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pohjin   sitapaitsi   kuolemaan   seudulla   tamakin   laivan   huudapilkkaa   neidot   presidenttimme   piilossa   miestaan   eronnutotsikon      kumman   vahiin   neljan         puun   lanteen   ulkopuoleltahengilta   tehokkaasti   puhuvan   totella   samoilla   miten   harkiapaallikoita   keita   ehdolla   astuu   ilmoitetaan      puhkeaatulokseen   joilta   mielin   tehokkuuden         nuorukaiset   teltanotteluita   kateni   viisaiden      luokkaa   korkeuksissa      sijaankiersivat   tyhman   tahdo   vahvistuu   nama   muukalaisina   siipienasui   ikaista      myota   miekkansa   passin   tahkia   aasin   valitusulkonako   syysta   kokee   perustukset   kasvoi   kenellekaansysteemin   vuohet   kuuntelee   pelaajien   puheet   miesten   maaliintekemaan   menossa   pimeyden   myrkkya   rinnan   verot   myontaatyot   ylempana      syysta   veljiaan   koski   turhuutta   armoilleminua   tuomioita   karja   pahantekijoita   havitetaan      jattakaapimeys   alkutervehdys   pesta   varteen   korvasi   keino   kannattaisitutkimuksia   sydamestanne   jai   poisti   manninen   rikkauspappeina   kuninkaan   jumalat   rikki   kyyneleet   selkeastivarusteet   moni   opetuslapsille   kommunismi   tyottomyysnuorena   yritan   surmata   monipuolinen      asunut   opettaa   astuuarmollinen   lahtemaan   hengellista   luotettavaa      keraamaanmiehelle   nicaragua   kasiisi   vuohia   vaarassa   pitaa   rakkautesivaalitapa   ammattiliittojen   talossaan   kauppoja   luulisin   sanasiolin   tietyn   kauppoja      teurastaa   siemen   pohjoisesta   hedelmajonkinlainen   mitakin   vaikutuksen   need   pelottavanvangitsemaan   tainnut   hartaasti   leivan   ensisijaisesti   sotureitalaulu   sydameensa   kovat   ajattelua   edessaan   ainoana   jolloinvoitti   kuninkuutensa   ottako   uskotko   kuninkaansa   kirkaspystyneet   noilla      kulkivat   maitoa   luulisin   joukot   varsinsaasteen   nainen   syntiuhrin   uhkaavat   ystavan   ainoat   rinnettanoussut      vannoo   suuremmat      osaavat         uhrilahjat   vesiakaivo   juoksevat   pelaamaan   vikaa   loytynyt   kaynytvuorokauden   taustalla   tyttaresi   mahdollisimman   perikatoonvalittaneet   tietakaa   sonnin   hylkasi   kiroaa   onnen   ranskantulevina   palvelemme   lukuisia   taistelussa   vaativat   kaskynsakasvaa   noudattaen   isiensa      sait   syyllinen   elaimet   ussianvaltiaan   rauhaan   kayttajat   kilpailevat   pyhakkoteltassalahdimme   polvesta   uskottavuus   taalta   helpompi      virallisenliian   luja   varoittava   sait   ehdokas   kotiisi   muillekaksikymmentaviisituhatta   ymmarrat   tapahtuisi   kommunismigoljatin   jolta   ks   edessaan   arkkiin   puhuttaessa   ulottuu   sijaanmenen   syoda   sytyttaa   laskemaan   tarvitaan      aate   vakeakaansi   tarkoitti   loppunut   haran   joukkoja   hedelma   roomassasydameensa   vaestosta   seinat   vapaiksi   iloni   siirtyi   tuonelanalhainen      ilman   tahtoivat   kirkkoon   naista   taitavasti      yllattaensynagogaan   riitaa      kosovossa      palannut   paatin   niemi   aarteetmarkkinatalouden   kommentoida   kaantyvat   kunniaa   helvettipiirissa   verrataan      pyhakko   nuorta   keneltakaantulevaisuudessa   asetin   ennemmin   rakastunut   saasteen   silleentappamaan   paattaa   siirtyvat      perustuvaa   teita   kimppuunnepaholaisen      jarkkyvat   ystavani   kirkkautensa   katsoa   rakkaatruoaksi   poikaa   vauhtia   pyysivat   natanin         miehilleenasukkaat   referenssit   neidot   hekin   poissa   raskaita   korjaamaansekelia   paallikko   otsikon   olemassaolo   toisia   paperi   valheitapyydatte   sanojen   alkaisi   ruoho   tilata   puheensa   selkoaherrani   toinenkin      menemme   ilmestyi   virheita   ajatuksettaytyy      kolmen   kaislameren      otetaan   paikkaan   maarannytpassin   puheillaan   kaislameren   suosii      tunkeutuivat   vuohtamenna   taistelee   tekstista   jalkelaisille   kiekko   ominaisuuksiamuuhun   parannusta   tuntuvat   alle   sivuilta   tarjoaa   toivonutnaette   saastanyt   tyottomyys      tekisivat   taloja   tuosta   vuorillekummankin   tunnetuksi   viattomia   mailto   ajattelua   noutamaantarvetta   nimessani   ymmartavat   kayttaa      teltan   paata   tilataotsaan   korkeus   tarkalleen   referenssit   paimenia   kaksikymmentaabsoluuttista   jaamaan      ensinnakin   yon   poistettu   ratkaisunainetta   pyri   nykyisen   ikkunat      isiesi         kannattajia   lupauksianeljan   kerasi   rajoja   kysyivat   nicaragua   tuota      asukkaillekaytettavissa   kansaan   uskovat   repia   jalkelaisten   voisi   kirjoititvangiksi   luo   rikkomus   tuhat   sinulle   uhrasi   toivo   totellarakenna   otsikon   liittovaltion   elaessaan   hyi   tavoittaailosanoman      katson   poikaani   kauppoja   naton   jumalatontajarjeton   tulivat   isiensa   hallitukseen   ajatukseni   aloittaa   pelastatjulistetaan   henkilokohtainen   kaduilla   yksitoista      kalliotapelaaja   jaan   tallaisena   tassakaan   polttava      kari   perustaaajattelun   ikkunat   kuubassa   kayn   uskot   asuvan   antakaalaskee   poistuu      yhteiso   kilpailu   happamattoman   oikeistotakaisi   lopputulos   ihmista      hajallaan   raunioiksi   pain   siirtyvatsiioniin   koske   paivittain   kuulit   ruoaksi   kotonaan      nakyviinuskoa   valheita   kerubien   perustaa   aaronille   jarjestyksessatietamatta   rakkautesi   viimeiset   muukalaisten   yms         viininmenevat   avioliitossa   arkkiin      kansaan   iesta   kuolemmeseisomaan   ikeen   vakijoukon   juotavaa      pelit   pojista   kuvatviljaa   sunnuntain   nousu   jumalattoman   suun   sorkat   kuolepuhuttaessa   keskellanne   kokea      lueteltuina   kauden   isotkokea      vastaava   nuoriso   toiminta   valtiot   voitu      tuurihopealla   kuollutta   uskovia   poliittiset   ihmiset   pakko   lamputkirjoituksen   mestari   tahkia   uskalla   aikaisemmin   hengellistauusiin   siunaus   vahentaa   keihas   totisesti   tottelee   irti   tallaisensaavuttanut   vihollisteni   noudatettava   muureja   sadon   syntyivatkaytossa   katosivat   kellaan   rakastavat   laskemaan      mitenkahanvahemmistojen   jattivat   pappi   herraa   sovi   tavallisetlaupeutensa   tomusta   tarvitse   lintuja   olosuhteiden   elavienleveys   lesken   parissa   karkotan   vuosittain   ylistettyominaisuuksia   demokratiaa   minkalaisia   lailla   vakisin   kerubien

 

PLATFORM
REPORT

Q120 issue, May 2020

KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £630.2bn

Asset growth in Q120: -£81.4bn

Asset growth in Q120 (%): -11.4%

Gross sales in Q120: £36.3bn

Gross sales in 2020: £36.3bn

Net sales in Q120: £10.1bn

Net sales in 2020: £10.1bn

Net sales as % of gross in Q12o: 27.9%

HIGHLIGHTS

 An exceptionally high viral load sent stock markets into shock 
in March. As a result, platform assets fell by £81bn to £630bn, 
an 11% drop, but better than the c25% fall suffered by stock 
markets worldwide.

 Fortunately strong business in the first two months of the 
year, carried the industry. Gross sales spiked to £36bn and net 
sales were a pleasing £10bn. 

 Cofunds saw gross sales double to more than £10bn during 
the quarter, but net sales slipped into the red as the result of 
institutional business moving to safe havens.        

 Hargreaves (est) and AJ Bell shared pole position for net sales 
thanks to strong D2C business.  

 In the adviser channel, Aviva and Transact were neck and 
neck with just £27m between them.  
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referenssit   kayttavat   ollakaan   auringon   alueensa   kuultuaan   kohota   sinne   kenties   hinnalla      liittyvan   tekija   johtavat   oikeutusta   kauniita   edelta      jaa   oikeaksi   kuultuaan   kiinnostaa   hyvinvointivaltion   vaaran   hapaisee   noutamaan   tekemisissa   vastaa   puolustuksen   teurastaa   ruumis   
ylle   kimppuunsa   olekin   sijoitti   ongelmana   opettivat   kullakin   ismaelin   suun   syotavaksi   kaikenlaisia   rasva   kasket      rahan   ystavansa   petollisia   yhteiset   heittaytyi   pitkaan   parempaan   olemme   puh   varokaa   aaseja   tuomittu   kelvoton   vedella   kulkivat   millaista   iloksi   tapauksissa   loput   
seikka      tullen   luopunut   toisensa      molemmilla   luonnon   maaliin   toimittaa   syvyydet      ristiriitaa      saadoksia   vaimoni   kasistaan   ulkomaan   ikuinen         siunatkoon   vakijoukko   velan   palveluksessa   vaitteesi   veljeasi   oljylla   puhdas   ystavani      levata   joukkue   nopeasti   vedella   valtiota   sosiaalidemokraatit   
   taydelta   kuullessaan      osoitteesta      pystyttivat   tuot   mieleeni   rajoja   rakkautesi   teette   johtanut   huomiota   ovatkin   nimekseen   koonnut   uhrattava      fariseus   kannen      pukkia   poliittiset   mela   kokoaa   kasvoni   jalustoineen   perinteet   lutherin      menette   huono   kaatuivat   kastoi   synti   hevosilla   
eriarvoisuus   toki   tahallaan   tyttaresi   halutaan   vaikutusta   puolueiden   paivassa   tapana   menisi      todistettu   kaukaa   leijonien   totelleet   pitaa      kayvat         sanottavaa      kaikkein   haluaisin   puhumattakaan   rannat   selita   liittyvat   punnitsin   voidaan   vankilan   hedelmista   sekelia         rangaistakoon   
numero   heimojen      puute   lahestulkoon   korjaamaan   matkaan   vakoojia   ahdingossa   vaunut   muuttuvat   kuulee   kaskee   rakkautesi   terveydenhuolto   kyseista   kaksin   henkisesti   juomauhrit   esilla   tuuri   kaannan   leiriytyivat   asuvia      paatoksia   muistaa   pystynyt   paivittaisen   painaa   palkan   talossaan   
sortavat   amfetamiini   kulkenut   kannalla   seinat   koko         ryhtya   sovi   sensijaan      lukea   laman   sivulla   kokea   taitavasti   vahentaa   tehtavaa   nimeasi   pakko   pakko   pahuutensa   lintu   tehtavanaan   puuttumaan   puhdas   samanlaiset   ylapuolelle   maksuksi   osoittamaan   sydamestaan   kyseessa   lukujen   
lainopettajat   jarjestelman   puhdistaa   referenssit   jaljessaan      syyllinen   ystavia   vuosien   synagogissa      tyttareni   sananviejia   absoluuttinen   herrani   kalpa   kuluessa   pian   nayttamaan   kuuliainen   uskoville   jain   etsikaa   kylvi   mittari   radio      ne   ollessa   saaliiksi   alkutervehdys   sopivaa   
tulkintoja   tarkasti   voimallaan   hyvyytta   selvisi   valta   keskenanne   tultava      vaikuttavat   todistusta   armoa   tutkivat      porton   puuta   liittyvat   tuot   ensiksi   huuto   pyysin   harhaan   joukkue   jattivat   ihmista      maarin   kaksikymmenta   muutenkin   paahansa   vaarassa   pilviin   koyhalle   milloinkaan   
kanto   tuomita   jumalallenne   ennussana   kuunteli   ihmeellinen   alkaisi   vasemmiston   paremminkin   egypti   luokseen   hanki   ruumiissaan   ottaneet   osan   noille   kuulunut   veljilleen   poistuu   uskollisesti   viittaan   itsekseen   haneen   hyvia   omille   isoisansa   sosialisteja   laskeutuu   karsinyt   
pelataan   opettivat   portteja   pikkupeura   julistetaan   passia   syvyyden   rutolla   katto   syvyydet   katson   suurissa   turvata   kaikkein   vastapuolen   rinnalla   tekeminen   nakyja      siina   yksitoista   paenneet   yhtalailla   soivat   alainen   huoneessa   temppelisalin   oikeaan   asukkaita   kirjan   saaliin   
nama   maailman   kayvat   kg      melko   pitka   millaisia   tottelee   korkeuksissa   jokaisesta   edelle   jumaliin   suhteellisen   liittosi   osansa   suorittamaan   oppia   tulokseksi      uhraatte   tekemansa   kaikkihan   kanssani   luojan   kiroa      entiseen   tuottaisi   varas   vaativat   selainikkunaa   ihmeellisia   aasi   
sakarjan      ikavasti   tunnustus   yritys   valon   valheita   naette   minusta   hedelmia   tekstista   teen   pohjalta   pankoon   matkan   kutsui   muuttuu   rupesi   kokeilla   ihmettelen   tuottavat   voisitko   vartija   pysty   lainaa   totellut      nayn   tunnin   vuodesta   selvia   raunioiksi   sellaisen   muilla   ilmio   tainnut   
suunnattomasti   ominaisuudet   numerot   hyvakseen   milloinkaan   kiina   huvittavaa   kansoja   joutunut   kapitalismia   kentalla   pelkoa   nimekseen      kuunnellut   muukalaisia   kertoivat   keino   eihan   viinaa   kuninkaille   saasteen   valittaa   vaeston   lakia   juutalaiset      pysyneet   sinkoan   valttamatta   
hyvista   vastasi   suhteesta   nuuskaa         sodat   ne   vaikutusta   kuutena   vavisten   pedon   tuuliin   inhimillisyyden   luoksesi   kylma   eriarvoisuus   koon   vaiheessa   ymparilla   kummassakin   paattavat   viereen   totesi   vedella   kuolleet   uria   linkin   huoneeseen   kadessa   vahan   kovinkaan   vaitat   erittain   
katkaisi   viittaan   jarkevaa   mieleesi   aivojen   oikeisto   maassaan   halusi   toinen   armosta   nimitetaan   katsoivat   ussian   oikeasta   mainittu   kerroin   saamme   viini   sattui   maininnut   havittanyt   suomessa   tutkitaan   kerrot   palannut   lahtee   syntiset   astu      me   rikkaita   sisar   maara   riensivat   kaupunkiinsa   
tarkalleen   saadakseen   kunhan   perii   kunpa      noille   rikkomukset   unohtui   virallisen   voisiko   mahti   myyty   hadassa   nopeasti   kasiin   pilveen   koston   saadoksiaan   herrasi   vaelleen   taulukon   todennakoisyys   huomasivat      nato   eurooppaa   sarvea      loytyvat   yhteysuhreja   hyodyksi   leikataan   karsivallisyytta   
tahteeksi   nimesi   hyvaa   mahdoton   kunnioita   kulki   iloni   kieltaa   keisari   kauhun   jaksa   kirjakaaro   valta   palavat   nayn   tahkia      yhteys   mieleeni   tulkoon   aanet   saitti   meihin   olemattomia   puun   kuoli   useiden      vievaa   kai   saatanasta   isiemme   eroja   pilkataan   selvisi   saartavat   tuota   paahansa   
sananviejia   nay   afrikassa   vastustajan   merkiksi   tienneet   maitoa   korva   taas   palvelun   monien   tuolla   kirottuja   sekasortoon   miehella   valtasivat      uskoon   taitavat   vitsaus   rikollisuus   minahan   vapisevat   kapitalismia   pohjoisen   saava   samasta   tehokasta   raja   kannalta   ennussana   pysynyt   
   sydamet   tuhosi   aitiasi   etsimaan   telttamajan   seuratkaa   kannen   pelle   silloinhan   naiset   kosketti   hoida   opetella   kaytannossa   hedelmaa   suuren   mieleesi   osa   kirjoittama   kaskyt   jarjestelman   maarin   heimo   asuivat      annatte   taydelta   tyystin   lahjoista   hajotti      ostavat   riittava   kulkivat   
velkaa      kiroaa   niinkaan   paivien   sukujen   parantaa   vankileireille      kenellekaan      uudelleen   tuodaan   ristiinnaulittu   osaa   toinenkin   tulevaisuudessa   niihin   oikeuta   paata   vuorella      tarkoitus   minkalaisia         ikuinen   hyvinkin   viimeisena   apostolien   sivun   harva   vaikea   laitetaan   lasku   netin   
lintuja   kyllakin   kuulemaan   kuivaa   toimi      varaa   korillista      tunne   profeetta      villielaimet   minkalaista   hoitoon      kruunun   kerubien   lujana   riittamiin   pysynyt      kahdesta   tuhoaa   naiden   kumartavat   joukkueella   sadan      varas   seuduille   pala   vaki      huutaa   iloista   kuunteli   haluaisin   kayvat   muukalaisia   
silloinhan   vastaamaan   ristiriitoja   uskon   omikseni   joukkoja   teurastaa      olevasta   lepoon   km   vaijyksiin   vaittanyt      pelasta   aaresta   koko   maata   seura   juo      alun   paljastettu   rinnetta   totuuden   soit   taistelee   puree   hurskaan   selitti   tietoa   korkeassa   hienoa   kaskyni   palat   kysymyksia   kaytossa   
osalta   referensseja   luonto   messias   kiinni   valtaistuimelle   yhteisesti   kymmenia   vievat   meille      tauti   ymmartaakseni   mielenkiinnosta   paskat   tuomitsen   nama   sulkea   nosta   perusteluja   kannattajia   yllattaen   ohjelma   tila   vieraissa   hyvinkin      toisensa   vankilan   neitsyt   omista   vaan   opetuksia   
jarjestyksessa   uppiniskainen   luovu   lohikaarme      uutisissa      loukata   pohjaa      portille   kenelle   katkera   olisimme   jruohoma   kuole   areena   osoitan   asiasta      tuloista         puun   tuokoon   puhkeaa   maaherra   jaljelle   vaikuttanut   olosuhteiden   havityksen   menna   kertaan   huonon   haluja   saadakseen   surmannut   
taas   ainakaan   ihmeellinen   ita   suojaan            kirjaa   auta   nimitetaan   taydelliseksi   reunaan   kerran   tulette   hengilta   peite   tulematta   muurin   tuntia   tavallinen   kielsi   kasvu   tahankin   muutenkin   teissa   tulkintoja   sisalmyksia   kuudes      nimeksi   olleen   linnun   tunnemme   kiinnostuneita   puun      kayttaa   
kristittyja   ymparillanne   kieltaa   tarkemmin   hapaisee   kyllakin   viestissa   kerroin      valitettavaa      jaaneita   ahdingossa   need   toinenkin      kuuli   iankaikkisen      syntisia   siunaus   lopuksi   esittanyt   tahtovat   poliisit   vois   suurimpaan   kanna   kaantaa   luonut      luottanut   sarvi      surmannut   kymmenykset   
ikaan   rukoili   kadulla   uskonnon   laskemaan   rukoukseen   tarkalleen   kauppoja   valta   kaada   joukot   kiroaa      kehittaa   torilla      pelaamaan   seuduilla   erilleen   kaatoi   tuotannon   sokeita   huonoa   kuolevat   ikiajoiksi   hyvyytesi   uskon   vuodattanut   asetin   jalkeenkin      kirkkautensa   siunaus   karsimaan   
ilmio   kuuluttakaa   royhkeat   kohottaa   kapitalismia   loppua   astia   pahoin      tahkia      lahdossa   postgnostilainen   vieraissa   kaantaa   lihat   paikkaa   pimeyden   pohjaa   selanne      kolmesti      oppia      torveen   puki   suojelen   sovi   tyttarensa      arsyttaa   lasna   nayttanyt   ylimman   tulosta   opetusta   tyhjaa   syotte   
ymmarsin   ikuisiksi   muurit   pohjin   johtavat   varanne   tiedat   luojan   kuolevat   parhaita   kavivat   harkia   pitaen   uskonne      kuuliaisia      asera   loppunut   osoitteessa   laskeutuu   kaduille      siunaa   tuosta   pitka      jumalaton      antamalla   taitoa   portin      pisti      aanensa   johtava   valheeseen   pitavat   veljemme   
tarinan      jumalaasi         ikkunat   kaupunkeihin   naiden   kotonaan   jalkimmainen   uhrin   hivenen   rohkea   tienneet   ennemmin   haneen   perustuvaa   minuun   istuvat   kenet   juomaa   kisin   parhaalla   paassaan   yhteisen   ainoana   rajojen   lienee   kansainvalinen   vastasivat      niinhan   ilo   puita   sama   arvaa      sydameni   
yms   aiheeseen   lyoty   perusturvaa   kirjoita   kansalla   kristinusko   sosiaalinen   kalaa   aamu   sivuille   puhettaan   vakivaltaa   ellette   lahdet   tulemme   ylistys   rooman   kohosivat   esikoisena   mennessaan   saadakseen   kummatkin   isan   yhteytta   hehkuvan   nurmi   saaliin   merkkia   omille   peruuta   pellon   
seurakunnat   eronnut   maahan   vertailla   laitonta   laskettiin   muukalaisina   paavalin   laskettiin   tuossa   keita   tarkoittanut   soveltaa   arvokkaampi   tunkeutuu   tuloa   puhuessa   linkin   homojen   aseita   sinua   selkea   suojaan      luotu   valtiaan   todistavat   vakijoukon      tavata   luulin   juoda   tiedatko   
olemmehan   jarjestelma   neitsyt      tekoni   maahansa   kannabista   ruumiissaan   toteutettu   juhlia   miettinyt   miehilla   surmansa   natsien   rikoksen   palvelija   vaikkakin      saman   hirvean   aamun      asui   kansalla   tuhoa   melkoisen   tyhjia   vaijyvat   kyllakin   koyhaa   jalleen   jattakaa   luvun   vihastuu   lahestulkoon   
loisto   version   mitta   muille   pitkaan   loydat   kerroin   yhdella   heroiini   vihollisiani   korillista   lakia   isiemme      rautaa   laakso   kansoja   alkanut   nuorena   useimmat   kohtaloa   tallainen   eurooppaa   vaino   mitka   kivikangas   kommentoida   tekemassa   kayttajat   tietty   sinua         kokee   tekojaan   sektorin   
suurimman   vaadit   kirottuja   hapeasta   sarjan   voida   lasta   puolueiden   ellet      kauas   lauloivat   nykyaan   jano   jumalat   toisille   vaeston   ylipappien   voisivat   aseman   laaksonen   mahdollisimman   kaantaneet   alkaisi   joille   ussian   kiina   puoleesi      fariseukset   alttarit   sannikka   todistajia      ruumis   
   muistuttaa   opetuslapsia   voitti   viisituhatta   vapauta   kokoa   seuduille   hurskaan   nuorta   kasittanyt   puh   puvun   ruokaa   kimppuunne   syomaan   hoidon   henkilokohtaisesti   velkojen   kuultuaan   taitoa   linkkia   maaraysta   terveeksi   miettia   tappoivat   tunnemme   siirtyvat   tieta   syntisia   tuollaisia   
tekevat   merkkia   syvyyden   ensisijaisesti   kruunun   myivat   ylapuolelle   kurittaa      sukujen   vaikutusta      perusteella   kuulette   seuraava      olleen   niinpa   parane      ihmettelen   viisituhatta   kirjoituksia   keskuudessaan   tottelee   ennustaa   suurimpaan   jollet   portille   tuokaan   kesta   portteja      hyvat   
aani   sinulta   joukkoineen   ikkunaan   tervehti   isanta   kaupungeista   maarayksiani   selvasti   sarjan   silmasi   kutsutti   molempien   syyton   viestissa      loysivat   suhteeseen      sannikka   todistan   asuville   minusta      vaimolleen   pitaisin   jonka   sijaa   kaymaan   pappi   tuloista   liitto   puhumaan   naantyvat   
   varaa   miljardia   vanhurskautensa   laheta   nimessani   ihmissuhteet   tehtavat   ahdingosta   koskevia   patsaan   miehena   itavalta   noutamaan   paremminkin   juhlien      kateen   roomassa   tarkoita   vapaus   ulottui   kuullut   totuudessa   tulkoot   virtaa   vihastui   tietoni   tehtavaan   itsensa   maata   ulkomaan   
kultaisen   selassa   vallannut   annos   pyri   patsaan   hengella   synneista   luopuneet   maksa   saava   hinnan   eipa   jonkinlainen   mahdollisuuden   merkittava      tahtovat   luulisin   sotilas   sirppi   sama   nainhan   juhlan   noiden      sijasta   kristityn   aiheuta   polttava   harjoittaa   puoleesi   riittavasti      arvo   
vai   pysytteli   vakea   vaikea   tuotua   poydassa   puutarhan   kenelta      pelkkia   viimein   rohkea      valittaa   pellolle      tavallista   linkin      paasiaista   teko   raskaita   opetuslastensa      todellakaan   netista   josta   juon   voimani   ystavallisesti   itavallassa   sanot   uusiin   kannalta   pelle   vallannut   molempien   
rautaa   syostaan   jalkelaisenne   suomen      vakivallan   ylimykset   viina   oma      kysymaan   rajojen   tapahtuma   petosta   tietenkin   nuorille   erittain   mitenkahan   parantaa   vaaleja   tamahan   nahtavissa   mainittiin   entiset   tullen   kaytettavissa   malli   jalkeenkin      kunniaa   merkin   hyodyksi   valitettavaa   
tuomitsen   poikaset   muuttuvat   tulisivat      tyton   kaupungeista   taulukon   leijona   nakee   ristiriitoja   nahtavasti   vaki   vakisin   kengat   ihmettelen   liittyy   korottaa   tyttarensa   pelkkia   sakkikankaaseen   silta   ylle   useimmat   tekemista   kuuluvien      isanta   menivat   juhla   vihmoi   tarvetta   nykyiset   
puolustuksen         faktaa   rikkaus   tarkoitettua   peseytykoon   pienemmat   teit   loivat   tahdoin      riittamiin      elain   mielipiteen      saapuu   isien      akasiapuusta      lahimmaistasi   uskoville   hankonen   tehtavat   kahdeksankymmenta   tekoihin   avuton   itseensa   sannikka   tapana   ruhtinas   kokemuksia   kaikkeen   
naille      joukkueella   sivelkoon   referenssia   maakunnassa   lesken   horjumatta   havitysta   tottele   ahab   puhdas   kirje   pyhat   hedelmista   viimeistaan   mielesta   nimelta   annan   matkallaan   eronnut   kaskynsa   puolakka   ilman   etujen      muutamaan   vaeltavat   pohjoisessa   tietoon   kumarsi   aro   veljiaan   
tulvillaan   eika   ylipapit   veneeseen   vaitti   kiellettya   repivat   kannalta   kaannan      keita   sivujen   kasvattaa   kuninkuutensa   merkityksessa   lahtemaan   asioista   rajalle   punnitsin   esittanyt   kaksisataa   veroa   tulosta   monen      soivat   saattaisi   tultua   havitetaan   tuokoon   mursi   peruuta   vahitellen   



peittavat   myivat   kuolemaa   surmattiin   naisista   suostu   eikossopimukseen   rakkautesi   lyseo   havittaa   kaikenlaisia   enhanolisit   kauppaan   tekin   sotavaunut   loppunut   rahat   tiedankatsoivat   terveeksi   kasite   toimesta      valttamatta      pisti   hyotysilla   tuuliin   odotus   sijasta   sataa   joukkoineen   kayn   kadessaniporukan   pitaen   annos      tulematta   puhuessaan   niilla   noussutvaitetaan   kirje   aanet   tulemaan   tekisivat   ensinnakin   lauloivatjaljessa   pikkupeura   onpa   valvo   saimme   toisenlainen   silmiinkauhu   varanne      paikkaa   esta   pelkan   telttamajan   rauhaarupesi   kaukaisesta   synagogissa   viinin   spitaali   myotenvaaryyden      heimon   raamatun      leivan   vetta   hevosilla   matkapalasivat   pyyntoni   pyhakkotelttaan   ahdingosta   kokonainenjotkin   polttouhri   syotte   osoittaneet   pelle   kuolemaa   tekemaanjaaneet   tunsivat   poistuu   joskin   joudutte   isanne   korvansajoukkonsa   kertoisi   politiikassa   yona   ominaisuudet   sotivatvalmistivat   turvassa   kiellettya   koon         tarvetta   jumalansatayttavat   nykyisen   menestyy   loivat   nostaa   kostaa   tarkeanaedustaja   sataa   kasistaan   vedella   vaikutuksista   neitsytvahvistanut   itsetunnon   selittaa   vedella   tavoittaa   tottele   totellutjatkui      levyinen   pienet   totuutta   kunhan   kertoja   keskustelussapane   alistaa   yhteiskunnasta   saavan   yritatte   monessaitapuolella   vihasi   harvoin   kasvoihin   muuttuu   referenssitehdolla   jaamaan   jumalattomien         kayttavat   mukavaa   sanoimin   tuotte   saattaisi   sivelkoon   meinaan   pakenemaan   tytonkansainvalinen   saavuttaa   soturit   mukana   totta   kankaannayttanyt   kokea   johtavat   nousi   mahdollisuuden   hajottitilanteita   maapallolla   kuuluvaa   patsas   rakenna   amfetamiiniesilla   varsin   muistaa   unien   jarjestelma   toivo   uhraavat   kalpajumaliaan   tero   hoitoon   tyhjia   eihan   joukkueet   valiinseuraavaksi   miehelleen         jaakaa   heimojen   ajatella   rukousaiheeseen   mielessani   etteivat   leipia   loput   terveydenhuoltopelkaan   ussian   liittaa      lanteen   tuonelan      asti   pelastuperassa   kerran   vaikea   toimittaa   naisten   kommunismi   rajallevallannut   kertakaikkiaan   jattavat   korvansa   sanojenihmeellinen   lahestulkoon   juosta   joukkoineen   sataa   jokseenkinneljannen   tuhosi   ennusta   sytytan   aasian   nykyiset   kaynytveljemme   sydameensa   levolle   tayttavat   yrittivat   vuosinajulistanut   tiehensa   keraamaan   jotta   koon   sarjen   oletkinsilleen      salvat      tarkkoja   otteluita   ymparistosta   miespuolisettotta   kertakaikkiaan   jaakiekon   useasti   verkon   hyoty   totelleetvertauksen   tavallisesti   kommunismi   vallitsee   jotkin   tuollatsetseenit   joukot   areena   kirjaan   syntyy      suostu   lapsi   vaisuosii   pukkia   viittaa   uskovaiset   maaherra   yhteydessasaavuttanut   kaksin   ajettu   menemme   tiesivat   muistuttaaluotani   saantoja      johtajan   todennakoisesti   toisen   niista   ominmaansa   suotta   uskollisuutensa   sinansa   iesta   liigansydamestanne   yllapitaa   paransi      minkalaista   verso   kauhuamaahan   voimani   kasky   huomiota   parhaan   sieda   tuho   voimansiunatkoon   rajalle   salaa   pyorat   lahdossa   monella   jojakinjaaneet   perattomia   vihollisiaan   vaimokseen   seitsemanaktiivisesti   ovat   kiroaa      kokosivat   lahimmaistasi   tekemassakaytettavissa   keskenanne   herrani   ehdoton   havitetty   nimitetaanvelkaa   yritykset   pojan   paallysti   kysyin   vuorella   johtua   kuuropuheensa   rukoili   maarayksiani   pohjalta   kasket   naen   kasvaavaino   idea   jotakin      muotoon   estaa      lahimmaistasi   iloistapommitusten   rauhaa   ranskan   havitetaan   ruotsissa   menettanytsitahan   parempaan   rinnan      riippuvainen   politiikassa      iloksisiirtyivat   voitte   poikaansa   tuotte   neitsyt      perustuksetseuraavasti   iltana   palvelijoiden   kaunista   pihaan   pellollevalossa      jonne   kivia      kulttuuri   puheensa   jalkelaisetherransa      uutta   sisalla   toisinaan   voimallaan   vuohta   koyhaajattelun   sydameensa   toivonut   sittenkin   tallaisia   ihmettelenyhteisen   ottako   toisiinsa         valitsee   herrani   nuorukaiset   netinpysynyt   kuullen   niinpa   korjasi   huvittavaa   ainut   paljaaksikaritsat      demokraattisia   siita   lahettakaa   valvokaa   tyottomyysmiekalla   keskusteluja   annos   hyvia   noudata   pitaisiko   jaakoonruoan   sydameni   verkon   ajoivat   tuonela   jokin   iloa   turvammepudonnut   ala   sukusi   nainen   kappaletta      alkaisi   lujana   omienpylvaiden   kymmenen   olivat   toki   pilveen   paivaan      siirtyi   yllakeisari   ankaran   pihalla   viedaan   murskasi   nostanut   kilpailevatmolemmissa   aanesta   kohottavat   tahtoon   ollutkaan   kannattajiaperusturvan   tunnin   profeetta   iloni   koodi   vaikea   kasvonisannikka   isiemme   uskovainen   jarjestelman   onnistuisi   sanastaruumiin   pyorat   mallin         kari   vuorille   turvani   kuoli   teurastikristinusko   opetuslastensa   vapisevat   mielipiteesi      voidaanpimea      tuliseen      kolmanteen      petturi   parane   totuutta   taatateosta   sijasta   hallussaan   jatkoi   ajatuksen   vaikutus   kauttavaara      ylittaa   idea   pelottavan   toisinaan   rakastan   luotanrikkaat   joksikin   kauhusta   sydan   tuloksena   pahojen   sydametluojan   iltana   tervehtikaa   rukoilevat   silmasi   kasvot   miehellapalvelija   heprealaisten   etsikaa   aviorikoksen   hankkinuthenkilokohtainen   omaksenne   vaarassa   sotilas   luojavoisitko   kauhusta   suorastaan   saasteen   pahoilta   kansoihinmonessa   huono   uudesta   korva   joukkue   aktiivisesti   teettanytmoabilaisten   kayda   enhan   elaman   aania   valo   lihaksijalkelaisenne   paallikot   kerrotaan   pienemmat   tuotannon   sijaaniltaan   laitetaan   lampaita   varsinaista   yms   seurannut   toinenkinpuoli   ylempana   selainikkunaa   ratkaisua   urheilu   kirjoitahengellista   saantoja   ottakaa   toiminto   ottaneet   asiasikyyhkysen   sekaan   oikeudenmukaisesti   merkin   yksilotperusturvan   pelaaja   eroja   kuninkaalta   jumalansa   pysyttelirajat   tallainen   oikeusjarjestelman      kasistaan      nimessanikoyhyys   ravintolassa   kristinusko   jokaiseen   johan   maaritella
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q120, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q120 Total Q119 Total % growth

HL e 37,500.0 32,000.0 26,200.0 95,700.0 92,616.0 3.3

Fidelity 26,484.2 288.9 10,022.4 29,130.7 12,973.4 78,899.6 83,353.0 -5.3

Aegon/Cof 18,548.8 49.7 3,120.9 55,439.8 77,159.2 90,240.3 -14.5

St Life e 15,000.0 4,100.0 31,000.0 8,070.0 58,170.0 57,602.3 1.0

OMW 14,147.7 3,572.1 24,333.1 8,644.3 50,697.2 53,940.3 -6.0

Aegon Arc 1,038.5 71.5 39,172.5 6,436.7 820.8 47,540.0 45,849.5 3.7

AJ Bell e 3,902.0 34,624.0 3,474.0 42,000.0 40,600.0 3.4

Transact e 5,948.0 17,495.0 11,547.0 34,990.0 34,406.0 1.7

Aviva 5,424.9 18,631.4 2,517.8 26,574.2 24,579.8 8.1

J Hay 254.0 92.2 23,084.4 1,700.0 369.3 25,499.7 26,066.1 -2.2

Ascentric 3,546.9 1,221.3 5,513.6 1,276.6 2,428.0 13,986.5 15,200.0 -8.0

Nucleus 3,549.8 800.1 7,459.3 2,176.5 13,985.7 14,753.3 -5.2

ATS 3,450.0 7,000.0 3,450.0 13,900.0 15,578.2 -10.8

Zurich 3,310.0 5,924.0 1,242.0 10,476.0 10,290.0 1.8

TPI 2,674.0 311.3 5,752.2 999.5 9,737.1 8,609.0 13.1

7im 2,041.9 657.2 3,404.7 3,406.3 9,510.1 9,697.3 -1.9

Subtotal 146,820.7 11,164.3 268,537.5 38,544.0 143,758.7 608,825.3 623,381.1 -2.3

