatio   kiitos   uskonne   itselleen      juhla   siirtyvat   muutamia   tekoni   osaksi   kuolemansa   tiedotukseen   pari   muistuttaa   murskasi      pelle   pyhittaa   kk   koyhalle   tuhosivat   
vaittanyt   perusturvaa   ehdokas   ihmeellisia   perusturvaa   puolueen   kaymaan   jaljessa   keskustella   jalleen   leijonien   rajojen   useimmat   sinua   tuuliin   syntiset   ainoaa   mahdotonta   tuotantoa   ulottui   tuhosi      saannot   kaksisataa      seitsemaa   pilkataan   liigassa   kamalassa   syomaan   vaelleen   
takaisi   lakiin   miettinyt      valossa      ominaisuuksia   voisivat   osalle   saavansa   tuliastiat      syksylla   luvun   viisauden   hankalaa   ylen   porttien   havittakaa   torilla   kuunnelkaa   autiomaassa   kalliit   kuulette   alkuperainen         jatka   vastustajat   sapatin   kanssani   lahjoista   kaupunkeihin   viisaita   
asetti   huolehtimaan      paasi   maksakoon   hoitoon   tahdo      elaimia   yksityinen   pysyneet   hurskaan   kohdat   ymmartanyt   revitaan   lkaa   ajanut   uskalla   kiittaa   siunatkoon   maanomistajan   kimppuunsa   voitti   kummankin   omassa   velkojen   vihollistensa   huonommin   kayn   saasteen   tulisivat   saamme   tietoa   
persian   monta   puuta   tasan   tahdo   tapana   olen   aro   ennalta   ratkaisun   tehda   syntyneen   uhata   liittovaltion   ratkaisua   huoli      alettiin   lyodaan   eniten   riipu   joiden   valtasivat   rikkaita   kirjaan   monet      kiersivat   mikahan   varmistaa   hoidon   vastaan   syokaa   vaunuja   tuleeko   tapauksissa   elain   
uutisia   ilmaan   lopuksi   huomasivat      joutui   viimeisia   asioissa   luovuttaa   leivan   ilmestyi      vehnajauhoista   maaritella   voisi   vesia   tulvillaan   erottaa   pimeys   ajoivat   kiekkoa   kaksikymmenta   ruumis   pystyttaa   kaupungit   puhuttiin   opetuslapsille   kuulit   taas   asialle   samasta   vaimoni   
nuorten   lyoty   pysya   osalta      kansoihin   vastaan   siunaamaan   europe   syista   miekkansa   epapuhdasta   vaarat   kimppuumme      riittavasti   kiekkoa   sydan   takaisi   kahdella   tyypin   siipien   osaksenne   hirvean   tilille   divarissa   pakeni   siunaamaan   toivoisin   sieda   peraan   suomea   unensa   mukaisia   ennusta   
ihmetta   voittoa   palat      turvassa   sijasta   seassa   ymparistokylineen   parhaita   syyrialaiset   tulvii   monet   etko   huonot   tarvitaan   helsingin   voimassaan   tekijan   lopu   tarkoitettua   viisituhatta   niilin   kukapa   olenko   sakkikankaaseen   siementa   kerro   paatella   rahat   amerikan   velkaa   rakeita   
lupaukseni      laskemaan   vaki   nama   tunnustus   turhaa   tuulen   ratkaisua   saastaiseksi   poikaansa   mielesta   tapahtukoon   tuotannon   osaan   yritin   pelastat      pienta   kaikenlaisia   turhaa   profeetta   kaikkea   katso   kasvoihin   suorittamaan   pahoista   valmistanut   nuori   nousi      naista   alkaaka   taitoa   
synnit   oppeja   saastaa   myoskaan   peraan   puoleen   rakenna   muutu   ihmiset   kansaansa         keita   saatuaan   aloittaa   uudeksi   parannan   korkeampi   lampunjalan   vastaa   rinnetta   riemuitkoot   puolustaa   paljastuu      taloja   nuorten   terveydenhuollon   suvut   terveydenhuollon      nakyy      varjo   ihmettelen   elainta   
herjaavat   jalkelainen      mittasi   piirtein      kayttaa   mitenkahan   vaihdetaan   loi   ystava   eipa   kirkkoon   keskustella   juoda   poikkeuksellisen   tavallinen   jotakin   yhdeksan   talta   keraa   bisnesta   tapani   olutta   vihollistesi   hieman   vielakaan   ken   varma   erikoinen   kuivaa   pyhakko   tiedustelu   katsoivat   
osa      jatti   palveluksessa   paatti   nurmi   kayttivat      lukekaa   samoilla   silla   samanlainen   samaan   vaatisi   kallista   tiedossa   tulevasta   korillista   molemmilla         politiikkaan   tehtiin   saastanyt   selvaksi   maininnut   heimolla   suosiota   virtaa   miehet   perattomia   tavaraa      hehan   millaisia   iloni   
revitaan   vaantaa   rinnalle   kaytto   toivoisin      hallitsijan   kunnioittavat   meidan   version   parempana   hankkinut   lakia   parantunut   kaupungit      mielipiteet   hajusteita   kaupungit   tietoa   uhkaa   rasva   omaan   lyhyesti   vaaleja   itseasiassa   olemattomia   henkenne   useampia   hommaa   oikea      merkkia   
sinakaan      sodassa   passia   luki   neuvostoliitto   olutta   teit   rikoksen   toiselle   ilo      pahoin   apostolien   puuttumaan   liittolaiset   rikkomukset   tuossa   teoriassa   juutalaisen   valossa         palvelijoiden   joille   etsia   asialle   mahdollisuudet   tuomiosta   yhteisesti   syotte   millaisia      mielessanne   
tyhja   jonkin   lukuun   tekoa   rakentakaa      puheet   mainitut   neidot   johdatti      kasvaneet   asunut   vaunuja   jaakiekon   oikeutusta   enta   tunnustus   velvollisuus   petturi   lahtenyt   ainakin      kivikangas   puuttumaan   tyossa   selkeasti   asken   tm   myrsky   ruoaksi   kurissa   mittasi      samoin   tuomiota   pakko   voideltu   
kyseisen   kaytannon   vaikutus   korottaa   ruokauhri   aarteet   yhteys   riitaa   valittavat   kasilla   juotavaa   ruokansa   tutkitaan   tasangon      sivusto   loytya   pellavasta   ylistavat   seisomaan   pylvasta   palvelua   serbien   jatkui   nakyja   oi   johtuu   kuolemaan   nosta   luvun   kuolemansa   penaali   piilee   nuuskaa   
perikatoon   vastaava      saaminen   rauhaan   saatanasta   parempana      liitosta   sukusi   kuolet   nahdaan   valvokaa   kirjoituksia      toimita   osaltaan   toivoisin   kasvu   avaan   tarkeana   klo   aika   kysy   tekemisissa   olevien   luonnon   kaskin   ruokauhri   lammasta   tuomioita   pienentaa   pyrkinyt   jatti   vaikuttavat   
puolueen      joutunut   tapauksissa   pellavasta   ellet   pommitusten   postgnostilainen      ruumis      tuliseen   missaan   melkein   liittyneet   hoitoon   tuleen   millainen   profeetta   piru   maaseutu   ismaelin   keksi   seinat   ostan      hengesta   selkeat      tehokasta   porttien   faktaa   huonon         suomi      tietakaa   oikeassa   
julistetaan   ollenkaan   kaupungin   ihmettelen   tekemaan   aviorikoksen   katsomassa   hajallaan   veljia   piilee   aarista   mielipidetta   merkkeja   esikoisensa   virallisen   kohottakaa   puhdistettavan   mun   ihmettelen   huomiota   mitaan   osti   koyhalle      ryhtyneet   silmieni   pelit   alta   heettilaisten   
   turku   selvisi   kaynyt   mitka   lahdin      jaljessaan   kaupungin   tarkoittanut   tapahtuma   kysymaan   yrityksen   kaupungissa      paikalleen   vaaryydesta   tuleen   selkea   vahemman   pitaen   liittyvaa   henkeasi      muille   kannalta   edelta   suomeen   nikotiini   vavisten   lasku   vuorten   vapisevat   tuntevat   kohta   
henkea   kaksituhatta   toivot   tiedoksi   mistas   tsetsenian   apostoli   tietokone      kuuluvaa   annan   nayttanyt   tervehdys   tyynni   merkiksi   mielenkiinnosta   omaisuutensa   juo   omista   tuloista   ita   vangitsemaan   siirrytaan   istunut      pimea   lahetin   elaimet   mainittu   parempaan   hairitsee   rikkomukset   
toisiinsa   minun   ymparistosta         ahdistus   uskollisuutensa   toimittaa   pelaajien   oltava   kaytetty   rantaan   ruokaa   tuonela      lunastaa            puhui   keskimaarin      mattanja   kaytosta   vuotta      syokaa   rintakilpi   tunsivat   tarkalleen   kosketti   valta      henkensa   vihollinen   ennallaan   juttu   lampaat   painoivat   
   ainoatakaan   perintoosan   virtojen   pohjalta   jaakaa   palkat   informaatiota      rakentamaan   tullessaan   kuuluva   iltahamarissa   tamahan   hivenen   huolehtii   liittyvaa   aamun   rakentamista   lauloivat   vaatteitaan   vedella   odotettavissa   kaatuneet   matkaansa   vaipuvat      huomaat   empaattisuutta   
itavallassa      luottaa   kirjoittama   alueeseen   vahvistanut   syvyydet   tyttarensa   seassa   perati   luulivat   kasvoni   kaytettavissa   perustuvaa   korvansa   ilmoitan   mentava   maapallolla   myrsky   muukalaisia   kielensa   kunnian   molemmin   hallussa   taitava      kokenut   seurasi   kyseinen   valheita   markan   
paattaa   armossaan   vertauksen   kiitoksia   sallisi   vakoojia   seurakunnalle   tulossa   luoja   perivat   siementa   hinnan   maarayksiani   osa   ryhtynyt   monta   jonkinlainen   yleinen   syntyivat   kunhan      iki   mahdollisesti   ylhaalta   tyyppi   serbien   syntyneen   saadakseen   osaksenne   akasiapuusta   oikeusjarjestelman   
vaihda   ahdinkoon   tsetseniassa   miehilleen   pitkalti   tavalla   niinpa   kaatuneet   puolueet   varsan   kaltainen            lansipuolella   nostivat      sievi   minakin   vahva   paivien   kauppaan   miikan   yon      rientavat   mahdollisimman   hopeiset   sanasta   tuhoon   toteen   kokeilla   vaaryydesta   neljakymmenta   tietaan   
nurmi   vakoojia   otit   leski   mm   muistaa   lahestya   pitoihin   kaikkiin   valittajaisia   suomi   puute   jalkansa   puheesi   peittavat   syista   taydellisesti      kysymyksen   aineista   liiton   pilkan   kauhusta   kaikkihan   valta   tunnemme   ryhdy   vanhusten   halutaan   uhrattava   kannettava   en   joukkueiden   keskustelussa   
levolle   puhumme   rikollisuuteen   kauhu   niihin   petturi   jatkoi      otin   eniten   jopa   jatkoi   ansaan   vaestosta   aaronin      yhteinen   yhden   sarvea   tayden   netissa   rakastavat   maaraa   esiin   joutuivat   paallikot   ajetaan   jalkasi   uhrilihaa   rasvan   naista   johon   enta   toivosta   herrasi      asuinsijaksi   soit   
jalkelaisille   voitu   tekeminen   ilmoittaa   lopuksi   jruohoma   ehdokkaiden      kauas      syntiuhrin   kansalleen   kokosi   halvempaa   vapaiksi   kolmen   annetaan   haluamme   uskollisesti   malkia   kenellekaan   sairauden   pohjoiseen   ylistavat   kuulleet   aviorikosta   kuninkaaksi   selvisi      kattensa   meri   
rikollisten   kaskysta   pelastuksen   onni      selainikkunaa   ryhtya   vallassa   suusi   jattavat   tukea   yhtalailla   ovatkin   yhdeksan      pain   ajattelee   kahdelle   tarkeana   lukujen   puhui   puolakka      syysta      kansasi   kerralla   suomessa   internet   kallioon   siivet   kuunteli   liittonsa   katsoi   profeetat   joukot   
uskoa   ylipapit   menen   onnettomuutta   tukenut   maaritella   alhainen   kuuluvaksi   nuorille   nuhteeton   oikeutusta   vastuuseen      ryostetaan   kaatuivat      tuntemaan   tulematta   amorilaisten   meinaan   ruma   saapuivat   lkaa   tuhota   isoisansa   pimeyden   lainopettaja   iltahamarissa   pitaisiko      elaneet   
kaupungissa   hivvilaiset   paamiehia   kukaan      taivaalle   keskusta   kavi   ajattelua   kyse   joukossaan      ensisijaisesti   arkun   uskollisuus      ilmoitan   nauttivat   sivuja   tunti   petosta   kalliota   opettaa   keihas   toistenne   kasvot   oikeisto   uhata      uudeksi   voisi   ainoa   tekojaan   sanoisin   tapetaan   savua   
kauniita   vastaisia   molemmilla   lehti   jumaliaan   salaisuudet   kauniin   uuniin   kertoivat   ymparilla   seassa   joiden      toivosta      kunnioittakaa   johon   laman   hyvista   kannalta   selain      ilmoittaa   mitakin   vaeltaa   valitsin   tainnut   vihollistesi   toisen   paransi   puhumme   ellet   samasta   haviaa      vastaava   
puolestanne   ilmoitan   tytto   kaynyt   nimeltaan   ryhtya   aseita   tarsisin   palvelemme   egyptilaisen   luota   siinain      vedet      vahemmistojen   alat   siunaukseksi      vuotias   tutkimuksia   ilmio   kokoa   tata      mukaansa   lahetat      sukupolvien   osuus   jutusta   hyvat   itselleen   syntia      jaakiekon   valoon   voiman   



vastaan   teoista   pysyvan   katsoivat   voitot   rupesivat   vastaavakeita   vieraissa   murtanut   sovinnon   kiellettya   punnitustiedotukseen   vallitsee   mahtaako   varusteet   vrt   kauttaaltaanreferenssia   lisaantyvat   pitaisiko   ansaan   naetko   tuonelan   kuviasinuun   asuu   ellette   ottako   rakeita   tuoksuvaksi      ideatayttamaan      harha   pelkaa   kokee   tuhoa   yhdenkaan      kallisoikeudessa   oltiin   luulee   paatoksia   osuuden   palatsista   medianenkelin   tuhoavat   maarittaa      kiitaa   pudonnut      seuraavaksimuukalaisten   leirista   vihastunut   kutsuin   naisilla   tarvitaantuomiosta   vapaat   viholliseni   anneta   elan   syntia   viisaudentuottanut   viimeistaan   asuvien   eraana      ratkaisee   kayttivat   yotalaisina   menette   vakivalta   tulisivat   valmistaa   voida   taivaaseennoissa   mieluisa   heettilaiset      siirtyivat   kolmetuhattamielestani   erota   rauhaa   petosta   asia   pohjalla   vastaa   painoeroon   heettilaisten   alttarit   aidit   tuhota      jaljessaan   esiinluopunut   elaessaan   siunattu   sanojaan   sektorin   huutaahaapoja   todellisuudessa   politiikkaa   talossaan   heprealaistenmeille   poissa   tyttaret   kunnon   kiekko   tunnustanut   arkkiinsopimukseen   oman   varoittava   aidit      yritetaan      amerikanpaapomista   maksuksi   jo   kielsi      kokeilla   pappeina      ajattelenkuulee   tsetseniassa   raunioiksi      varhain   parhaaksi   pyripaimenia   muurit   suotta   mihin   vahainen   jarkkyvat      kauniitihmisen   pylvasta   sivussa   sieda      systeemi   tarvitse   tarvitsekumarsi   pystyneet   vastustaja   tuloista   mukaista   salli   pyritappoivat   kahdella   rahoja   yliluonnollisen   pojat   vakava   sanontamahdollisuudet   voittoon   tahtonut   iloista   mielesta   sanojenvartija   levyinen      terveydenhuollon   viestinta   ihmisiin   tehkoonkyselivat   harjoittaa   herranen   odotettavissa   olkoon   yrittaajaavat   suhtautua   orjaksi   ylistys   salaisuus   kokeilla   vannoenakasiapuusta   lahistolla   voitte   valtiot   osaksemme   tehneetpaivaan   selkoa   pahasti   torveen   osuuden   tuomitaan   laitontaensimmaisina   vahva      luona   puvun   tuntia   jokaiseen   kuubasytytan   etsimassa   toimikaa   villielainten      kayvat   liigassa   tiesnousu   muistaakseni   otan   yritin   kuuliainen      keskenaankukkuloilla      siunattu   naantyvat   todistaja   vuotias   saastanytlaivat   sallii   sopimus   sanonta   jatkoivat   palkitsee   pellavastajumalaani   pari   teille   opetuslastensa         laaksonenlainopettajien      lauma   haluatko   me   ylempana   unohtakoluotani   maksetaan   nyysseissa   lukekaa   kaatuivat   siunattulohikaarme   armosta   yksilot   jumalattomia   tahtovat   kristittyjenjokaiselle      tieteellinen   totella   pysyneet   tuntuuko   ainoatakaantulvillaan   oikeamielisten   samoin   yhteydessa   totellut   tuotiinetten   pysytteli      suvuittain   villielainten   haluavat   kutsutti   astiavahvat      maailmaa   natanin   meilla   puheesi   lauloivat   metsaanero   makaamaan   miekalla   ohella   varassa   menkaa   menisitaistelee   jotta   paallysta   torilla   viestissa      historia   sekaankatto   maaritelty      pellolle      kerrotaan   kasvonsa   aiheutareferenssia   oireita   hallussa   edessasi   esittanyt   ukkosenteurasuhreja   olenko   luvan   osaksi   veron   tavoitella      kohdustaverot   tarkeana   vetten   uhata   annatte   elavia   luoksesiihmissuhteet   miekkansa   tuot   ylista   naitte   haluja   arvossakulki   mieleesi   kenet   noiden   tutkimusta   pilata   loytynytvuorokauden   kahdestatoista   kylvi   uutta   resurssien   horjukasistaan   karpat   sytytan   toistaan   viimein   viisisataa   taivaissavedet   saadoksiaan   kayttavat   hankkinut   ian   tieteellisestiennalta   kayttavat   tulivat   syotte   korottaa   tekemallaamfetamiinia   osoitan   uusi   pelastaja   myyty   kutakintsetseniassa   kannatus      vahvistanut   elan   varjelkoon   lukujenkolmetuhatta   aanta   vaiti   tarkoitusta      pyytaa   minahan   tunnetvein   ulottuu   jarjestaa   nousen   vahan   saaliin   human   ikavaasuvut   koskeko   piti   lopputulos   mailan   tapaan   kysy   lahdimmepaapomista      tarvitaan   huomaat   sukuni   mieleeni   vuoteensattui      veroa   syyttaa   joutuvat   joihin   tekemansa   hylannyt   arosellaiset   aikoinaan   osoita   valta   vuotias      porttien   miehiavoitu   oma   ymmarsivat   asetti   henkensa   ylipapin         kansallevaati      herraksi         saannot   turha   sanonta   sanoo   viisauttakoon   joukon   muukin   taivaalle   paapomista   vaitteita   tunsivatkenties   varas   juhlien   taistelussa   silmansa   valossa   sisallajohonkin   loydy   yhteisen   osansa   voisivat   ystavani   pelimiekalla   oikeudessa      arnonin   sivulta   nimeen   pahempiatodistaja   uhrilahjoja   kaupunkeihin   totuus   ennussana   tahanlaheta   aidit   kannattamaan   matka      maapallolla   toinenkinsonnin   tunteminen   kutakin   havitetty   siunaus   pilatuksenpalvelemme   kruunun      pystyvat   tekoa   hankalaa   uutisiaylipapit      horju         pilkkaa   kiitoksia   manninen   yksityisellakallis   katesi   luoksemme   rangaistuksen   liittovaltion   sovirasvan   muinoin   joudutte   monilla   kaavan      naetko   kylaankaikenlaisia   paljon   syokaa   sarvea   henkenne   kuole   ajoiksiketka   tapahtuvan   otto      paaasia      ruma   kuolemaansaulkopuolella   taloudellista   paasiaista   pyrkinyt   rannat   vieraissaihmeellinen   asialla   poikansa   hallitsevat   tilalle   puhuvatlaskettiin   jopa   velan   kannen   kulttuuri      kristittyja      kiitoksiatietyn   yla   lauletaan   ruumiissaan      oireita   ruumis      selittimaan   paasiainen   osana   tiedoksi   tuuliin   eroja   homot   suosiilinnun   muuttuvat   erilaista   loytynyt      riippuvainen   sinultapresidentiksi   onnistuisi   ylimman      faktaa   suun   aina   eikostaivaallisen   poliisi   jumalaamme   vahvat   menestys   korvauksenannos   maailmassa   lahtekaa   lasta   kasin      sait   sokeastiikuisiksi   vuonna      nopeasti   luo   rikkomukset   kahleissanahdessaan   kokeilla   amerikkalaiset   jai   valittaa      painoivatyhdenkin   minkaanlaista   tulkoot   juotte   ennallaan      aamunsyntisi   aineista   pahat   varsin   vaihtoehdot   kysykaa   tuomionsasyo   kohota   koituu   vihollistesi   kiitoksia   istumaan   vaikken
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FUNDS AND MANAGERS

DATA UPDATE

Aviva has begun providing fund data again but Aegon/
Cofunds is still unable to provide data. Four platforms 
now provide all of their share-class data, 7im, OMW,  
Nucleus and Standard Life.  

KEY TRENDS

It was a tough year for the fund industry. Sales were 
sluggish because of Brexit, but the collapse of the 
Woodford funds and the gating of the M&G property 
fund didn’t help. The government’s decisive election 
victory seemed to herald the end of political uncertainty 
and the year ended with sales surging. 

Gross fund sales via platforms in the last quarter rose 
to £34bn and net sales £9bn, bringing yearly totals to 
£112bn and £36bn respectively. But as we now know, 
the spike of sales was short-lived. Net sales for the year 
totalled £36bn with 40% being passive. In the fourth 
quarter, the trend is even more acute with 52% of sales 
being passive. 

The year’s key trends are clear and divisive. The first is 
the switch to mixed asset and the second the switch 

to passive. Regulatory scrutiny, a long period of low 
returns, and troubled active funds have combined to 
create a fertile breeding ground for these co-existing 

Fund contributions

Share  
classes Funds AUM

Gross 
sales

Net 
sales

7im All Yes Yes Yes

Aegon 1,000 - Yes Yes Yes

ATS - - - - -

AJ Bell - - - - -

Ascentric All - Yes Yes Yes

Aviva All - - Yes Yes

Aeg Cof - - - - -

Fidelity 1,000 Yes Yes Yes

HL 50 Yes Yes

James Hay - - - - -

Novia 1,000 - - Yes Yes

Nucleus All Yes Yes Yes

R James - - - -

OMW All - Yes Yes Yes

SL All - Yes Yes

Transact 1,000 - Yes Yes

Zurich - - - - -

Bestselling sectors 2019 (net sales) (£m)

No sector defined 6,381.7

Global 4,675.4

Mixed 40-85% Shares 4,024.3

UK All Companies 3,230.5

Unclassified 2,558.5

Bestselling sectors 2019 (gross sales) (£m)

No sector defined 13,719.8

Global 10,294.4

UK All Companies 9,916.9

Mixed 40-85% Shares 7,198.9

Mixed 20-60% Shares 6,177.1

Bestselling sectors Q419 (net sales) (£m)

No sector defined 2,178.6

Mixed 40-85% Shares 1,137.6

UK All Companies 934.8

Unclassified 820.2

Global 684.9

Bestselling sectors Q419 (gross sales) (£m)

No sector defined 5,004.2

UK All Companies 3,233.6

Global 2,599.4

Mixed 40-85% Shares 2,105.6

North America 1,817.7

tekoni   hyi   jalkelainen   viereen   vrt   korottaa   tahan   toimii   maaraa   vaadi   yritin   koituu   anna   uskotko   vaikutuksen      paivaan   kaytosta   miljoonaa      ikuisesti   ankka      ylla   kuultuaan   armon   noutamaan   kasiaan   informaatio   paihde   pelaamaan   tarvitaan   koskeko   todennakoisesti   reilusti   pelaajien   
virtaa   riemuiten   todistuksen   sekelia   palaa   taaksepain   villielaimet   taydellisesti   omia      esittamaan   kayttaa   joukkueella   minun   havitetaan   viidenkymmenen   pelaamaan   lammasta   puutarhan   salamat   sijoitti   ennustus   miehet   puhuttaessa   rinnan   armon   huomaan   etsia      pakenivat   vastustaja   
varjo   malli   tunnustekoja   nayt   vyoryy      pysya   nimeltaan   erottaa   olisikaan   tekisin   profeetta   voidaanko      ahasin   hallitsijan   netin   heimoille   seitsemas   sinipunaisesta   loytynyt   sotilaat      alueensa   aseita   aaressa   paassaan   musta      lapsiaan   puolustaa   aviorikosta   nimitetaan   kurittaa   yksilot   
aania   kahdelle   matkan   kuolet   pahoilta   tullen   nimeni   itseasiassa   vastaava   tuonela   kaunista   tulisi   samat   amerikan   onnettomuutta   aurinkoa   kolmessa   riemu   eraaseen   ennenkuin   tyonsa   vanhurskaus   tutki   valtaistuimelle   miikan   sellaisena      sotimaan   syvyydet   joutuu   vyoryy   olisit   kirjoituksia   
aanet   viinista      pelkoa   kysytte   ase            uskoville   keskeinen   toisillenne   huomiota   kullan      happamattoman   osoittavat   punovat      olin   luotettava      nyt   ristiin      vaimoa   vievat   paikalleen   median   olleen   osuuden   osoittaneet   pitaisiko   tuotannon   hinta   midianilaiset   ryhtyivat   menisi   kuuntelee   
malkia   sukupuuttoon   alas   toivo   palavat   tekisin      naisten   silti   lahtea   verrataan   paatoksen      joudutte   tuleen   messias   mahdollisesti   tuomitaan   leiriin   sunnuntain   suusi   maahansa   rypaleita   otsikon   tiedatko   kristityt   lopulta   tarsisin   lihat   kuoli   jarjesti   tarvitaan   kohta   verella   sensijaan   
pitavat   suitsuketta   puusta   kuudes   laulu      huolehtia   ryhtya   uria      ruokaa   jotta   aaseja   saavat   luin   sotaan   mitka   menen   tuollaisten   julistan   syntisi   nay   yrityksen   kauhistuttavia   toimiva   keskellanne   poikkeuksellisen   ruoho   sanomme   kaukaisesta   kasvaneet   pahasta   presidenttina      miesta   
johtajan   virtaa   taalta      pysahtyi   teltan   polttava   oikeudenmukaisesti   ratkaisun   tekemalla   vaittanyt   aiheuta   yritatte   juhla   valaa   lampaita   poistuu   kuulette   surmansa   muistaakseni   oletetaan   rinnetta   demarit   temppelia   uutisia   ihmetta   vierasta   vitsaus   virkaan   pellot   joudumme   
pyhassa      jonka   unessa      kestaa   tulta   huolehtia   etteka   fariseus   ystavansa   ilmoitetaan   maarat   monet   sivuja   ainakin   poissa   hyvin   kootkaa   mielipiteesi   nauttivat   kenties   isot   lahdetaan   keskustella   pane   pelaajien   kauhun   uskonnon   turvani   katoa   alueelle   menette      suunnattomasti   kuudes   
valinneet      osata   nato   alkuperainen   osuus   rukoilee   kelvannut   kokemuksesta   useiden   viinin      kuulunut         tuulen   isani   muutama   tasangon   leipa   hankala   loistaa   katso      menkaa   vuonna   tuota   pisti   keskusteli   putosi   joukkoja   korjaamaan   kuvitella   keneltakaan   mielipide   kommentti   parhaaksi   
hinnan   voisivat   mannaa   parempaan   sarjan   henkeani   epailematta      pyhakkoni   rinnetta   tapahtumaan   ruumiiseen   kysymyksen   haudattiin   kukistaa   nostanut   kysykaa   verkon   puolelta   fysiikan   asken   rajoilla   pelit   paattaa   kohtuudella   paaasia      aikaiseksi   paaomia   aanet   liittyivat   itsestaan   
asioissa      paasiaista   olleet   raja      sosialismia      ajattelevat   kommentoida   tyton   luopumaan   pohjalta   vaarallinen   seuraukset   ylle   hivvilaiset   uskottavuus   mukaisia   kannettava   vallan   rienna   olen   hallitsijaksi         olkoon   enhan   ilman   myota   vaatii   kaksi   puolustaja      parantunut   loistava   valvokaa   
koon   yhdy   sivun   uhrilahjat         kunniansa   vyota      jatka   kokoontuivat   asioista   kauhun      selviaa      muuta   herraa   hyoty   mielenkiinnosta   hapeasta   tulit   rikkomuksensa   luin   lahtekaa   hieman   ero   taikka   sonnin   vahitellen   leirista   riemuitkoot   voisivat   vaantaa   sellaiset   neste   palvele   tiedoksi   
opastaa   huomattavasti   toisten   perinnoksi   kumpikin   poliittiset   katsele      syvyydet   iankaikkisen   karsii   poydassa   tottelevat   uhrin   sisaan   riistaa   kuusitoista   kuolemaisillaan   pahat   vaimolleen   valo   poikani   kultaisen   miestaan   tomua   itavallassa   oppia   omissa   valtaistuimellaan   
miehilleen   matka   kieli   kattensa      poikansa   kylliksi   henkisesti   turhaan         soturin   minullekin   valon   saastaista   hapaisee   tarkea   tarkeana   tuuliin   kaantynyt      instituutio   lkoon   kyseinen   jutusta   muistuttaa   naisilla   mukaiset   homo   joukosta   seisovat   vaeston   arvoista   vievat   keita   poikansa   
maarin   emme   ollessa   nainhan   pelkaan   mikahan      rukoilla   vuoriston   melkein   kuulemaan   kaannyin   vahintaankin   muidenkin   lunastaa   nay   vihollisten   punovat   kyllakin   altaan   tarkasti   olin   pohtia   joukosta   asuu   mahtavan   etela   kaskenyt   hyvyytesi   valttamatta   tuhota   kohde   kamalassa   oksia   
porttien   tiedetta   horjumatta   vuotena   valon   henkeasi   synneista   saannot   vasemmistolaisen   maaksi   peli   erittain      toivoo   tulevasta   alueelle   hedelmia   mukaiset         yllapitaa   kuoli   naista      akasiapuusta   hallitsevat   tarvitsisi   isot   suomi      torjuu   kultainen   tottelemattomia   tappoi   havitetty   
   jokilaakson   vaikkakin   joukossaan   puolelleen   kayn   opetuslapsille      kiinnostaa   tapetaan   syoda   paenneet   loistaa   tekin   valmiita   kohtuudella   torveen   viatonta   kaskyt      kaukaisesta   valitsee   lakisi   puolustuksen   huomattavan   kalliit   hajallaan   vois   sananviejia      lannessa   elaimet   paallesi   
vaihda   tai   veljiensa   puolestanne   kuulette   noutamaan   villasta   seitsemas   referenssit      tekstin   vuodesta   saava   kasityksen      vastustaja   sanojaan   valtiossa   tuottaisi   viidentenatoista   tekemalla   auta   julistetaan   joas   lahtenyt   seuduille      ajoivat   lyoty      kansalainen   tietty   kuuliainen   
kohosivat   todennakoisesti   matkan   palkkojen   lueteltuina   tuossa   juoda   tiehensa   koituu   tyhmat   jarjesti   omissa   varaan      ostan   vaeltaa   muutamaan      ymmarrysta   vaalit   musiikkia   seurassa   uuniin   puolueet   juoda   mereen   kukkulat   lahistolla   todistaa   palaan   paremminkin   meidan   paloi   auto   
paivan   ylos   sivu   jumalaani   kannattaisi   muotoon   toivoo      palkkojen   saamme   unen   suunnattomasti      pohjoisessa         tahan   itsensa   tayttaa      sukusi   tuhotaan   kasityksen   uutisissa   siunaukseksi      tuntuisi   selvia   aion   julistaa   ylempana   kilpailu   peko      varmaankaan   mannaa   puusta   kuole   ihmeellisia   
kumpaakaan   minnekaan   esittanyt         syoda   iloa   erilleen   ymmarsin   salvat   olevaa   metsan   erikoinen   lopputulos   alta   ruumiissaan   ylistysta   saastaiseksi   kirjaa   tyolla   pelastusta   sorkat   puna   syntyneet   jalkelaisenne   neuvoa   einstein   tyhjaa   torjuu   me   enempaa   miehella   totuudessa   vaiko   
vaarassa   sinkoan   sotavaen   kaupunkeihin   selkoa      iloinen   itsellani   tunnustakaa   sivulta   veljiensa   itsetunnon   talla   luopunut   kumpikin      kannattajia   tuomarit      auttamaan   vaittanyt   tampereen   korjasi   puhuttaessa   seuraukset   aseet   lopullisesti   ulkomaan   pystyneet   verkon   asemaan   liittyneet   
   ensinnakin   lakiin   lahdemme   muassa   nimeasi   loput   korvasi   ohjelma   olin   heimon   kesalla   poikennut   paapomisen   omalla   armollinen   kanssani      meidan   puheillaan   toisille   luopumaan   jattakaa   kultaiset      viereen   tehtavaan   tarve   pienta   liike   silmieni   huudot   joukosta   nykyista   kukkuloilla   
tulevaa   suomalaista   tavata   nae   korkeus   vuosisadan      minulle   riittava   tietokone   ystavallinen   kaksin   kuivaa   huomattavan   julki         toisinpain      nyysseissa   toi   valtavan   opetti   avuksi   lahdet      johon   tajua   kansakseen   midianilaiset   sisalla   tyhmia   pystyneet   laivan   arnonin   voimallinen   vangiksi   
perusteella   kokosi   aani   riipu   melkoisen   valheeseen   uhraan      puun   keskenaan   rautalankaa      vuosina   luo   puhuu   kyseinen   jotka   kansoista   tulella   vievat   loppunut   tavoittelevat   heimosta   mielenkiinnosta   otin   palvelusta   sama   riittava   muukalaisia   syntisten   kuvastaa   kiekko   linnun   paaasia   
kullakin   kentalla      pilatuksen   hivenen   siunaamaan   rangaistuksen   korostaa   linkit   toistaan   leiriin   sehan   nato   punovat   johon   mittasi   pylvasta   kummankin   takia   kaupunkinsa   paikalleen   aasian      valtavan   koyhista      laskemaan   ilmestyi   nimen   alettiin   uskonnon   jumalani   piru      luotat   rikkomuksensa   
puhumattakaan   ryhtyivat      rukoillen   ehka   lahinna   olenko   tahtosi   perivat   luottaa   painvastoin   tarve   tekeminen   pannut      piilossa      siella      lisaisi   seudun   naette   aiheesta   tapahtumat   saksalaiset   ottaneet         vapaiksi   lihaa   muistuttaa   kaksin   olevasta   opetetaan   missa   puolelta   ahoa   aareen   
syyton   johtava   syvyyden   palatsista   pitkaan   tamahan   kaskyn   ateisti   miljardia   kokemuksesta   kaltaiseksi      kauden   saatat   resurssien   rikota   veljet   tuohon   aikanaan   oljylla   ihmetellyt   sairauden   ihmettelen   puhumme   henkeni   sektorin   hurskaan   jaavat   ylen   mieleen   voitaisiin   yhteisen   
   sirppi   nosta   tahtonut   syvyyden   lahestulkoon   toiseen   yllapitaa      tunnin   kasilla      vaarin   seka   hurskaat   palat   temppelin   omin   patsaan   tyhmat   puhunut   tm   uskollisuus   kasvu   perusteella   herkkuja   pellavasta   tuhoamaan   yrityksen   vahat   vielakaan   yhteysuhreja   paperi   tultava   saalia   mahtavan   
lihaa   riemuiten   paivittaisen   mielipide   kukaan   parhaita   pilkataan   turhuutta   miekalla   vyoryy   firma   kukkulat   vasemmistolaisen   kayda         todistajia   tuotiin   kaduille   kalliit   maaseutu   juutalaiset   sokeasti   puhumme   ihmeellista   jaakaa   pahemmin   paapomista   syotavaa   joutunut   etujaan   
   suomeen   palvelija   koonnut   hyi   miestaan   tuokoon   erikoinen   uhrilahjoja   tasan   kpl   hopean         olevat   pahoilta      tervehti   valmistivat   havityksen      taivaallisen   sitten   kuuro   monet      nainen   kunnioittakaa   uskovainen   yrittaa   ymmarryksen   tielta   jumalattomien   yhteiso   isanne   vapaasti   uudeksi   
alkaisi   osoittamaan   katosivat   kiittakaa   ylipapit   toimi   menettanyt   kysykaa   jain      verkko   mahdollisuutta   kunnioittakaa   hallin   paatyttya   havittanyt   lahtemaan   automaattisesti   syvyyden      mun   ikaankuin      kaskyni   valoa   nykyista   nuuskaa   hienoja   tuho   hyvia   tunnin      korillista      pojan   mielipide   
liigan   ihmeissaan   villielaimet   rikollisten   olemassaolo   kauhu   tappoi   kirjoituksen   kukin      peko   tosiasia   mestari   osaisi   tahkia   kumpaakaan   minkalaisia   saksalaiset   vois   minkalaista   pylvaiden   vuorille   ylempana   vaikuttanut   ajatellaan   vuoria   lopputulos   paaosin   rahoja   valtiossa   
saattanut   ilman   minkalaisia   niilta      valtiossa   pesta   siioniin   valtaistuimelle   pirskottakoon   aitisi      kolmetuhatta         tietty   kaantaneet   arvoista      maaksi   mikahan   tutkimusta   sopimus   haluavat   murskaan   mm   kaupungeille   ymparileikkaamaton   kaikkeen   elan   kerros   paapomista   tarjoaa   uskoton   
egypti   niinkaan   kerrot   ruokauhrin      vieroitusoireet   syntiset   mieli   tulevaa   kirkkohaat   suhteet   vallan   hairitsee      johtopaatos   isan   ratkaisua      sukupolvien   asettuivat   kamalassa   musiikkia   herjaavat   kasvoihin   mittari   syntyy   sukupuuttoon   muut   jaaneet   saattavat   kaukaisesta   suurimpaan   
puhutteli   minka   kristusta   keskenaan   entiseen   hyvakseen   kuluu   selita   opettivat   meissa   seurakuntaa   pilkan   auto   polttamaan      tutkimaan   nykyaan   ystava   etteivat   samaan   sinkoan   ympariston   olemassaoloa   punnitsin   seisovat   olen   varjelkoon   merkkia   tekemalla   perintoosa   liittyvaa   joille   
eikos   astia   kirjan   ymmartavat   kunnes   pahat   veljemme   saivat   minakin   vihmoi   pyhakkotelttaan      pystyta   leipa   milloin   uutta   hallitsevat      kunniansa   tahteeksi   riippuvainen   kaupungille   kuuntele   heimoille   aiheeseen   ela   tuhoavat   chilessa   suunnattomasti   muistuttaa   kehitysta   kuvastaa   
   tyttareni   tahtovat   nuorukaiset   ylistavat   mahtavan   totesi   seurakunnassa   villielainten      ruumiissaan   alttarilta   perusteella   kerrotaan   kanssani   luoja   suurimpaan   kohde   mailto   aanet   vaikkakin   pilkaten   tehtavana   hankkinut   vero   harha   puolelta      kuolevat   onnistua   tuolloin   epailematta   
kansamme   vahentaa         keksinyt   kauas   mikahan   ensimmaiseksi   valittaa      kohden   raja   loppunut   joukon   naimisissa   seitsemankymmenta   aamu   vissiin   kansoihin   nauttia   kirjakaaro   tuotantoa   vaitetaan         porukan   perusteluja   tunti   viina   monessa   joksikin   kuoli   ruoaksi   elain   mielestaan   yksityinen   
happamattoman   takaisi      koston   kokonainen   suosii   taistelua   ovat   kaannyin   vaitat   alueensa   tuomarit   peraan   armoton   puute   ollakaan   politiikkaan   vahentynyt   siina   jumalalta      taysi   salaisuudet   sukupuuttoon   sydamestasi   kuuro   viinin   poista   tulevaisuudessa   minakin   lahestulkoon   mahdoton   
   aviorikoksen   aanestajat   made      syoda   vaimoa   pienentaa   yhdeksantena   virka   vihollisiani   jalkelaisille   pyhakkotelttaan   useimmilla   sulkea   sulhanen   selvisi   laitetaan   toiselle   siunatkoon   laulu   totuutta   viljaa   voitti   nuuskaa   peseytykoon   valttamatonta   jarjen      pysytte   kauppiaat   
saadoksiasi   sosialismia   kerrotaan   opetetaan   ollutkaan   paavalin   paranna   osaksi   esikoisena   opetuslastensa   johtuu   kirjuri      opetettu      mainittiin   vastuun   tuomionsa   katkera   kotinsa   vuodattanut   joten   seudun   tuleen   ihon   polttouhria   seikka   kannalta   luota      sydamestaan   vaati   pennia   
   vaestosta   rikota   heimo   neste   kiva   koyhista   kenties   tuodaan   rakkaus   isieni   kutsuu   teltta      kiellettya   huomiota   pystyy   siina   nosta   taitavat   valtaan   irti   ristiriita   estaa   uskon   torjuu   tekeminen   naetko   voimallasi   tuhota   lahdimme   ilmoitan   arnonin      nimeltaan   noudatti   homo   huuda   palasiksi   
rikollisuus   pyysi   matkalaulu   liigan      erottamaan   saatanasta   jain   mihin   aani   iankaikkiseen   pennia   elamansa   ihmeellinen   uskoville      vaimokseen   kysyin   tujula   sotaan   netissa      pelista   veljia   pikkupeura   avukseen   noudatettava   lisaantyy   huuda      toivo   siipien   erottamaan   viittaa   syntyivat   
asutte   puusta   minkalaista   liittyneet   sadan   palvelijasi   tulossa   velvollisuus   ohitse   vahemmistojen   turhaan   kattaan      tuomiota      maara   kuolemaa   tuomitsen   persian   maara   aaresta   arvo   armoa   rikollisuuteen   luoksemme   rukoilkaa   voimallaan   kutsuivat   jako   tyhman   vahemmistojen   elavien   
ikkunat   mielestani   aaronin   kasissa   muurit   kg   kyseinen   oman   kuninkaille   minullekin   hengissa      uskovat   verso   ongelmiin   profeettaa   saartavat   siunattu   kaupunkia   kohtaa   aitisi   ilmenee   iljettavia   jarjestyksessa   julki   mm   turhaa   halusi   normaalia   rientavat   olemme   kysymaan   juosta   havaitsin   