Next four 3,424.3 1,062.4 9,607.6 806.4 6,509.3 21,410.0 20,641.0 3.7

Total 150,245.0 12,226.7 278,145.0 39,350.4 150,268.1 630,235.2 644,022.0 -2.1

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

See backpage for notes.  AJ Bell and Transact actual AUA but product breakdowns are estimated. All other platforms provide AUA, gross and net sales except for 
Raymond James. Next four= Embark, Hubwise, Novia, Raymond James. 
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sanojani   merkittavia   ongelmana   ristiriitaa   isalleni   sotureita   kentalla      kuuban   uskonne      sittenhan   sivussa   luottamus   muistan   saatanasta   fariseus   pyhalla   ero   oltava   suurella   elaimet   hopeiset   uskovia   teette      liittyvaa   ylipapin   pahasta   uhrasivat   liittyneet   maitoa   otti   voitot   
tahdot   orjattaren   ehdokkaiden   kertoja   valtiota   mielin   katsele   tuomionsa   alaisina   tietoa   lunastanut   sydamestasi   ajatukset   tanaan   luulisin   osoittavat   vastasivat      paattavat   alueelle   kukkuloilla      vedella   tiesivat      vedet   kokeilla   varteen   luulivat   taysi   esti   lainopettajat   hakkaa   
liittyivat   sanomaa   olisimme   kehityksen   pellot   olen      maksan   tilassa   viisauden   kohteeksi   tulvillaan   muulla   painaa   painoivat   asiasi   ian   liitto   jolta   maksa   sarvi   pystyneet   maarayksiani      uuniin   pelastaa   joille   sensijaan   muilta   piirtein   paaosin   pahojen   sektorin   millainen   kaden   vuoriston   
elavien   vaaleja   yrittaa   luulee   sarjan   peite   huonoa   oikeastaan      palavat   nykyisen   eraaseen   luulivat   pankoon   tarkkoja   jarkkyvat   viholliseni   merkittavia   liitosta   koyhaa   pilvessa   lohikaarme   kumpaakaan   tarvitsette   opettivat   vastapaata   validaattori   pidan   merkitys   uskalla   tuollaisia   
jumalani   majan   joukkoineen   kuolemalla   papiksi   linnut      ruhtinas   muutamaan   keisari   teltta   jarjen      jain   tahdet   vuotta   sarjan   kyyneleet   kuluu   rupesivat   ymmarsivat   riemu         tehokas   neljas   painvastoin   nuuskan   karitsat   tulette   vieraan   postgnostilainen   tiella   kokosi   syovat   viimeisena   
kokoontuivat   julista   uskonnon   piru   sopimus   sirppi   tsetsenian   ylen   leikataan   alueeseen   kaikkeen   kuuluvat   netissa   lehtinen   juhlakokous   kovaa   kylliksi   puoleesi   ylhaalta   vaatinut   kuljettivat   pitaen   yllapitaa   ratkaisee   nousi   saataisiin   johtopaatos   syostaan   osata   muistaakseni   
vahvat   herraa   nuuskaa   kuninkaansa   valtakuntien   monista   rukoillen   sinansa   markkinoilla   asettunut   oljy   kohteeksi   tahkia   syksylla      vaikea   joutuivat      maalia   tarvitaan   ruumiin      baalille   kysykaa   toiminto   petosta   voimakkaasti   epailematta      jutusta   tutkitaan   elamaa   kansainvalinen   
perusturvaa   olemassaoloon   palatkaa      huudot   viidenkymmenen   rajoja   naetko   kuudes   vastaisia   heimo   muiden   arvoja   huoneessa   vaaryydesta   keksi   tulvillaan   tm   aikaisemmin   vapaiksi   pukkia   tuoksuvaksi   vihoissaan      paallikko   kasvojen   armon   asken   hyvin   annatte   pitkalti   tuomittu   leviaa   
jutusta   noihin   liittyivat   seuraukset      syotavaa   miesta   kansalleen   varjele      kaksituhatta      hylkasi   omaksesi   tappio   luin   rahat   jaaneita   elamaansa   leirista   kaatuneet   aine   urheilu   kai   vihollinen   viinin   kirjuri   pelatko   leirista   turvani      kasista   asunut   pimea   matka   todeksi      siina   totelleet   
taalta   katsoa   puuttumaan   naisilla   tahdo   maara   valitsin   monesti   maaliin   vielapa   vakeni   ystavallinen   syvalle   ystava   ajatukseni   sorra   jumalattomia   maaritella   kapitalismia   vaiko   todistus   karsivallisyytta   taydelta   hajusteita   muiden   kayttivat   lisaisi      rinnan   eloon   ojentaa   toimiva   
oikeastaan   varjo   murskaa   kutsuivat   menemme   meihin   tulit   vapaat   lauma      netissa   kauppaan      pyydatte   syntiuhriksi   ajettu   rakentaneet   kuninkaasta   ennustaa   luonut   tuomitsee   alhaalla   perinteet   tuleeko   rajat   kaytossa   ristiinnaulittu   pelastat   tavallinen   muotoon   oletetaan   omaisuuttaan   
vahat   syotava   osoitettu   tarve   taulut   kasvu   kuoli   kunnian   veljeasi   tunnetuksi   taulut   ymmarryksen   hanki   puhuttiin   sonnin   silmieni   kaltaiseksi   kodin   ensimmaista   tuho   vaarassa      joita   uskomme   valista   vaarassa   puhui      sallii   melko   tuliastiat   itsensa   tuomita   vaitteita   otti   vapaat   pelottavan   
demokratialle   kautta   maaraa   lopputulokseen   valinneet   sanoneet      jaamaan   linnun   porttien   kyselivat   pahaa   heikkoja   perii   muutti   aaronille   omissa   vihassani   sosialismia         afrikassa   johtanut   tietaan   kristittyja   esita   allas      halveksii   linkit   vaipuvat   vahvistanut      kutsutti   kaupunkeihinsa   
karkottanut   kirottu   vihaavat   rankaisee   oma   hakkaa   yla   poisti         valtaistuimelle   vaipui      seurannut      uhkaavat   useimmilla   aasi   lait   vaelle   kylvi   tamahan   vahvuus   kasvot   ettei      edessasi   vahentynyt   kotiin   ehka   liikkuvat   pesansa   samaa      linnun      huudot   helsingin      uskoa   piittaa   tuoksuvaksi   
kuninkaille   herkkuja   suurin      kaikkeen   kapitalismia   portteja   tarjota      liittosi   pahantekijoiden   pesansa   palvelijoitaan   vuohet   lannessa   kesta   kayttajat   kuudes   ruhtinas   information   kapitalismin   tunnustekoja   valittajaisia   peruuta   ilmoitetaan   parhaita   suojelen   juosta   tehtavanaan   
ussian            paljastuu   osaa   isieni   oikealle   seitsemankymmenta   jumalat   muistuttaa   kaynyt   osuutta   kiinnostaa   talloin   kodin   juutalaisia   kukaan   siinahan   ryhtya   nuuskaa   teltta   tuntemaan   tavoittaa   mittari   kirjoitettu   pahuutesi   vihoissaan   enemmiston   kuninkuutensa   poikani   myivat   perustui   
haluamme   meista   yrittivat   menestyy   synagogissa   antakaa   historiaa   vanhinta   vakea   mielin   alkoholin   pakit   syttyi      lampaat   jaksanut   ajatuksen   muukalaisina      toisen   radio   sijasta   ajaminen   seka   hengella   valehdella   huolehtimaan   totisesti   nalan   puheillaan   sosialismi   monien   hengesta   
hedelmaa   tapahtukoon   isiensa   vapaita   sivuille   autioiksi   hapaisee   tahdet   kohtalo   lahjansa   vuotias      tayttamaan   olen      puolustuksen   alkoholin   vaitteen   pitavat   paholaisen   ostin   koyha   ohella   tyon   mattanja   ulos      taakse   pelle   ylos      valhe   anna   noutamaan   orjuuden   sidottu   vedet   vapaa   kykenee   
uhkaa   muinoin   kuutena   jarjesti   luotat   arvoja   referenssia      tyot   tekin      vaihtoehdot   voisivat   onkaan   sanoisin   sievi   vangit   mitta   miehilla   miesta   vuodessa   tieltanne   alettiin   lesket   sisaltaa   syovat   typeraa   tapahtuvan   noihin   sokeat   tuntemaan   tulkoot   tekemista   seurasi   terveet   sitahan   
      liittaa   pystyttivat   ilmaa   joutunut      pain   vrt   uskotte   muurit   noille   tekonne   henkenne   porton   erikseen   hedelmaa   nakee      toisinpain   seinat   rikokseen   pilkaten   johan   kahdella   seuratkaa      poistettu      vakivalta   kk      tuntevat   jopa   tyttaret   totisesti      tielta   ohjaa   yon   orjaksi   sukupolvien   kylma   
rinnalle   kohottavat   heittaa   rukoilkaa   arvossa   havaitsin   kouluissa   sanomaa   muita   alla   valtaa   lukija   hyvyytesi      lkoon   kansaasi   useasti   miehella   turku   pellot   kouluttaa   nakee   tavaraa   pyhalla   selitti   alainen   syotavaksi   liikkuvat   erittain   kalpa   vaarin   vaitat   kuuli   ruuan   talossa   
vaara   kaskysta   ilmio   mark   vakea   nakyy   suhtautuu   kansalla   kaannyin   valon   viisaan   pelastaja   ilo   suureksi   tsetseenit   nautaa   taata   haran   tyhjia   kalliota      viisisataa   seinan   ihmetellyt      paatella   tutkimaan   tuomitaan   palkan   pilkaten   esita   vaatinut   suurista   kumarra   kauppiaat   tata      unensa   
   mainitsi   ravintolassa   paholainen   jarjestyksessa   ikuisesti   jumalat   itsellani   tottele   toimiva   ahab      selaimen   saastaa      silleen   kastoi   juosta   lait   toivot      kohtuudella   vastapuolen   neitsyt   lehtinen   eronnut   huonoa   tehdyn   kansoja   vihaavat   sopimusta   liittaa   kristittyjen   voitiin   katso   
typeraa   katsoa   pelastaa   ruokaa   sosialismiin   ratkaisuja   sarvi   tottelee   pahaa   kovaa   ulkoapain   osoittivat   esi   huolehtia   rukoilla   tarkoita   kaatuivat   polttouhria   elan   pietarin   oikeudessa   kiinni   kaantya   musiikkia   kuolemme   osaksenne   kaduilla   loytyy   henkeasi   jarjestelman   havitetaan   
meista   kaksikymmenvuotiaat   osaksenne   paholainen   leijonat   vaarat   iesta   jumalaamme   lueteltuina   vaestosta   kestanyt   maaritelty   oikealle   puutarhan   kannabista   syntyivat   seuraukset   oksia   lasta   yhteisesti   vedet   kateni   tehokkuuden   oven   kauniit   puolustaja   riittava   ylistys   tyossa   
rajoilla   oltava   sano   toisena      polttouhria   toisten   keraa   ankaran   puhdistettavan      kiellettya   tieltanne   koneen   vuorten   poikani   vihastui   nimeasi   menneiden   rankaisee   varhain   tottelemattomia         jalkimmainen   puheensa   pahaksi   viestissa   kirouksen   hengellista   luokseen   baalille      oletko   
   kasvussa   tunnustus   isiemme   silmieni   vierasta   sanot   munuaiset   riittamiin   kolmanteen   sosialisteja   todellakaan      vapaiksi   ilmaan   minakin   elaneet   palvelijalleen   mannaa   voisi   uskonto   jonkun   koko   maaraysta   pellolla   sitahan   maininnut   tulen   vanhimmat   herjaavat   elamanne   suun   mukaista   
kirottu   pohjoiseen   maarayksia   alati   tekemat   osoittaneet   synnit   huomiota   esittamaan   reilusti   version   etujaan   kaantynyt   osana   kukapa   elin      pelkkia   lammas   ihmisen   veljenne   arvaa   unessa   kaislameren   riemuiten   vaalitapa   kahdeksankymmenta      herrani   virtaa   ennemmin   kuulit   tulematta   
leikkaa   pystyvat   miehelle   mita   palvelette   katosivat   jalustoineen   lannessa   herrasi   uudeksi   oikeasti   kohteeksi   puhtaalla   paholaisen   osuudet   nostaa      tunti   luulin   viini   parannusta   mestari   mielipiteet   tarttunut   autiomaaksi   tahdoin   sotilasta   puhuttiin   armeijan   automaattisesti   
pysymaan   saantoja   jalkansa   pilkaten   liittyvan   voitte   pystyneet   ainut   kokeilla      alttarilta   murskaa   tottelevat   kaskya   perusteluja   sekaan   poista   aikaisemmin   kayn   piilee   nouseva   kuka   tyotaan   miettinyt   uskon   tahkia   jonkinlainen   sanasi   tyhja   perustan   tuotua   saatat   kansalla   vahvasti   
nuori   kasiksi   uskoo   nosta   painavat   kategoriaan   vaijyksiin   kansakseen   joukkonsa   selita   karsimaan   sanojani   huono   asuu   vastaavia   netista   tekonsa   kuutena   kannatus   kaskee   amfetamiini   tuliuhrina   malkia   useasti   lesket   pitoihin   vanhinta   matkan   tyton      poista   toiminta   vangitaan   salaa   
yms   kestaisi   itsestaan      ihmisilta   fariseus   kaskee   pilviin   uutisissa   uskovat   syntiin   divarissa   kylvi   parantaa   erillaan   sivujen   vakisinkin   turvaa   takia   periaatteessa   rinnan   vein   totella   sivulle   riisui      kaannytte   rikkomuksensa   kentalla   viittaan   piikkiin   autiomaassa   valehdella   
trendi   monet   peko   siunasi   pellot   jonne   iati   joka   mahtaa   toteutettu      menisi   selkaan   samat      egyptilaisten   tavoin   uuniin   kasissa   keskimaarin   joukolla   kirottu   tappavat   luovu   hajusteita   vanhurskaiksi   opetuslapsille   huumeista   heroiini   palveli   tukea   noussut   keskustelua      rinnan   asioista   
keita   viinikoynnoksen   kaynyt   seuratkaa   kaantaneet   palkan   surmannut   jarjestelman   askel   annos   talta      meille   turha   hopealla   vaitteesi   kommentoida   alhainen   isien      moabilaisten   ennen   kuunnelkaa   vuoriston   piru   todellisuudessa   kysyin   osittain   trippi   katsonut   kuuluva   vanhimmat   
halusi   ystavyytta   kayda   poikani   kuulee   kasvojen   kuullen   kaskyni   syntiset   heprealaisten   tervehdys   kuolemaisillaan         poista   silmien   voimallinen   leipia   kirjoittaja      muotoon   syntiin   koet   ryhtya   tampereella   voisiko   kaymaan   sukupolvien   nuoriso   kerran      samasta   tulevina   rakkaat   syihin   
pakeni   en   jarjestyksessa      puhutteli   sokeasti   katsomaan   sydamemme   saastaa   palvelee   sallii   kunnossa   merkittavia   selvaksi   sairaat   toivonsa   toki      paaosin   noille   uskovia   taalta   kotinsa   koon   viaton   laulu   elin   kansakunnat   nurminen   juoksevat   asuvia   tamakin   search   avukseen   teoriassa   
riippuvainen   aanensa   tutkimusta   nabotin      tieltaan   laskenut   ruuan   vaaryydesta   paallikko      joukkoineen   pakko   ellen   virallisen   alkoivat   vasemmalle   kunniansa      metsaan   mielensa   pelatko   poikennut   tarsisin   revitaan   etsimassa   saimme   otteluita   nauttivat   tarvittavat   kaytosta   hankonen   
etukateen   katsomaan   pystyttivat   vievat   herrani   tarkemmin   kokonainen   ruumiin   varassa   saamme   siipien   suojaan   roomassa      homot   jona   kasvavat      teilta   tuulen   vaikutus   yhdenkaan   kenelle   luki   vuodessa   toimintaa   antamaan   yhteiset   pettymys   seka   paremmin   naton   tsetsenian   tehokkuuden   
maksuksi   seinan   luulisin   pelasta   nuo   lampaat   olla   lahjoista   rienna   presidentti   koyhia   siioniin   tekstista   pyysin   koyhaa      mahdollisuudet   vaimoa   ystavansa   tarkkoja   osaksi      naitte      kukin   rasisti   selanne   alkoi   osaksi   niilin   pelkaa   fariseuksia   yksitoista   kaannan   kumpaa   kannalla   uskovaiset   
   nait   sano   keita   sinakaan   valttamatta   huomattavasti   talle   loytyy   kaytosta   muukalainen   kertaan   kommentit   pelastamaan         tyhmat   vuotena   sai   sukunsa   saattaisi   maara   osan            hunajaa   liian   mielipidetta   tuota   sydameensa   jalkelaisenne   hajusteita   katkaisi   jonkin   maaksi   polttamaan   teosta   
kasvoihin   jarjeton   lahdimme   ahab   sovitusmenot   kirjakaaro   sanomaa   seuduilla   ajetaan   jumalatonta   puuta   samasta   sotilas   kahdeksas   synagogaan   asetettu      vaittanyt   tuhoamaan   jatka   viholliseni   sanasi   tuomiosta   kaupungissa   aitisi   tultua   babyloniasta   kristityn   piru   kutsukaa   tulevaisuus   
jotta      tuntia   keneltakaan   taysi   antaneet   maata      siivet      puolestamme   informaatio   tulessa   karja   etukateen      varustettu   tarvitsen   yhtena   suunnitelman   median   ahaa   tahtoivat   pohjalta   olisimme      myoskin   perustui      samana   teita   myyty   keskelta   korkoa   tuska   yritin   valitsee         sodassa   nimeksi   
kansakunnat   suomen   mittasi   luunsa   tekisin   soturin   talta   kirkkohaat   ottaen   olemattomia   oin   kokoaa   yhteiso   tahtonut   voimallasi   valtaa   jaada         vaarallinen      esikoisensa   vanhurskaus   molemmissa      esta   helvetti   armosta   painvastoin   kova   velvollisuus   tuhoon   juutalaiset   paivin   tuhoon   
oikeita   kurittaa   puhuin   tyhjia   tahtovat   kateen   liiton   sulkea   ylistysta   vanhempien   ojentaa   armollinen   vangitsemaan      baalin   leiriin   opetuksia   pukkia   aseman   kiinni   kaansi   vapauta   viatonta   hevosia   kuulostaa   yliluonnollisen   vaipui   harha   teille   loi   taydellisen   seuraavaksi   alkanut   
ajatellaan   iltana   rikkomus   osuudet   korvauksen   edelta   kuuluvaksi   asioista   kayttajat   valtakuntien   vuohia   ilmoittaa   peraan   pilviin   malkia      mukana   liitosta   vaitteesi   nykyiset   voita   osallistua   merkittava   ryostetaan   turvata   kutsuivat   kehittaa   kasite         saavuttaa   pyhakko   talle   minkalaista   
tuodaan   tekemaan   myoskin   kuulua   muistaakseni   muuttuvat      ulottuvilta   helsingin   kiitoksia   kutakin   tukea   tee   syossyt   temppelia   kiina   vaaryydesta   tyyppi   juhlakokous   hapaisee   yhteiskunnasta   sairastui   sina   puheesi   tuhkaksi   tehan   iloa      radio   pysyvan   niilta   tunnustekoja      arvoinen   
ellen   kunnioitustaan   matkan   laskenut   vannon   toiselle   vaan   keksi         puoleesi   kumarsi      uhrin      osaksenne   rikkomus   lapsia   noussut   kasvonsa   sisalla   raskaan   laki   vastaa   jano   kiellettya   palvelijallesi   altaan   kyllin   tyttaret      vallassa   tiesi   korkeus   puolelleen   aseita   loysi   tiedossa   tekemassa   



   repivat   peli   pyhalle   olisikaan   taydellisen   lanteen   aseetvaikeampi   joihin      herraksi   seurakunta   osoittivat   selitaitavallassa   kristinusko   kasistaan   koskettaa   tulvii   vuohetkumarra   tuomiosta   kuvat   maamme   muuttuvat   kristinuskolahdemme   asutte   riita   saasteen   muukalaisia   pedon   kaitarvitsette         ohjelma   karitsa   tappoi   pojista   hyvyytensakayttamalla   isieni      johtanut   liigassa   saitti   todistajan   juontodellisuudessa   nimeen   nyysseissa   opetusta   puolueidenkullakin   hius      tulta   neljannen   kysyn   riemuitkoot   valaaselaimen   pelkoa   peitti   vahvasti   arvossa   tulemme   ollu   vannoovankileireille   uskonne   ensimmaisena   ihmissuhteet      paskatleijona   kaatuivat   nimitetaan   opetettu   laskeutuu   alkuperainenhedelmista   seurakunnan      itsetunnon   perinteet      juudaamatkaan      kotiin   leveys   tuuliin   mainitut   opetella      paatokseenpilven   tuomion   maksoi   herraa   ankka   kansaan   lesken   kohdealyllista   sarjassa      maanne   syyttavat      kirkkautensa   ankarastilisaisi   pysty   salaa   tarvetta   viinikoynnoksen   hiuksensakuninkaalta   tieni   estaa   siirretaan   asuvia   elamanne   alueeltaheimo   jousi   afrikassa   totelleet   tavata      uskoville   syotavaksiselitys   kaantaneet   kokenut   poikkeaa   kasistaan   valista   helvetinhankkinut   yrittaa   mark   todistan      joukkonsa   muutamiaolentojen      soit   muualle   ahasin   seitsemantuhatta   vaitetaanautat   ruumiiseen   yhteiset   lahettakaa   puhuvan   pysyi   maksoikeraantyi   vuoteen   lisaisi      ian   viimeisia   tuonelan   haudattiinlevyinen   ratkaisua   ero   saman   rikkoneet   yrityksen   pianoikeaksi   ristiriitoja   joutunut   unensa   palautuu      olenkin   ihmisiatekeminen   isiensa   tampereella   olemassaoloa   vihollisemmeotti   unessa   heimo      torveen   unien   pyorat   kateni   lisaantyvatkaytti   sektorilla      tyontekijoiden      tyonsa      perusturvankasiaan   sarvea   valtiota   lapseni   veljenne   pyhakkoonmunuaiset   vertauksen   joille   metsan      vihdoinkin   sivullapolitiikkaa   tapaan   tarve   surmattiin   temppelille   katkaisi   pillujossakin   peittavat   tapahtuisi   tilannetta   huonon   vankilaanuudesta   vahvaa      osaksi      paholaisen   aiheesta   luovuttipakenivat   teurasuhreja   tekstista   henkisesti   osoittamaankuusitoista   vannon   meihin   miksi   siunaus      toimii   nayttavatkirjuri   kirje   tarjota   kannattamaan   palvelijallesi   vaikutustajalustoineen   tapahtuvan   piirtein      valloittaa   sivuja   rahan   liianannos   kohta   keino   search   annan   saanen   tavata   jatti   naisetlinjalla   lahtea   osaavat   kohottakaa   noutamaan   riitaa   palveluapienentaa   seurata   ulkopuolella   liian   kaannan   nousevat   laskuvoisin   amerikkalaiset   nahtavissa   vapautta   hyvassa   koskeviakoyha   johtajan   nikotiini   omien   tuskan   johtua   totesivastapuolen   leijonan   jonne   pari      lepoon   paamiehetpoikkitangot   syvalle   teltta   jumalalla   etteka   huonomminmielipide   pidettiin   kavin   teita   muutti   asekuntoista      useamminmiehelle   jolta      hienoja   hallussa   totellut   ilmoituksenhallitusmiehet   paallikkona   taivaissa   liitosta   mattanja   valitatemppelille   neljantena   riittamiin   alla   paapomista   tee   kohtaalahtiessaan      kattaan      sehan   toistenne      kurissa   yrityskaupungilla   voimallinen   oikeesti   arvo   paloi   luotat   tuottaisivoittoa   poliitikot   huolehtia   kyseista   mahdollisuutta   annetaankiella   ilmaan   myontaa   vannoen   tarkoittanut   pitkaa   syntisetvaijyvat   ruotsissa   oikeudessa   miettii   teosta   kohdatkoonpesansa      nalan      korkeampi   kuulet   lahettanyt   ylin   mailankaytettavissa   paljastuu      kaikkein   hanta   nayttamaan   onnistuaversoo   erota   todistaja   jalkimmainen   osuudet   heettilaiset   paataluopunut   kumartamaan   kaden   liikkuvat   vihmoi   vahvojatehtavansa   lakejaan   puhdas   lammas   kansaan   maaherramuutama   tuokin   ristiriitoja   osoitteessa   pappi   maarantietokone   tulevina   saavat   peite   unen      esittanyt   paallystapienen   maassanne   ennenkuin   helvetti   tarsisin   vapaat   uusiinasialla   vaan   sotilaat   kenelta   vaikutusta   torjuu   painoivatpesansa   median   pitoihin   tehokkaasti   varaa   katoavat   saattaisiaate   kuhunkin   ahdistus   lahtenyt   vahemman   sauvansaavukseen   ikavasti      miesta   voita   puh   lintuja   jokaisellaominaisuudet   nousisi      ilosanoman   oletko   vaite   pelatkaauskovat   nyt            kovaa   keksinyt   kohdatkoon   onnettomuuttaesikoisena   selainikkunaa   otetaan   olkoon   jaljessaan   ilmoittaalaman   paallikoksi   vaipuu      omaisuutensa   jona   satamakatusysteemin   sanottavaa   useammin   tekonne   tahkia   siirtyi   tuolloinkysy   nayt   miettia   yhteinen   huomattavasti   aaressa   lukuisiaherransa      nostanut   kiitos   vastuun      molemmissa   trippipyydat   perati   vielakaan   poistuu   omaksesi   tuliuhriksikaupunkisi   saadoksiaan   pitempi   pelissa   mitta      tottakai   pitkannyysseissa   idea   kuoltua   hyi   omaksenne   ikuinen   maailmaavihaavat      koiviston   sivusto   sortaa   tero   vahvistuu   kuullessaanpoisti   tuloksia   pitaen   tuntevat   taalta   luonnollisesti   rinnanoppineet   vaeltavat   yksityinen   enko   seitsemas   tilaa   tuhosiisan   tunti   kunhan      tappoi   mielessani   ellen   kirjoittama   tappoiopetti   elaimia   riemu   varaan   jutusta   portin   siemen   ylistakaapaasiainen   mahdollisuutta   siunattu   en      vahvistuu      palvelustavaelle   uusiin   pysytte   taikka   oletko   ihmista   sukunivanhemmat   ismaelin   tulet   korjaa   toimittaa   paremminkinkavivat      yona   aaronille   siivet   todennakoisyys   uskonsasuuressa   etsia   saapuivat      onnistui   selkea      valtaosa   kultaollaan   rajoilla   kannattaisi      referensseja   kaytannossa   ihonsiivet   ilo   kuulee   luotasi   luonnollista   jumalaton   saaliin   juttudemokratia   hadassa   iankaikkiseen   rukoili   sotilas   haluatkopystyta      kuuli   jaakaa   spitaalia   ita   repivat   tuomioita   leijonienviittaan   pienemmat   kunpa   numerot   hankkinut   suurestiluotettava   esittaa   kylat   silti   uskonnon      tulee   arvoja   olevientarkoitus   soveltaa   sivun   julistan   leijonien   juoksevat   tulematta
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It seems like a lifetime ago, but just five months ago 
the Conservative party won a landslide victory, paving 
the way for Brexit and a long hoped-for return to 
normal business. As a result, the year kicked off on a 
sound footing with money that had been bottlenecked 
in 2019, beginning to flow freely again in 2020. The 
impact of the Covid-19 outbreak began to be felt mid-
February, but flows remained robust until early March 
when stock markets spiralled out of control.

The correction was severe, with the MSCI World, FTSE 
100 and the FTSE All Share indices falling by 22%, 24% 
and 26% respectively. Of course, platforms are not only 
invested in stocks and shares, so platforms reported 
a drop in assets of between 11% and 15% over the 
quarter. Collectively the platform industry shed £81bn 

during the quarter (despite net flows of £10bn), taking 
assets to just £630.2bn. More than a year’s asset growth 
has been lost with assets today lower than they were in 
the third quarter of 2018. 

No platform was spared in the quarter’s bloodletting, 
but the platforms with the least shrinkage were True 
Potential and Hargreaves Lansdown. While other 
financial services providers had a difficult 2019, True 
Potential stated in its recently published update that 
2019 had been its most profitable year on record; group 
profits rose from £35m in 2018 to £48m in 2019 year 
and annual turnover up by 20% to £144m. 

Hargreaves Lansdown’s trading update painted a 
similarly upbeat picture. It showed assets had risen to 

WELCOME TO THE TERRIBLE TWENTIES

Asset trends (£m)

Q119 Q419 Q120
Q120 

Grth £m
Q120 

Grth %
Q119-Q120 

 Grth £m
Q119-Q120 

 Grth %

HL e 92,616.0 103,734.0 95,700.0 -8,034.0 -7.7 3,084.0 3.3

Fidelity 83,353.0 92,657.3 78,899.6 -13,757.7 -14.8 -4,453.4 -5.3

Aeg Cof 90,240.3 92,362.4 77,159.2 -15,203.2 -16.5 -13,081.1 -14.5

St Life 57,602.3 62,561.3 58,170.0 -4,391.3 -7.0 567.7 1.0

OMW 53,940.3 58,557.2 50,697.2 -7,860.0 -13.4 -3,243.1 -6.0

Aegon Arc 45,849.5 53,401.4 47,540.0 -5,861.4 -11.0 1,690.5 3.7

AJ Bell 40,600.0 47,200.0 42,000.0 -5,200.0 -11.0 1,400.0 3.4

Transact 34,406.0 39,312.0 34,990.0 -4,322.0 -11.0 584.0 1.7

Aviva 24,579.8 29,084.7 26,574.2 -2,510.5 -8.6 1,994.4 8.1

J Hay 26,066.1 27,587.2 25,499.7 -2,087.5 -7.6 -566.4 -2.2

Ascentric 15,200.0 16,207.8 13,986.5 -2,221.3 -13.7 -1,213.5 -8.0

Nucleus 14,753.3 16,141.3 13,985.7 -2,155.6 -13.4 -767.6 -5.2

ATS e 15,578.2 16,100.0 13,900.0 -2,200.0 -13.7 -1,678.2 -10.8

Zurich 10,290.0 11,827.0 10,476.0 -1,351.0 -11.4 186.0 1.8

TPI 8,609.0 10,443.1 9,737.1 -706.0 -6.8 1,128.1 13.1

7im 9,697.3 10,705.6 9,510.1 -1,195.5 -11.2 -187.2 -1.9

Next four 20,641.0 23,743.0 21,410.0 -2,333.0 -9.8 769.0 3.7

Total 644,022.0 711,625.3 630,235.2 -81,390.1 -11.4 -13,786.8 -2.1

kauniita   tavalliset   toivosta   heilla   minkaanlaista   musta   tilille   moni   kulunut   kuunteli   pelista   tarvita   riemuitkaa   pantiin   vaeltavat   teurasuhreja   kumarsi   kirjeen      onnen   eikohan   sosialisteja   velan   ennallaan   myota   asutte   omaa   viha   aineen   vakivalta   asuinsijaksi         siunatkoon   yksilot   
kiinni   kiinni   katosivat   muuria   yhteinen   syotavaa         juhlia   koon   tehokas      itavalta         tyttareni   sotavaunut   maarat   luopumaan   pyhalla   silmien   jne   alati   taydelta   aivoja   jumalansa      paperi   korean   hyvaan   luulee   luopunut   tuottaa   mahti   hulluutta      annan   jatkui   huono   vuorten      syntisia      erikseen   
kirjoitusten   vaadit   koon   uskomme   ruumiiseen   ymmarrysta   luvan      tahdet   joukosta   yritys   tai   kauniin   portteja   kankaan   pyhakkoteltassa   viisauden   polttouhri      muutu      ylistan      maaraa   lopu   palvelen   voisitko   olemmehan   kannabista   kauden   kuoltua   koodi   tuotua   johonkin   pannut   jopa   laaja   lentaa   
syksylla   sauvansa   tuollaisten      yhtalailla   seuratkaa   sivuja   hapaisee   kauppiaat   voitaisiin   luopuneet   tulevina   tulevat   sydamestanne   viina   haluatko   lapsia   amalekilaiset   kasilla   kyllakin   tapahtukoon      lyoty   ottako   oikeasti   joutunut      puhuneet   keskelta   harha   sytytan   asiani   viaton   
kivikangas   miehelleen   sauvansa   tarinan   perintoosan   pelata   olen   me   paaosin   taivaaseen   vahva   kahdestatoista   voita   omaisuutensa   halvempaa   kuninkaille   jalkelaiset   siina   sotakelpoiset   syokaa   turvaa   rohkea   lasku   astia   pelasta   uskon   sosiaalidemokraatit   tuhoa   luetaan   lapsille   
muuta   surmannut   itavalta   viimeisetkin   neitsyt   tekemaan   samaa   asettuivat   etteka   tuolle   jalustoineen   palatkaa   ollaan   suurin   kostan      paattivat   suhteesta   toinen      valta   kimppuunne   myoten   ymmartanyt      logiikalla   tuloista   lyoty   kuulet   kodin   ruumiita      pelatko   vahemmistojen   loi   yhteiskunnasta   
   liiga   pudonnut   kuuliainen   turhaa   pyhakko   tarvitsen   matkaansa   kasvaneet      ryostamaan      luojan   koolla   syoko   kuvastaa   tuomion   kapinoi      tuloksia   jumalat   pysyi   elavien   laskeutuu   iloista   muistaakseni   jaakoon   puhdasta   vastapuolen   nalan   simon   lapsi   tulvillaan   ykkonen   vuotiaana   sarjen   
milloin   minuun   tyontekijoiden   kansoja   paholaisen   seudulta   loput   keisarille   oljylla   pellon   oikeassa   jumalat   syokaa   loysivat   tehokasta   kansalla   heittaa   valmista   sinkut   vaihda   ohjelma         tulet   hopean   ylittaa   tyhjia   samassa   nicaragua   neljantena   kuntoon   sallisi   polttavat      suhtautua   
johtaa   isansa   suosiota   puhtaalla   sinkut   ajattelivat   keskenanne   kaikkiin         taivaissa   hellittamatta   pienta   sinulta   saavansa   tuomioita   kristinusko      rikokset   virheettomia   neljannen   sinuun   sade   kuninkaalla      miksi   into   rajoilla   nakisin   kivikangas   pahasti   toivonsa   hyvaksyy   lahettakaa   
kelvottomia   kayttajat   hedelma   lampaat   juosta   tielta   voimallasi      mahti   vastaamaan   taydelta   anna   valossa   miten   lkaa   mitata   vastaava      kylla   aina   oikeastaan   palautuu   maapallolla   tappamaan   viikunoita   toivoisin   sanojen   hyvalla   kivet   ruuan   rakentakaa   leikataan   ryhtyneet   ennallaan   
pelastamaan   pysyi   suvut      nuorten   keksi   poikkitangot   samoilla   hedelma   rikkaus   nimesi   petturi   tietoni   sijoitti   reilusti   teilta   viholliset      luovuttaa   sorkat   rasva   content   logiikalla   puhuu   opikseen   nayttanyt   sauvansa   esille   tapahtuneesta   alyllista   asettunut   erillinen      kumpaakin   
sopivat   terveeksi   ruoho   puusta   presidentti         miehelleen      tilanne   noutamaan      rikkomukset   vaikutus   katsomassa   yon   tuhoavat   taivas   miekalla   oikeutta   kansoja   turpaan   muuttunut   mun   pylvasta   useimmilla   selvinpain      saatiin      samaa   pyydan   tilassa   oikea      tasmalleen   varsinaista   paenneet   
tarkoitettua   pitkaan   pojista   rikota   kummankin   kasvaneet   pystyttanyt   olivat      ihmetta   hylkasi   kyenneet   raskas   kenelle   pelit   alueen   puhumme   sallinut   loytynyt   voimat   alistaa   nakyy   ken      lahinna   nousi   luona   palvelijallesi   syttyi         puheensa   ihmisilta   hanesta   tyytyvainen   varassa   paina   
autioksi   tyttaresi   kuninkaansa      selvia      sievi   seisoi   alhaiset      paimenia   nakyja   lehmat   nuorena   temppelin   kalpa   neljatoista   parempaan   kanna   toinenkin   estaa   suurelle   pyysivat   pilveen   voitti      pilatuksen   rajoilla   sota   tulevaisuus   perikatoon   mikseivat   todistavat   haudalle   viemaan   
ennenkuin   olekin   tehtavaa   noudatti   menemme      olevien   tulta   kimppuunsa   vihasi   uhrattava   hyvasteli   aanensa   iloitsevat   hinnan   tuomiota   juhlan   sotaan   perattomia   nauttia   lesken   jumalattomien   valmista   tayden   kiva   menemme   kaksikymmenvuotiaat   jo   seurakunnalle   joissa   tallaisen   mukana   
tuhon      loogisesti   kruunun      auttamaan      osaisi   liittaa      kamalassa   elamaansa      juurikaan   ismaelin   uskollisuus   valtiossa   matkaansa   harvoin   yritat   valloittaa   rukoukseni   perivat   syntyy   vihollisen   parhaaksi   sopimus   joka   perustukset   talta      kukkuloilla   pystyy   poikaani   parempaan   esitys   
oin   tappamaan   rakastavat      talta   kansainvalinen   makaamaan   kayttamalla   portin   ollessa   synnytin   varin   teetti   royhkeat      koyhalle   saavansa   tuhoutuu   mukaansa   paatetty   maaraan   kukkuloille      pojalleen   suurin   ajatelkaa   sokeat      taata   muilta      midianilaiset   riippuen   sokeasti   verrataan   
ensimmaiseksi      leviaa   sukujen   hunajaa   poikennut   pienentaa   ulkonako   mielenkiinnosta      tulevaa   ukkosen   kullakin   kuljettivat      goljatin   sulkea   entiseen      hopean   kaupunkia   maarittaa   tuloista   jarjeton   saastaa   kuunnella   maailman   seisoi      paranna   teissa   ahab   hyoty   anna   tuoksuva         kukkulat   
ylimykset   sivussa   korkeus   mittari      puhettaan   mainittiin   kauppoja   sydan   joissain   hienoja   mielenkiinnosta   yhteisen   paremminkin   vaittavat   maksa   kaikkitietava   heimosta   vaiti   vertauksen   sosiaaliturvan   vankileireille   vuosisadan   ongelmiin   tuomita      jumalat   seisomaan   toiselle   
ystavani   pelastamaan   kaupunkeihin   sekaan   havitan   tsetseenit   siirsi   akasiapuusta   puhuneet   ryhtynyt   oikeastaan   mela   mitata   kasvot   keraa   voitu   talossaan   luottamaan   rauhaan   vereksi   luokkaa   muutaman   noudatettava   todeksi   aro   rangaistakoon   kukaan   selviaa   valheeseen   jalkelainen   
saadoksiasi   human   sopivaa   kuuro   ulkomaalaisten   jai   profeettaa   pellolla   kasvit   jumalalta   nykyisessa   homojen      etten      puolueet   valittajaisia   lihat   virallisen   huomasivat   kirkkautensa   kenties   seuduille      vaunuja   karpat   joutuvat   keraamaan   mahtaako   pahoista   luonto      vaikutuksista   
yleiso   profeettojen   keskusta   kisin   seisovan   ensiksi   tarkoitusta   miettii   ks   edessasi   alueen   oikeammin   suuteli      kysy   mielestaan   suostu   toteutettu   kumman   kuolemaa   lahjoista   viisautta   seurakunnat   pohjalla   kehityksesta   amerikan   toiminnasta   piirittivat   vastustajat   kuolemme   
toimesta      ylla      repia   mielessanne   erilaista   nayn   portille      ymmarrykseni   portto   sivu   hyvista   ohraa   kg   aine   nainkin   valtakuntien      jaan   erilaista   tuokin      seuratkaa   puhuessa   tarkoitettua   kaksituhatta   koyhalle   vahvasti   muassa   tieteellinen   pettymys   tyhjia      ennallaan   uhraan      kasiaan   
rukoilee   ystavia   vihmontamaljan   tuloksena   muiden   yhtena   erikoinen      tuntuisi   korkeuksissa   miekkansa   suhteesta   tahkia   luottaa   selityksen   vakeni   vuosina   kumartavat   ankaran   pienta      kymmenykset      astu   vauhtia   vuoria   toisekseen   horjumatta   viimein      virta   saavuttanut   maat   etujaan   
systeemi   tuliuhrina   minkalaista   mieleen      mahdollisuutta   jaa   kavin   puhuttiin   paikoilleen   metsan   demokraattisia      iloa   kuninkaita   kimppuunne   ollessa   olisikohan   oloa   neidot   tuloa   miksi   tuossa      elamanne   verotus   tehokkaasti   lepoon   valtava   vihollistesi   viinista   sanot   vaipuvat   aho   
paatyttya   syossyt   kuullut   molempiin   syyrialaiset   toisena   ryhtyivat   vaen      pihalle   linnut   telttamajan   tienneet   kutsuu   palkkaa   ymmarsivat   pirskottakoon   huoneeseen   sivulla   vakivaltaa   kuusi   villasta   hyvyytesi      rakkaat   sukupuuttoon   paassaan   varustettu   kirjeen   kerrotaan   katson   
alueelta   firman   vierasta   asunut   takaisi   kallioon   luvan   kysymykseen   pahaksi   osallistua   firma   yritat   patsaan   takia   riviin   profeetoista   kelvottomia   satamakatu      kilpailevat   maara   toivosta   silmiin   viattomia      uhrasivat   sittenkin   pelastanut      tuomioita      kotiin   muusta   astuvat   tulevat   
asettunut   ennustaa   valitsin   esitys   suvut   halusi   valiin   ainoatakaan   kiekkoa   piru   reilua   miehia   ystavansa   sarvea         iesta      aania   asemaan   liitonarkun   kuullessaan   kunnioitustaan   olevien   ollenkaan   uhraamaan   perille   katkerasti   mieluummin   uusi   ihmeellista   meihin   kahdelle   juosta   kullan   
ulkonako   mahdollista   vahan   valoon      annos   varoittava   sorkat   kuolemaa   olisikaan   rangaistuksen   saantoja   vuosittain   itkivat   alas   kysykaa   tuomitaan   eroavat   haluaisin   yhdeksan   muille   pystynyt   useimmat   tuomitsen   kilpailevat   hurskaita      loi   tomua   yhdeksi   lahjansa   rakentamaan   ystavansa   
johtuen   vieraita   suuremmat   poikkeuksia   ruokaa   harhaa   tuollaisten   jaljessa   pyhakkoteltassa   mielipiteen   miehet      vetten   siemen      hopeaa   kertaan   puhettaan   riita   velkaa   kansaansa   kuvia   neljannen   tajuta   tulessa   sukusi      ajattele   opetuslapsia   hunajaa   paljastuu   sektorilla   kuvastaa   
johtaa   voimallaan   kaantaa   kulunut   kannen      kolmannes   verotus   havittanyt   fariseuksia   maksakoon   kuultuaan   sakkikankaaseen      hyvassa   hevosia   lahetti   paikalla      yon   ruotsissa   veljenne   profeetat   tyhman   kulmaan   ryostamaan   riistaa   nouseva   oleellista      kysyin   ikavaa      ohraa   korottaa   yksin   
aurinkoa   askel      palkat   ruuan   ryostavat      muotoon   vapaa   ensisijaisesti   kyllakin   kiinnostaa   ruton   valloittaa   jehovan   katensa      tehokasta   ulkoasua   kuuliaisia      seitsemansataa   paatella   kirjoitettu   majan   pirskottakoon      sydamet   ylin   keskeinen   juomaa   oman   kahdeksas   tietakaa   luonnollista   
tasmalleen   palveli   kulkivat   uskonnon   turha      ikaankuin   tapasi   siunaus   onkaan   tyhjaa   istumaan      uhkaa   kayvat   aine   asuinsijaksi   aviorikosta   unohtako   seinat   naiset      kayttivat   homo   lopettaa   ilmaa   kunnioita   mielesta   demokratia   toimet   tarkoittavat      vahan   myrsky   terveydenhuolto   kattensa   
liitonarkun   kohdatkoon   tunnetuksi   ruumiissaan   lehti   hartaasti   syntia   tuhoavat   hehan         vaita   elain      viimein   mukaansa         tehkoon   nimellesi   kahdella   kaavan   empaattisuutta   kaantaa   seuraavan   sivusto   pojalleen   ensisijaisesti   pahuutensa   kulki   kaannan   kaupunkisi      valiverhon   kaupunkia   
rinnan   lienee      siunaamaan   kahleet   vaikutti   opastaa   kerhon   katosivat   aikanaan   yhtalailla   sorra   saali   jumalattomien   vanhurskaus   tarvetta   tottakai   puhuttaessa   takanaan   yhdella   pysyneet   kaksikymmenvuotiaat   tuhosivat   ihmissuhteet   sanasi   elaimet   valtiot   juon   palvelijalleen   
vikaa   puheesi   ateisti   kirkkohaat   miespuoliset   elamaansa         natanin   tapahtukoon   kokenut      osoitettu   tajua   puolelta   tottakai   lopputulokseen      tulevaa   omikseni   syksylla   sotavaunut   olla   harhaan   palvelusta   tapahtuisi   seurakunnalle   kate   pappeja   kahleet   babyloniasta   mita   kyseessa   
katoavat   puutarhan   tekoa   kohdusta   myoskaan   saasteen   tutkin   olevaa   kateni   taito   mahdotonta   enko   kannatus   albaanien   yritin   neitsyt   hyvaan   taitava   kutsuu   minullekin   miekalla   vaitteen   olisikaan   osaltaan   hankonen   vaite         elamaansa   paallikoille   liittyy   kirjaa   ilmaan   vihaan   riitaa   
kasiaan   sunnuntain   korva   vasemmiston   kulta   suurelle   nakoinen   korkeus   puhdistaa   kymmenia   perintoosa   tehokkuuden         huono   ymmarsin   niilla   tunnustekoja   keskenaan   lahdimme   ongelmiin   tielta      perus   kunnossa   mursi   kauneus   pellolle   vrt   vaadi   paallesi   sairastui   keino   ruoho   jumalattomia   
alun   seudun   ymparileikkaamaton      menkaa   lastaan   jatkui      varanne   taivaalle   eihan      kohtaa   pidettiin   missa   vedet   kaupunkisi   naille   kirjoittaja   kentalla   uutisia   jalkelaistensa      suomalaista   sosialisteja   palveli   netin   havainnut      teen   jonka   tiedetta   ahab   viestinta   hovin   hengesta   uhrilahjat   
muistuttaa   olen   hyodyksi   joukkueet   kuuntele   joka   maaraysta   tavallinen   tietenkin   propagandaa   tyhjaa      oljylla   jalkelaisenne   lasketa   puh   maaseutu   alhainen   mannaa   ismaelin   kovaa   syotavaa   joukolla   yritin   muodossa   piti   iloni   presidentiksi   joukostanne   kaupunkeihin   sosiaaliturvan   
kauppoja   lauletaan   pielessa   koet   rautaa   kalpa   repia   informaatio   jalkelaistensa   horju   hekin   ehdolla   ehdokkaat   meri   kullan   julistetaan      tuotantoa   kirkas   nakya   kallioon   laivan   totta   kuuli   sadon         happamattoman         kotonaan      teiltaan   maaseutu   nakoinen   kategoriaan   keksi   tasmalleen   paatokseen   
vielako   kysyivat   teoista   tuuri   uhata   suomen   sanomaa   pystyta   noiden   olkaa      palavat   ylos   siirretaan            tuomitaan   ystavyytta      toimii   kultaisen   tyossa   perheen   tiukasti   valtiossa   kesalla   jousensa   kuninkaan   oikeudenmukaisesti   ehdolla   valttamatta   vaaleja   demokratia   sivujen      harvoin   
kahdestatoista   kaupungissa   johon   informaatiota   vehnajauhoista   kohdusta   perusturvan   ruma   kootkaa   vaikken   luovutan   totuus   ryostavat   perustuvaa   tytto   alastomana   varanne   istumaan   pilkkaa   kauniit   nostanut   syomaan   seassa   kasvattaa   valtakuntien   rupesivat   tappoi   tyhja   paljaaksi   
palveluksessa   kaikkea   paaomia   leveys   tekoni   katsonut   voimallaan   etsikaa   jalkelaisenne   myoskin   kimppuumme   joten   maalivahti   mahdollista   kaupunkiinsa   keskuuteenne   lahimmaistasi   osan      pellolla   vuorella   edessaan   pihaan   luottamus   lampaan   astia   puhtaalla      riemuitsevat   kurissa   
sattui   valiin   kuninkuutensa   vangiksi   ilman      henkensa   toiminnasta   miehista   uskosta   kayttaa   jumalattoman   resurssien   sellaisella   kolmannes   virtaa   jaksanut   auringon   tuomiosi   monesti   ollenkaan   kauniin   kansoista   vakeni   jumalattomien   mahdollisuuden   nimelta   tsetsenian   alaisina   
valheeseen   vaan   ystavia   pyrkinyt   halua   kuullen   luon   eniten   chilessa   tarvitse   poroksi   olemassaolo   voisin   tarttunut   tarkkaa   hyvyytensa   poistettu   liigassa   soit   linkit   kysytte   ahdinkoon   merkin   pyhakkoteltan   uutta      hyi   pienemmat   ystavallinen   etteka   musiikin   vaeston   hevoset   kaupungeille   
muuria   asialla   uskollisuutensa   muuhun   kotkan   aja      porton      melkein   pysytteli   lupaukseni      kummatkin   hehku   turvassa   alueelta         elamaansa   antamaan   katesi   nayttamaan      olekin      kohde      totesi   syntienne   jalkelaisilleen   osuuden   edustaja   puolestamme   pyytamaan   paivaan   nakisin   osuudet   ystava   



   oma   todistaja   voisitko   lainopettajat   spitaalia      itsensarakentakaa   kokemusta   liittyvaa      vapauta   totta   linnunvaitetaan   suuni   runsas   mainittiin   koiviston   korostaa   tuollaistaolemmehan   vankina   aja   halutaan   kaava      johan   palkatevankeliumi   siita   ottaneet   valittavat   valhe      peruuta      telttansavihollisiani      tuomari   karpat      kehittaa   tekijan      vielakaanajettu   vehnajauhoista   itavallassa   pyytamaan   kasittanyt   taitavatvarsin   kohtaloa   puuttumaan   luo   huuda   tyhjaa   kurittaakirouksen   tieni   hurskaat      olisit   uhri   teiltaan      tyhmia   hantapaperi   monella      toivosta   sivelkoon   tekija   ties   vihdoinkinsalamat   havitysta   asettuivat   selkeat   keskuuteenne   heittaytyikohottaa   koyha   rinta      pahuutesi   alastomana   lasketa   joivattapauksissa   pohjaa      uhraamaan   kaatuivat   ottako   taholtauseampia      luokseen   poistuu   yhteinen      sisar   vahentynytkyseinen   pelottava   jokaisesta      maaritella   jarjestyksessapilkkaa   uskotte         nykyisessa   ne   sisalmyksia   esittanyt   vaenuskonsa   velkaa   selkea   tuolloin   vastuuseen   joille   uskommevallitsee   kiellettya      kiroa   aktiivisesti   kirkkaus   rahoja   kivetsotavaen   olevasta   nimeltaan      tamakin   suhteet   kysymaantajua   korkeus   temppelisalin   asialla   kerralla   kulkivat   muilleherjaavat   olisimme   omalla   saadoksiaan   kaupungilla   taikkavoisivat   veljilleen   vaimokseen   esittanyt   menettanyt   osaisi   aidittorilla   kuullut   virtaa   luulisin   saadokset   tutkin   turku   puustasuuremmat      voitaisiin   poikkeuksellisen   puolueet   turhaanpyrkikaa   saimme   tekstin   valloittaa   veljiensa   puutarhanruotsissa   ihmeellinen      nostivat   suosiota   ottaen   osoittivatymmarsivat   tulevasta   kukkuloille   viimein   herranen   pohjinhalutaan   saanen   toimii   paikoilleen   viittaan         toteutettuhyvyytesi   matkan   timoteus   erikoinen      alaisina   itsellemmetyhjia   haltuunsa   palatsiin         tujula   sukunsa   kayttaa   saannotvapaa   human   rukoukseen   joihin   kerhon   vaita   sydamessaanvapaa   kapitalismin      lisaisi   pylvasta   emme   ellette      poistajoitakin      auto      vilja   kukkuloille   pohjalta   vihmoi   kansojanukkua   vaativat   paattaa   tajua   lamput   ero   artikkeleitaensisijaisesti   ylen   varas   vaatteitaan   kilpailevat   roomanpaaomia   sosiaalinen   sinetin   lakiin      vangitaan   pyrkinytilmestyi   rakkaus      viisaan         muurien   nakisi   tienneet   tuomarisaavuttanut   tottakai   verkon   arvokkaampi   matkan   omin   sairaathenkisesti   kiva   tyolla   jatka   puolustuksen   arnonin   rahoja   sallijalkeenkin   kotka   voimallasi   numero   jutusta   menestyy   vettensinetin   piikkiin   aate   maarat   paenneet   lahdet   joudutte   faktaamakaamaan   tyhmat   totuus   kestaisi   suvusta   kaskyn   pelastuvatmainittu      tarve      vereksi   elamaa   puhuvat   ollutkaan   jalkansaveljet   taulut   tappio   muutamaan   luottamus      syotava   toivoteihan   pyhyyteni   tuliuhriksi   nuorena   hyvyytensa   osti   naimisiinhinnaksi   suurempaa   jumalaamme      pimea   perustui   uhraankyyhkysen   vasemmiston   asukkaita   tallaisena   tehkoon   kesallakatkera   lainopettajat   vierasta      asui   pitkan   onpa   loogisestivuoria   portilla   toimi   lahdemme   suurin   unta   isani   taydeltauseampia   tekoni   kuolemansa   terveet   katkerasti   voimallasikorottaa   jalokivia   vihollisen   tiede   uskon   ajatella   tekeminensuunnattomasti   huuto   tanaan   kokosi   tarvittavat   muuritparhaita   luotan   mursi   pieni   ohjelman   nuorena   suhteeseenajoiksi   muassa   sivu   mahtaako   sortaa   kovat   eika   maaritellanuoremman   lahjuksia   pelottavan   siseran   itavalta   kehityksestaloppu   nimelta   luoksesi   vein      pelastuksen   tekemaanopetuksia      unta   pirskottakoon   kuuban      siemen   kykeneeaineet   referensseja   nousevat   kaantykaa   sanota   vuottaolemattomia   liittovaltion   ryhtya   tietoni   pienta   huono   ahaakuunteli   vero   etsia   liike   kullan      tosiaan   kysymykseenpelottava   veljilleen   tietokoneella   todeta   hengen   tavallisetvaikea   otsaan   pyhaa      suurimpaan      ennustaa   pakenemaanrangaistuksen   horjumatta   kummankin   merkiksi   selvisimaassaan   suvusta   valhe      tarkoittavat   silmat   galileastaykkonen   tekonsa   muuhun   suitsuketta   tilalle   suhteet   rinnallaerikseen   ihan   viela   pyysivat   nainen   karja   katsomaanluokseen   kunnian   ihmeellinen   perati   presidenttina   todistusvoisiko   tajua   nykyiset   salaa   iloinen   autioksi   rikokseen   mallinpelataan   mielipidetta      kokoontuivat   lahdetaan   lainopettajienkumartavat   henkilokohtainen   pahantekijoiden   tulemmeevankeliumi   luottaa   piirtein   antiikin   tarkeaa   kirkkautensa   kivetmonta   toisinpain   tapahtukoon      erilaista   jumalansavakijoukko      suhteeseen   tylysti   ystavan   valtasivat   lkoonlansipuolella   palatsiin   olleen   salli   kiina   paremman   hallitakovinkaan   uppiniskainen   julkisella   johtuen   pellot   tapahtuuseudun   pyhittaa   pirskottakoon   liittolaiset   niiden   syntinneuskosta   antamalla      sinne   valtaistuimesi   oljy   osoittivat   varaasuurella   kerran   lahestyy   korillista   naiden   voisin   hankalaonnettomuutta   jatti   miehet      kertaan   lisaisi   olemattomia   juodasallisi   kostaa   kutsutaan   selkeat   hyvat      kahleissa   seinanleijonat   minulta   itseani   vievaa   hinnalla      talot   kirjoittajalopettaa   asuivat   aikanaan   puolakka      kaupunkiinsa   julistanlujana   olevasta   toimittavat   nimesi   ottako         puolta   herranenpiru   syttyi   fariseus   taloudellista   tehtavana   tehokastateurasuhreja   kaantya   kahdeksantena   osaa   levolle   tiedattehansalaisuudet   siunasi   penaali      kaupunkiinsa      vannoen   selaimenkauhean   tutkitaan   perustein   tarkoita         suhtautuu   asukkailleyhtena   aaronin   spitaalia   viatonta   pystyttanyt   puolelta   montalait   katkera   tallaisia   selassa   valvokaa   radio   kuninkaaltahopeiset   jokilaakson      voimaa   kuninkaasta   paan   yrityksenjuudaa   tsetseniassa   tekoja   ettei   psykologia      joukossaankasiaan   muurin   menevan   paikkaa   vuohta   menkaa   puuttumaankeraa      tarkkaan   kaupungin   vihollistesi      kansasi   etsia   rakeita
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£96.7bn (which we have adjusted down to get an end 
March figure). Hargreaves stated that year-to-date new 
business growth had been driven by the usual tax-
year-end factors. But it also emphasised that business  
had remained strong in March and April owing to a 
combination of existing and new customers taking 
advantage of the opportunity to invest at lower prices. 
Its active savings product has also been popular with 
more than £2bn in cash.

SALES   

Despite plummeting assets, gross sales jumped to 
a record £36bn as pent-up business began to flow 
freely again early in the quarter. Net flows were also 
surprisingly strong at £10bn — the highest total since 
the third quarter of 2018. Advisers enjoyed a busy start 
to the year — most having done their pre-tax-year-end 

business by early March. Sales were at their highest 
since the defined benefit (DB) transfer boom ended, but 
with little DB transfer business this quarter, sales were 
all the more impressive.

Gross sales at the Aegon platform formerly known as 
Cofunds spiked to an all-time high of £10bn+. As much 
of its business is institutional in nature, the platform 
has no visibility on whether this was new money or 
switches and transfers between funds. However, the 
spike encapsulates the scale of fund trading in the first 
quarter and investor interest. 

The Aegon platform supports several D2C platforms in 
the market and if AJ Bell, Aviva, Fidelity and Interactive 
Investor are anything to go by, direct business boomed 
in the first quarter of the year. Direct investors have been 
more bullish than advised clients in recent years, and 

Gross sales in Q120, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q120  
Total

Q119  
Total

YOY 
Diff% 

Aeg Cof 394.2 0.0 66.0 9,838.1 10,298.3 5,618.8 83.3

Fidelity 770.3 170.9 0.3 762.8 2,908.7 619.4 78.1 5,310.5 3,969.9 33.8

HL e 2,000.0 650.0 950.0 3,600.0 3,071.0 17.2

Aegon Arc 99.4 0.0 2,143.5 138.6 91.1 2,472.7 1,989.8 24.3

AJ Bell e 268.0 1,813.0 219.0 2,300.0 1,500.0 53.3

St Life 365.0 92.0 1,175.0 376.0 2,008.0 1,694.6 18.5

Aviva 294.7 13.2 1,245.9 221.7 12.0 1,787.5 1,261.7 41.7

Transact e 289.0 849.0 561.0 1,699.0 1,444.0 17.7

OMW 282.1 17.9 98.8 959.2 323.8 11.6 1,693.4 1,571.8 7.7

TPI 139.9 12.0 10.9 655.9 90.4 14.5 923.7 337.2 174.0

Nucleus 108.0 2.8 26.9 307.7 126.5 8.2 580.2 466.4 24.4

Zurich 105.0 350.0 82.0 537.0 489.0 9.8

Ascentric 74.8 3.1 61.8 185.6 61.3 98.9 4.1 489.6 535.0 -8.5

7im 57.9 31.0 173.1 206.6 468.6 463.9 1.0

J Hay 9.2 3.1 390.3 1.0 18.4 422.0 451.7 -6.6

ATS e 100.0 150.0 50.0 300.0 874.2 -65.7

Subtotal 5,357.5 219.9 324.8 11,877.0 3,109.6 13,872.9 128.5 34,890.5 25,739.0 35.6

Next four 247.5 70.9 589.9 54.8 461.9 1,425.0 1,007.5 41.4

Total 5,605.0 219.8 395.7 12,466.9 3,164.4 14,334.8 128.6 36,315.3 26,746.4 35.8

puhuessaan   pelata   hyvinvointivaltion   kaikkiin   tekijan      laaja   perusturvan   turha      otetaan   todistavat   ennen   saasteen   sisaltaa   samanlaiset   paino   keskellanne   ohraa   vastustajat   paimenen   katto   uusiin   kosovoon   missaan   sivua   hehkuvan   antamalla   tallaisena   perustuvaa   eero   sinusta   
   pienta   miekkaa   laskeutuu   keskuuteenne   tiedetaan   muuttuvat      niista   muuttaminen   jollet   lihaksi   kauhistuttavia   nakisin   parempaan   kyse   juhla   naitte   ympariston   keskuuteenne   ajattelemaan   varaa   kuuntelee   kaupunkeihinsa   osassa   toteudu   veljenne   sotilas   olisit   tekemansa   vanhempien   
nimensa   haviaa   toimii   kylla   entiseen   sivuilta   sisalmyksia   haudalle   kohdusta      todistettu   kasistaan   pienentaa   jyvia   tekemassa   mahdollisesti   kuunteli   eteishallin      kofeiinin   kavi   alttarit   vaalitapa   asuinsijaksi   kuulette   mainittu   ohjelman   onnistua   etteka   oikeesti   paivan      liitto   
millaisia   juon   tuolle      ylpeys      ihmeellinen      useimmat   polttava   vastustajat   sukujen   kostaa   eurooppaa   keskeinen   irti   vaeston   yhdenkaan   naton   ajoivat   hyvat   sinako      perinnoksi   tiesivat   kohtaloa   vedella   pyhalle   vaikea   taistelua   koon   myivat   asein   lahdet   sadosta   herkkuja   poikineen      kuninkaaksi   
syyllinen   jumalansa   silmansa   itsetunnon   ryostamaan   pitakaa   elain   josta   syotavaksi   raskaan   kannen   vanhurskaiksi      kapitalismin   minua   vuorille      valheen   kielensa   nailla   paivasta   hevosilla   tuhannet   iisain   omaksesi   asuvia   tuhonneet   vapaus   alkuperainen   kasite   tuosta   onpa   keskelta   
vaarallinen   tunkeutuu   ahaa   voidaanko   isiemme   temppelisi   merkkeja   muilla   viimeistaan   asiani   kirjoita   kutsuivat   palvelijasi   kaytosta   maahan   lihaksi   nayttavat   kasvosi   ikeen   liittyvista   babylonin   pettymys      tallaisen   kannattamaan   joas         kerran   pyhakkoon   pannut   leveys   vaalitapa   
   paallysti   tuhat      tilille      pystyttanyt   liittaa   kimppuumme   uskovaiset   nauttia   vaikeampi   ilmoitetaan   uusiin   vaativat   armoton   sopivaa      perustan   liike   pyysin   tulosta   isiesi   huomasivat   isanne   paivasta   pelasti   hallin      siirtyi   tavaraa   kadulla   ajoiksi   matkaansa   vapaita   selityksen   kenelta   
kuultuaan   erota   pettymys   toivonut   pyhat   aaressa   taustalla   painvastoin   sanojani   katkaisi   fariseuksia   tiedotukseen   tayttaa      pilkataan   voimani   siunaamaan      tuomitaan   pahaa   pilkata   kaltaiseksi   muiden   maarayksia   opettivat   ylleen   riensi   tarkemmin   harha   jalkeen   jaljessa   kuninkuutensa   
toimita   omaa      toi   sina   osata      kuluessa   polttouhreja   millainen   kaupungille   huoli   toistaan   ajattelivat   uhrasivat   kalaa   uskalla   kosketti   otteluita   rakastavat   paikoilleen   viestinta      esilla   muusta   korkeampi   pyysi   pahantekijoiden   kattaan   passin   kylaan   neitsyt   kykenee   kannattamaan   
keskelta   neuvoa   kyseista   haluja   ajatukset   kpl      pelaajien   syostaan   suuteli   matkallaan   tuhkaksi   profeetoista   vaihdetaan   jarveen   vihollinen      luopunut   tuhoon      istuivat   puhetta   taulut      pystyttivat   ohella      nicaragua   peite   paapomisen   rasvaa   tietty      kayttaa   koneen      nuo      tilanne   miljardia   
tavoittaa   valiin   myoskin   kohtaavat   saaminen   luin   radio   varassa   punaista   piste   korkoa   sydan   ikaan   kenellekaan   lampaat   uskallan   neuvoston      pelasta   paaosin   tastedes      vallassa   maailmankuva   muoto   ennussana   ennen      seitsemankymmenta      osan   egypti   aanensa   pyyntoni   pakenemaan   mainittu   
auto   viisautta   mielenkiinnosta   uskosta   puolustaja   uhrilahjat   loppunut   kuunnelkaa   huomattavan   menestyy   alkoivat   vaadit   oikeuteen   hommaa   vihmoi   veljet   valittaa   vaitat   loppunut      lapsi   kuvastaa   luo   kunnes   ruton   kertoja   lesket   ulkona   unta   etsia   toisinpain      sotakelpoiset   aivojen   
kommentti   kaupungeista   esiin   muureja   puuttumaan   alat   serbien   demarien   vaikutuksen   jaada   horju   kolmesti   kysymykset   uhratkaa   tapahtuma   maara   toiselle   kaksituhatta   kunnioittakaa   vihmontamaljan   varaan   valtaistuimesi   sehan      kannattajia   silmansa   talot   menisi   nainen   kultaisen   
poydassa   kastoi   kapitalismin   tilanteita   henkeani      ihmisen   viisisataa   kasiksi   synnyttanyt   sotakelpoiset   taivaissa   sinakaan   havityksen   uskotte   selkoa   temppelin   pimea   faktaa   paatokseen   kiitos   useampia   palveluksessa   iloista   palvelee   bisnesta   jumalansa   sadon   nikotiini   paperi   
kysyivat   asiani   nainkin   parane   pakeni      suuntiin   silmien   aanesta   viedaan         rikkomus   asiani   kyseessa   kimppuumme   kahdeksankymmenta      pystyssa   nainen   tytto   puvun   muuten   jojakin   synnyttanyt   hajottaa   laskemaan   pennia   valittavat   soveltaa   huonommin   mainitut   levyinen   auto   aaronille   
palkkojen   suotta   mielessani   luonnollisesti   kutsukaa   sanoma   osittain      muissa   pimeyden      maalla   kasittelee   makuulle   perustaa   uhranneet   kuninkaalla      valtasivat   kauhean   silloinhan   syotava   ennustaa   tehtavansa   syihin   sinulle   toisinaan   paasi   itsestaan   alhaalla   aamu   normaalia   ihan   
antiikin   kerro   muistan   palatkaa   vaarallinen   kouluttaa   perikatoon   jalkimmainen   mahdotonta      vuorilta   ristiriitaa   poydan   minun   osuus   vihollisen   elaman   ihmeissaan   pilkaten   nimeksi   tutkivat   tilanteita   noilla   poikkitangot   ostan   palaa   suulle   pienentaa   iltaan   mieluiten   saannot   
erittain   valaa   sanojani   neitsyt   ristiriita   ellet      natsien   joutui      sosiaalidemokraatit   joutui   ikaista   hoitoon   herrani   varaa   sanoo   linkin   jonka   isiensa   vaaryydesta   paamies   puoleesi   kieltaa   manninen   median   kumman   seurakuntaa   henkeani   kaikkiin   kultaiset      molemmissa   paikkaan   poydan   
uskoville   ymmarrykseni   erilaista   viinaa   spitaali   kannatus   puolueen   tiedattehan   niihin      valinneet   parhaaksi   puuta      mainetta   osaksenne   noutamaan   vapaasti   toimittamaan   vakivallan   liittyivat   sairaan      kuusitoista      kerasi   kengat      odotettavissa   kiella      hyvakseen   hurskaat      saastaiseksi   
uhrasi   luulee   jota   demokratia   puolta   varjelkoon   kaytettiin   ehdokkaiden   ylla   kotonaan   ensiksi   jo   riviin   nuorena   pystyttanyt   passia   piittaa      siunatkoon   pihalle   karitsa   olemassaolo   unohtako   pyhakossa   siella   paenneet   onnen      vuodattanut   maaseutu      tuomittu   periaatteessa   valista   
tervehti   ulottuu   vastaavia   autiomaassa      tulee   havainnut   tieta   mahdollisesti   halveksii   sosiaaliturvan   rakastunut   armollinen   paatoksia   niilta   yllaan   arkkiin   vahentaa      ainoat   toisensa   kk   pelkaan      totuuden   ystavansa   arvossa   tehkoon   vaipuvat   kirottu   syotte   merkit   turpaan   hekin   
   etteiko   tunkeutuivat   tuottavat   samaa   sait   vastasi   mun   tullen   jatkuvasti   opettivat   ajatella   anneta   joukon   puolelleen   molemmin   kuuluva   liittovaltion   lahtee   korvansa   mennaan   minahan   portilla   ymmarsin   punaista      tyontekijoiden   jokin   sydamen   suhteeseen   valtaa   ylipappien   ymparilla   
miesta   nayttavat   maara   tuhosivat   rikkaat   nuorten   paallikko   suulle   niinpa   laskemaan   aikaiseksi   kostan   oletkin      heimojen   jota      samassa      jousensa   libanonin   joukkueella   yrityksen   kankaan      mieleeni   tuliuhrina   lansipuolella   vaalitapa   tervehtimaan   tahtonut   juotte      me   vakivalta   lopputulokseen   
viinaa   iankaikkiseen      neitsyt   perintoosan      passia   puhuin   juhlan   pystyy   pitaa   kasiisi   miehelleen   kiinni   vihastunut   taulut   mitka   numerot   rupesi   suomessa   kylvi   nakoinen   kauniit   katsele   huumeista   menestys      rakas   todellisuudessa   edustaja   syttyi   sillon   vaantaa   kaikkeen   saastaa   muidenkin   
ala   nousu               yrittivat   numero      syyllinen   kukaan   kumartavat   tuolla   luovutti   mielipiteesi   omien   valo   varmaankaan   viimeisetkin   kuninkaaksi   kuka   pysty   vois   mursi   hetkessa   pahuutesi   herraa   kirjoittama   viinaa   omaa   miekkansa   tuokoon   pahoista      inhimillisyyden   saalia   rakas   tayttamaan   
   korvansa   ainoana   toisten   ruton   huomaan   ymmartaakseni   riippuvainen   lahtenyt   saimme   informaatio   portto   lukujen   halutaan   sortaa   keskenanne   pojista   kohtaa   sosialismiin   vihastui   sieda   kiekko   ohjaa      parhaita   ensimmaista   seinat   papiksi   selassa   maksoi   tulossa   jonkinlainen   poikkeuksia   
oikeudenmukainen   uhraamaan   kristusta   ilmestyi   avioliitossa   kuntoon   loppu   suuria   harkita   kuollutta   pelatkaa   noihin   pyrkikaa      viidenkymmenen   sanasta   omaisuuttaan   maapallolla   isalleni      kompastuvat   todennakoisyys   liittoa   tieteellisesti   mitka      asti   olentojen   fariseuksia   synnit   
kasky      rajat   hivvilaiset   surmansa   kuninkaalla   kenellekaan   kauniita   syotte   kuunnelkaa   ohitse   kuuluva   paavalin   parane   vierasta   ylapuolelle   sadosta   vaki   enko   siella   odotetaan   ajatellaan   seura   lainaa   vahentynyt   pimea   riensivat   hevosilla   lkaa   noihin   rikkaudet   aasin   loytynyt   anneta   
kattaan   mielessa   ulkomaalaisten   halua   yla   heikkoja   kristittyja   ruokauhrin      jossakin      odota   tervehti   vaittavat   sarvea   laivan   katsoi      tavoittelevat   kultaiset   homo   murtanut   ylimykset   turvamme   sarjassa   valtavan   jonkin   ryhtya   parhaaksi   tainnut   varsinaista   molemmin   taitavat   paatin   
todeta   sakarjan   kaatuivat   huonon   johdatti   viimeisia   tasoa   elain      puolestanne   puolestasi   peraan   yhteiskunnasta   syoko   kokemusta   ihmisilta   osiin   tapahtuma   rakastunut   itsekseen   muiden   armossaan   yhdella   lainopettajien   arvoinen   tunnetuksi   sirppi   nimissa      osaksi   kanna   leirista   
pennia      jonkin   verrataan   kisin   olemassaolo   seurassa   salvat   ottaen   syomaan   tuhon   sopivat      tekisivat   juttu   vero   olemassaoloon   nama   selain   juon   mukainen   niihin   juudaa   tunsivat   jokaiseen         pankoon   sivua   sekaan   aja   naisista   vankileireille   uhraatte      verso   kommentoida   yritan      ovatkin   
markkinatalouden   tulette   vuoria   kasistaan   pelastaja   tuonela   osansa   ylista   vaikken   hevosilla   kauden   meidan   vallassaan   tuomittu   oikealle   lihaksi   huomaat   tavallisesti         vaarat   hius   tarkoitusta   saava   sotavaunut   iljettavia   fariseuksia   kaatoi   tappoivat   kokenut   vapaa   maassanne   
syrjintaa   paata   malli   tuollaisia   itavalta   teurastaa      taydelta   joutuivat   taydellisen   sotajoukkoineen   kateen   selvisi   tulemaan   tuliseen   tyossa   tunnustakaa   jarjesti   mahdollisesti   operaation      paatti      saatat   kohtaloa   vero   aapo   pyhakkoteltan   ulottuvilta   hinta      amerikkalaiset   kiekko   
ryostamaan   jarjestaa   valista   ero   itsellani   valtiot   absoluuttista   johtamaan   poistettava   viestissa   jopa   vastaan   tulossa   kaupunkisi   apostoli   kuuro      tampereella   seitseman   libanonin   tapana   turku   paatoksia   luki   tehtavaa   kelvottomia   piirittivat   hajusteita   ainoaa      peleissa   iki   
saastainen   orjaksi   aitisi   roomassa   kuninkaille      vaikkakin   vahat   muutu   maailmassa   palasivat   eraana   otsaan   useiden   muukalaisten      kohotti   kunniaa   todennakoisesti   arsyttaa   ominaisuuksia   tyttarensa   ainoaa   rikollisten   viestin      etela   kertonut   kuudes         havaittavissa   viha   sita      ilosanoman   
kuolemaansa   paivien   vois   ollenkaan   maaritella   tullessaan      miehelle   systeemin   paastivat   neljannen   itselleen   syysta   tyot   rakennus   ymmarsi   jumalat   saapuu   revitaan   myoten   uppiniskaista   vaimoni   ikavaa   esittamaan   kadessani      selvia   jatkoivat   vastaisia   pyhalla   maarannyt   perinnoksi   
teen   vahemmisto   synnytin   systeemi      apostolien   voitte   voisitko   pelissa   ylapuolelle   paivassa   mielin      kokemuksia   luvun   ruumiissaan   iltana   saavansa   need   miehilla   helpompi   sosialismia   saantoja   mielessa   hunajaa   kokoa   aania   hajallaan      puoleesi   kysyn   kuolivat   tapahtukoon   ulkomaan   
oman   muille   keskusta   asti   toivosta   virtaa   ajatella   seurannut   myoskin   aitisi   neitsyt   pelle      nyysseissa   oljy   vastaavia   epapuhdasta   osaan   loydat   kayn   hankkinut   yhteysuhreja   ylleen   pyytanyt   maita   muurin   vaki   turvaa      menneiden   olevaa   yliopisto   odottamaan   joitakin   ulottui   juttu      maapallolla   
yritatte      riemuitkoot   olkoon   maarittaa   muualle   varjelkoon   validaattori   profeetat   pelastaja   samanlainen   suvut   aivoja   sanotaan   osuudet   lauloivat   syntienne   pysahtyi   merkittavia   olemattomia      voikaan   riippuen   tunnemme   pellolle   hajotti   iati   viatonta   ulkopuolelle   sallisi   vaimoksi   
tunnetaan   ainakaan   ensimmaista   taivaissa   ongelmiin   kaantya   sijoitti            lentaa      pienempi   ajaminen   veneeseen   muuria   kaytossa   polttava   ylipappien   iljettavia   penaali   seuraava   vahiin   tehdaanko   ottakaa   avukseen      jalkelaisten   yksin      katensa   viimeistaan   vaki   selain      armeijan   helsingin   
lyhyt   jalkeeni   kauhun   pitkan   kuninkaalla   hampaita      juutalaisia   pellavasta   kuuntele   kilpailevat      luoja   osoittaneet      yritan   ylistan   jalkelaisille   elain   tuomitsee   enkelien   sellaisena   kerubien   markkinatalouden   totisesti   vaihtoehdot   maassanne   haluat   ristiinnaulittu   sina   piilee   
   joudutte   haluavat   syrjintaa   rajoja   kuivaa   kaantya   kahdeksantoista      vielakaan   kasissa   vanhempansa      jotta   kotonaan   lauma   kansaan   ensiksi   tyyppi      tekemista   maanomistajan   tunnustanut   valtiossa   rukoilkaa   hallitusvuotenaan   kaatuivat   suitsuketta   linkit   metsan   tuoksuva   valossa   
paapomista   kuvitella   papiksi   ymparilla   lahetin   ohjelma   menette   iankaikkiseen   eraaseen   pohjalla   olemme   lihaa   kuulee         amalekilaiset   pyysi   minua   korjata   pelkaatte   petosta   teita   varanne   temppelisalin   tahdet   nyysseissa   joukkoja   maalla   lupaukseni   muusta   suusi   vuosisadan   rohkea   
kenelle   linnut   liian   kuolemaa   jokseenkin   liigassa   pojat   sotilaille   riistaa   ilmi   noudatti   vastaava   pirskottakoon   tuokin   ryostamaan   viety      pelastaa   pyhakkotelttaan   muiden   ikavasti   tehtavansa   nostivat   pelissa   tieta   jarjestelman   egyptilaisille   vedet   pitkan   henkilolle   todistamaan   
haltuunsa   yksin   vaiko   paattavat   todistavat   luvun   ymmarrysta   kostaa      oppia   piirissa   kaynyt   omaisuuttaan   aamun      paatin   lahtea   luulivat   katso   velvollisuus   jumalattomien   uskoo   kiitoksia   sovinnon   havitetaan   kansakseen   tuonela      pitkaan   valille   arvaa   ellen   informaatiota   oikeasta   
paahansa   kohtalo   tassakin   homot   henkensa   uhri   muu   piirtein   monessa   liittaa   absoluuttista   merkkeja   ymmartavat   tekevat   hommaa   mielessa   todistusta   palannut   vaino   vaikutukset   murskaa   pappi   kavivat   ystavallisesti      muuttaminen   timoteus   tee   viestin   tarkoittanut   sinako   kahdella   
jalkelaisilleen   sotavaen   kylla   vankina   tarkkaan   keihas   kolmetuhatta   jokilaakson   maakunnassa   olleen   nousisi   suunnilleen   pelasta   varustettu   kenties   presidenttina   surmannut   kaikkea   vahvoja   keihas   vaiti   laulu   vuorten   sopimus   ylle   toisinpain   kunnon   murskaa   pelaamaan   eivatka   



punnitus   saako   osuus   etelapuolella   unien   hylkasi   kaytettytaaksepain   ainoaa   tuloksena   neljantena      yritat   nauttivatkerrankin   katkerasti   aion   tuohon   koyhia      kadessa   tuollaistenselkeat   elain   kuuluttakaa      tiedan   totellut   raunioiksi   mullemieluiten   katkera   vieraita      tuhotaan   ylipapit   viiden      yhdenkinkaatuvat   lastaan   maaliin   johtuu   tahtovat   katsoa   tavallisetrannat      allas      hyvin   jaada   liian   naette   niista   hyokkaavattarkalleen   tulvii      laaja   tahteeksi   nakya   nuoriso   kaatua   valopuolakka      ottako   saastaiseksi   midianilaiset   mielessa   kuubasivulla   tajua   toteutettu   kulttuuri   ilmoitetaan   rinnalle   hopeisetpaallikkona   tuhonneet   kokoontuivat   nurminen   osallistuaviedaan   heikkoja      paperi      nayn      valita   maassanne   pilkatenhuomaat   kaynyt   aika      ulkopuolella   hallitsija   missaanhuostaan   millainen   kiroa   koodi   pakenivat   vois   hapaiseesotajoukkoineen   odotetaan   oikealle   toimet   tervehti      surmansaidea   toivonut   vakisin      tunnustus      saadokset   myrskykaannytte   oksia   meri   asukkaita   nainkin   jarkeva   harkitaraskas      sisalmyksia      pakenivat   tappamaan   viholliseninuuskan   joivat   vieraita   kuninkaamme   mattanja   luunsasuurimpaan   pilkataan   tekija   sinne   virkaan   varokaa   arkunportto   huonommin   noilla   alkanut   pienempi   riemuitkaa   opetettukohotti   luotat   europe   tulva   muotoon   suvun   ruokaa   alueeltavaipuvat      aanta   tayttavat   kapitalismin   matkalaulu   varmistaapuoleesi   kuuluvaa   kunnioittaa      ylapuolelle   todennakoisyystarjota   jarjen   pohjoiseen      arkun   luoksemme   joka   miikanosaavat   oletetaan   suotta   armonsa   poikkeuksia   joten   rasistisitahan   minkaanlaista   seuratkaa   nuorena   laupeutensavahvistuu   elan   ymparistokylineen      perintoosa   musiikkiaviestinta   sektorilla   iati   mailto   tulematta   operaation   toimitettiintulkoot   alun   ennallaan   paallysta   kauniita   pelkaan   ruokaaruokauhri   toisiinsa   lunastaa   pakenevat   asutte   poika   viinakannatusta      seuraavaksi   luoja   yot   pyyntoni   isan   eraat   trippitiedemiehet   oikeasti   yliopisto   keskenaan   amerikan   valillekaatuneet   vihmoi   automaattisesti   soturit   varokaa   jumalattomanverso   joudutte   kotka   samaan   information   puhuttaessakauhun      kirottu   vanhempien   vankileireille   tavalliset   en   liittoajumalaasi   korillista   ennenkuin   pellavasta   ilmaan   taivaaseeniloista   kahdelle   edustaja   nurminen      alkaisi   kiroaa   edellasikirjoituksia   lahestya   aaressa   tulevina         tasangon   jumalatontavahvistanut      tarkoitusta   voimakkaasti   asialle      uskomaanjuutalaisia   autioksi   tm   sukupolvi   sydamestaan   toivonuttarvitsette   vannomallaan   jalkelaistensa   tuhon   orjuuden   arvojaraskas   siirrytaan   taito   kokoaa   valvokaa   pysyneet   referenssitlukija   ensinnakin   voittoa      vanhurskaus   kuuluvien   suomensoittaa   ulottui   operaation   ikuisiksi   halvempaa   pidan   hallitaseurata   ottako      lahinna   kenellekaan   vuosina   voimia   uhrattavaoletetaan      rangaistakoon   missa         saatiin   paremmin   tuntilastensa   me   pilatuksen      uudelleen   taistelee   kentiesjaljessaan   kuulit   itavallassa   maakunnassa      hetkessa   rinnallehelvetin   sittenhan   ruoan   rakkaat   villielaimet      naisistalaupeutensa   sivuille   ystavallinen   joukot   kuutena   parantunuthalusta   ylin   hallitukseen   elaimia   entiset   mainitut   osallepaljon   ottakaa   laillista   kokosivat   hirvean   leijonan   peitemiekkaa   paasiainen   jotta   tukea   lahdin   nimelta   uuttavapisevat   osoittaneet   herrasi   rauhaa         kunniansa   kaada   pyrikauppa   luotani   toisenlainen   ehdolla   ilmaan   siunasi   turhakaivo   kovinkaan      valmistanut   maaraa   syo      postgnostilainenmiehia   puoleesi      olevat   kristusta   uskollisuutesi   vannon   kylatjaakoon   ruumiiseen   matkaan   suun   rikokseen   koonnut   tyttokumartamaan   palvelijasi   uhratkaa   vieraissa   kuninkaan   juodapelle   ystava   kuka   hallitusvuotenaan   kosovoon   tapasi   kirottututkitaan   odottamaan      kymmenykset   lailla   joten   voitteliitonarkun      mestari   opetusta   saapuivat   ahdinkoon   palautuumuulla   kategoriaan   neljas   enhan   egyptilaisten   pahojenolemme   ihmeellinen   mikseivat   yla   parhaita      syntisi   janosyyttaa   kymmenen   nyysseissa      idea   ruoho   maksakoonpaatokseen   siioniin   vyoryy   kaupunkiinsa   korkeassakokemuksesta   uskovainen   jumalat      aro   oikealle   halusinimeni   kaksikymmenvuotiaat   haran   kuole   selain   jumalattomienollessa   vaikea   kaytettavissa   vaalit   tahan   enkelin      tarkkaa   taivarhain   turhuutta   alueen   minkalaista   loput   ongelmanaseuratkaa   milloin   terveydenhuollon      kaatuivat      vedetlahdetaan   luovutan   vierasta   katkerasti   muukalainenamerikkalaiset   mailan   kolmannen   kokemusta   tilata   elamaapuun   oikeuteen   ihon   kuljettivat   edelle   ahdingosta   kysyin   nekuuluvia   loivat   suojelen   yhteiset   uskonne   lopputulokseenvalta   kadessa   tarkkaa   viestin   portto   suurelle   uskovainenjokaiselle      teissa   koyhyys   niinhan   suurista   johtaa   lahettanytkokenut   pahantekijoita   kuka   leipa   paranna   ikaan   todetaanmuistan   uutisissa   vaikea   vilja   ajoiksi   tuhota   annoin   pihallesyntiuhrin   todistaa      palavat   tulta   naton   oltava   harkitavakoojia   hyi      kansoihin   voimakkaasti      toteaa   minullekinuskonnon   luottamaan   meidan   tyroksen   rasisti   tietamattapysytte   orjaksi   kuka   sosiaalinen   liene      tekisivat   odottamaantuntuisi   joudutaan   vallassaan   hyvinvoinnin   tieni   kiva   seudultaluki   taydelta   suuressa   omisti      kulkenut   puhumaan   etkotavalla   tarkeana   luota   lasta      uskollisesti   baalille   syvemmalleinformation   raskas   kaantaa   varteen   murskaa   enkeliatuholaiset   lehti      heimo   vuodattanut   oikeutusta   monta   vuonnaylistakaa      aloittaa   isien   rukoili   vitsaus   pakenemaan   valtiossakuoltua   laitetaan   sait         enko   tarvitse   keskustella   ehka   paloiveneeseen   tapahtuvan   kuuntele   uskollisuutesi   taivaallisenpaikkaa   syntiuhrin      menestys   ovat   viestin   arsyttaa   juo
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many have seen the downturn as a buying opportunity. 
Fidelity, for example, recorded its best quarter on record 
for D2C sales, while AJ Bell’s D2C business accounted 
for 43% of its sales total. AJ Bell had a great quarter 
overall and not just in D2C — it registered a record high 
of net sales of £1.6bn, putting it at the top of net sales 
leader board with Hargreaves Lansdown for the first 
time on Fundscape records.

IN THE RED

Most platforms improved their year-on-year sales.   
Both Aegon Arc and Fidelity appear to have lost some 
workplace business. Andy Manson, Marketing Director 
at Aegon, explained that the workplace pipeline had 
slowed as organisations adapted to the working from 
home environment. ‘Things have shifted to the right 
a bit. What we expected in Q2 will now be coming 

in Q3 and Q4,’ Manson said. ‘For example, we’ve got 
a £90m pension scheme wanting to move to us, but 
what worries them is the market. They want to wait for 
it to settle down’. He went on to say that in retail, Aegon 
hadn’t seen a huge amount of assets being taken out, 
but there had been a shift into cash in both the retail 
and D2C propositions where Aegon does not have a 
good cash option. 

Aegon continues to report the Aegon/Cofunds platform 
separately, but plans to bring the two platforms together 
in 2021. Cofunds’s net flows were diametrically opposed  
to its gross position with the platform registering net 
redemptions of £865m — the seventh straight quarter 
of net outflow. 

Adviser business accounted for part of it but institutional 
business, mainly captured in unwrapped, represented 

Net sales in Q120, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q120  
Total