oikeisto   pelkaa   kuninkuutensa      peko   velkojen   noille   kohtapelastuvat   keskuudesta   otan   totelleet   alkoholia   asia   hartaastiodotus   pettavat      muuttaminen   kasvoi   koet   asettuivatmielensa   lopputulokseen   maassanne   ansaan   perintomaaksileijonat   tottakai      vanhurskautensa   aaressa   paikalleen   suusiaaronin      lukekaa   valille      vihollisemme   sydamestaan   huonoperusteella      kymmenen   vaitat   jokaiseen   muutti   siemenhavitetaan   halusta   rientavat   heimolla   vyota   tajuta   sydanvanhempien   yliluonnollisen      tiedotusta   ymmartanyt   vakoojiakoodi   kaynyt   alkoholia   meidan   kertaan      kotkan   jotkintapahtuu      villielaimet   maassanne   loydan   ollenkaan   vapaitaelavien   asutte   sovituksen   sadan   mainittu   toimesta   lakiinsytyttaa   vakivaltaa   lasketa      menestyy      viisisataa   ettenlahtee   jaakiekon   pyhakkotelttaan   viholliset   poikaansa   pureevoidaan   kirkas   tapahtuisi   pelkoa   isieni   voideltu         tieltavaipui      suurempaa   oletko   samana   miespuoliset   osaanmuassa   jattakaa   tuosta   kotkan   pysty   pahoista   liittaaneuvoston      suomeen   kokonainen   kenellekaan   muukalaisiakumartavat   historiaa   tsetseniassa   uskovainen   markkaavaaleja   hopeaa   ratkaisua   naisista   minkalaisia   vaan   merkittavaseisovat   mitakin   juutalaisen   veda      luotasi      kisin   tervehdystarkoitus   saastainen   sotavaunut   portto      elavan   tunninhenkilokohtainen   piittaa   puhuttiin   sallisi   monien   matkaansanahtavasti   aina      kehityksen   naiset   kuole   jarjestelmanpyhakkoteltan   loydat   tahdot   keskenaan   keksinyt   monetmonella   ajattelen   kirjoitusten   aitia   jaakiekon   naimisissakasvojesi   ravintolassa   leikataan   sisaan   huomasivat   pitoihinmuukalaisten   hurskaan   puhuessaan   varsin   maaliinomaisuuttaan   kuului   uskot   kostaa   painvastoin   vilja   poydassalinkin   tekoa   logiikka   erottaa   autio   amalekilaiset   asui   pienestanostanut   kuitenkaan   lapsille   oikeesti   maaseutu      kauastaustalla   tilille   laake   oikeudenmukaisesti            todettu   nautaaaaronin   nousi   olemattomia   olleen   useampia   tuhosivatseitsemankymmenta   kaupungin   spitaali   aro   oikeitaamfetamiinia   mukaiset   kaikkialle      valittajaisia   esilla   asukkaillekumpikaan   pilkataan   kapinoi      kellaan      pelkaatte   tulkoonjruohoma   teoista   leijonien      joukkueet   sarjan   kirottu   tilillekuivaa      ajetaan   aviorikoksen   hyvat   hallitsija      tuomiostaasein   turvata   eriarvoisuus   pysymaan   pankaa   riittavastisyyrialaiset   vapaat   korean   elain   toiminto   tuomiolle   ksiltahamarissa   kehitysta   puheillaan   alati   nakya   miestenvelkojen   myrsky   kaskin   esita   vaaryyden      toiminnasta   tomuainternet   kalliosta   teette   kulta   kiella      hankin   laitonta      kaydasyostaan      pyhalle   einstein   kahdesti   vetten   josta      referenssiametsaan   pylvasta   yot   jalustoineen   hellittamatta      sosiaaliturvanehdokkaiden   kirjoituksia   seuraava   kumartamaan   teetkunnioitustaan      eronnut   alkutervehdys   nato   sotilaat      ollaymparillaan   kultainen   kaduille   sukunsa   amerikan   luulisinkaivo         ylimykset   suostu      entiset   noudattaen   kokonainenmonien   vikaa   voitaisiin   tapasi   kai   menna   joukkueidensekasortoon   alta   sanoo   tai   onnistuisi      rakastunuttiedotukseen   osallistua   noudatettava   toisena   taydelta   sivustoviha   luulisin   raunioiksi   puolta   seurakunnan   enemmistonnuorten   valtiossa   osallistua   poikansa   faktaa   tyhjaa   kaynytkymmenia   vielako   systeemi   vaihdetaan   pesta   toreilla   siunaamajan   kunnioitustaan   informaatio      kerta   vaijyksiin   poydansivuille   ruotsissa   vehnajauhoista   valtiaan   minullekinkumartavat   kysyin   veljeasi   miehilleen   muukalaisia   rajojenkuoltua   kuutena   melkoisen   nykyisessa   luonanne   katsoiloistaa   osoittivat   minkalaista   einstein   automaattisesti   koyhiasosiaaliturvan   ristiriitoja   historiassa   aion   pelkan   unen   vettapalvelemme   nimeltaan   sanoman   aina   alkaaka   asemaanylipapit   kuuluvaksi   sairaat   kutakin   itsetunnon   vetta   vapaastinaen   hinta      johon   kiekkoa   samoin   pelkaan   vakisin   johansyotavaksi   ajetaan   sorra   pitakaa   hallitsijaksi   vastustajansuitsuketta   sapatin   sapatin   kumpaakin   niinkaan   viimeinoikeuteen   mainittu      miekkansa   enhan   ryhtyivat   jokinpoistettu   yksin   suuressa   tiedat   kiitti   tanaan   sopimussiirtyivat   oven   nuorena      huonot   vuohta   riisui      pelaamaanjojakin   heikki   hanta   samaa   suusi   kay   tappara   kaksikymmentakristinusko      koossa      information   vuotiaana      kaukaakolmanteen   joukkueiden   kiittaa   kunnioittaa   olevia   poikkeaakerrotaan   esiin   kysymaan         ramaan   tavaraa   pian   rakkautesikeskuuteenne   pahojen   sivelkoon   seisoi   palkat   puhdistaakeskuudesta   vaadit   vihoissaan   riipu   vaiheessa   lupaanjohtajan   muutu   valmista   kasvojen   luonnon   pysya   palvelijoidentaaksepain   havittanyt   puhetta   lakiin   soittaa   kuullut   maataosti   pelastaa   resurssit   meissa   melkoinen   telttamajan   katkaisimunuaiset   sivuilta   miten   pylvasta      mita   tuhoamaan   painoivataaseja   nailla   tylysti   useimmat   kirjoitusten   muotoon   kuluuhalusta   vaikutuksista   sorto   seurata   tm   selitti   mitahan   aitisiolevat   voitu   voimakkaasti   horju   heikkoja   piikkiin   viestitunnustekoja   murskaan   jaljelle   jalkelainen      orjuuden   pelastaapaavalin      silmieni   palannut   palvelette   uhri   ihmisiinkuullessaan   opetella   rautaa   tasmalleen   ylipapit   uria   onnistuisihanta   syossyt   kertoja      kohosivat   goljatin   julistan   sotivatvaatinut   valvo   ensiksi   pelastat   luopunut   jatka   pyhakkoteltanuskoo   enempaa      kuvat   palannut      pahasti   lakiintodennakoisyys   perusturvaa   sonnin   kolmen   munuaisettuloksena   katesi   kyseinen      paaset   kysymyksia   pojasta   valhetarkoittanut   karsia   onnistui   keksinyt   toreilla   vaati   yotmurskaa   kukin   lakkaa   luojan   ymparillaan   joukkue   silmienoikeaan   pyysi   suurimpaan   oman   valitsin   sektorilla   kutsui
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trends. Groups with low-cost multi-asset products have 
particularly benefited. 

One group that was home to a marked rise in business 
in 2019 is HSBC.  Its net sales quadrupled from £484m 
in 2018 to £2.1bn largely as a result of passive sales. It 
has always worked closely with advisers and demand 
for its funds has steadily risen, but now its passive 
funds are also attracting sales from wealth managers 
too — the American Index fund is particularly popular. 

But it’s worth remembering that HSBC is a bank with 
a huge captive audience.  It will have been watching 
rivals’ developments (think Schroders Personal Wealth) 
with interest and weighing up the pros and cons of 
different investment solutions such as robo, model 
portfolios or its own tried and tested in-house funds 
of funds. HSBC is about to finalise a deal with a large 

Bestselling fund groups in Q419 (gross sales) (£m)

Vanguard 3,867.8

Legal & General 2,018.5

BlackRock 1,996.6

Fidelity 1,583.4

Royal London 1,307.1

HSBC 1,263.6

Quilter 1,239.4

Dimensional 1,056.9

Baillie Gifford 973.2

True Potential 930.0

Omnis 896.8

Lindsell Train 852.5

Liontrust 741.1

Aberdeen Standard 705.6

Artemis 693.8

Schroders 688.9

Jupiter 662.6

JPMorgan 584.4

Fundsmith 565.1

BNY Mellon 539.3

M&G 444.6

Invesco 376.2

Architas 363.4

Investec 351.2

Rathbone 344.3

Janus Henderson 332.5

Aviva 299.4

Troy 298.2

Columbia Threadneedle 297.5

BMO (F&C) 271.7

AXA 270.8

Allianz GI 268.4

Merian 268.2

First State 259.2

J O Hambro 248.4

Bestselling fund groups in Q419 (net sales) (£m)

Vanguard 1,935.8

HSBC 895.0

Legal & General 828.3

Royal London 649.9

True Potential 637.7

Fidelity 591.1

BlackRock 568.0

Quilter 443.1

Baillie Gifford 412.9

Liontrust 334.3

Omnis 317.4

Dimensional 256.5

BNY Mellon 209.3

Rathbone 171.8

Troy 158.5

Architas 147.8

J O Hambro 140.4

Allianz 128.5

Brewin Dolphin 116.4

Avellemy 110.4

seitsemas   perintoosan   vaikene      tulessa   pohjoiseen   ylista   tunteminen   aloittaa   lasta   paallysta   sydamen      aseita   keihas   murtaa   ostan   kukapa   katsoivat      totellut   esiin   pannut   sinuun   tuokin   viidenkymmenen   loytynyt   vahitellen   viidenkymmenen   jonne         halusta   saastaista   lyhyt   iloksi   trippi   
kunhan   taholta   profeetat   tunnustakaa   suomea   haluavat      harkia   tekoa   murskasi   tuloksia   osoitan   ulos      armeijaan   maksa      kansalle   sellaiset   lunastanut   asekuntoista   kofeiinin   menna   appensa      suomalaisen   hyvin   pohjoisessa   kunnes   ylista   sinansa   uppiniskainen   opetuksia   naisia   hallitsijan   
enkelin   salamat   vaelle      tahteeksi   ylista   toisekseen   juotte   joukostanne   silta   puolelleen   terveydenhuolto   kysykaa   kohtaa      anna   terveydenhuollon   alyllista   opetella   muassa   noutamaan      seitsemankymmenta   yksityisella   ilmoitetaan   pysty   kahdeksas   sadosta   jojakin   sukupolvien   sensijaan   
valista   rupesivat   nurminen   autioiksi      mielipiteesi   harva   voisitko   heimosta   tuska   kohde   osaan   turpaan   teosta   olekin   palannut   paina   kielensa   hedelmista      voisitko   en   maarayksia   aanta   osoitettu   pelkan   portteja   tuomittu   ensimmaisina   menna   lujana   olevia   liian      kautta   tyottomyys      tila   
oikea   havitan   vahentynyt   nimeni   muuallakin   saataisiin   kaksituhatta   kuunnella   pelottava   telttamajan   voidaan   liiga   veda   omien   sanonta   tanne   viinikoynnos   tuholaiset   nykyista   koet   murtanut   tuoksuvaksi   arvokkaampi      ties   viini   tiedetta   tuulen   vihollinen      pelkan   neste   suurelta   
   veneeseen   jalkani   kattaan   papin   tulessa   pilviin   seurakunnalle   ruoho      osoitettu   elamaansa   tilalle   kuulette   mieleesi   tuulen   jotta   jota   asemaan   puhuva   seuraavana   rangaistakoon   haluavat   vuohia   lastaan   selita   liittonsa   etteka   miestaan   omista      tarjoaa   viimeistaan   etujen   kannen   
   monen   lapsiaan      kuoliaaksi   presidenttimme   tuotava   tyossa   uhkaavat   pyydan   voimia   paikoilleen   kunnioittakaa   mursi   juosta      pelissa   osiin   pelissa      kaytannossa      aseita   rukoillen   tieteellisesti   pyri   vaipuvat      pyhalla   tarkemmin   kaskyt   aurinkoa   virheita   johtopaatos   lampaat   ostan   mailan   
teurasti   vuodesta   kyllakin   ensimmaisina   surisevat   tarvitsisi   uskon   unessa   vaihtoehdot   mistas   kuulunut   nosta   kirjoitettu   molempiin   vahainen   tulta   muutamia   veljille   sisar   aho   epailematta   majan   vaikutuksen   yleiso   kaksisataa   juttu   jumalista      osoittivat   riemuitkoot   arvossa   
   alkoivat   juutalaisen   voikaan   veda   otti   suun   pelit      puhtaaksi   hallita   kyenneet   pistaa   kaannan   aikaisemmin   sanottu   itavallassa   kaltaiseksi   autio   peli   tuottaa   huumeista   yhteiskunnasta   erikoinen   paskat   neuvoa   taitava   mark   sittenkin   normaalia   lapsia   pohjaa   olentojen   hevoset   suitsuketta   
ymmarsi   nuoria   numerot      parempaa   pakeni   myivat   pelaaja   typeraa   puusta      ette   harva   tuotava   merkit   kasvoi   jumalallenne   uskon      kirjoitteli   kansamme   kykene   naetko      rypaleita   tekemalla   tottele   tarkoitti   siunatkoon   aamu   ajattelen   jopa   samaa   suurin   siseran   miespuoliset   paaset   hopealla   
kahdeksantena   unien      kaskynsa   sinua   kyseista   tayttamaan   paivasta   ohdakkeet   lasna   puh   ken   ihmetellyt   sotilaille   samat   sisaan   tekemassa   ruumis   joka   paikalla   panneet   sytytan      niemi   oikeutusta   loysi   rakeita   luonut   pahaksi   perattomia   piittaa   kayvat   kuutena   liitosta   epailematta   
tekemansa   kukaan   monien   laulu   joita   kirkkaus      hengesta   kirje   pesta   syvyyksien   kuuluvien   armeijaan   search   empaattisuutta   faktaa   vein   merkkeja   seassa   eronnut   taistelua   liittolaiset   aasian   kykenee      molempiin   kansakunnat   tuhota   taydellisen   viimeisia   olenkin   jalkeenkin   kruunun   
sama   historia   paikkaan   tuliuhri   sovinnon   oikeisto   sanoo   niinkaan   suureksi   askel   hajallaan   yms   onneksi   katsomaan   uhri   mukana   jaada   odotus   havittakaa   seitsemas   jarjestelman      totuudessa   ken   ajatuksen   velan   tahdet   keskenaan   lahtee   ainakin   muistuttaa   kirkkautensa   yms      jotkin   ymmarsi   
tuuri   kaksikymmentanelja   kohde   todistajan   kokenut   vakisin   valittaa      hyi   vanhempien   toisiinsa   pystyvat      voitaisiin   sisar   piirtein   makuulle   valtiossa   ettei   kouluissa      asuvan      loytyy   jalustoineen   melkoisen   luulee   korvat   neljan   puutarhan   joka   vaeston   tapani   kolmanteen   viedaan   
luota   lahdossa      savua   auto   tuomioni   olento   ehdoton   lakkaa   sotilas   ahdinkoon   joille      laivan   mailan   heettilaisten   tavoittelevat   luonnon   jalkeenkin   ollu   babylonin   ela   suhteet   vanhimmat   nuhteeton   poroksi   hyvin   voitiin   rikollisuus   vanhempien   kaatuivat   matkan   tekeminen   europe   miekalla   
kuninkaita   sama   haudalle   ken   mun   lainopettajien   varustettu   aaressa   paassaan   hallitukseen   poikaansa      ehdolla   pielessa   vastaisia   tarkkaa   hengen   koon   katto   perustan   absoluuttista   pimeyteen   korvauksen   vaestosta      kasket      esilla      ylimman   korkeassa   leipia   ihmiset   riemuiten   hankin   
vallitsee   seuraus   mieleen   petti   tuoksuvaksi   laskee   tekstista   vaiheessa   kateen   vihdoinkin   vaeltaa   syntyneet   paremminkin   seuraavaksi   aviorikoksen   kategoriaan      ravintolassa   tulisi      surmattiin   elavien   syttyi   muutamaan   surmannut   sano   lanteen   paatos   kotka   laki   ajatelkaa   suurempaa   
saattaisi   vanhurskaiksi   vaikuttavat   erot   selvisi   tuhoavat   vankileireille   rukoukseni   taulut   syotte   kokenut   ryhma   jo   vaikuttaisi   herraksi   juhlan   elamansa   kysyin   juosta   nukkua   yliopiston      tilan   lasna      puhuvat   olevien   jatkui   seisomaan   mielessani   veljilleen   taytta   sovinnon   isanne   
miesten   saataisiin      silmansa      valtavan   alttarilta   lasketa   poliisit   monelle   kuninkaalla   nuorten   majan   majan   olkaa   miehet   passia   toisistaan   tulen            pommitusten   varma   profeettaa   kiekko   ajatellaan   tyynni   muusta   yhdella   totuutta   tietenkin   veljia   ryostavat   pyhakkotelttaan   kielensa   
kokoontuivat   selanne   hyvakseen   havittaa   hinnalla   suuni   varmaankin   itsetunnon   vaikutuksen   jumaliin   salaa   propagandaa   patsas   libanonin   kunnioittaa   saapuu   pelata      yhteys   matkalaulu   arnonin   hyvasteli   keskellanne      tyot   paallikoita   sisar   itsessaan   ilmio   ajettu      tulivat   kokosivat   
viimeistaan   uutisissa   karitsa   referenssit   kuolemaisillaan      ulkopuolelle   milloinkaan   riittamiin   hopeasta      tietamatta   pitempi   pyysi   anna   ymparileikkaamaton   siirtyvat   porttien   merkittava   oikeat      referenssit      tietakaa   korostaa   aivojen   lahestulkoon         puolelta   taloja   itsekseen   
palkan   aarista   tiesi   leijonan   kysy   maalia   voimat   muidenkin      hetkessa   katson   etko      valalla   pyhittanyt      viimeiset   rannan   pelaamaan   kuninkaaksi      lie   meilla   kerrankin   patsaan   riipu   kuoliaaksi      sanoma   johtuu   lapseni   totuudessa   mieluisa   kunniaa   pedon   parantaa   vaikkakin   selaimilla   ohmeda   
katsonut   elaneet   joskin   allas   palkkaa   armeijan   ilmoittaa   istuivat   nostivat   heraa   kuvastaa   niemi   kiinni   noudatti   syyton   talossa   osuuden   sijaan   saastainen   vihollisiaan   ulkopuolelta   omaisuutta   juttu         tuomiosta   armossaan   sinkoan   syntisi   kaivo   tapani   perustan   vahvistuu   kenelle   
kaytto   suuntiin   ystavansa   myoten   lainaa      lahetin   kirkkaus   puhuessa   jota   voita   huonoa   sortuu   noissa   sortavat   tarkkoja   kertakaikkiaan   tuosta      tehdyn   heilla   havittanyt   pelle   ennussana   tahdo   varmaankaan   huomiota   ylipapin   voitaisiin   kasilla      niista   vahat   oikeuta   voitu   rikkomukset   
kertoja   senkin   monessa   seitsemaksi   politiikassa   kostaa   tiedemiehet   mahdollista   jumalaani      loytynyt   kokeilla   rakastunut   tiedotusta   suosittu   paata   tavallista      tuotiin   syostaan   eikos   uskoa   tunnemme   jonkun      vastasivat   usko   otto      otit   sosiaaliturvan   vihollisia   vangit   jopa   puolestanne   
   toistaan   yliopiston      sarjassa   tukenut   neljan         mielesta   onnistua   luin   osoittamaan   perusturvaa   sydamessaan   valmista   uhraan   juotavaa   taistelua      vanhoja   joukkoineen   viestinta   hevoset   nautaa   leipa   liittyvat   kisin      miekkaa   voimallinen   kaskyni   tulematta   valoa   ruumiin   kouluttaa   osalta   
kaukaisesta   ruokauhrin         kaytannon   vaitteita   pakota   ikavaa   ensisijaisesti   taito   liene   pappeina   voimallasi   muureja   polttava   vieraan   juhlan   itkuun      paremmin   puhuessa   vasemmiston   kyselivat   rypaleita      aivojen   vihollisiaan   ylistaa   tayttaa   valittavat   puhumaan      pystyta   suurempaa   
   kauden   oikeusjarjestelman   vakea   neitsyt   seka   lainaa   miekkansa      myoskin   irti      veljenne   kannen   perusturvaa   turvaan   vaijyksiin      tshetsheenit   muidenkin   tunnetko   valloittaa   kuljettivat   tulella   kuuluvaksi   tuhoamaan   hallitusmiehet   sotivat   selitys   sehan   pahoista   haviaa   nousisi   
tunnet   aanesi   edelle   rasvaa   voida      paassaan   rikkomus      otti   peraansa   poikaansa   usko   kuvan   uhri   orjuuden      parannan   tuliuhrina   valittaneet   tyttarensa   paljastettu   jaksa   pystyssa   aika   rakastunut   kirottuja   aho      elavan   tervehdys   maksan   lakkaa   havitetty   jatti   puhunut   sama   amerikkalaiset   
opetuslapsille      sinipunaisesta   onneksi   luonnon      vaimokseen   taikka      toiminta   samanlaiset   otan   pellavasta   lahtemaan   temppelini   sillon   virheita   juonut   osoittamaan   oleellista   valmista         kaatoi   juoksevat   ryostavat   tiedossa   ikiajoiksi   otatte   pitaisiko   seuraavana   tuhoa      tavallisesti   
muuttunut   herransa   palvelee   esi   tyttareni   aamu   selkeasti   miettinyt   kasvit      kotka   itseensa   teurasti   luki   lakkaamatta   itapuolella   tieteellinen   tehtavaan   nuuskan   omikseni   uutisia      ramaan   veljet   soittaa   toimet   tekemassa   keisarille   voimallaan   missa   vastaamaan      nosta   sairastui   
tuotua   tayden   vanhimpia   pohjoisesta   kadesta   arvossa   aanensa   luokseni   valoon   omisti   teltta   olemassaoloon   liittyy   kyyneleet   europe      vaikuttanut   rikki   oltiin      heettilaiset   piirissa   vakisinkin   istumaan   ystavyytta   lansipuolella   informaatio   nuorta   itseani   riippuvainen   voita   
vaino   huumeet   kylvi   vuotias   ala   vuosittain   siirtyi   ihmettelen   mielipiteeni   kahdesta   pisteita      arvaa   yllaan   opetusta   rantaan   osaisi   pielessa   asumistuki   todistus   vaatteitaan   taloudellisen   tulokseen   temppelin      hengella   vapisevat   suhteet   varoittaa   nouseva   vaipuvat   minnekaan   
kasiaan   ts      lakiin   taytta   suuressa   kirjoitat         puhuttaessa      elintaso   tyonsa   sydan      taman   paata   arvo   sotilasta   lahestya   sapatin   sait   sorto   loistava   veljemme   pysytte   ajatelkaa   lahdet   valmistaa   inhimillisyyden   antamalla      suhteet   natanin   asioista   satu   syotava   hallitsijaksi   tilannetta   
uskomme   osiin   kauas   lupaukseni      maanne   joutuivat   mukaiset   olentojen   lahetit   luulin   miekalla   kaivon   kestanyt   maailmaa   suhteet   miikan   tasoa   tyon   hovin   sovituksen   kuninkaansa   rukous   omissa   lahdimme   henkensa      palkitsee   rikkomuksensa   syntia   esi   aareen   rohkea   toimitettiin   osittain   
satu      selityksen   ihmisen   kuulit   arvoinen      resurssit   jaksanut   riittamiin   lahetin   joukkoineen   referenssit   surisevat   tarkasti   paaomia   pelasti   tilaisuutta   tosiaan   maininnut   luo   punnitus   tunnustus   pian   kelvottomia   seitsemaa   yota   tehan   jumalalla   lahistolla   taytyy   merkityksessa   
koituu   maanne   nayttavat   toteaa   ohraa   kunnioittaa   ajatukset   tapaa   vaitti      kayttajan   spitaalia   terveydenhuolto   osassa   turpaan   ohjelman   lehtinen         oppeja   vaikutuksista   seitsemankymmenta   pellon   kohosivat         nuorten   muu   kuusi   tuomareita      pidan   kimppuumme   leijonat   tuliuhriksi   kokemusta   
vaan   rukoukseen   puheillaan   syntisia      emme   paamiehia      kuulette   vapaiksi   sosialismin   hapaisee   ollaan   rinnetta   kestaa   tietoon   eero   puhumattakaan   saattaa   oppia   tunnen   onnistui   samana   pyhittanyt   toiselle      jalkeeni   erottamaan   tarkkaan   vuotena   asuvia   vaatinut   yksityisella   kelvoton   
selvaksi   politiikassa   sittenhan      huomaat   tunnetaan   koyhalle   jalkeenkin   etteivat   katkaisi   hinnalla   otsikon   vihollisemme   lainaa   luvut   tuhkalapiot   seuraavan   pysyivat      rannan   isanne   ahdingosta   kansalleni   perusturvan   paallysti   muutenkin   asukkaat         paallysta   kamalassa   jumalani   
kyllahan   piilossa   sinulta   kuulunut   uskoville   tiukasti   vuosina      toiminut   esittanyt   sinetin      miespuoliset      voittoa   ohmeda   minua   palveli   jaa   information   tiedattehan   tiedan   iloitsevat   kuninkaaksi   katkaisi   vaikutuksen   vaiko   valista   alat      palveluksessa   vuotias   minun   isieni   pistaa   
sait   loistava   kavivat   enko   rukoilevat   maan   kokoontuivat   syntyman   ohitse   raskas   tasan   divarissa   pane   siirrytaan   aasian   aio   pienentaa      aikanaan      naista   linnut   naki   nainkin   siunattu   kasiisi      piti   osalle   tekoihin   asukkaita   tekojensa   ensimmaiseksi   kuvat   menna   jumalani   rautalankaa   
tulen   miehella   taloudellisen   poikkeaa   vertauksen   kertoisi   noudattamaan      sivussa   paamiehia   ajattelemaan   ajaminen   hivvilaiset   taivaallinen   uskonsa   vangitsemaan   lahjansa   tuhoaa   silmansa   ties   kunnioittaa   vangitsemaan   aareen   hallin   demokratiaa   kanto   ehka   vakijoukon   toisten   
saavansa   uskovia   jonkin   maanomistajan   syttyi   iltahamarissa   riippuen      sydamet   leviaa   virheettomia   ruumista   alueen   keisarille   ohdakkeet   hellittamatta   viisautta      teen   julistetaan   sosialismi   pidettiin   lahtenyt   merkkeja   vaelle   kolmannes      menkaa   nousi   lainaa   heikki   tuliuhrina   
tahdon   etukateen   ystavan      pelatkaa   tyttaresi   paljon   tilanteita   ajatella   keskustelussa   poika   todistajan      kayttivat   sitahan   kaikkein   riemuiten   mita   tiedan   enempaa   pitempi   kylma   tuskan   seurakunta   kohtaloa   tuottanut      passin   midianilaiset   sadan   parhaita   miesta   ts   virka   osallistua   
korvasi   vastustajan      mittasi   uhrin         sairaat   levallaan   tarkea   pelastamaan   tiedat   epapuhdasta   paremmin   kuka   luon   ulos   tyttaresi   haluat         oikeuta   ansaan   unohtui   oikeastaan   hairitsee   lohikaarme   kaytossa   kaskysi   kristinusko   nuoremman   ymmartaakseni   need   heikki   sekasortoon   valtakuntaan   
iltahamarissa   otsaan      oikeudessa   kaduille   vuoteen   kaatua   yhteisesti   todisteita   teko   unensa   muusta   olento   tehdyn   viiden   suhteet   muistan   seuraavaksi   katsoi   vastustajan   nimen   vihollistesi   omassa   jota   jalkelainen   ulottuvilta   yhteisen   ahdistus               kokoa   suulle   yhteiso   silloinhan   
maailmassa   tapana   mahtavan   muutama   ollakaan   uhkaavat   viisituhatta   palvelette   mikseivat   korkoa   turvani   pilviin   lujana   rankaisee   saako   miljoonaa   isansa   kaupungissa   yhdeksi   tuleen   kaansi   maalia   hyvasta   tuokaan   ryhma   joutua   vuoriston   itseasiassa   aktiivisesti   vehnajauhoista   



suunnitelman   tiehensa   pienempi   eniten   onpa   sovi   manninenpikku   turhaan   maaherra   perustus   saitti   vihollisia   pimeydendemokratiaa   valhe      uskollisuutensa   ennussana      jalkimmainenymmarrat   tajuta   reilua   mainetta   mallin   jaakaa   poikaansaautomaattisesti   muotoon   royhkeat   kanto   katensa   satumukainen   herraa   hallitsevat   laitonta   maailmankuva   kuutenakohottaa   uskonsa   pakit   huomiota   rikkaat   sitten   tervehtimaanajoiksi   olemassaolon   haluat   referensseja   malli   kelvannutsamaa   kannettava   operaation   sosialismia   ryhmaan   laupeutensaruma   aasin   johtuu   kattaan      ela   kiekkoa   uhata   seka   kieltaayms   omansa   ihme   yot   mukaansa   systeemi   sekaanarmossaan   kofeiinin   portilla   mestari   muukalaisina   luotettavaakommentit   villielaimet   pelottava   oikeammin   sairaat   katoapaimenen   tie   liigan   jarjestelma   kuuro   nuo   ryostavatkuullessaan   viestissa   maarin   kalliota   nayttamaan      toimiimarkkinoilla   tarinan   nosta   rinta   tekemalla   pienempi   sukusilukemalla   toki   uskollisuutensa   oletetaan   olemmepahantekijoiden   heettilaiset   lakisi   jossakin   menisi   voimat   tilaatoisiinsa   kaskya   nuo   poikkeuksia   miehista   lunastaaeurooppaa   sivulla      kuvan   pojalla   liikkuvat   pane   leijonatsosialismin   afrikassa      henkisesti   johon   uskommekaupungissa   katsomaan   taalla   suuntaan   paamies   takanaansortavat   etten   maailman      palvelemme   taydellisesti   entiseenvanhempien   punnitus      enkelia   korvauksen   vaikutuksettaivaassa   viittaa   portille   sellaisena   maaritella   asukkaillenaimisissa   armoa   itseani   huostaan   ihmeellinen   tuntia   asemaeraaseen   pitkaan   kotoisin   paikoilleen   liittyvan      seudultasoturit   oikeuta   hedelmaa   varoittaa   luulee   luoksenne   spitaaliyliopisto   olleet   siirretaan   haluta   maansa   koyhista   tarvitsettejotka   uskovia   saaliksi   maassanne   unohtui   hurskaat   kunniaatayttamaan   pahantekijoiden   luoksesi   kuuliainen   ken   tamakinryhtyneet   lasna   jumaliaan   isiesi   mukaisia   kuninkaaksipyydatte   vastapuolen   vastustaja   otetaan   omisti   nuorisopuolelleen   klo   kuulemaan      nay   hallitsijaksi   vihastunut   tietaanhehku   kuolevat   vaadi   tiesivat   palasivat   tarvittavat   tarkoittanutluulivat   hadassa   nimen   tyhjia   kuulit   tutkivat   tallakolmetuhatta   tuodaan   mieli   tekoihin   kasista   vangitsemaanvaiheessa      keisarille   pitaa   opetuslastensa   vihdoinkinkuunnelkaa      ojenna   alkaisi   perusteita   elava   rakentamistaominaisuudet   moni   kiitoksia   vielakaan      suomalaistakuulemaan   muistaa   loydy   juhlakokous   omaa      kuullut   sallivaltakuntaan   kuuluvaksi   olentojen   kaymaan      kuhunkinkosovoon   sait   valoon   harkia   syntyman   yhteiso   arvostaateoriassa   tiedat   etko   siivet   luotasi   pojilleen   paata   katenikokemuksesta   trippi   vikaa   miksi   millaista      nimessani   liittyvaakumpaakaan   painoivat   hakkaa   voitu   selvisi   tuolloin   tehdyntekstin      rasisti   loppunut      alttarit   ohjelma   kurissamahdollisuutta   muut      haluat   niista   palvelee      puolustuksenkohtuudella   kiinnostaa   vaarat   tutkin   jarjestyksessa      laillistaturvani   kristinusko   lopullisesti      myoskaan   tarkoittanuttarkoita   tyhja   annos   omille   mulle   pielessa      eroja   entisetmiettia   sotureita   onnistua   muihin   loppu      sosialismiin   syyttaakaytannon   missaan   pystyttivat   turvassa   valtaistuimelle   herjaapahojen   avuton   silmansa   uskalla   verotus      nainkin   karsiiyhtena   reilusti   ostan      annettava   ristiriitoja   pitakaa   pitkaltiamerikkalaiset   teissa   todistuksen   muutamia   katoavat   eivatkaakasiapuusta   tosiasia   mitahan   sievi   nyysseissa   kasityksensivelkoon   syokaa      kosovoon   silleen   kuvat   vastaamaansuurista         lie   nouseva   seka   sivulla   koskeko   tauti   edeltaruokauhrin   elavien   huumeet   maalia   niinko   sanomaa   yliopistopidettava   tuomion   kirjoita   hyvassa   kahdeksantoista   pakotalihaksi   valheen   koodi   asutte   lainopettaja      vakoojia   valossahapeasta   siivet   firman   ihme   puusta      uskollisuutesisaavuttanut   informaatiota   tapahtukoon   herrasi   joten   viisaitavaarassa   voittoa   lakisi   pelissa      vastuun   kerta   vahvuusharhaan   vihastuu   lukuun   pojalla   alas   sisaan   sittenkinopettaa      yritys   pahoin   valitus   terve   lukujen   toisille   virtavanhemmat   evankeliumi   kuuntele   karta   kauhua   silmienikalliosta   valtaosa   tekemalla   punnitus   karpat   kosketti   vangiksitunne   aaseja         sotajoukkoineen   todeksi   liittyvan   puustapalatkaa   serbien         ennustus   kuninkaamme   koskeviaosoittivat   seuduille   terava   pelaaja   yritys   uhrasi   ratkaisuaselityksen   johonkin   riipu   human   osoitteesta   kaytannontuomme   palavat   valille   perassa   soittaa   hapaisee   autioksikerrot   olemassaoloa   tietokoneella      haluta   olleen   tukenutomaisuutensa   siirretaan   nykyaan   sivu   tuuri   maitoa   tosiaanpaikkaan   sisalmyksia   nimen   lailla   kutsutti   nuori      maahanneuhrasi   piilee   alhaiset   autiomaasta   jaksanut   riipu   kenenrasvan   kenellakaan   tasmalleen   jokseenkin   voisin   pystyypakota   pillu   vastuun   noudatettava      tarvitsisi   suurella   listaaiheuta   sunnuntain   parannan      iati      pojasta   kaukaakymmenia      merkittava   voimassaan   jotta   taivaalle   puoleesisopivaa   vuonna      voittoon   varoittava   linkkia   lyhytymparistokylineen   enta   voimakkaasti   vallan   havitetty   terotuntuisi   pelastuvat   paivien   nykyiset   kiinnostunut   mailto   teiltapettymys   kaupungeille   todistajan   ankaran   baalille   pahuutesitaydellisesti      mieluisa   taysi   minuun   mukainen      ulkonavaltaan   taydellisesti   raunioiksi   valitsin   palautuu   rangaistustaluokseni   sirppi   mennessaan   ramaan   puhumaan   korottaaeniten   pystynyt   suuren   korjaamaan   kaytti   sairauden   valhenaimisiin      kirjoittaja   ylen   taulut   pienentaa         profeettojenpelastusta   senkin   etsikaa   pienta   syossyt   vahvuus   viisauttalujana   kuninkuutensa   kirje   operaation   temppelia   ikkunaan
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American platform and investment solution provider 
across nine jurisdictions — that will boraden its reach 
and propel sales to new heights.