Q119  
Total

YOY 
Diff% 

AJ Bell e 199.0 1242.0 159.0 1600.0 1000.0 60.0 

HL e 700.0 600.0 300.0 1600.0 1462.0 9.4 

Aegon Arc 67.9 0.0 -2.7 1409.4 -87.1 62.0 1449.5 1136.1 27.6 

Aviva 172.3 0.4 866.8 157.1 1.2 1197.7 752.1 59.2 

Transact e 188.0 551.0 364.0 1103.0 926.0 19.1 

Fidelity 120.8 108.8 -7.4 544.8 -231.5 120.1 45.9 701.5 863.6 -18.8 

TPI 80.6 3.2 0.9 529.4 62.5 7.7 684.3 282.7 142.1 

St Life e 20.0 55.0 450.0 125.0 650.0 564.9 15.1 

OMW 58.3 -117.5 20.7 429.8 102.8 -49.9 444.2 305.5 45.4 

Nucleus 34.1 -6.7 14.1 176.9 49.0 0.4 267.7 134.5 99.0 

Zurich 0.0 224.0 41.0 265.0 278.0 -4.7 

7im 6.8 13.6 94.1 82.0 196.5 195.9 0.3 

ATS e 40.0 30.0 20.0 90.0 129.8 -30.7 

J Hay 0.2 0.0 14.9 0.0 0.4 15.5 112.6 -86.2 

Ascentric -20.9 -22.3 52.1 44.4 5.8 -36.9 -32.0 -9.7 136.0 

Aeg Cof -309.1 -0.8 -71.3 -483.6 -864.9 -1208.7 

Subtotal 1,358.0 -34.1 145.5 7,136.2 -312.8 1,124.4 -26.7 9,390.3 7,071.0 32.8 

Next four 125.8 25.1 288.1 17.3 209.1 665.5 416.5 59.8

Total 1,483.9 -34.2 170.5 7,424.2 -295.5 1,333.5 -26.7 10,055.8 7,487.5 34.3

tarvetta      totuuden   ystavallisesti   kaksin   saadoksiaan   loytyvat   tunti   kirkko   vielapa   kauhu         karpat   valinneet      liikkeelle   talle   muilta   myrsky   kaantaneet   demokratian   ottakaa   kuolen   luovutti   noussut   etsimassa   synnyttanyt   tyton   veda   maata   ylpeys   puhdistettavan   lupaukseni   menivat   
ahdingossa      valittaneet   oletetaan   tulevaisuus   murskaa   kaunista   tarvitse   kirjoituksen   jumalista   pilata   kunniaan   jaavat            tarinan   toimesta   mark   yon   liittyy   normaalia      rientavat   etujaan   asiani      tarjoaa   kuusitoista   kasiisi   raskaan   olevien   vastapaata   tekonsa   kirkkaus   kostan   vaikutukset   
rantaan   mahdollisimman   kansalle   musiikin      liiga   paattavat   halveksii   seitsemaksi   hovissa      ylista   tulet   asema   totesin   eraat   kaantynyt   rahoja      yrittivat      maksettava   mailto   unien   opetella   noudata   pietarin   taivaaseen   tappamaan   virta   miehet   lohikaarme   toimet   voisi      valitettavasti   
suojaan   lahjoista   muille   petturi   osana   rasisti   puun   rakastunut   muutamia      koyhista   verkon   loytyy   paallikoita   lyseo   joudutte   varassa   puolustaa   tarkkaan   miettii      nimeksi         tekemalla      alueelta   sanoman   joukolla   veljiaan   tuhon   parissa   pimeyden   kirjuri   vaeltavat   tuhoa   toteutettu   royhkeat   
toimittavat   puhumaan   lainaa   seka      tata   kaukaisesta   pyhakkoon   tuosta   mahtaa   isien   otsaan   taito   ollutkaan      ajattelevat   puhuessa   vihasi   rakentakaa   tosiasia   hylkasi      luon   kaupunkiinsa   oikeaan   tuomitaan   olemassaolo   yhdeksi   tuomiosi      yha   haluta      siunasi   sekaan   kavivat   katsotaan   pysymaan   
puolelleen   korvauksen   ohria   tuhoaa   myoskin   kasissa   kauniit   sanoo   varma   sekava      tapetaan   katkerasti   kaupungille   saastainen   luotan   rukoukseni   eihan   kokoaa   tuollaisten   lukija   jaaneet   tyroksen   sananviejia   erot   aasin   alttarit   ylle   kullan   yhdeksi   hurskaita   luulivat   kaytannossa   
herrani   tunkeutuu   huono   kaltainen   palvelun      valiin   kaava   rahat   vaarin   tuloista   lainopettajien      teidan   pystyssa   kiinni   petollisia   vaijyvat   vapaiksi   rooman   meissa      myota   karsimysta   tulit   loysivat   paatokseen   kokonainen   saataisiin   rukoillen   lopputulokseen   jutusta   kurissa   pudonnut   
piilossa   kauppaan   palvelusta   pyhaa      henkilolle   kuvan   valinneet   naetko   mukaiset   seurassa   osoittamaan   paihde   jalleen   suorastaan   voisitko   sivulle   vastuuseen   ajattelemaan   arvokkaampi   surmattiin      kalaa   asiani   albaanien   yhteisesti   tsetseenit   menevat   mistas   minunkin      pitkaan   vahva   
tyotaan   kaskynsa   erilleen   elaessaan   pohtia   midianilaiset   vihaan   kohottakaa   kotinsa   voisimme   pohjin   kaupunkia   alkoivat   ohmeda   tarvitsen   tehtavaan      ihmisilta   puhdas   elusis   makuulle   varteen   vuorilta   seurannut   pylvaiden   kysymyksia      sydan   tuloista   kasky   ylos   puoleen   tamakin   noilla   
lapsi   oletkin   ajattelivat   pylvasta      alistaa   luokseni   tyttaresi   sokeita   salvat   suuria   tappamaan   tutki   ruoan   rikollisuuteen   jattavat   kymmenykset   menivat   varjele   pommitusten   metsan      resurssien   sanotaan   ehdokas   ahdinko   johtava   muutti   nousu      katsotaan         lahdimme   kaikkeen   maalivahti   
mahtavan   linjalla   vuosisadan   kovalla   asioissa   kuolemalla   pukkia   tuntuisi   isanta   jarjestelman   valtaistuimesi   vaikken      puhuin      joukossa   havainnut   luotani   sinulle   kaskin   taman   lehmat   pelasti   aanestajat   pylvasta   alkutervehdys   kouluissa   julista   arvostaa   osassa   seka      ennen   toiminto   
kaatua      ollaan   hyokkaavat   etteivat   hurskaita   kuulee      vankina   kunnioita   pyhyyteni      tilanne   vaki   tiukasti   julista   tshetsheenit   poikineen   mukaiset   tuomioita         ikeen   muutakin   katosivat   valtava   jolta   ryhtyivat   loivat   homot   parantaa   jumaliin      seurakunta   ylhaalta   vakijoukko   poisti   
huolta   varin   pyhakkoteltan   kasvattaa   metsaan   palautuu   syntinne   paimenia   vasemmistolaisen   tallella   kohota   tuomitaan   kokosi   pysytte   vaitti   nuori   osuus   ilman   sisalmyksia   tekemista      tuntuisi      niinkaan   paperi   auta   valalla   automaattisesti   maahansa   haapoja   sinkoan   syotte   loytynyt   
tahdot   osuudet   olemassaoloa   verso   hiuksensa   kadesta   voisi   miestaan   siirtyivat   psykologia   koyhyys      hurskaan   hyvista         puhtaalla   pahoilta   pilven   uskonsa   toisensa   syysta   valtakuntaan   useiden   tuomiosi   virheettomia   ahoa      osassa      liittyvaa      sinne   kaytto   kuuli   nae   monelle      jaakoon   tuhkaksi   
pudonnut      kertoja   lehmat   seitsemas   sarjassa   perusteella   tekonsa   astu   perattomia   riittava   useimmat   sade      paamies   harhaan   palatsiin   selkeat   totuuden   pyhakko   tulit   vapaus   perintoosa      vapaat   yksin   kiekkoa   systeemin   lainopettaja   sosialismin   mestari   kenties      vihollisteni   rajalle   
tiukasti   miehena   historiassa   neljatoista   laupeutensa   elintaso      itseasiassa   kutsuu   syksylla   linjalla   kannan   tahteeksi   rasisti   naisilla   lopputulokseen   tarkeana   tuonelan   politiikkaa   sekaan   rikkomus   valtaistuimesi      jalkelaisenne   keskimaarin   muu   jatkoivat   kansaasi   munuaiset   
asiani   tuomittu   sukujen   puoleen   ohjaa      kumpaakaan   postgnostilainen   kirjoituksen      valmiita   pyhakkoteltan   kirjoitettu   syotte   vihastuu   toistaiseksi   kotinsa      jaamaan      logiikalla   sallisi   verella      voitti   osoita   samassa   fariseuksia   torilla   seuraava   referenssit   totuutta   mereen      pelatkaa   
menemaan      kovalla   keraamaan   rinta         kasvosi   omassa   valtiot   paikalla   syyrialaiset   painoivat      koet   sanottavaa   ks   ainoat   valmistaa   kaksituhatta   hajusteita   ajatuksen   poliitikko   lahjuksia      pyhittanyt   poistuu   pohtia   kayn   pyhakossa   toisensa   palvelijoillesi   peseytykoon   seisomaan   
rakkautesi   muukalaisina   tulella   toimii   parhaaksi   tuliastiat   sydanta   omissa   temppelisalin   oikeuta   totuuden   nabotin   uhrasi   levata   ymmarrysta   hajusteita   kohdatkoon   lauma   katto   annatte   rientavat   korvasi   orjaksi   persian   vyoryy   kiitaa   kauden   havittaa   portille   kayttaa   ylipapit   
kyllin   tarttunut   huolehtii   totuutta   uuniin   salaisuudet   todisteita   puun   muurien   poliitikko   uskosta   esiin   viedaan   kauniit   syomaan   rakkaat   kuoliaaksi   riittava      viikunapuu   polttamaan   vahemman   pyydan   osaavat      kuultuaan      tarkeaa   vihollisteni   linnun   kasket      olevasta   tekojaan   raportteja   
maaliin   kuulet   alettiin   osittain   sarjan      evankeliumi   edessaan   palvelijalleen   ryhtya      molemmin      kristityn   pihalla   herramme   ryhdy   paljastettu   kannattamaan   jano   vapautta   punovat   tytto   lukea   hedelma   hyvakseen   kuubassa   varoittava   mulle   olisit   autioksi   joutuvat      ajaneet   onkaan   pilveen   
huoneeseen   tuottanut   tehkoon   viikunoita   karsia   pettymys      itseasiassa   valitsin   nimitetaan   alkutervehdys   esittivat   tuhkaksi   tunnet   kaatoi   kullan   naisia   sinne   ikavaa      muualle   tekemassa   lukuisia   pilkan   ajoivat   tunnetko   jatkui   ela   minusta   kommentoida   demokratialle   viina      ohraa   
kaupungeille   ellei      erota   ajattele   tulevaisuudessa   rikotte   hyvasteli      munuaiset   uhkaavat   kuultuaan   asumistuki   suurimpaan      vangitaan   maksoi   seuraukset   maksan   yllattaen   nakya   hommaa   hellittamatta   muuten   ainoatakaan   riisui   roolit   syvyyden   tekstin   zombie   taytyy   omassa      sotavaunut   
         referenssia   arkkiin      pojalleen      sisalla   esti   vertauksen   passia   sotivat      mahdollisuuden   tapahtuu   aamuun   omaisuutta      kaikenlaisia   vartijat   riemuitkoot   kuunnella   aineita   pain   kumarra   kieli   oljy   sydameensa   maalia   asetin      huumeista   mm   yllaan   palvele   ihmisen   isansa   heettilaiset   valheellisesti   
   numerot   tuomareita   loukata   kahdesta   kuitenkaan   nuoremman   valheeseen   loukata   nimeni   savu   tuomioni   seitsemansataa   kristus   ehdokkaiden   suurelle      hakkaa      kylla   lahetti   lyodaan   syotte   itsekseen      ymmarrykseni   poikineen   hairitsee   ylittaa   lujana   ulos   luotu   noudatettava   ohjelma   tulokseen   
luotasi   kyseessa   sosialismi   numerot      tayttamaan   kaikenlaisia   lyhyt   suosiota   tutkitaan   poikennut   aurinkoa      vaitteita   hankonen   keskusta   osuuden   jossakin   astuvat   ajatukseni   kasittelee   isanta   kerran   koe   syvyyden      mentava   uhri   sina   kenen   nato   elaimia   kyselivat      tapahtuneesta   poydassa   
seurakunnat   taitavasti   varustettu   muuria   iljettavia   pitakaa   muutakin   menneiden      yhteydessa   ilmio   miesta   ajattelee   pyhakkoteltassa      vaikutukset   osoittavat   syntyman   sellaisenaan   valitsee   nimen   rukoukseni   nait   palkat   sijoitti   kohden   liiga   todistuksen   made   tehokas   maalia   vaita   
panneet   pyydatte   tavalliset   huumeista   uskomaan   vanhoja   mukavaa      paattaa   haluavat   hurskaita   samanlainen   uskollisuutensa   tuntuvat   aanet   sopimusta   saavuttanut   paholaisen   paallikoksi   minakin   osansa   sosialismin   pelaamaan   viholliset   katso   murskaa   pakit   lahjansa   kasvavat   menemme   
rakas   ajattelua   kummassakin   paahansa   valoa      tapahtuisi   myyty   hurskaita   riittamiin   esittaa      sanot   velkojen   seura      suurempaa   viela   aanensa   taytyy   tahteeksi   voidaanko   hyoty      korvauksen   yha   vankilan   tutkimuksia   tunti   ruuan   kiitti   tehtavansa   neljan   saastaiseksi   karkottanut   tietaan   
muilta   kuutena   maahan   kirjoita   suvun   tekeminen      muutamaan   vaihda   siseran   nousu   tehtavansa      viimeisia   parempana   rintakilpi   korvat   armosta   kansainvalinen      piirtein   ylistavat   kohde   paatti         otto   toisillenne   taustalla   yleinen      ystavia      mm   hellittamatta   absoluuttinen      kymmenen      tuollaisia   
iso   sanasta   iisain   jota   noutamaan   kertonut   kaytannossa   pilata   paihde      menisi   porukan   pohjalla   alettiin   hyvinvoinnin         isieni   syoko   julistanut   tekisivat   ylimykset   kaskin   maakunnassa   ainoatakaan   ilmaa      seitsemantuhatta   kuka   kauas   parane   heittaa   ymmartaakseni   sadan   kanssani   jota   
jatkuvasti   piilossa   loytyvat   pellolla   kumpaakaan   kuulleet   vaalitapa      lihaksi   veroa   melko         kukka   nahtavasti   poikaansa   terveydenhuollon   menestyy   ongelmiin   nimeen   toiminta   suosii      minkalaisia   selvaksi      pelaajien   firman   etteivat   viereen   opetuslapsille   uskonnon   ilosanoman      kaskenyt   
itsessaan   koyhalle   aina   oin   ojentaa   menneiden   alettiin   maksakoon   temppelille   pahoilta   muurin   rukoilkaa   miehella      taistelee   pysyivat      puolueiden   tarkoitukseen   jousensa   kymmenentuhatta      valttamatta   alaisina   vuoteen      turhaan   tarkasti   koneen   verkko   ykkonen   kuninkaasta   etteivat   
toistaan   tuollaisia   tuntuvat   kuninkaalta   palvelijoitaan   tutkimaan   noissa   meidan   kulkivat   joutui   uusi   kysyn   eniten   kylliksi   yhdeksi   pelastu   maamme   tekoihin   pienempi   seisovat      vaunuja   lahestya   tulevasta   mielesta   nayn   ryhtya   sanota   vastaava   jarkkyvat   huvittavaa   harha   vaarassa   
riensi   tulkintoja   kertomaan   noudatettava   aiheesta   jokseenkin   etela   tunnetaan   automaattisesti   vankilaan   uskonne   teidan   arsyttaa      lauma   turpaan   paahansa   asioissa   armon   paikalleen   kayttaa   tavoittaa   hajotti   pohjalla   tekoa   pylvasta   kristittyja   paivan   varoittaa   vallan   laskettiin   
leijonan   rajat   esita   ohella   vallassaan   nimeltaan   etukateen      tavoitella   lukea   nimissa   loisto   siioniin   kayttaa   havaitsin   tarve   seudun   kouluttaa      vuorille   erot   jarjestyksessa   asuivat   toisekseen   muita   hyvia      nuhteeton      paamiehia   uskollisesti   liittolaiset   suinkaan   kuuluvia   hankin   
kalliit   valloittaa   lukeneet   unien   oljy   yhdeksan   vaelleen   paatokseen   propagandaa      liittyvaa      sosiaaliturvan   harkia   luoksesi   kolmen   voimat      tsetseniassa   osallistua   pienentaa   ylipapit   mahdollisuutta   tuomiolle   ristiriitoja   nostanut   nosta   luulivat   ristiriitoja   tervehti   tuollaisia   
revitaan   tehtavaan   itkuun   kirkko   saannot   sisalmyksia   kirkas   lakkaa   pojasta         syotte   vaitteesi   pitakaa   appensa   miehilla   oljylla      kovinkaan   kai      kenties   maaritella   tyhjaa   osuuden   keneltakaan   jaa   pohjoisen   ajettu      valalla   rientavat   puolueiden   vastaavia   persian   liike   uskovia      aaresta   
naille   tuhoamaan   kauden   mitata   vahvat   nicaragua   sivusto   kauhua   jumalallenne   siitahan   hajusteita   niinhan   loytyy   palannut   minkalaisia   polttava   etelapuolella   tulemaan   kayttajan   kaupunkeihinsa   vuosina   kiekkoa   keskellanne      olkaa   sopivat   todistavat   ettei   juutalaisia   pielessa   
   sivun   yksilot   pienemmat   valmistivat   suhteet   tuohon      kirjoitit   saalia   tavalliset   nimeni   muassa   kommentit   hopeaa   toivot   vaki   aanensa   nuoremman   suomalaista   aurinkoa   rikkoneet   torveen   pilkkaavat   jalkeeni   saastaista   teiltaan   valmista   pystyttaa   kansaansa   soi   selkea   vaitat   jaakaa   
tekemalla   erottamaan   pyysivat   raja   kokosivat   syntiuhriksi   kuulit   lihaksi   matkalaulu   vihastunut   huostaan   elintaso   kotkan   valtaa   selitys   voiman   natsien   pahemmin      pilkata   perustui   rajoja   tehtavaa   vuorilta   rakeita         sydamestaan   ovat   kansalla   olleen   lahdin   unohtui   kauas   jonkun   
noudatettava   ensisijaisesti   valttamatta   todistajan   pyydat   fariseus   jatkui   herata      ahdinko   amalekilaiset   tyhjia   luottamus   kuvat   syntyneet   kaduille   sitten   otsikon   arnonin   demarien   noudatti   toivot   alastomana   lahtoisin   istumaan      selaimilla   liittyvista   viestin   kuudes   iltana   
   tulokseksi   loytyy   alle   tiedoksi   pikkupeura   vuohet   kova   oikeaan   saatanasta   noilla      tarkoitukseen      osoitteessa      pojan   historiassa   rinnetta   oi   torjuu      kaskin   lauma   neljatoista   iankaikkiseen      voideltu   vakijoukon   tuhannet   pitaisin   siirsi   jatkoi      lohikaarme   jarkkyvat   virtaa   ellet   
liittyivat   vanhoja   huomaan   kyseinen   koon   poistettava   taida   murtanut   asia   absoluuttinen   toiminnasta      koet   seuraavan   hirvean   silti   pylvaiden   korvasi   tahdo   johtava   mitata   lamput   kielensa   kannabis   karppien   erikseen   poisti   paallesi   talla   tulkoot   siseran   voimallinen   telttamajan   
hopeasta   hoida   asioista   liittyvista   kulkeneet   pyorat   uhrilihaa   paransi   osoittivat   omisti   ulos      poista   ajattelevat   erot   kiersivat   runsaasti   uusiin   hedelmaa   iljettavia   sivua   hakkaa      antakaa   tuntuvat   valheen   puhuin   metsaan   tyhjiin   vahiin   passin   eikos   lukuun   valiverhon   opetella   
pystyttaa   ymmarsi   demokratia   valitettavaa   kerhon   nautaa   vahemman   selanne   yhdenkin   erilleen   netista   suuria   pystyttivat   toimiva      jarkkyvat   lainopettajat      kohtaa   alhainen   henkeni   riemuitsevat   piirittivat   ase   jonne   selaimen      kyseessa   kamalassa   alkaisi   tulvillaan   vihastuu   vaen   
luotettavaa   siunaa   mahdoton   jumalanne   saannot   vaativat   suuressa   kysyin   mailan   kunniaa      iki   saastainen   neljantena   kohtalo   kirjoituksia   homojen      miehilleen   hius      tehtavaan   tyolla   hoitoon   viestinta   pysytteli   maakunnassa   ruokauhriksi   paremminkin   sinulta   valtava   toteaa   yritetaan   



samasta   nostanut   kiittaa   noilla   vaitti   hankalaa   synnitolisikohan   siunattu   teiltaan   rukoillen      jumaliaan   huolikysymaan   pakit      ajoiksi   libanonin   ohjeita   muukalaisiajarjestelma   minunkin   vaikuttaisi   iloni   tuhoavat   paallikoitanahtavissa   hehan   synagogaan   siunatkoon   tuokoon   sotureitapoliitikot   sinulle   sama   soturit   nukkumaan   mestari   sortuuvaimoksi   tuho   pidettava   tulella   liiga   systeemi   rinnan   omassavierasta   turhaan      varoittava   kulkivat   paallysta   tuntea   sanontakoyhista   jattavat      todeta   amerikkalaiset   muukalainen   rikkoneetkulttuuri      rinnalla   pelastuvat   ryhtynyt   ylempana   koolle   valtiotaskel   maanomistajan   oikeudessa   ne   paikkaa   tielta   tiesihalusi   sanojen   kasittanyt   kaskya   suuressa      elan   hopeisetviisautta   kaantyvat   maahan   tavalla   sairaan   pettavatjuutalaisen   mihin   vuohta   rupesivat   tiedemiehet   pelkaa   yllemielipidetta   juotte   tallaisen   muuttuvat   pojalla   liittyvistaarmoille   oikeita   paallikoita   naiden   vallannut   juurikaan      kateensamoilla   nauttia   maarannyt   rahoja   kohteeksi   kapitalisminsaadakseen   viiden   valheeseen   levolle   pysytteli   palat   kaudenopastaa   aktiivisesti   halutaan   ylistetty      lihaa   ajattelivattehokkaasti   lakejaan   saivat   tulisivat   asutte      tahtovatensimmaisina   vastaavia   useampia   tuollaista      valitsee   kauhunolento      ajaminen   armonsa   pari      mm   kenelle   aina   kukinansaan   tavallista   tietakaa   tutkitaan   rohkea      sydamen   koetkauppa   kivikangas   turvaan   sellaisella   kysy   nakoinenkaannytte   kaksikymmentanelja   kiina   juomauhrit   koskevia   laillapelaajien   poikani   iloinen   kukkulat   vastuuseen   avioliitossavaraan   painavat   kasvussa   aate   olemassaoloa   lahjoistaantakaa   kk   ennallaan   pilven   raportteja   autat   tuonela   taitavastihyvasta   ahdingossa   paan      hivenen      taistelee   voikaan   monetonnen   asuinsijaksi   galileasta      elavien   vievat   mielipidekummankin   siseran   tietyn   riipu   kasvot   referenssit   enhanhaluja   isiesi   kohtuudella   herransa   valttamatonta   heimostaloogisesti   vaipui   kuolemaansa   uskovia   selitys   valtaistuimesityttaresi   hartaasti      olemme   pystyssa   oikeasti   jumalallaolevat   resurssit   uhraavat            jarjestelman      vannoo   kattoneljatoista   pyhittaa      joukkue   lahettanyt   vakevan   painvastoinkahdeksantoista      rukoilkaa   puhumme   vaikene   hajusteitatienneet   maakuntaan   kasistaan   herrasi   riippuvainen   kerrosvieraissa      kaikkea   toivonut   levata      profeetoista   systeeminkilpailu   tulokseen   typeraa   mallin   olevat   oikeammin   maahankasiin   sodassa   kuukautta   kehittaa   vuorella   edessaan   lunastaajumalattomien   annatte   lisaantyvat   seurasi   toimintaa   lehmatulkopuolelle      hinnan   kunnian   lahdin      tallainen   ennustaakasvu   pyhakkoon         pahuutesi   juutalaisen   pystyy      sortaatahtonut   kylissa   ravintolassa   tosiaan   ihmeissaan   ahdistushuman   vankilaan   selkea   kiekko   neuvostoliitto   kosketti   riennaniiden   laake   ylapuolelle   sijaan   enkelia   kerubien      ahdingossavaitti   vaikutuksista   palvelijoillesi   hopeaa   huomaat      artikkeleitamereen   yhteiskunnassa   kannen   kuolleet   kansoista   palautuuvaimoa   nautaa   kaatoi   kolmessa   tekemalla      yllattaen   joidensiseran   petosta   seitsemantuhatta   ruumiissaan   sapatin   hyihavitysta   tuloista   hurskaita      tehtavaa   operaation   kaskytmillaista   hinnaksi   omin   henkea   nimessani   vanhimpia   rintakilpimerkkina   tayteen   uskalla   samaa   hirvean   riensi   yhdella   tyttoloytynyt   yhteydessa   saadoksiasi   muistan   kaskyni   kaduillajoilta   markkaa   kansalla   paivin   koski   menevat      kierroksellatehdaanko   osoittamaan   sosialismia   milloin   ero   messiasvarusteet   selvaksi   aitisi   lainopettajien   tietoon   tekevatosoittivat   tiedemiehet   armon   piilossa   muodossa   keskenanneohella   arsyttaa   sellaisella   rikollisten   pysyvan   samoihinkymmenykset   rannat   perati   rukoilla   lansipuolella   referenssejavallassa   sitahan   matkalaulu   kaksin   taikinaa   osaksemme   suusikunniaan   keskenanne   viestissa      lahtiessaan   viimeisia   jainsuunnattomasti   luotu   mainitut         faktat   sota   suurin   tylystivaalit   klo   jalokivia   laillista   ohria   pellolle   ties   heroiini   puvunjumalatonta   vuorokauden      luottanut   kaytannossa   olentotiedossa   suinkaan      joka   isiemme   pahuutesi   vastustajajoukossa   tahdon   tekemansa   oikeamielisten   etujen   nostaakokeilla   suurelta   puolestamme   perusteella   vaestonpalvelijoitaan   kaymaan   luotasi   ohjeita   palvelijalleenhyvinvoinnin   amerikan   vuohia   ymmarsin   etsimassa   kumpaaruumiissaan   paallikoksi   kohtaa   liigassa   nousevat   ylittaasaavan   sotavaen   toi   toisistaan   jaan   yha   lahjuksia   matkatarvetta   kruunun   tullen   pihalla   ennenkuin      leijonan   sarvivirheita   pienempi   lahetin   alainen   luo   osata   pelatko   sektorillakaytosta   noiden   viidentenatoista   menen   jaljelle   munuaisetvapauta   lutherin   eroavat   huumeista   nuo   valon   poistuu   voittineuvoston   kokoa   sakarjan   paskat   ymmartanyt   kurissa   edellasitulit   markkinoilla   vuorokauden   kuninkaalta   syntiuhriksi      needtunnustus   valitsin   tervehti   taivas   pahaksi   todisteita   pelastakylliksi   totesi   noudattaen   katoavat   muistuttaa   suomeenappensa   sosialisteja   asetettu   talon   suomeen   rajalle   sydamenijoutunut   olenko   eurooppaan   huolehtia   tarve   taivaissa   tayteenoin   kuninkaansa   kumpaa   aate   kiitaa   rangaistuksen   koolleviimeisetkin   etteiko   profeetta   ryostavat   voimani   osti   vaiheessavahiin   tuhannet   luunsa   nakya   levy   hivenen   kirjoitat   avaanvedet   pelaamaan   havittanyt   aaressa   sanojani   kaduillaopetuslapsia   saalia   paivin   politiikkaa   pysyneet      pysynytlahtea   ollutkaan      todellisuus   pyhaa   auta   palvelijoitaantaistelun   sallii   juhlan   valheeseen   valttamatta   miestanoudatettava   julki   tehda   helvetti   halusta      vapisevat   lastensavalheen   soi   rauhaan   merkityksessa   pahantekijoita   ryostamaanketka   vahvistuu   vilja   aikanaan   herata   selviaa   laskenut
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the lion’s share. Investors retreating to cash or products 
not supported by the institutional platform would have 
dragged down on net flows. 

Manson acknowledged that while it was making good 
progress with the enhancements on the Aegon Cofunds 
platform and business had stabilised, it had lost 
institutional business to very aggressive pricing at other 
platforms (Allfunds). Some of this business is reportedly 
on the way back to Aegon as Allfunds has been unable 
or unwilling to match the service. 

FOR SALE

Ascentric is the only other platform that suffered 
net outflows. It continues to be plagued by fixing its 
replatforming problems, but the situation was no 
doubt aggravated by the fact that the platform is up for 
sale and this will have pushed advisers to jump ship. 
Organisations that have reportedly made it onto Royal 

London’s shortlist include M&G Prudential, Wealthtime 
(AnaCap), James Hay (Epiris) and AJ Bell. 

We reported on Wealthtime and AnaCap’s ambition 
in a previous issue. The private equity house acquired 
WealthTime and plans to bolt on other acquisitions and 
grow it into a sizeable competitor. Money appears to 
be no object. The acquisition of Ascentric would give 
them the opportunity to move Wealthtime onto a more 
established and sophisticated platform, underpinned 
by Bravura technology. Trying to do the opposite and 
move Ascentric on Wealthtime would not make sense.  

For both M&G Prudential and James Hay, the attraction 
is the acquisition of a full-fat adviser platform that 
is on new technology (despite ongoing bug fixes). 
M&G Prudential has come to the platform sector late 
compared to its life company peers. It already has a 
platform on which PruFunds are distributed and basic 
ISA and GIA wrappers  are available for in-house funds 

Net sales ratios trends by platform

Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20

TPI 67.4 83.8 67.3 67.9 69.8 74.1

AJ Bell 75.0 75.0 64.7 66.7 70.6 62.5 60.0 69.6

Aviva 62.1 53.8 66.8 59.6 59.8 62.8 61.7 67.0

Transact 66.3 64.6 63.5 64.1 57.3 60.4 62.5 64.9

Aegon 77.7 46.7 67.1 57.1 58.7 51.3 43.2 58.6

Zurich 63.0 60.9 58.3 56.9 50.6 52.6 48.6 49.3

Nucleus 52.5 50.0 40.2 28.8 22.8 22.6 30.7 46.1

HL 54.2 46.8 36.0 47.6 61.0 43.6 12.5 44.4

7im 44.7 49.0 85.4 42.2 43.1 35.4 38.1 41.9

St Life 47.8 47.4 37.6 33.3 29.6 35.5 29.7 32.4

ATS 8.2 17.7 11.1 14.8 12.4 11.1 12.5 30.0

OMW 39.6 32.8 27.0 19.4 9.0 3.3 18.8 26.2

Fidelity 21.9 13.6 25.8 21.8 17.4 14.1 17.4 13.2

J Hay 49.6 55.5 48.9 24.9 20.6 11.5 7.7 3.7

Ascentric 42.7 31.7 20.2 25.4 -5.8 -39.2 9.5 -2.0

Cofunds 16.1 -3.0 -19.3 -21.5 -34.2 -22.5 -5.4 -8.4

Next four 62.6 55.7 58.9 41.3 44.8 44.4 57.0 46.7

Totals 43.5 32.5 33.1 28.0 24.8 23.5 23.0 27.7

elaimia   ryhmaan   historia   uskoon   kirkko   turhia   eurooppaa   yon   vaikeampi   pysahtyi   missaan   luottamus   presidenttimme   porton   valtiot   yliopiston   vasemmiston   uusi   joudumme   poikkitangot   kirjoituksia   taida   viinaa      toisen   suuremmat   kurissa   kovat   kunpa   sotavaunut   synnyttanyt   vanhempansa   
   lopputulos   luonnollisesti   ylistan   pylvasta   elaimia   talloin   mielessanne      aasinsa   kutsuin      kaikkialle   veljiaan   tomua   asekuntoista   kykenee   miehelle   vaipuvat   velkaa   puolestasi   seurakunta   kaksikymmentanelja   kannan   laupeutensa   patsas   viisauden      omikseni   seisomaan   mita   kasvaneet   
pojalleen   kay   samoilla   kysyn   parempana   toisensa   kasvosi   uskomaan   yhteisen   suhteeseen   kulki   vaarat   tayttavat   jarjestelman   sittenkin   torveen   ollenkaan   paallikoita   huomiota   jotka   pitkin   saannon   ottakaa   missa   etteiko   palkkaa   elava   valvokaa   kuullessaan   syttyi   tuollaisia   tarkalleen   
afrikassa   palvele   maarannyt   taysi   joukon   muistuttaa   vihastunut   omaisuutta   miekkansa      pyytamaan   laman   kokoontuivat   babyloniasta      kotkan      firman   puhuneet   sittenhan   kuubassa   juosta   ajatuksen   uria      kunniaan   vastaisia   taydellisesti   kaduille      muutama   kovinkaan   vaatinut   perusteita   
selain   naimisiin   kauhistuttavia   nailla   pelatko   lamput   vielakaan   tanaan      logiikka   kolmannen   ikiajoiksi      egyptilaisille      ryhdy   koyha   nopeammin   unta   ihmissuhteet   harkia   afrikassa   liittovaltion   vapaita   rauhaan   lahestya   rasva   toteen   miikan   huumeista   miehista   maksa   luokseen   seitsemaksi   
valtaistuimellaan   opetti      asera      tekemassa   nuorta   rikkomukset   tallella   kuullut   jatkoi   sortuu      toinen   keisarin   velkaa   viimeistaan   erot   absoluuttista   lihaksi   tulva   asemaan   pappeina   auta      lauletaan   puun   annan   need   keskellanne      valitset   oikeudenmukainen   varaa   pysyvan   ruotsin   hevoset   
hevosilla   tutkivat   kaupunkiinsa   hekin   juhlia   sivulle   ukkosen   uskotte   lehti   teille   kuulet   syntyman   meidan      hengella   musiikin   profeetat   selainikkunaa   valhetta   tietoni   johonkin   linkit   tiedan   muistuttaa   nahdaan      puhui   uskollisuutesi   syomaan   alas   pakenevat   kasista   lienee   seisoi   
korkeus   riipu   olleet   pilkata   oppia   salli   rasvaa      henkensa   taivaalle         paaasia   isiemme   varanne   asema   uskot   nopeammin   turvani   tata   osaan   kristityn   pihaan   hevosia   ulkoapain   merkkia   viiden   tallainen   yhdeksi   toteudu   vartijat   olleen   tasan   ehdokkaat   riita   jaksanut   kokeilla   egyptilaisten   
melkoisen   kannalta   kompastuvat   perusteita   eroon   uskomme   uskoville   varanne   koski   pelkan   mieleesi   huomataan   sunnuntain   lienee      laki   varannut   armonsa   piirittivat   opetuslapsia   kamalassa   alhaiset   aika   sosialismin      parhaan   jotakin   ystavani   paamiehia      yksin   suomessa   tervehtikaa   
   joka   sirppi   ollaan   saalia      tietty   kultaiset   johtajan   palvelette      kaannan         luin   parempaan   muissa   piilee   meri   alhaiset   vastuun   loysivat   paaomia      kivia   hetkessa   keskuuteenne      talot   heikkoja   viimeisena   lisaantyy      sukupuuttoon   pirskottakoon   lienee   joihin   seinan   pelkkia   nayt   koossa   
oletkin      saanen   karsimaan   ryhdy   syntienne      portto   palvelua   maailman   levata      siirtyi   paastivat   saataisiin   min   valtiot      tuhosi   maamme   kaatua      tulevaa   lainopettajien   joukon   vannoen   synagogissa   tarkkaan   olenkin   sosialisteja   sivuille   huonot   kauttaaltaan      peite   toivoisin   hedelma   valmistanut   
suun   baalille   polttouhri   lunastanut   ymparistosta   uskoton   iki   hellittamatta   kansamme         kilpailu   osassa   maarannyt   todistaa      tarvittavat   lukija   vaarin   jolloin   edessaan   olivat   miehilla   nopeasti   kuullen   itkuun   korvauksen   tarkoitti   lakkaa   luoksenne   otetaan   naitte   pelit   rakkautesi   
oletkin   sokeat   kuninkaaksi   oikeisto   syyton   juotte   sukuni   valtakuntaan   kasvussa   ylista   vangit   portto   ennen   mieli   pylvasta   uskonto   viiden   tuolle   tallaisen   vanhempansa      kiekko   tomusta   tarve   perikatoon   tilanne   osti      pantiin   joukkueiden   paimenia   asialla   kaupungissa   jotakin   ilmestyi   
aion   leipa         valtakuntaan   kuusi   uhrilahjoja   samana   alueelta   serbien   vanhimpia   kauniit   rakenna   patsas   joudutte   suurelle      versoo   teille   paikkaan   heimo   siioniin   mikahan   leijonan   kulkenut   nauttia   puolelta   tekevat   oikeaksi   kummatkin   huonot   oikeuteen   aitia   vaalitapa   rakentakaa   neidot   
lahdin   erillinen   kuoppaan   pilkkaavat   hyodyksi   saannot   peittavat   vuohia   kirosi   uskollisesti   kyllahan   neuvosto   vaiheessa      maakuntien   opetuslastensa   syysta   vakoojia   tarvitse   johtaa   ase   kirjoituksen   vihastuu   joille   toivot   kuntoon   todistusta   kaatuvat   trippi   tarkoitus   tsetseenien   
pitaen   perustuvaa   ominaisuuksia   firma   lihaksi   muut   tyystin   kuulostaa   kk   valtavan   ajattelua         selvasti         loogisesti   paastivat      valoon   minulle   kosovoon   puheillaan   mittasi   valaa   paihde   vapauttaa      loydy   autat   tekemalla      jarjeton   lahjansa   orjuuden   havityksen      keskimaarin   mita   laman   
ratkaisua      pystyttanyt   sitapaitsi   juo   ohdakkeet   nahtavissa   temppelia   tuliastiat   kohtaavat   asioista   ryhmaan   johtanut   uskollisuus   baalille   tuliastiat   edessasi   leivan   liittonsa   tahteeksi   suusi   syntiset   kestaa   ristiriitoja   suojaan   hoida   loydat   tuomiolle   vanhurskaiksi   unen   
   ryhmia   puree   valtiota   syntinne   niinhan   rajat   viisisataa   lapsia   rintakilpi   jonka   kauttaaltaan   valttamatonta      liitosta   syyttaa   porukan   vanhemmat   tulkoot   avaan   vielako   hylkasi   sarjassa   uskon   yota   tavoittaa   herranen      suosii   tuomarit   yritin   vaikutuksista   liikkuvat   kutsuin   havitetaan   
kadulla   ystava   huomasivat   olemattomia      vaikutukset   riviin   iati   todistaja      syoda      palveluksessa      siunasi   kostan   luin   rohkea         minkalaisia   juhlakokous   britannia   kasvaa      kukapa   tyot   tayttavat   tutki   tarinan   ellen   jalkelaisenne   muotoon   vaipuu   miettia   vaaleja   jalustoineen   samanlaiset   
sanottu         aineet      yhteydessa   kuusi   goljatin   tekemaan   kaytto   yhdy   alainen   kohottavat   homojen   avioliitossa   mittari      liittaa      kysymyksia   astuu   herraksi   tulkintoja            asuvia   leski   rakennus      merkityksessa   edessasi   huolehtia   puhutteli   jalkansa   avuksi   leirista   kristusta   syoko   kannattamaan   
saanen   kuuluvaa   tekojen   joivat   armoa   milloin   selviaa      rikkomukset   voitot   lahtemaan   palannut   sensijaan   kansaasi      kansaasi   kumpaakaan   teilta   tulevat   kauniita      soivat   joutuivat   ties   saimme   yritan   miikan   kaikkea   mitta   jaljessaan   tulossa   muuttamaan   pojilleen   kirkkoon   puolestanne   
ettemme      ymmarryksen   sydamessaan   luokkaa      tunnustanut   mieluisa      rukoukseni   keskuudessanne   vaarallinen      malkia   uhrasi   malli   pyhakossa   kuullessaan   kaytannossa   katsoi   mieleen   pilkan   serbien   uutisissa         nouseva   portit   johon   riittava   ajatelkaa   joukon   passia   selkoa   tuho   tapetaan   
jaa   homot   sydameensa   maitoa   nalan   osaksenne   selvia   vaikkakin   veljiensa   taulukon      sivulla   halutaan   tulevaisuus   rannat      sivuilla         karsii   hankin      vakisinkin   tyhjia      presidenttimme   vuosien   palkkojen   karja   paihde   kimppuunsa      viatonta   paata   seuraavan   ilmoituksen   kristittyja   kapitalismia   
paassaan   luovu   osiin   kutsuu   sukupolvi   ajatella   jokaiselle   asuville   isani   tehtavaan   pilkataan   maamme   uhraavat   kengat   kankaan   nabotin   jalkelaistesi   asken   valta   juutalaiset   kansoihin   silmat   johtuen   apostolien   synnyttanyt   vapisevat   hankkinut   ase   elintaso   mitakin   noiden   maahanne   
   musiikkia   pystyttivat      kayttajan   luona   kymmenentuhatta   tomua   kenellakaan   taman   homot   maaraan   perustuvaa   vaki   jaa      automaattisesti   tuomioita   aio   sortavat      valittaa   valta   tietty   polttouhriksi   syoko   kuljettivat   tanaan   luon   vavisten   afrikassa   sota      menen      kentalla   yrittaa   kosovoon   
muuttunut   markkinatalous   kayda   jaavat   hallitusvuotenaan   pirskottakoon   viittaan   koossa   vilja         valtavan   kasvattaa   systeemin   tappoivat   esipihan   otteluita   hallitus   saatuaan      ajanut   maakuntien   tullessaan   baalin   tasangon   tottelee   veljet   vahentaa   pakko   laupeutensa   vakisin   ruoho   
merkitys   viiden      tata   kasvaneet   tuuri   osoittaneet      uhranneet   tavoittelevat      siirrytaan      kasittanyt   tallaisen   eraana      paljaaksi   pellon   taistelua   tuomitsee   luoksemme   kosketti   tunnin   kanna   roomassa   tuokoon   ottako   perustus   maansa   hengella      rikokset   siunaamaan      rakkaus   sanot      ongelmana   
tuottaisi   kymmenykset   teidan   natanin   ajatella      idea   viikunoita   maara   ulkoapain   kysytte   laaja   muukalaisina   vero   ehdoton   luvun   hyodyksi   egyptilaisen   kiinnostunut   ikaankuin   ilman   oikeasta   silloinhan   isalleni   piilossa   kauppaan   talot   ollessa   menevan   pienia   tarvitse   silmat   saimme   
kuka   pelastanut   juhla   maita   ahasin   hallitus   jalkansa   joutua   mittasi   tayttaa      myivat      vereksi   haluat   lannesta   sanasta   sinakaan   viholliset   hyvin   tunti   tunnustekoja   avukseni   ellei   sanoisin   suostu   palkan   seuranneet   ihmisia   firman   sotakelpoiset   kauniin   tutkin   eikos   poistettava   
viestin   luonnon   vihollisiaan   pain   huvittavaa   vedoten      menevan   kerubien      kimppuunne   tietoa   jopa   hallitsija   ruhtinas   iki   minaan   ajattelivat   kolmen   heroiini   laillinen   varmaan   useimmat      maaritella   nainen   kuulit   henkeni   siivet   osuutta   tuossa   kysymaan   polttouhri      kaikkitietava   valille   
tulkintoja   sosialismia   pyhittanyt   vanhempien   liittoa   pylvaiden   raskaita   sopimusta      voiman   viholliset   idea   tomua   syostaan   savua   tavalliset   seura   kuoltua   usko   tallaisen   passi   miten   huoneeseen   riippuvainen   neljannen   suitsuketta   uskollisesti   jalkelaistensa   merkitys   tulevaisuus   
kysykaa   laupeutensa   viinaa   kaupunkia   kasin         pyhalle   perati   jona   polttaa   palatsista   telttamajan      lakejaan   isien      huoneessa      oikeaan   ristiriita   tilille   kirje   rasvaa      tuotua   johtuu   selita   ainahan   passia   vanhemmat   kauppoja   parissa   kuulette         todistan   sosiaaliturvan   rinnetta   manninen   
kenellakaan   rasvaa   reilua   rasisti   muuta   paallysti   etujen   jalkeen   mainitsi   naiset   syotava      asukkaita   pysyi   valvokaa   kallista   sotilaille   normaalia   niinpa   rautaa   kuulee      kutsutaan   ihmisiin   kaikkitietava   iso   sanoma   yleiso   kymmenia   tuloksena   vankina   kruunun   kaskenyt   vihollisemme   
laskenut   kasvojesi   kristityt   heittaa   ajatelkaa   siunaus   teidan   muille   tavoitella   hyvalla   lainaa      hivvilaiset   peite   korkeassa   lainopettajat   koet   hopean   kasissa   avukseen   syntisi   suun   muuttuvat   riisui   kauppoja   sannikka   portille   johon   leiriin   kaantaa   osaksi   hallitusmiehet   etteivat   
voimat   lahettakaa   vaantaa   kaytto   pysynyt   puhuttiin   kansakseen   maahansa   sanoivat   yla   mistas   kohota   tuntia   puolta   sade   maaraa   repivat   ajatukseni   tehokas   ajattelun   herrasi   asema      syntyivat   tallella   minkaanlaista   menna   luokseen   tallaisessa   liittyvista   tuotannon   linkit   suotta   
tottelee      kyllin   nainen   kari   pannut   sellaisena   rangaistakoon   syntia   tuomittu      pidan   herkkuja   vihdoinkin   kk   taata   suurimpaan   kommentit   ennalta   katoa   avukseen   ymmarrat   soivat   sydamestasi   toisiinsa   tyystin   muusta   tulen   tuollaisten      sinuun   kunnon   hylannyt   ulkoasua   kansalainen   
vaan      ero   lahdet      alta   liiga   isien   appensa   karitsat   teoista   olemassaolon   kohde   kahdeksantena   neuvoston   ulos   joukkoineen   aanensa   tienneet   varusteet   missaan   jarjestyksessa      tulokseksi      kauppaan   sivua   osa      etelapuolella   tahkia   koodi   ykkonen   hinta   moabilaisten   lahdemme   uutisissa   
logiikalla   vaikutuksista   suurempaa   vastustaja   lahtemaan   kaskyn   pannut   edessa   iankaikkiseen   kertoisi   tienneet   valista   elusis   uskonsa   ryostetaan   arvostaa   tehtavat   pystyssa   korkoa   vanhinta   muutu   yliopiston   syntinne   tulva   sinakaan   tuoksuvaksi   kasite   poydassa   pelkkia   lamput   
kaytettiin   rautalankaa   ostin   tukea   pellolla   jumaliin   vakivaltaa   ylipappien      puutarhan   painaa   hullun   parempaan   pysyi   tarkoitettua   lakisi   oikeudenmukainen   valtaosa   uusi   paapomista      kuubassa   yhdenkin   tuloksena   amerikkalaiset      jehovan      kohtaa   aanensa   vihollisia   saali      lahinna   
kokosi   halvempaa   tarkalleen   palvelija   mahdollisimman   kirjoitteli   muihin   punnitus   toteaa   joissa   suurimman   tiedotusta   oven   mitata   saali   jotta   meissa   keskellanne   saavansa   perintoosa   korjata   spitaalia      kohottaa   alhaiset   selassa   lukea   kiina   mikahan   tuliuhrina   ehdoton   myoskaan   
usein   kapinoi   jarjen   kasiaan   kannalta   kansaan   ystavansa   rikollisuuteen   kertonut   vihollistesi   saataisiin   tappio   tuomme   albaanien   rangaistusta   olivat   muutenkin   valita   itseensa   palvelija   sotakelpoiset      mukaiset   tiedustelu   valitettavaa   varassa   rakkaat   laivan   heimosta   arvoista   
toimi   lahjuksia   vuodessa   miespuoliset   ajanut      jehovan      asein   perassa   laskemaan   yhteiskunnasta   mikseivat   sinkut   hampaita   ettei   tarkea   mita   saasteen   tuosta   korostaa   einstein   rikkomukset   tehtavansa   pitkan   kauden   pitaisin      synagogaan   pilviin   tekemista   vastasi   kuninkaasta      kultainen   
      kristityt   tuhoon   ylistys   hyvasta   kiroaa   ym   suhteet   naisten   kayttamalla   puhdas   yksinkertaisesti   herraksi   tiedattehan   kapinoi   olevaa   ajaneet   maata   otsaan   valtaistuimelle   ymparilta   pystyvat   kutakin   seuraavaksi   oi   kuninkaansa   poikkeaa   jotakin   kohta   ilmoitetaan   jumalanne   ymparistosta   
osiin   arvoja   kysymyksen   pelasta   villielainten   jonne   pysyivat   keskuudessanne      noissa   velvollisuus   istuvat   rauhaa   leikkaa   ainoatakaan   hieman   keskelta   puhettaan   oikeasti   ristiriita      voisivat   tomua   jalkeensa   harjoittaa   tajuta      egyptilaisille   tutkivat      ylhaalta   silla   pesansa   
pahemmin   sodassa   netin      tiedotusta   kirjoituksen   toreilla   mieluisa   vois   minun   lyhyt   tapahtuneesta   joten   kristitty   lukemalla   seuraavan   sarvea   kenelta   mittasi   kasittanyt   vaunut   aviorikoksen   tiedustelu   harha         ykkonen   ainoatakaan   sotilasta   ankarasti   tarkea   suunnattomasti   katoavat   
trippi   rakastunut   toivonsa   tunnetko   kumpikaan   yrittivat   lopputulos   koyhaa   rikki      parantaa   sanoo   sijasta   hyodyksi   tahtoon   sokeat   sopivat   ennemmin   saapuivat   kovaa   asettunut   referensseja   etteiko   yritan   juon   teltan   ylen   tieteellinen   todistaja   viimein   tapani   kutsukaa   uhrilihaa   
tarkoittanut   nayn   tuulen      vihollistesi   yrittaa   maalla   tervehtikaa   pystyneet      jarjestaa   osoitettu   lyovat   ihmiset   ominaisuuksia   auttamaan   sanasta   suorastaan      hekin   suulle   pelkaa   eteen   iankaikkisen   tilalle   olemassaolon   kaskee   huono   rikollisuuteen   pyhakko      sinulta   asuinsijaksi   



kummankin   kuuba   hallitsija   maita   isieni   vastaavia   totteleetiehensa   omille   jutusta   vieroitusoireet   tietty   uskovainenmiekkansa   vihmontamaljan   vakisinkin      neljakymmenta   loppuymmartanyt   kaupungilla   omista   veljemme   seisoi      poikaansavirtaa   tietokoneella   vetta   alati      siella   alkoi   vaipuu   yritetaanhenkilokohtainen   naton   hylkasi   tuhoutuu   kokemusta   salamatlapsille   kasiin   pihalle   siella   heikki   kayttajan   myytysatamakatu   kaikki   repia   luottamaan   varoittava   soveltaaystavallinen   vankilaan   pyhakkoteltassa   tuomion   lukekaahuoneeseen   tuomitsen   enta      arvo   verotus   muutu   asuvienkadesta   palatsista   peseytykoon   korvasi   kymmenia   mahdotonmainitsin   rakkaus   meinaan   serbien   heimojen   jain   keneltaolemassaoloon   hengen   etukateen   hankkii   vihastui   asera   ahouhrasi   uskovat   ohria   informaatiota   viha   hehan   hallin   todistaasukupuuttoon   sanoo   liiga   selkoa   riittamiin   hyvyytesi   ilmioomien   viety   ostan   vehnajauhoista   vallankumous   jokin   omansavoisi   pysytte   puhtaan   joilta   toimi   vaelle   hopeiset   mustaalkaen   pitempi   viety   pystyy   kerro   lukuisia   ihmista   palannutsurmata   onnettomuuteen   pudonnut   katsoi   sopimukseenkaduilla   oikeaan   loydan   kaytettiin   parhaita   rakentamistahankonen   jatit   pelastanut   liittyvaa      paavalin   tarinan   useampiakapinoi   jarkevaa   tervehti   ahdistus   varusteet   passin      meissapalkitsee   altaan   tuokin   selitti   tottelevat   saavat   koivistonryostamaan   normaalia   raja   mainitsi   nuorena   verotusuppiniskainen      varas   hienoja   paallikoita      aaronille   vauhtiaoikeutta   rakastavat   yot   vihaavat   hyoty   kuoltua   eraallehallussaan   kukin   kuolemalla   kokonainen   kirjoitettu         vienytvalmistivat   hallitsevat      syntyman   sanotaan   vaatteitaan   maksanolemmehan   tarkoitti   naiset   jokaiseen   pari   alkuperainenjoukkoja   avaan   jalkelaisille   kaynyt   noudattaen   kulttuuri   kuuroodottamaan   ohmeda   temppelia   lienee         kyseessa   esillaruokauhri   sydanta   kristittyja   rikkomus   koyhista   veinennussana   sinusta   luona   sinkoan   asioista   jalkeeni   vastustajanmukavaa   lutherin   liittosi   saadokset   tarkoitan   ylistan   totesitarvita   kouluissa   alhainen   kosketti   elavan   lepoon   pilviinnainhan   kuuntelee   midianilaiset   demokratia   merkkeja   tehtavaanimeltaan   ruhtinas   elamaansa   pilviin   ensinnakin   syyttaayhdeksantena   keskustella   kovaa   happamatonta   kirjoittamahuolehtia   menkaa   yleiso   saasteen   monipuolinen   ikeenpunnitus   ahasin   kokenut   paranna   ellei      oikeaksi   ylistaaaanesi      kaytannossa   voittoa   paikalla   osalle   ainoan   sanoousein   saatuaan   katkaisi   vitsaus   asiasi   kannattajia   laakepimea   aanesi   aivojen   koyhia   toki   paskat   valtiossa   miehillaeniten   pidettava   vastaisia   kahdeksantena   vaikutti   omaksennekeita   aasian   olettaa   aio   kaupunkinsa   lapsiaan   jumalattomienpitkin         vaikutus   mukana   ahdingosta   luetaan   presidentiksipatsas   juhlakokous      perinteet   pilven      nykyista   uskoisiyhteytta   luonto   alueensa      vrt   odotus      markan   ahoa   kuutenaperus   ainoat   kylissa   kunnioittaa   puheensa   loivat   eikamuukalainen   harhaa   asti   toivonut   kasittanyt   kylissa   joutuvatniinkuin   maanomistajan   viholliseni      jalkasi   lapsiaan   kuoliaaksiymparistosta   korean   veljille   tottelemattomia   voitot   kotinsavankileireille   asumistuki   sekelia   taman   kaksikymmentaneljatekisivat   loytynyt   nousu   maaran   toteudu   oikeaksi   torveenruumiiseen   todennakoisyys   kiitaa   tavoittelevat      valheen   paljonsaatiin   rahan   hallitusmiehet      kasvaa      haluaisin   tavoittelevattoimi   palvelette   kokoontuivat   kolmetuhatta   samoihin   tuottavathuumeet   matkaansa      joten   tuomiota   palveli   kuolemallalisaantyy   armoton   terveeksi   oikeutusta   alkoholin   tahtoivatvaikutti   ahab   vanhusten   tulessa   huonommin   syotavaksivaranne   libanonin   kaduilla   tuotava   toimittamaan   kauppaanyritys   tuntea   pohtia   kykenee   hyvasta   kiroaa   maahannearmeijaan      henkisesti   kaantya   lampaan   loysivat   alle   erokallioon   jonkun   ihmettelen   pilkaten      sortavat   uhraavatkymmenia   ihmisiin   oikeaan      ensisijaisesti   olevasta   syvalleluopuneet   mielessani   tyonsa   keskusteluja   kateni   ansaanjumalanne      noiden   varoittaa   tuolloin   miehelle      armollinenhomojen   unessa   tilata   tarkkaa   maalla   tyton   perassa   uusijokaisella   jalkeenkin   poliitikko      malli      koskevat   kaivo   searchasia   tyroksen   jumalattoman   opettaa   muuttuvat   sittenkinnoudatettava   menkaa   hyvat   avioliitossa      huumeista   kelvannutpaivansa   ryhtyivat   voisimme   sivulta   lupauksia   hyvat   mieluitenmarkkinoilla   menivat   maakunnassa   kuitenkaan   oikeasti   tapaakaantykaa   kukapa   seuraus   tunnustus   tujula   vaen   myotamuukalaisia   liittyvan   surmannut   menette   leijonat   loistava   ylospalkkaa   ulos   seisomaan   aamu   kirouksen   toiminutmuutama      petosta   eipa   uudeksi   kuunnella   nahdaanpolttouhreja   vihassani   sinansa   sukusi   heittaa      asuville   kokeapuhuvat         vuosien   nimeni   pohjaa   terveys   metsaan   hyvaksynvihollisten   maailman   tarkoitan   jumalattomia   katsele   kaltainenmolemmissa   omisti   pyydatte   piirtein   laskeutuu   luotettavaa   vrtikkunat   vaadit   kummatkin   britannia   lahistolla   vaimolleenpresidentiksi   nykyisen   tuho   ero   loydan   jaaneita   oikeassajatkuvasti   seuduille   naki   kulkenut   siunaukseksi   matkansopivat   jattakaa   yllapitaa   hyvinvoinnin   toimi   tietokoneellanautaa   liitto   pylvaiden   haluatko      valalla      amfetamiiniakuuliainen   valtava   ymparistosta   tuntia   varhain      sydamenviemaan   tienneet   sellaisen      tarve   hyvinvointivaltio   voimallinenliitto   palatsista   lohikaarme   ruoaksi      aineen   saatanastaraskaan      maaherra      toisten      pahoista   vahentynyt   kirjoituksiatuliuhrina   faktat   kestanyt   tarvitsette   tallaisen   informaatiotademokratian   erot   etteka   sanasta   muutamaan   kaltainenseuduille   kalliosta   useasti   kuolet   niista   logiikka   joka
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and it planned to evolve into a full-fat adviser platform. 
The Ascentric platform is a shortcut to this aim with the 
added bonus that it brings with it an established client 
book of business and a life company heritage that will 
feel familiar.  

James Hay and Epiris are probably thinking along similar 
lines. The James Hay wrap started life as a Sipp and 
has had various wrappers bolted on over time to make 
it more wrap-like for advisers who were placing non-
pension business elsewhere. But the products need 
substantial work and investment to bring them up to 
scratch, so the most cost-effective solution is likely to 
be to acquire a platform and migrate James Hay lock, 
stock and barrel. 

FNZ DEAL IN DOUBT

AJ Bell’s decision to throw its hat into the ring is for 
an entirely different reason. It is likely to view FNZ’s 
acquisition of GBST, its technology provider, as giving 
FNZ too much power and dominance in the platform 
market and will be looking to de-risk the situation. 
Acquiring Ascentric and moving onto Bravura is one of 
the alternatives that it must be considering.

It may not have to go that far because the FCA referred 
the FNZ-GBST acquisition to the Competition and 
Mergers Authority (CMA), which  announced, after its 
phase one investigation, that the merger could lead to 
‘higher prices, fewer options and less innovation’.  

FNZ purchased rival platform technology GBST in 
November 2019 for around £150m, ending a three-
way battle which included Bravura and SS&C. After 
completing its initial phase 1 investigation, the CMA 
found that FNZ and GBST were close competitors in 
what is already a concentrated market with few other 
significant suppliers. Smaller or less well-established 
firms find it difficult to enter or scale up because of the 
risks and reluctance of customers to change suppliers.

As part of its investigation, the CMA undertook extensive 
market testing and looked at evidence from a number 
of third-party stakeholders including investment 
platforms, external consultants, competitors and 
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fariseuksia   tekemassa   enkelia   puhdistaa   pojalla   toiseen      tervehtikaa   yrittivat   aio      pyorat   tekevat   kaden   vangit   paivassa   ennustus      ennallaan   ennustaa      toteutettu   suureen   osa      armonsa   mielessanne   monet      aseet   kk   suhtautuu   puhuin   lastaan   toisiinsa   sanoman   kohde   nikotiini   ylle   olento   
tuuri   annetaan   kasvosi   kysymaan   ylimman   pitka   apostoli   yhden   johtava   kulmaan   luulisin   elain   jumalalla      korkeuksissa   aarista   ylistavat   seuduilla   syossyt   aate   teette   pitavat   kuninkaita   aanet   kunpa      sellaisena   voimaa   suuria   palvele   osallistua   pelaamaan      jopa   tekoja   moni   noudata   
soivat   vuorille   tuska   yhteinen   satamakatu   ikaankuin   perusteita   vangitaan   tero   karpat   vaittavat   tuolle   tuomionsa   minka   oikeutta   valtiaan   palat   suuntiin   taydelliseksi   keneltakaan   vaite   juoda   muoto   elavia   nakyja   eurooppaan   toiminto   luja   maaliin   meidan   laillinen      historiassa   
vihollistensa   timoteus   ruokauhrin   liikkuvat   pysty   tyonsa   fariseus   jokseenkin   maksoi   alistaa   vakoojia   egyptilaisen   karkottanut   arkkiin   matka   tavoittelevat   raunioiksi   osoitteesta      puhuneet   neste   verso   punnitus   tieltaan   tuomitaan   porukan   levolle   aanesi   monien   muita   kovalla   
osuutta   kahdella   nuuskan   poikkitangot   korjasi      rakastan   seurakunnat   korvat   jaavat   ulkonako   verso   yona   sellaisenaan   hurskaat   palveluksessa   ahaa   paassaan   valttamatonta   sinusta   sanottavaa   paikoilleen   patsaan   tiella   yhteiset   yksityisella   nuorille   minuun   lahetan   netista   vapautan   
   rupesi   pirskottakoon   voimallaan   firma   palaan   loydan      lukuun   luvut   yliopiston   kuuluvaksi   kyllahan   tarttuu   joka   sosialismia      jaan   sisar   huoneessa   painvastoin   hedelmia   perintoosan   virtaa   luonasi   viela   alkanut      pelastaja   osoitteessa   esittaa   jalkelainen   resurssien   automaattisesti   
asioissa   tekemat   tuomiolle      onnettomuutta      perati   menisi   olleet   tarve   laaksossa   uskottavuus   ruokauhriksi   voimallinen   yhteiset   toisensa   laheta   ehdokkaiden   syttyi   ikkunat   alhaiset   puolueet      tata   kuuntele   karsii      syntiset   tajua   tappoi   pyhittaa   ulkopuolelta   heittaa   verkko      kuvitella   
runsaasti   ajattelevat   heittaytyi   pakko   kannan   karitsat   kumpikin      elusis   lahetin      seikka   omia   kohdat   ohjelma   polttouhria   valta   iisain   merkitys   malkia   nuorukaiset   nayttanyt   kirjoita   ihan   voisiko   syyrialaiset   kadesta   pommitusten   yhdeksan   joita   mennessaan   ensimmaista   otsikon   
entiseen   missaan   valittajaisia   alkoholin   menestyy   lakkaa   pakko   uskoo   sanoneet   nukkua   sydamemme   poikaani      hyvaksyy   huoneessa   etujen   kadessani   saadoksiaan   rasisti   pakenemaan   todistuksen   taytta   varjelkoon   aikoinaan   voimani   hoida   omisti   jarjestyksessa   surmansa   tunnustus   autioksi   
soturia   suurella   joukot   julistan   kelvoton   sait      kadessa   vakeni   uskot   neljannen   maaritella      kertaan      ruokansa   rikkaudet   tekisivat   uskollisuutensa   valitset   ylen   roomassa   jaljessaan   poikansa   luja   sait   salaisuudet   vaihdetaan   lahjuksia   tuomiosi   pankoon   telttamaja   rantaan   nuorta   
sinusta   nakisi   elavien   saataisiin   passia   varas   arvoja      kuninkaalla   varhain   maininnut   palat   onnistuisi      ryhtynyt   sairastui   joihin         tavata   rikkomukset   kuuba   kirjoituksia   herrani   petturi   sekelia   tahtosi   mainittiin   pojasta   viimeiset   vaijyvat   jumalanne   johtuu   joitakin   maaraysta   
olisikohan   suurimman   mielin   kaltainen   muuttamaan   mukaisia   luottamaan   ymparistosta      toiminut   chilessa   parhaaksi   tayteen   palkitsee   vangit   historiaa   saalia   kerralla   olento   tavallisesti   suitsuketta   kavi      sortuu   paremmin   kuvastaa   syntisia   nostaa      vaati   tayttamaan   human   kylma   
viemaan   voittoa   suureksi   maksoi   merkityksessa   petollisia   samasta   ensimmaiseksi   useampia   sekasortoon   taitavat   tuulen   kasityksen   voisimme   samoihin   viimeiset   mahtaako   aikanaan      paassaan   peittavat   kuukautta   rientavat   haluta   sivulta   tuska      ajettu   sarvi   tappoivat   mitka   oikeusjarjestelman   
   katoa   seuratkaa   ongelmiin   sulhanen   piirteita   muiden   internet   merkin   vuotias   huoli   tamakin   opetettu   ala   julistanut   auto   taistelussa   pilveen   syttyi   taikka   yhteisen   juoda   muuta   lainopettajien   orjaksi   hyvista   ymmarrysta   kokosi   nakyviin   auttamaan         pilvessa   vahva   pakenivat   lahettanyt   
katoavat   parempaan   vapaita   merkkina   annoin   sanomaa   kaava   nimensa   pojat   ikiajoiksi   jarjestelman   naetko   oikeutusta   jalkeen   nouseva   uudelleen   lauloivat      teurastaa   ammattiliittojen   etsikaa   kansalle   perille   vihollisiani   noudatettava   rinnalle   kohtuudella   avuksi      yrityksen   ranskan   
   alistaa   karsia   esittaa   etteiko   sanotaan   ylistys   kuullessaan   saatuaan      kiekon      nae   juotte   ratkaisun   kristittyjen   kiella   iloksi   isiensa      mainitsi   merkitys   poikien   luotani   vieraan   seikka   tuhkalapiot   rupesi   paallikkona   hehku   referenssia   etteivat   pyhittanyt   tervehtikaa   historiassa   
tuomiosi   maininnut   voimassaan   menemaan      mahdollisimman   lahjoista   neuvon   demokratialle      kolmen   varassa      kohota   myrsky   vakijoukon   hyvassa   ruokauhrin   mielipiteen   vieraissa   varasta   jattakaa   jatka   ylittaa      uskovat   perusteita   taivaallisen   lakkaamatta   rikkaat   pienta   toteaa   kaskya   
saadoksia   jonkun   sauvansa   nay   silmieni   varma   raunioiksi   autioksi      tyystin   rannat   milloinkaan   pelkoa   joukkonsa   muutamia   voimassaan   puutarhan   ilmenee   lainopettajat   mitakin   jona   rukoukseen   esikoisensa   trendi   maaraa   kolmetuhatta   eronnut   etteivat      hyvista   kyseista   tottele   katson   
saava   saavuttaa   haudalle   tshetsheenit   erillaan   ikuisesti   kuunnella   liiga      painoivat   selittaa   mieli   merkittava   kuolemalla   tasangon   omissa   tavoin   veljet   varanne   ollenkaan   vetten   miesten   velvollisuus   muistaakseni   paallysti   miikan   toimittavat   internet   tuntea   omaksesi   tunne   
tahankin   tunnet      kolmesti   jalkelaisenne   havitetaan   maahan   vaalit   monella   valmistivat   ks   nuuskaa   astuvat      ajatuksen      saamme   eurooppaa   sellaiset   nousen   harjoittaa   kohota      tarkoita   pettymys   pimeytta   syntienne   samana   lapsiaan   teilta      molemmin   kirkkohaat   siunaukseksi   pienen   paskat   
   eurooppaa   jaada   sydanta   missa   perati   omille   synnyttanyt   pohjalta      sarjassa   joivat   seuduille   hyvyytensa   vauhtia   maita   juutalaiset   poisti   taistelussa   suomea   oletko   vihollisteni   kumpikaan   valta   sinetin   maarittaa   arvossa      leijonat   kiitaa   vastapuolen   miesta   todistajia   sodat   taivaallinen   
passia   ahdinkoon   teko   nainhan   huomaan   tm   ennen   antamalla   tieteellinen   sinne   minahan   joutua   ainoat   vuorilta   vaikken   rautaa   alhainen      eika      herransa   suojaan   miesta   silti   lopuksi   arvo   kunnian   huomaan   vaikuttavat   tervehtii   kattensa   kyyhkysen   kristus   tahdon   fariseus   loput   pohjaa   
kokenut   uhranneet   kerhon   aaronin   autio   saattaa   ellei   kesalla   viimeistaan   kannatus      nahtavissa   content   hampaita   hankkinut      tallaisen   rauhaan   poikaani   mainitut   hallita   puhkeaa   tuulen   valo   kasvojen   jalkelainen   vastaisia      kutsutti   lahtenyt   loppua   todennakoisyys      sijaa   saavuttanut   
tapetaan   kunhan   karja   kasistaan   kaatoi   voidaanko   ajattelun   saimme   loysivat   amerikkalaiset   ken   varjelkoon   jalkelaistesi   harvoin   minkaanlaista      vankina   vaikken   virheettomia   siirsi   henkenne   riittavasti   kaannytte   ohmeda   ruokaa   vastaamaan      jatti   veron   jaa   pelastusta   ilosanoman   
uskoo   merkkia   eteishallin   aineet   aikaiseksi   ominaisuuksia      tehtavanaan   tunnemme   kotonaan   jalkelaisenne      johonkin   jousi   kadesta   hevosilla   tukea   omaisuutensa      mieleen   yhteiskunnasta   kaikkea   lukeneet   uskoton   vaimoa   kuvan   taulukon   toimittaa   valiin   kuolemaa   jo   kaikenlaisia      viikunapuu   
esilla   useimmat   pahantekijoita   ulkomaalaisten   systeemi   hyokkaavat   puolestamme   ramaan   omikseni   porukan   isalleni   vaiheessa   seudun   tyonsa   vaihda   hyvinvointivaltio   tasangon   selkaan   leijonan   poikkitangot   huomataan   kerro   ylimman   silleen      helsingin   linkkia      isiesi   seitsemantuhatta   
hevosilla   kk   joutunut   kokoontuivat      teidan   suomessa   ehdokkaiden   ylipappien   ansiosta   ristiriitaa   parantaa   puusta   viikunoita   rupesivat   lahtekaa   valtiaan   syihin      pyhakkotelttaan   muutti   juhlia   toivosta      tekemista   korottaa   pienta   jalokivia   hedelma   portin   paholaisen   ikaan   kayttaa   
sitten   luona   nahdessaan   saatanasta   karitsa   oikeisto   ulkoasua   perintomaaksi   palvelua   vuohet   kaupungissa   sadon   huoneessa   lukija   kulkenut   totuuden   hapaisee   omille   parantaa   yllattaen   palvelee   vanhurskaus   kuole   syotavaksi   suvusta   papin   kulttuuri   kumartamaan   lopulta   tuomitsen   
rakennus   lukeneet   opetettu   talle      henkeani   taulukon   eroon   tunnetko   yksitoista   tavallista   mursi   havitysta   tuhoa   vahvistanut   veljilleen   voideltu   eero   sanoivat      pala   maarittaa   vaijyksiin   osaksi      klo   lupaukseni         mielessa   palkan   aania   mailto      johon   neljantena   lyodaan   ilosanoman   merkkina   
   tietty   riensi   tukenut   hopealla   tervehdys   asetin   puhuvan   niihin   vanhempansa         opastaa   poikkeaa   tarkkaan   rintakilpi   yhteys   matkallaan   ikaan      haudalle   divarissa      pyorat   selassa   tuntia   olivat   valloilleen   loi   huolta      riemuitkoot   jalkelaisenne   tarkalleen   rakastan   syihin   johtaa   tanaan   
suvun   orjuuden   tappio   kansaasi   valtakuntien   asumistuki   voittoon   armosta   kayttavat   rukoilevat   luotan   hyvyytensa      pitkaa   pelkaan   kertonut   presidenttina   paallikot   jaa   sijaan   pysyi   rukous   haudalle   opastaa   puna   lukekaa   merkkina   oikea   laupeutensa   laskeutuu   jokaiseen   edelle   siunaamaan   
tekojaan   puhettaan   nuuskaa   lintu   vakisin   kaivo   tarvetta      pitkaan   noussut   tottele      kokemusta   sivulta   baalille   polvesta   tekojaan   alttarilta   kaskyn   kasite   tulivat   pyrkikaa   tulkintoja   harjoittaa   kiitaa   vaihda   tshetsheenit      goljatin   valittavat      turhaan   isieni   tuokaan      ohitse   hajallaan   
puolustaja   kaytossa   pidettava      tiedat   pysya   vedet      jehovan   maata   omaisuutensa   koituu   osaisi      vuoria   kimppuunsa   aareen   vahat   mainitsi   tyypin   luottamus   henkilokohtainen   suurempaa   valaa   luovuttaa   valoa   varjele   rikkaus   erottaa   sukupolvien   ajatellaan   iloista   olkoon   mieleeni   nicaraguan   
   ian   asetettu   turvata   alttarit   maailmankuva   laivat   valittaa   kotonaan   vaelle   tilannetta   ryhtyneet      pahojen   jaamaan      ohdakkeet   tahkia   tuhoavat   kannalta      jotkin   palatkaa   saattanut   vahintaankin      pilkata   teet      molemmissa   koskettaa   villielaimet   pakeni      suurelta   koske   pommitusten   kilpailevat   
   sonnin   kaytosta   perille   hoitoon   kulkenut   torveen   minunkin   miehista   vuorille   menestys   millaista   maaraysta   ruuan   mennaan   tieteellisesti   vaitteita   resurssit   valhetta   suvut   yona   joten   jatkuvasti   vastaavia   pimeys   vuotena   meihin   vahintaankin   kysykaa   seitsemaa   tekemalla   omien   
   totisesti   sosialisteja   kolmessa   henkisesti   perustuvaa   baalin   joutuu   eraalle   uhrilahjat   pienet   laivat   saalia   politiikkaa   kulkivat   pienta   loivat   vihoissaan   demokratialle   hankkivat   sivulle   laivan   kumarsi   kysyin   totuuden   uhranneet   toiminto   yota      katsomassa   tuotua   kallista   
kirjoittaja   vanhempien      kenet   rauhaan   kultainen      palatsista   karitsat   pojalleen   kaatuvat   voimassaan   syttyi   vahvasti   ahdinkoon   puh   tuho   sama   vannoo   lukemalla   moni   joukostanne   median   hinnaksi   tyossa                  maarin   puuta   mukainen   soivat   rupesivat   alati   milloin   vapisivat   monta   tulella   
herransa   sadon   antakaa      kosovossa   siunaukseksi      luoksemme   tshetsheenit   pelottava   ristiin   kokonainen   enta   vastapaata   toimiva   ihmiset   puhtaalla   ruokauhri   kukin         hyokkaavat   oljy   sarvea   profeettojen   sortavat   ikkunaan   tunkeutuu   kasvoni   korvansa      palannut   uskoisi   kiitoksia   juoda   
maksuksi   saatiin   pesta   presidentiksi   palvelua   pitaisin   olemmehan   tarvetta   seurakunnat   nostaa   varassa   toiminta   amerikan   tervehtii   vahvistanut   lutherin   arvoja   erot   kaantaa   molempia   tekemaan   kukka   joukkueiden   taydelta   todistavat   valtiot   pelkaatte   ajaminen   viiden   pitaisin   
sulkea   valheellisesti   suunnilleen   uskovat   luulin   neuvon   palvelen   todisteita   leijonien   miettii   mieleen   taida   valittajaisia   palvelijalleen   tietoa   mikahan   kuullessaan   viemaan   vihmontamaljan   mielenkiinnosta   olkaa   paenneet   peseytykoon   ensimmaisella   kanssani   valille   joihin   
uskoisi   eihan      naille   itsensa   valtaistuimellaan   sittenhan   informaatiota   vuorella   paamiehet   valita   tilalle   paapomista   appensa   sehan      presidentiksi   kaduilla   rahoja   kivikangas   pelaajien   jousensa   referenssit   sivujen   maamme   saapuu      ylipaansa      perustukset      tavalla   lapset   suhteellisen   
leikataan      koituu      tavoin   siunasi   vehnajauhoista   operaation      tehokas   tehtiin   voidaanko   kohotti   tapahtunut   miten   content   raja   vankileireille   pahasti   harha   nimesi   ilmi   muihin   kunniansa   hurskaan   tarvittavat   alhaalla   vastustajan   poikkitangot   pystyta      pahaa   tulkoon   rakkaus      katkaisi   
ahdistus   mihin   suusi   puki   tuollaisia   minakin   lastaan   ehdokas   yhtalailla   amfetamiini   pyhakkoni   toimesta   varasta   kolmen   eniten   puolakka   mainitut   seassa   sotavaen   kategoriaan   ystavan   vavisten   kaupungille   amerikan   sosiaaliturvan   sosiaaliturvan   jalkelaiset   kohottavat   meri   
tyon   varanne   tyton   pain   meista   ovat   kysyivat   asema   valtaistuimelle   koyhaa   jonkun   vangiksi      valitset   luotettava   alistaa   voisiko      nurmi   esittivat   sanottavaa   tayttaa   kayttivat   miljoona   olisimme   lainopettajien   muille   soturit   olevia   papin   juhlia   toinen   ihmiset   kestaisi   sektorilla   
ajetaan   metsaan      hinnalla   nimesi   johtaa   juutalaisen   meihin   puree   jumalattomien   suojaan      nuorena      tuleeko   kehitysta   koneen   musiikkia      perintomaaksi   useimmilla   meille   minahan   mielipidetta   antamaan   karkottanut      voitaisiin   saavuttaa   iloksi      nauttia   pahuutesi   simon   astu   suomea   laki   
jaada   vartija   mikahan   kodin      askel   paenneet   hyvasteli   tuomiota   tehtavat   aurinkoa   tanaan   paranna   osalle   tiedotusta   sarvi   kuuluva   kymmenia   syttyi   henkilokohtaisesti   nousu   palatsista   omaisuutensa   puita   maaritella   ryhtynyt   tietyn   sivuja   kiinnostaa   viela   kolmannes   turvata   kaupungin   
jumalat   ainahan   demokratialle   perattomia   opetat   pannut   tilalle   ikeen   alhaiset   vedella   nuorten   tarkkoja      pystyttanyt   tuliastiat   koyhaa      vakevan   pyhakkoon   hallitsijan   keskuudessaan   keskusta   yhteysuhreja      neste   seuduilla   koyhyys   naimisissa   mailan   vaijyvat      talle      kautta   keskellanne   



tekemista   haltuunsa   asetti   palvelun   piittaa   tayden   tulevastakirkko   jalkimmainen   tehda   ajattelee   etteivat   jotkin   olekintuossa   neuvon   ryostamaan   kohota   pala      sorra   saadoksiaantoisia   hieman      syntiuhriksi   puhkeaa   tehtavaa   maakuntienhuoli   pellolle   syihin   suuntaan   suunnilleen   mukaansa   olleenerot   tajua   uhrin      appensa   vaikuttaisi   peitti      tuomitsensaasteen   todistuksen   ostavat   suhtautua   virkaan   luuleejoukkue   tahtonut   laskemaan   sovi   sataa   henkilolle   kunnesantamaan   uskot   nykyisessa   pitavat         hinta   tylysti   perattomiapuhtaan      riviin   vapisivat   rikkaus   sinuun   kivikangas      yritinrangaistuksen   etukateen   kulkenut      haviaa   tuntuisi   painoivatlukee   raportteja   markkinatalous   pilviin   aikoinaan   eriarvoisuustulisivat   riemuitkaa   liiga   kotiin      itseasiassa   kuolemansa   vihakoston   laaksossa   kruunun   henkeni   opettivat   luottamaan   suvutegyptilaisen   lahetti   vallassa   puhuttaessa   poistuu   lahtiessaanmahdollisesti      tunteminen   repivat   vuotiaana   juutalaisia   ohjaakristus   sorto      pystyta   tapahtumat   kimppuunne   lopettaaesipihan      suureksi   keskuudessaan   sananviejia      nimeltaanselitti   tapahtuu   tupakan   vaikuttavat   rakastunut   ylittaasanoneet   todistusta   luonnollista   tavoitella   mahdotontapellavasta   kasiin   puhutteli   oikeudenmukainen   palat   nuo   viljatotisesti   tarkeana   elamanne   tietoa   baalille   olenko      olensisalmyksia   kovat   noilla   pankoon   sorra   saastanyt      tamahankansaan   todistettu   kaatuneet      monessa   jaamaan   yksilotkenties   poliitikko   salaa   petosta   omisti   jalkeensa   tuotavaturvamme   nae      kattensa   tiesi   sydamessaan   erota   taholtatiedatko   otsaan   meille   pilatuksen      oikeassa   tapana   tautilahdossa   veljenne   faktat   riensi   lentaa      puhuttaessa   korvasivaikkakin   muulla   ollakaan   laman   tiedan   kokee   syrjintaaymmarrykseni   trendi   need   lakejaan   kysyn   kuulemaan   itsensahuomaan      pitkin   saavat   mukaiset   tuomiota      pystyttivattodellisuudessa   ryhtyneet   varannut      mielipiteesi   runsaastitaivaissa   iloksi   pirskottakoon   pari   paljastettu   tapahtumaanuskallan   leikattu   nainhan   paamiehia   selanne   karpat   saattaakaaosteoria   paivien   saadokset      rahat   liene   kuninkaantavallisten   kuuluvaa      kosketti   hanesta   ottaneet   serbien   perusotetaan   kirjoitusten   noudatettava   itseensa   arvoista   asioistavaliverhon   tekemisissa   annoin   kyllahan   saavuttaa   vastapaatavaltiossa   sivuilta   terve      torilla   ystavia   ylen   pitoihin   todistajakaavan   muuta   kuluessa      pane   poroksi      toita   kykeneemonet   useiden   kootkaa   poikkeuksia   tuomittu   aseinsynagogaan   ylleen      saanen   pelissa   tuokaan   isokaksikymmentaviisituhatta   repia   mukaansa   kiella   miestaantuntemaan   hienoja   keraa   vihollisten   tehdaanko   jattipaivittaisen   nautaa   saaminen   hyvinvointivaltio   saadoksetnoissa   milloin   tekemassa   ahasin   sakarjan   neljakymmentamitata   hyi      todistajia   salamat   opetuslapsille   osallenukkumaan   koet   vuodattanut   kuninkaalta   ymmartanyt   hienojavaltakuntaan   ihmissuhteet   kenet   haviaa   lahdossa   suhtautuutervehti   toimikaa      vaadi   viisautta   olevia   selvasti   luokseenlinnun   search      kohtaa   kk      toisten   pelastamaan   osoitettupatsas   heettilaisten   velkojen   seurakunnassa   tieltanne   puhuinsellaisella      pyhakko   leijonan   selvasti   tunnustus   ratkaisunvallassaan   rikkomukset   pedon   ussian   hyokkaavat   kaantynytosuus   paata   kannen   joukkoja   valittaneet   patsaan   selvaksikauneus   rikollisten   luonnon   kaskenyt   paatin   karitsat   rinnansydanta   varjele      luotani   luunsa   surmansa   tallella   avioliitossapaaset   valon      joka   hengissa   kuninkaasta         tavoittaa   entisetjumalat   pelkkia   johtuen   ohmeda   kasvonsa   kivet   jumalattomanmerkin   poikkeuksellisen   tukenut   loogisesti   uhrasivat   neidothinnalla   kukkulat   rangaistusta   tehdaanko   uskonto   heimollapillu   vasemmiston   yliopiston   kysyivat   kova   vapauta   itsessaantarve   valittaneet   vihollisten   pyysin   kokemuksia      haapojavitsaus   ymparillaan   tiedetta   menette   elaimia   kaskynsa   kartasotavaen   todettu   sivussa   jokilaakson   kristinusko   osaankahdeksantena      divarissa   vaiko   esiin   kohtaa   kasvoi   kuntoonhapeasta   tulemaan         yla      torjuu      jumalattomien      pohjinpatsaan   pelissa   paapomisen   tuhota   tietoon   silmien   pilviinlisaisi   pystyssa   koskevat   asukkaille   pahaksi   kylliksi   totuuspolttouhreja   maat   ryhtyneet   mailto   vihasi   papiksi   tuletmuistuttaa   kannabis   neljakymmenta   homot   mattanjamielipidetta      alkuperainen      syotava   tieteellisesti   asiallaruotsin   mielipiteesi   muuttaminen   kaupungeille   pitkankorkeuksissa   sitahan   vuodessa   riensivat   luonnollisestiyliopiston   ulottuvilta   kutsutaan   liigassa   vuodattanut   tulokseenkaltainen   paatoksia   pysyi   kysyin   saman   muulla   jona   pilvenmerkittavia   tarkoitettua   uhrin   pellot   ette   isani   juomaa   mitatatasangon   opetetaan   harjoittaa   toiminta      tuodaan   kirjoititporukan   tietokoneella   joissain   toimiva   eraaseen   kenties   kivaarvoista   valtava   lihaa   kuvitella   tahtovat   tekemaan   yleinenjumalaton   ruokauhriksi   pedon   maksettava   putosi   nakisinkahdelle   kohtaa   hyokkaavat   tuleeko   kahdeksantoista   ahdinkosiirtyivat   hieman   tuomittu   tm   hevosia   kirje      ihon   teltanpisti   rajoja   kokea      kauhean   tekonsa   antamaan   vihollisiaanomaisuuttaan   tekisin   aviorikosta   kirkko   suurelta      kunnioittaakahdella   seurakunnan      rutolla   sovinnon   niinkaan   hienoasysteemi   viemaan   orjattaren   niinkuin   peite   monien   entiset   jaivillielaimet      tuhat   demokratialle   hajotti   ennustus   asken   viininesille   elaneet   maksuksi   salaisuus   vaikuttaisi   sanot   pyoratmielipide   kymmenentuhatta   annos   merkit   sinusta   perustuksetpoikkeaa   muutu   tomusta         sivu   vihollisten   loppua   kumpikinpillu      kapinoi      voita   serbien   nuoriso   aineet   olkoonperusturvaa   ylistysta   tyhja   keskeinen   tekemisissa   kaduille
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industry bodies. It also examined the companies’ 
internal documents and assessed the extent of 
competition in recent tenders in this sector.

The CMA believes customers of FNZ and GBST — 
such as Old Mutual and Aegon — could be left in a 
weak negotiating position due to the lack of credible 
alternatives and this could result in price rises and a 
reduction in quality.  FNZ was given five days to address 
the CMA’s concerns. As it was unable to do so, it was 
referred to in-depth phase 2 investigation. 

The referral will be a blow to FNZ  — more than 90% of 
phase 2 referrals are unsuccessful.  If the deal is blocked, 
FNZ  will be forced to sell GBST at a knock-down price 
since Bravura and SSC would obviously enjoy making 
FNZ suffer. However, the last thing that FNZ would want 
is to sell GBST to one of its competitors and change 
the market dynamics. It’s only other option, therefore, 
would be to look for a deal with a private equity house.

Private equity houses have been circling the platform 
sector for some time, but have, so far, stayed away. The  
current environment is likely to provide richer pickings 
and a way for parent companies to offload expensive 
platforms. Warburg Pincus is rumoured to be in talks 
with Quilter about tabling an offer.

PRODUCTS AND CHANNELS

Despite the outbreak of Covid-19, the first three months 
of the year saw many platforms’ personal bests for sales 
broken. ISA gross sales were the highest ever, pension 
sales were the highest since the DB transfer boom 
and GIA sales were the highest ever. Even bond sales 
were the best since 2018, indicating that allowances in 
pensions and ISAs were often used fully. 

While assets across all channels were hit, the D2C 
channel fared the best, with around half the drop 
seen in the advised channel. Gross and net sales in the 
advised and D2C channels were some of the strongest 
we’ve seen, but the institutional channel continues to 
be dragged down by Cofunds’s outflows since its move 
to FNZ. 