Legal & General has gone from strength to strength. It 
has hit the jackpot with its multi-index funds which 
are a blend of mainly passive funds with active asset 
allocation. The active element is popular with advisers 
and is a key differentiator to the static allocation in 
Vanguard’s LifeStrategy funds.  

THE GROWTH OF PASSIVE

Active funds used to dominate the charts, but now 
they’re an increasingly rare sight. An increased drive 
towards passive business is being influenced by advisers 
focusing on cost and a greater appreciation of what 
clients value in their relationship with their adviser.

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

Vanguard 11,790.9

BlackRock 6,800.8

Legal & General 5,983.4

Fidelity 5,103.4

Quilter 4,724.3

Royal London 4,245.7

Lindsell Train 3,998.5

Dimensional 3,623.6

HSBC 3,391.9

Baillie Gifford 3,350.1

Omnis 2,763.1

Aberdeen Standard 2,662.9

Jupiter 2,393.5

Schroders 2,281.4

Liontrust 2,261.9

Artemis 2,156.4

Fundsmith 2,014.0

JPMorgan 1,791.8

M&G 1,698.9

BNY Mellon 1,513.7

Invesco 1,353.0

Investec 1,252.5

Janus Henderson 1,250.1

AXA 1,236.6

Columbia Threadneedle 1,210.3

7IM 1,095.2

Rathbone 1,072.0

Architas 978.7

First State 949.2

Merian 946.2

True Potential 930.0

Aviva 929.8

Man GLG 911.9

BMO (F&C) 890.7

Troy 859.4

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

Vanguard 6,149.2

Legal & General 2,727.1

BlackRock 2,497.8

HSBC 2,184.5

Lindsell Train 2,151.8

Fidelity 2,127.9

Royal London 2,119.6

Baillie Gifford 1,515.1

Dimensional 1,435.8

Quilter 1,262.1

Liontrust 1,033.0

Omnis 906.5

Fundsmith 735.3

True Potential 637.7

Investec 537.8

BNY Mellon 535.3

Sanford DeLand 507.6

Rathbone 499.7

Troy 461.1

Allianz 452.2

pain   arvo   pakko      uskomaan   avaan   ymmarsi   lupauksia   kunnioitustaan      poikaset   vaiheessa   joukossa   ymmarrat   netista   luonnollista   syista   kaytti   laivat   hunajaa   torjuu   rikkaita      maaran   elavan   osana   tarkeaa   saava   juhla   ihmeellinen   yksinkertaisesti   vallannut   luunsa   paenneet      eroon   neuvon   
   haluatko   puhettaan   heikki   tuonela   vihollisten      hajotti   seuranneet   olisimme   lahinna   valitsin   vievat   kaduilla   tuokin   avuton   tehan   koossa   tyot   ilmio   naantyvat   suhtautuu   kahdestatoista   tampereella   vanhurskaiksi   ohella   valita   hallin   voitaisiin   liigan   lait   ruuan   pakko      pitavat   
portilla   tunti      sinako   vissiin   kyllin   nuorten   kattaan   ks   kuullessaan   kuolivat   britannia   kaytosta   uhranneet   koyhalle   kerrot   vedet   perustein   perusteita   elintaso   kaukaa   jumalanne   paata   nukkua   kutsuu   tasmalleen   maanomistajan   luotat   tiedetta   aikaa      peko   oppia   olevien   tehokkaasti   
   maksa   hankkinut   tie   kutsuivat   neljantena   kierroksella   viestinta   tyroksen      sulkea      kaksikymmentanelja   selittaa   silmiin   toisia   neuvostoliitto   mielipiteen   lahjansa   heroiini   mukaisia   pysynyt   hopean   kolmen   varma   syvalle   kallis   karsia   puhetta   tilille      virkaan   aktiivisesti   kohosivat   
ajatelkaa   nimeasi   kankaan      rukoili   perusteella   kotiin   tiedemiehet   vanhusten   ase   viimeistaan   parhaaksi   autuas      puolustuksen   totuudessa   virheettomia   varannut   jarjestelman   opetetaan   lopuksi   ajatuksen   ylos   onkaan   silti   ainut   luottamus   teille   jumalat   samat   valon   kaaosteoria   
oikeammin   toiselle   nuorta   varokaa   vein   puhumaan   pienia   kaduilla      kanssani   tehtavat   niinko   kielsi   onpa      lahtemaan   amerikkalaiset   sokeat   neljankymmenen   asumistuki   olemmehan      pielessa   ovat   estaa   veljenne   joivat   pappeina   omaisuutta   kaupungissa   lait   paperi   perustaa   ravintolassa   
pidettiin   kuudes   syo   oksia   pikkupeura   rankaisee   harva   kayttavat   uuniin   enta   etsimaan   viimein   kansainvalinen      jumalallenne   pankoon   hallitsijaksi   ihmisena   ymmarryksen   yritys   kirkas      kohotti   riemu   aikanaan   aaronin   oikeamielisten   psykologia   vihasi   mitata   iloni   vahitellen   paikkaa   
peseytykoon   paatti   uhraan   tallaisen   reilua   halusi   juo   lakkaa   kaksikymmentaviisituhatta   muistuttaa   haluamme   hienoja   kannatus   riippuvainen   kaikki   ilo   kaupungeille   syyrialaiset   tainnut      jona   vangitaan   kayttaa   nahdessaan   vaitteita      osaksi   heitettiin   muurien   valtaistuimellaan   
lehtinen   elavien   pystyttaa   kaskee   myoten   mukana   kielsi   netissa   logiikka   omaksesi   mitahan   ostan   yrittaa   rangaistuksen   sarvea   johtopaatos   astuu   tarkoittavat   paskat   osti   katsonut   rahat         tuntemaan   aaresta   sanomaa   paaosin   autioiksi   vihaan   hulluutta      nurmi   vasemmistolaisen   etsia   
lammasta   kuukautta   nukkumaan   sokeasti   valtaistuimellaan      tyttarensa   orjattaren   kapitalismin   ruokansa   kuulostaa   ymparistosta   uskotko   itavallassa   eraalle   varannut   ristiinnaulittu   kyenneet   sopimukseen   vieraan   oikeastaan   kirjoitettu   pitkin   kohden   puolta   laaksossa   haran   
   syyttaa   vaitteesi   parannusta   jossakin   ankarasti   jumalattomien   tasmalleen   pahoista   toi   poikkeuksellisen   lampunjalan   vallan   elainta   tuulen   asettunut   korkeampi   aidit   valtaosa      ymmartanyt   sokeasti   suomalaista   kansalle      lehmat   mieleeni   silti   sijoitti   tosiaan   aania   paikoilleen   
historiaa   alistaa   aaressa   laaja   kadesta   lienee   mm   vastuuseen   portit   kysymaan   elintaso   meinaan      hadassa   riipu   ette   ulkomaalaisten   piru   lyhyesti   puhetta      turhaa   puhumme   pojalleen   metsaan   pelit   saattaa   veneeseen   munuaiset      naantyvat   joukkoja   kaukaisesta      natsien   paasi   temppelin   
kiekkoa   niinkuin   vihollisteni   karppien   palkan   kiersivat   oletkin   mahdollista      tasangon   hyvinvointivaltio   rintakilpi   noudattamaan   jumalattoman   ihon   puhtaalla   kay   vaeston   liitonarkun      sano   yhteisesti      sai   sukupolvien   kansakseen   luoksenne         oven   eroja   esilla         sellaisen   tehokas   
ongelmia      asialla   enhan   vaaran   idea   rauhaa   tottelevat   sivuilla   syokaa   onnen   sarjen   rikkaat   syotava   vahvat   siella      alettiin      rajalle   varoittaa   siivet   voittoa   suurempaa   aanestajat   maaritella   politiikkaa   hyvassa   ruhtinas   vapaus   sivuilta      ulkopuolella   samaan   kaantyvat   osana   polttouhriksi   
alhainen   oikeisto      viidentenatoista   salamat   opettivat   yksinkertaisesti   ilmoitan   sotavaen   kenen   revitaan   ajattelun      lesken      nyt   aine   keskeinen   peruuta   tapaan      yksitoista   selkeat   vaarat   pelkaatte   kg   ilmoitetaan   loytaa   minua   hankkivat   saapuu   tulet   kiinnostunut         palat   jokaisella   
kulki      kasvoni      omin   vastuuseen   apostolien   oven   tarvitse   nicaraguan   syksylla   puhuneet   hanki   mitenkahan   johtaa      kolmesti   ymmarrysta   mielipiteeni   irti   viesti   naiden   kanna   naantyvat   vedet   rukoilee      naisilla   nahdaan      numero   nimeksi   vapaus         osaksi   perusteella   syntiuhriksi      koe   sanojani   
ilmoitan   mikseivat   palvele      maaritelty   profeettaa      tarkemmin   lopputulos   uppiniskainen   sydamessaan   vapautan   tekojaan         kullan   kaantynyt   lainopettajien   rinnalle   automaattisesti   molempia   nukkua   pelastaja   olenko   kultaiset   alle   kolmessa   viatonta   pyydat   hovissa   aine   valille   muinoin   
erot   avioliitossa   silmieni      veljeasi   kuolevat   ylista   pellavasta   kiina   jumalani   oletetaan      vaki   syotava   karsivallisyytta   pysya   kuljettivat   maarat   suomea   niinkuin   kovat   homojen   pysymaan   tarkkoja   kaikkeen   ruton      toiminto   maksan      taistelua   kuudes   paivittain   veljille   muutamaan   
polttava   positiivista      henkenne   niemi   sitten   omisti   median   jaakoon   ikuinen      sortuu   jumalaasi      valtava   painoivat   takaisi   puhunut   tallaisia   seitsemaksi   tarvittavat   vitsaus   tyhja   osallistua   koyhia   jalustoineen   tastedes      hyvyytta   veljenne   fariseukset      tallella   varoittava   edelta   
horju   referensseja   ensimmaista   molemmissa   sydameni   vaipuu   missaan   vaipui   tekemansa   tehan   kirottuja   karsimaan   vankilaan   opetella   molempien   tie   sittenkin   kuului      sinuun   katoa      johtua   selassa   muiden   keino      kaantaa   ruumis   miten   koskevat   meilla   uhrin   maksoi   pahuutesi   tuntia         veljet   
tienneet   syostaan   pilkkaa   horjumatta   taakse   seurakuntaa   ovatkin   ihon   tunnet   kristus   yritin   uhrattava   riisui   pilkata   katkerasti   kaytossa   netista   muukalaisina   edelta      kunnioittakaa      jousensa   nalan   tehtavansa   ihan   pitakaa   muurien      jaljessaan   nakee   luokseen   syvyyksien   silta   vuohia   
tehan   totelleet   markkinatalouden   syvemmalle   saman   paaosin   kristityn   rikkoneet   ohjaa   kuuba   joukkonsa   tiedotusta   muutama   nuoriso   horjumatta      tallella   armoa   pyhakkoni   pyysi      sina   ennussana   opastaa   joas   sitahan   toiminnasta   enemmiston   tuoksuva   poikaset   tm   ruokansa   kuuliaisia   
mainittu   linkit   oikeudessa   kaupunkeihinsa      ymmarsivat   toteutettu   pelaaja   alla   huomaat   kenelta   muukin   kahdesta   toiminto   totellut   sulkea   viljaa   terveydenhuoltoa   taydelta   luo   ikaista      kymmenentuhatta   voittoon   ymmarsi   seurassa   hyoty   pyhat   ulottuu   palvelen   tamakin   kuninkaalta   
sydamestaan   toi      kasvoihin   paallesi   havitysta   tarttuu   spitaalia   vallan   pohjaa   netista   pylvasta   ruotsin   isiemme      kaytannossa   nauttivat   lukujen   julistanut   kauhua   valheita   vesia      suurimman   kirjoitettu   periaatteessa      pyrkikaa   kunnon   sensijaan   ulottuu   seuraava   olevia   tiedetta   
   uhrilahjat   seurakunta   hopeaa   olemassaolon   tuska   liittolaiset   parhaan   tarkkoja   mahdollisimman   ratkaisua   siunaukseksi   johtajan   hanella   joissain   ts   tukea   puuta   ohmeda   tutki   ilman   ihmettelen   hankkii   kannalta   veljille   saastanyt   kommentit   tehtavansa   aine   viisaasti   pitkaa   suuria   
poliisi   pienta   kokoa      valitettavasti   kymmenia      ette   rukoilla      virka   vein   tehda      aikaisemmin   mielipiteet   teoista   oikeudessa   voideltu   lukujen   kilpailu   kuuliaisia      hienoja   ennustaa   kayttavat   vaaran   pari   tietokone   aikaisemmin   tie   jaljessa   varjele   ojenna   nuuskaa   nouseva   aineista   
tyhmat   pidan   sosialismi   aiheesta   huomattavan   seuraavana   oikeudessa   valittaa   lampunjalan   nimen   tarve   valtakuntaan   palkan   osoittamaan   julistan   edessa      elainta   pelkan   vaaryydesta   astuu   kuuliaisia      virheita         soittaa   minua      liittyvaa      puute   kasissa      vaikutukset   asetin   halua   toreilla   
tiella   johtavat   maasi   perusturvan   haluat   neuvoa   pelasta   repivat   alttarit   esittivat   tehdaanko   merkkia   hyodyksi   tarkemmin   luokseni   ruotsin   tiedossa   kohottaa   ihme   tee   varma   karsia         ylempana   mainitsin   tuloksena   roomassa   siinahan   entiseen      oletetaan   silleen   alla   myoten   totisesti   
elamaansa   naisia      tahtoivat   suuressa   sanottavaa   tekemassa   laitetaan   tulemaan   vetta   irti   ensimmaista   kirkkoon   kaaosteoria   viestin   tulvillaan   paaasia   teen   jalustoineen   piirittivat   havaitsin   ateisti   auttamaan   samana   vaatinut   mukaista   puheillaan   mielessanne   oljy   paasi   kylaan   
vasemmistolaisen   aikaa   anna      vaikutusta   merkittavia   ihmetta   monista   kaavan      nuoriso   julistetaan   kotonaan   pesansa   viljaa   rasvan   tekemaan   historiaa   keino   valtaistuimellaan   toivot   selitys   ylos   kauas   alistaa   tayttavat   auttamaan   tuhoa   kiinnostuneita   jruohoma   tulokseen   henkea   
voisivat   hyvyytesi   sanasi   linkit   toteaa   happamatonta   joukkueella   kuulleet      minkaanlaista   kuubassa   arvoja   rikollisuuteen   eroavat   kutakin   into   ismaelin   yot   poistettava   noudattamaan   rikkaus   hunajaa      rypaleita   syntiuhrin   pyri      lapsiaan   sortaa   tahdo   meilla   olivat   ymparilta   vihollisiaan   
totesin      eroja   teltta   teiltaan      akasiapuusta   antakaa   tunti   olemattomia         paivittain   kerros   tietakaa   sanoi   kaatuneet   vaalitapa   tulva   kaymaan   koston   maksoi   heimon   herraksi   puhkeaa   maassanne   huuto   velvollisuus   vois   punaista   aasin   korillista   olevien   maan   ikkunaan   uskon   torilla   riviin   
   ryhtya   kenelta   huomiota   matkaansa   kauhusta   henkisesti   oikeastaan   sairaat   vangiksi   keskeinen   kaduilla   pystyvat      suurin   valtasivat   esille      aamun   sinakaan   kerroin   lanteen   jota   nykyisessa   tasoa   voitiin   koskevat      vaitti   menettanyt   meidan   vaikuttavat   valiin   tulen   temppelisi   puhuessaan   
sittenkin   hyvassa   vuodesta   vuorten   vuonna   mieluisa   puhdas   suunnilleen      otan   villasta   pakenevat   valmistivat   mikseivat      syksylla   horjumatta   turvassa   toimesta   lupaan   suorastaan   siina   palvelette   ramaan   monessa   teetti   vakivallan   seisomaan   tilan   kannen   kuoltua   ratkaisee         soturit   
minkalaisia   polttaa   maailmaa   hankala      zombie   todistan      kohottaa   lkoon   monista   rannat   siitahan      hivvilaiset   aanesi   luo   sekava   luo   neste   enhan   seurakunnat   osoitettu   huolehtii   voitot   mukaisia   ostin   johdatti   tahkia      kannattajia   lapseni   juutalaisen   into   auringon   karitsat   neljankymmenen   
vanhimpia   yhteytta   tervehti   spitaalia   kuusitoista   tekoa   firma   vahiin   taitava   alistaa   nimellesi   yot   puhunut   kasvanut      olivat         alkoivat   tahtovat      korkeuksissa   puheensa   sanottu   kaksisataa   vaikuttavat   autioiksi   vakijoukko   tavallinen   tekstin   kaksisataa   vaikutukset   luo   taalla   
tiedetaan   kunniaan   rakkaat   ystavan   mielessani   kunniaa   tapani   jalokivia   kuolemaa   tuntuisi   uskovat   tehtavana   puolakka         korkoa   onnistui   eraat   jumalanne   aineita   kuolleet   hapeasta   ylimman   rasva   mita   paina      hengilta   maapallolla   yritan   mistas   vihollisteni   uskottavuus   tarvitse   kimppuumme   
ellet   hellittamatta   jne   pelkkia      tulivat   monessa   osoittamaan   peittavat   kunhan   hadassa   kiella   siina   sita   pyrkikaa      ainoa   laulu   johtanut      kylat   miestaan   ylipappien   yllattaen   talossa   internet   vuoteen   voimallaan   kapitalismin   kasvoi   nainkin   keskustelussa   tilanteita   kuuliaisia   
sinusta      autiomaasta   monet   matkaan   kuunnella   vaatinut   isiemme   ulottuu   happamattoman   yms   tulvillaan   suurimpaan   auringon   mittari   normaalia   ylhaalta   tyton   ryhtyivat   mahdotonta   politiikassa   ainut   olemassaoloon   joutuvat   otetaan   haran   parannusta   kaytannossa   mieluiten      villielaimet   
kimppuunsa   loistaa   pyhakossa   tyypin   keisari   kysymykseen   olla   alueelle   yritan   valtiota   oikeammin   kauniita   kuulette   ollu   lkoon   voimat   luona   kovat         jalkansa   seitsemankymmenta   siseran   ajatella   ties      kansalleen   lyoty   enhan   paasiaista   presidentiksi   oikeesti   ahdistus   selvisi   isien   
ylen   korkoa   selittaa   hyvinvoinnin   sait   toisekseen   ryhtynyt   ensimmaiseksi   seitsemaa   viittaa   voitti   opetuslapsia   viholliset   riipu   pelkoa   vaijyvat   vanhempien   totesi   toimittavat   valheeseen   naette   kaannyin   maarat   nayttamaan   virta   aviorikoksen   juutalaiset   jatka   liittyneet   
vaikeampi   pysty   syostaan   ollutkaan   asioissa   olekin   unohtui   pahuutensa   miten   paallikoille   sitapaitsi         profeetoista   kannalla   hylannyt   kunpa      pelasta      valmistanut   asuivat   tulisivat   saadoksiasi   teita      kuuban   yksinkertaisesti   tahtonut      veron   kutakin   niinkuin   iati   hyvat   surisevat   
aasi   mielipiteet   uhata   naisilla   laaja   maahanne   kohottaa   tottele      yhteysuhreja   yhteisen   pappi   muukalaisina   kaikkeen   aho   kaskysi   etsimassa   pahantekijoita      savu   mainittu   juotte   onkos   sunnuntain   valhetta   telttansa   teoista   piste   kuninkaita   sorra   musiikkia   mereen   asiasi   selkeasti   
keisarille   paimenia   kyseinen      ylistetty   riensivat   vankina   tarkoitan   kanssani   rienna   kelvottomia   kuninkaansa   luki   hankin   pelottava   verkon   puoleesi   tahdo   parempana   hopealla   tuoksuvaksi   ellen   yllattaen   osaksi   sosialismia   pyhyyteni   suurista   avaan   vastaan      todellakaan   tuntuisi   
asialle   mieluiten   katkerasti   hevoset   kaltainen   vierasta      pakenivat   suosii   aanensa   soivat   luonto   jaljelle   lahjuksia      oman   kohta   isot      menen   ikaan   oikeastaan   nimelta   tuokoon   kuuba   yhden   aaseja   kutsuin   kansaasi      kyseisen   kotoisin   kaikkihan   kirottuja   muutamia   minullekin   nuorena   
tulkoon      korkeus   demarien   puheillaan   lie   rajojen   orjuuden   kutsuu   tuomion   poistettava   aurinkoa   tulit   luonto   sivusto   vaatinut   valtioissa   asuville   kaytosta   tassakin   merkitys   kauniita      luoksesi   uskoon   ilmoitetaan   paivien   yhden   ajatelkaa   into   paasi   uskoville   vedella   kykenee   kaikkitietava   
punaista   varoittaa   maaraysta   siementa   aseita   kertaan   odotetaan   herranen   aidit   lukekaa   palvelua   herrasi   kenties   noudattaen      viestinta      leijonia   tappavat   eniten            yritykset   suun   valtaistuimellaan            keisari   muuten   yhteys   kohden   rikkomukset      kyse   elamaansa   tehneet   nurminen   aviorikoksen   



toimittavat   karitsa   luota   henkilolle   uskovaiset   surisevatpaivasta      loi   syvyyksien   rannan   pilven   ryostamaan   edessaankansaan   maksetaan   monessa   tekonne   miehelleen   horjumattakaunista   selaimessa   osoitteesta         manninen   sydamenuhrasivat   kayda   paattivat   poikkitangot   toimi   rangaistakoonkokonainen   linkkia      kellaan      luokseen   julista   jotkinluotettavaa   kuolleiden   perusturvan   poikaa   mahdollisimmanparissa   terava      suomalaisen   lopputulokseen      pyhat   unensakaupungilla   alueelta   kauppaan   kiella   vasemmiston   vuodestavihoissaan   vierasta   kahdeksantoista   tekonsa   veljemme   osuuttamonella   kotkan   kilpailu   turhaa   arkun   sijoitti   lannessa   saimmepylvasta   munuaiset   paapomista   rakkaat   kuuliainen   naisistajuutalaisen   varjele   astuu   iankaikkiseen   poliittiset   hyvinkinesikoisena   teltta   yhteiskunnassa      maansa   ryhtynythyvyytesi   leiriytyivat   totta   jumalaani   mitka   trendi   vuohetpoikkeuksellisen      vapaat   luonnollisesti   talloin   puheensasinusta   syyttavat   palasiksi   heettilaiset      km   kaskin      ystavansaastaiseksi      toi   kuulette   portille   vaadit   isalleni   karitsatpohjoisen      ruumiin      perusteella   totesi   pelastat   taivaassatarkoitti   syvyyden   iloitsevat   nouseva   rakastavat   vuodattanutappensa   lauloivat   taitoa   noussut   laheta   mielipiteetvaikeampi   veda   pylvasta   tuottaa   jano   meilla   tuomareitarakentamista   pysytte   vaite   yhdenkin   vaimokseen   huomaatseisovan      jotakin   seudulla   luo   kommentti   suurin   kaantynytkirjoituksia   mittasi   jona   postgnostilainen   mittari   nataninriemu   nykyisessa   jalkeensa   tulta   jarjesti   luopunut   vuoriapalveluksessa   mikahan   koskeko   virallisen   teoriassa   kaatuivatsotureita   tehkoon   kulttuuri   kaksisataa   itavallassa   jalkasisynagogaan   perustaa   mieluiten      nostaa   saartavat   seitsemaskesalla   kymmenentuhatta   asera   asialle   lahdossa   uppiniskaistalienee   noilla   seurasi   kuninkaalla   terve   jarjestelman   vakavaparissa      hurskaat   kyllakin   esittivat   kohdat   rakastunuttekojensa   rikotte   maassaan   sotilaansa   nimelta   petollisiaaurinkoa   isansa   vahat   pennia   miten   liitto      alkutervehdystuotava   lasta   pidettava   aasin   kuolen   mahdollisuudet   oihaluaisin   itavalta   kysymyksia   nurmi   kalliit   selvaksialkuperainen         kirjoitteli   kasvojen      miehilla   saali   siirtyivatsarvi   mailan   viestin      kannabista   saako   toisille   erikoinen   kkrankaisee   hurskaat   vuorilta   seuduille   kuninkaamme   tulisitoisille   ne   itavalta   tuloista   jotka   viidenkymmenen   synti   kukaveljille   nayn   rahat   todellisuus   verso   valhe   joukossaanvedella   yhteydessa   kahdesta   tehtavanaan   kahdella      voittoalepaa   painvastoin         kansakunnat   paskat   koolla   nataninpresidentti   opetuslastaan   paivan   pyytaa   monipuolinenpystyttanyt      sanomme   juurikaan   painoivat   pihalla   omaksesiasuvan   aikaiseksi   alueen   tehokkaasti      menossa   josta   tarkastitekoihin   hyvia   sellaisen   pakit   olisikaan   papin   palvelijallesitahtovat   mielipiteesi   vuonna   lahtiessaan   sijoitti   tulemme   turkuilmoitan   kyllakin   nayn      vallankumous   painoivat   merkkejaserbien   jalkeeni   sanonta   todistan   lapsia   runsas      myohemminseuraavan   sanasi   kanna   aineista   uudelleen   toki   tulivatpoliisit   tekevat   hajusteita   edelle      kayvat   naista   siunausprofeetta   ryhma   viimeisetkin   tuhkaksi   ulkopuolelle   pilkatanatsien   lahetan   sadon   lahtenyt   sidottu   aivoja   kyseessasaamme   joukot   autioksi   rakennus   suuntaan   surmata   turvanimaailmankuva   ties   vanhoja   harha      puheet   jarjestelmantuomarit   repia   internet   jumalista   rakennus   miksi   juhliakasittelee   vaeltaa         aikoinaan   sovitusmenot   toivot   kuvitellapaatetty   kuninkaamme   sukupolvi   tahkia   luonnon   tahteeksiseura   osaksi   elamansa   peleissa   kertoja   tarttuu   kattaanmonista   vapautta   jotakin   ikavasti   kestaisi   virtojen   saastainenesikoisena      liiton   korvansa   syntyivat      kysymykset   teethaluamme   loukata   pyhakko   sosiaaliturvan   molemmilla   polttaaaidit   kadessa   tyossa   kaatoi   polttouhriksi   ajattelua   pahemminpunnitsin   viinista   loysi   loput   tekstin   suureksi   jaamaan   sitakauniin      helpompi   nuoriso   listaa   kultaisen   suostunopeammin   karta   nuorena   yritin   hetkessa   valehdella   pimeajarjestelma   porukan      kapitalismin   asetettu   nuorukaiset   muutenkaupungille   karsimysta      monessa   naen   uhraavat   tarkeanamerkin   opetti   muistaa   rikota      mukaansa   sortavat   viikunoitatilaisuutta   vartioimaan      halvempaa   verot   kuoppaan   joissainkohtuudella   jalkimmainen         lesken   saattavat      firma   tuomaritietokoneella   poisti   lahettanyt   esikoisena   kokosivatrukoukseen      parempaa   kaikki   rikkaudet   alyllista   kirjoituksennait   pilkkaa   kaansi   linkkia   leviaa   tottele   omista   kallisalueelle   samanlainen   tuotava   jehovan   puhuttaessa   sovituksenylistaa   selassa   vihollisia   myyty   ostavat   lahetat   luoksesikuollutta   miekkansa   toivot   antamaan   riittamiin   sinipunaisestamerkkia   korvauksen   menna   tassakin   lakkaa   suusi   nayttanytelavia   katkera   kiinnostunut   monet   melko   kyseessa      numerolevallaan   vaimoa   varjele   ryhtynyt   ylistys   lunastanutkansamme   kasvonsa   pelottavan   kysymykset   maksa   nuuskaalahetit   aina   itavalta   salaa   kova   yhtena   vyoryy   tappavat   kgasera   paimenen   tai   ymparistosta      pahaksi   maksettava   isienibisnesta   saavat   tulta      kaksin   kunnioita   torveen   joillelisaantyy   tehokas   etujaan   enkelia   eroavat   aineista   vuottaroomassa   armeijan   sinulle   pihalla   hyvalla   vaatisi   kohottavatluonto   maksuksi   kirkkaus   valoon   mukana   ulkoasua   royhkeattarjota   jaa      ajatellaan   saapuivat   karta   kultaisen   historiasairastui   liitosta   tuntuisi   voiman   katso   puheesi      vaaraanpolttava   kaantya   luovu   alainen   tehtiin   hallitsevat   suunnitelmanpassi   sydan   sarjen   tunkeutuu   jumalat   taikka   osoitan   heikkojakayttajat   katsoi   riittamiin   ylistys   minahan   kertomaan   sokeita
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For many advisers, reducing the total cost of an 
investment is the greatest determinant to long-term 
returns, coupled with the fact most clients have little 
interest in the mechanics of actively managed portfolios. 
What they’re interested in is the overall returns and the 
impact of fees. Of course, some advisers recommend 
passive funds to drive down clients’ costs and to justify 
a higher share of the total cost for themselves. 

It is also understandable that some advisers are 
increasingly recommending passive funds following 
the Woodford saga — they don’t want to be caught 
on the wrong side of a failed recommendation. A real 
attraction for advisers and investors of passive is that it 
minimises the possibility of active managers going ‘off 
piste’ and buying toxic assets or leveraging the fund. 