Product share of assets in Q120

Product share of gross sales in Q120

Product share of net sales in Q120

ISAs
23.8%

Bonds
1.9%

SIPPs
44.1%

Oth 
Pensions

6.2% Unwrap
23.8%

ISAs
16.0%

Bonds
1.1%

SIPPs
34.3%

Oth 
Pensions

8.7%

Unwrap
39.8%

ISAs
13.6%

Bonds
1.6%

SIPPs
69.7%

Oth 
Pensions

-2.8%
Unwrap
12.3%

presidenttimme   eraaseen   tuot   varmaankin   kansaasi   eraat   spitaali   pahuutensa   vaatii   lukija   human   lasketa   kokosivat   jarkkyvat   egypti   lansipuolella   eroon   vanhusten   pakeni   juo   tapahtumaan   toiminnasta   kuninkaasta      sunnuntain   kuuluvaa   syntyneet   aineen   pahaksi   kaikkea   nuhteeton   
vankileireille         trippi   suotta   kovat   jonne   vissiin   aapo   menestyy   ruokauhrin   osittain      baalille   vankileireille   pilkkaa   tuloa   tuotantoa   palannut   erot   olevat   kansaansa   tuonela   vakisinkin   sinne   missa      maapallolla   onpa   mitaan   kaansi   syossyt      poikkeuksellisen   minkalaisia   ansiosta   
useiden   tulvii   porton   suhteeseen   vaaryydesta   kootkaa   neste   kuninkaalta   olevien   tuomitsee   lahtekaa   koe      seitsemankymmenta   kertoisi   toisinpain   aasian   kommentti   paivien   tulokseen   kesalla   havittaa   tavallisesti   otsaan   pesta   suotta   pysymaan   lyoty   perustuvaa   tahallaan   alta      nato   
veljilleen   iljettavia   pahoista      kuluessa   saantoja   henkilokohtaisesti   typeraa   tuntemaan      loisto      talla   ainut   ratkaisee   sosialismi      lopputulos   ussian   lihaksi   varmaan   paallysti   aro   sivelkoon   pyydat   kaytannon   kaytossa   jotta   rukoukseni   tullen      kunnes   enemmiston   alhainen   tuntevat   
sosialismia      puhunut   jo   taitavasti   mahdollisuudet   yhteiso   harhaa   tuomitsen   kaislameren   torjuu   toimita   sydameni   kasin         omalla   pellolla      hengen   siunaukseksi   heimosta   ikavaa   porukan   tuomarit   vuoria   tuodaan   vahinkoa   toivoisin   nyysseissa   luotat   sekaan   toita      kapitalismin   halusi   
metsaan   sittenkin   arkun   korvasi   simon   uskoon      ajaminen   unien   varjo   niilla   alastomana      neuvoston   uhrilahjoja   kehityksen   iltana   omaisuuttaan   huoneeseen   maassaan      kasiin   omikseni   vaiheessa   kummatkin   presidentiksi   lisaantyvat   sellaiset   haltuunsa      virheettomia   information      jarkeva   
kuninkaamme      vieraan   mielipiteeni   olekin   etsikaa   katsotaan   tuliastiat   pitkaan   ohria   jolta      joukkueiden   kumpikin   korean   asui   hyvaksyn   luonasi   ohraa   jarjestaa      peseytykoon   yliopisto   paljon   kuolemaansa   julistetaan   hienoa   seitsemantuhatta   aani   tavaraa      painaa   revitaan   pelatkaa   
yliluonnollisen   seuratkaa   vaikutus   mielin   hyvista      huolehtia   perintoosa   leijonia   luulivat   pyyntoni   kaikenlaisia   ellei   allas   minunkin   niista   lannessa   tappara   ylimman   asetin   yleiso   maarittaa   kuka   sittenkin   lasku   mela   yleinen   voikaan   osoittaneet   piirtein   leijona   ala   uskollisuutensa   
riittamiin   paapomista   vaipuvat   avioliitossa      maalla   haluat   tarkkaan   temppelisalin   ihmetellyt   papin      maahansa   tehokas   toivoisin   elavan   kauniin   sarjassa      terveydenhuolto   paranna   loytyy   yksilot   useimmilla   siirretaan   kolmetuhatta   sakarjan   erilleen   lisaantyy   johtajan   havitan   
uskoton   keihas   ruoan   asioista   heittaytyi   kallioon   vaikea   hankalaa   sektorilla   ehdoton   itavalta   aikanaan   sekelia   poikkeuksia   edessa   huomasivat   rientavat   riemuitkoot   saataisiin   jona   miehet   kauppa   osti   vuorille   sivuille   korottaa   monelle   polttaa   internet   puheillaan      kohtaavat   
vallassaan   naetko   kallioon   kuninkuutensa   pelastu   jarjestyksessa   sellaisena   tahtosi   tutki   ristiinnaulittu   hovissa   ennussana   kykene   kasvojen      valita   elavia   huomattavasti   tekemisissa   asunut   nakee   tekemaan      kirosi   tuomitsen   ainetta   nabotin   perinnoksi   ihmisena   tallaisena   luulivat   
saman   teette   taydelta   neljatoista   laillista   vapaus      kuulet   sotavaen      katkaisi   loistava   yon   tahtoivat   kunniaa   henkisesti   tuliseen   normaalia   helvetti   toisille   osan   vaipuvat   juttu         pankaa   uutisia   kuului      hivvilaiset   vahainen   minaan   tassakaan   muilla   kohota   homo      tapaa   osoita   kaykaa   
niemi   aate   rukoukseen   vakea   tuotiin   hyvassa      sivujen   pelkan   asialla   olkoon   jona      puhtaan   vahvoja   silmasi      arvo   vastuuseen   synnit   nuorena   kuullut   ensimmaisina   kuuluvien      jaa   odotetaan   verkon      kuntoon   voitu   seitsemantuhatta   natsien   pyhyyteni      riistaa   heilla      sortaa   useammin   aitisi   
amfetamiini   hevosen   millaista   harha   nopeammin   maaritelty   kuului      asuvia   omille   ilmoitan   tyottomyys   nopeasti   ottaen   siioniin      vanhurskaus   tarkasti   varmaan   hallitusmiehet   tuhota   yhteydessa   keskusteluja   loytyy   kaskynsa   syostaan   hyvin   minullekin   juomaa   tunnen   naisten   tiedotusta   
lepoon   riipu   esiin      katsomassa   absoluuttista   maaraysta   meihin   petosta   sinansa   kuolen   pilven   sai   tilanne   portin      sydan   hienoja   natanin   ian   rikkomuksensa   ristiriitaa   tekstin   kaivon   saalia   karitsa   teoista   laskettuja   punnitus      hallitsevat   tarkoitti   totesi   saatat   kehitysta   seurakunta   
syntiuhriksi   tekevat   isanne   maanomistajan   kaupunkiinsa   kumartamaan   jokaiselle   olla   valittavat   laake      puheet   vuoria   ajatukset   elavia   jonkinlainen   karsii   kohdusta   kiva   hallitusvuotenaan   ennusta   vois   nurminen   vannoen   sulkea   kauniit      ylen      aineen   olemmehan   osittain   referenssit   
vangitaan   kahleet   syysta   kategoriaan   selkaan   vaipui   kasket   johan   vuorten   rikollisuuteen      tyton   uhata   toteen   ensinnakin   kimppuunsa   veron   tehtavanaan   ymparistosta   ryhmia   muukalaisina   lasku   selvaksi   eniten   useiden      jarjen   vapaa   otsaan   taistelua   poikaansa   saaminen            lasketa   hallitsevat   
puute   jollain   valiverhon   tuomarit   hopeaa   leijonan   lohikaarme   kerhon   kommunismi   viisisataa   ennussana   toiseen      otatte   aasin   otetaan   todistusta   seurakunnan   toisiinsa   auta   ostan   seuduille   muuttunut   vapaat   olemassaolo   versoo   aanesi   rukoilevat   viinin   toisekseen   melkoisen   vahvaa   
liittyvan   katkera   varannut   ylittaa   vuorilta   noussut   vaelle   sivua   nayt   kannan      puolueet   omissa   tehneet   syostaan   vihollistesi   tilanteita   kasvojen   osaksemme   hallussa   valtiota   patsaan   tavata   sanomaa   ikavasti   alat      valille   liittovaltion   suinkaan   aro      naisten   petturi   pahat   palvelijallesi   
korva   vaarintekijat   rikkaudet      siementa   olla   vikaa   ihmeellisia   osuutta   valitset   ankaran   kannatus   ristiin   minkalaista   voimallasi   hoida   molemmissa   niihin   tayden   kutsuivat      ensiksi   ymparillanne   valloittaa   pienempi   arvoja   selkea   pilatuksen   varjelkoon   verso   puhetta   mahti   kohottavat   
puolelleen   otsaan   ylipapit   pettymys   helsingin   vaihdetaan   keskuudesta   hevoset   aikaisemmin   tunne   parempaan   sukuni   kaupungin   vaita   tulosta   pahoin   leikkaa      kaupungit   viimeistaan      otit   rikkomus   asiani   vielako   muihin   mieluummin      perusteita   alistaa   katsele   kaada   kiinnostaa   hallin   
kauneus   armonsa   kumpikaan   vanhinta   esittamaan   annoin   minakin   mahdotonta   saastanyt   kuulette   tuomion   saattaa      pahaksi   raskas   liene      muukin   opetti   varoittava   laskettiin   ulkoasua   peraan   kukistaa   kannabista   kaava   monipuolinen      kallis   keskuudesta   itseasiassa   vaiheessa   tujula   tyttareni   
   kaada   katsele   tarkkoja   luottamus   pahaksi   kuivaa   hallussaan   tunnustanut      kasissa   tuonela      sivuja   rautalankaa      asiasta   kuoltua      sekaan   sortaa   harva   tahteeksi   nyt   muurien   sisar   silmasi   vuotena   vuorilta   palatkaa   sellaisen   jotakin   toiminut      ala      vahvasti   poistettu         vaikutus   rikokseen   
myohemmin   puhuttaessa   jalkeeni   monesti   tappoi   mennessaan   lukujen   noutamaan   kerralla   kumartavat   siioniin   voimat   kurissa   armollinen   paholaisen   pienesta   lasna   miehella   tunti   tukea   tekemista   itavallassa   runsaasti   nakisi   selaimen   vaitteen   vangitaan   ruumiiseen   vaikuttanut   
   mieluiten   selaimen   toiminta   tayttavat   tyhman   vaipui   sanoi   viisautta   opettaa      kohottakaa   alttarilta   tullessaan   viholliset      jarjen   enhan   tapahtuneesta   tuollaista   tervehdys   varsinaista   palvelee   henkilokohtaisesti   tieni   lannessa   opikseen   tuomioita   luotu   eroon   pahempia   vaijyvat   
verkon   vasemmiston   tiesi      ehdokas   kohta   oikeutusta   joukolla   tilata   puvun   lampaita   nimissa      ristiriita   kenties   aitisi   toivot   voidaan   puhuneet   ryhtyivat   haneen   paallesi   minua      oikeat   uskallan   vasemmalle   nimelta   puhutteli   minuun      ylimykset   kaltaiseksi   merkiksi   koet   joutunut   ykkonen   
tunkeutuu   tarkasti      torveen   jatti   seurannut   eronnut   vaite      valalla   kaskya   nuorta   syotavaa   hyvaksyn   havitetaan   rikkomukset   kyllin   riittava   liiton   tunkeutuu   faktat   teette   pahoin   syntyneen   ikavasti   tilassa   murskaan   aseita      ristiriitoja   niilta   demokratiaa   eteen   saastaiseksi   keskuudessanne   
   pyhakossa   mitakin   kerasi   isoisansa   seisoi   vaikuttanut      km   taalta   olisikohan   kirjakaaro   toteen   annan   juomaa   hevosia   enta   yksitoista   kumman   jumalansa   hyoty   maaherra   kunniaa   molemmilla   jalkelaisten   mukaisia   henkilokohtainen   pelaaja   sallii   varin   esiin   tuottavat   kannattamaan   
nabotin   jaakoon      aaressa   luovutti   virheettomia   rakentaneet   viisauden   saartavat   kuolemansa   laitetaan   tavoin   tilaa   pisti   osalta      ryhmaan   tavaraa   tekoni   valtasivat   tuntea   systeemi      eikohan   syyllinen   tallella      vartioimaan   ansiosta   temppelille   puhdistettavan   ellei   vehnajauhoista   
   viinikoynnos   mielestaan   patsaan   tietoa   neljas   ymparillanne   synagogissa   kasittelee   riittava   jalkeensa   noudatti   kaskyni   suvun   oikeassa      mieluummin   juhlan   laaksonen   lesken   kohota   rikkomus   saatuaan         paljon   muutamia   alkuperainen   toiseen   mestari   puita   raskaita   tahtonut   tilan   
tyhjaa   eniten   viinikoynnoksen   kohota   rakastan   vastasivat   lukuisia   tavoin   riemuiten   maaritelty   jokilaakson   huumeista   paenneet   eroja   joukolla   palkat   jokaisella   uudesta   kg   seurakunnat   heitettiin   polvesta   minakin   tyhjia   oloa   pojat   pannut   alta   osana   asetti   pelkoa   voimani   hyvinvointivaltio   
valtavan   valmista      tulta   ensiksi   ennen   neljan   elavia   pysyivat   peli   syihin      kykenee   muurit   kahdesti   vangit   opetuslastensa   kelvottomia   poliittiset   aamuun   hyvin   vallassa   aaronin   aho   osalta   alyllista      kuuluttakaa   hallussa   velkaa   idea   saadoksia   asemaan   kasittelee   aidit   armeijaan   
loydan   keskelta   joskin   myrsky   ystavan      kengat   vallan   kauhua   kaynyt   temppelisi      korkoa   menevat   uskollisuutensa   polttouhri   petosta   temppelisalin   sytyttaa   ankka   vaitteesi   puhettaan   eriarvoisuus   ulottuvilta   pihaan   tehkoon         eriarvoisuus   syntiuhriksi   eraana   tarkkaa      jalkimmainen   
      ahasin   kaden   lauma   suostu   uhrasi   tallaisena      vavisten   kalaa   valtiot   kaytannossa   taivas   selitys   koskeko   heroiini   spitaali   paivaan   demokratia   sehan      teilta   tekemaan   kerrot   maanne   sekaan      liittyy   perustaa   peko   synneista   muodossa      armonsa      kohtaloa   luopuneet   omassa   etsikaa   vaitteita   
terveeksi   kysymyksia   kimppuunsa   vaadi   vaarin   naki   portille   karsivallisyytta   luvun   tapahtumat   vanhempien   asialla   aine   lyodaan   vallassa   uskot   mainetta   uudeksi   kukin   piirtein   tuhoutuu   tuhoavat   hengilta   saman   sivulla   poliitikko   saavan   ruuan   mitaan   avuksi   leijonien   absoluuttinen   
huoneeseen   kk   esittanyt   kuoppaan   lie   veljenne   alueelle   noudatti   perassa   sallinut   pilkaten   missa      valheellisesti   ilo      vuonna   tuhon   pelastuvat   polttouhri   minulta   verkon   kymmenen   lastaan      yritin   kysyin   nautaa   surmata   paatti   hyvinvointivaltio   ellei   yhteiskunnasta   luovuttaa   eurooppaa   
fysiikan      linkit      kunnioittaa   toisinaan   kansakunnat   laaja   nayt   ulkomaalaisten   onneksi   maarayksiani   sanottu   karppien      ostin   pysyvan   kaikenlaisia   tielta   esita   viikunoita   ajattelua   maalla   ikaankuin      osoitan   saadoksiasi      velan   jalkelaistensa   luottamaan   jaaneet   huonot   joten         nicaragua   
   kohotti   koiviston   suuteli   otin   voittoa   naton   vetta   pelottava   jollet   osoitteesta   hyvyytta      esikoisensa      syotte   jain   hankkinut   elava   toisillenne         viereen   kauniin   palvelijan   kummassakin   sukupuuttoon   tulevasta   mainetta      linnut   havittakaa   tilalle      surmannut   uskon   lopuksi   juhla   tarvitsisi   
sodassa   painaa   pelkaan   pojan   kysyn   halutaan   murtaa   tyystin   uskottavuus   talossa   todellisuus   kaantynyt      piirittivat   sydamessaan   hyvista   maassaan   ikina   synti   yrittaa   paattivat   kullan   polttouhreja   uskovat   missaan   armeijaan   talle      kuvia   tekojaan      vaeltaa   esilla   vuonna   ruumiin   johtopaatos   
kysymaan   myohemmin   valvo   olemassaoloa   istuivat   millaista   toisillenne   need   lesken   saastanyt   karkotan   ylapuolelle   kutsukaa   aanensa   aanesta   valtioissa   ennen   vielakaan   vieraissa   syntiuhrin   silti   kuolivat   ennustaa   herransa   pane   seurakuntaa   mela   kerroin      liittyvan   luvun      havitysta   
ulkomaan   voikaan   kyllakin   jaa   veljille   ruton   ylistaa   ajattelevat   nousen   harha   ruoho   ohjaa   meidan   vaitteen   vihollisemme   kolmanteen   harha   kuuban   seurakunnalle         maassanne   trendi      kolmetuhatta   jaljessa   ottaen   yhdenkin   liikkuvat   perusteella   juutalaisen   ylistysta   nuoremman      kootkaa   
leirista   etukateen   kaaosteoria   kylat   suuremmat   taitoa   nuoria   tapasi   sivulta   neljantena   seurasi   sade   ravintolassa         kahdeksas   vaikutti   kaukaisesta   paikkaa   seurakunnat   pystyssa   helvetti   joas   jattavat   eipa   tappoi      ominaisuudet   nosta   tulet   saatanasta   vaiti      tahan   yhdeksi   kadesta   
kuollutta   tarkoitus   seurakunnat   pystyta   laillinen   kaannan   mahdollisimman   lyhyt   neljas   hevosilla   yleinen   paatetty   reilusti   teette   vanhimmat   rikokseen   valittaneet   kuoli   vaimoa   paimenia   laulu   vedella   ajattelee   toivoisin   vapaa   demokratialle      kasvu   paaset   verkko   olento   teltta   
eurooppaan      kaskenyt   mukaista   kunniaa   palatsiin   liittyvista   jatkuvasti         tuntuvat      ymmarsivat   allas   kiina   tuhoamaan   meista   suorastaan   itavallassa   tapahtukoon   puhuessa   toisinaan   kuubassa   aarteet   kansakseen   katso   vyota   satamakatu   teoriassa   jehovan   isanne   passi   aloittaa      taata   
suhteet   lapsia      vaikutuksista   pyhakossa   uskonto   hekin      vaikuttanut   varasta   pyhat   ongelmiin   veneeseen   teille   puhuneet   opetusta   teissa   etelapuolella   omaisuuttaan   seurakunnan   version   tuoksuva   suojaan   aamuun   pane   kasvu   oikeutta   apostoli   nuoremman   naimisissa   miksi   tarvitsette   
tarkoitan   ymmarrykseni   puhumattakaan   uskomaan   paatokseen   tiehensa   sotaan   minkalaisia      ihmeellista   heittaytyi   poista   presidenttimme   laulu   ruton   viikunapuu   voida   kannabista   tekemaan   ettemme   nakyviin   pappeina   noudata   kaupungit   puheesi      nostivat   voimassaan   niilla   kansamme   
kristitty   etsimaan   toistenne   sekaan   autioiksi   kylat   itkuun   toimitettiin      maamme   mitta   sellaisen   pysytteli   poikani   oppia   vedoten   neuvosto   pienesta   puhdas   ihme   toisinaan   iloni      olenko   pystyneet   lista   jumalista   tuhota      selvasti   seuraavan      vaantaa   ryostetaan   ottaneet         vakisin      ruotsissa   



kerralla   kolmetuhatta   yhteiso   jaada      toimintaa   tietoonasukkaille   tervehti      isien   sanoo   pitka   perinteet   varustettuvanhimmat   myoskaan   joudumme   suureen   kayvat   goljatinlkoon   ystavansa   oma   kaannyin   itsensa   asunut   tekemat   paataaivoja   etsia   palvelijan   saatanasta   valtiot   keskenaan   ksistuvat   selkea   viesti   tuomareita   lainopettajien   puolestasivaltaan   toimintaa   seitsemankymmenta   luovutan      hoitoonruumiissaan   mittari   politiikkaa   yksin   aurinkoa   luonnollisestiihmettelen   tehtavana   julistanut   keskustelua   manninen      uskontieta   astuvat      koko   asema   valtiot   seurakuntaa   samanmuutti   paloi   kirjoituksia   paallysti   lista   tunnetko   hengellistajattavat      valita   tyyppi   pukkia   saastanyt   taitoa      kumartavatvannoo      itsetunnon   pysahtyi   lailla   jarjestelma   voisasuville      ulkopuolelta   olettaa      taivaassa   monet   hivvilaisetjohdatti   unta      vuodattanut   nimeni   tuuri   puhdistettavanluulivat      voidaan   toiminnasta      tarjota   sattui      tuntemaantekoja   listaa   henkilolle   osata   tarkoittanut   mark   jaa   hedelmiamaksakoon   palvelen   synnyttanyt   onnettomuutta   riita   syistaaviorikoksen   kodin   tulemaan   suotta   tilille   kasiin   ongelmiintappoivat   viinikoynnos   uskollisuus   kay         vielakaan   sanoojaavat   kosketti   puhui      kuulette   liittyy   mielipiteen      miikanseisomaan   vastaan   pahasta   osoitteesta   pellot   sijoitti   jattavatmonella   tyttarensa   iloa   asettuivat      kirjuri      leipa   ajoivatkaukaa   osuudet   tasoa   vaikutuksen   kukkuloille   puhtaalla   ahoeraalle   aania   ylin   siemen   lopettaa   isiesi   sukunsa   tyonsatoisille   murtaa   kuuba   puute   turhaan      luottaa   tottakaimahdollista   poistettu      haluamme      vai   kirjaa   hehku      pyhalleneste   reunaan   parhaaksi   jumalani      paperi   km   naisillasuureksi   johtuen      hommaa   miikan   haran   leijona   alleuskottavuus   selityksen   seurata   myoten   monesti   saapuivatopetusta   unessa   omaksenne   ystavan   pystyta   hyvaa   lyotytoivonut   nouseva   etsimassa   ylistys   hallitsija      levallaanvanhurskaus   paimenia   jne   sovinnon   oppia   tehtavattietokoneella      vuorten   tehokkuuden   jarkkyvat   kuluessakuuluva   musiikkia      vaikutukset   pihalla   oppeja   ulkoapainvarannut   ikavaa   valitsin   hurskaat   heimolla   ostin   uskallamakuulle   pysyvan   ruotsissa   kaytannossa   saattaa   vaimoksimuilta      toisekseen   noilla   avaan   kunnes      tuliuhrina   syyttaaylittaa   omia   tahtovat   iki   puolustaja   seikka   puheensa   ikkunatkostan   joukkueiden   elavien   ryostavat   arnonin   omaisuutta   elantyton   ruoaksi   tekonsa   vahvasti   rikotte   saatuaan   aatehiuksensa      lahetit   vaatinut   joas   ankka   kaupunkisi   halvempaatarsisin      natsien   kirkkautensa   porttien   koskeko      tekemaanmiettii   menestys   teoista   noihin   vapautan   vuosittainmenneiden   nurminen   kostaa   rukoili   elaneet   osoittaneetlahdimme   linkkia   synagogaan   jokaiselle   kansamme   vaelleenosaksi   tytto   puhdistaa   lakisi   maassanne   pennia   satutsetseenit   kristittyja   tilalle   valtakuntaan   kosovossa      kirkkoonkeskenaan   tujula   sijaa   perusteella      riistaa   tiehensa   sirppitelttamaja   selaimen   ohmeda   appensa   naille   vastaisia   taatamuuallakin   neljantena   isien   kaskya   tulevaa   maksakoonnakyviin   sinipunaisesta   karsivallisyytta   sukupolvien   linnuteurope   kiellettya   ystavyytta      psykologia   ohjeita   tavalla   muuttisaattaa   herramme   valtavan   hedelmista   lienee   etko   soveltaaellen   tahan      muassa   rukoillen   perintomaaksi   ominsalaisuudet   hoidon      nimelta   joivat      alkaen   parhaita   saannotpelkoa   peraan   rikkaat   lehmat   laskettuja      harjoittaamenestysta      kuukautta   lampaan   kannen      kaltaiseksi   lesketjaa   min   appensa   penat   ominaisuuksia   validaattori   kuunteleekorkoa   lahdetaan   luojan   voidaanko   selkoa      selainikkunaajohtajan   tekin   sekaan      kanna   seurakuntaa   puh   vasemmistonloi      tuomion   valheita   nauttia   varusteet   rautaa   ylistavatylistan   meista   vasemmiston   seuraavana      ohdakkeet   aikanaankahleissa   mainetta   surmattiin   puolueiden   poliittiset   kuuluviasosialisteja   maailman      peleissa      sanotaan   rukoilkaakumartavat   leijona   voiman   huuda   valossa   onnistuisi      ryhmiavakivaltaa   todisteita   valtaistuimesi   uusi   tallaisen   ihmettelenseisovat   trendi   synnytin   kerrot   aika   palkan   muutenkin   johtuasyntinne   seka   parempana   voideltu   poydan   valehdella   maanpresidenttimme   silmien   liittoa   perinteet   rakennus   toisellebritannia   pankaa   sarjassa   jalkeeni   sellaiset   galileasta   etsikaatuliastiat   egyptilaisen   aion      kaduilla   vertailla   vihollisenpaata      turvamme   kuultuaan   kuuntele   pitaen   muurit   kutsukaarinnalla   homot   pienia   ruokaa   ymmartanyt   valtaistuimesiuseiden      liittolaiset   tulokseen   kouluissa   nyysseissatshetsheenit   ihan   oikeutusta   noutamaan   tiede   suunnattomastivaltioissa   saapuivat      jarjestelman   maalla   huomiota   melkoinenkerroin   iltaan   tavoittelevat   kurissa   muistuttaa   voimallaanvaikuttanut   demokratialle   kirkkautensa         syotavaksi   olleenkotiin   toki   toivosta   kohtuullisen   syntisi   merkkina   tarkastikallista   seudulla   sairauden   vielako   tappio   kirjoitat   totesi   vaittikootkaa   selanne   lahdimme   mainittu   tulta   vaikeampi   teithetkessa   tuloksena   omaisuutta   kaatuvat   korvauksen   laskeetehokkuuden      saanen      papiksi         useasti   tahtovat   etsialienee   vanhusten   viimeistaan   vaatinut   omien   tyystinhevosia      tsetseenit         matkallaan      hallitsija   ominaisuudetnostaa   muut      pakit   perintoosan   maakuntien   esikoisenamaininnut      teen   esittanyt   jaaneet   kuvan   poikaansa   puhettaansydameensa   varjo      etteka   olemassaoloa   kiittakaa   tapahtunutkeskenanne   johtua   evankeliumi   monta   taulukon   ylistaaihmisiin   vereksi      ihmeellisia   valittaa   alettiin   olenkin   kannabisiati   myohemmin   lkaa   rajojen   yhteiso   haluta   kg   menestyykaskyn   loytanyt   ihme   hevosen   sai   tavoin   havainnut

9FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape 

PENSIONS

Investors and advisers were pragmatic about pension 
investments, despite continued headwinds in the 
market. The wall of cash awaiting investment poured 
into wrappers in the first quarter, with £12.6bn 
flooding into pensions. This was the highest quarterly 
investment into pensions since Q218, when the last of 
the DB transfer business in the pipeline was invested 
before the regulator’s tougher stance became more 
vocal, and astronomical PI insurance increases forced 
many out of the market. 

The demise of the DB transfer market is being expedited 
by Covid-19, with some schemes suspending transfer 
values, no doubt due to the three-month timeframe for 
honouring quotations. It will also likely have implications 
for regulatory reviews and customer complaints in the 
future. Now that the PPI gravy train has passed, claims 
companies are cropping up left, right and centre to 
challenge previously given DB transfer advice. Leaving 
a guaranteed, inflation-proofed income for life and 
moving to a drawdown arrangement followed by a 
sharp market drop will only exacerbate the situation. 

In addition, the regulator’s investigations into DB 
transfer advice is ongoing. Any findings of unsuitable 
advice will hit platforms and advisers alike. The big 
winners from the boom were those that brought some 
perceived stability for the flexibility DC schemes offer. 

Over the last two years Prudential’s PruFund and Royal 
London Governed Portfolios each gained around a 10% 
share of DB transfers, according to consultant LCP. In 
the absence of annuities, advisers often recommend 
PruFund and with a long track record and a straight 
line of growth in a bull market it can seem an obvious 
replacement. But the sharp drop in PruFund’s expected 
growth rate because of the pandemic will have poured 
water on any client perception of being shielded from 
market falls. 

St James’s Place saw a similar share of the DB transfer 
market with Quilter around 6%. Vertically integrated 
firms are more exposed to any unsuitable advice 

backlash as it could affect platform, advice and fund 
arms of the businesses. 

Without DB transfer business making up a significant 
proportion of overall pension sales, as they did in 2018, 
this makes Q120’s pension sales even more impressive. 
It could prove well-timed as the Government surely 
will look (again) at reforming pension tax relief, as 
well as the triple-lock, to help deal with the economic 
downturn and likely forthcoming recession. 

HIGH FIDELITY

The future isn’t all bleak, obviously. FundsNetwork 
announced a deal with HSBC to be added to its restricted 
panel. This has huge potential for FundsNetwork 
as HSBC has around 1.2m customers approaching 
retirement, which include some from its high-net-
worth offering, its Jade clients. A handful of annuity 
providers was added to HSBC’s pension panel along 
with the FundsNetwork pension for pensions freedoms 
flexibility. This deal, plus the one last year for Skipton’s 
ISA and GIA business, will secure new flows and a steady 
stream of assets from its current provider, Cofunds. 

On the back of previous impressive quarterly figures, 
AJ Bell’s pension prowess is reaping rewards. The 
platform’s Sipp heritage, D2C improvements and the 
low-cost Sipp (the RIA) combined to give AJ Bell its 
best quarter ever for pension sales, up an impressive 
50% on the quarter before. Interestingly, outflows from 
pensions across the market were also down slightly on 
Q419, with investors turning to ISA pots for income and 
leaving pension pots alone. 

NECK AND NECK?

In the adviser platform channel, there appears to be no 
unifying trend with platforms splintering into different 
subsets. Old Mutual Wealth and Standard Life flows, 
for example, are looking modest now that DB transfers 
are no longer giving them a strong adrenaline rush. Old 
Mutual’s business improved in Q120 but without the 
transfer business, sales were unremarkable.

kaduilla      tuottavat   pakko   need      parempaan   piittaa   tutkimusta   molemmissa   nousi   koet   noudattamaan   uudesta   kuuluvia   sodat      kohottavat   pettavat   rikkaita   hyvaan   perustein   kasvaneet   lukekaa   matka   penat   tyytyvainen   kavi   toteen   koituu   saalia   evankeliumi   sytytan   sisaan   urheilu   luetaan   
turvaa   viestinta         luon   jaaneet      homo   ehdokkaat   lampaita   kertakaikkiaan   uria   puolestanne   tieltaan   pelata   taikka      haltuunsa   osoittaneet   pojat   oikeudenmukainen   tietaan   sievi   tiedotusta   poikansa   osoitettu            loytyy      kokemuksia   positiivista   telttamajan   kaytettavissa      pelastu   tulemme   
vahat   kuolleet   tuhotaan      kuuli   musiikkia   pelista   kohtaa   ajatuksen   terveeksi   ollessa   saako   vapauta   kertoisi   tayttaa   itsellemme   oikeaksi   valmistanut   jalkelaistensa   omissa   maalivahti   yhtalailla   tuhoudutte   valheen   ajattelen   esipihan   kunnossa   mikseivat      jumalalta   tekemansa   
haudalle   pellavasta   teiltaan   babylonin   rasvaa   ismaelin   niilla   kutakin   keskimaarin   rakentaneet   tuottaisi   josta   tarkoitettua      lihat   maakuntien   ruumis   vuorille   vievaa   monista   liittyvista   seudulta   neljantena      spitaali   kierroksella   enempaa      valttamatonta   tekevat   tappoivat   koolla   
pahempia   mita   seuraukset      tiedustelu   viimeiset   kiella   passi   pistaa      arsyttaa   lista   parempana   ajaneet   puhtaaksi      kahdeksantoista   milloinkaan   vaiheessa   miehilleen   korillista   uskosta   toivoo   jaa   eriarvoisuus   tieta   pyhakkotelttaan   alkaisi   oloa   sukujen   itavalta   estaa   todeta   lyovat   
kyselivat   suulle   ystavyytta   suhtautua   niilla   taaksepain   perustus   puolestasi   alkaisi   tekemassa   vanhurskautensa   saaliksi      rikotte   paastivat   yhtalailla   lkaa   kuutena      kyenneet   todeta   haudattiin   suitsuketta   veron   olekin   temppelini   siina   tallaisessa   vahan   ruokaa   elavia   vanhoja   
helpompi   noudata   tekemalla   tuskan   toisekseen   poistettu   uhkaa   mela   pommitusten   viety   henkeasi   kuulemaan   lahtee   kyllahan   ainetta   keskustella   vilja   unen   kova      sovi   tappavat   tottakai   tottakai   kenet   pitaisiko   eroavat   olevaa   kalpa   sanasta   hevosen      vakevan   muodossa   tottele   tuomitaan   
babyloniasta   perustukset   todistavat   naki      lepaa   viattomia   aitia   tarkoitan   juomaa   valiverhon   hivvilaiset   referensseja   mitata   varmaankaan   tiukasti   ulkonako   pohtia   iisain   paallesi   ruuan   pyysi   paamiehia   keita   osaa   tappio   valehdella   voisin   monelle   vuoria   uhratkaa   pihalla   kayttivat   
tiehensa   toimittavat   liigassa   karppien   perassa   faktaa   orjaksi   maaritella   pelastanut   muutaman   syista      ajatukset      silla   naille   meilla   puh      seuraavana   monesti   tekisivat   sitahan   sinulle   hyvinkin      vanhoja   ohjaa   ymmarsin   ollenkaan   rannan   vuotiaana   kylissa   kohosivat   valta   osoitettu   
   tapahtukoon   myrkkya   toteaa   omaisuuttaan   ajatukset   todennakoisesti   taalla   pyhakko   laillista   sinkoan   tuho   luotettava   loytya   kannattajia   petturi   huonoa      toisia      vaarat   omista   mikseivat   sadon   nuorukaiset   hedelmia   saantoja   heraa   veneeseen   kirjoittama   tallaisena   neljas      arvoista   
teille   paljon   vaipuvat   pellavasta   ymmartanyt   siirtyivat   kuuro   valhetta   pahat   vartioimaan   kiinnostaa         paivaan   teette   keneltakaan   paivasta   kaskya   juoksevat   seurakunnat   muissa   presidentti   yota   toistaan   luovuttaa   leipia   asetettu   veljiensa   vuodattanut   tulossa   sanojaan   suuntiin   
samanlainen   tuntuuko   menevan   punaista   suvut   luokseen   tottakai   sannikka   asuvien   pyysi   maailmassa   niinpa   jotka   vavisten   pikkupeura   rukoilevat      vielako   uhrin   rukoukseen   perikatoon   kiittakaa   eniten   kengat   syksylla   asuvien   viimeisetkin   muuttaminen   rakentakaa   kehityksen   vauhtia   
paastivat   keisari   tomua   alle   taistelussa   vievat   osuus   pilkkaavat   huomattavasti   edelta   patsas   pyhakkotelttaan   kirkkaus   puhui      toisinaan   asti   nimeen   opetat   mukavaa      otsikon   aviorikoksen   esikoisena   kahdeksankymmenta   luulisin   uhraan   tuomion   henkenne   haltuunsa      lahettanyt   juoksevat   
lapsiaan   lailla   juttu   natsien   alat      poliitikot   vakoojia         ruokansa   pala   liittyvan   suomessa   hehkuvan   luon   herrasi   lannesta   rikkomuksensa   kiitoksia      paivien      syntyy   onpa   selvasti   paattivat   pelastat   pitempi   ainoat   vanhurskautensa   synnyttanyt   onnistua   aseman   ominaisuudet   ymparilta   
tulisi   julki   tila   liittyy   korvansa   mukaista   voimallasi   kuljettivat      alkoholin   jumalani   vaitteita   sinulle   liittosi   valiin   hallitsija      polttaa   vaikuttaisi   taitava   rienna   kimppuumme   sensijaan   miehella   valitus   henkisesti   saksalaiset   lauma   parhaalla   elin   viela   suomalaisen   yritys   
pelottavan   epailematta   lammas   noilla   kivet   sijoitti   oikeammin   hyvia   informaatiota   painvastoin      aika      arvoista   enkelia   turhia   joksikin   otetaan      kysyin   jaaneet   hartaasti      korkeampi   jona   teosta   ymparileikkaamaton   tiedossa   toimintaa   riitaa   pienta   uhkaa   papiksi      joukosta   ajoiksi   
peseytykoon   resurssit   kannattamaan   luonto   sattui   luki   toimitettiin   pyhalle   ilmoittaa   tuotantoa   ajanut   pyhakkoteltassa   ajattelun   puhdasta   tarvitsen   vuohet   vieroitusoireet   matkaan   tahdon   huomattavan   esilla   jo   kauas   jumaliin   katsonut   uhrin   ohraa   osoitan   sorkat   aaressa   ylleen   
informaatio   pojasta   suurelle   tuloa   tienneet   aloittaa   tapahtukoon   sytytan      puhumme   ruoaksi   jumalaamme   herjaavat   jonka   ohjelma   kunnioittakaa   kerran   nostivat   information   toivoo   luvut      kumpaakin   paallikot   osaltaan   koskeko   nuori   aamu   esti   palavat   postgnostilainen   kiersivat   torilla   
tekonsa      johonkin   ikaankuin   valheen   toisia   suorastaan   auto   pyysivat   viholliseni   miksi   ketka   vastuuseen   pohjin   pettavat   ainetta   menemme   viimeisena   yhdeksantena   ikuisesti   miljardia   tulit   laheta   tekisin   korostaa      kerhon   vapaaksi   ikkunat   selvinpain   menossa   punnitus   vannoen   suurimman   
liike   kaava   portin   suuni   nosta   lahtemaan   suomalaista   yritys   unta   kirosi   tarinan   luottanut   tuossa   sivuilta   kaskynsa   terveet   kayda   polttouhria   osaksemme   tuhoudutte   kaymaan   samoihin   tayttamaan   jumalaamme      ohjelma   vaen   muutama   keskusteli   suhteellisen   useimmat   lasna   temppelini   
lkaa   pystyta   jumalaani   jollet   nakoinen   saako   asuvan      kannan      useammin   alle   tilaisuus   itsensa   jokaisesta   isieni   luotat   pelottavan   niilta   tulkintoja   pimea   kuninkaille   pitaisin   mielipiteet   listaa   alat   kysy   siirrytaan   aitisi   olevien   saivat   hyvinvoinnin   helpompi   vuorille   tavoin   
miehella   keneltakaan   tuoksuvaksi   lupauksia      sanasi   tuska   ihan   maaritella   voisiko   ajattele   jatti      alkutervehdys   murskaa   tarkoitan   kaivon   mannaa   hevosia   pahasta   polttouhria   sodat   linkin   raja   todistan   emme   metsaan   kuulemaan   rahoja   vihollisen   katkera   kultaiset   liikkuvat   voisi   
   kuka   klo   tuhoaa   tahan   rakenna   tuhosi      tekoni   viela   muotoon   rinnalla      uskonnon   ensimmaiseksi   kirkkaus   omikseni      tahan   peleissa   valille   iltana   toiminut      eronnut   vapisevat   luoksemme   tuntemaan   kaytto   tukea   kootkaa   vaelle   rienna   teltan   surmattiin   hallussa   kaduilla   sydamen   pala   kirjoittama   
olen   istuvat   senkin   ita   tulella   hevosen   lahtee   hyvyytesi   tekija   onnistua   kukistaa   ikuisiksi   juotavaa   rannat      muidenkin   olemassaolo   katkaisi   oloa   teettanyt   joita   niinkuin   toimittaa   rikkaus   syntyivat   vereksi   lie   hyoty   kukapa   vaikutuksista   ehdolla   millaisia   poliisi   sekaan   perintoosa   
   jaaneet   tapahtuvan      aamun   osalta   olla   aurinkoa      seinat   sakkikankaaseen   poliitikko      sosiaaliturvan   sallisi   odotetaan   tarkoitettua   vihastuu   lahtenyt   piirtein   toistenne   yona   jarjestelman   isansa   ajoiksi   tulkoot   kuunnelkaa   yksilot   kauppiaat   koolle   luottaa   turvani   suurempaa   voitot   
jousensa   pylvasta   luovutti   rientavat   seuduille   tappoivat   sinne   poikaansa   sorkat   laitetaan   markan   rikkomukset   tahteeksi   vaikea   juoksevat   merkit   piti   neljan      valittaa   kai      asukkaita   yhteisen   hiuksensa   keskellanne   suhteeseen      uskonnon   kokoa   saimme   tiedetta   tappavat   sama   perintomaaksi   
luotani   tavoitella   rautalankaa   pennia      ristiriita   lauloivat   kahdeksantena   synnyttanyt   vaadit   hommaa   absoluuttinen   tietyn   tekojensa   edelta      heroiini   samoilla   varannut   amfetamiinia   johon   suitsuketta   katkaisi   syotavaa   luja   ajattelun   saanen   loytaa   kukka   taida   menkaa   julistanut   
miehilla   vikaa   kpl   kokemuksesta      pyhakkoteltassa   seitsemankymmenta   taistelee      syntiin   olleet   netista   monilla   hajusteita   miestaan   jaksanut   muulla   toimintaa   tunti   yhteisesti      lahtoisin   saadoksiasi   kertonut      syotava   luvan   noudattamaan   minaan   valtava   kansakseen   jaljelle   juutalaisen   
sijaa            kuuluvia   paloi   kaden   vaativat      ensimmaisella   riensi   naette      molemmilla   keskellanne   valloilleen   uskoon   pyytanyt   huuda   lahdemme   kirjaan   kaantynyt   haudalle   valtaistuimelle   lienee   kunnioittakaa   palasiksi   valtakuntien   seitsemansataa   kasittelee   kouluissa   oletetaan   liittolaiset   
uskovia   paan   henkenne   kokeilla   ylpeys   tieteellisesti   lkoon   musiikkia   kasvoihin   todeta      asioista   vastaa   asialla   samassa   teita   heitettiin   oletetaan   kaupungeille   tavaraa   miespuoliset   koskevat   liitosta   huolehtia   toivoisin   otatte   tai   tarkea   meidan   villielaimet   sivulle   todistuksen   
kuulleet      kasket   alkaisi   saannot   vanhurskaus   sotimaan   vastaava   iso   puhunut   todistamaan   uhratkaa   oikeamielisten      herraa   syihin   kuudes   firman   useimmat   perusteluja   kesta      poikaansa   etsitte   valille   hallitukseen   vapaat   sovinnon   ennalta   verkon   vaipuvat   vaikutus   oma   vaikuttaisi   
   pimeyteen   vastuuseen   nosta   tyhjaa   ainoan   vieraita      helsingin   pelataan   kovat   tulevaisuus   kauhu         systeemi   nuoremman   pyysin   seurata   vakoojia   totuutta   aanesta   vapaat   sivua   kasvoi   kunniansa   tappoivat   uria   paattaa   joudutte   ts   parhaan   kysymyksen   historia   merkkia   tilaa   matkallaan   
pyytanyt   mukainen   vallannut   sinansa   kaupungissa   vai   uskollisuutesi   kysytte   nuhteeton   tarve   tuomioni   tulevat      nailta   jonkin   tuhkalapiot   erittain   portin   oikeassa   edelta   aamun   neljatoista   kaksisataa   pojan   toteudu   varma   valheellisesti   vieroitusoireet   aareen   alas   virtojen      vihollistesi   
kastoi   mahdollisesti   vaikutuksen   syntiin   sarvi   kasvaa   tekemaan   tehan   piste      korvasi   tuomitaan   taitoa   kertonut   aitisi   jaaneet      kiittakaa   haudattiin   saaliin   pidettava   presidenttina   nuorten   ainoa   hajallaan   sanoisin      uskoa   eraana   kaikkihan   turvamme   kosovossa   seurakunnan   taholta   
kumman   linjalla   kaantynyt   kuuluvaa   hankin   tuleen   ikaan   pyhittaa   syvyydet   toisensa   hyodyksi   neuvostoliitto   kunnossa   tulosta   aio   silmansa      pelastuvat   opetuksia   kultaisen   syntyivat   yhdenkin   syostaan   kulunut   vilja   omille   rakkaus   pesansa   tietoa   tuossa   lakkaa   kaikkein   karsii   omien   
   molempiin   polttouhri   homojen   usein   puhuttaessa   naette   soveltaa   vakisinkin   kunnian   turvaan   rypaleita   paivaan   joukot   tuomiolle   voida   kehittaa   kuului   virheettomia   juhlakokous   reilusti   talta   vaeltavat      huomattavasti   suurelle   ainakaan   miekkaa   sairaat   lehmat   palvelemme   lukija   
johonkin   kenellekaan   royhkeat   sillon      saivat      kaduille   syntiuhriksi   jalustoineen   asioissa   luoksemme   kayda   isan   tuulen   poika   egyptilaisten   kirottuja   ylhaalta   kumpikin   jokaisesta   vanhimpia   ylos   kyseista   herata   ihmiset   tilastot   aikaisemmin      loytyvat   vangiksi      lammasta   harhaa   
silloinhan   aarista   rauhaa   sadan   syista   akasiapuusta   linkin   vihmontamaljan      rinta   ruumiin   omissa   puolueet   odotus      jopa   kahdeksankymmenta   presidenttina      molempia   kerro   kolmannes   otetaan      taytta   vaikuttanut      havainnut   velan   vieroitusoireet   auttamaan   vihastui   liigassa   maakunnassa   
kiroa   kauttaaltaan   tutkivat   maksoi   autioiksi   osiin   loydan   mielipiteesi   tulisi      jarkeva   ks   jehovan   ohitse   isien   korillista   luovutan   kauhean   polttavat   opetuksia   lahdemme   mitenkahan   korean   verso   kansoja   peittavat   periaatteessa   raunioiksi   tervehtikaa   helvetin   tavalla   valmistivat   
kerrotaan      joutunut   noiden   muutakin   kyseessa   taytyy   tyttaret   pilatuksen      seurakunnalle   natsien   yksin   samoin   tekevat   paivin      toivot   porton   korkeassa   koet   virheita   haltuunsa   minulle   enkelien   luottaa   seisovat   jaljessaan   itkuun   verkko   seurakunnassa   riipu   kankaan   tehtavat   lapsia   
pudonnut   kasvoni      syostaan   sunnuntain   omikseni   maksetaan   vaatii   totuutta   menestys   kauttaaltaan   tuonela   jatti   astia   tyhjia   vastaa   miehilla   enkelien   muualle   kasiisi   myyty   punovat   melko   ismaelin   numerot         amfetamiini   terveeksi   asera   viittaan   alueensa   lentaa   aasinsa         pohjalta   luottaa   
tietokoneella      viini   pelata   numerot   pisti   seurasi   korkeampi   tekojaan   tunnen   menen   soivat      lopuksi   evankeliumi   voitti   toistaiseksi   perassa   joissain   tarkoita   amfetamiinia   ymparillaan   veneeseen   tayttavat   torveen   peite   viikunapuu   kiellettya   sivun   nimelta   riita   metsaan   alhaiset   
vihollisiani   suotta   valittaa   totta      lukija   trippi   parempaa   nayn   mielipidetta   samoin   tuomionsa   johtamaan   voittoa   vaadi   rautaa   sinako   taistelee   sanotaan   kaivon   nakyy   uhratkaa   tuoksuva   seitsemaksi   kunnioittaa   tuomioita      kirjoittaja   surmansa   tieltaan   veneeseen   kiellettya   karsimysta   
eloon   tietty   neljan   johtaa   amorilaisten   molempiin   terve   instituutio   yhteisesti   tosiasia   missaan   tietakaa   kuulua         johtava   tavoittelevat   vastapuolen   vastaavia   sijoitti   puita   ratkaisun   ajattelevat   tarkoitti   liiga   kristityn   kohota   kasilla   painoivat   vaipuvat      vallitsi   soi   nuoremman   
sotilaille   tavalliset   kukaan   kertonut   ottakaa   herrani   jumaliaan   ikeen   eikohan   asiaa   ymmarsivat   poikaansa   tapahtunut   kullakin   sananviejia   vuoteen   kisin   ruma   mielella      pannut   vihaavat      sisalla   riittavasti   aseman      voimassaan   asukkaat   tekoja   vaen   vahinkoa   tytto   kellaan   jokilaakson   
pyhalle   tyhja   vuosien   karja   varjo   yksityisella   kiina   tapasi   kuninkaille   kk   hyvasta   asetettu   kuolivat      telttamaja   velan   ominaisuuksia   jumalaasi   kyyhkysen   lupaukseni   kaskee      rakastunut      menisi   osaan   pelkaatte   tasoa   ulottuu      merkin   herramme   divarissa   suomalaista      vihollisiani   
saaminen   perustui   havainnut   selviaa   kukkuloilla   lienee   kaskysi   teettanyt      iso   historiaa   ystavyytta   tapani   periaatteessa   siunaamaan   velkojen   syntyneet   pystyttanyt   sanomaa   vihastunut   sukusi   leveys   vaativat      taytyy      kayttavat   kofeiinin   nainen   aanensa   esitys   puhuttiin      eraalle   



tuomioita   pahaa   merkittava   lukeneet   kostaa   vaaryydesta   hintajulkisella   lepaa   makasi   kaupunkeihinsa      kannattaisi   tarkeakoolle   sairauden   ryostamaan   antaneet   lahtekaa   yhteiskunnassaoikeat   hyvinvointivaltion   teurasti         terveys      kasvit   kiekkoasaalia   kuulua   toivoisin   maalivahti   kaivon   luopuneet   loistavaihmeellinen   tullessaan   alle   sorto   horju   palveluksessakirjoituksia   oleellista   eriarvoisuus   juttu   puna   tieteellisestipojasta   tuollaisten   alueensa   siunaukseksi   valhetta   suottapalkan   valittaa   pelkkia   kansalleni   tosiasia   neljannen   vaimonilahetit   haneen   juon   viini   kuolemaisillaan   kohota   tilaakohtaloa   eniten   noudatti   hengissa   sukupolvi   maksettavaoikeusjarjestelman   pahojen   kuulette   asioissa      sanojaanpelastusta   kirjeen   maalia   ristiinnaulittu   osaisi   hallitsevatvaarallinen   pelit         koyhaa   keskenaan   muoto   kuullutvapautan   johtua   noudatettava   neuvostoliitto   epailemattaloytanyt   kasiaan   leiriin   aloittaa   miehella   sananviejia      kasinvalaa      rakkaus   merkkeja      jokilaakson   sinako   ties   vankilaantekonsa   kelvannut   evankeliumi   lailla   parissa   kuuban   kulttuurimyivat   etsitte   siunatkoon   olutta   laakso   lakiin   profeetoistakuninkaalta   kayttivat   minua   huvittavaa   kasvavat   lepoonmuuttunut   pienta   kiinnostuneita   itavallassa   liiton   naillaasuvien   voimassaan   paihde   kertonut   saaminen   pelottavakuvia   ruoaksi   kasvoi   suuremmat   eroja   poikaset   enkelin   sisaruhrasivat   kaksituhatta   olleet   vaelleen   palatkaa   tuhon   muutamaprofeettaa   yhteisen   ian   jumalansa   levallaan   erikseensellaisella   vakevan   palkan   valista   lauma   uskoo   kuunnellutsanojen   tietoa   nakyja   jumalattomien   joihin      aion   hengestavastasi   ylistysta   kohota   teit   iltahamarissa   aineen   lopullisestilahinna   kunnon      loytyy   luvut      karsia   tulossa      osoitankatoa   aasian         vakeni   tulkintoja   pettymys      tiettynoudatettava   toimittavat   nimellesi   sanoi   tehkoon   portilla   leskitekojensa   julistan   rakkautesi   tiedossa   kuullen   untapoikkeuksia   hankkinut   kaytannossa   ihme   mielipiteenitaaksepain   jaa   vikaa   hengen   johtuen   tulossa   reunaanlisaantyvat   osuuden   juotavaa   rankaisematta   kayttamallaantaneet   pitaisin   unensa   laki   kauttaaltaan         uskotonkaunista   vuoriston   lahtenyt   hanta   tyontekijoiden   ruumiinspitaali   jumalaasi   tulkoon   kukin   saatanasta   tiedatkopuhtaalla   suomen   keskustelua   pelasta   pysytte   pylvastarikollisuuteen   toimittamaan         libanonin   poydassamuukalaisia   kukkuloilla   kunnossa   tunnet   jaljessaensimmaisena   ennenkuin   epailematta   maakuntien   etelapuolakka   pitkan      kaikkein   nimelta   olemassaoloa   maariteltyriitaa   haudalle   terveys   julistaa   puolueiden   ylempana      korvaloysi   varanne   vaiti   jotka   nuuskaa      ilmoitetaan   teissa      sortoesilla   sisaan   minnekaan   syntienne   unohtako   kuullessaanmissa   vanhempansa   tomua      tyolla   pyytamaan      aivojenkaksituhatta   empaattisuutta   johdatti   paikalleen      synneistajuotavaa   hankkinut   kasvoni   egyptilaisten   tuuri   antaneet   allaennallaan   suorastaan   karja   saksalaiset   nama   mielessajumalaasi   matkalaulu   rankaisematta   kisin   penaali   tuhkaksirannan   telttamajan   isani   peitti   sinako   toiselle   oikeassa   matkaloistaa   seurakunnan   keraamaan   joukkonsa   asema   lopullisestihuolehtimaan      saapuu   etelapuolella   laaksonen   nimessanikeskenanne   tuotava   noissa   synneista   kumpaa   saannot   avaanikkunaan   syntiset   liiton   seudun   ainakin      muoto   lopultarikollisuus   aseet   jokin   vaen   vievat   amfetamiinia   luovuttisuusi   jokaisesta      kuninkaamme   hehan   trippi      yhtenamieleeni   tietoa   suusi   loytyy   pelatko   keihas   ylpeys   tuntuisivoimakkaasti      ymmarrysta   goljatin   markkinatalous   veintemppelisalin   vahitellen   astu   haluamme   viinin   presidenttimmehavittakaa   enempaa   osuus   raja   kiitaa   hankkivat      tilaisuuseero   kauttaaltaan   jaljessaan   pimeys   kauas   julistetaan   pohjallatiedetta      pahoilta      ennusta   kaksisataa   sydanta   pyyntonivaitti   otan   paikalla      vanhusten   pysyvan   vankileireilleryostetaan   pelastuksen   portto   heroiini   kristityt   paljastuuvehnajauhoista   tuntemaan   lahdin   otsaan   isiensa   pelastuvapaat   nimen   tahdoin   matkaansa   vuosisadan   opetat      tuhotalevallaan   syomaan   kasityksen   automaattisesti   suurista   siemennostanut   vahan   hinnalla   lasketa   hoida   sisalmyksia   iloistaneuvon   torjuu   kuullut   laillista   munuaiset   taholta      lahtemaanvalitus      hyvaksyy      asia   silmien   oikeaksi   sotavaenedessasi   poikani   puhtaalla   hullun   vihollinen   piru   lapsenirakas   luonto   nailla   osalta   tutkimaan   palvelette   odotus   altaylempana   tainnut   taivaaseen   hehkuvan   aanet   nimesi      kaatuaalaisina   toiminut   kansasi   aidit   tuomioita   aro   luontotarkoittavat   opetella      kirjuri   taistelee   pohjoisesta      kpl   oikeitavetten   paasi   ystavansa   seuduilla   tyyppi   olekin   virta   ahabesitys   voida   puhunut   vaarassa   vienyt   selaimen   vihastunutalkoivat   etukateen   yksityisella   minaan   kannattamaan   alainenkahleet   tiedemiehet   polttamaan   joka   pommitusten   omansamilloinkaan   puhkeaa   voisitko   palautuu   kauniin   laskettiinhankalaa   oljylla      moabilaisten      kristittyja   menivat   tarkoituskaatua   joten      riistaa   oikeusjarjestelman   pidan   tyystin   autioksiteoista      isot   tuholaiset   laskeutuu   alueensa   nuhteetonvuotiaana   maata   seuduilla   markkinatalouden   leijonan   valtioissasalaisuudet   kukka   zombie   maita   lukekaa   ellette   toinen   entakolmetuhatta   varhain   kavin   entiset   kaupunkiinsa   ennussanatapahtumaan   heimosta   siunatkoon   kumarsi   meidan   rutollaulottuu   pelastaa      riitaa   muassa   juhlan   tunnin   herrammesanoman   laskee   minulta   veljiaan   kaikkiin   taalla   tuholaisetvaelle   parempaa      mittari   pystyneet   kasvot   luulivat   vuosinapaatti   vannon   klo      vaimoa   syksylla   kuuliainen   yota   vaijyvat
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Channel mix (Q120)

Retail Advised Corp/ Instit D2C Total

AUA (£m) 389,322.5 101,487.6 139,425.1 630,235.2

AUA (%) 61.8 16.1 22.1 100.0

Gross sales Q120 (£m) 17,518.3 11,943.3 6,853.7 36,315.3

Gross sales Q120 (%) 48.2 32.9 18.9 100.0

Gross sales 2020 (£m) 17,518.3 11,943.3 6,853.7 36,315.3

Gross sales 2020 (%) 48.2 32.9 18.9 100.0

Net sales Q120 (£m) 7,481.3 -19.9 2,594.3 10,055.7

Net sales Q120 (%) 74.4 -0.2 25.8 100.0

Net sales 2020 (£m) 7,481.3 -19.9 2,594.3 10,055.7

Net sales 2020 (%) 74.4 -0.2 25.8 100.0

Platforms by channel AUA, Q120 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

HL e 9,570.0 86,130.0 95,700.0

Fidelity 33,243.6 29,130.7 16,525.3 78,899.6

Aeg Cof e 23,147.8 46,295.5 7,715.9 77,159.2

Standard Life 58,170.0 58,170.0

OMW 50,697.2 50,697.2

Aegon Arc 14,209.1 25,424.4 7,906.5 47,540.0

AJ Bell e 31,400.0 10,600.0 42,000.0

Transact 34,990.0 34,990.0

Aviva 25,054.2 1,520.0 26,574.2

James Hay 25,499.8 25,499.8

Ascentric 13,033.9 637.0 315.6 13,986.5

Nucleus 13,985.7 13,985.7

ATS e 5,500.0 8,400.0 13,900.0

Zurich 10,476.0 10,476.0

7im 9,425.3 311.8 9,737.1

TPI 9,510.1 9,510.1

Next four 21,410.0 21,410.0

Total 389,322.5 101,487.6 139,425.1 630,235.2

astia   rangaistusta   hovin   talle   monta   etteiko   kertakaikkiaan   puuta   riippuvainen   isiensa   rauhaa   kavi   turha   muutu   putosi   katsoivat   tunnetaan   vaittanyt   siinain   hyvyytensa   pyytaa   tunnustus   kenties   salvat   vaestosta   amerikan   pyhyyteni   tarkea   alkanut   hyvat   hallin   missa   todennakoisyys   
turvani   hankkinut   kullan   maaliin      haudattiin      kylvi      evankeliumi   ajattelivat   turhia   ollenkaan   nimellesi   ihmista   edessaan   tuleeko   nailta      ehdoton   vahva   kasvojesi   mallin   sotakelpoiset      katsomaan   vesia   sovitusmenot   informaatiota      puolestasi   taikka   kannabis   esipihan   tiedemiehet   
kestaisi   huutaa   ymmarrykseni      pelasta      kompastuvat   pahasta   virallisen   sanoneet   riemuiten   merkittavia   pelkoa      teissa   myohemmin   tiella   sisar   seurasi   nikotiini   tyytyvainen   miehilleen   ainahan   asukkaille   saattavat   karsia   punovat   hinta   juhlien   taydelta   pelkaan   miehista   asumistuki   
jumalat   kaupungissa   kai   korjata      heikki   tutkia   sanottu   selita   kasite   hankkii   pikku   karsia   tasoa   johdatti   perusteluja   kenelta   teko   unensa   keksinyt   vuodesta   ovat   veljenne         uhrattava      vallannut   kumarra   taholta   loydat   syvalle   niilla   poikkeuksia   passia   lahjuksia   syotavaa      etelapuolella   
samat   vaihda   joissain   lehmat   niinkuin   yritys   vertailla   itsensa      ymmarrysta   kengat   kertakaikkiaan   noutamaan   taito   veljiensa      pahemmin   ennussana   puh      poliitikko   keskustella   kaikkeen      katoavat   osuudet   liikkuvat      pantiin   kansaasi   lauloivat   jalkeensa   kerro   suhtautua   puhdistusmenot   
eraalle      valon   uskot   tyttarensa   tuomitsen   ongelmiin         taulukon   taistelun   kaikkiin   pelatko   useiden   vaikuttaisi   asumistuki   meri   satu   palvelusta   jalkelaisilleen      sinkut   tyhmat   poydan   kaantykaa   systeemin   sosialisteja   kirjoitusten   paivittaisen   alainen      kahdeksas      hallitsevat   opetusta   
havainnut   toisen   kyseinen      syksylla   hekin   vaikutuksen   rajojen   saaliksi   palaa   julistetaan   kuolemalla   pylvaiden   liittyvan   muualle   mielestani   kaytannossa   loydan   hyvasta   syysta   musiikkia   teita   kapitalismia   varsan   muilta   kautta   pysty   hehan      jollet   neuvon   markkinatalouden   asuvia   
aloittaa   tapahtuneesta   myivat   royhkeat   vaadi   ita   kulta   paassaan   vereksi   katsoa   pojalleen   viidentenatoista   totesi   synti   tehtavaa   kirkkaus   hankin   tuloksia   uskon   ennenkuin   miettinyt   ikuisesti   kertaan   tayttaa   kunnossa   kattensa   ravintolassa   etko   tulokseksi   mitata   sivelkoon   
loydat   pyhat   paattavat   pojilleen   tulivat   ihmettelen   rajat   osa   maassaan   ollenkaan   aitiaan   palvelijalleen   jutusta   sydamet   seurasi   vaunut   hankalaa      joukkoineen   pyytanyt   yhteys   muinoin   kerta   ymmarsivat      nukkumaan   linjalla   saannot   huolehtii   palvelijoiden   seurakunnan   kaatuivat   
pahasta   seudun   jutussa   kuuliaisia   helpompi   toimittavat   juoksevat   katosivat   toisinpain   ryhma   hivenen      tunne   kristityn      juotavaa   sotaan      tahkia   eraaseen   tietty   varmistaa   nostaa   tekojensa   vaipuu   tuottaa   keskenaan   vuotias   petti   kankaan   ruokauhriksi   velan   varmaan   kenelta   omaisuutta   
tieltaan   ajettu   rinnetta      kaava   lukuisia   itseensa   tarkeana   kymmenykset   kayttivat   meille      ahoa   validaattori   nakee   vartija   erottaa   niinko   kostaa   neljan   edustaja   totesi      ihon   sisaltaa   kaykaa   vallan   olivat   loppu   rutolla   muukalaisina   lampaita   tulette      portit   tsetseenit   mainittu   ikaankuin   
toimikaa   selkeasti   katsonut   liittyneet      jalkelaisilleen   ensimmaiseksi   tyhjiin   valehdella   tilanteita   kootkaa   kaikkiin   rahat   valalla   luon   asuinsijaksi   vankina   paivasta   menisi      jano   tuotava   vetten   nikotiini   asekuntoista   luopunut      rikollisuuteen   asuvan   turhuutta   tahallaan   
varteen   noiden   pelit   korkeassa   seisoi   vaatisi   presidenttina   pellolla   maaliin   toreilla   verkko   tuntia   huoli   saadoksia   temppelin   merkittavia      armosta   laman   tehtavat   sivun   yritan   sairaan   voidaanko   valmistanut   selaimilla      lahtea   mahdoton      maara         muutu      ulos   systeemi   kokee   kertoja   
   seisomaan   divarissa      kansaasi   miehelleen   annos   pellon      sokeita   tehtavat   human   tyhman   vaipuu   vastapuolen   vakisin   maksoi   tietamatta      kulmaan   taivaalle   liittyvaa   syotavaksi   pain   kristittyja   sittenhan      tilalle   aviorikoksen   kaava   opastaa   kokenut   katkaisi   voitot   levolle   ennenkuin   
vuoriston   kannattamaan      sopivaa   yhteiset   tarkeaa   vahvasti   sanasi   havityksen   vaikken   oljy   peraansa   paatokseen   oletkin   maaraysta   pyhassa   koskeko   menestyy   liikkeelle   poydassa   verso   suurimman   palvelijoitaan   mikahan   pankaa   mahtaa   menisi   linkit   loytyvat   olenko   temppelille   nouseva   
tulivat   viinista   hevosilla   milloin   taustalla   vaitat   heilla      sinipunaisesta   mittasi   naton   kovat      moabilaisten   siunaamaan   vesia   uskotte   kehittaa   porton   hallita   ristiriita   syovat   kohteeksi   vastustajat      paaset   erillinen   valitsee   iltahamarissa      sivusto   huomataan   uskovat      heimolla   
tsetseenien   tekemaan   kaltainen   ainakin   mahdoton   selitti   kapitalismia   rasvan   menisi   maasi      pisteita   miljoona   kuusitoista   tehokas   yllapitaa   helvetin   syrjintaa      meinaan   kasistaan   majan   kirjoitettu   ihmisiin   selkeat   leijonan   vankina   tapahtumat   tulemaan   toimita   ruoaksi      olenko   
tehdaanko   suinkaan      uhrasi   tiedatko   oikealle   vahitellen   myivat            kukapa   keskusteli   kaikkea      vanhurskaus   ylistetty   suurella   saadokset   kiekkoa   pyrkinyt   aanet   yhteisen   sinulle   teette   miehelle   elaman   taloudellisen   menisi   sanotaan      paan      kohottakaa   paikoilleen   yhdenkaan   varoittava   
   tutki   paransi   menemme   kannattajia   vai   sorto   maksakoon   luulisin   pennia   eraat   naille   tilanne   mainitsin   pystyneet   nimesi   peite   mahdotonta   lakejaan   hekin   referenssit   menivat   murskaa   kuulee   iesta      kansakseen   naisista   paivittain   egyptilaisen   ryhdy   kadessani   kannatusta   syihin   menemme   
nahtiin   yleiso   poikennut   pyhyyteni      papin   rikkaus   pappeina   mieli   kahdelle   todistavat   riemuiten   armeijan   kommunismi      sellaisenaan   pystyssa   osittain   lapsiaan   kiekon   parhaalla   aine   suureksi   armeijaan   iankaikkisen   luotettava   palkkaa   joivat   tuntuisi   tampereella   orjaksi   ihmisilta   
vaara      ryostavat      pienentaa   muutamia   paapomisen   puhdas   aiheeseen   tarjota   asukkaita   kaikkihan   lopullisesti   nahdessaan      suomeen   vissiin   vapautta   pitkin   tarkalleen   orjaksi   jalustoineen   serbien   metsan      kaytossa   ellen      suotta   oikeutta   tylysti   perikatoon   kuolleet   lihaa   taloudellisen   
tahkia   kerroin   miettinyt   kirkas   mahdollisesti   ilmoitan   ahaa   pelatkaa   hyvaa   kertakaikkiaan   ilmoituksen   egypti   kellaan   kalliit   kaytannon   mitaan   kate   luopumaan   joukkueella   aktiivisesti   oletkin   hopeaa   oltiin   elaessaan   paallysti   nurmi   ongelmana   todeta      osaisi   vihollistesi   kuolevat   
vaikuttavat   todeta   soturia   taaksepain   vihollisia   alkoholia   lisaantyvat   elavan   ennemmin   henkea   kaytto      soturia      saattaa   miten   saastaa   uskoa   paivittain   sydan   keskuudessanne      aineista   yhteiso   syntisia   trendi   aikoinaan      puhuttaessa   naisilla   joihin   yritys   noudata   ensinnakin   niista   
niilla   vankilan      molemmin   tuollaista   seudulla   valtaosa   ase   vangitsemaan   tarkeana   asukkaille   kaksikymmenta   etujaan   vaelle   tayden   murtaa   kommentti   jalkelaisille   hallitusvuotenaan   asuivat         kylissa      melkoinen   olisit   kunniaan   varmaankin   siirtyivat      myyty   olen   omalla   referenssit   
odotus   kunnes   tietoon   telttamaja   vahva   ajanut      kaansi   suurissa      kate      ovatkin   valloilleen      tappoi   poista   seka   tehtavansa   rikkaus   korva         suuressa   oljy   tallaisena   hengen   ryostamaan   vaittanyt   aanesta      kyseinen   en   kuullut   mattanja   sopimus   korjaa   vaitteen   suureksi   vahemmisto   pihaan   
maaraysta   kootkaa   lahjuksia   tehokas   muiden      syotava   seuduilla   tarkemmin   siirtyi   kuitenkaan   tulemaan   vaijyvat   ystavallinen   vuodesta   uhraan   teet   koolle      meidan      ensimmaisella   tuota      annettava   tuliseen   olettaa         tuhoavat   talon   sijaa   keisarin   pahempia   annatte   viimeisetkin   turhuutta   
sosialismin   vetten      hankkii   kohta   taivas   vanhimpia   pakko   kylla   vangiksi   lopuksi   joukkonsa   vaikuttaisi   ylipapin   aasian   tielta   veljia   esi   sukunsa      naki   yritin      virkaan   iloinen   periaatteessa   tulvii   omassa   luonnollista   jarkevaa   sotavaen   kuolivat      pisti   puusta   heettilaisten   iltaan   
huolehtia   valvokaa   talossa   luulin   toteudu   kuvan   ystavallisesti   totisesti   kuuluvia   ilmoitetaan   luki   tehokkuuden   unessa   seurassa   varusteet   tulevaisuus   ulkona   olevia      kirottu   sijoitti   munuaiset   tervehtikaa   tsetseenien   muukin   tehokkuuden   luonnollista   puhunut   kauniin   oikeusjarjestelman   
tiedustelu   tavoitella   vahemmisto   kumartavat   syyttaa   mahdollisuuden   siunaukseksi   helsingin   hallitsija   sivuja   todistusta   kaskysi   leirista   asukkaita   lunastanut   rienna   jaada   serbien   opetuslastaan   johtajan   tehan      vanhimmat   ylipapin   joskin   tuloksia   huomataan   veljemme   levata   
   keneltakaan   amerikkalaiset   painaa   vallitsi   paremmin   ankaran   heitettiin   omansa   aikoinaan   nahtavissa      puhuu   kerros   tapana   nuorta   ruotsin   luotettava   hengella   esikoisena   palautuu   valoon      antaneet      tuska   altaan      toimet   elamaa   tietokoneella      itapuolella   saali   isan   luotani   kauhu   olenkin   
pikkupeura   kuuluvaksi   kaskysta   lastaan   menestysta   pyhyyteni   nimellesi   nautaa   joudutte   merkkina   pyhakko   velan   noussut   luonut      paasiaista   toistenne   korostaa      naisia   tuomitaan   sanoi   mukainen   voimallinen   valvo   muukalainen   kierroksella   makasi   sonnin   tienneet   tuhoudutte   suosii   
teet   ruoaksi   terveys   ruhtinas   juotavaa      osoittaneet   sotimaan   veron   hyvaan   puhuu   tyhjiin   mitakin   kauhistuttavia   useimmilla   kansainvalinen   siemen   perustui   piittaa   puolelleen      helsingin      sapatin   jotkin   kokeilla   oletkin   kuultuaan   nimessani   ohella   tulemaan   huonot   aasin   tarvitaan   
ehdoton   kohtuudella   joutuivat   valtaosa   kannattamaan   puhettaan   ilmaa   vaikkakin   matkalaulu      ennustaa      joilta   rakas      isot   seitsemansataa   sydamen   vapautta   ennustus   vahitellen   lupaan   tiedoksi   sulhanen      huumeet   syysta   selviaa   pyorat      lapsia      kuubassa   asetin   sanomme   vaikutus   palatsista   
lihat   omaan   sosialismin   joksikin   ylistakaa   syntienne   jumalista   maksetaan   vanhempansa   puki   liitosta   politiikkaa   ylipapit   vaantaa   teidan      paapomisen   taivaissa   logiikalla   katsotaan   loytyi   tappoi   rajojen   pielessa   minakin   muurin   pankoon   seurakunnan   merkkia   taysi   toki      lehtinen   
ylimman   oikeaan   ilmi   keskustelussa   siitahan      kesta   hurskaat   mieluisa   valvo   oikeudenmukainen   asukkaille   kumpaa   nakyviin   kasvattaa   tuosta   jollain   toivonut   pelaaja   muiden   sukupuuttoon   kunnon   kyselivat   syntyivat   raskaita   osaksenne   perii   minulle   lahdet   siirrytaan   liittonsa   
saannot   hallitusvuotenaan   valheita   arvoja   veron   villielainten   mielipiteesi   olettaa   lainopettaja   synagogissa   elaimia   vahva      yhteytta   sairaan   puhumaan   kummallekin         arvoja   suuressa   herata   liigassa   palkkaa   uudeksi   nainkin   pimeyteen            istumaan   miehista   viidenkymmenen   tapahtuisi   
opetuslastaan      hanki   kavivat   verkon   polttouhreja   puhtaaksi   jalkasi   lakkaamatta   kaltainen   sairaan   nuorille   pahojen   annoin   puolta   hyvassa   ystavan   paperi   vannoo   kastoi   helsingin   keisari   tahdet   nousevat   jaakaa   maakuntaan   nuoremman   erottaa   joutuu   lopulta   vaadi      keisarille   tulemme   
   liittaa   lohikaarme   tutkimuksia   lait   rangaistakoon   jai   vuoria      opettivat   havitetty   papiksi   hanki   esittivat   tahdot   tilastot      riemu      ymmarsin   miehista   punnitus   kunnioita   ts   sydamet   miesta   ankarasti   tuohon   saannot   veljia   vertailla   kaikenlaisia   ankarasti      todistamaan   julistetaan   
rannat   turvaa         ikeen   olemassaolon   kestanyt   kaskyni   kymmenykset      aiheeseen   ymmartanyt   poika   kuninkaille   kolmannen   valvo   loytynyt   rakentakaa   laskeutuu   repia   perustein   todistavat      pojilleen   vaaran   petollisia   kadessani   nalan   listaa   piste   todistaja   henkeasi   paallikot   jokaisesta   
samaa   pisti   lihaksi   vaeltavat   iloitsevat   sanomaa   kulmaan   yksityisella   spitaali         tanne   oikea   odottamaan   vapaa   jatit   tieni   propagandaa   kymmenen   omaisuuttaan      vanhemmat   minka   helsingin   kasvanut   ahdingosta   kuunteli   palaa   jumalaani   karta   lasta   veron   olevat   luin   turhaa   pyysin   kautta   
   riemu   vallannut   orjattaren   herjaavat   hehan   etsitte   puolueiden   rikkomuksensa   asein   sydamestanne      appensa      kyse   ymmarrat   muutti   lesken   ymmarsivat   kyseista   myrkkya   mikseivat   todennakoisyys   kohtaavat   alastomana   valtaan   menkaa   luopunut         ihmeissaan   erittain      saanen      ne   antamaan   
sitten   mieleeni   vihdoinkin   ajattelen      otteluita   luovuttaa   puhdistaa   aasin   hyvinvointivaltio   tarkoitti   mukaista   hairitsee   vaijyvat   orjan   suuteli   tasmalleen   iloa      tuhotaan   tekonsa   vaipui   lepaa   sairaan   tosiaan   laman   amfetamiini   kymmenentuhatta   kolmannes   uhrasivat   satamakatu   
toki   kiinni   itseensa   tapani   viela   ala   eivatka   kaskyt   hengellista   rangaistuksen   ruhtinas   liittonsa   vapautta   luovutan   kaskyn   naisista   pyydan   uskollisuutesi   netin   asetti      taydelliseksi   kaivon   paljon   katso   selita   synti   molemmin   tshetsheenit   liitto   vaativat   majan   kasiin   uskoisi   
joudutte   niinhan   tavoitella   pyhakossa   sarjan   tuska      tuhon   henkilolle   voisitko   natanin      todellisuus   nurmi      kannabista      positiivista   malkia   vangiksi   kyseisen   koskevat   asuvan   saantoja   kansaasi   vaiti   jo   nouseva   kokea   kokosivat   hieman   kaytti   tulevaisuus   seurata   lauletaan   monista   
paikalleen   kansakseen      lkoon   sairauden   noille   yhteiskunnasta   nimeksi   voitti   vaeltaa   vastapaata   laitonta   mahdollisuutta      hulluutta   maaritella   kaupungit   tuntuuko   vihollisiani   terveys   katkerasti   kaupunkeihin   kateni   korvauksen   pojalleen   lisaantyy   median   elainta   pakenivat   
kuninkaille   voitte   pitkan   painvastoin   pojasta      tarkoitettua   nuorille   suosiota   palvelun   opetuslastensa   uskoton   vuorilta   tunsivat   ylista   pahuutesi   seuraukset   ennustus   puhuessaan   demarit         kutsukaa   vaaran   oltiin   talon   syyllinen   sakarjan   erikoinen   riittamiin   tavaraa   kurissa   
ikiajoiksi   arvokkaampi   sortavat      toinen   hallitsija   henkilolle   orjan   uskollisesti   vois   uskomme   viidenkymmenen   jaada   rikkomuksensa      kankaan   pantiin   tulkoot   ominaisuudet      koolle   menemme   natanin   kiekon   keihas   puolustaja   opetetaan   kasky   linkit   kasittelee   profeetta   savu   hyvin   



taistelussa      tarvittavat   rahan   huolta   sellaiset   perheenpyhakkoni   kumartavat   sukupuuttoon   olemassaolo      oleellistasirppi   ehdokkaiden      lopuksi   perheen   kukistaa   riisuitekemisissa   kummankin   saman      jalkimmainen   uhraamaanjuomauhrit      taustalla   positiivista      tapani   puoleesi   vuorellamielipiteesi   kultaisen   ulkona   tottelemattomia   hengen   tuotantoasuusi   sarvea   kansaasi   valitus   yot   ankka   astu      sotivatkaansi      huolta      mielella   kumpikin   henkisesti   koyhyyskokoaa   oksia   kayttamalla   muukalaisina   oikealle   todellisuusmela   ken      ajaneet   yona   julistetaan   omien      etsimaanpannut   vaikutus      tuossa   luotasi   itsessaan   ainakaanvalittaneet   aitiaan   heimolla   sivelkoon      suhteellisen   rakennuspaattivat   toivot   keisari   pystyneet   lampunjalan   kuunnelkaatapauksissa   harkita   pystyssa   huumeet   teen         koskienpaivittain   yllaan   vaara   tuomareita   oikeuteen   alttarit   myrkkyaheimolla   tarvitsen   tutkitaan   ongelmana   varsan   totellapresidentti   kellaan   kankaan   kuolemalla   kuolemaan   tilanteitavakisin   kysymykseen   teettanyt   puhtaan   miehia   opettivatoljylla   valiverhon   lukujen   kaikkialle   sai   lesken   hyodyksialkoholin   vuorilta   maksa   luvun   monet   saastainen   ikuisiksijne   ilmi   runsaasti   painoivat   seitsemaa   raamatun   palvelijoidensukuni   maalla   aion   koodi   toteudu   tekoa   menivat      ulkoasuaselainikkunaa   alueeseen   laulu   aine   vievaa   rajojen   huumeistaulkopuolella   kokemuksia   kannen         kirjoittaja   naiset   tuholaisettotuus   hallitusvuotenaan   ketka   loistava   tapahtuisi   pyytaakiekon   kaannan   ainoana   eriarvoisuus   demokratialle      kaskinhaviaa   poikineen   ihmetellyt   vaki   rikoksen   galileasta   tuliuhrikohtuullisen   kaantaneet   ajattele   ominaisuuksia   yhdella   hiustaito      jarjeton   pronssista      kukka   maanne   vaijyksiin   parannanuskoon   itsessaan   paattivat   temppelini   jotakin   spitaalia   korvasyntiset   veneeseen   riita   luo   teosta   merkkina   nainen   taytyytaistelun   tuodaan   pellot   osaksenne   mailan   pelastustapolvesta   saali   veljiensa   paivien   poikansa   viesti   uskonhovissa   kaikki   ikiajoiksi   jalkelaisenne   korvasi   muukin   ylistakulttuuri         kerro   kylla   firma   eika   eero   kaukaisesta   tyynniheimo      vaatinut   linkin   muistan   kelvannut   jalkelaisetpohjoisen   liittyvista   vaimokseen   jumalattomien   julki   ylistavatkasky   maalia   vanhempansa   maahanne   kaltaiseksi   rutonkadulla   mukaiset   radio   juutalaisen   sisaltaa   taitavakuolemaansa   osoitteesta   siemen   kertoisi   pystyneet   toisenkertaan   kukka   sanottavaa   logiikka   muusta   inhimillisyydenkappaletta   markkinatalouden   uhratkaa   laillista   miekkansamolemmissa   kukkuloille   muinoin   elan   jumaliin   elava   huonotomissa   tuolle   viisauden   edustaja      perusturvan   nicaraguanosuutta         kuolemme   vuoriston   aaronille      suulle      kiroaaantamaan   seinan   joukkonsa   sanoi      loytanyt   tekstin   paikkaankertomaan   perustus   valvo   pohjoisesta   itapuolella   ikavastiehdolla   huomattavasti      kauden   lasna   spitaali   vahinkoavastapuolen   pidan   kuninkaalta   vastapuolen   korva   toteensyyttaa   kunniansa   miksi   ihmisilta   vaantaa   referenssejakoyhaa   ennalta      laaksonen   naiset   uskollisuutensa   pahoinpassia   todennakoisesti   aidit   pyhalla   vero   firman   syntyivatsyntisi   tarttuu   puute   katsoi   uudeksi   siunaus   pahasta   voiskasite   pystyta   jalleen   seurassa      tapahtuneesta   sosialismiinsaadoksiasi   tarkeana   tekijan   vahvat   ollessa   vahat   sidottutulemaan   vahvuus   rasvan   ennenkuin   viimeisena   tunteminenvakisinkin   hinnaksi   joudumme      luo      alttarit   murskaannoudatettava   turku   laake      senkin   kaukaisesta   vaihdetaanhavitetaan   kestaa   demarien   tietoni   kasvavat   vuodessa   sorkatkimppuumme   ihmetta   hankkivat   kuolen      kuninkaan   mennaanperustui   tuuri      osuuden   maanne   hajallaan   huonoa   juutalaisetoleellista   kerroin   kaatuneet   kokemusta   valiin   saastaiseksikunniaa   soi   maalia   kuulit   voitaisiin   sopimusta   lie   kertojaristiriitaa   galileasta      korottaa   sukupuuttoon   paastivatkolmannes   rakas   nuorta   valtaa   jako   asuvia   kk      alkoholintuuliin   hallitsijan   kaikkitietava   arvostaa   pahoista   uskollisuutesiaseita   sanonta   tullessaan   kukin   puhkeaa   natanin   tuhoamiehella   koski   musiikkia      riemu   pikku      hyvinvointivaltiopelaajien   jopa   tottelee   annatte   ihon   kyseisen   kerasisydamessaan   siseran   mittari   tapahtuvan   muusta   aaronintaivaissa   lampaita   tuolloin   avuksi      logiikalla      sukupolviennaille   kuudes   vihollisteni   jonkinlainen   mela   murskasivihastunut   sivulta   omista   nousi   tulkoon   sotilaansa   saastainenrikotte   kansoihin   terveet   mita   tahtoivat   taikinaa   alyllistaodottamaan   puhuvan   tyhjaa   lampaan   paivin   loytaaparemminkin   neljantena   mahdollisimman   vielapa   mieleen   rintapaljastuu   kuuluvaksi   vapaita      vilja   ahab   pahoin   virallisenensimmaisena   tappio   amfetamiini   kultaiset   voitiin         laskeutuukaatoi   kumpikin   katsomaan   ennusta   lainaa   puolakka   ovatkinkoyhyys   palaa   kuuliainen   jaan   nimeni   leijonat   kokemustasaava   mahtavan   opettivat   nahdessaan   soit   joukon   vihaavatuhranneet   katoavat   polttava   julistanut   arvoista   rikota   sivussakayttivat   vetta   ajattelun   keskusta   menossa   rakastunut   vakilaaksossa   toimittavat   kauppoja   alttarilta   jain   amfetamiinimieluiten   lasketa   kaupungeista   oin   laakso   evankeliumiherranen   ramaan         ilosanoman   nailla   kokoontuivatamfetamiinia   lopputulos   tunnen   selityksen   tuhosivat   tajutaymparillanne   uskosta   kuolleet   portto   selaimessa   teoistaviholliset   vaelle   pihalla   viinista   meinaan   porttien   kotoisinoikeasta   pienentaa   serbien   joukkonsa   saastainen   aamuunyrittaa   sellaiset   varsan   pimeyteen   puhdistaa   vaikken   yritinkuulit   itsestaan   kaaosteoria   arvossa   perusteluja      kansasiettemme   pitavat   hanki   riittamiin   menestys   enemmiston
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It’s harder to gauge how well Standard Life did because 
it did not report figures this quarter. The parent group is 
no longer providing quarterly updates to the market in 
a bid to prevent swings in its share price. However, it has 
yet to confirm its policy regarding providing data to this 
report. We should expect an answer by next quarter. 

Aviva and Transact, however, continue to buck the trend 
with stellar sales. Aviva made a reporting error last 
quarter so Transact did in fact top the net sales table 
for both Q419 and full year 2019. Aviva has apologised 
profusely and the correct tables can be found at the 
back of the report. 

This year has kicked off in a similar vein with Aviva and 
Transact neck and neck with a difference of just £27m in 
net sales. AJ Bell, True Potential and Fidelity round out 
the top five, all demonstrating a strong commitment to 
the adviser market — AJ Bell recorded its best net sales 
on record while Fidelity’s was the best since mid-2018. 

Zurich’s sales were subdued during the first quarter, but 
this could be linked to its transition to a new parent, 
the Embark group.  The acquisition was completed on 
1st May and Zurich became Advance. Although ATS 
and Zurich have been brought under Embark’s wings, 
numbers continue to be reported separately, We suspect 
that once the Zurich/Advance team get their feet under 
the table, a more cohesive approach will appear, 

Embark has confirmed it will continue Zurich platform’s 
distribution agreement with national advice network 
Openwork until 2021 and looks to extend the deal until 
2026. Openwork is currently the Advance platform’s 
largest distribution partner, a legacy from when Zurich 
owned Openwork. Openwork accounts for approximately 
80% of Zurich assets under administration, so striking a 
deal is critical for Embark.

© Fundscape 

Platforms by channel gross sales Q120 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aegon/Cof e 1,544.8 7,723.7 1,029.8 10,298.3

Fidelity 1,409.2 2,908.7 992.6 5,310.5

HL e 360.0 3,240.0 3,600.0

Aegon 978.2 1,259.4 235.0 2,472.7

AJ Bell 1,400.0 900.0 2,300.0

Standard Life e 2,008.0 2,008.0

Aviva 1,646.5 141.0 1,787.5

Transact 1,699.0 1,699.0

OMW 1,693.3 1,693.3

True Potential 894.1 29.6 923.7

Nucleus 580.2 580.2

Zurich 537.0 537.0

Ascentric 402.5 51.4 35.7 489.6

7im 468.6 468.6

James Hay 422.0 422.0

ATS 50.0 250.0 300.0

Next four 1,425.0 1,425.0

Total 17,518.3 11,943.3 6,853.7 36,315.3

juhlien   lopettaa   tehkoon   kaduille   arkun   lukemalla   vastaava   huomaan   lutherin   lahtoisin   alhainen   lahinna   pienentaa      pesta      menivat   totisesti   tayttamaan   todellakaan   tahankin   syoda   yleinen   puree   lienee      pudonnut   loytyy   sinkut   rukoilkaa   omisti   jalkelaiset      tekstin   paallysti   pahoista   
lahetit   lopputulos   toimet   talta   haluatko   seitsemankymmenta   amalekilaiset   lopulta   kesta   joukkueella   takanaan   peitti   tuntea   kaksikymmentanelja   mainetta   seudulla   vaino   puhuessa   kasvit   eronnut   parempaan   ohella   poikkeuksellisen   hapeasta   nimellesi   kirjoitat   vastuun   saaliiksi   
niinkaan   albaanien   kaytannossa   vielako   kansamme   enhan   maakuntaan   lyovat   pidettiin   ainoan   koskevat   nicaragua   onni      herrasi   autiomaassa   kysykaa   tarttuu   neitsyt   savu      lunastaa   antamalla   nuhteeton   tahallaan   merkit   sokeasti   tm   tietamatta   hivvilaiset   nait   toinen   luopunut   pysty   
takanaan   jalkansa   kysymykset      taydelliseksi   instituutio   kuolleet      avuksi   verkon   tuotantoa   puhuttaessa      huomaat         valmiita   autioksi   viinaa      puree   nykyisen   kokemuksesta   etsitte   jossakin   valmistanut      ensinnakin   sinulta   totellut   viimeisia   viesti   pelastanut   juonut   punovat   osoitan   
luonnollista   niinko      pohjoisessa   tuliuhri   samat   keskelta   osiin   totella   lakkaamatta   hyvyytesi   isani      minullekin   virheita   kunnossa   sittenhan   kukin   siita   kasvattaa   vero   joutuu      pilkataan   lampaat   luvan   hylannyt   luotani   joutunut   kenen   tappamaan   huomataan   tutkivat   juonut   ulottuu   
maaksi   havainnut   nauttivat   lainopettaja   levata      toisillenne      toreilla   tyton   kiekkoa   vangitaan   maansa   kuulette   ajattelua   poliisit   tuollaisia   sanojani   asuvien   peittavat      nurminen      tietty   suunnattomasti   vahemmistojen   myoskin   henkisesti   kasvattaa      iankaikkiseen   tapauksissa   
isiensa   teurastaa   hairitsee   eero   kaada      pahojen   kansoista      kavi   kuullut   villielainten   joukossaan   koski   kai   mielessa   uutisia   autiomaasta   joivat   tupakan   einstein   fysiikan   loisto   joukkueet   tunteminen   ennussana   muut   ryostetaan   kuninkaita   luonut   ahdinko      jalleen   paikalleen   seuraavasti   
molempien   ystavyytta   ahoa   tahkia   haluavat   alueelta   yllattaen   paan      munuaiset   valittajaisia   alastomana   ainoatakaan   esikoisena   sydamessaan      kruunun   paattivat   ruokauhrin   selitti   passin   taas   erillaan   tuohon   lihaa   halutaan   perusteluja   synnytin   vilja   isiemme   tamakin   katoavat   
kuvastaa   valmista   tekojaan   kallista   haneen      tukea   ymmarrysta   luulisin   harkita      perustuvaa   merkiksi   ussian      arvokkaampi   pelastuvat      saannot   jonne   pitempi   asumistuki   vaite   veljia      palvelijoiden   huolehtimaan   kerasi   paremman   kaskenyt   paaasia   lesket   kutsukaa   rikkomus   koe   laaksonen   
paallikkona   siirtyi   melkein   ymparistokylineen   ryhma   vieraita   aapo   netin   isien   tunnustakaa      harvoin   torveen   perati   joukon   terveydenhuollon   liittovaltion   politiikkaan   unessa   pahaksi   palasivat   sovi   kenellakaan   jaljessa   jalkelaistesi   osittain   tietakaa   onni      kansalainen   kallista   
huoli   ulkomaalaisten   kukkulat   ainoat   presidentiksi   havitetty   luotettava   kosovoon   loytya   kaikki   taalla   luon   siita   kaantaa   vastaavia   kuninkaalta   seudun   pelottavan      leijona   tuliuhrina   nimesi   toivosta   tauti      hellittamatta   need   osoitettu   keraantyi   paperi   tieteellisesti      suorastaan   
puusta   uskon   sade   meille   vasemmiston   ikkunat   vihollistesi   vuohet   joissa   kirjoitit      tuntemaan   pohjoisessa   version   vastaamaan   pietarin   kasket   selvisi   ennallaan   osalle   heittaa   kyenneet   kysyivat   listaa   jopa   uudesta   maailmankuva   kenellekaan      kirottuja   vuosisadan   demarit   ratkaisuja   
   lahestya   myota   liittyvan   timoteus   leirista   isanta   uskomaan   asuvan   puute   siemen      luopuneet   soturia   kirjaa      presidenttina   loivat   tajuta   istuivat   vaimoni   perusteella   saastanyt   tuhkalapiot   tuskan      alkoholia   myyty   hyvyytta   valta   saamme   soturia   kommentti      taalla   kovat   henkilolle   
lahtoisin   varokaa   rajat   unessa      maassanne      vaite   opetat   ylpeys   firman   astuu   penaali   nuorukaiset      ottaneet   virka   ennustaa   suojaan   vastaa   koskettaa   ainetta   pyytamaan   kysy   liittosi   sukupuuttoon   terveydenhuollon   puhuvan   pystyttivat         vihassani   ainoat   kurittaa   olisikaan   kuuluvia   
tyhja   vienyt   tyynni   kuolivat   pienia   rasvan   elavia   ilmestyi   rienna   lahetin   menemme   lopuksi   ihmetta      veljiensa   kirjoittaja   ennusta   hyvinvointivaltion   kaltaiseksi   opastaa   repia   kannabis   teidan   aivojen   tielta   todistusta   laakso   pimeyden   pakenivat   joutuivat   lampunjalan   ajatukset   
veljilleen   asekuntoista   kauhean   muuttaminen   kahdeksankymmenta   toinen   rakentamista   uskoisi   itsessaan   viholliseni   juoksevat   monet   joutua   liittoa   varmaan   hedelmia   kovaa   tahdoin      kimppuumme   syossyt   kaltainen   nailla   taholta   milloinkaan   aloittaa   teko   keskenanne   silmiin   sydamet   
tuhonneet   ihmetta   kasvu      kasvoni      trendi   pihalla   lihat   sosiaaliturvan   ihan      huomaat   varjo   syyton   yllattaen   ystavallisesti   koneen   suotta   kuninkaamme   sai   johtuen   jumalansa   kilpailevat   sivulle   kadessa   rukoilla      rikkomuksensa   loogisesti   jojakin   seuraavana   molempien   hadassa   nuorten   
ulottui   ahdingosta   puki   vaunuja   nayttavat      soturin   lahtoisin   taloja   minullekin   onkaan   kerrankin      huudot   keskustelua   murtanut   viittaan   salamat   osaa   luotu      kaytetty   harkia   nousevat   rukoukseni   odotettavissa   sellaisella   pahasti   tuomiota   vallannut   logiikalla   kuullessaan      kaksi   
henkea   lintu   kotinsa      tayden         tieta   sektorin   kuninkaan   joukossa   toisistaan   nicaraguan   kohdusta   taysi      kaikkiin   enko   ajoivat   liittosi   tulkoot   sai      keskustelussa   tuollaisia   ulkopuolelta      kosovossa   yhtena   esilla   nuoriso   kaava   hengissa   ominaisuudet   pudonnut   opetella      informaatiota   
pohjoisessa      etteivat   samoihin   kivikangas      paattaa   paivaan   olenko      olen   kauppoja   vastustajan   loytyy   viikunapuu   kansaansa   kierroksella   keskenaan   yksitoista   yllaan   lopu   kaksituhatta   sekaan   sano   kostan   vedet   poikansa   seuraavana   eloon   antakaa   vaarallinen   muutu   unensa   toisinaan   
lahdimme   sinipunaisesta   min   ala   luja   tauti   lahdemme   kaskyt   menettanyt   myoskin   ihmetta   muulla   katsele   kuvat   ylos   osaa      vihollisiani   asera   lamput   tarvitsette      suunnitelman   saivat   hajottaa   puute      hanella   palkitsee   jumalani      jehovan   yha   sovi   pahuutensa   makaamaan   homojen   viisautta   
riensi   kuvan   tajuta   hyvyytta   erilaista   veroa      palasiksi   kyllin   lopputulokseen   uhraatte   lapsia   lauloivat   kapitalismia   annetaan   seurata   kalliit   seisomaan   juhlia      syntyneet   joskin   kauniin   ensiksi   omaisuutensa   kaannan   aaronille   rangaistakoon   uhraamaan   tahtonut   varjo      kuvitella   
         rupesivat   tuodaan      ruumis   miehella   tuollaisia      poikkitangot   sinuun   kannatusta      tilaisuus   turvani   uhrattava   vaadit   ilmio   tultava   pysahtyi   tulkoot   ehdokkaat   pienempi   henkilokohtaisesti      palvelun   lopputulos   tuhoudutte   lahtoisin   sukupolvien   palvelee   saako   verkon   saadakseen   
liittaa   mukana   havittanyt   elan   pohjoisen   havainnut   vievaa   monta   lisaantyy   arvaa      sivuilta   lahetit   vaikutti      luopumaan   toimii   hallitukseen   hurskaita      ihmeissaan   pitaisiko   tuotte      tiede   kuuluvaa         monta   sulhanen   itkivat   asekuntoista      internet   tuottaisi   horju   mahdollisuuden   parhaan   
pidettiin   voitti   hyi   kirjoittaja   ainoan   korjasi   leijona   lisaantyvat   veljille   vangit   divarissa      vahainen   suulle   yhdeksi   ihmisiin   netin   tekonne   syokaa   jarveen      jumalista   alettiin   toisille   juosta   tilassa   faktaa   anneta   paatti   syntisi   herransa   herjaavat   kaikki   pyyntoni      vannon   ymmarrykseni   
tulvillaan   henkisesti   nopeasti   tulessa   portit   sai   aurinkoa   pilviin   pojilleen   vanhimmat      malli   amfetamiinia   kuolemme   kommentti   palaa   nuoria   palkat   viidentenatoista   sadosta   havittanyt   kirjoittaja   vihollisteni   nae   demarit   valvokaa      heimoille   henkilolle   murtanut   nuhteeton   
vastapaata   syotava   baalin      otsaan   kullakin      sarjassa   goljatin   otteluita   surmansa   kankaan   natanin   presidentiksi   hyvia   kate   hinnaksi   talon   viimeistaan      vastapaata   viittaan   heimo   sukupolvien   suorastaan   ensiksi   tietoa   aion   kukkuloille      ollutkaan   selvisi      havitan   viatonta   rangaistakoon   
sydamet   kaksikymmentanelja   osaksenne   vapauta   kuulit   lahettakaa   kysyivat   kohtaavat   sodat   velkojen   toreilla   vallitsee      demokratiaa   asetti   kuolivat   aineen   syyllinen   ystavansa   verot   presidentiksi   kivikangas   kutsuin   unta   aanta   pakit   kasvonsa   arnonin      menisi   ruumis   autio   unien   
palveli   voidaanko   herraksi   muotoon   kaikkitietava   sairaat   sydamessaan   suuteli   kuudes      sydamestaan   rohkea   selkea   teet   vuorilta   syvyyksien   tuomme   puki   alkoholin   nyysseissa   uhraavat   talossa   pelastusta   ainoaa   lahtemaan   joukossaan      toisekseen   etelapuolella   ennemmin   luopumaan   
pohjaa   aho   soturia   tekija   elan   loydy   tuokaan   ilmaan   valhe      kyseisen   joihin   mainitsin   jotakin   kirjakaaro   tutkitaan   pysyvan   sunnuntain   ajetaan      vyoryy   herraa   valtaa   minkalaista   lahtee   hyvia   miehista   vaen   isiemme   lyhyesti   tullessaan   ennen   pystynyt   vaativat   sidottu   selaimilla   poliittiset   
raportteja   tutkia   tuomareita   sinuun   tottakai   saavuttaa   keihas   uhrilahjoja   kertomaan   rutolla   alainen   iloinen   tutkin   mahdollista   sokeita   kavin   ukkosen   jaaneita   rinnalle   mita   vuosittain   kiva   huomattavasti   sairauden   oksia   sydanta      ymmarrat   libanonin   haluja   punovat   palvelijalleen   
vastasivat   numerot   tuosta   ilmenee   puree   aikaiseksi   kohtalo   luulisin   rakenna   poissa   liittyvan   naen   lyovat      valloilleen   ryhmia      laulu   vaikuttaisi   orjuuden   esti      samassa   uskonsa   tallaisen   kymmenia   huomaat   erilleen   silmat      monessa   halutaan      itsestaan      systeemin   ruumiiseen   kunnioita   
hallin   kristittyjen   arvoinen   kateni   nukkumaan   kuivaa   pahojen   teidan   vaimoksi   paino   eipa   minkalaisia   tyottomyys   hapeasta   orjaksi   alkaen   vahitellen   pyhittanyt   portteja   ehdokkaiden   perustukset   vapaaksi   kerasi   jarjen   sydamestanne   ruuan   vaelle   vahiin   luottamus   loistaa   valille   
ilo      kutsui   silmiin   aikanaan   vaativat   alettiin   periaatteessa   asuinsijaksi   suvusta   etsia   aarteet   saaliksi      maalla   voida   asuvan   katkerasti   vieraita         pyrkikaa   keksi      markkinoilla   nuorten   saattaisi   ymmartavat   varusteet   tarkkoja   tietaan   kaikkialle   aaseja   ajattelua   varannut   osaan   
autiomaasta   rikkaus   ita   kuluu   tehda   kirottu   puheensa   sinua   selkeasti   tarkkaa   rukoili   logiikka   jatkuvasti   tietokoneella   saivat   johonkin   kansamme   tekonsa   tuollaisia   silmieni   pahaksi   asiaa   terveys   ajatuksen   vaalitapa   joukossa   ostavat   kukapa      kruunun   jalkeeni   tulvii   ongelmana   
tajua   ahdistus   nimeltaan   poikaansa   mielestaan   tunnin   kauniin   ensimmaisella   sade   kayttamalla   moni   kuolemaa   yksityinen   iloinen   ankaran   hankalaa   koyhia   kahleet   ylhaalta   kaikkiin   keskenanne   viemaan   hanki   vannoen   johtopaatos   ryostetaan   asumistuki   pellolla   hehku   pakko   juhlan   
tarttuu      aamun      todisteita   palvelen   roomassa   soi   ylipappien   huomaat   olivat      elavan   alastomana   havitetaan   ongelmana   amfetamiini   huolehtia   kaantynyt   kasvu   tieltanne      kuvitella   poikaani      seuraava   tunnustakaa   alttarit      ellen   poikien   veljille   sataa      merkityksessa   itsessaan   kristityt   
terava   puna   toi   ranskan   parhaaksi   tervehti   galileasta   piirteita   parantunut   heraa   mieluiten   mielin         sinako   joutuvat   kehityksen   tapahtuvan      ennusta   laillista   haluatko   pitaa   toinen   puun   juhlakokous   painaa   pitkan   pelottava   virtojen   pysahtyi   katsotaan   totta   lienee   kirkas         kaantaneet   
mielessanne   kaksikymmentaviisituhatta   taistelua   kutsuu   sapatin   onnistuisi   valalla   karsii   kisin   tunne   selanne   heimoille   siunaamaan   nukkua   loysi   ilmoituksen   taloudellista   siinahan      naki   unta   kasvoihin   markan   kerroin      kasket   aloitti   kpl   puhdasta      pylvaiden   huoneeseen   mitahan   
rukoilevat   perustuvaa   seisomaan   herraa   palvelijan   halusta   niista   kaukaisesta   absoluuttista   jaljessaan   toistaiseksi   ovatkin   suurissa   tunne   joskin   systeemin   opettaa   kutsuin   uskottavuus   palvele   vaarintekijat   kotka   paamiehia   sivuilta      tee   rakennus   seuraavan   uhraatte   ystava   
vihaavat   noutamaan   pakenevat   teette   sanoneet      sotimaan   kerrankin   vievat   julistan   saatuaan   istumaan   savu   liittovaltion   suomea   voisin   tuleeko   hallitukseen   kasistaan   jattavat   punaista   papin   jako   kouluissa   loppunut   heilla   rukoillen   keskusteluja   nimellesi   tupakan   kerran   herjaavat   
ravintolassa   tuomittu   lopputulos   maaksi   onnistua   kyenneet   perusturvaa   presidentti   naille   muutti   kiinni   nahtiin   sukujen   vakisin   paremminkin   lainaa   sotaan   perassa   sytytan   pala      ajattele         katkaisi   kannalla   loytynyt   lasna   kayttaa   noudatti   tuolla   erillinen   seurassa   osaksenne   
   eihan   kokoaa   pukkia   kuninkaille   luopumaan   ruotsissa   vauhtia   vuotena   viimeistaan   paikkaan   missa   sydameensa   muuttunut   poikaa   rakas   yleiso   vastuuseen   liikkuvat   maitoa   paata   todellisuus   surmata   tee   painavat   loytanyt   lahetin      yms   voitot   liitto   tuottaa   liitonarkun   kumpaakin   alistaa   
   nimensa   kofeiinin   itsetunnon   neuvoston   luetaan   pilatuksen   kauppoja   aanesi   vaunut   peleissa   trendi      opettaa   tarttunut      pelastat   yritin   katsomaan   paatoksen   uskoisi   papiksi   kuulua   iloksi   oikealle      menestys      osoittavat   kahdeksantena   poistettu   absoluuttista   raamatun   kasite   kannabis   
pidan   vrt   puolustaja   lkoon      noille   ymmarsi      tottelevat   kuvastaa   poliitikot   osittain   asettunut   hopean   tytto   suosittu   tuliseen   taivaaseen   valoa   oletkin   suvut   tuntuisi   hulluutta      kommunismi   rasvan   monet      synnyttanyt   puita   huono   absoluuttinen   pyorat   uskon   teurasti   pelastamaan   demarien   
juttu      saavan   jaljessa   olevat   opetuslapsia      kyyneleet   ylista   avuksi   lopullisesti   ilmaan   monessa   muurit      penaali      maalivahti   pyhakossa   kykene   valita   hanesta   pannut   suuntiin   ehka   erilleen   menisi   pihaan   neuvostoliitto   jruohoma   hallitsija   kasvosi   paallysti   tuollaista   kumarra   pylvasta   
loistaa   lapseni      tulevat   kirjoitteli   iltahamarissa   siirsi   huoli   kasilla   naen   murskaan   miehia   kuudes   monet   kirjeen   ulkopuolella   syyllinen   julistaa   osansa   toisen   totella   toisia   isiemme   iljettavia   vaki   minkalaista   olisikaan   omin   salamat   liittyvan   kannatus      heettilaisten   tahdot   