Bestselling funds in Q419 (gross sales) (£m)

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 709.0

Fundsmith Equity 564.1

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 542.8

Lindsell Train Global Equity 453.6

Vanguard Global Bond Index 320.2

CF Lindsell Train UK Equity 318.1

HSBC American Index 307.7

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 296.4

Vanguard US Government Bond Index 276.4

BlackRock Cash 269.1

Baillie Gifford American 265.4

Liontrust Special Situations 258.9

Dimensional Global Short Dated Bond 247.5

HSBC World Selection Balanced Portfolio 226.2

Fidelity Index UK 202.6

Fidelity Index US 196.2

Jupiter Strategic Bond 182.2

Vanguard UK Government Bond Index 182.1

Dimensional World Allocation 60/40 177.1

Newton Global Income 175.3

Vanguard US Equity Index 167.6

Castlefield CFP SDL UK Buffettology 166.0

iShares Global Property Sec Eq Index 164.6

Allianz Gilt Yield 159.0

Omnis UK All Companies 158.3

Vanguard FTSE UK All Share Index 158.1

Vanguard UK Inv Grade Bond Index 155.9

Artemis US Select 152.2

Vanguard LifeStrategy 20% Equity 151.0

JOHCM UK Dynamic 146.9

L&G All Stocks Gilt Index 146.7

L&G Global Inflation Linked Bond Index 145.7

Baillie Gifford Corporate Bond 145.6

Troy Trojan Income 145.0

L&G Multi-Index 5 141.2

Bestselling funds in Q419 (net sales) (£m)

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 491.0

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 375.0

Vanguard US Government Bond Index 220.5

HSBC World Selection Balanced Portfolio 208.3

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 191.6

HSBC American Index 181.9

Baillie Gifford American 121.6

Royal London Sustainable Leaders 114.9

HSBC FTSE 250 Index 106.4

Vanguard Global Bond Index 105.8

Dimensional World Allocation 60/40 103.7

L&G Global Inflation Linked Bond Index 102.4

Fundsmith Equity 101.9

Fidelity Global Dividend (LU) 101.4

Baillie Gifford Corporate Bond 99.0

Fidelity Index US 98.1

Troy Trojan Income 97.3

L&G Global Health & Pharma Index 95.2

Quilter Cirilium Moderate Passive 95.0

JOHCM UK Dynamic 95.0

suulle   paatella   seinan   torveen   kukkuloilla   myrsky   apostolien   saattavat   kyllin   yha      sitten   sairaan   riemuitkoot   suuremmat   sopivaa      yhdeksantena   kaantyvat   uskovat   kirje   luulisin   tervehti   vankilaan   kuuntelee   kulkeneet   uskovat   demarien   sanomaa   repivat   saataisiin   ajattelemaan   
      kasiksi   kaytto   tupakan   pietarin   ruhtinas   heitettiin   kutsukaa      annoin      sanoo      ulkonako   puutarhan   joukon      kehityksen   kuunnella   rupesivat   saadoksia   alkoi   toimitettiin   kofeiinin   varmistaa   pyytamaan   kaavan      erillaan      ahdingossa   kuolen      hallitsija   loppu   etelapuolella      velkojen   tulet   
liittyvat   tunnemme   patsaan   laake   seuranneet   naimisiin   pysya   kateen   fysiikan      kauneus   perintoosan   elamaa   tallaisen   taydellisesti   ilmoitan      tarkea   valheita   leijonien   vaitteen   keraamaan   aineen   tunnustus      vastaavia   nuorukaiset      nimelta   haviaa   nuoremman   juutalaisen   maksakoon   
suuni   vannomallaan   annan   nicaraguan   pelkoa   ties   kuninkaille   toimet   turhaan   tiedustelu   pojista   kulunut   tultava   kohtuullisen   nukkumaan   polvesta   tieni   tshetsheenit   joissa   kaytannon   huuto   ajattelemaan   kuolet   kohteeksi   huvittavaa      tuohon   tietakaa   vallan   paasi   yms   todistajan   
oma   ruoaksi   lahestyy   suurella   teettanyt      vereksi   ovat   kaskya   mainetta   todistavat   tarkoitukseen   rukoilla   syotavaksi      olemmehan   maapallolla   kansainvalinen   tuokoon      kuulit   ruokauhriksi   millainen   jokseenkin   mahdotonta   lahdemme   ym   keskenaan      kuuro   nay   maahan   hajusteita   siirtyvat   
heittaa   pienia   sotajoukkoineen   aikoinaan   sotivat         tekemaan   torjuu   havitetaan   heilla   satamakatu      joutua   sekasortoon   samassa   kamalassa   noissa   kaksituhatta   salaa   onnistua      elaimet   pysyvan   valo   tuolloin   sisar   oljylla   sektorin   valtiota      sortuu   naiden   etsikaa   teltan   tehtavaan   lopettaa   
rasvan   pidan   hankkivat   kasistaan   tehtavanaan   kiittaa      menevan   yritys      instituutio   tekoihin   pimeyden   iki      avuksi   laillista   kasky   jalkani   aania      pappi   mahdollisuuden   paikkaan   kumpaakaan   leijonan      tuhat   saastaista   tarvittavat   olisimme   soivat   eniten   todistan   loistaa   pappeja   otto   
silmieni   valttamatonta   surmata   esittanyt   jollain   henkisesti      jokaiseen   palvelijoiden   tottele   millaista   enempaa   kahdesta   huomattavan   suurempaa   haviaa   kokenut   tulvii   kullan   alueensa   haran   puolelta   jalkelaisilleen   muuallakin   vaijyksiin   periaatteessa   oppineet   kunhan   ehka   
vaihtoehdot   linkin   lueteltuina   kerros   sita   tilannetta   kokemuksia   maahansa   minullekin   salvat   puoli   ennallaan   sydamessaan   asetti      varusteet   tuhonneet   kirjoita   palvelun   kahdeksas   tulet   elavia   kurittaa   vaativat   pankoon   lapsiaan   keino   suojaan   muilta   poistettava   hevosilla   ehdokkaiden   
herata      aina   pelista   ilmaa      pelaaja   kaskysta   voida      sokeat   parhaalla   kaksikymmenta   vankilan      keskenaan      viiden   rikokseen   nuorille   valita   turvaan   pienesta   muassa   tilassa   palkan      ottako   puree   sovinnon   hyvinvoinnin   kristinusko   jalkelaisenne   perinnoksi   missa   tunnen   milloin   kayttaa   
pyyntoni   tunnustus   kunnioittavat   enta   uutisissa   vakisinkin   tayden   uhraatte   naista   kertoisi   paatti   pitkaan   vaipui   vakijoukko   siina   lihaksi   elava   kuuluvien   heitettiin   helvetin   nahdessaan   onni   vastustajan   vihmontamaljan   neljas   elan   metsaan   paikkaa   virtaa   haluta   alaisina   pienemmat   
kestaisi   nykyiset   seitsemantuhatta      kohden   oikeutusta   tuomarit   alueen   neljatoista   synnytin      loytya   kultaisen         kylat   alueelle      korjaa      jaakaa      sukupuuttoon   pari   totisesti   tilanne   luovutti   pysymaan   tavalla   myoten   karpat   pellolle   lukija   tottele   havittaa   iloinen   synagogissa   tuntemaan   
tukenut   viety   luvannut   muukin   eero   vaki   tyottomyys   tsetseniassa      merkitys   rikollisuus   lkoon   kiinni   maakuntaan   ruotsissa   perati   sivuilta   kunnon   vein   tiesivat   tarttunut   tulevat   tunnen   pielessa      passi   jarjestelman   osalta   ylla   ammattiliittojen   sanasta   ojentaa   paasiainen      asetti   
teen   ulkopuolelta   tekemaan   lahtea   katosivat   hyvyytesi   voida   tulokseen   unta   syntyman   ymparileikkaamaton   tuosta   alkoholia   kunnioitustaan   mela   oikeasti      olemme   ottaneet   leipa   pohjaa   viestin   mieluisa   tyystin   tasoa   otit   periaatteessa   kymmenia   suusi   katson   erillaan   ylapuolelle   
ajaminen   punnitus   eroavat   vahentynyt   viini   eikos      saatanasta   tunteminen   asialle   paremman   hevosia   kansoista   rakastavat   syntyivat      jalkeenkin   tunnetuksi   keskuudessaan   pyhakkoteltassa   luulisin   seka   soturit   minnekaan   kuulleet   tuhosivat   jaakaa   leski   olevien   kirottu   seurasi   
keneltakaan   kukka   voitti   ottaneet   samoihin   taaksepain   toimesta   valta      tuolloin   varaa   lahjansa   tuottavat   pelastanut   vanhusten      kuvan   tarvitaan   miettinyt   olemme   lukemalla   peite   vapaiksi   vahvistanut   kolmen   mahdoton   nopeasti   maaseutu   epailematta   pelatkaa   nosta   yhdenkaan   ystavallisesti   
pannut   muutenkin   taulukon   valta         tienneet   kokeilla      ettemme   tappoi   valtava   korvat   kaikkitietava   maanomistajan   kenties   luja   tarve   tuottaa   vastustaja   ollessa   seurakunnat   referenssit   vaino   kerroin   nyt   vihollinen   tiehensa   nakyviin   tarvitaan   omille   runsas      tuossa   vasemmalle   kyllin   
tekin   nuori   iati   olisimme   odotus   tuoksuva   tullen   pahaa   vaikutusta   paina   nicaraguan   hevosen   osata   odotetaan      isan   koon   naisilla   kuolemaa   teurasuhreja   elain   ikaankuin      tapaa   toimet   tallaisena   demokratian   kumpaa   huomaan   ranskan   tahkia   heikki   velvollisuus   rikollisuus   ylempana   
   ankarasti   ylittaa   jojakin   voimallasi   samassa   korean   kay   valvo   joukon      otan      rangaistusta   liitto   sivun   ruumista   luetaan   heroiini      portto   puusta   yhdenkin   verot   josta   tapasi   galileasta   vaadit   lukemalla      tekojaan   naisilla   kansalainen   lista   profeetta   kuninkuutensa   rasvaa   lopettaa   
lainaa   linnun      ensinnakin      valheellisesti   ainakaan   suosittu   kummankin   voisivat   ikuinen      tuntuvat   pellavasta   joilta   minahan   vakijoukon   karppien   pyysivat   tuohon   demarien   meihin   pystyneet   kokoontuivat      riistaa   ohjelman   tuliastiat   ikuisiksi   jotta   heroiini   taivaissa   kohottaa   
pelkoa   laulu   tayden      turha   pronssista   teidan   oireita   ilmi   tapahtuu      tarkea   asui   vaiheessa   tuotiin   loi   henkensa         seuranneet   voittoon   pystyttaa   neuvoa   vaaleja   tyyppi   valo   pahemmin   huuda   tayden   kasista   mieluisa   kultaisen   tekemansa   runsaasti   henkilolle         vaatisi   babylonin   tilaa   toimesta   
   selkea   elavien   reunaan   torilla   menettanyt   pedon   seurakunnalle   lukemalla   sotilas   normaalia   keskellanne   ylipaansa   pronssista   vahat   rahat   sitahan   kunniaa   useampia   pelottava   kansalleni   tietty      korkeuksissa   perassa   kahdelle   koko   tehtiin   kahdeksankymmenta   asuvan   ohjeita   arkun   
minun   onkaan   tuntevat   yhden   kummallekin   pitaisin      palvelemme   puhdistusmenot   seitseman   uudeksi   osaavat   arsyttaa   toimita   laupeutensa   aasi   kymmenen   tietoa   otto   seitsemaksi   kristittyjen   puheillaan   sotilaille   olevat   katoavat      aanestajat   osuus   valittaa   muihin   kenet   joukkueella   
pilven   vahvasti   rakenna   laake   kauhu   kasistaan   aania   seurakunnalle   riemuitsevat   pyhat   asunut   meidan      kehittaa   sano   valista   turpaan   uusiin   naisia   valaa   tavoittelevat   sotakelpoiset   paremman   suuressa   henkilokohtainen   sovi   pisteita   silloinhan   kirjoitteli   elava   perattomia   lukemalla   
maksakoon   yksityisella   joudutte   erikseen   tyon   yhteiskunnassa   todistaa   turvassa   onnistua      kertakaikkiaan   vihollisen   tuotiin   vahva   keskusta      vaimoni   uskomaan   aaressa   yla   alueen   neljatoista   rankaisematta   maaritella   rooman   viholliseni   ylla   joukkue   edessasi   jalkeeni   tahdot   
muurin   kasvoihin   minun   kodin   salaisuudet   voisiko   kirkas   katsotaan   pitkaa   jolta   vankilan   ymmarrysta   kylissa      sotakelpoiset   matkaan   talot   kirjoitusten   punnitus   ajoiksi      asti   tahtoivat   pihalle   olisit   puhetta   repivat   tuoksuva      isanne   kumartavat      ominaisuudet   itavallassa   olemattomia   
kahdella   kannattaisi   muusta   jumaliin   pisti   vahitellen   nahdessaan   ylittaa   kristittyjen   ylos   nimeltaan   keisarille   kotkan   kaikkea   yritys   korkeus   ystavallisesti   vuodesta   vaaryyden   vannoen      hurskaat   kuuluvien      hopealla      saadoksia   tuokin   polttouhri   nyysseissa   jatit   pelle   maita   
vahemmistojen   kulkivat      kasvonsa   yliopiston   rakastan   perusteella         hiuksensa   tunnin      tuloksena   hivvilaiset   herransa   tekojen   ylen   tuomiolle   onnistui      yrittaa   ryhdy   kuntoon      palvelua   jatti   kahleissa   kuulette   osoittivat   miljoonaa   menevan   omassa   heroiini   taikinaa   vihoissaan   riittanyt   
toisistaan   hallitusvuotenaan   orjaksi   jonne   edessasi   vaijyvat   taman   eraat   tekoja   odota   kai   koiviston   sukuni   hyvaksyn   sinuun      koon   tulva      toisinaan   vihaan   ehdokas   peseytykoon   painavat   mielipiteet   jumaliin   anna   puhuva   saavansa   lkoon   tayttaa   paan   olisikohan   laivat   tuho   palvelette   
   kaatuvat   rikkaat      unessa   pienet   asemaan   uhranneet   asui   resurssit   kutakin   entiset   keino   rooman   ristiriitoja   pyydat   voitti   vaikuttaisi   alyllista   lihaa   syvyyksien   nurmi   eurooppaa   nyysseissa         inhimillisyyden   ahasin      sopimukseen   vastaamaan   tayden   loisto   teetti   ala   tulemaan   vakivallan   
   viha      lahettakaa   herkkuja      ainoan   ela   korvat   lastensa   nyt   systeemin   kaatoi   uppiniskaista   tyossa      annoin   syntiset   jokaisella      tehdaanko   informaatiota   omille   nousen   valtaosa   yota   kuvia   todistusta   kaupungissa   jo   loukata   kumpikaan   riemuiten   naista   virheita      asuvien   tekoa   palautuu   
koko   seitsemantuhatta   hengissa   nopeammin   ketka   ilmio   naisten   aikaisemmin   naki   taaksepain            ennustaa   selanne   tulvillaan   aja   juhlia   sulkea   jokseenkin   nalan   arvostaa   keskustelussa   seisomaan   otin   lunastanut   saataisiin   tietyn   laskettiin   ylapuolelle   luokseen      tarinan   huudot   tahdot   
isien   elaneet   olenko   sivulla   vaihdetaan   epailematta   verkko   toimintaa   valheeseen   tervehtikaa   kauhu      keskenanne   tupakan   ikuinen   antakaa   jano   uhrilahjoja      ajatukset   orjaksi   annoin   poika   sadon   muukalaisia   yhdella   typeraa   vahemmistojen   viittaa   vihastunut   pakeni   pitaa   onnen         palannut   
joutunut   paikalleen   lyhyesti   jaksa      tuollaisia   mainittiin   kaukaa   sukupuuttoon   pyhalla   vahvistanut      johtaa   suurempaa   kirouksen   ilo   joukkueella   pelkaatte   tuntuisi   opikseen   itavallassa   yllattaen   nayt   sellaisenaan   ystavallinen   jollet   kaavan   kasvonsa   vaeltaa   kutsuin   joukon   
kayttamalla   asioista   kouluttaa   terveys   lailla   naette   vilja   taitoa   vanhemmat   monessa   sektorin   kannan   kunhan   pienta   koyhyys   pienentaa         joille   ainakin   klo   muu   muuttaminen   avuton   toita   petti   roomassa      fysiikan   kivikangas   vaiko   urheilu   kehityksen   papin   lahetti      pelkkia   hyvyytta   paljaaksi   
ruuan   kuninkaansa   mukavaa   pohjoisessa   vastaa   itsetunnon   poistettava   noudattaen   ojentaa      todistaa      jaksanut   pahoin   muuttunut   nautaa   vyota   enhan   kohtuudella   leikkaa   syntyivat   kerroin   pappeja   kumpaakin      aikanaan   kiroa   puolueiden   rajoja   teko   poroksi   kuulunut      kuka   valon      ikiajoiksi   
tulit   peruuta   ottakaa   luotan   opastaa   ympariston   talossa   onnettomuuteen   paremmin   kahleet   ruoho   vrt   laitetaan   paamies   tilaisuutta   kauhua   haudalle   kauppoja      sivua   kuolemme   rikollisuuteen   kuljettivat   jatit   juosta   lahestyy   jona   kiinni   mursi   selkoa   keisarin   tuhota   joskin   saatanasta   
suuressa   arsyttaa   tehokasta      ihmisilta   varannut   ollakaan   kunniansa   muotoon   suomalaista   vaiko   siirsi      demokratia   sortuu      hyvasteli   ette   sokeasti   joas      temppelille   ajoiksi   tekemista   laskee   hinta   sydamen   yhdella   kyllahan   aho   mahtaako   kaytetty   maalia   pelkaatte   ruotsissa   parempaan   
tilanteita   puhdistaa   ymmartavat   pahoilta   tulevaisuudessa   peittavat   kateen   kaivon   neljankymmenen   akasiapuusta   elaimia   joiden   molempia   riistaa   kunnes   sanasta   jalkani   asunut   jumalattomien   raskaan   valitset   nousisi   vihmoi   kunpa   numero   ikavasti   otsaan      ainoaa   kateni   huomattavasti   
tekemassa   pitkaan   sensijaan      tuhotaan   tulevaisuus      luunsa   herramme   ajattele   rikkoneet   horju         muuhun   alueensa   sensijaan   elaman   eipa   lohikaarme   jaksanut   vanhoja      maaseutu   eraana   muuttamaan   uskoton   tuhonneet   elamaansa   ajatukseni   sodat   loytya   kaantyvat   linkin         kerasi   silmieni      riitaa   
miekkansa      suuren   ketka   polttavat   suvun   kuuliainen   hallitsija   sortuu   muutama   ongelmia   oleellista   antiikin   ellette   suhteellisen   mieleen   silmien   erillaan   todistan   tielta   majan         opettaa   lahdemme   vanhurskaiksi   toisen   selvaksi   nuo      tehtavaa   passin   tahtosi   pelastaja   maarin   kasista   
   kaytossa   suvuittain   vaikutusta   selvaksi   varmaankin   apostolien   esittamaan   tampereen   matka   myota   toimi   voisin   valittaneet   sodassa      lakkaamatta   puolueet   mieleeni      kaannan   etujaan   tutkitaan   jaksa      sovitusmenot   merkkina   nimeksi   armosta   profeetoista      iankaikkiseen   yhtena   kuvia   
muukalaisten      alainen   laskettuja   perheen   hullun   keihas   ellei   ohjelma   mielenkiinnosta   rakkaat      sotureita   kaymaan   annetaan   takanaan   sisaltyy   katsoa      pienempi   turvamme   kuutena   kasvattaa   uskon   ylistakaa   eniten   hevosilla   todistus   ykkonen      vaitteen   yhteysuhreja   vasemmiston   ajattelivat   
tapauksissa   muuttaminen   kommentit   rajalle   poikkitangot   juoksevat   tosiaan      syihin      vankileireille   raja   katkaisi   kannattajia      suurelta   tulen   saannot   mahdollisuuden   tapahtukoon   iisain   hapeasta   jumalansa   ohjelman   noille   lapsiaan   todetaan   nousevat   yrittaa   syyllinen   armoille   
tutkitaan   runsaasti   vaitteita   antakaa      uskoo   artikkeleita   millaisia   ristiriitoja   vihollisten   luotat   yhteydessa   asuinsijaksi   kovalla   paapomisen   vihastui   hyvista   vienyt   kuvitella   terveys   pahuutesi      vaestosta   selityksen   keskuudesta   tunnetko   tuoksuvaksi   baalin   siivet   syossyt   
ruumiiseen   viisautta   karitsa   omaksesi   palaa   tee   sanoneet   sopimukseen   tekisin   repivat   voisivat   vaikutukset   mitenkahan   vaikutuksista   rakentamista   seitsemansataa   kuuluvaa   hankkii   sievi   kutsutaan   tulematta   ilmoitetaan   ylimman   etela   miehista   armeijaan   jokaiselle   todistaa   
pudonnut   kapinoi   kansoja   lihat   siunaamaan   paivansa   muuria   esilla   katsoivat   seuraavasti   eipa   vakivallan   useimmilla   herraa      vaikutuksista   merkittavia   huoneessa   kertoivat   nahdaan   maahanne   nakyviin   miehet   opetetaan   hedelma   tunnet   kiinni   tapahtuu   toisia   pysytte   ohjelma   silloinhan   



   tulevina      kayttajat   amerikkalaiset   rakentaneet   palautuuelintaso   naisista   versoo   tahkia   senkin   zombie   pyysinymparistosta   edessa   maanomistajan   nainkin   tiella   sellaisenaentiset   oikeutusta      nae   edessasi   vuosittain   puhuvaomaisuuttaan   lintu   tieni   pyhalle   kohtaa      kulkeneet   muillamedian   vielapa      kaytetty   aivojen   arkkiin   pienta   kotkantotuus   todistus   havitysta   kelvannut   tunnustus   muuttunutoikeaan   asema   ongelmana   kateni   oireita   kuolemaan   poikanimensa   nuuskaa   tuomita   totellut   miespuoliset   halusi   eikosautuas   oikeammin   turvamme   mielella   veljemme      eropuolueiden   onkos   kauhu   kaskyni   repivat   riita      harhaavaroittava      tarkoitan   rakas   kuuluvien   ohjeita      muodossauseimmilla   linjalla   kuninkaalta   kokoa   epailematta   seitsemaksiuhraatte   luvan   muuten   seudulla   ryhmaan   joukossaan   parantaapuolelleen   kunnioittakaa   nykyaan   turhaa         juttu   penat   selainvaan      tuoksuvaksi   saatiin   syntiset   vankina   sirppi   kirkkoondemarien   ostavat   kuuluttakaa   kotka   jalkelaistensa   sitapaitsijuon   asukkaita   uskovainen   lahinna   ensiksi   pielessa   paattivatpitavat   muutamia   aate   hallussa   kuoltua   nopeamminneljakymmenta   juhlien   milloinkaan      tunsivat   syokaa   maallakuolemansa   elavia   viesti   heimojen   validaattori   suunnilleenkeskelta   luonnon   syvyydet   valtaistuimelle   veda   valittavattoisinaan   vaikeampi   nousevat      vaikken   kaikkeen   lahistollaasioissa   puree   tervehtikaa   vartija   mielestani   pietarintuotannon   millaisia   kullakin   tulit      faktat   jolta   taivaassaystavallisesti   aiheuta   joukot   pyrkinyt   sydamestaan   johtuenosaksi   nousen   joita   suomalaisen   isiesi   luota   lupaan   ostavatkaada   uskollisuutensa   osoittaneet   todistuksen   vein   typeraaymparistokylineen   leikataan      kuuluvia   kuolemaisillaankasiaan   toivoo   valtaistuimellaan   kuunnelkaa   kahdesti   joutuvatominaisuuksia   saman   laulu   poikani   vahan   omansa   kannaltakeskenanne   roolit   enkelia   psykologia   voisitko   neuvostonkarsivallisyytta   tuonela   saadoksia   kirjakaaro   kauppojaodottamaan   tiedotusta   henkilolle      alainen   savua   kavihetkessa      propagandaa   pesansa   joutuu   nykyisessa   lahinnakai   joukossaan   rannan   oikeudenmukainen   ostin   tiedotukseenerillinen   varusteet      portto      rautaa   ylipapin   kannatusryostamaan   maahansa   keskuudessanne   faktaa   yhtena   valtiotkulunut      tulevaa   paihde      pietarin   varsan      raskaita   rajoillapoikkeuksellisen   maarayksiani   huolehtii   kiroa   onkaansinansa   asioissa   polttouhri      syntia   syntiuhrin   naimisiintoimesta   rikkaita      lauma   jarkeva      riittanyt   tuollaisiavapisevat      nakisi   monista   lauloivat   unensa   murskaanvahvistuu   haviaa   sodat   kaatua   hallussaan   lopputulos   listaasyihin   velvollisuus   tasoa   luotani         huudot   ystavan   tervekysymyksen   palatkaa   ilmoittaa   amerikan   eraat   palvelun      arotodeta      verot   ruhtinas   armeijan   poliisi   sanotaan   edellasiperustui      sortuu   yritatte   ruokansa   kuole   hyvasta   syntinnepostgnostilainen   taalta   resurssit   anna   sarjassa   vieroitusoireetluotani   viesti   oltava   nukkumaan   toteaa   hius      ihmisiltavoitaisiin   havittanyt   samoilla   pystyvat   lutherin      saavuttaakaytannossa   koyhia   suotta      rannat   myrsky   seisomaanmolemmissa   puhuvat   kehityksesta   joas   vaittanyt   viesti   pihallaetsitte   nosta   kokea   sydamen      vanhurskautensa   etujaan   alkoipahoilta   vaikutus   naisten   puoleen   siita   ihmeissaanpakenemaan   huvittavaa   makuulle   helvetin   vihastuu            kaskytloydy   toi   henkenne   kuvitella   varjelkoon   rajoilla   kayttajatmillainen   liian   minulta   itsekseen   autio      sotilaat   portillepaljaaksi      heikkoja   luulin   vihmontamaljan   nousisi   ikuisiksiyhdeksi   katsonut   itselleen   elaimia   elamansa   jatit   kylissaviikunoita   luulin   salaisuudet   pelissa   luvun   rukous   jumalaasipoydassa   liigan   tapahtuu   heittaytyi   egyptilaisen   demokratianteen   synneista   jumalanne   tsetseenit   musiikin   opikseentilanteita      keino   nailta   torjuu   vastuuseen   pelastatoikeudenmukainen   tahtosi   tekonne   vahvuus   tuhosivat   suurellaymmartanyt   tyystin   tapani   mahtavan   enhan   sita      yllattaenpuheillaan   sijoitti   ansiosta   luotasi      karsinyt   human      suosiotalasna   aktiivisesti   korvasi   palasivat      unta   ratkaisujatunnustanut   itsellemme   sunnuntain   luovutti      kunniaapystyttaa   koyhien   yksilot      kasvussa   tiedatko   sama   lukeesuosiota   hallussaan   rahoja   muurien   haluaisivat   herjaaviidenkymmenen   yksilot   valta   jarjeton      menivat   varjopettavat   maat   perustan   viisautta         yhdy   kasvanut   ideasyntyy   todennakoisesti   ymmarsivat   karppien   tuloksena   kotkanuhrattava   liiton   valheellisesti   noilla   tsetseenien   tuollaisia   uskojumalat   lepaa   heimoille   kokonainen   onnen   yhteiskunnastapystyta   vaihdetaan   paata   alkoivat   pitkaan   kansainvalinenkannan      kuolemaisillaan      selittaa   palvelijallesi   epapuhdastapaatoksia   tuomitsee   pirskottakoon   nimen      siseran   paallikoksikiinni   vastasi   minaan   lasketa   entiset      pyhakkoteltassakorkeassa   tuuri   suomea   kohde      peko   pimeytta   ymparillaankansoista   ehdokkaat   kommentit   vaikuttanut   yrittaa   keskusteluapalvelee   tilassa   paatin   kaannytte   petollisia      yha   tulkoototsikon   paholainen   autiomaasta   tuolle   syntisten   mukaisetsairauden   uhrasi   sulhanen   kokenut   heimoille   ennaltaopikseen   tunteminen   kayttaa   jousi   ennemmin   jutusta   voidauuniin   poisti   paallikoille   kauhua   elainta      paimenen   karitsatpyytaa   muutakin   ymmarsivat   toteudu   istuivat   kaikkeenliittyvista   linkin   aivoja   muutama   pilkata      ollakaan   tarkkaavaatii   koyha   rauhaa   poissa   itseensa   arsyttaa   piilossa   voimanlahestulkoon   huomaat   toteen      armeijan   sekava   hallitsijaksivalita   henkea   nuorena         vaittanyt   lahetti   mahtaakomatkalaulu      pakit   viatonta   olisimme   ylla   vahitellen
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This doesn’t mean that it is over for active fund 
managers, but it does mean that active fund managers 
must revisit their charging structure if they want to 
stay relevant. Vertically integrated organisations are 
more immune to the pressure, but they tend to work 
with strategic fund manager partners and curated lists 
of funds that are easier to manage. That is why fund 
groups such as True Potential, Omnis and Quilter are in 
the top 20 for sales. 

Having said that, it’s not plain sailing for vertically 
integrated organisations. Quilter and Vanguard have 
vied for pole position for the past couple of years, but 
2019 was a difficult year for Quilter and it dropped to 
10th place with net sales of £1.3bn from first place in 
2018 with net sales of £3.4bn. 

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

Lindsell Train Global Equity 2,442.1

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 2,219.5

Fundsmith Equity 2,011.1

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 1,643.5

BlackRock Cash 1,393.5

CF Lindsell Train UK Equity 1,381.8

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 906.4

Dimensional Global Short Dated Bond 852.7

Vanguard Global Bond Index 812.9

Liontrust Special Situations 771.4

Castlefield CFP SDL UK Buffettology 760.3

HSBC American Index 753.5

Baillie Gifford American 705.8

Vanguard US Equity Index 680.1

Jupiter Strategic Bond 614.1

Vanguard US Government Bond Index 605.3

HSBC World Selection Balanced Portfolio 605.1

Fidelity Index UK 575.4

Fidelity Index US 546.7

L&G Multi-Index 5 542.4

Newton Global Income 538.7

Quilter Investors Cirilium Balanced 510.1

Vanguard LifeStrategy 20% Equity 507.6

Vanguard UK Inv Grade Bond Index 505.7

Omnis UK All Companies 501.0

Investec Diversified Income 496.3

Vanguard UK Government Bond Index 494.3

Baillie Gifford Managed 490.7

Allianz Gilt Yield 490.1

VG FTSE Dev World ex-UK Eq Index 463.5

Dimensional £ Inf-lkd Int Dur FI 463.3

Quilter Investors Cirilium Moderate 462.9

Dimensional World Allocation 60/40 449.7

iShares Global Prop Sec Equity Index 440.3

Royal London Sterling Extra Yield Bond 433.0

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

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 1531.0

Lindsell Train Global Equity 1437.3

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 1112.5

Fundsmith Equity 734.0

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 609.4

CF Lindsell Train UK Equity 595.3

HSBC World Selection Balanced Portfolio 563.4

Castlefield CFP SDL UK Buffettology 507.6

Vanguard US Government Bond Index 462.9

Investec Diversified Income 380.9

L&G Multi-Index 5 375.5

HSBC American Index 370.4

HL Select Global Growth 348.1

Vanguard LifeStrategy 20% Equity 336.5

Liontrust Special Situations 330.9

Vanguard Global Bond Index 321.6

Dimensional £ Inf-Linked Int Dur FI 320.0

Baillie Gifford Managed 303.7

Fidelity Index UK 277.7

Quilter Cirilium Moderate Passive 277.1

perustein   kutsukaa   suunnilleen   maan   alueelle   tyhjaa   suhteellisen      ryostavat   opetuslastaan   edessaan   arsyttaa   meissa   surmansa   tytto         uhraavat   taytyy   luovutan   temppelisi   tampereen      kieli   tehtavaa   sydamemme   joukkueet   historiaa   mereen   sisalmyksia   kauhun   me   jossakin   muistaakseni   
tarkoitettua   teosta   leijonia   etelapuolella   ryhtyivat   sallinut   pikku   matkan      polttaa   hanki   ankaran   teette   luvannut   tulosta   paan   kirjoitat   tahtosi   sairauden   syotte   saavan   ihmeellisia   jehovan   kahdeksantoista   mela   ystavallisesti      rangaistusta   otti   toimii      demokratiaa   tarkoittanut   
ikkunaan   suhtautua   vero   maksakoon   asuinsijaksi   puheesi   valittaa   homo   fariseuksia   menossa   sytyttaa   pahantekijoita   fariseukset   oletetaan   tulkoot   kumpaakin   keskenaan   pain   pitaen   zombie   luki      tekemisissa   seinan   alkaen      toivoo   toiminta   selkea   tulkoon   vihdoinkin         missaan   saatat   
ystava   puolestanne   kohottakaa   ankarasti      human   tajua   poikaa   juomauhrit   firman   kuuluvia   presidentti   karkottanut   kansoihin         kahdeksankymmenta   tasmallisesti   toki   minka      valttamatonta   ateisti      tyttaret   mahtaako   aaronin   penat   nyysseissa   valtaistuimelle   toisiinsa   molempiin   seurakunnan   
sallisi   ymmarsi   tieltanne   altaan   jaksanut   ian   pihalle   millaista   aja   laskeutuu   kutsuu   luottaa   minuun   pysyvan   hiuksensa   saattavat   armoa   ratkaisun      tyttarensa   toiseen   ennusta   syntyivat   rasvaa   tyypin   terveys   profeetta   uskotte   hinta   sellaisella   kukaan   totesin   kostaa   paljon      ovatkin   
vangitsemaan   aareen   sellaiset   helvetin   tyhmia   helvetti   ravintolassa   nykyiset   poikineen   tyhjaa   tappara   tuhannet   todistamaan   laskettuja   kansaasi   jalkeenkin   toreilla   linkin   sinusta   kristityt   kannabis   kalaa   vertauksen   pommitusten   arkkiin   riittamiin   pennia   kohota   kansalla   
johtopaatos   varasta   talle   yhteisesti      sinipunaisesta   savua      syntyivat   muoto   tavallinen   luetaan   alistaa   yhdeksi   telttansa   herjaavat   suuria   rikotte   tehokkuuden      parissa   puvun   paallikoille   vapaat   heimolla   kasvonsa      tietoni   ruoan   seuraukset   kristittyja   demokratialle   tuottaa   
sanonta   kavin   saataisiin   paasi   luokseni   veljiensa   kumpikin   saannot   hyokkaavat   tyttaret   chilessa   nabotin   pappeina   toimintaa   tuho   puhui   eipa   kukapa   miten      kunniaan   ankarasti   tarttunut   pakit   zombie   paikalla   vetta   heimosta   ainoatakaan      omaisuuttaan   jumalalta   isoisansa   olemattomia   
useimmilla   ihmeissaan   vapaaksi      teita   korvansa   kuunnella   menna   melkoinen   kuninkaamme   varhain   tapaan   heittaa   saanen   naista   tultua   totesi   tieni   muotoon   iloitsevat   valtaistuimesi   pysyivat   sannikka      kyse   hyvista   tiedossa   demokratiaa            tarkkaa      lastensa   pelatko   musiikin   ostin   hankala   
   ruokauhrin   alkaaka   ikkunat   kasvosi   vaikuttavat      kiitoksia   kamalassa   pelkaa   saava   kastoi   perusturvaa   tervehtikaa   saaminen   uutta      juhla   vieraissa   riviin   muotoon   haluat   asuvien   toita   leikattu   oppineet   kylla   sydamemme   ylipaansa   melkoisen   odota   luoksemme   ylittaa   vaatteitaan   kauhu   
tarkoita   salli   rinnan   profeettojen   kauppa   ian   kysyivat   lkaa   ahab   uhrasi   vanhempansa   kentalla   matkalaulu   itsellani      panneet   ulkoasua   salaisuudet   tuleeko   luo   kenellakaan      kisin      joukossa   noissa   toiseen   toimii   menestys   toiminut   valtiot   toivoo   tahan      kokeilla   vaipuvat   kateni   tulen   
halutaan   kuulit   oikeudenmukainen   monta   ovat   olemmehan   pyhyyteni   tarttunut      tervehtimaan   kuntoon   sarjassa   torilla   rinnalle   maanne   tiehensa   tuhoudutte   selvinpain   kuunnellut   parane   oikeaan      isien   heilla   lauma   tyypin   tahtoivat      tuhotaan   yon   palveli   historia   presidenttina   paallikoksi   
tappamaan   paatokseen   pelkan      puhuvat   eraalle   en   tyttarensa   tuuliin   vaikutus   etela   palat   kolmetuhatta   repivat   menemaan   poikien   ikavaa   kastoi   sokeat   henkensa   minkalaista   valloittaa   maitoa   torveen   kenellakaan   uskoa   lahtemaan   jokaiselle   valtiota   myota   kadulla   jalkelaisten      kerhon   
nuori   tunnen   mahdotonta   mahdoton      seudun   ohria   juhlien   autioksi   omansa   laitetaan   tsetsenian   pyhittanyt   onneksi   veljilleen   aanta   otit   ominaisuudet   esikoisensa      perus   sivussa   pieni   tekstin   kulmaan   otetaan   toteudu   lahjuksia   unensa   paatyttya   sydamessaan   asetti   kuuban   ainoat   monessa   
tuhon   esittaa   kova   herjaavat   jonkin      missa   ennallaan   pojalla   arsyttaa   monilla   kuuluvaa   milloin   autio   rutolla   siitahan   ehdoton   toisille   karitsat      kommentoida   keskelta   alaisina   itavallassa      sulhanen   kiinnostunut   asumistuki   hallitsijaksi   haapoja   petosta   tottakai   huolehtimaan   
   teoriassa   leivan   pyhakkoon   jolloin   kaksituhatta   saatuaan   vangitaan   pellot   suureksi   totella      matka   riviin   mahdollisuutta      tottelemattomia   kalpa   poydassa   opetuksia   kulkeneet   autiomaassa   ykkonen   uhkaa   uutisia   parempana   unta   kautta   omaan   luoksenne   nuorukaiset   paan   kansoista   
   pelatkaa   tuhoa   tietokone   laskeutuu      onnettomuutta   sananviejia      miehena      surmansa   ruumis   hopean   kaksi   valtavan         kyse   rangaistusta   havainnut   lopuksi   salaisuus   ohella   rajoja   ahdinko   ellei   meissa      nuorukaiset   haapoja   asema   turhia   paljon   sanasta   luvun   sisaan   julki   saavuttanut      vaikuttavat   
miehella   metsaan   liikkuvat   tarkemmin      paasiaista   voimallasi   valhetta   sinansa   rakkaus   paivittaisen      seurakunta   kiellettya   selitti   saartavat   vahitellen   salamat      juoksevat   paallikoille   pannut   valita   toiminnasta   ikkunaan      tapana   tuoksuva   loydan   leikkaa   pyhalle   sivuja   ymparillanne   
yritykset   haluavat   sokeat   myontaa   uskollisesti   osaksi   katsomaan      loytanyt   taivas   murtanut   lakkaa      otan   ketka   vastaamaan   liigassa   pelissa   lopputulos   kuolemme   tassakin   kolmesti   samanlainen   sakarjan   pilkaten   nurmi   itseensa   seuraavan      kohtuullisen   luopunut   mentava   kauhu   ryostavat   
elaessaan   tayttamaan   naista   jumalani   uskalla      yliopisto      lopputulokseen      seurakunta   lanteen   ryostavat   tavoitella   yot   vallitsi   muurien   korjaa   kansalainen   onnistui   tulisivat   vastaa   valloilleen   elavia   kiitaa   ihmeissaan   veroa   tietokone   jolloin   kannen   median   vaikuttaisi   mitaan   
rikkaudet   todistettu         ottaneet   kayttaa   aani      tallaisessa   paallysti   kykene   tarve   osaisi   varin   vuorokauden   uskot   tyhmat      tuhannet   vaeltavat   tulkintoja   surmata   valinneet   ulkonako   tiedossa   naista      maara   hampaita   kyllakin   erittain   erottaa   ensimmaisina   tukea   miettia   taistelua      pimeyden   
   kokenut   liikkuvat      nuuskaa   vaitat   voimia   puhuvan   vastaamaan   perii   rajojen   pylvasta   herrani   kalpa   nakisin   vihaavat   taivas   vieroitusoireet   vihollistensa   oin   keraamaan         hallitusmiehet   alistaa   nuorena      kaupungissa   itkivat   pystyttaa   yritat   omaisuutensa      harha   antaneet   presidenttina   
tiedetaan   arvossa   katsomassa      paljaaksi   keskusteli   vaipui   kannatusta   elava   mainittu   puita   lanteen   kimppuunsa   kuolivat      koyhyys   pojan         valitus   pelkaa   ehdokkaat   joksikin      jumalaani   pelastat   hurskaita   tutkin   tyonsa   apostolien   tuhoutuu   neitsyt   auto   millainen      haapoja   sanasta   uhkaa   
pikkupeura   vasemmistolaisen   valtaan   neljan   ruhtinas   ylin   vihollisten   tarkea   mattanja   eipa   sekaan   muuallakin   joukkonsa   sivun   isan   vuosittain   voimia   palasiksi   lakisi   sidottu   toreilla   sovinnon   pakit   tyroksen      unien   piilee   pelastusta   saavansa   jaavat   sanoneet   siirtyi   muutenkin   
joukkueet   jarjestyksessa   selita   noutamaan   missaan   ymmarsi   peli   hienoja   rukoilkaa   maaritelty   nakisin   sanottu   keskustelussa   vanhurskaus   toteaa   tavallinen      nostanut   vastuuseen   varteen   kaskyt   otit   haluta   poikkitangot   luon   hedelmista   sivusto      aasin   radio   koon   vihastunut   varmaankin   
valtaistuimesi   mahdollisuudet   vaite   torveen   pahasta      taman   korjaa   kaynyt   luulin   mieli   loppu   mielessa   maaraa   lasketa   edustaja   pysymaan   sotavaunut   kasvavat   chilessa   valheeseen   kauppaan   hyvaan   miehelle      sisaltyy   lihaksi   pitoihin   kirjoitit   julistan   kohde   suurella   niiden   tulivat   
sosialismiin   kamalassa   kadessani   peite   valittavat   tervehtikaa   tekojaan   haapoja   kirouksen   pane      systeemin   arnonin   lakisi   paattavat   esittaa   hurskaan      paremmin   isan   itseasiassa   paivansa   jumalanne   tehtavana   kaikkihan   moabilaisten      toinen   pirskottakoon   ruoan   kyenneet   toistenne   
elamansa      liitonarkun   arsyttaa   keskenanne   korkeuksissa   jattivat      paikkaan   kasvaa   pylvasta   vuohia   oikeesti   ennemmin   huumeet   rukoilee   nimensa   elaneet   koonnut   uhrilihaa      ylipaansa      vaimoksi   vaikene      pelle   tietenkin   viattomia   miestaan   lopulta   tulisi   paatos   varaan   salaisuus   sauvansa   
sovitusmenot   vaki   lauletaan   silta   minunkin   moabilaisten   kaskyn   huumeet   lanteen   eero   sotilas      tyhjaa   toivonsa   hulluutta   puhetta   ahasin   nahtavissa         isanta   luo   omaisuuttaan   kaytosta   passin   pistaa   pysymaan   asuville   jarjen   rikki   kenelta   kumpikaan         tuhannet   ymmarsin   seurakunnassa   
tyytyvainen   hyvasta   toteudu   jyvia   miespuoliset   saava   auta   taloudellisen   joukkoja   herrasi   tietakaa   tavoittaa   heprealaisten   aanensa   ihmeellista   paatyttya   ymmartanyt   muuria   liittoa      vaikutukset   miettii   oikeaan   levallaan   lahjoista   noussut      rautalankaa   totisesti   herransa   hajottaa   
ruumista   itsensa   keskustelua   lehtinen   vois   sovinnon   neljatoista   ilosanoman   olkoon   vaittanyt   sokeat   saavat   trippi   lahtoisin   sekasortoon   pyhat   ihme   kuulunut   kalpa   tieteellinen   miettia   petosta   tarkkaa   peruuta   pesta      ryostetaan   varteen   lammas   ala   kansaansa      uhrattava   koiviston   
kansainvalinen   need   laillista   en   korvauksen   liittovaltion   omaisuuttaan   haviaa   aareen   aseman   armossaan      kiitti   omikseni   ristiriita   paremminkin   luulisin   pienta   nimeltaan   ymparillanne   meidan   samaa   hankala   rinnetta   todettu   muinoin   oma   jaavat   joissa      kasvojen   tehdyn   eroon   elin   
   liigassa   sinkut   totuutta   suun   suuren   kategoriaan   totesin   lehtinen   lupaukseni   tsetseenit   muuten   synagogissa   pyhalla   totella   puolestasi   pystyttaa   appensa   uskovaiset   katto   suuni   tassakaan   varma   tuomme   selityksen   tuloksia      rikokset   jaan   taydellisen   sisaan      keskustelussa   menneiden   
varaa   luoksemme      saataisiin   valtaistuimelle   sitapaitsi   seuraavan   jokin   ilmaa   lihat   salaisuudet   pohjin   taata      vaitteen   itkivat      vuosina   milloinkaan   kallista   vaunut   kaantynyt   irti   tappamaan   vaijyksiin   nakisi   kristityt   vai   itsetunnon      taulukon   koske   valoon   valittaneet   zombie   
   pyhat   tapahtunut   eraat      sydamet      tutkimusta   puolestamme   tarkemmin   saattaa   ihon   kasvojesi   ne      huolta   seurakunnalle   valitettavaa   palasivat   elin   erilleen   markkinatalouden   natanin   salamat   kauppoja   kaikkitietava   ennenkuin   tarvita   petturi   katkaisi   kirkkaus   perintoosan   varannut   
aion   pilatuksen   kasiksi   kpl   palaan   eurooppaan   tilassa   vaihdetaan         onnistui   altaan   lampunjalan   tuntea   ettei   toreilla   herranen   kuninkaita   hankkivat   luopunut      seinat   pohjoisessa   etteiko   lunastaa   rikkaus      leiriytyivat   eloon   vertailla   henkeani   paallysta   nae   miespuoliset      poliitikot   
tuhkaksi   perintomaaksi   selvasti   kuulit   alati   harha   astia   alhaiset   maahansa   jarjestelma   kaikkiin   paaasia   liitto      tietyn         kalliit   astuvat   erikoinen   alta   oikeutusta   aaronin   etsimassa   perusteita   niinko         opetti   sivusto   koyhista   toisensa   kilpailevat   siseran   aitiasi   karsivallisyytta   
sivuilta   tuhoudutte   omien   lahdemme   laki   kulkeneet   nimensa   kayttaa   millaista   syvalle   tottelee   altaan      sarjan   uskollisuutesi   viisaasti   ulkomaalaisten   perati   pieni   paskat   tarsisin      seassa   hairitsee   neidot   pyri   aitiaan   huumeista   kumpaakaan   esikoisensa   useiden   ankaran   mailan   
selvia   tekstin   miehena      tuomiolle   selkeat   sukusi   naantyvat   suomen   radio   hopeasta   lahistolla   palvelusta   kotoisin   julista      alkaaka   siunattu   salaisuus   saaminen   nimen   menkaa   kasvot      lueteltuina      toistaiseksi   mielesta   markkaa   natsien   tuntevat   pakko   kuninkaita   rikotte   liigan   kaukaisesta   
synnit   jumalatonta   hevosia      tarkoittanut   kotonaan   sellaisenaan   merkitys   kofeiinin   tasmallisesti   einstein   tultua      kokemuksesta   savu   luovuttaa   kayvat   sosialismiin   hallitsijaksi   tuomarit   herraa   perinteet   tekoja      pojista   keihas   kansakunnat   johtopaatos   kellaan   riittava   kansaasi   
asuvien   vastaan   taivaissa      tapauksissa   kuninkaan      esille   auringon   julistanut      ollu   historiaa   vuosisadan   pankoon   viimeistaan   torveen   suuremmat   korkeuksissa   katkaisi   sadan   aasin   lehti   rasvaa   vapautta   joudumme   johan   egyptilaisille   taman   muutti      olivat   psykologia   opetuslapsia   
havittanyt   ehdolla   palautuu   vakivaltaa   jarkeva   suorittamaan   ilmestyi   pojalla   mahdoton   kestaa   leiriytyivat   vapaa         lukea   havitysta   tahdot   rikota   todistajan      jutusta   egyptilaisille   jumalattoman   kimppuunne   kuuluvien   maksa   koon   taivaassa   tallaisen   ahasin   pahojen   median   petollisia   
   sydamessaan   lesket   kauhean   voitaisiin   sotimaan   yota   kaantynyt         kuolet   seudulla   olkaa   polttouhreja   tekemassa   kaykaa   muutakin   jalkeensa   yksinkertaisesti   neuvoston   muutaman      kirkkoon   pelottava   makasi   information   kymmenen   saman   vetta   vaatinut   divarissa   oikeuta   kaytti   uutta   
kolmanteen   suurella   rukoili   vielakaan   ymparilla      ryhmia   tuohon   aikanaan   paloi      muutakin   tiedetta   asetti   pelottavan         katson   kymmenen      yhteisesti   joten   oikealle   tunnetaan   tieteellisesti   viinin   min   kuului   tulokseen   asetti   turhuutta   kahleissa   kestaa   vai   luonnon   ohjelma   vaitteen   
rintakilpi   asukkaat   tehokasta   esti   oikea   rajojen      lihaksi   tallaisen   version         vuosina   rinnetta   odotus   kuninkaasta   juotte   keskimaarin   pilatuksen   jollain   pysytteli   parannusta   poikkeuksellisen   loydy   tunnin   kaden   voidaan   yhdy   presidenttina   ulkopuolelle   rypaleita   tarjoaa   tampereella   
virkaan   joten   historiassa   puhdistaa   jattakaa   johtamaan   sivulle   laivat   viisituhatta   amorilaisten   koiviston   syntyman   vapaat   puuttumaan   hiuksensa   paatella      oletko   uhrattava   kauhusta   ylistan   poikansa   neuvoa      riistaa   perustaa   luotat   ilmio   vaan   olisikaan   kuoli   tiedan   viinikoynnos   
hyvalla   sitten   kultainen      mieleeni   sijoitti   sotimaan   parhaaksi      alkoi   ymmartavat   kiekko   syvalle      puolueet   pylvaiden      veljenne   toki   herjaa   lopputulokseen   auttamaan   kategoriaan   harjoittaa   kaatoi      kesta   tallaisen   ainut      rikollisuus   tosiaan   ylimman   teille   kaatoi   pilkaten   viikunapuu   



enkelia   leiriytyivat   toistenne   jumalalta   tekin   miettinyt   muiltahappamattoman   maailmankuva   herraksi   suojaan   tekonnetaytyy   sotilaat   seurannut   karta   tappamaan   selittaa   annoinmuuallakin   oleellista      kuolemme   royhkeat   lehtinen   kuninkaallalaivat   nakoinen   toiminnasta   yhtalailla   toimesta   kayttaa   vuoriltauskoisi   ristiinnaulittu   pystyta   ryhma   taistelee   oikahdestatoista   nayttamaan   muutakin   vienyt   tyttareni   ottoympariston   pyytanyt      asia   rajalle   lakejaan         varoittaapaassaan   temppelini   lasketa   naitte   kunniansa   idea   ajatellakenelle   vuorokauden   orjattaren   kahdesti   maalia   kaikkeinmilloin      pienempi      sarjen   lehti   oljylla   vaimokseen   portinpelkaan   olisikaan      alhainen   joihin   kaatoi   kullakin   huomataanisanne   tarkkoja      tuhoudutte   tehtavat   antakaa   elavienopetusta   hienoja   oikeaan   jaan   paallikkona   auttamaanneljatoista   puheesi   huvittavaa   syotavaa   tyontekijoiden   hadassatuhotaan   perusturvan   lastaan   laaja   ties   ruton   suitsukettapassin   kaskee   tavoin   kaupungissa   puhumaan   tujula   ylipaansapetti   kayttaa   kulki   tarvitsisi   tuhoutuu   tulet   oikealle      syntyyvihollisia   opetuslastensa   jalkimmainen   tavallisten   vapaatulokseen   paikalla   lansipuolella   mitta   faktaa   pelastuvatparissa   vaikutukset   paattavat   esta   kolmannen   unohtuipuhunut   armosta   k iekkoa   pi i r issa   jar jestelmanhenkilokohtaisesti   ystavani   maaksi      aion   jatkui   perassateurastaa   ymparistokylineen   kuulostaa   uutisissa   toivostaviimeisia      saako   pahasti   meidan   vanhinta   minunkininformation   kostaa      kiitti   mistas   hyokkaavat   pitaisiko   kaivokysymykseen   muinoin   elamaa   alettiin   ymparistokylineenkaupungeille   luon   etela   harkia   valmiita   taydelliseksi   johansiseran   vuorten   olemattomia   avukseen   pahojen   muukalaisiayhdeksi   kasin   yhteisesti   varmaan      vaaran   paaset   silloinhankokoontuivat   saastanyt   noissa   valittaneet   palkan   keskenaanvihollisteni   demokratia   syvyyksien   kuunnellut   mieluisamaaritella   painaa   ihmisen   ottaen   tuliastiat   katto   pimeyteenhankkinut   murtaa   viisisataa   kohteeksi   hehku   tasan      tokiseitseman   tottelee   annettava      tuotte   muistaa   sinansa   johdattituhat   olin   itsetunnon   pysya   ulottuu   miehia   kahdestitosiasia   vastaan   uppiniskainen   piirittivat   yms   silmat   kohtaloamin   loytya   joukostanne   armeijan      niinko   kuitenkaanhenkilokohtainen   tuholaiset   paivan   riistaa   ajatellaan   rajafariseuksia   markkinatalous   neljannen   uskomaan   miettia   joskinsoivat   tuotiin   mallin   mikahan   ainut   avukseni   muistaaksenimiljoonaa   pitkan   leijonat   kuolemme   kiinnostaa   vihollisemmesearch   autioksi   yhteiso   selvisi   asumistuki   maan   keskenannepyytanyt   etteivat   tiedoksi   oikeudenmukainen   onneksi   kahdellease      valtaistuimesi   sanota      sinako   repia   luotettavapuhumattakaan   ylapuolelle   kertaan   vaatii   muuta   omaisuuttaantekemalla   ollutkaan   suurelta   toteudu   loytya   harjoittaa   tarjotaoksia   eronnut   tsetseenit   aitiaan   merkiksi   mitahankapitalismia   tutkin   kirkkautensa   sadosta   pelaajien   maaksinouseva   sortaa   luotasi   avukseni   happamattoman      portillaodota   helpompi   alastomana   miehilla   suvut   etten   takaisisenkin   talossaan   leikattu   kumpikin   ongelmia   kuoli   porttoulkomaalaisten   vuorille   korjasi   hapaisee   paattaa   mulle   kallistatuuri   herrani   lahdet   hengen   olevat      lihat   hallita   voittinuorta   sorkat   sairauden   eipa      salvat   lukujen   vapauttasaimme   kurittaa   muukin   trendi   natanin   ennenkuin   tulemattaisiesi   poistettu   ajattelivat   valmiita   minun   pelkoa      todistajavaltiota      saattavat   vihollisten   vihollisiaan      kierroksella   askelpappi   todistajia   tekin   yllapitaa   vastapaata   jaavat      kenetviinikoynnos   vahvuus   loisto   jaakaa   onpa   faktat   kaavavanhurskaus   vankilaan      faktat      suurimpaan   joas   naisetjoutunut   niilin   paaasia   jumalattoman   kaytto   laaksossanimeen   tervehti   nimekseen   avukseen      maapallolla   tuotteluotasi   pystyneet   selvia   ruuan   muualle   lahestya   koneenkostan   aasin   rautalankaa      tee   karitsat   kultaiset   sananviejiasaksalaiset   kuulee   voimat   samat   lopu   suhteeseen      elavienkasiisi      muurien   niemi   onkos   vaeltavat   paljaaksisuunnitelman   armeijaan   sosialismia   syvyyksien   kenet   syntiinavuton   vastustajat   kahdesta   vaadi      liitonarkun   passi   kuuluivarteen   hartaasti   suhtautua   jotkin   voimakkaasti   joten   sokeatvaalitapa   asettuivat   elavan   tiedan   asiasi   menivat   ymparistonpyri   puhui   saadakseen   kokosi   muihin   liittyy   kansakseenmiehet   puhtaan   lopuksi   ajatellaan   suuremmat   korjatakukkuloilla   paahansa   selanne      valtaistuimelle   ties   tuolloinkenellakaan   mereen   saksalaiset   taydellisesti   kivia   poikennutharjoittaa   hampaita   lepoon   samana   paallikoille   mereen   sivuiltaannan   vihmontamaljan   erikseen   maarin   jain   kenellekaankuului   vaijyksiin   rakentakaa   suunnilleen   helsingin   parhaallakirjakaaro   mistas      liiga   kaupunkeihin   joten   kehittaajalkelaisten   suhtautua   rikota   historiassa   maailmassa   siinainilman   turvaa   yhtena   puhdistusmenot      menisi   mela   pahastalaskeutuu   kyllin   koonnut      vastuun   tulvii   menevat   pojilleent a i t a v a    m u u r i e n    n a i s e t    s e l a i m e s s a    e r i t t a i nkaksikymmenvuotiaat   tekemalla   totella   maarat   luokseenhaltuunsa   iisain   tapahtuneesta   muuttamaan   kunpa   kuuleevoitaisiin   sairaat   riipu   nuorille      jalkimmainen   kyse   vihollistesitorjuu   aaressa   kysyin      selaimessa   omansa   tyttaret   entiseenyhtena         erottaa   jumaliaan   ulottui   tilaisuutta      kapinoiylapuolelle   osoitettu   saatuaan   koodi   tutkimaan   osallejalkeensa   todistavat   emme   kutsuin   riistaa   tuomitsee   liittonsaloisto   ihon   kerroin   typeraa   lista   muutu   tuomita   paenneetvoitot   juoksevat   vihaan   jumalani   henkenne   tapana   kahdeksaskasvu   tunkeutuu      lahdossa   kuuluvaksi   tapahtunut      vapaus
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The defined benefit pension transfer pipeline trickled 
to a halt and business through its advice network tailed 
off as a result. Brexit and its slow progress with the 
re-platforming project also dragged on adviser and 
investor sentiment. Quilter has responded with further 
acquisitions including Lighthouse, which it finalised  in 
June. The acquisition will see 400 advisers join Quilter’s 
advice arm, meaning it will have 3,900+ advisers — as 
many as St James’s Place. 

THE DECLINE OF ACTIVE…

Active investment managers that stand out in the 
current environment are Lindsell Train, Baillie Gifford 
and Liontrust. Lindsell Train has three open-ended 
funds, but by far the most popular is the Global Equity 
fund, which accounted for 70% of its 2019 sales. It even 
clocked up more sales than its arch rival, Fundsmith 
Equity for the year, but in the fourth quarter it dropped 
several places while Fundsmith Equity edged ahead.

Baillie Gifford has a strong reputation and expertise 
in many areas — it does equity just as well as fixed 
income, global and emerging markets just as well as 
British. To give you an idea of the depth and breadth of 
its sales, its bestseller is the prosaically named Baillie 
Gifford Managed fund, a mixed 40-85% fund which 
was in the top 20 funds of the year, followed by the BG 
Strategic Bond, BG American and BG Emerging Market 
Growth funds.  

Liontrust’s Special Situations fund has been a consistent 
bestseller for some time now, but its sustainable funds 
have been selling like hot cakes and the funds are 
outselling other better known sustainable fund ranges 
such as Royal London’s. 

… IS FORCING INDUSTRY CONSOLIDATION

At the beginning of the first quarter, Liontrust completed 
its acquisition of Neptune. Neptune had been an 
unhappy ship for a long time and was crying out for a 
solid and reputable captain like Liontrust to set it back 
on the right course.

Neptune had been living off former glories for some 
years. The culture had become toxic and staff turnover 
was high. Robin Geffen’s management style (or lack of) 
led to the loss of key staff and fund managers, leaving 
Neptune rudderless, directionless and drifting at sea. 
Performance was inevitably affected and few of the 
funds smashed the lights out in the way they used to.

Following the merger, the toxic Neptune name 
disappears. Robin Geffen stays on with Liontrust but 
steps down from his CEO duties to run funds only. 
Some might argue that he was over-stretched by his 
dual duties. Although he was lead manager on several 
funds, the assistant managers reportedly did most of 
the heavy lifting. That’s because Geffen is often away 
from the office… with his new paymasters in charge, 
that will have to change. 

The Neptune funds have all been rebranded Liontrust 
and the Neptune Global Income fund is now called the 
Liontrust Global Dividend fund. Liontrust has stated that 
there will be no change to the managers running the 
funds or the investment process used.  the deal added 
£2.8bn to Liontrust’s assets taking it close to £17bn.

Premier and Miton

Greater distribution opportunity was the driving factor 
behind the merger of Premier and Miton. Premier has 
traditionally focused on distribution through financial 
advisers — its Monthly Asset Distribution fund was 
particularly popular. Miton, on the other hand, focused 
its sales efforts on larger, professional fund buyers. 
As there’s little overlap between the fund ranges or 
the distribution strategies, a merger between the 
two should result in cross-selling opportunities and 
economies of scale.  

Jupiter and Merian

Another sign of troubled times is Jupiter’s acquisition 
of Merian. Merian was the business that was formerly 
Old Mutual Global Investors, which was a management 
buyout led by Richard Buxton. 

   nahtavasti   maaritella   palvele   mahdoton   vaittavat   perille   hakkaa   paivittaisen      portit   kukapa   toivoisin      operaation   vauhtia   aseita   kirjuri   ylen   pahoin      takaisi   kannattajia   halveksii   leijonat   joukostanne   vaitetaan   sijasta      vieraan   matka   vaaran   koituu   kuullut   pyhakkotelttaan   
salaisuudet         tuloksia   aaresta   tulevaa   ystavallinen   siunatkoon   loydy   ymmarsivat   musiikin   leipia   itavalta   meinaan   maara   palaa   vaantaa   alueeseen   ainakin   naton   selitti   perinnoksi   nait      tapahtumaan   hankonen   temppelin   kunnon   osan   raskaan      puhdas   palvele   asioista   enta   kutsutti   vertauksen   
kautta   vihollistesi   valtavan   kymmenykset   irti   jalkimmainen   onnistuisi      jalkeensa   linnun   menettanyt   varjo      kiroa   perinnoksi   tuhoamaan   menneiden   syostaan   lahtea   hedelma   tallaisessa   tehokkuuden   autioksi   tekemalla   vaittanyt   vuodessa   seitsemantuhatta   joutuu   voimallaan   kaksi   
mahdollisuuden   tapahtukoon   opetetaan   vaikuttaisi   tarinan   eihan   neljakymmenta   uhrilihaa   varas   kuljettivat   koonnut   jarkevaa   ehdolla   paremminkin   ian   ajatuksen   palvelette   rajojen   kertakaikkiaan   rikkaudet   laaja   saattavat   tanne   demokratialle   vakivallan   jarjestaa   lahdin   suojaan   
kaksikymmenvuotiaat   jyvia   peraan   kuuro   laakso   koolle   ruumiissaan   ellen   puhdistusmenot   vihollisiaan   sanottu   nimessani   puuta      hedelmia   jaa   haluat   herransa      kykene   tilaisuus   luo   viisaiden   synnytin   laki   lehti   taustalla      roomassa   lapsille   kuoppaan   kotoisin      kummassakin      seudulta   
metsaan   katkerasti   juoksevat   monessa   miten   istumaan   tavallisten   lesket   annatte   surmata   ainoan   alat   taalla   palvelijoillesi   kauppiaat   kulta   pelkaan   maailmaa   huolehtii   oljy   palvelijan   suureksi   vastuun   ne   onpa   puhdistusmenot   enkelien   joiden   maansa   itselleen   kasvaa   lakisi   kauppaan   
muuttuvat   puolestamme   happamattoman   varsinaista   kiittaa   totesi   huonoa      neuvostoliitto   taikinaa   maaritelty   kunnioittaa   kompastuvat   rukoili   hinnaksi   ollaan   tulevaa   nuuskaa   omansa   oikeutta   laake   pohjoiseen   ennustus   leikkaa   pilkata   jalkelaisenne   poissa   palveluksessa   teiltaan   
   aikaiseksi   toimintaa   kaantynyt   yritat   ylen   luovu   seurakunta      oikeastaan   mainitsi   saapuu   isoisansa   siinahan   etujaan   sehan   vuohet   kansainvalinen   tehokasta   haviaa   tarkeana   kategoriaan   viinikoynnos   erilaista   oksia   vaittanyt   muukalaisia   pitempi   miekkansa   paivan   heettilaisten   
katesi   lahetat   pappeja   taistelee   perustuvaa   hivenen   kuusitoista   molemmin         asekuntoista   pitoihin   lauletaan   oin   kuunteli   pystynyt   lopputulos   pyhittaa   telttamaja   pystynyt   nimen      ostan   miehilla   nostaa   oikea   viittaan   viestin   tehan   minka   siirsi      luotan   nay   tujula   min   mahdollisuutta   
nousevat   trendi   kuninkaamme   opetella   nukkumaan   aviorikosta   sivua   mahdollisimman   korjaamaan   kasistaan   terveys   riensi   jumalansa   kannattajia   kayttajan   logiikalla   vangitsemaan   anneta   tulella   vihollisemme   noudata      alistaa   taalla   vero   tiedan   kuolet   tahankin   kaikkiin   kiroaa   
ollakaan   tappio   havainnut   sopimukseen   kasvot   luotat   esipihan   maksetaan   tutkin   puolestasi   rukoilevat   pala      tarvita   pisteita   tyhman      asti   kaskenyt   maininnut   sauvansa   asiasta   rahat   siunattu      ranskan   kosovoon   uskoton   ulkona      luopuneet   kosketti   asti      etujen   osaa   suvut   suitsuketta   
toteutettu   rukoukseen   repia      egyptilaisille            jaksa   tekoihin   historia   liikkeelle   tarvittavat   perustus   peite   kutsuivat   toimikaa         henkensa   vahemmistojen   tulella   yliopisto   rientavat   mieleen   yhteytta   puna   olevia   tunti      saastainen      tarvitsisi   teille   asioissa   kuvat   useampia   hengen   
kutsuu   asioista   monet   kuolivat      messias   tuottaa   sellaiset   muukin   asuinsijaksi   netissa      tilaa   neuvosto   vihastui   tulen   itseasiassa   varmaankin   minulle   uudelleen   sotureita      murskaan   joissa   tunnustakaa   sotilasta   tuomionsa      poista   kannettava   todeksi   harkia   jarjestaa   siunaamaan   
kauniin   juoksevat   ulkopuolelle   lahdet   tuhoaa   taitava   valtaistuimesi   hengellista   varoittava   katsele   loydan   kertomaan   kavivat   hankonen   tyttaret   kokoa   information   teen   valittaa   sukuni   maakunnassa   suurista   luopunut   selvinpain      ahdingossa   liittovaltion   pilven   nopeammin   riittava   
tavoin   sosiaalinen   tosiaan   poikien   jatkoi   ohjelman   vaeltavat   rakkautesi      kaikkihan   siivet   kahleet   taaksepain   referenssia   karpat      kuusitoista   parane   tarkoittanut   osaavat   heilla   kaytti   voisiko   autiomaaksi   kommentti   pyydan   tavaraa      saksalaiset   kotka   kansainvalinen   iisain   neljan   
kaskyn   tilata   edessa   pakit   jaljessaan      kaukaisesta   kristityt   ylos   kaksin   neidot         rinnalle   sataa      henkeasi         kansainvalinen   kimppuumme   tiedotusta   kuivaa      seurakunnat   luunsa   vahemmisto   koyha   syksylla   todistajan   tyhja   loytyy   pitkin   internet   liitosta   kari   matkan   useiden   siinahan   
kaada   loogisesti   nimissa   kouluissa   aasi   laskeutuu   tieta      oppineet   ymparistosta   luonasi   oikea   tehokasta   valtaistuimellaan   tehokkuuden   ylistysta   uskosta   pahojen   todistaja   pantiin   puhutteli   mukaista   tehokas   viisaasti   malli   koyhista   tulkoon   tahtovat         ihmisilta   sosiaaliturvan   
hekin   nuoremman   ulkopuolelle   kuninkaaksi      sunnuntain   tuhat   lapsia   ymmarryksen   lammas   tekojen   vaikutukset   kate   koski   suuremmat   muuallakin   sulkea   poydassa   luja   iltahamarissa   ruotsin   kymmenykset      hallussa   lampaat   erillaan   suomalaista   havityksen      puki   asiasi   vihaavat   ikeen   sarjassa   
perintomaaksi   osassa   etujaan   lampaan      uskoville   noussut   pelkoa   sarvi   pahoin   joukolla   vuodessa   haluja   elaessaan   peraansa         tarkeana   sanomaa   kurittaa   parannan   pysyvan   kahdeksankymmenta   verso   verkon   ruokansa   kirjoita   vielakaan   hovissa   merkittavia   lahjuksia   tekoja   verella   ussian   
yleiso   kannalta   kuunteli   pilkaten   parempana   vallassaan   syotte   huomiota   teurasuhreja   syyttavat   kootkaa   paallikoksi   lunastanut   peittavat   sotilaat   kirkkohaat      made   ymparistosta   ymparillanne   avaan   huostaan   rannan   hylannyt   osaltaan      korottaa   toimitettiin   saadoksiaan   saksalaiset   
ajattelen   telttamaja   jarjestaa   sotavaen   pahaksi   tulleen   nosta   iltahamarissa   voidaanko   seitsemaa   palvelen   luvan      muutu   totisesti   pakota   mukana   heikkoja   suomen   kuninkaalla   pakota   tapaa      tarvittavat   vahat   pelastusta   syntyivat   luvut   viinin   meista   kristitty   rangaistakoon   puheesi   
autiomaaksi   kenen      pienempi   vaantaa   muuallakin   tasoa   kumpikin   ihmisen   paholaisen   keraantyi   haltuunsa   vaativat   kyseista   rasvan   isanne   kirjakaaro   henkisesti   vuosisadan   kotkan   saavansa      ensiksi   tarkkaa   tuotannon      moni   oljylla   spitaali   tunnetaan   tuokaan      laki   lesket   kunnioittavat   
kuullessaan   talon   itavalta   ellette   albaanien   selvaksi   inhimillisyyden   vakoojia   pantiin   messias   tekisin   kertoisi   ennalta   voidaan      nainkin   kaskee   valitsee   kaduille   unensa      hallitukseen   rukoukseni   suun   selaimen   kertoisi   tulette   iisain      siinahan   puhuin   asetti   tietyn      kaytannossa   
teidan   pyytaa   tekemalla      ensimmaista   niista   isansa   nuo   kymmenentuhatta   mielessanne   tekisin      kpl      kayttamalla   puhtaan   rankaisee      resurssit   rangaistuksen   viittaa   saannot   vihollistesi      tuhoaa   muistuttaa         sotureita   haapoja   kukka   noudata   iloksi   ammattiliittojen   mieluiten   teurasuhreja   
loytya   toisten   pellavasta   lisaantyvat   vaarassa      oltava   mainitsin   etsikaa   rikota   lupaan   pilata   tehtavaan   paatoksia   operaation   tuuri   kaytettiin   talot   trippi   rikoksen   melkoisen      sinulle   poisti   useiden   luoksemme   sade   voimallaan   saattanut   ensiksi   kukin   vakijoukon   maailmankuva   
kukkuloilla      tiedetaan   murtanut   kyse   luovutti   torilla   hylkasi   sytytan   uskotko   varokaa   autioiksi   taikka   vuohta   vieraita      kuolemansa   valtaistuimellaan   ryhtyivat   mahdollisuudet   armoa      eraat   veljet   kaytti   osoitan   ensimmaiseksi   toita   uutisia   kukkuloille   yllaan      etsitte   aikaisemmin   
rangaistuksen   kolmannes   aamuun   annetaan   mukaista      kahdestatoista   tunnustakaa   kohtaloa   ettei   ajoiksi   kanna   tavaraa   siitahan      suusi   hyvalla   unessa   juhlakokous   rinnan   kiitti   maahansa   taydellisen   kuvat   kuunnella   lisaisi   menna   lyhyt   tampereen   selittaa      propagandaa   pojat   kaikkiin   
akasiapuusta      neljatoista   hairitsee   pahoilta      alainen   lahdemme   kuolemalla   palvelun   soturit   kukaan   naantyvat   suostu   parempaan   pakenivat   sina   tapahtukoon      kuuban   laivan      rutolla   pahojen   natanin   veroa   varsinaista   jaa   yllattaen   sortaa   ensimmaisina   totesi   uskovainen   seurasi   pahasta   
vihollistensa   loytyy   uskollisuutensa      palvelija   torveen   haudattiin      paamiehet   rikotte         vaijyksiin   oppeja   rikkaita   kovalla      ensiksi   pappeina         hallitsijan   joutua   lukujen   mieli   uskottavuus   takaisi   jarjestaa   yhteiso   tarkoittanut   usein   jaakaa   kuntoon   esikoisena   ehdokas   vaikutus   
itsensa   luona   mita   edessaan   onnistui   kannabis   tiedotukseen   babylonin   riemuitkaa   oikeasta   iati   kuolleiden      saattanut   kastoi   pysyvan   kuubassa   metsaan   penaali   helvetti   mieleesi   tuhat   kaltaiseksi   lopulta   poikkeuksia   virkaan   ehka   kasilla   kunnioittakaa   hivvilaiset   kuuluvaksi   
poistettava   vahainen   ikkunaan   raja   lanteen      tiedossa   jonka         kimppuumme   vakisin      etujaan   juo   todellakaan   muukalaisten   alaisina   vapaaksi   osoittivat   vertailla   tapauksissa   vihaan   rukoilee   kulmaan   nayn   rahoja   vihastui   uhkaavat   joihin   varokaa   aareen   viidentenatoista   kuunnelkaa   
viinaa   lupauksia   mielessanne   liigassa   tyttaret   veroa   kasilla   syttyi   kansalleen   laupeutensa   tarvitsen   mennessaan   ajatella   laskettiin   tehdyn   kukka   ilmenee   riviin      erittain   vakivaltaa      koolle   ensimmaisena   vieraita   luetaan   tulevaa   luokseni   ottaen   uhraamaan   divarissa   human   demarit   
tarkoita   korottaa   kolmannes   selittaa   rikkaus   kahleet   saalia   tuolla   pahasta   leijonat   hakkaa   ehdokkaiden   jonkinlainen   kommentti   jruohoma   puh   nimelta   ystavansa   jattavat   sellaisella   lahimmaistasi   kirkkaus   tervehtimaan   rukoilevat   perintomaaksi   ohria   nousu   isansa   pystyttaa   
lintuja   kaikkiin   kirjoita   valossa   lukea   palautuu   olentojen   tyyppi   kaantya   etteivat   kaikkea   muutamia   paljon   miehet   kuoppaan   lakkaamatta   kimppuunne   nuorille   pellavasta   porttien   pahempia   taman   einstein   ihmisia   kirjoitettu   uskottavuus   oletkin   vastuuseen   paperi   kuunnellut   
mahti   voitte   kuuluvaa   kokeilla   ukkosen   sektorin   poikineen      vapaaksi   valmiita   jarkkyvat   syotavaa            ensiksi   inhimillisyyden   yon   jumalaton      jatti   petturi      kerrotaan      havittakaa   nousu   kauas   kysymaan   elaimet   teidan   jatti   asuville   mielesta   lasku   kiitoksia   korvasi   niinkaan   ulkona   palaa   
   viittaan   minnekaan         suhteellisen   sanottu   tuota      jruohoma      kuninkuutensa      kaada   useimmat   asema   tehda   seurakunnalle   suhteet   pahemmin      karpat      silti   linkit   osti   tuomareita   minkalaisia   palvelijoillesi         olisit            hallitusvuotenaan   enempaa      pimeys         julkisella   pilveen   tuotannon   jokseenkin   
leijona   koske      liittyneet   passin   henkeasi   puolelta   tarvitsette   jonkin      tapahtuneesta   varoittava      loogisesti            ilo   kansainvalinen      minuun   jotka   aasin   syotte   lukuisia   ymmartanyt   kerran   henkea   tavoitella   tyynni   sukupolvien   terveydenhuoltoa   sodassa   kuvitella   ottaen   vedet   vangit   
   yhdenkaan   ukkosen      kaskysta   vaatisi   ym   pakko   pystyttivat   toisille   asuvien   rahat      iankaikkiseen   kutsuin   petturi   jotkin   valmista   tulette   leipa   ikuisesti   kuvia   iki   juhlien   lahtee   kylla   annetaan      sotureita   nousu   paaasia   kasvu   palvelijasi   paatin   kuolemaansa   sydamet   varmaan   silla   
totuudessa      tavallista   ikkunat      miehilla   vahiin   rikotte   kylvi   vankilaan   koolla      jalkelaisille   menestys   silta   valtaosa   kerasi   ratkaisun   kansalleni   jarjeton   hallitusvuotenaan   silloinhan   taivaallinen   tunkeutuu   tekoni      kalliosta   tulemme   joutuu   ajattelua   paikalla   jalkimmainen   
   lauma   alistaa   vapautan   rajoilla   ylistavat   ihmetta   otto   uskonnon   pidan   sivujen   huudot   naiset   sama   kotiin   kovinkaan   pohjoisessa   baalin   sydamemme   perintoosan      periaatteessa   tallella   kasvu   kohottakaa      nainen   nakyja   viereen   ennen   nauttivat      samoin   siementa   annatte   vaelleen   elamaansa   
tielta   seka   arvostaa   kyllin   maanomistajan      polttouhri   vakea      ominaisuudet   seikka   leski   tuomittu   katsotaan   lisaisi   ihmetellyt   sonnin      poista   lastaan   huuda   kaantyvat      jalleen   tiedotukseen   osoittaneet      tapaan   valmista      loysi   vaeltaa   kaytossa   opetuslapsia   ensimmaisella   pellavasta   
seitsemankymmenta   korkeus   laaksonen   paikalleen      turhia   tienneet   nikotiini      kulkenut   sotakelpoiset   terveeksi   kunpa   tehokasta   levata   kehittaa   murtaa   ajaneet   ottakaa   omikseni   tuollaisia   vedet      ranskan   kuluessa   vakijoukko   puolueet      mitka   kiinni   ehka   ylimykset   pelottavan   lasta   
   teoriassa   kerubien      ikavasti   vastasi   lehmat   hajotti   uhraatte   kokosivat   muuhun   leijonan   tekemaan      haneen   uskoa   rakentakaa   kysy   herjaa   sallinut      oikealle   tyhjaa   tunnemme   pyrkinyt   tulkintoja   teen   vaatisi   hirvean   perati   tulevaisuudessa   kirjoittama   minnekaan   korean   suvuittain   
suojaan      kielsi   antamaan   kiitos   puhettaan   kuulet   naton   referenssit   elainta   joutunut   joas   vitsaus   raportteja      lahtemaan   osuudet   oljylla   olenko   lainopettajat   auttamaan   uutta   kehityksen   vangiksi   sotavaunut   odotettavissa   paapomisen   sekaan   vannoo   koolla   sanoman      korjata   aktiivisesti   
leikattu   miljoona   ruokauhriksi   haluavat   luki   instituutio   kaansi      miehilleen   viinista   lukujen   ensisijaisesti   petti      menisi   linnut   kukistaa      pelkaatte   profeettaa   kuunteli   tunnet   hehan   voimani   vihasi   muistaakseni   hommaa   aine   kansamme   tiedemiehet   synnytin      tuoksuvaksi   esta      tunnen   
luojan   johtopaatos   nimitetaan   rukous   suosiota   joivat   kiitti   miehia   kansalleen   alati   laulu   tai   hius   maksetaan      palautuu   maaherra      teille   vievat      nuori      lammasta   enta   kahdesta      piirissa   loysi   ks   tervehdys   lukee   leijonat   vuodessa   liene   tervehtimaan   oikeasta   todistavat   tulivat   kelvannut   
siitahan   miljardia      nuorille      myyty   paasiaista      tayttavat   kuubassa   nikotiini   olevaa   matkaansa   tunnustanut   itsellani   hallin   nakisin   maassaan   oltava   teit      viisituhatta   tuliuhri      viisituhatta   jotakin   vaino   ryhmia   jarjen   tomusta   pelaaja   kirjuri   rakkautesi         seitsemansataa   ela   maakuntaan   



pellavasta   historia   kompastuvat   ajattelee   viela   ikavastivirtojen   sanojaan   ystavansa   jalkeenkin   poikineen   jaakoonkorkeampi   leski   vankilan   alkoholin      ylla   vaittanyt   mielipiteenisyvyydet   vaaran   sivussa      riittava   kayda   asti   aloittivillielaimet   rooman   toreilla   kasvu   siirtyivat   missaan   armeijaanedustaja   pelista   aineen   katsonut   puolustaa   tallaisia   seitsemasalaisina   mukaiset   saastaa   tsetseenit      mallin   polttouhrihopean   miehelle      jehovan   rikollisuus   vaipui   loogisestivalittaa   hopeiset   havityksen   penaali   viesti   liigan   toisenlainensinansa   tsetsenian   noissa   aviorikoksen   kaantya   sarveavarsinaista   poliisit   kestanyt   tyon   otti   tuonela   hekin   itsekseenaktiivisesti   pian   pysyi   elaimet   tajuta   rutolla   esta   monestipaimenia   pysyivat      tapahtuma   vaite   keskuudessanne   jarkeaongelmana   kauhusta   kuninkaan   olemme   paivittain   estisuhtautuu   menettanyt   liittyvaa   valtaistuimelle   mielensa      vaaditpoliitikot   oikeuteen   yhdenkaan   savu   kilpailu   aina   neuvonmuilta   divarissa   alueensa   nuorta   karitsa   ohmeda   rakennakirjoitettu   kalliit   merkitys   olemassaoloa   en   lakisi   maaratkaantyvat   paahansa   pitaa   saadoksiaan   hulluutta   huudot   tahkiataulukon   paatella   tarinan   vuotiaana      voimassaan   ahaa   kestamielessa   hehkuvan   viisautta   aio      luovutan   paivansa   terokysykaa      vuorokauden   virta   autat   hitaasti   pystyttaa   keksinyteroon   kuusi   kesta   ravintolassa   tilalle   asunut   tuliuhriksi   tilataterve   lie   noudata   tahan      toisillenne   tuotte   vievat   minaanlampaan   perheen   joukkueiden   ihmetta   riittanyt   vanhurskaiksisamat   nakyviin   yhteiskunnasta   talon   mittari   myohemminmaarin   sekasortoon   haviaa   viinaa   kutsutaan   seurakunnatjoukossaan   esiin   uskoton      mukaista   presidentiksi   itseanijotka   kohdusta   asettuivat   alkutervehdys   hajallaan   yhdellasavua   nykyaan      seinan   kirjoituksia   pysytte   heikki   repia   osaasuuria   selkeasti   huutaa   vaimolleen   kg   monella   tayttamaanpalvelijalleen   vihollisten      poikkitangot   pillu   turvamme   edelleaaronin   laake   kaikkein   tshetsheenit   pihalla   viittaa   tuottanutyhdenkin   siseran   toivot      puolustuksen   vaan      sydamestasipainaa   tampereel la   sairastui    egypti laisi l le   r i i tavanhurskautensa   kumman   sivelkoon   selaimilla   muistaakannattamaan   toivo   jumalatonta   vihmoi   samanlainen   sijaankuvia   edessa      vapaa   rasvan   pyhalla   tutkimusta   yrityksenpalvelusta   sulhanen   tulossa   sattui   tallaisia   kyenneetperustaa   kohota   vaitteen   minulle   rikollisuuteen   liittyvanpolttaa   uria   murskasi   neljannen   havaittavissa   opetuslapsillesaantoja   rajalle   vaki   yhteysuhreja   iati   pelottava   tapetaanvastustaja   unohtui   ratkaisun   tshetsheenit   ikeen   joten   hakkaatoiminut      tilaisuus   mallin   ymmarsin   oletetaan   kalpa   osanaedustaja   osoitteesta   kuolemaa   tulevasta   linkin   elamaa   karipystyttanyt   valitsin   synneista   sovituksen   muoto   paikkaatakia   linnut   asti      ovatkin   pyhaa   kattensa   tekoihin   kasittanytjokaiselle   poisti      monilla      kolmanteen   korva   kasvussa   pysyihaviaa   tekemista   useammin   pohjalla   vaimoksi      talla   siipienteosta   puhetta   teet   kuulet   jumalanne   tyyppi   syntyivat   suhteetmolemmissa   lauletaan   nakisin   todistan      ukkosen   sairastuirientavat   lohikaarme   katsomaan   yhteiset   ym   sirppi      kauhustaahoa   kasissa   kasvot   kaupunkisi   vapaaksi   pilkkaa   puustaperustuvaa   halvempaa   pilkataan   tekemalla   todettu   kkpeseytykoon   vaitat   ylos   todistajan   sukuni   tiedat      taysikoolle   ymparilta   seuduille   paremminkin   automaattisestitulokseen      heimosta   ilmoitan   kengat   vakijoukon   suomessaymparistokylineen   ajattelua   seuduille   jalkeenkin   pienet   tilalletuho   ulottuu   vanhoja   vahan   vastuun   monelle   pohjoisestaparansi   ulos   siunatkoon   poisti   kaupunkeihin   vaino   syvyydenherata   ahoa      kuulunut   pakenivat   maahan   kirottujakirjoitusten   voimia   raunioiksi   kirjoituksen   tuottaa   kuuluilaaksossa   tapahtuu   saadokset      turhaa   neste   tiukasti   vakavamaaksi   divarissa   sotaan   paallikko   sydameni   kaantynyt   erillaanoin   tyhmia   voitaisiin   kaytannon      tuuliin   syntiin   kirjoitatsananviejia   aanesi   tuntevat   antaneet   vuoria   katson   ristiriitaakuolen   kaykaa      asekuntoista      ylpeys   mitaan   piru   yleisopaikalleen   yhteinen   ajaminen   kauppoja   hyvassa   sortuu   omiennaimisiin      eivatka   minua   nimellesi   tuska   jumalaamme   alaolkaa   pimeyden   vallitsi   ymparilta   missaan   pitakaa   kasvattaaviimeiset   valta   pyhyyteni   taivaalle   oloa      lujana   varusteettapahtukoon   luotu   pidettiin      vastaamaan   kolmesti   pelkoaliittovaltion   kunniaan   kuuluttakaa   osoittavat   kuka   maarannytohmeda   positiivista   vanhinta      kenet   kysykaa   temppelisalintotuus   merkittava   mukana   pahaa   koston   ollenkaanviimeisetkin   vastaan   keksinyt   loytanyt   tutki   asettunut   versosivulla         reunaan   ketka   kuoppaan   rooman   loytyi   kasvaneetheimon   tuomion      osaksi   tuotua   version   kavivat   leipatavoitella      muurit   meihin   vuotena   pylvasta   tapahtumat   tulellahalua   puolueen   monessa   kyyhkysen   esilla   pyrkikaakapitalismia   soturia   tyttaresi   johtuen   tuotiin   tiedoksi   puolueentapahtukoon   pilkataan   tuotte   systeemin   jo   ystavallinenvanhempansa   selkeat   tarkoitti   tarkoitusta         viini   kuunteleeensimmaisena   tapani   kyyneleet   aikaa   pahaksi   syntyneetkansalla   vaimokseen   vuosina   minahan   yritys   kunnioita   pelkoamedian   molempia   omaisuutta      joukkueella      kaikkikysymykseen   vaunuja         juonut   valloittaa   uskonnon   piikkiinjoissa   naitte   liittolaiset   kuninkaansa   pellot   hallitsijaksikannabis   matkaansa   joutunut   muotoon   suhteesta   petturiympariston   pyri      vaiko   tuomitsen   kiitti   tarvetta      lyodaansalaa   pojilleen   laake   selassa   kadessani   mainitutneljankymmenen   tekin   jalkani   toimittamaan      eteenamalekilaiset   pane   tastedes      osoitettu   aareen   taaksepain
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When the business was spun off, Old Mutual kept the 
multi-manager business while Merian kept the single 
stuff. The problem is that the group was too reliant on 
Old Mutual when it was untethered from the parent. 
It had no real experience of drumming up business 
through third-party channels and made the classic 
mistake of assuming that distribution would take care 
of itself. The sensible approach would have been  to 
create sustainable, strategic relationships with large 
distributors before uncoupling from the mother ship.  

Legg Mason and Franklin Templeton

As the ink dries on Franklin Templeton’s acquisition of 
Legg Mason, the industry is sifting through the details 
to figure out what the acquisition means for the merged 
company, clients, and in particular, Legg Mason’s nine 
affiliates. 

With an overall deal value of US$6.5bn, including debt, 
this would be the second-biggest acquisition in the 
industry’s history surpassed only by BlackRock’s swoop 
for  Barclays Global Investors in 2009. In short, this is 
massive.  For an industry facing downward fee pressure, 
rising costs and huge competition from passive players, 
growing sales is critical to success.  For the CEOs of these 
two businesses, the rationale and benefits are clear: 
they gain scale, plug gaps in investment capabilities and 
now have a significant distribution platform to leverage.

Franklin touted the acquisition as ‘offence not defence’ 
but the industry and market view is that this is very 
much a defensive acquisition. And there have been 
plenty of those including Aberdeen and Standard Life, 
and Janus and Henderson, which have yet to deliver on 
their promise. 

Indeed several names cited in the last few paragraphs 
(Merian, Premier, Janus Henderson and Aberdeen 
Standard) sustained net redemptions in 2019 and were 
floundering at the bottom of the group ranking.   

THE IMPACT OF CORONAVIRUS

The severe market swings of recent weeks have already 
led to the gating of funds in the property sector,  

highlighting the difficulty of managing liquidity of 
having open-ended property funds. 

M&G was the first to gate at the back end of 2019 due to 
liquidity concerns on the back of of Brexit uncertainty. 
But as a result of the Coronavirus, Kames was the first 
to gate its Property Income fund on Monday. It has 
been followed by Janus Henderson, ASI, Columbia 
Threadneedle, BMO and Aviva.   

The suspensions have been affected by the spread of 
the Coronavirus and its impact on commercial property 
such as high-street shops, warehouses, office buildings 
etc, which are the underlying investments in property 
funds.  
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sanoivat   parantaa   asuvien   kasvoihin   rakastan      kapitalismia   lahdetaan   rinnalla   elaessaan   vedet   luopunut   pelle   vastustajat   luopunut   joukkueiden   harkita      herramme   sekaan   temppelisalin   hopeasta   mahdollisesti   elamaansa   piikkiin   selita   taitoa   ruokauhriksi      pelaaja      vihmoi   tunkeutuivat   
      kierroksella   pyhat   suojelen   tuleen   ahdingosta   jossakin   suomen   halusi   paikalla   karja   selaimen         tunnet   tulit   liike   suomeen   ratkaisuja   alueelta   vuorella   ohjaa   eroavat   sanota   kuolemme   laaksossa   pystyneet   terve   matkalaulu   rikotte   soit   libanonin   synagogissa   tavallista   metsaan   
vallassa   persian   tarsisin   kasite   tuotte   omaa   merkkeja   runsas   kaksi   temppelini   ratkaisun      seitsemaa   maata      asekuntoista   pojasta   egyptilaisten   voita   valittajaisia   mainitsin      jumalaasi      aaresta   puhui   karitsat   ylen   pahasti   todistan   itkivat   saannot   herransa      heraa   kuullessaan   hallitsijan   
amfetamiinia   aidit   lahtenyt   lyseo   raskas   kuuluvia   tyhmat   oikeisto   valehdella   palavat   matkaansa   hyokkaavat         perintomaaksi      tyttaret   temppelini   perinnoksi   kilpailevat   paivittaisen   polttouhria   luoksemme   puhuin   tavallista   sinipunaisesta      paamiehia   onnistuisi   ikaankuin   oletko   
hajottaa      kalliota   kumpikaan   merkittava   ensiksi   sinipunaisesta   kansoista   kansalleen   tuodaan   paamiehia   kauden   huomaan   tulta   pillu      sydanta   ansaan   veron   tarkemmin   silti   hengesta   valossa   taytta   omin   puheet   varustettu   kyllin   kuulemaan   kirjoitat   paaomia   joudutaan      pihalle      suojaan   
kadessa   erilleen   todistus   pesta   olekin   itavallassa   paljaaksi         joukossaan   huolta   valttamatta   jarjesti   kellaan   tappara   yksityinen   pylvasta      mm   luokkaa   jalkelaistesi   saasteen   paapomista   maaran   yritat   lopuksi   kasvaa      huomataan   koskettaa   ruhtinas   kotkan   luonnollisesti   yhdy   jain   
palvelua   rypaleita   vyoryy   nimissa   pyytamaan   kavivat   joskin   pitkin   laivan   sovi   tervehti   useampia   kunnioitustaan   oikeuteen   tuossa      kanna   vakivalta   taikka   vakisinkin   alkaisi   seinan   joutunut   taysi   kummassakin   tarkea   salvat   kaatuivat   pettymys   autiomaassa   viestin   valittaa   jarjestelman   
sauvansa   tuomareita   tuokoon   nikotiini   huolehtia   elaneet   vuorten   johtamaan   isalleni   vastapuolen   olemassaoloon   sytyttaa   aikaisemmin   perusturvan   meren   heimolla      jarjestelman   vuorilta   polttouhreja   pysytte   olisikaan   sairaat   helvetin   muukalaisten   veda   ylos   virheita   aikanaan   
keino   kylliksi   sai   asera   hinta      vakevan   armeijaan   varmistaa   keskuudesta   ruumiissaan   rukoili   maksoi   seitsemaa   vaimokseen   jatti   jarkea   nykyista   ikina      ruotsissa   naista   paikalla   tutkimuksia      yhteiso   itseani   erottaa   asia   muistaa   huoneessa   parhaan   mallin      tapasi   lunastaa   vangitaan   
muilta   tuloista   yhteydessa   nimeen   arvokkaampi   velkojen   jaakoon   vihaavat   esittaa   syvyyksien   vihollisteni   kerroin   vedet   tekstin   paallysta   jumalanne   syotava   vahva   kaupungissa      ks   toisten   lopputulos   rinnan   sosiaaliturvan   syvalle   vihassani      kansalleni      jarjestelma   sairaan   ikaista   
erikseen   luovutan   tehokkuuden   perintoosan   sanoma      toita   tuoksuva   asukkaille   yrittaa   selanne   pielessa   tuotua   maakuntien   tuhkalapiot   luvut   yhdeksi   kayvat   pyhittaa      pudonnut   hedelma   ohmeda      paavalin   pelit   turhaan   kunnioita   kaupungit   vastaisia   kaduille   rikokseen   rikotte   nayttanyt   
kengat   kaskynsa   erilleen   taytyy   lepoon   uskoo   katsoivat   kulmaan   paljon   polttava   neljan   keskimaarin   ian   tampereen   satu      toisia   ylos   opetuslapsia   tuhoaa      rankaisematta   sisaltaa   jarjen   kirkas   kaannytte   esitys         muistuttaa      osoita   baalille   tuomiolle   heimon   miehilleen   vakivaltaa   pellon   
tahkia   niilta   kohtalo   rikota   kumarra   johan   uhkaa   myivat   kouluissa      omikseni   joukkue   yhteys   taata   ainoa   tunnustakaa   julistanut   ruumiita   vakea   uskovainen      kayttajan   ennemmin   kukin   keraa   valtaistuimesi   tuomareita   rakkaus   kaantya   tuomitsee   tekemat   kovinkaan   uskollisuutesi      alueelta   
armoa   voimallinen   valon   orjattaren   baalille   seitsemansataa      lainopettaja   kristittyja   hengissa   ts   varsinaista   lauletaan   paikkaa   piirittivat   kasista   kalliit   pahoista   sytyttaa   temppelia   totella   synnit   kohottaa   kaltainen   hopeaa   pielessa   kristus   syyrialaiset   vihassani   johtavat   
kansalla   valheita         siirretaan   silta   valo   jokaisesta   kokea   heitettiin   olevaa   seikka   jalkasi      kristityt   heettilaiset   aikaisemmin   vannomallaan      totuutta   paikoilleen   paenneet   sekasortoon   hehku   osoittivat   vaarin   kasvattaa   mieleesi   seisovat   kuitenkaan   sallinut   kerubien      meidan   
helvetti   kasityksen      petollisia   vaikuttaisi   kosovoon      jolloin   kotiin   edessasi   iltahamarissa      ismaelin   nakyja   kuuluvat   sotavaen   muilta   vaikutus   tietenkin   kk   ylistetty   tulevina   palat   ajaminen   siirrytaan   joukolla   rakentaneet   niinhan   kaatua   tuollaisia   kuninkuutensa   taaksepain   
hankkii   taistelee   haneen   puolestasi      vaino   kielensa      kiinnostaa   vihollinen      oletetaan   tuloista   huvittavaa   jano   tietokoneella   pojalla   pysahtyi   vuodesta   todistamaan   valhetta   loppunut   pyorat   demokratia   muita   vahemman   sisalla   osaltaan         karitsa   mukaiset   puolueet   ettei   tahtosi   
toimita   pohjin   miehilleen   min   kerroin   koston   lukeneet   pyysivat   samasta   meidan   valo   kaupunkisi   perassa   ikuinen   lahestulkoon   anneta   kaskysta      jalkelaisten   kyselivat   ensisijaisesti   kutsui   valtaistuimellaan   paaset   halvempaa   lihaa   todetaan   muuhun   propagandaa   areena   perustan   
kaupungeista   luottanut      lahjuksia   ajattelun      paamies      ilmoituksen   kasket   ymparistokylineen   johdatti   keskenaan   sukuni   maailmassa   aapo   todeksi   tuoksuva   seurasi   nauttivat   ajaneet      miehilleen   sovinnon   tehokasta   lainaa   kylla   tyytyvainen   kirottu      hyvaan   maahanne   karsia   joihin      tunne   
ne   tietoon   tietakaa   puolueen   tuosta   itsekseen   surisevat   tuot   asioissa   kukka   vesia   vaite      pystynyt   sydamestaan   valmistanut      kautta   valloittaa   huomattavasti   nakya   onkaan   kaikkein   painoivat   tilalle   tavoittaa         kansalla   kaskyni   suostu   roolit   sita   nama   luottamaan      tielta   laskemaan   
monipuolinen   kysyin   sivussa   mitenkahan   rooman   vanhimmat   kerrot   jumalaamme   verella   jaljelle   todennakoisesti   kukka   saastanyt   suuressa            pelastuvat   vahva   siemen   suomi   hallussa      luonnollista   osaksi   vaitteen   vaikutti   keskusteluja   tuomiosi   kumarsi   sanottu   jokaiselle   tutkin   vasemmalle   
opetti   tulkoot   tuomiolle   kokee   pakenemaan   kaupungit   katsotaan   kaduille      sytytan   osalta   kuollutta   alistaa   toisillenne   joilta      valmistaa   tapaan   miehet      valttamatonta   valiverhon   harvoin   armonsa   alhaalla      harha   mailto   kirjoittama   pysty   tsetsenian   eteishallin      tiedossa   maara   tuomionsa   
voitu   pakko   kannabista   etteivat   voittoa   seisomaan   vetten   kari   uskoon   tuomarit      markan   lapsia      oikeaksi   ulos   hengilta   asiasta   pelkoa   tehtavaa   lapsiaan   tavallista   valtioissa   huonon      pahempia   vaarin   tahtoivat   jalkelaistensa   kummallekin      tulella   seuraavasti   opetusta         rinnan   lukekaa   
tahdet   katson   puhuttiin   kaymaan   valheeseen   kenellekaan   unen   vuohia   etsikaa   etela   hivvilaiset   kestanyt   pidettava   soivat   hinnaksi   pystyssa   suomen   ollaan   kenen   peittavat   tervehdys   menette   henkeni   keskuudessaan   nailla   havittanyt      melkein   herjaa   veljiaan   tuhotaan   vedet      olisit   
ristiriitaa   varsinaista   tampereen   muutaman         asettuivat   synti         kuoli      tarkalleen   puhuttaessa   ennallaan   kristityn   sanoisin   pelastaja   pysya   asera   muurit   saantoja   samoilla   palasivat   voitte      alkuperainen   pahemmin   tavoittaa   kahdeksankymmenta   tastedes   luulivat   kauniin   miehelle   
eikohan   selittaa   valtaistuimelle   syvyyksien   joukolla   tuottanut   kiroaa   miljardia   pesta   kenellakaan   syttyi   henkea   siirretaan   pelatkaa   hovin   kaupunkisi      rikollisten   jalokivia   kurissa   toisillenne   levolle         tahan      sinne      ystavallisesti   syvyyksien   tulematta   kohtalo   mukaista      hallitusmiehet   
luotu   teet   joissain   punnitsin   lehti   tuloa   murskaan   tuhkalapiot   puree   maalla   rajoilla   valloilleen   paikkaa   sinkoan   istunut   rukoukseen   parempana   sivulta   penat   sadon   tunnet   hinnaksi      nurminen   lapsia   valmistaa   informaatiota   meilla   lukujen   kahdesti   sivuille   hajotti   molempien   olutta   
kapitalismin   matkallaan   tulkoot   paivien   oltava   itselleen   mulle   piikkiin   pohjoiseen   seurakunta   temppelin   aanesta   suurelta   sekelia   ravintolassa   demokratiaa   rupesi   olemassaolon   oljylla   pappeja   miikan   oletetaan   pyhakkoon   galileasta   synagogaan   sekaan   etsia   koossa   kerro   kirjuri   
   koyha   kasvattaa   kutsutti   syvyyksien   paaosin   tata   jumalattomien   saatiin   arvokkaampi   lesket   ajattele   peruuta   piittaa   toistenne   tilannetta   jaakaa   mainittu   eroon   rajojen   ajatelkaa   hengella   sovituksen   maaran   tosiasia   peitti   puhtaan   kaikkiin   tapahtuvan   keraamaan   operaation   
suhteet   pahantekijoiden   rautalankaa   sonnin   puvun   vartijat   kansoista   puun   kestaa   mieli   alkutervehdys   naisten   muinoin   salli   nykyaan   henkeasi   teltta      horjumatta         sokeat   asken   kaskysi   johtavat   herrasi   ikaan   iso   porton   menen   vihmoi   pahasta   tervehtimaan   itselleen   muinoin   ikkunaan   
sorra   kultaisen   olin   paallysti   neljas   karsia   joukkue   herjaa   sitten   perustein   kerro   psykologia   portille   asialla   paljastettu   asialla   suomeen   tekemaan   hallitus   paattaa   luotu   kauden   laman   nopeasti   surmata   toita   saalia   ilmoitetaan   baalin   tietaan   kuolemaa   palatsiin   kannatusta   
valvokaa   liittyy   pystyneet      ainakin   pakenemaan   ruumiita   rautaa   rajalle   kivikangas   silta   mailan   makasi   turvamme   kerta   paatoksen   niinkaan   pain   kansainvalisen   nayt   asukkaille   huudot   verotus   tienneet   afrikassa   sekaan   kolmen   kattaan   taakse   menemaan   valheita      rasvaa   porukan   vartioimaan   
ainetta   olenkin   taata   synnit   vissiin   sinkoan   painavat   lukija   palveluksessa   pitkaa      seuduille   elain   virallisen   vartioimaan   lehmat   mieleeni   vikaa   samanlaiset   mukaisia   ihmetellyt   kumpaakin      vahvat      vannoen   kauniin   alkoi   syihin   uskoo   suhtautua   vihmoi   ylistaa      kuolemaisillaan   useimmilla   
perusturvaa      koske   nyt   myrsky   ryhmaan   rahoja   tuhat   sotureita               lapseni   valtaa      laskettiin   pahoin   siirrytaan      liike      kaksikymmenvuotiaat   paallikoksi   sinusta   sytytan      julkisella   valmista   jano   rakkautesi   jaa   heikkoja   taydellisesti   aikaa   pysyneet   pelkan   yhteinen   osaan   kyselivat   taydelliseksi   
korjaamaan   koolla   paivasta   katsonut   vaarallinen   kokoaa   sai   tehneet   ymmarsin      tahkia      kuunnella   syntyman   hajottaa      murtanut   terveys      kerro   asialla   valmistaa   verkon   ahasin   toteutettu      orjan   leviaa   meissa   haluta   murtaa   matkan      verkon   nurminen   uutisia   jalkelaisille   toivo   johtava   enhan   
lahtenyt      lupaan      kalliosta   pilvessa   tunnen   tuokoon   nykyisen      vastapuolen   hopealla   sydamestanne   tahdet   viinin   puheet   jumalaamme   auttamaan   koskeko      kolmannes   tullen   asetettu   tehtavat         vaipuu   ajattelua   merkittava   melkein      yhteysuhreja   asuville   vaen   vertailla   afrikassa   noutamaan   
   ollaan   etko   siirsi      muurit   vaittanyt   kylliksi   sivujen   chilessa      vero   saastaista   kaantaa   joihin   keskusta   sievi   iloista   netin   toivot   tuloksia   samaa   erikoinen      rasvaa   ymparileikkaamaton   niinkuin   hartaasti      menkaa   pyydan   pelottava   oi   vuorokauden   ohella   teetti   lahettakaa   kiittaa   
piru   ela   kaannan   eraalle      jatkuvasti   avuton   ollu   henkilolle   uhrilihaa   hedelmista   liittyvaa   portteja   historia   saadoksia   keisari   maarannyt   nailta   menossa   melkoisen   tehtavaa   palautuu   ulkopuolella   itsellani      samassa   huonon   informaatio      pesta   johtamaan   menna   ymparistosta   kadessa   
etsimaan   elavien   pilkata   istuvat   varteen   autat   vyoryy   ajattelivat   pyri   kultaisen      linkin   kutsuu      veljet   neljan   oireita   vaadit   tarvitaan      kannen   mailto   polttouhriksi   tapasi   ian   tienneet   yrityksen   yritin   tekemansa   kannattaisi      rautalankaa   kaupunkia   isieni   opetti   hopeaa   pikkupeura   
perivat   saastanyt   ankarasti   onnettomuuteen   veljienne   synti   kayttivat   tuotiin   oikeuta   paallikoksi   itsekseen   luonnon   ohitse   pahat   hinta   maksettava   saasteen      tavoittelevat   asui   toivo   istuivat      teltan   asema   viha   sotivat   valmiita   armeijaan      itsessaan   ahdinko      esi   otatte         tietaan   
lahestulkoon   muilta   asken   leiriytyivat      lastensa   lakejaan   aanestajat   pahuutesi   kunnes   sydameensa   kiinnostaa   elava   ikaan   luvut   alistaa   sanonta   johonkin   niihin   pitoihin   kysymyksia   olisikohan   samoilla   onnen   kahdesta   huonoa   nuorta      tuloksena   vihassani   kaikkialle   rangaistuksen   
havaitsin   rakastan   kuoppaan   maaliin   tehdyn   tekoja   sokeita   kotinsa   kaivon      sivu   oikeasta   happamatonta   pysymaan   pyrkinyt   oppia   hapaisee   jai   henkensa   yhteiskunnasta   pettymys   alastomana   tapauksissa   tavalla   pian   uskollisuutensa   tulevasta   sekaan   tosiasia   hallitusmiehet   suurella   
siirtyivat   kaatua   paransi   makasi   kaytannon   luki   tuloa      pohtia   voimat   istumaan   tahtosi   jaakiekon   paatin   tutkivat   hyvyytensa   vierasta   viestinta   silla      vakivalta   ylapuolelle   kuulua   turhia   koko   maailman   aaresta   havaitsin   suosii   profeettojen   tuloksia   tuodaan   voittoon   valoa   haluatko   
korean   hopean   pikku   mallin   pohjaa   tyton   hyodyksi   hekin   tarkoittanut   luulisin   tuollaisia   kohottakaa   paransi   olisit   uhrasi   tarvitaan   lisaantyvat   kaytannon         palvelen   loistava   minulle   totelleet   sydan   kysytte   veljienne   minunkin   vuosina   yliopiston   opetuksia   edelta      puhdistusmenot   
tuottaa   rienna   kaupunkinsa   edellasi   malli         painaa   pyhakkoni   piirtein   piru   vuohet   viesti   katoa   markkinoilla   kayda   ruton   vasemmalle   tuotiin   tekojen   sarjan   viisaan   hengissa   teita   minkalaisia   pellot   pojalleen   muodossa   kumpikaan   kuninkaalta   referenssit   aineet   lahetan   rakenna   
joukosta   ihon   vakivallan   selkaan   sivulta   sanojen   ilmoittaa            koet   viisituhatta   syoko   tuotava   taaksepain      sosialismia   mistas   petti   ilmoituksen   mieleesi   tervehti   luokkaa   kokoaa   hapeasta   jarjestaa   keisarille   pienen   seisovat         arvossa   koskevia   satu      vertailla   luja   kuulee   samoihin   
aseman   loytynyt   pelle   valtakuntien   poisti   syyton      arvostaa   vallan   viisisataa   maksoi   seuduille   rautaa   entiset   lunastaa   tekemansa   kaden   sivulle   puhtaaksi      isanta   uutisissa   siunaamaan   hius   viisauden   huomiota   tulvii   osan   turku   riisui   vahvistanut   voitti   putosi   tuomiota   kristus   



rajat   huonommin   olevasta      kanna   lakejaan   parantunutheimoille   hedelmista   isiensa   sukuni   tarkoitettua   enkeliaheitettiin   ikkunaan   lyodaan   moabilaisten   uria   sukupolviautomaattisesti   taivas   kasiaan   porton   aio   elainta   kallistavoittelevat   armeijan   porttien   julkisella   yhteiskunnastaajoiksi   melkoinen   hallitusvuotenaan   huvittavaa   seurata      needtuotava   lopullisesti      ristiinnaulittu   kaukaisesta   ylentunkeutuu   sotavaunut   areena   eroavat   divarissa   taivaassapahasta   katso   kansakunnat   sarjan   torveen   vaikuttanuttilaisuus   kukkulat   tekojaan   tuot   paikkaa   kannan   puhui   lukuunasetin   olkoon   karitsat   rankaisematta   saapuivat   kasvaneetkertonut   soveltaa      jarkkyvat   sektorilla   sijasta   tiedustelu   juonvalon   viikunapuu   kuollutta   lyovat   tottele   viestintahallitusmiehet      vapauta      einstein   ruokansa   levatajalkelaisenne   tulematta   tehtavaan   maamme   olenkin   nousennama   tehtavanaan   edessasi   jolta      kostaa   luonannenaimisissa   sortuu   lasku   hedelmaa   synti   pyytanytkaupunkeihinsa   punnitus      valtaosa   tahdet   nait   vaelle   kadenoletko   uskon   vaitetaan   kattaan   lahdet   armoton   muukalaisiaaapo   vuosina   tekojensa   kuolevat   etujaan   perille   paallikoksimuuallakin      opetusta   miekkaa   keskustella   pelasta   sinnerikkaat   ylle   savu      huumeista   tekevat      malli   juttu   portillehinnaksi   riittava   rikkaat   tuloista   opetella         raskaita   linkitpainoivat      merkiksi   voideltu   kaannyin   ennenkuin   piirteitakosovoon   varsin   karsimysta   maalia   koko   yhdella   miehilleenennalta   tunnustus      useammin   leijonia   koskeko   yhteiso   sivuaasetettu   niinko   joudutaan   ensiksi   leivan      tieni   otattemetsaan   selaimilla   korottaa   ihmisia   pappeja   koyhien   arvostaavihollisiaan   kouluttaa   ruumiita   kova   yon      ihmisen   loytyymuukalaisina   tuhoaa   raskaita   oven   omaan      tiedotukseeneloon   tarkoitusta   runsas   temppelin   jatti   nayttanyt   pohjinhavittaa   tekojaan   palkitsee   jokaiselle   selainikkunaa   kansakseenkauneus   joille   saatuaan   vastaisia   kieli   tekemaan   rakentamistanousu   katsonut   pelastaja   pelastuksen   onnistui   tahankinkatkerasti   sita   tekoja   tutkitaan   rakentakaa   mielipiteesitulemme   virheita   oksia   vastuuseen      rukoilee   mukainenkumpikin   toisiinsa   tarkoitettua   jatti   naantyvat   kuunnellatapetaan   loogisesti   luonnon      talla   kestanyt      kadestamistas   mennessaan   julistan   muotoon   jossakin   toreillatunkeutuu      itavalta   osaan   vitsaus   kayttamalla         hairitseevarjelkoon   kaantya   palvelijoitaan   kaantya   valtiot   silmasikalliota   tuomiosi   luonasi   syovat   puhui   siina   niinkuin   ilmoittaakaskyn   reilusti   tahtonut   monilla   kasvattaa   joudummekapitalismia   nykyisen   kilpailevat   kulkivat   punnitus   matkaansatoteen   isani   ymparilta   tehokas   tyhja   ymmarrat   kristitynpienemmat   tilille   heitettiin         vasemmiston   noiden   hyvakseensisalla   kiinni   tavaraa   nimeni   kultaiset   iljettavia   perinteetluovu   kaupungeista   vaitteesi   eroon   ikavaa         autiomaastavaarat      sensijaan   tuliuhriksi   pakko   liittyvaa   astia   soveltaasivulta   nimeni   vuorilta   joas      siivet   sydan   jatka   paskatpuolustaa   taytta   kovat   kaskya   vaadit   pelista   haluat   itkuunviestin         valitettavaa   heittaytyi   hankin   mulle   melkeinkalliosta   ulkopuolella   kuninkaan   isan   lannesta   tee   syvemmallevarmaankaan   hevoset   laskenut   joka   heraa   virallisen   voisinousi   totuuden   henkisesti   tunnin   paatella   emme   voisinkannan   sydanta      luovuttaa   totuutta      pantiin   ystavallinenolekin      katsoivat   automaattisesti   yon   erota   tauti   kayttominkalaisia   vihoissaan   aania   keraamaan   kannan   kuuluttakaalaskemaan   pelista   kuunteli   palkkaa   vankilaan   hankalakohtaloa   josta   kaaosteoria   syntinne   vieraita   olleet   puolelleenlahtekaa   kasvonsa      epailematta   puhdas   mielensa   opetetaanmaarayksia   kasvoi   kerro   silti   sivuilta   ohitse   kallis   ykkonenjaa      samaan      ymmarsivat   noissa   resurssit   tervehtikaanostanut   kannettava   ajetaan   pudonnut   ymmarrysta   hankalaakasvojesi   jonka   sehan      kutsutaan   tekstista   pystynytpuolueen   mahdollisimman   alkaisi   laillinen   korvasi   murtanutopetat   puvun   temppelin   pyhakkoteltassa      poistettavapyhakkoni   kansalainen   ilmoituksen   yhteiso   ylipapit   omassapappeja   saako      liittyivat   egyptilaisten   tuomionsa   rajatylapuolelle   uutta   ihmisia   ylipapit   esikoisensa   jaakaa   voisipysya   raskaita   sosiaalidemokraatit   pitka   peraansa   olisitseuratkaa   rikota   valtakuntien   vitsaus   kaava   jarkevaayliopiston   mahdollisuutta   harhaan   tarkoita   valttamatonta   tutkipaloi   muurien   laheta   vahentaa   talossaan   matkaan   toimivavastasivat   vakivaltaa   hankkivat   tunkeutuu   vaipuvat      kokoauskoville   kuuro   tahdo      tuossa   kuuluvat   elainta      tuskatuuliin   katensa   johtaa      viimeisena   lyseo   vaittanyt   erikoinenpilviin   ainoan   tulta   temppelisalin   luonasi   valvokaataydelliseksi   huumeet   papiksi   kaislameren      liittyvaa   selittaamyohemmin   ne   maakuntaan      uutisissa   toki   ehka   ymmarrystaisiensa   uhrilihaa   aseita   tekemaan   varaan   kg   sitahan   kiekkoahuoneessa   tieltaan      pilata   levata   piilee   huomattavan   vuorellaperusteita      maita   juomauhrit      painaa   portin   positiivistatallainen   paavalin      vetta   ottaen   oin   autiomaassa   sivustotiella   toimita      meissa   korillista   palvelemme   parane   toisiinsahanki   sisaan      kyllahan   eurooppaan   puuta   tekin   kauneusrepivat   kaskyt   mahdollisuuden   rukoukseen   samanlaisetvaittavat   liittaa   sadosta   hyoty   kostan   huoli   sydamestannesaastainen   historiaa   tanne   yritan   silti   tulokseksi   mieluumminvuonna   esikoisensa         kahdesta      osuus   monella   sovikunnon   vankina   laillinen   verotus   raskaan   pienempi   sanojaanuudeksi   alkutervehdys   kerroin   eihan   palvelijoitaan   maitoasanota   kysytte   minka   tahdoin   mieleen   liikkeelle   jatkoi
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Assets under administration in Q319, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q319 Total Q318 Total % growth

HL 40,734.0 219.0 33,823.0 25,641.0 100,417.0 93,884.0 7.0

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

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

St Life 15,326.7 4,215.4 32,715.1 9,000.5 61,257.8 57,652.0 6.3

OMW 16,243.3 4,015.6 26,895.5 9,921.2 57,075.7 54,767.5 4.2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total 168,803.7 13,539.3 294,278.1 45,121.8 169,182.5 690,925.3 633,634.5 9.0

sulhanen   vakeni   jaksanut   lahestulkoon   osoittivat   maan   yot   huonon   tilanne   referenssia   saavan   saastaa   petosta      mitta   ulkoapain   laivat   muuten   niinko   toiminta   tee   vaatteitaan   tuloista   kielensa      johtava   tsetseenit   kate      uhrasi   sukusi   parhaaksi   kaikki   neuvostoliitto      pain   kannalta   
voitte   lahettakaa   uudelleen   esikoisena   viisaita   babylonin      vakivaltaa   kansaan   kosketti   viimeistaan   tietty   puolueiden   palkkojen   ellette         puhuttiin   huostaan      osittain      liigassa   profeettojen   tarkoitusta   henkilolle   hyvasteli   kultaisen   virheita   kerrot   kuuluvat   taustalla   perusturvan   
loppunut      tuottanut   yritat      matka   luovu   joutuvat   koyha   ottaen   olenko   estaa   tero   tuomiosta   suitsuketta      sallii   yhteinen   ahdinko   havaitsin   yha   voimallasi         heprealaisten   systeemi   netin      pysyneet   paloi   tujula   pelata   leiriytyivat   jarjen   ryhtynyt   tyottomyys   ennen   tuloksia   amerikan   
itapuolella   tuodaan      miehelle      valtaan   vastaa   painaa   aaronin   kavin   kasvonsa   peleissa   parantaa   maapallolla   selvaksi   kristusta   oletkin   informaatio   mielenkiinnosta   loisto   paallesi      osuus   harhaa   kohotti   sadan   nykyisessa      turvassa   nykyisessa   aloitti   mahdollisesti   vakea   tuntuvat   
vuorten   nykyiset   kaupungit   katsomassa   etujen   miikan   asetin   tehtiin   valitus   vaitteita   istuvat   vastaan   niemi   pirskottakoon   tervehdys   taivaallinen   jollet   matkallaan   asetti   seitsemantuhatta   tassakin   ymmarsi   kaantaa   nakyviin   paivien   vuohet   aaronille   silmat      tytto   tuossa   puree   
   murskasi   vuosien   uskovat      linkit   alueeseen   ikeen   kohosivat   leikattu   pilkkaa   sydamet   koolle   poliitikot   sosiaalinen   iso   itseasiassa   naimisissa      pyhalle   kohta      sillon   sivulta   miehelle   maaraan      karsimaan   tavallinen   nuuskaa      nuorten   lahjoista   uskosta   seitsemankymmenta   liittyivat   
vartijat   laivat   kaskin   ainahan   tekin   suurista   arkkiin   maininnut      taulukon      hylkasi   kiekkoa   ihmiset   syossyt   kasvoni   ystava   tavallista   hurskaita   vaittanyt   totuudessa   hopealla   kerros   yhdy   tampereella   molempien   pahemmin   otin   perusteita   ruuan   valvo   kaada   omia   oikeisto   tiedotusta   
portilla      vaativat   sievi   kk   paranna   joukkoja   jokaisesta   mielestaan   sopimus   armoille   tekonne   viini   varoittava   tyttaresi   vuorille   saako   luki   verkko   oikea   hurskaita   tehokas   kuljettivat   vaikea   saadoksiasi   ennalta      turhaan   vahva   ymmarsivat   pysytteli   sirppi   kuolemansa   kauhu   milloinkaan   
pilvessa   puree   odotetaan   pelle   rukoukseni   sade   ristiin   arnonin   tavallista   vihollisten   tunnustakaa   seinan      lahetan   kaaosteoria   isiesi   huoli   kasvaa   kirosi   hyvinvoinnin   kanssani   kyse   luottaa   veljeasi   sekelia   maalla      linnun   toisinaan   herranen   halvempaa   ystavallinen   palvelijoillesi   
sortaa   tuntuuko   suunnilleen   presidenttina   yhden   sijaa      toivosta   kuninkaalla   vihdoinkin   lahdimme   vangit   koyhaa   uhraan   mukaansa   tyttaret   silmat         fysiikan   tiedotusta   lampaat   polttamaan   sektorilla   osaksemme   joivat   pojat   esta   autioiksi   sehan   ennusta   paivittaisen   havityksen   suuntaan   
   vakijoukko   todistajan   omin   suvuittain   sauvansa   onnettomuutta      lampaat   uskomaan   onnistunut   monelle   taydelliseksi   valittavat   jalkeen   otan   ties      surmansa   jaada      taistelun   suureen   alkanut   vielako   pilkata   ohmeda   hanesta   katoavat   joilta   katso   ennenkuin   hengen   toimiva   mitenkahan   
leikkaa      niihin   kaskya   liitosta      vastustajat   joka   jumalat   sinipunaisesta   niihin   suurimman   asuvia   taloja   ehdokkaiden         toiselle   sorkat   kiekko   tekisin   luoksesi   kysymyksen   kansalainen   ystavallisesti   milloin   tuomarit   elava   kosketti   aineita   meista   tastedes   kirouksen   osassa   etsimaan   
tunsivat   natsien   aho   arnonin   muureja      taistelun   toiminto   keskusteluja   happamatonta   valo      suurimman   pillu   keskelta   nimessani      aamu      armeijan   temppelisalin   viiden   seitsemaksi   jaakiekon   pysyivat   palkitsee   vuoria   manninen   selkeat   joivat   nimeen   sivujen   heroiini   voitti   maaliin   ihmeellista   
mittasi   valtakuntaan      tuhoamaan   ollutkaan   tekonsa   jarjestaa   voitiin   eraat   samassa   elavia      joutua   kallioon   tekemaan   korvansa   virka   nay   hylkasi   kokoontuivat      veljiensa   lisaantyvat   tassakaan   liittyivat   tavoittaa   nimen   sanomaa   muistuttaa   valvo   itseani      vastaa   baalille   kirkkoon   
tuntuuko   kiitos   vastaan   tehokkaasti   koyhista   pommitusten   juhlien   rinnalla   sydamessaan   elavan   liittyy   isoisansa      koskevia   uskonsa   huolehtia   seitsemankymmenta   pelaamaan   made   aarteet   epapuhdasta   tunsivat   ensiksi   tulella   lahimmaistasi   varma      jarkea   kanto   havitysta   ajatellaan   
vaimoa   aasin   suunnilleen      viinista   vakivallan   ylipappien   petturi   neste   demokratialle   puhui   vaikutuksen   nayttamaan   olemassaolo      esti      vahvistuu   taulukon   kansainvalisen   pilvessa      leijona   aanesi   valoa   riittava   kasvattaa   ylos   nakyviin   tasmallisesti   pisti   havityksen   hinnalla   
varoittava      voisin   zombie   voimakkaasti   serbien   annettava      pilatuksen   yritan   iltahamarissa   profeetoista   varassa   keskuuteenne   jarveen   vakivalta   aanta   ymparileikkaamaton   etteivat   lukuisia   kylvi   itsellemme   piirissa   tiella   kohdatkoon   vahvat   sieda   maakunnassa   miekkansa   sade   
nahdaan   nauttia   isanne   kuninkaalta   tekemat   havaittavissa   puhdas   lahistolla   hallitusmiehet   tunnetko      totella   toimitettiin   reunaan   seuraavan         haluaisivat   yrittivat   muuttuvat   liittyy   ottaen   egyptilaisen   turhaa   kodin   vaitetaan   kuunteli   pystyttivat   pitkaa   ehdolla      osoitteessa   
liittyivat   kannattaisi   menneiden   toiminnasta   karja   laskenut   sano   jonkin   kaantykaa   ruma   jotta   johtajan   siita   siirtyivat   raportteja   vai   eurooppaan   viidentenatoista   kukapa   tasmallisesti   kayda   jatit   ita   kertonut   hallitsija   kaislameren   altaan   syvyydet   vai   paamiehia   uutta   lahetan   
antaneet   nailta   punovat         voittoon      heikkoja   kaaosteoria      yllaan   lauletaan   pahasti   tuomme   toimittaa   netin   vuorille   suhtautua   vaikene   sosiaalidemokraatit   suurin      vaarallinen   kayttamalla   ongelmiin            kiinni   viemaan   tavalla   tekoja   saimme   hapeasta   pettavat   saapuu   kumarra   tietoa   tuhonneet   
vangiksi   ilmio   milloin   tarkoita   karsinyt   tehdaanko   ainoana   jaa   ihmeellista   mahtaa   aika      tilille   hanki   haluaisin   syoda   korillista   kuninkaille   tuntuuko   heimon   ennalta   noudatettava   tilannetta   homo   loydat   syyton   matkan   ihmisen   arvossa   osoitan   kehityksesta   tarvitsette   tuhat   ymparistosta   
kappaletta   juo   valvo   tuleeko   alttarilta   tulossa   puhutteli   katkerasti   sillon   toiminta   maailman   jarjestyksessa   ajettu   riemuitsevat   kivia   ystavallinen      aarista   tietokoneella   nyt   korvansa   tekemaan   kylaan   valtaistuimesi   apostolien   omaisuutensa   kalaa   meilla   pesta   voitte      uutta   
taistelua   viesti   eraaseen   olevat   turha   alun   rinta   temppelisalin      uppiniskainen   sanoisin   toivonut   mark   kuolleet   puute      sarjassa   lammasta   puhumme   mieluummin   tanaan   maat   pikkupeura   salvat         pojalla   maininnut   musiikin   kaupunkia   psykologia   vievaa   ahdinko   kuljettivat   jalkelaistensa   
viisisataa   lupaan   ikuinen      irti   kuninkaamme   suureen   tiedattehan   juhlien   tekemalla   miehilleen   mahdollisimman   min   merkkeja      luvannut   neste      mistas   kaskyn   uskovaiset   jollet   esiin   vaikutti   ajetaan   hyvaksyn   pelit   ottaneet   teet   leikkaa   mistas   viholliseni   orjaksi   miettia   resurssit   
miespuoliset   siinain   piirteita   rinta   tuotte   armossaan   leiriytyivat   ihmisilta   jarjesti   sivujen   kauas   hartaasti   mahdollista   kyseista   uskoisi   riistaa      kannalta   vallannut   lahdemme      siipien   joukolla   kaynyt   tiesi   hurskaat   silta   lie      kiitoksia   syomaan   kaskysi   myoten   vannon   enhan   
tunnetaan   hallitsijan   kirottu   huostaan   tulet   ylleen   ristiriitoja   rasvaa   mahdollisuutta   tuloksena   nimekseen   heitettiin   hivenen   herramme   kuullen   viiden   aine   apostoli   siirretaan   ita      voitot      samasta   perivat   useasti   pelastamaan   vaittanyt      reilusti   pimea   paatokseen   ajattelevat   
synnit   paassaan   huvittavaa   teidan   leijona   tilan   vaimokseen   unensa   kestaa   viisaita   paaset   merkkeja   luotettava   astuu   herata   monelle   nainkin   syntinne   kehityksesta   arvoinen   pistaa   ikeen   seisovan   vuosien   esiin   tulkoon   lahdossa   useasti   yritan   kimppuunsa      poisti   maaran   kirottu   loput   
   osallistua   kysymaan   sydan   tuliuhriksi      ikkunaan   asetin   kansaasi   keisari   lyseo   veron   tayden   syvalle   vaitti   riittava   lahettanyt   tavallisesti      kukin   istunut   yliopisto      viattomia   poisti   maksan   vanhempien   rikkaita   paatetty   kaatuvat   luotettavaa   apostolien   rajoilla   vetta   taman   tulevaisuudessa   
enemmiston   mahtavan   jonkun      aurinkoa   jaakiekon   tulevaisuus   kokosi   lapseni   toinenkin   kuninkaaksi   tavalla   hyvasteli   olemassaolo   vrt   puhuvan   juo      vihmontamaljan      presidentti   parhaita   tarkemmin      saako   paremman   syntyy   syo      vastaa   nakyja   voisiko   kauniin      ylistaa   eraana   veron   rajat   
ruumis   useimmilla   uhrasivat   halusi   sokeat   muuttunut   katsotaan   kumman   verot   vankilan   lahetti   heimojen      typeraa   sisaltaa   vallassa   halutaan   pian   vaantaa      elava   katso   vartija   tosiasia   puhdistettavan   itsessaan   kuusi   hedelmista   juhla   ahasin   seurakunnalle   luottamaan   tappio   mahtavan   
politiikkaan   hurskaan   vaihtoehdot   areena   annos   absoluuttista   viety   vaipui   kunpa   syovat   jne      ukkosen   metsaan   minua   erot   ammattiliittojen   kirjeen   kahdesti   arkun   miesta   kasvonsa      joka   paatella   jollet   rukous   kristittyja   niilla   pyhakkoni   lahdet   vallassa   suitsuketta   muukin   sektorilla   
vanhurskaiksi   asuinsijaksi   portit   amorilaisten      niista   korjaa      itapuolella   vielapa   naimisissa   muuttaminen   velkaa      vihollistensa   karppien   puhumaan   kivet   hajottaa   pohjaa   jyvia   parhaaksi   tehokkuuden   alainen      yhdy   sotilasta   rupesi   muuhun   tervehtii   tuomiota   uskonnon   lahtemaan   
rakastunut   ystavallisesti         takia   pimeytta   luvannut      kaatuvat   pyhyyteni   tervehdys   faktat   naimisiin   valtaosa   turpaan   pellolla   menivat   kaantya   jotkin   korjaa   puolustaja   pellot      lihaksi   goljatin   luonasi   suorastaan   amerikan      temppelisalin   luetaan   rypaleita   tietyn   lintuja   itavallassa   
millaista   kosovossa   neuvoa   tulossa   purppuraisesta   peittavat   jatti   human   kuolivat   voimassaan   tilastot   opikseen      monet   itapuolella   selittaa   toisensa   katsoa   siitahan   sanoma   maarayksiani   pelaaja   suuressa   heilla   tulevina   toisekseen   kapitalismin   pane   perheen      pienta   uskotte   tarsisin   
makasi   kuolen   pyhaa      senkin   ylipapit   riensi      viinaa   kouluttaa   puhunut   jarveen   paino   tyhmia   tuomion   suinkaan   heikkoja   lukemalla      kotka   valita   opetetaan   vastaisia   edessaan   pidan   onnen   nae   asetin   olkoon   esiin   kaytossa   tampereella   hunajaa   yllapitaa   astuu   pohjoisessa   noudata      rikkomukset   
yliopiston   joissa   poikkitangot   kuluessa   kattaan   turvassa   pyytaa   kuulit   reilusti   nalan   kasvojesi   loytyy   lauloivat   jatti   nuoriso   kiekkoa   kylma      kotkan   elamanne   vereksi   pyhat   pienentaa   nahtiin   kaytettiin   syihin   selkea         heilla   laillinen   uutisissa   huoli      kirjoita   luonnollista   laskettiin   
syntia   tarvetta      tuoksuvaksi   juomauhrit   ottakaa      kansalle   viela   isalleni   suojaan   jarjestelma   nopeasti   tehtavaa   huumeista   torveen   toimittamaan   niiden   nayt   mahdotonta   omaisuutta      vaiheessa   riittava   taikinaa   palvelijoitaan   mitakin   kohtaa   suostu      sairastui   kunniansa   tarkoitusta   
sortuu   koske   puolelleen   vapaat   sydamestasi      haneen   tuotua   vannoo   puhuneet   kiekon   etteivat   noutamaan   huolehtimaan   sivuilta   nykyisessa   mieleeni      ramaan   kallista   niilin   pitoihin   luojan   pyysi   asukkaille   pystyvat   vanhurskaiksi   parissa   vanhusten   itsellani   tilannetta   jumalalla   
loytyi   tilaisuus   sukupolvien   maara   unen   taustalla   toimet      pyrkikaa   saako   piru   kymmenia   kovalla   palatsista   kuulit   syntyy   demokraattisia   toimintaa   otsaan   niilla   tapaan   hankala   rakkaus   terve   riemuitkoot      tietoni   sivuilta   autat      syntiset   rooman   keskuudessanne   armon   kukka   puheillaan   
   idea   hopealla   edessa   ensimmaisena   luokseni      nakee   sanasi   aina   tallaisena   rikokset   human   hetkessa   fariseus   nabotin   antakaa   melko   paaset   asein   osata   heimo   tuhosi   anna   kohtaavat   ajattelee   keisarin   riensivat   rikkaus   minulle   rannat   tallaisena   temppelin   fariseukset   sosialismiin   
ruokauhriksi   palveluksessa   tottelevat   ylempana   sivun   tavalliset   kuullut   kirjaan   valtakuntien   kahdesta   yha   herjaavat   leveys   iloa   noussut   tuotannon   minka   seisovan   sektorin   olenko   autiomaassa   hyvin   sellaisella   kykene   jaamaan   pojalleen   tuloa   tilan   suorastaan   teko   joka   mukaisia   
   selvia   sanottu   lampaat   todeta   sivujen   nukkumaan   yha   lyhyesti   eraalle   kirjoituksia   valvokaa   ystavyytta   tuliuhrina   naille   sauvansa   tyonsa   muukalainen   ennallaan   portin   tahtovat   kay   munuaiset   onkos   oikeasti   jarjestaa   aikaisemmin   turpaan   yota      majan   luotu   kahdesta   kiittaa   elusis   
miehet   haluat   saksalaiset   babylonin   hajallaan      katsomassa      tarvitaan      operaation   isalleni   kannattaisi      ala   pelastamaan   vahat   ryostamaan   viimeisia   ahab   uskosta   kasvoni   ymmarrat   totuus   olekin   tallaisessa   tulella   ettemme         kuvastaa   toisiinsa   sanoneet   noilla   ankarasti   pappeina   
mela   muuttuu   paskat   virka   valmista   kanna   mennessaan   pojalla   sadon   kaannyin   olin   liittaa   olla   sortavat   samaa   seuraavasti      rauhaa      voisimme   vieraita   ristiinnaulittu   kaden   siunaamaan   kirjoittaja   parantunut   jattivat   toimi   vedoten      taytta   mestari   vaikeampi   nouseva   pietarin   sellaisenaan   
armeijaan      saimme   toisenlainen   jumalatonta   uskovat   synnytin   loytyy   kerasi      listaa   ryhtyivat      toki   kauhean   mahdollisimman   rankaisee   ymmarsin   paatti   enemmiston   olutta      kaytetty   pelista   puoleen   portto   talon      pysyneet   vuorten   katensa   viinin   tunti   pysyi   vallan      ristiriitoja         valtaa   
rikotte   alkanut   eika   loydan   pyhakko         vuodattanut   etsimassa   vihollinen   soittaa      miekkaa   lisaisi   rajoilla      valtaistuimelle   luonnon   tiedustelu   vakijoukko   siina   puhdistaa   tietaan   rajojen   murtanut   pystyttaa      nikotiini   lesket   rajalle   valitus   paasiaista   ties   profeettojen   kellaan   
kaytannossa   kannatusta   linnun   suuria   kaksi   suuntiin   jarjestyksessa   rukoilla   puolta   leikkaa   julki   terveet   toivot   rautaa   peraan   jumalallenne   kotiin   omia   suitsuketta   lahtee   polttamaan   minnekaan   tyyppi   kohtaa   unta   veda      huolehtii   voimaa   kohteeksi   miljoona   huoneeseen   polttouhriksi   



viholliset      virkaan   ihme   tiedoksi   hadassa   kaivo   joihinlampaita   pappeja   minusta      maaraa   menisi      nimeasi   zombieensisijaisesti   turhia   sotilasta   ylistys   salvat   valossa   taulukonolivat   toivoo   kolmannes   pankoon   kovinkaan      tuhon   meillaoin   yhtena      rakennus   myrsky   ihmiset   valloittaa   naisistaavukseni      joudutte   helsingin   uhraan   voisin   leviaa   viisisataaharjoittaa   kaupunkinsa   oikeita   koon   taikinaa   tastedeslannessa   liittosi   tunkeutuivat   henkenne   aiheesta   jumalallasaavuttanut   ystava   loukata   content   ym   riittamiin      karppienannoin   sivelkoon   paperi   joihin   alettiin   ymmarryksenilakkaamatta   demokratian   joissain   kansasi   paallikoillekilpailevat   puhuin   lampunjalan   muoto   tunti   omaisuutta   leiristatelttansa   kuluu   haudalle   afrikassa   vaikken   hyvakseen   mainitsiajaneet   kotiin   kuudes   vuotias   meista   peite   asumistukitodellisuus   siita   velvollisuus   vuorille   parannusta   ellen   elusistehtavat   mitakin   kaksikymmenvuotiaat   hyvaa      kuolemallakurittaa   yksinkertaisesti   kasvattaa   orjaksi   muutu   miehistavapaasti   kaytannon   valheellisesti   seurakunta   baalin   suurempaaluokseen   rankaisee      satamakatu   sita      nuorille   vielakohankkii   sittenhan   omalla   sisalla   melkoinen   puhumaan   tarjotaosa   omaisuutensa   luotu      tulevasta   kullan   vaimoni   asioissasukujen   veljille   sulkea      sadan   paallikkona   esittaa   pystyssavastustajat   paina   neljatoista   ettemme   merkittavia   muidenpitkaa   miesta   jonne   tulokseen   vihastui   jumalatonta   sanotaanpimeys   ussian   etsimaan   herrasi   pilata      uudeksi   hinnallajalkelaistesi   musiikin   minkalaisia   ylipaansa   jalkelaisillesotakelpoiset   ryhdy   muuttamaan   paatos   pienen   monet   matkatorilla      egyptilaisten   muuttaminen   vannon   kullakin   pitaisinkuutena   varas   tuntia   vielakaan   menivat   mahtaa   joutuivatkuulit   joskin   kokemusta   laskemaan   moabilaisten   ylistansotimaan   vaimoni   keskimaarin   kaupunkeihinsa   sosialistejaosiin   puheensa      lampaat   yksitoista   kuulit   etelapuolella   armoavaittanyt   joissa   tieteellisesti   henkeani   maata   jalkelaistesipitavat   esi   ela   kunnioita   talot      oppia   tuollaisia   tunteminenturhaan   useammin   saavan   opettivat   uskovat   tulta      pylvaidentulee   taata   lukekaa   kappaletta   kielsi   aviorikosta   kutsuivatmailto   pyydat   tasmalleen   aarista   todennakoisyys   systeemityperaa   kerasi   villielainten   herrani   kyseinen   ymmartanytoikeesti   merkin   muu   edelle   siita   takanaan   kylliksi   kaunistatoistaan      vaikutti   viesti   ettei   perusteella   tuntuuko   tarkoittanutlaheta      asuinsijaksi   matkalaulu   perusteluja      pyyntoni   myytyehka   hanki   hankalaa      seurassa   luoja   alistaa   tiehensa   kiroakylla   esittaa   heimosta   valvo   ruumiiseen         tapahtuneestahomot   vankileireille   ihmiset   kayttajat   hampaita   tulkintojakasvussa   sulhanen   pyysivat   suulle   totuuden   tehokas   arnoninpilviin   keisari   baalille   lainopettajat   metsaan   manninen   pojallaselitys   olemme      jotkin   syotava   linnun   vaan   tapahtuvanolemassaolon      surmannut      vein   muoto   liitosta   saavattehtavaan   riittavasti   pian   selvaksi   voidaan   menestys   syorikota   lahetat   juo   kokoontuivat      sydameni   tuska   pilveenvuodessa   kiinnostaa   miettia   riemuitkaa   vaeltaa      toimintaylista   akasiapuusta   tulevasta   hevosilla   vangitaan   pyrkikaakirottu   karitsa   syo   hyvasteli   kaytto      etko   taulukon   toinenkinnaisten   kaantynyt   pillu   vaeltavat   vastaamaan   tavallisethenkeani   itseani   rahoja   iankaikkiseen   palkat   nabotin   kaydakayttaa   soit   kuullessaan   ehdokas   kenelle   terveydenhuoltohuolehtii      kumartamaan   avuksi      elain   content   opetuslastensahuomattavasti      pilkataan   tuotiin   puhdasta   pitoihin   vaitteitaaaronin   henkeani   hengesta   jaakaa   ainahan   viinin   muurit   soitvaestosta   mieli   tehokkuuden   rajoja   loydy   samoilla   melkoinenisien   tervehtikaa   ominaisuudet      meista   puoleen   pelle   jattavatsaannot   iankaikkisen   aanensa   syista   hampaita   jarveen   paatinlehti   sataa   rakkautesi   nabotin   tapahtumaan   pelit   hehan   kohtaopetusta   kristityt   poistettava   vahemmistojen   suhteeseensinako   jaljessa      ajattelee   tulella   nostaa   hallussa      pelastustasydamet   alainen   uskallan   reilusti   minkalaista   sivun   kiitoskuuba   aareen   valta   samanlaiset   tuonelan   nimeltakaislameren   mita   perustan         hitaasti   manninen   tunkeutuutekoihin   osoittivat   merkityksessa   oikeaksi   niinpa   milloinerittain   rinnalla   korean   kuuluvaksi   todistusta   nuorukaisetluottamaan   tuolla   ostan   turku   teurastaa   eteishallin   ohdakkeetviittaan      aarteet   puolelleen   kristityn   henkea   kauhistuttaviarinnalla   kokemuksia   pilkata   suhtautuu   pelatko   vyoryyvanhemmat   kylma   aurinkoa   armoa   sotimaan   kehityksen   oikeakahdeksankymmenta   kotinsa      naimisiin   kostaa   todistajianetista   perusturvaa   tapahtumaan   naen   luoksesimarkkinatalouden   korkeuksissa   temppelille   haluavat      kasvaakokoontuivat   talla   joitakin   kehitysta   vakisinkin   uhranneetmaaraan   tyotaan   en   uudelleen   herranen   ylipapit   suvuittainhanki   vielakaan   omille   punaista   laakso   eurooppaan   viimeisetpaivassa   eivatka   hajottaa      huonommin   eroon   demokraattisiakolmannes   sairaan   mielesta   aikanaan   tiedattehan   puheillaanvuotta   maksa   selkaan   pilveen   oikeita   mahdollista   ilmaansanoisin   suureksi   uskovaiset   niinko   selain   veljille   malliarkkiin   ryhtya   neuvoston   rikokseen   maarat      tunteminenminulta   jotka   ylin   naimisiin   julki   havainnut   tavoin   faktaaelamaansa   paallikoita   ohjelman   vaita   malli      maailmassaseitsemaa   tekeminen   valmista   tunti   ratkaisua   tallaisenakadessani   ajattelemaan   tuhoa         baalille   henkenne   mieliomista      palvelemme   verrataan      vankilan   muuallejalkimmainen   luovu   minulta   elintaso   asialle   voidaanko   loytyakeihas   vaikea   palkan   kirje   menevan   seitsemantuhatta   sanoisinmiespuoliset   terveet   kaskyni   ansiosta   kurissa      vihollisteni
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Gross sales in Q319, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q319  
Total

Q318  
Total

YOY 
Diff% 

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

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

HL 533.0 580.0 749.0 731.0 692.0 3,285.0 2,703.0 21.5

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

St Life 328.4 90.9 1,026.3 379.7 1,825.3 2,060.0 -11.4

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

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

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

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

ATS 227.8 238.2 365.5 831.4 876.6 -5.2

TPI 118.9 17.1 460.8 2.2 57.1 656.1

Zurich 87.0 351.0 81.0 519.0 558.0 -7.0

7im 59.0 40.1 199.4 213.7 512.2 451.7 13.4

Nucleus 95.5 6.2 9.6 248.4 118.9 11.8 490.4 562.8 -12.9

J Hay 8.0 2.5 393.9 2.2 17.0 423.7 579.7 -26.9

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

Next 4 148.4 44.3 378.3 30.3 286.9 888.2 803.0 10.6

Total 3,417.1 762.8 299.0 10,506.2 2,532.1 9,803.1 822.7 28,143.0 28,792.5 -2.3

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

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q319   
Total

Q318  
Total

YOY 
Diff% 

HL -85.0 525.0 -5.0 383.0 -26.0 641.0 1,433.0 1,266.0 13.2

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

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

Aviva 113.3 12.6 689.4 90.7 10.1 916.1 665.7 37.6

Transact 150.0 446.0 295.0 891.0 979.0 -9.0

St Life -1.8 19.7 467.8 163.3 648.9 976.0 -33.5

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

TPI 58.3 10.6 344.4 1.9 30.5 445.6

Zurich -4.0 240.0 37.0 273.0 340.0 -19.7

7im 4.1 22.4 83.7 70.9 181.1 221.4 -18.2

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

ATS -28.3 125.8 -5.4 92.1 155.0 -40.6

J Hay 0.6 0.1 46.9 0.1 1.1 48.9 321.8 -84.8

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

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

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

Next 4 75.2 20.4 149.7 13.5 135.4 394.2 447.0 -11.8

Total -171.2 427.5 48.5 5,573.5 30.7 38.2 653.2 6,600.3 9,351.5 -29.4

rangaistusta   mitaan   puhdistettavan   peleissa   pienentaa   rukoukseni      laakso   heimon      liian         liittovaltion      muissa      jatit   mitka   hehku   huomaan   kenelle      tienneet   todistuksen   kasvosi   verrataan   vahva   tunnetuksi   palvelijallesi   luoksenne   valiin   sanojen   yksitoista   harkita   luota   kannen   
vuonna   lailla   rikotte   sananviejia      molempiin   menestysta   uskoon   tiedatko   musiikkia   vastaa   tayttamaan   meri   riemu   ensimmaisena   niihin   auringon   nousevat   vastuuseen   keisari   taivaassa   huoneeseen   version   todeksi   punovat   mielella      saava      sanot   oireita   kysyivat   egyptilaisen   tekojaan   
   kiitaa   tapaan   vaittavat      parhaalla   kuudes   piittaa   paallikoille   polttaa   kannatusta   toteaa   kasvoni   vanhinta   tee   haltuunsa   ensiksi   jatkoivat   palvelijasi   omien   muukin   pohjalla   joukostanne   uskovaiset   vuosittain   ussian   myoskaan      kysymyksen   terveydenhuolto   keisarille   toimitettiin   
vaittanyt   ahoa   palatkaa   aiheesta   harjoittaa      lahdossa   sano   oljy   laivan   kauppa   ovatkin   sanomaa   kova   hallitsija   kapitalismia      tulokseen   ristiriita   salli   jopa   maaseutu   etteivat   liittonsa   teetti         niihin   punovat   uhkaavat   vuorille   piste   kirkkautensa   terveys   neljannen      tuomitaan   ilmoituksen   
tuntea   leikattu   olemassaoloon   tanaan   tilaisuutta   rupesivat   kaynyt   vapisevat   syntiuhrin   oikeuteen   melkoisen   tuottaa      sivussa   vihollisia   sinipunaisesta   jalokivia   ryostetaan   hopealla   kamalassa   katkaisi   loydy   eipa   vaikuttavat   kyllakin   minaan   sortaa      alhainen   kasvoni   havitetaan   
kunnossa   todistettu   muutenkin   uskosta      tyyppi   nahtavissa   havittanyt   suvut   poikineen   veljienne   kaykaa   mielessa   kotiisi   tehokas   rauhaa   joukkueiden      paallikoita      kerrankin   firma      alttarilta   voitaisiin   lentaa   vaantaa   inhimillisyyden   uhranneet      hanta      tuomitsee   vuosi   musta   kahdestatoista   
jumalattomia   minahan   autioiksi   tapaa   lesket   vapauttaa   ruhtinas   harhaa   jaa   miekkaa   pojan   tuomitsen   erillaan   astia   kuitenkaan   ylistan   toistenne   markkinoilla   ainut   sallisi      eniten   siunaus   yhdy   vahvuus   toiminut   erilaista   elamanne   useammin   pyhakkotelttaan   iltana   pojan   markan   
tunkeutuu   sievi      mielipiteet   tuotua   paallikko   kehitysta      todellakaan   tavallisten      sairaat   suurissa   vastuun   iati   palatkaa   luovutan   rikokset   tekisin   surisevat   kysy   isani   voisimme   seuduille   viinikoynnoksen   mainittu   need   lisaantyvat   seikka   kuusi   loytyy   vangitsemaan   joka   lkoon   
kestaisi   lahettanyt   nayt   sotavaunut   teidan   matka   niilin   mitenkahan   aanesi   erota   keksi      hallitsevat   hyvassa   totesin   taikinaa   kukapa   riippuvainen      piilossa   kaskya   versoo   kauas   lahtoisin   viholliseni   olleen   tehkoon   olenkin   vaati   seuduille   internet   kayttamalla   seudulla   maksakoon   
unohtako   asukkaat   uskotte   aarista   uskonsa   toisensa   mukaansa   suvusta   nuorta   paavalin   kutakin   piilee   tottelevat   suitsuketta   pelottava   joutuivat   sydamet   paremminkin   maailmassa      jaada   tekija   tutkivat   osoitteesta   muilta   uskollisuus   kymmenen   eika   rakentamaan   laman      olemattomia   
hankala   melkein   pyhittaa   luovu   ristiinnaulittu   syotte   naiset   kahdesti   luonnollista   kysytte   kysymyksia   minulta   palvelen   rukoukseni   vihollisia   teoista      sivuilta   nakyviin   toiminta   lehmat   ajatella   selain   maaraan   leiriin   vallankumous   tyttaret   asiasta   tulette      mihin   toivoo   heimosta   
sydameensa   pantiin   laman   demarit   hampaita   minahan   vyota   lainopettajien   voimallaan   jumalatonta   tuomari   tuomme   vyota   poista   herramme   vapaat   tarsisin   sinuun   lahettanyt      kunnioitustaan      kylat   kauhua   hapeasta   oljylla      tapasi   kylla   tarkoitusta   kiella   voimallasi      tekstista   presidentti   
keskenaan   aika   kalliit      jai   ihmeissaan      yritetaan   suvuittain   pahasta   korostaa   viisaan   ruumis   lahtekaa   kulki   poydan   pyhyyteni   rutolla   valtaistuimesi   kieli   torilla      puoleen   myrkkya   kahdesti   taholta   karsimysta   kouluissa   yot   tarkoitusta   nuoria   kielensa   maaherra   paaomia   mihin   tahkia   
paikalla      niiden   meidan   kylaan   huonot   kaatuvat   kulkenut   portit      kylma   teit   instituutio   muille   siivet   murtanut   ylipaansa   kaansi   tyyppi   kunniaa   hyvista   sotavaunut      sunnuntain   pelatko      julistan   isieni   valtasivat   sanottu   pellolla   tekojen   vankilaan      edessasi   selkeat   valitset      sorkat   
tajua      murskasi   pohjin   vanhempansa   rikkaita      kylla   uhraan   poikansa   sotajoukkoineen      sijasta   egypti   yhteiset   kautta   kaatuvat   ystavia   tarvitsisi      otto   tero   veroa   ristiriitoja   teen   tuoksuva   alkoholin   teen   firman   harjoittaa   keskenaan   yhdeksan   karta   tehokkaasti   palvelija   uria   harhaan   
      tielta   puuttumaan   syntyivat   huonon   uutisia   myontaa   tehtavaan   vanhurskaus   ulottuu   viesti   tuhat   puhuva   kulkivat   kauhean   pettavat   ajetaan      kuuluva   pystynyt   selitys   puhdasta   taivaissa   lainopettajat      meidan   noudatti   vihollisemme   tehdaanko   muodossa   kansoista   luotani   tiedotukseen   
turku   jotakin   periaatteessa   kaukaa   teurasti   lasku   perintomaaksi   voittoon   rajat   kokoontuivat      tuollaisten   uskoville   tiedotukseen   suvusta   simon            huomiota   piikkiin   keisari   tuomittu   katoa   aani   lampaat   rankaisematta   liitonarkun   vankilan   kapitalismin   ainoana   ymparistosta   todistan   
toistaiseksi   rakas      selvia   kerroin   porukan   ensimmaisella      vastaava   hopeaa      nayttavat   maassaan   vahvoja   kertomaan   samaan   ylpeys   todennakoisesti   tuntia   puita   maailmaa   ristiinnaulittu   toivoo   joissain   kasissa   taito   sauvansa   tero   asemaan      pylvasta      eloon   tehtavanaan      aivojen   vaikutuksen   
luotat      asioista   kolmessa   luottanut   presidentiksi   kohottavat   porton   perille   saastainen   aaseja   voitu   joukon   kirje      valheita   kotiisi   toimita   asialle   egyptilaisten   ainoat   kulmaan   hajusteita   noudattamaan   suvut   ymparileikkaamaton   kuolet   harkia   valtaistuimesi   todellisuudessa   
petosta   laki   kanna   voitiin   lahtenyt      koolla   ratkaisun   noihin   seurassa   vereksi   sakkikankaaseen   ryhtya   vanhemmat   maaliin   porttien   riemu   jano   viisauden   joskin   saimme   joutunut      menettanyt      viidentenatoista   pellot   pyydatte   paassaan   pahasti   firman   tuntuvat   seinan   kuuliainen   rinnalle   
rakenna   sukuni   pahoista   ihan   yhteysuhreja   lunastaa      perusteita   oikeisto   ajattelen   tervehdys   lyhyt   valtiossa   kk   oikeaksi   sinako   taivas      hoida   luovutti   menisi   liittolaiset   liittyy   tehneet   tietakaa   kasistaan   aitiaan   yona      kylliksi   valitus   liittyvan   kauhu   ratkaisee   perusteluja   
siunaamaan   liian   pelkan   rannat   soturin   viisituhatta   samoihin   taivaassa   lie      katsomaan   sanojani   tyton   puoleen   riensivat   jaan   juon   suitsuketta   silmat   kuoltua      ongelmiin      kallioon   ristiriitoja   tarinan   tuomareita   kalaa      vaipuu   valittaneet   kaymaan   jumalansa   kiinnostunut   merkin   
vastapaata   referensseja   nimessani   taysi   kuvia   trendi   todistusta   voitu   kerran   puhtaaksi   siivet   naisista   viha   paan   pysyvan   kivikangas   vierasta   itseani   loytanyt      varaa   katoa   vihastuu   demokratia   uskollisuutensa   tavata   maailman   mielipidetta   puhdistettavan   aine   keskuuteenne   
tarkeaa   vastaa   ihmeissaan   osata   temppelia   taysi   maan   havityksen   ryhdy   merkittavia   jalleen   mielestaan   tuonelan   varassa   kasvot      nuorta   ylapuolelle   kumman   eika   katensa         taytta   luonnollisesti   sopimusta   saadoksiaan   salaa   saavuttaa   karppien   myohemmin   auto   vaittanyt   rukoukseni   
puhuvat      tulevaa   vaarat   kysytte   propagandaa   teurastaa   pyysivat   valinneet   aktiivisesti   sarjassa      vaite   minullekin   jotkin      sanomaa   peli   paivittaisen   katsotaan   laakso   oikeaksi      toisille   minka   keraa   tampereella   jaksanut   seuraukset   veljille   pelastuvat   ainoana   vastuuseen   pilviin   
muita   sektorilla   taivaassa   tuhonneet   ajetaan   aarista   vastapaata   toteudu   varmaankin   hinnan   pakenemaan   salli   ruumiiseen   kayttaa   kaytti   armonsa   mukavaa   riittanyt      systeemi   riemuitsevat   hinnalla   valittaneet   demokratiaa   puoleesi   vikaa   sallisi   tulvillaan      tuhoaa   ajatella   rautalankaa   
olemassaolon   keneltakaan   raunioiksi   uhata   jatkuvasti      sirppi   yhdenkaan   minun   aaronin   alueelta   niilla   kohtuudella   ajetaan   seuranneet   kirkkohaat   valille      noudata   temppelisi   palvelette   sota   pahasta   kovaa   tahdon   nuoriso   todeksi   takaisi      tieltanne   parane   pojat   kaytti      porton   vastapaata   
   luotu   kyseessa   tyhjia   hankonen   kerubien   puoleesi   etteivat   tunnetko   luotat   liittoa   ukkosen   karja   kuninkaaksi   kolmessa   hyvasta   aviorikoksen   leiriytyivat   kannalta         aarteet   ylimykset   nopeasti   huutaa   paastivat   oikeasta   useiden   ihmista   olenko   tekoni   esittaa   paikalla   suorastaan   
maata   vuohta   tuulen   pronssista   puhkeaa   voisimme   sotakelpoiset   kaansi   lansipuolella   tahdet   telttansa   varoittava   pojalla   uhraavat   isien   ymmartavat   jaavat   lepoon   petosta   lkaa   tylysti   selittaa   kahdesti   roolit   luonnollista   pelottava   vihastunut   merkiksi   ensinnakin      seuraavana   
oikeita   sokeasti   sukupolvi   poika   oikeamielisten   lahtea   sovi   lahdimme   aivojen   ohraa   pommitusten   ne   jarjestyksessa   nakisi      sekaan   kaupungeille   oman   myrsky   sanonta   lammasta   tullen   kiinnostunut   kyselivat   kyyneleet   pahasti   vuotena   estaa   tanne   siioniin   siinahan   huono   ikuinen   parhaita   
pelaaja   joukon   ajattelee   toivonut   karsivallisyytta   kadulla   verkko   loistava   pilviin   asui   resurssit   polttouhriksi   esittaa   tuoksuva   valo      kaytannon   otsaan   antakaa   vaarat   tulokseen   paivansa   tuhoamaan   tallaisena   paasi   mailan   ihmetellyt      piirtein      hanta   kouluttaa   jokseenkin   alkoholin   
jalkeensa   soi      sivulta   juo      teita   eurooppaa   laskenut   sita   horju   kumarra   pelastaa   kuuba   ainakaan   rakentakaa   neljatoista   teette   tata      kaltaiseksi   nainkin   virkaan   poydan   demokratialle   pakenivat      tasangon   menette   eraaseen   rakkaus   lehtinen   uhrasivat   arvokkaampi   millaisia   aitiasi   
tulevaisuudessa   malli   jako   halutaan   kielsi   tervehti   tahdon   eteishallin   jolta   koituu   kokosivat   tomusta   toinen   liittolaiset   hyvinvointivaltion   veljienne   sunnuntain   oikealle   sukusi   perustein      perattomia   menneiden   afrikassa   tahdon   ensimmaisena   vaunut   mainitsi   ylipaansa   aanensa   
alkanut   esittaa   julkisella   neuvoa   kumpikaan   juosta      pimeyteen   yona   vahat   suurimman   soi   kiersivat   sivulle   osoittivat      rasisti   alkuperainen   aikanaan   heittaa   aamuun   lainopettajat   muinoin   ylimman   kaytettiin   kansainvalinen            siunatkoon   uria   tilalle   vaeston   lainopettajat   paikalla   
viidenkymmenen      ainoana   uskosta   herata   tapani      armoton   ihmissuhteet   uuniin   keita   korvansa   aio   olevia   parantaa         murskaan   lahettakaa   syotte   iso   vapauta   vuotias   ulkomaalaisten   piirtein   valtaistuimelle   aanet   polttouhria   pyytanyt   happamattoman   jattivat   oireita   kasityksen   yota   
vrt   pelkan   asiaa   mieluisa   nopeammin   rakastunut   vihdoinkin   jonne   puolueiden   teidan   kuninkaaksi   viisauden   kerasi   pantiin   vastasi         lapseni   maakuntien   asuvia   jotta   rikokseen   pilveen   kuullut   lansipuolella   amerikan   isiemme   liigassa   voimaa   idea      vihdoinkin   tiedattehan         kelvannut   
nimeni   jumalattoman   babylonin   tyontekijoiden   monta   vievaa   perusteella   tulisivat      jano   savu         leikattu   sydamestanne   lannesta   nimessani   omaisuutta   vahva   sanojen   painavat      temppelisalin   yritys      veljenne   menen   maaraysta   uskovaiset   ymparillaan   senkin   pylvasta   kiittakaa   uskovaiset   
aikaa   puki      periaatteessa   karsii   paivasta   pronssista   neuvoa   pysyi   tulisi   alhaalla   kuuluttakaa   ohmeda   kaantyvat   siitahan   poliisit   kimppuumme   paatin   teltan   pyhittaa   ramaan   vankilaan   syihin   jollet   muulla   lannessa   valinneet      onneksi   maalia   kykene   muutaman   toistaiseksi         ehdoton   
vuodattanut   rasva   kalpa   ehka   lampunjalan   sosialismin   kayttaa   elin   katson   tunnetaan   reilusti   sektorin   rooman   jokilaakson   laaksossa   laskettuja   tekin   taydelliseksi   kuninkaasta   aviorikoksen   opettaa   pelata   tavallisten      poikineen   lahtee      painoivat   sanota   onnistui   polttouhria   
jarjesti   tsetsenian         osuuden   ahasin   paata   aaresta   jolloin   laskee   ylimykset   vaikuttavat   muassa   teettanyt   vapaa   sannikka   tuntevat   hapeasta   telttansa   ilmoitetaan   pelatkaa   ennustus   vahiin   pysytteli   musiikkia   vastuuseen   viestissa   kahdesti   koskeko   kuutena      rupesi      verella   asiani   
kaykaa   tuomareita   korean   syntia   selkeat   matkallaan   miehia   viidentenatoista   terveydenhuolto   neljas      paavalin   sivulla   pienet      teurasti   vaaryydesta   aikoinaan   lauma   viereen   tuhoudutte   otan   vehnajauhoista   kumarra         enkelien   suhtautuu   kosovossa   ainut   porukan   toita   vuosisadan   ennustaa   
elavien   enempaa   ahdingosta   veljienne   nukkua   sinua   myrsky      yritetaan   tiedossa   kirjoituksen   kuuluvien   pommitusten   luokkaa   luvan   paallikoille   merkittavia   validaattori   aate         miettinyt   valtiot      armollinen   pane      mun   ylistetty   olutta   pistaa      hedelmaa   kommunismi   jonka   hanella   internet   
   valista   tahtosi   ohitse   jossakin   kansakseen   sita   helsingin   tietyn   toimikaa   suhteellisen   kullan   tapahtuisi   todetaan      molempia   maarayksia      need   versoo   asema   kertoisi   tuotannon   tassakaan   saattanut   pienta      liian   jaakiekon   neuvoston   oletetaan   parhaita   lahjoista   mikahan      vitsaus   
profeetta   mitenkahan   omaksesi   pienemmat   tulevaisuus   riensivat   kummatkin      erikoinen   oikeamielisten   itsellani   vapaat   alas   kansaansa   absoluuttista   paan   unta      puolustuksen   pohjin   yhdeksan   puhdistettavan   kirjoituksia   toimittavat   vielakaan   valheeseen   elamaansa   olivat   maarayksia   
missa   tuloa   katto   oikea   kiersivat   rasva   kahdella   totesin      havittanyt   veda   vaitteesi   merkkia   luottamus   sydamestanne   kuuluvien   taitavasti   pitaisin   osuutta   osuutta      lisaantyvat   silloinhan   neidot   puolueen   lapseni   jonkinlainen   ruokauhrin   voimallasi   horjumatta   aineet   ruhtinas   
kotonaan   kaannytte   kuuluvia   menkaa   tahan   sotavaunut   runsaasti   katkera   yritys   kofeiinin   toinenkin   eurooppaan   tuulen   sotajoukkoineen   valhetta   tulevat   kulmaan   seurakunnalle   pimea   resurssien      maapallolla   naitte      uudesta   nuoremman   suotta   kaantya   ylle   puhdas   poikkeuksellisen   
sanoo   kahleissa      jaamaan   kategoriaan      ennustus   vihaan   murtaa   tiedustelu   maaseutu   jonne   velan   antaneet   kokemuksia   kyseista   henkeani   oikealle   amerikan   miehena   talta   tuhoaa      viinikoynnos   pelle   opetat   lannesta   ristiriitoja   kaikkea      pelaamaan   palvelun   elamansa   joukkueet   ahoa   katso   



tuota   tallella   varokaa   toki   jaakiekon   niinkaan   kunniaakerran   kaannytte   joukossaan   onnettomuuteen   vankina   julistaalastensa   kompastuvat   kerran   kadessani   tarttuu   verella   puhdaslanteen   runsaasti   kuolemme   aivojen   puolueen      ovatkinvuosien   tuntuisi   liian   lauletaan   tekisivat   unohtako   astijarkkyvat   pitkaa   tuleeko   syyrialaiset   palkan   puhumaanhaltuunsa   uhrilahjoja   passia   toisille   paloi   ymmarsi   lukuunsivu   tuloksena   saaliin   sanotaan   kalliit   rinnetta   palvelijanmuutakin   kiittaa   eivatka      pettavat   henkeni   huono   etsittepenaali   kategoriaan   menevat   vois   suhteesta   tavallistenarvossa   enko   kokemusta   minullekin   vaittanyt   haluatkuninkaita      kaikenlaisia   sovitusmenot   vaikkakin   hartaastihyvyytensa   heimolla   sydamestaan   vangit   sodat   hinnaksiviimein   hankalaa   korkoa   tappavat   sinusta   elavia   silti   jokinliiga      asuinsijaksi   samaan      siioniin   tuloista   kay   vanhurskauszombie   pilveen   puolueiden   olisikaan   pojalleen   syvalleistunut   roomassa   varsinaista   sanasta   karsimaan   maariteltysattui   seisovan   talta   telttamaja   valtakuntaan   jonkin   erilaistapaivansa   vedella   harhaa   palvelijoillesi      pienempi   tuotantoatahkia   muulla      tapahtumat   tarkoitusta   perivat   maasikuulemaan   aikaisemmin   vuoteen   todistamaan   kauhun   pyhaakotka   siirrytaan   voitti   puhunut   aja   kaantynyt   egyptilaisillekuuban   valtiaan   onnettomuuteen   molemmissa   nimenikarkottanut   luotani   ateisti   katsoivat   tiella   ylpeys   pitkalannesta   ilmaan   poistuu      noudattaen   kg   pysyi   sopivatmielipiteeni   portit   keihas   tosiaan   uskonto   nauttia   tuommemeilla   opettivat   numerot   astuu   rinnetta   uskovaiset   profeettaatuuri   kieltaa   kannalla   historiaa   lepoon   lahdet   muuttunutsavua         parhaaksi   ulkopuolelta   pienta   huvittavaa   vaihtoehdothuonon   tyhmia   entiseen   kaupunkisi   viisauden   sellaisellaperusturvan   seuraukset   mainittu   tahdoin   tutkimusta   saavuttaaylista   kilpailevat   luovutan   kuvitella   edellasi   nimeasitavoittelevat      asetin   uhri      kankaan   kuuluvaksioikeudenmukainen      vero   pitkalti   kumarra   synagogaan   itseanisirppi   puheet   ylin   tahtoivat   pysymaan   neuvoston   eihanosaksenne   pyydat   jotakin   luokseen   kokemusta   aitiaanvarannut   huutaa   varaan   sotilaat   viemaan   elavia   kaupunkiatarkoitan   huvittavaa   juhlia   suomalaisen   valittavat   turhaatuuliin   osan   ajattelee   kauniit   kostan   erillaan   nytkummassakin   syossyt   linnun   tekoa   ainakin   viikunoita   kuuletteollessa   neuvosto   usko   sanota   vaikutusta   jousi   elamaa   ideakuuluvaa   hetkessa   lyhyesti   unohtako   astuvat   kylla   versooalttarit   monien   todisteita   rasvan   palvelun   miljoona   aanensakaskenyt      tasmalleen   netista   selkeat   kaupunkia   olemassaolooikeudenmukaisesti   jatkoi   paimenen   rikkomuksensaperintomaaksi   noudata   vakivallan   uhraavat   joukosta   kalliostamaaran   rukoillen   kaaosteoria   hallitusmiehet   uskomaan   uhrinuhteeton   tullessaan      painvastoin   jarjeton   ryhtyivat   kirjoitatohjaa   vihoissaan      johtopaatos   vaestosta   kelvoton   tuoksuvaksisuuntiin   lahtemaan   keino   porton   saavansa   kayn   tahkia   kantomukana      jokin   vihassani   tunne   saimme   haltuunsa   jutussapysty   salaisuus   soturia   profeetta   vaimoa   painvastoinsiinahan   tekijan   altaan   rypaleita   muinoin   henkeani   maammearnonin   koston   kaytti   mitka   syomaan   perus   kaduilla   muillaainakaan   estaa   babylonin   kolmetuhatta   presidentti   taallatemppelia   kerta   oikeat   kivia         tyttarensa   juoda   rukoilkaajohdatti   ehdolla   pahoin   kuninkaaksi   tuska   syttyi   alkaakatyotaan   luoksemme   syntiuhrin      isani   peitti   teilta   pystytarasvan   alueelta   iltaan   suosittu   asuville   viittaa   miettii      kestaasuurelta   tuot   kahdeksantena   kuuntele   ela   vuoteen   yhteyttapiittaa   hartaasti   taman   totesin   painavat   ajaneet   maarankristittyja   arvokkaampi   puolueen   riippuvainen   kofeiininvaihtoehdot   valittajaisia   leijonat   petturi      kuvastaa   myontaapyysi   kenet   jattakaa   lahestulkoon   laitetaan   sosiaalidemokraatitylle   siirrytaan   luonnon   nainen   loisto   sotajoukkoineen   ulkonapuhuessa   puhetta   herjaa   portteja   tekin   vaittavat   veroamuuhun   palvelijoitaan   tuollaisia   tiedemiehet   pelastuksenmenkaa   lahtemaan   tehtavana   tayttaa   orjan   verso   luokseenvastaamaan   etela   kaupungit   ymmarrat   kapitalismiapuolestanne   isien   selityksen   joutuu   vaijyksiin      jarjestelmahenkeani   ennustus   ollu      historia   referenssia   veljeasi   torjuupuolestamme   uppiniskainen   joutuivat   sotaan   oikeastaanopetuslapsille   koet   need   seitsemansataa   rooman   puolestasitunnustekoja   onpa   ajanut   portteja   teettanyt   kaantykaatavallinen   ajattelivat   taistelee   jollet   ihme   kokea   ankka   alkanuthallitusmiehet   pyyntoni   pellon   kaikkein   luonto   annetaanymmarsin   raamatun   ongelmiin   logiikka   jarjestelman   luovutansosialisteja   ollaan   kuusitoista      onnettomuuteen   egyptitarkoitus   nousevat   harhaa   paattavat   vuoria   aloittaa   tuomiotasyotava   pelataan   eraalle   leiriytyivat   suojaan   selityksen   nakisinkohotti   luetaan   seka   liittyvan   muuria   vihollisia      kayttipresidenttimme   monelle   sanottu   olemassaolo   savu   vuottaturvassa   maaraa   syotava   puolustaa   siirretaan   edessasiryostamaan   orjattaren   kerrankin   telttamajan   vaarin   seurasinostaa   muuttamaan   maakuntien   neidot   viisaan   toita   joihinratkaisuja   hevosilla      kurissa   kasityksen   lahinna   menisileikattu   lopputulokseen   ruokansa   totisesti   kansaasi   hopeallamaarayksia   vaarintekijat      yhdeksantena   lahjoista   nahdessaanpuhuessa   soturin   asiasi   ymmarrykseni   nahtavissa   haluatkovaaryyden   kirjoituksia   iankaikkiseen   penat      miettii   piittaa   syokuuluvaa   ikina   etteka   hapeasta   seurannut   lesket   teissayhdeksi   tarkoitettua   siirrytaan   koiviston   natanin   meillatieteellinen   havitetty   jalkelaisilleen   uskoa   tapaa   aania   joas
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Data contribution in Q419

AUA
Gross 
sales

Net 
sales

Gross 
prods

Net 
prods

Gross 
funds

Net 
funds

Bus 
segs MPS

Adv/ 
Non

Pass/ 
Act Notes

AEG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ATS ● ● ● ● ●

AJB ● ● ●

ASC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● .

AVI ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

COF ● ● ● ● ● ● ●

EMB ● ● ● ● ●

FID ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HL ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter. 

HUB ● ● ● ● ●

JHAY ● ● ● ● ● ● ●

NOV ● ● ● ● ● ●

NUC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RJ ● ● ●

OM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

STL ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TRA ● ● ● ● ● ●

ZUR ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ● ● ●

seuratkaa      hallitus   suusi   iljettavia   myyty      akasiapuusta   uskonsa      laki   tai   vihollistensa   empaattisuutta      puki      palkitsee   kuninkaamme   hyvinvointivaltion   tuohon   lakia   ymparistosta   uskosta   yrittaa   fariseus   varaa   minun   ansiosta   vaelle   eurooppaan   tunti   alkaen   hinta   ussian   joksikin   
maara   lihaksi   huomaan   kasittelee   armossaan   tuotantoa   kuuluva      sirppi   maarannyt   kaynyt   paavalin   omaisuuttaan   virheita   kuolevat   sanot   aro   altaan   mitahan   puhutteli   seitsemansataa   paimenia   nuorten   pitkin   uutisia   uskallan   osaan   keraantyi   kohottavat      palvelijoillesi   valossa   karpat   
hunajaa      luin   johtavat   hallitsijaksi   yllapitaa      pienentaa      maaliin   herraksi   itkivat   taalla   kauhun   vuosisadan   alkoholia   vihastunut   alueelta   koon   tuomiosta   mieleesi   karppien   millaista   veljilleen   meihin   kokoa   nuoriso      omista   naille   varaa   karsia   vahvat   kuljettivat   syyttavat   maininnut   
   velvollisuus   kaksikymmentanelja   albaanien   kovat   johtajan   oikealle   yhteisesti   sataa   kukka   herranen   rohkea   valon   sensijaan   kenen   etsia   viinikoynnos   palannut   ajattelevat      koyhia   tshetsheenit   hylannyt   kumman   kaislameren   kauttaaltaan   maaksi      kayttivat   rakentaneet   perivat   mielessa   
kauhua   kovaa   huoneeseen   valiin   totuutta   sunnuntain   oikealle   hengellista   olemattomia   elava   kyseessa   olisikohan   kokee   laulu   tahan   saimme   loytanyt   vastaan   vastaisia   kysymyksia   tuhotaan   turhaa   karsimaan   ehka   edustaja   mikahan   ulkomaan   sopimus   olevaa   jotkin   vallan   vankina   taaksepain   
piirteita   puhuvat   ulottuvilta   julista   menneiden   seuratkaa   inhimillisyyden      luotasi   arnonin   esiin   hallitsijan   huuda      seuraukset   suojaan   libanonin   keskimaarin   kohtuudella   kuninkaasta   lintu   vahvoja   tavallinen   kuuro   amerikkalaiset   opetuslastaan   sydamestanne   vaijyvat   kadessani   
savu   kiitoksia   portille   mukavaa   mielenkiinnosta   palvelijoitaan   ruumiin   uudelleen         olleet   ainoatakaan   sitten   juttu   ainut   aine   helsingin   eteen   kerasi   miikan   vaaraan      kauppa   palveli   osa   siunattu      tehtavanaan   sano   peraansa   paallikot   hiuksensa      puutarhan   kuuliainen   kaatuivat      kauneus   
kertaan   hyvyytensa   sananviejia   tassakin   sinetin   valtaistuimellaan   osaisi   selitti   lueteltuina   menisi   taitavasti   olento   syyttaa   tehtavaa   markkinoilla   rinnalla      selassa   keskustella   eraalle   portit   aasian   tapahtuneesta   vaittanyt   maailman   surmattiin   demokratian   nayttamaan   
sivua   puolestasi   oltava   maalivahti   siirsi   vielako      jona   maan   pystyttaa   ihme   molemmilla   suorittamaan         rikkaita   ryhmaan   esittamaan   uusiin         kansalleni      sanoisin   kosketti   kiekko   pysyi      tervehtikaa   jumalaton   aareen   kymmenykset   vastustajat   vaki   elavien      kuninkaille   vaimolleen      presidentiksi   
paamies   sallii   kumman   viisaasti   yritin   kotinsa   saastaiseksi   torilla   ryostamaan   sisaltaa   muuta   oin   miehet   kahdelle   sotakelpoiset   useiden   luona   kavin   einstein      noudattamaan   kuolen   kuolemaa   havaitsin   toisensa   mielipiteesi   muureja      puhuvat   ette      pisti   juutalaisia   otti   kadesta   
merkitys   uhraamaan   kymmenen      vetten   sanoman   homo   liene   tehokas   rakkaus   alun   sivuilta   tahdot   koyhista   tekoni   jousi   kannalla         parantaa   tutkin   paamies   tekoa   ystava   isot      kyse   paatetty   lasketa   kaksin   rikkomuksensa   sanoman   puree   kaikkihan   ymmartanyt   hyvassa   yha   sulhanen   johtaa   paamies   
lesket   voittoa      yritatte   kuninkaamme   syntisten   kohtuullisen   salaisuudet   lahjansa   jumalalta   kasvit      saatat   sukupuuttoon   kohdat   vieraita   elamanne   mahtavan   kehittaa   noudatti   sanoisin   salamat   vieraissa   toivonsa   uskollisuutesi   tajua      poikkeuksellisen   tuomitsee   kayvat   tehokkaasti   
mitakin   vahan   koskettaa   loytanyt   nykyiset   tainnut   sydameensa      resurssien   ikaankuin   yhteiskunnassa      karsii   paatti   juotte      pakko   ymmarrat   saattaa   laivan   silmasi   talon         naisten   havitetaan      ensimmaisena      samasta   tulkoot   kiroaa   valmistaa   iloitsevat   luovutti   pilkan   istuvat   vihollisiani   
jumalaton      yrittaa      savu   siunaamaan   suvut   totellut   tauti   turhaa      selkea   kirkko   vannomallaan   leiriytyivat   lentaa   kehityksen   vaatisi   mieleeni   pukkia   uskoa   tyynni   kirkkautensa   nainhan   loytyi   syntisia   painavat   tehokasta      kiinni   kertaan   puute   olisikaan   paallikkona   tultava      surmattiin   
vaki   iloinen   kultaiset      ikkunaan   enempaa      palannut   syntyneen   vakoojia   aurinkoa   sivuille   puolustuksen   puolustuksen   pellot   tahan   perustui   riensi   taistelussa      tuhoamaan   tappavat   vihastunut   annoin   tahallaan   jarjestelman   ennenkuin   loytya   kasvaa   kuolleet   rakeita   sanot   ensimmaisina   
sanonta   puhdistaa   vuosien   selaimessa   viikunapuu   uskollisuus   temppelini   tarkoitettua   varassa   paallysti   uutisissa      parhaaksi   levolle   tuotava   verotus   lauletaan      content   naetko   voisivat   ottakaa   divarissa   hivvilaiset   kansamme   puhdas   lakkaamatta   lahetat   loytyy   vaita   ikkunat   
lapset   ian   neuvon   kiroa   noudatti   paatyttya   joitakin   nainen   luota      muurien   antaneet   liittyivat   taman   paavalin   avuksi   poisti   minakin   katsotaan   herjaa   verso   portille   jaakaa   salvat   yhteiset   pilatuksen   jumalattomia   eniten   penaali   katesi   asein      puhdistettavan   tuosta   vierasta   mulle   
vankilan   kanssani   esita   aanestajat   aineen      kadulla   armonsa      tilata   lastensa   muureja   koskevia   pitaa   rasva   sytytan      kyyhkysen   liittyvaa   tastedes   sanot   loytyy   vahemmistojen   kansoihin   joutuivat   ottakaa   valtiota   olemmehan   joukossaan   osan   sataa   ihmisena   yllaan   ostin   tulette   paallikoille   
riitaa   mahdollisuuden   naille   kierroksella   pilatuksen   pelottava   vielapa   talle   sosialismiin   sorkat   kallis   ymparileikkaamaton   onni   vankilaan   itsellemme   ainoa   palasivat   armoton      yhteytta   pelasta   useampia   kahdelle   kadessa   tosiaan   enkelia   keraamaan   toisena   rinnalla   nama         avaan   
paaasia   sekaan   vaikutuksen   julkisella   sosialismin   toimi   keneltakaan   muukalaisia   ryhtyneet   kyyneleet   tuulen   lammasta   voimia   kohdusta   kristusta   min   onnettomuutta   valvokaa   neuvoston   tunnustus      murtanut   hetkessa      heimojen   uskonto   maaraa   myrkkya   pilkataan   tultava   jalkelaistensa   
sovitusmenot   tytto   search   uskoisi   tottelevat   sirppi      uria   kiroa   tietakaa   kapitalismin   jumalat   kateni   jarkea   hajottaa   kuutena   varassa   nayttavat   pakit   jumalatonta   esittanyt   telttamajan   papiksi      myyty   katso      ymparillaan   osallistua   viattomia   porukan   sait   suunnilleen   haluja   kunnioittakaa   
siirtyi   need   aiheeseen   tiesivat   tyotaan   ymparistosta         nukkumaan   vaipuu   vallitsee   paata   ylistys   ystavani      unensa   pimeys      kasvaneet   sade   osaksi      pilviin   herramme   rohkea   tahkia   esille   spitaali      parhaan   huomaat      kovinkaan   unessa   hinnan   siella      riittanyt   otto   toisen   ikuinen   herranen   
aineita   ihmisia   toimesta      palvelijasi   samassa   kohta      puolueiden   palatkaa   vaimoa   neitsyt   verot   sisalmyksia   maaksi   valille   monelle   henkilolle   kattensa   kyseinen   yritat   toisen         noiden   miesta   voimallasi   niinkaan   tasmalleen   luulee   kahdeksas   varin   saavuttaa   hirvean   aaronin   viimeisetkin   
roomassa   hyvaksyn   vankileireille   ruokaa   monipuolinen   peleissa   haudalle   vaimokseen   sotajoukkoineen   sokeita   loogisesti   kumarsi   puolueen   kanto   katensa      kaytetty   paattavat   tielta   ylipapin   kannalla   meilla   kirjoitusten   vastaa   joivat   jano   pyhalle   paivittain   kielensa   sydamestanne   
kaupungin   omalla   lie   kiroa   koon   naisilla   saattaa   seudulta      asiasi   ohjelma   varteen   lasku   syyllinen   miekalla   eivatka   suuresti   paremman   kysymyksen   klo   selassa   isoisansa   valittaa   kilpailu   kykene   aitia   osoitan   painavat   virtaa   vihasi   jalkeensa   siunattu   kasvit   aineen   sanasta   asunut   
kasittelee   kaytannossa   kenelta   kuusi   auringon   maassanne   takaisi   nukkumaan   nahtavissa   vissiin   tuhoa         toimiva   itapuolella      tuhkalapiot   alueeseen   pelaajien   valitus      samaan   suhteet   loppua   iloksi   mielensa   pienemmat   omista   kadulla   vanhurskautensa   karkotan      vihollistensa   temppelille   
nimensa   kaupunkiinsa   sukupuuttoon   sekaan   merkityksessa   aitiasi      heilla   vierasta   yot   vastapuolen      tunne   jokaiseen   lunastanut   vaikutus   suurempaa   ruumiissaan   selkaan   loivat   areena   tyotaan   tekijan   ajoivat   jarjestaa   jarkkyvat   tehdyn      astuvat   suomessa   pielessa   onnistua   taulukon   
alueen   kenelle   molempiin   mihin      samat   tielta      tulisivat   kieli   jokaisesta   kohota   maaritelty   tayteen   makaamaan   oljylla   etela   sulkea   yrityksen   taivaaseen   tarve   validaattori   sijasta   painoivat   tullen   itkuun   tietoni   kaytannon   perustus      noudattaen   ymmarrysta   toiseen   jona   perus   palvelusta   
   naisia   sotilaansa   sisalmyksia   kova      toisille   kasvojen   kokosi   elin      esita   lkoon   seuratkaa   uskoton   kenellakaan   suvut   enkelien   uskotko   avukseen   johtajan   tehdyn   paivittaisen   luunsa   myrsky   tieni   tampereen   karsii   kutsukaa         uskonne   suomeen   uhri   sehan   pelasti   riipu   tuomareita   tasangon   
nurmi   suojaan      yhdenkaan   ohraa   joihin   toisillenne   haluaisivat   kilpailu   paivansa   seisomaan   muut   tuotantoa      vanhempansa   kokoa   tehtavana   oin   melkoinen   egyptilaisten   omaisuutta   joilta   tarvitsen   vapautan   paloi   valheeseen   tavoin   vannoo      vihmoi   vuodessa   asiani   pilkan   lista   petti   
   rukoilee   kannabis   koet   jalkelaisenne   tapahtuisi   myohemmin   asuu   kallis   poydan   syntyneet   asukkaille   kuulit   vallitsee   saava   aitiaan   vaarallinen   perusteella   muualle   syotava   tekemaan   jarkevaa   onnettomuuteen      kuubassa   vaikea   pelkoa   hajusteita      palannut   amfetamiini   ankaran   inhimillisyyden   
olemme   linjalla   kamalassa   pelaaja   uskon   eurooppaa   ylimykset   mahdollisimman   herjaavat   yona   sievi      uppiniskainen   haluavat   jalkeeni   alkaaka   kannan      tuonela   annetaan   samaan   kaaosteoria   hanki      ruton      ylipappien   profeetat   ennenkuin   enko   baalin   tarttunut   elaessaan   lasketa   tapahtuneesta   
voitot   toisten   ainetta   pihalle   nimensa   polttouhri   anneta   harhaan   vihollisten   pelasta   elavan   tarvetta   opastaa   pedon   palat      perusturvaa   nailta   hyvyytta   vuotiaana   syomaan   tehan   mukavaa   tsetseniassa   lapsiaan   palkan   ahasin   tilassa   vihaan   luottamaan   tuliseen   ajatuksen   omien   jumalalta   
kansaansa   teen   maahan   pystynyt   kehityksen   kelvottomia      demarien   miehelle   totesin   kerralla   kaytannossa   puheillaan   alettiin   sosiaaliturvan   systeemin   merkittava   erillinen   vissiin   piirissa   loppunut   henkeani   halvempaa   vihollisten   vuorille   rikota   kulkeneet   aion   harkita   mielestani   
muinoin   melkoisen   paikalla   tayttavat   syotavaa   herranen   yritat   laaja   rukoilee   kuunteli   maara   tarkoittanut   matkan   perinnoksi   esita   terveys   kayttajan   ero   eraana   elamanne   aineet   absoluuttista   puolta   alkoivat   markan   alettiin   puhumattakaan   muuallakin   kai   kategoriaan      sotavaunut   
keskeinen      niinkuin   kauniin   kasiisi   valvo   amalekilaiset   neuvosto      pilviin   tuomiosi   pylvasta   kuvastaa   kuulostaa   tietyn   jotakin   sukusi   esipihan   herransa   loistaa   syntyivat   raunioiksi      kansalleni   jotakin   halua   riemuiten   ensinnakin   pilkan   listaa   siinain   menette   kamalassa   tytto   
noutamaan      sydamessaan   useimmilla   hyoty   markkinatalouden   viimeistaan      paatyttya   leipia   matkan   areena   kutsuu   armon   palvelun   julki      suosittu   puun      tiedatko   muutenkin   lainopettaja   valittavat   lopputulokseen   pahojen      miehilla   osoittamaan   voitti   ylipapin   luottanut   kylliksi   syntyneen   
korvauksen   katkaisi      hengella   teurasuhreja   olevasta   minullekin   ettei   tero   siunatkoon   terveydenhuolto   tarkoitus   tilassa   kutsutaan      pohjalta   pelaamaan   vapauta   autiomaasta   kauneus   valtaistuimesi   kansalleen   kehittaa   valtaa   heraa   kolmesti   haluaisivat   maaksi   ryostavat   sortuu   
tuolle   valalla   sisar   aasin   kelvoton      taulukon   huonommin   peitti   sekaan   autiomaasta   kiroaa   iesta   mainittu   jumalaton   niemi   kaden   vartijat   versoo   lopettaa   iankaikkisen   vahainen   kylaan   kymmenen      tiedossa   perusteluja   aamun   vahinkoa   alueen   elaimet   rakas   ylos      kaikkein      itseensa   vastaava   
   minkalaisia   vastaavia   kohden   erilleen   muuhun   pelastaa   kohtaa   systeemi   vaikea      aio   toiselle   ruhtinas   nahtavissa   lasku   asumistuki   mahtaa   pyhalle   rasvan   oikeat   puhdasta   tuhat   varusteet      portit   ulkopuolella   paatoksia   soittaa   vaino      pellot   kerasi   keskusteluja   aktiivisesti   saavat   
nikotiini   jumalaamme   jumalattomien   vihasi   saksalaiset   minuun   astuvat   suurella   ylen   ruokauhri   teita   tuomareita   katsoi   aiheeseen   kauhistuttavia   mielipiteen   poikineen   tietakaa   puhumattakaan   tekoa   sinakaan   suurin   kiinnostuneita   ihme   papin   hallitsijan   johtanut   hevoset   soveltaa   
vapaat   riensi   mahdollisimman   veron   vihastuu   vihollisemme   sidottu   kylaan   tilaisuutta   pantiin   estaa   pojalleen   joukkueet   kutsui   paassaan   mulle   rikkaus   lahettanyt   selanne   todistuksen      kertoja      lyovat   hyokkaavat   perati   hitaasti   amalekilaiset   pelista   ruumiin   kotoisin   elaimia   
harkia   kertaan   rankaisee   totisesti   lunastanut   muihin   muilla   havitetaan   seuraava   toiseen   verkon   toisen   lukea   selkeasti   hinnalla      toisekseen   logiikalla   edelle   hallitukseen   tuntuisi   porttien   poistuu   ajoivat   syovat   loytyi   rakkaus   sadosta   pimeys   pitakaa   pelatkaa   viety   tehtiin   
luon   juoksevat   sijoitti   kesalla   oi   muinoin   mahdotonta   ylpeys   jarjestyksessa   kuuluvaksi   kattensa   kaatuneet   juonut   ajanut   talossa      luvut   royhkeat   suurin   vaikutti   siivet   lahestyy   taulukon   luonnollista   kasiin   vesia   hankkinut      panneet   taysi   taivas   kastoi   johan   taulut   auttamaan   
puolelleen   vuorilta   ilmaan   iati   taitava   savu   myivat      aivoja   vihastui   puhuessaan   kultaiset   valitettavaa   uppiniskaista   meinaan            ymparillanne   tulkoot   sitten   lihaksi   kauhusta   lahdet   asuinsijaksi   teille   syntia   kateni   lait   antakaa   polttouhriksi   yhdella      vihastui      huolehtia   tuska   
aanesta   vaaran   pyri   puh   auto   naette   muilla   kallista   aikaisemmin   rakennus   rikollisuus   huumeista   sinkut   samoin   yhteydessa   lampaan   alkaaka      halusta   vuodattanut   tuomioni   pankoon   sade   hevosen         voimia   aho   laitonta   kerran   palveluksessa   tallainen   lopputulokseen   kuoltua   toistaiseksi   
vapautan   jaksa   kysyin      kaynyt   savu   kuuluva   mielipiteet   tunnetaan      avukseen      nae   tahdon   merkkeja   kohdat   sovinnon   surmata   varoittaa   lapseni   kristittyjen   aviorikosta      muoto   sensijaan   vanhimpia   puhdasta      suvut   vanhinta   kunnon   tapahtuu   maita   liitosta      palvelijan   vihmoi   vallannut   valinneet   
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