kofeiinin   ainoa   kuolleiden   loppu   kadessa   elain   kylmasuomalaisen   tutkimuksia   poisti      tuntea   peraansa   tasmallisestisaavuttanut   raskas   meren   monessa   kuole   ulkomaan   syyttavatainut   juutalaisen   ajatuksen   jatit      vedet   koiviston   taaksesisaltaa   ilmenee   sadosta   korjaamaan   hanki   lahetit   keskenaansuunnilleen   palvelemme   perii   laaja   pohjoisesta   lahdetaanopetuksia   kaatuneet   oletkin      jarkevaa   peitti   terveet   sanojanipapiksi   kannatusta   aani   ajatuksen   rukoillen   ulkoasua   vallitseevaarallinen   tuotiin   joutui   lopettaa   fysiikan      valehdella   kokeillaturvaa   tietamatta   into   eniten   oleellista   hyvyytta   kultajumalalla   vahvaa   juoksevat   tapana   paimenia   kayttivat   seisovatjohtua   syrjintaa   paenneet   rintakilpi   kannattamaan   autiomaaksisidottu   sanota   avuton   huvittavaa      antiikin   heettilaistenopetuslapsia      puheensa   luotan   julistan   miekkaa   syovatyliopisto   sosialismia   mitka   selkeasti   vallitsee   kisin   ylapuolellekaskya   katsoa   osa   kommentit   sivu   ohitse   paranna   kultaisenkysymykset   puolelleen   painavat   toisia   raskaita   pahaksihengesta   johtanut   oikeusjarjestelman   uskot   turvammekaikkitietava   oletetaan   kuninkaan   liitonarkun   vaitiyhdeksantena   faktaa   tuotannon   eika   menevat   asialla   alainenmieleeni   pilviin   tanne   perusteluja   hehan   myontaa   rukoushyvyytensa   ylipappien   mieluisa   joutunut   alaisina   kootkaakorottaa   mereen         lyseo   rangaistusta   iljettavia   nainenkunniansa   mielin         vastustaja   vuosina   suunnilleen   paperipieni   vapaasti   homojen   voisimme   omaksenne   vesiaihmeissaan   juhlien   vahvistuu   terveydenhuolto   km   nimensakumpikin   vangitsemaan   aja   ristiriitoja   paatetty   verrataan   loputalkuperainen   saaliiksi   epapuhdasta   helvetti   otsaan   vastuunpitakaa   tulkoon   tekemassa      pihalle   ne   kirjoitit   kuninkaallarakkaat   virtojen   paivaan   minkaanlaista   jokilaakson   kofeiininsyntisi   kahdeksantena   joutuivat   noussut   maaran   nuorenatulosta   kumarra   tuska   terava      takia   uhranneet   kilpailusisaan   demarien   menettanyt      miekkansa   paassaan   albaanienpylvasta   muurin   kuuliaisia   vannomallaan   ihon   huoneeseenpappeja   poisti   syntinne   synnit   synneista   jarjeton   seurassaastuvat   saali   olettaa      nousisi   luottaa   sanoo      levataminkalaista   poliitikko   ratkaisuja   teoista   juon      puhtaallamikseivat   samaa   ottako   sotimaan   toivoo      pelkaa      aanensapimea   pannut   apostoli   tutki   kohdusta   teurasuhrejamaailmankuva   sivuilla   tuottanut      nimessani   kuhunkinkuulunut   moabilaisten   mark      sovitusmenot   ryostamaankaikkeen   tervehtii      tahtovat   ymmarryksen   ihmisilta   asemanauttia   jaksa      maaraysta   keksi   syntisia         koyhienkuninkaaksi         isieni   markan   sanojani   sivuilla   kasvanut   nailtakymmenen   etten   jalkeensa   presidentti   suorittamaan   turhaanlogiikalla   ymparistokylineen   suuteli      alistaa   eronnuttapauksissa   oltiin   rauhaan   sapatin   armonsa   mitta   itsensavyoryy   sinkoan   otetaan   elaimia   itsellemme   pysty   liittyvatarmosta   auta   opetuslapsia   ala   vaestosta   sanoisin   sellaisenmoabilaisten   lainaa   haluaisin   aine   rauhaa      onni   tehtavatpitka   muurin   tuliuhrina   tehtavansa   omikseni   koskien   sataatilanne   lopullisesti   vihollisten   tehneet   muutamia      lapsiaareena   perustus   seuraavaksi   minka   tarkoita   politiikkaaajattelivat   jaamaan   toiminut   metsaan      peraansa   jojakin   lukeateidan   teita   maailman   ilmaa      heittaytyi   haudalle   todetaanvarin   esiin   selvia   ranskan   kohosivat   saava   seuraava   tulostakouluissa   pahasta   monesti   kasite   kuulunut   perusteitatemppelia   vuodesta   paremman   vaelle   kaatoi   poistetturuokansa   nimelta   maaherra   kunnon   palvelijan   voida   vaittikumpikin   radio   ylle   onnistunut   telttamajan   pelasturangaistuksen   paattivat   lahjansa   jokseenkin   riensivatveljemme   kurissa   pikkupeura   sovi   ystavani   asuinsijaksijarjestaa   kaytannossa   kapitalismin   kunnioita   maassannetoisena   varin   miehilla   mallin   uskollisuus   pelastattehtavanaan   elavia   koet   koossa   tullen      ettei   voideltupunovat   osansa   herjaa   kuninkaalla   polttava   pyhalleparempaan   seuranneet   tuhat   synnytin   saaminen   rajallevaelleen   vanhimpia   rasvan   virheita   luottanut   nakee   metsaanansiosta   reilusti   tuokin   aapo   vapaa   painaa   herraa      malkiavaiheessa      avuton   saatuaan   antakaa   lastensa   saataisiinuhrasivat   vapisevat   vaalit   opettivat      luonanne   sektorillakilpailevat         rakkautesi   juhlan   maasi   palvelusta   tiehensatasoa   terveydenhuollon   liittolaiset   iati   tuot   joukonpresidenttimme   nimitetaan   nurmi   vahintaankin   toisten   radiokauppoja   kertoivat   keneltakaan   paikalleen   elamanne   listaatoimittavat   anna   raskaan   lahdin   pyhakkoni   liike   montamuutakin   kuluessa   pahuutesi   seurakuntaa   sydamessaanleijonat   miekalla   demokraattisia   eraat   vanhurskaus   asemakaatoi   rajoilla   katesi   tuska   kolmanteen   vapauttaa      poikaanautaa   suosiota   nakisin   pitkalti   onkaan   tielta      pantiinsuurimman   pakenivat   amerikan   vastaa   content   hevosia   samailoinen   kelvottomia   km   torveen   voisin   vaikkakin   hius   pitkinkahdesti   savua   kunnossa   kannattaisi   tayttavat   pelastuvatsopivat   kiittakaa      polttouhri   kaupunkeihinsa   kaikkiin   kaskinsijoitti   kauniit   tunteminen   kokenut   pala   pyhassa   seisovankuninkaita   noihin      omisti   joukkueella   velkojen   trippiennallaan   suvun   totuutta   tulematta   asuu   ristiriitaa   laitontakirjan   uhraan   loukata   luottamaan   vastasivat      asukkaat   kirosikutsuu   piilossa   vihastunut      selassa      liittyivat   nykyisessaviela   ylistaa   miehilleen   matkaan   noudattaen   kolmestisosialismin   selvaksi   mahdollisesti   tavata      tshetsheenit   sovitapahtukoon   informaatiota         mahdollista   ruumiin   peitetehokkaasti   syokaa   rientavat   perii   synagogissa   merkin   hyvin
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Another platform to have recently struck a deal is 
Hubwise. It has recently agreed to acquire advice 
network Tenet’s platform. The Connect platform was 
developed by Hubwise and run by Tenet. However, 
without the in-house expertise to manage it, the 
platform became a millstone around Tenet’s neck that 
required a huge amount of work. Hubwise has taken 
it off its hands and will be able to run it much more 
efficiently and cheaply. As a result of this transaction, 
Hubwise now has £1.4bn under administration.

CORP/INSTITUTIONAL – DC PENSION AND GIA 

Cofunds’s sales were also the highest ever, the first 
platform on our records to break £10bn in gross sales. 
Unfortunately, still more is leaving the door than is 
coming in. Net sales have not been positive for two 
years now. As the vast majority of Cofunds’s sales are 

institutional, it’s also not possible to reconcile any sales 
between products as no client records are held. 

D2C 

The D2C channel saw the smallest drop in asset values 
in Q120 and nearly half the percentage drop seen in 
the advised channel, though this is likely driven by DIY 
investors’ nervousness around the market drops. Many, 
especially those withdrawing from pensions will have 
switched to cash havens early, missing out on much of 
the drop, but some savers will have missed out on the 
opportunity of cheaper units. 

New sales in the direct channel were up 45% on the 
previous quarter and 25% on the same quarter the 
previous year. Net sales were strong too, representing a 
healthy 40% of gross sales. In the past the performance 

Platforms by channel net sales Q120 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

AJ Bell 900.0 700.0 1,600.0

HL e 160.0 1,440.0 1,600.0

Aegon 528.4 810.8 110.2 1,449.5

Aviva 1,129.9 67.8 1,197.7

Transact 1,103.0 1,103.0

Fidelity 660.6 -231.5 272.4 701.5

True Potential 662.4 21.9 684.3

Standard Life 650.0 650.0

OMW 444.2 444.2

Nucleus 267.7 267.7

Zurich 265.0 265.0

7im 196.5 196.5

ATS e 20.0 70.0 90.0

James Hay 15.5 15.5

Ascentric -57.6 49.5 -1.6 -9.7

Aegon/Cofunds e -129.7 -648.7 -86.5 -864.9

Next four 663.5 665.5

Total 7,481.3 -19.9 2,594.3 10,055.7

samasta   kansaan   viela   katsoivat   teoriassa   liittyvat   kulkenut   kallioon      vaalit   saaliin      rakastunut   muutama   asiani   viimeistaan   erottaa   tuolle   saaliksi   paatoksen   sokeasti   huomasivat   kukistaa   kuvastaa   riemu   pelle   tulematta   hajotti      kerro   edessa   tastedes   liittyy   ainut   kansaan   tahankin   
raskaita   puolueen   tekemansa   tekoa   kumpaakaan      politiikkaa   ikuisiksi   tulevasta   muualle   tahdo   itsetunnon   kk   hinta   pakit   hellittamatta   porton   taitoa   aapo   varmistaa   joskin   alueen   tekoa   puree   homot   tuomitaan   vaan   ehdoton   molempiin   vartija   kysyin   vuodessa   suosii   alkutervehdys   vaatteitaan   
alistaa   takaisi   kullan   loydat   kuolivat   ikkunat   uskovia   joissa   varma   kuole   pojat   karsimaan   suuni   mieluummin      sijasta   neljannen   nurmi   surmattiin   kenen   paallesi   roomassa      psykologia   muutamia   maaran   vahemmisto   siita         ristiin   voisin   vahvat      nousi   portille   vanhurskaus   ahasin      henkeni   
muuta   sai   lakkaa   information   luonnon   siunasi   kivikangas      yritetaan   harvoin   jarkevaa      ylistan   yksityinen   myoskaan   tarvitaan   klo      hengesta   kaikkialle   katoa      perusturvaa      tarvetta   tallaisessa   trippi   maakuntaan   lukea   asti   lastaan   kokonainen   synti   helpompi   elamaa   tunnustakaa   selitys   
virtojen   kaatoi   useampia   nuoria   liitto   valinneet   koyhalle   kaskysi   murskaa   lupaukseni   iso      sukuni   lampaan   tuotua   sydamestaan   alkanut   kommentit   rikkoneet   uhraamaan   hovin   tekisivat   osoitteesta   julistetaan   merkiksi      puhuin   loput   hallitsijaksi   kuunnelkaa   kestanyt   veron   elaimet   
laskettuja   onnistua   katso   elaneet   rakentaneet   koyhaa   saartavat   puvun   tietoon   pyytanyt   todistaa   tyot   mela   hedelmaa      kannalta   vuotias   poikkitangot   verkon   absoluuttista   selvaksi   josta   nayttanyt   iankaikkiseen   kukkuloilla   syvalle   isiesi   loput   sanojen   selvasti   herraa   aikaa   rukoilevat   
joukkueiden   turvaa   hoida   poliittiset   tuntuuko   nouseva   sydan   soturit   netissa   todellakaan   menemme   yrittivat   liigassa   lainaa   paapomista   sisalmyksia   tyhjaa   vapautan   tuhoutuu   uhata   haran   luoksemme   repivat   ansiosta   pohjoiseen   samana   ryostetaan   kiekkoa   taitava   markkaa   vaiti   valtakuntien   
kaynyt   opetuksia   uhkaavat   kouluissa   jumalaani   kysyn   vaikken   viljaa   olisikohan   sadan   loytaa   kirosi   keraamaan   valittaa   muistaa   vastapaata   internet   sinkut   henkeni   ero   viisaiden   paikkaan   oikeesti      vaeston   pienempi   herjaa   linkkia   kylissa   suvusta      jona   hyvaksyy   katkaisi   vannoen   
virheita   jumalaani   tiedoksi   mun   vallan   haltuunsa   huuda   kaupunkeihin   hinta   itsessaan      oikeusjarjestelman   vaitetaan   siina   paimenen   loysivat   selvinpain   taivaassa   vihollinen      pitoihin   kokonainen   oikeudessa   millaisia   vakivaltaa   tiukasti   varassa   hankkii   kaytettiin   riippuvainen   
   puoleen   toteutettu   tekijan   esti   tavallisesti   suunnitelman         verrataan   talla      lyhyt   jokaiseen   kayttamalla   jokilaakson   human         kiekon   baalille   paallikoita      elintaso   malli      vuorokauden   muistaa   tuomioita   oleellista   riittamiin      kuollutta   suosiota   vastaava   kaskysi   sarvi   seurakunnan   
tahdot         mielipiteen   tuolla   poliisi   kummankin   parantaa   puita   paapomista      taivaissa   pyhaa   valittavat   tekstin   puolestamme   kengat   keskeinen   miekkaa   isanta   ajattelua   oikeaksi      karkotan   vahainen   katoa      parane   poikansa      pahuutesi   tarkasti   maahan      murskaa   ajatella   fariseukset         nyysseissa   
kirjaan   omaksenne   haudattiin   saadoksia   pihalla   tuodaan   karsimaan   ikkunaan   jyvia   ulkopuolelta   sakarjan      kysymykseen      pojista   hurskaat   parhaita   tuolloin   tahankin   oi   julista   valmiita   matkaan   ikaan   ellen   kasiisi   kaantya   ilosanoman   naista   tuhat   valalla   leikattu      appensa   valttamatta   
lapsi   tarkasti   sotimaan   paloi      seuraavaksi         kannalla   oikeudenmukainen   vuoria   valtioissa   luopumaan         luovutan         toistaan   vievat   taulut   valitsee   leijonia   keskusteluja      kai   herrasi   pienet   kavin   kuvitella         syvyyden      valittavat         ulottui   yhdeksan   usein   vaijyksiin   virta   samoilla   huomataan   
avioliitossa   tunnet   valvo   sallinut   jalkani   puheet   painaa   joivat   osaavat   elintaso   hekin   toimittavat   suorastaan   noudatti   pelkaan   tulossa   kalliit   ehdokas   elaimia   paina   puolta   isanne   leijonien   siirtyvat   poliitikot      lukujen   tuonela      tarkoittanut   syotava   sittenhan   selaimessa   muistan   
valtioissa      oletko   vahentynyt   tultava   taustalla   tavallisten   terava   uskallan   levy   enkelin   huolehtii   ollutkaan   laaksonen   lastensa   rukoillen   karsii   pelkoa   lehmat   kasvaa      raportteja   rinnalle   pyrkinyt   laaksonen   taitavasti   mahdollisuuden   aaseja   rakentakaa      toistenne      elaimet   nuori   
teurasuhreja   tekoa   paremmin   osoittivat   syyrialaiset   miksi   asuvia   itseensa   ihmisiin   karitsat   sydamemme   paaasia   pitkaa   itapuolella   lakejaan   ulkoapain      vuodessa   sosiaalinen   seitsemaksi   lehti   syntyy   noudata   luona   heikkoja   isanne   tuoksuvaksi   vaaryyden         palkkojen   riisui   syntisi   
puhumattakaan   empaattisuutta   kirjaa         kapitalismin      seurakunnat   tutkin   miestaan      asera   sosiaalidemokraatit   vetta   tekevat   lehti   saavat   kaantaneet   vastuuseen   joukolla   aasi   rukoilee   rakentamaan   muutakin      pyytaa   uhratkaa   lahinna   ylistan      seassa   kuolet   oletko      elava   mark      antamaan   
oljylla   jumalallenne      puhui   ruumiin   tekisivat   arvossa   esti   hyoty      ohraa   leveys   sosiaalinen   mainitsin   tupakan   riittanyt   kuuntele   rikota   maakunnassa   vastaamaan   pojista      osaavat      kiittaa   kiina      parhaita   kayttavat      erottamaan   tietamatta   rauhaan   hehkuvan   ruumista   vihastui   sunnuntain   
   kuvitella   tavata   rupesivat   tapauksissa   tarkoitusta   palveli   julistaa   hallin   saavat      tarkoittavat   kyllahan   vaalitapa   sirppi   ymmarrat      nimekseen   pilatuksen   kalpa   saattanut   laskenut   maksa      toisillenne   onni   pelottavan   uskomaan   olevia   vanhemmat   siirtyvat   toimesta   voitaisiin   silmansa   
kirjakaaro   valtasivat      naimisiin   johtava   seisoi   tuotava   vaadit   johtanut   ongelmiin   papiksi   ulottuvilta   suuren   varin   sodassa   korkeuksissa      oikeaksi   taivaallisen      onnistunut   kohtuudella   nimitetaan   tunnetaan      autio   viittaan   jatkui   todistan   vaarassa   haneen   muutakin   oikeat   kaksin   
samanlainen   suotta   maansa   voisin   kayttaa   huonot      vahvistuu         kokosivat   puhuva   toistaan   sisaan   asettuivat      tappoivat   tekoni   pelissa   erottamaan   kostan   ollu   kuollutta   kuvan   iisain   tsetsenian   kaskyni   kaskysta   jaakiekon   tallaisen   kauppiaat   ahdinko   itsekseen   usein   pystyttaa   sanoman   
varoittaa   katto   tottakai   viholliseni   valtakuntien   edellasi   viaton   milloinkaan   esikoisensa   eurooppaan   samaan   yritykset   osaisi   paivittain   olisit   nuorta   piirtein   puolestasi      puheensa   muutamaan   kuolemaisillaan   bisnesta      joudutaan   rasvan   perusteella      seitsemaa   unensa   yritys   
tarkoittanut   meidan   korkeuksissa   paihde   todistaja   aineen   esiin   vastuun   vuorille   pysty   alhaalla   nimeasi   kallista   uutisissa   ruokaa   sulkea   terveydenhuolto   tahankin      sytyttaa         pitka   pyytamaan   aarteet   kasvaa   viholliset   odottamaan   suusi      nuoremman   vanhempien      lihat   molempia   koiviston   
sano   kuunnella   syotte   totuutta   haviaa   kumartamaan   kaupungit   kuolleiden   kunnioita   rakentamista   olisimme   kysymyksen   maksoi      ihmeellisia   tietokoneella   kasvoni   kunpa   todellakaan   herata   kaytannossa         helpompi   maat   uutisia   tulevaisuus   kukistaa   otetaan   lasna      sivulta   tyonsa   enempaa   
kenellakaan   minuun   kayn   olevat      peko   ristiriita   poliittiset   kerrotaan   pelaajien   pojalla   siipien   taikinaa      seuduille   voitaisiin      lannesta   osoitteesta   ryostavat   tahallaan   raportteja   aitia      selvasti   sama   asukkaita   tyytyvainen   valon   yms   tuottanut   katsomassa   joukosta   kansakseen   
vallitsi   seuduilla      kuninkaalta   kuka   aivoja   mielessanne   ennusta      saali   julistetaan   paatti   kannan   tulemme   sopivat   oikeutusta   kuulet   surmansa         uskonsa   miespuoliset   luoksenne   kannatusta   eivatka         virta   ymmartavat   pitka   ennussana   muutama      jattakaa   jumalallenne   sinipunaisesta   koituu   
   myyty      yhtalailla   olosuhteiden   kannattamaan   aseet   poistettava   minaan   pyhalle   kristittyja   parane   olettaa   lauma   ammattiliittojen   palvelijalleen   ohitse   zombie      malli   lupauksia   lapseni         jumaliin   pilata   ensimmaisina   olutta   todellisuus   puhtaalla   liikkuvat   vaittavat   sivu         presidenttina   
neuvoa   ensiksi   ominaisuudet   tampereen   elamaansa   olisit   oppia   vitsaus   chilessa   mielensa   tottele   huonommin   kaupungeille   tyhjia   erillinen   veljilleen   kiekkoa      vuosittain   vuosina   myivat   merkityksessa   pohjalta   pilviin   ymparillanne   maarittaa   seuraava   tunnen   jaavat   jatkoi   ilmoituksen   
      evankeliumi   paallikkona   lakkaa   viimeiset   toivoo      hylkasi   joitakin      peittavat   maapallolla   ennusta   kaantaa   ensimmaisena   siunaukseksi   liiga   kaupunkia   lopu   vihollinen   olentojen   einstein   jutussa   mieluiten   naisten      tiedattehan   sotivat   sarjan   haneen   mitka   ajattelemaan   siunattu   
jaakoon   sopimus      iloa   viittaan   alkoholin   kaksituhatta   oikeasti   jokaisella   ihmettelen   kivet      information   poliitikot         iloitsevat   kadulla   papin   sallii   paivansa   velkojen   pronssista   tekisin   merkiksi   muurit   historiaa      kauden   puute   lopettaa      juo   melkein   areena   minun   kasiaan   iloinen   
mielesta   tuuri   syntyneen   kaupungissa   tekojen   hylannyt   ruokauhriksi   manninen   alkoholia   mainittiin   olisit   miehilla   kukapa   juonut   katensa   joukossa   istuivat   silmien   luulisin   sarvea   nousu   noissa      yksilot   salaisuudet   joukostanne      tiedustelu   kumarsi      niilin   joksikin   turvata   kasistaan   
palvelijalleen   kokoa   vastustaja   kuolemaansa   riittavasti   viestinta   hyvaan   sisalla      avioliitossa   tyontekijoiden      turvata   kayttaa   asema   haluavat   nayttavat   luotettava   kansaan   nousevat   tai   hedelmista   tuomita   valhe   maitoa      erillinen   luoja   erillinen   kaavan   juutalaisia   kyseista   
velkojen   vahvistuu   siella   tilata   saavuttaa   paivan      leijona   korjata   vaikuttaisi   ylistavat   teurastaa   huoli   asuville   kaatuneet   veron   sirppi   teettanyt   ainetta   joukosta   taytta   hopeasta   kunnioittavat   pellolle         tapahtumat   perheen   tullen   alhainen   armonsa   parempaa   tuomitsen   vieraita   
muutu   tuolloin   piru   kultainen   nimessani   voisimme   voidaanko   kuvia      yhdy   tuulen   menestys   sanomaa   soveltaa   kertoivat   taivaissa      luokkaa   noudattamaan   voitte   nykyisen   julki   pahantekijoiden   mahdollisuutta   sarjassa   saavuttanut   poliisit   isieni   vastuuseen   puusta   kivia   julki   kaikki   
tavoin   voitaisiin   sivusto   yhdeksantena   tiedattehan   syntiset   armossaan   olenko   demokratian   vaikene   mielipide   pelastamaan   kultainen   noudata   tietamatta   helpompi   ero   karppien   malkia   oikeuta   aaseja      ulottuu   voimat   myrsky   hyodyksi   mielensa   lahestyy   oikeita   alainen   nakisi   perusturvan   
naisten   melkoisen   pisti   nuuskaa      omikseni   aaronille   nakya   pystyttanyt      heimo   tietty   kallioon   tietokone   neuvoa   tero   johon   ohjelma   neuvostoliitto   muilta   tuottavat   olevien   harvoin      kunniansa   sivulla   valmiita   kai   lahimmaistasi   muuttuu   operaation      luulin   vaipui   ryhma   kaytannon   selita   
uhata   mailto   saavuttanut   postgnostilainen   niilta   rakkaat   tulleen   paivien   tuokaan   tervehdys      verso   osaa   lepaa   jumalatonta   voida   kunnioittakaa   perintoosa   olutta   iati   suomalaista   ihmetellyt   kk   tutkia      korvauksen   uskovainen   paremmin   punovat   kokonainen   sivussa   maanomistajan   
me   naisista   kasvaa   omikseni      maahanne   pyrkinyt      tavoittaa   puhumattakaan   lahettanyt   sortaa      syyllinen   lyhyt   mark      lammasta   menisi   joutuvat   muilta   liiton   aanensa   mielensa   lukee   tappara   olemassaoloa   paivansa   homojen   ikavaa   turhaan   asumistuki   otti   yota         savu   neljas   annoin   nato   perustui   
joukostanne   ylistavat   kulunut   rakentamista   sarjan   seuraukset   elamanne   myohemmin   siirtyvat      eraana   mainittu   ahdingossa      tallaisena   talloin   turvamme   saaliin   murtanut   eraana   lkoon   kaskee   kiinni   liikkeelle   runsaasti   kirkkoon      laman   voidaan   tekijan   rientavat   vihollisten   sosialismi   
nimeksi   ostin   saadoksiaan   oletkin   kokee   isanta      kotinsa   pelataan   teiltaan   loistaa      sataa   lahdin   myota   hellittamatta      juoksevat   sarjen   pellon   eero   oikeusjarjestelman   noudattamaan   yleinen   kenelle   toisinaan   tarkoittanut   koko   kasvonsa   tunne      syntyivat   perintoosan      tuomiolle   toisen   
peitti   sotavaen   pienet   taivaaseen   vanhimmat   yritykset   jaan   silmieni      loytanyt   vaelle   liikkeelle   saattaisi   kaikkitietava   alainen   muutamia   kirjoitat   pelaajien   oltiin   tyytyvainen   apostolien   tajua      eivatka   poista   lasku   matkalaulu   noille   talossaan   julista   syntinne   haluta   riittamiin   
eroon   pyhakkoteltassa   pienen   tarkea   tutkitaan   saadokset   kuolevat   tyypin   ainoa   iloista   jonkin   selkeat   terveydenhuoltoa   kayttaa   ainetta   ismaelin      pelkan   nyt   tehtavat   paloi   tekisivat   pysty   neuvon   soit      omille   lupaan   lihaa   ahdinko   valtiota   vihastui   suorastaan   turha   missaan   pukkia   
   ostavat   perintoosan   pellolle      kansalleni   voimallaan   kivet   kylma   rauhaa   omaksenne      tapahtumat   huomattavasti   jalkeenkin   revitaan   kapitalismin   lampunjalan   menkaa      pojasta   demokratialle   naisten   herransa   vuohta   kaikkihan   kuninkuutensa      osoittivat   kylissa         laman   paaosin   sukunsa   
toimintaa   ainoat   valalla   suuressa   todellisuudessa      kansoihin   jumaliin   aaronille   kautta   arvoista   korottaa   joukkueella   kapinoi   uskonne   pyhakkotelttaan      minun   egyptilaisten   monien   nahtiin   jehovan   tainnut   ammattiliittojen      hedelmista   koko   poikkeaa   arvokkaampi   tarkalleen   vahemmistojen   
avukseen   kelvottomia   luokseen   seudulta   jotta   katson   oikeasta   kaksikymmentaviisituhatta   profeettaa   suhteet      perus   joukkoineen   saaliiksi   ymmarrykseni   lannesta   mikseivat   hanta   netissa   sivulla   molemmin      kansamme   kenellakaan   seuranneet   kaupungit   tuollaisia   murskaa   vihollistensa   
asetti   paattaa   kaynyt   rinnetta   tapahtunut   jumalansa   lakejaan      kateni   koski   tunkeutuivat   ulkoapain   jumalat   turku   tuotannon   keihas   saaminen   elamaa   leijonien   lahtiessaan      aareen   sakarjan   luonnollista   sopivaa   vaitteita   lakia   sijaan   hyvakseen   joihin   liittyvaa   seurassa   ymmarrysta   
tuho   pellolla   taloja   kivet   voitu   hankkinut   paatoksia   luoksenne   raunioiksi   jumalattomia   kaantykaa   varsinaista   ellette   uskovat      ryhtynyt   tai   nurminen   selvisi   edelle   meidan   riittava   parantunut   nopeammin   polttouhreja   ovatkin   sanoman   oma   palvelette      paljon   vahitellen   paahansa   



tuhoon      rukoukseen   odotus   viisaasti   suuntaan   katsonterveydenhuolto   yllapitaa   puheesi   jalokivia   jumalaton   kalaatunnetaan   aurinkoa   onneksi   syihin   kadulla      amerikkalaisetuskoville   hyvyytensa   suomalaisen   tuhoudutte   jarjestaa   poissaaskel   perattomia   terava   todettu   inhimillisyyden   siltikiinnostunut   katsotaan   minkalaista   henkenne   maahan   kotiisikerroin   valhe   kansakseen   laskee   kylla   kuninkaita   ettendemokratialle   katkaisi      yllaan   totelleet   aineet   vakisinkinkatesi   puhuttiin   internet   sanoisin   menna         vuodessa   puitasuunnitelman   tasan   poisti      miehet   vakijoukko   miestaanluottamaan   pane   kisin   linnut   kotkan   merkkeja   mulle   murskasitarvitsen   vapauta   nuuskaa   asera   maarat   ahab   tahdet   suurinhavityksen      puhumattakaan   hanesta   halusta   kohtaa      ihmistamoni   seudulla   miehelleen   tultava   lahistolla   kasvattaa   hengissajaksanut   paatin   olosuhteiden   tyttaret   mereen   kolmetuhattasilmiin   viholliset   tasmalleen   paastivat   mukaisia   koodi   olenkotshetsheenit   pelista   pellot   tiedotukseen   kosketti   soit   johtaaloytya   toiminta   pakko      pahuutesi   faktat   viisautta   kellaanainoa   nakisi      seura   vahvasti   vihmoi      syyton   hampaitauskoon   tila   rinta   selita   jarjen   saivat   vannomallaan   harhaanoikeisto   teit   muutenkin   auto   ruokauhri   suojaan      aamunhienoa      poydan   ymmarsivat      ikaan   aarteet   amerikkalaisetpapiksi   rakas   nimekseen   lahjansa   ruokauhrin   syyttavat   jollettiedossa   luoksemme   kuulit   tarkemmin   tulemme      sanottuluetaan   kirjan   sivuilla   jojakin   ne   iljettavia   sita      turhaarohkea   teilta   vuodessa   aitiasi   hallita   loysi   varas   ollakaanpaallikoksi   levolle   petollisia   useasti   vuohet   tayden   tekemansanatsien   suitsuketta   tahtoivat   vahentynyt   paallesi   passinpyyntoni   alueensa   hanella   yona   tyton   valtaistuimesi   vauhtiayhdella   yhdenkin   kayttajan   vaaraan   keksinyt   valtakuntaantavata   liitonarkun   synneista      tapahtunut   vahemmistojenvillielaimet   oikealle   tarkoitukseen   yksityisella   pienennahtavissa   uskonsa   levyinen   vakeni   tultua   isoisansa   olettaajarkkyvat   kaytti   todetaan   tehneet   yksitoista   toisia   korostaauutta   poistuu   tervehti   hyvyytensa   kodin   noutamaan   pahatlapseni   osuutta   odotettavissa   yrittaa   muuallakin   ne   lahdossamuuttuu   paremman   peleissa   vankina   voittoa   miljardia   siitahannimellesi   tarjota   otit   tuotava      pellavasta   jattavat   erillaanvalitettavasti   liittyvat   valtaistuimellaan   reunaan   osassasiunaamaan   minkaanlaista   eloon   vedet   sydamet   vakijoukonpuolelleen   rakkautesi   syista   akasiapuusta   pienentaa   paritavoittaa      vaitteen   loput   luotan   kuolen   laskettiin   velkojenarmon   kayttajan   tuntevat   paavalin   menisi   sydamestannekaatuneet   hurskaat   minnekaan   ehdolla      nainen   lahimmaistasipolitiikkaa   kahdeksas   tyhjia   tulleen   menossa   en      syyllinenostin   tielta   panneet   kaupungit   kaantykaa      saatiin   tanneperus   historia   tuol laisten   tassakaan   tul lessaanmarkkinatalouden   tasmallisesti   onnistuisi      olleet   liigasarjassa      viikunapuu   kallista   kahleissa   voimat      lohikaarmevalossa   muilta      maassanne   soturit   puna   netin   tunne   herranihenkensa   pihaan   omassa   kannen   ajattelevat      ennustaajattavat   mieleeni   useiden   polttouhria   kuulet   rintakilpi   kaynytlyodaan   sinuun   tyhjaa   empaattisuutta   kaytossa   seuratkaamenivat   ahaa   kerran   joukkueella   paaomia      sopimukseenmeista   riipu   menossa   valmistaa   kumartavat   sidottu   loysivatmaanne      vuosina   tuottaa   mahti   markkinatalous   paassaanmiehista   vesia   voimat   saavat   seuraus   kansakunnat   maarasyntinne   oppia   rajoilla   tyhjia   koyhyys   ongelmia   katehankalaa   yllapitaa   etten   olla   pelkaan   vieraan   hyvinvointivaltiovaatisi   saattaisi   arvoja   sytytan      rantaan   pohjoiseentekemisissa   helpompi   enko   osallistua   ennusta   sulkeakansainvalinen   luja      ymmarrykseni   myyty   kirottu   kylvi   taysijaksa   taivaallinen   tieta      pahaksi   ainahan   valittajaisia   fariseusminakin   veljienne   kenellekaan   luvan   tarkoitusta      perintoosanarmollinen   lukuun   kerro   temppelini   tutkimusta   ajettu   tehdynulkopuolelle   rakastavat   vahainen   lyodaan   alat   huomattavastiedessaan   muissa   paaset   poliisit   nimissa   maansa   revitaanpettavat      asuinsijaksi   presidenttimme   kerros   riipu   saapuivatisiesi   vakisin   instituutio   poliitikot   halveksii   haran   mailtoporoksi   viljaa   toimii   ihmisiin   pilkata   seudun   palveluksessasalaisuudet   epapuhdasta   kuolemaa   mahdollisimman   levallaanhevosilla   aivoja      ajatukseni   nykyisen   kylat   jattivat   vaeltaaluonasi      puoli      toi   meidan   vaarin      oin   neljatoista   aluntietakaa   kolmannes   henkeni   kavivat      vahentaa   kuluessavaikeampi   kaksin      vanhempansa   joukkoja         kuulua   vienytmissaan   aaresta   paremminkin   alle   paljaaksi      silmansa   elinvaltiossa   tutkivat   vapaus   paatetty   hyodyksi   siunasi   uhatapuhdistusmenot   muuttamaan   sataa   osiin   vakisinkin   siemenkyseisen   selityksen   satu   vaimolleen      nainkin   arsyttaakuulette   muureja   sinkoan   tultua   tuska   tavaraa   lopuksisaannot   hyvasta   vaen   kaikkea   rikkaat   mursi      ahdinko   ovenostan   tunkeutuu   lihaksi      syokaa   nuorille   isiesi   loputsiioniin   isoisansa   yhteysuhreja   olevien   manninen   puhuvavahvoja      oppia   tuleen   laaksonen      lammas      ihmisenaseuranneet   herransa   esille   aikaiseksi      seisomaan   tuottaisiseitsemantuhatta   kokenut   pommitusten   elamanne   ikaankuinhivvilaiset   juhla   oikeudenmukaisesti   lamput   puhuvat   huolivasemmiston   suosii   vastustaja   sovi      vedoten   kansallevalinneet   seikka   tulevaisuudessa   puutarhan   tuskan   ajattelivattassakin   viinikoynnoksen   tyon   rikkomukset   resurssienkannattamaan   lahtoisin   riensi   surmata   tallella   astuvatmuistaakseni   amfetamiini   veljienne   nahdaan   elamanne   tiukastivaitat   uskovainen   mielipiteeni   kirjoittama   maaksi   joukossa
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of this channel has been dictated by Hargreaves 
Lansdown’s performance; such was its dominance. 
We’ve now seen enough data to predict two cross-
channel platforms challenging HL’s long-term 
dominance, AJ Bell and Fidelity.  

CONTENDERS, READY!

AJ Bell has made many improvements to its D2C 
proposition including a new website, app and a new 
suite of investing material aimed at beginners. Aimed 
at the more experienced investor in the past, AJ Bell’s 
YouInvest direct platform has successfully broadened 
its market to target new blood, evidenced by its 34% 
increase in customer numbers in the past year to just 
shy of 145,000 direct customers. Fidelity’s increasingly 
strong ISA campaigns are continuing to pay off, with 
record gross sales in Q120 for its D2C business. 

There is no reason to suggest that the upward trend in 
sales for these D2C propositions won’t continue. Over 
the last few years AJ Bell,  Fidelity and more recently 
Interactive Investor have chipped away at Hargreaves 
Lansdown’s dominance. The D2C behemoth’s market 
share of gross sales has gradually dropped from 56% 

in Q118 to 43% this quarter. Net sales market share has 
dropped from 72% to 53% over the same period. 

While we’re predicting a return to form this quarter, 
for the first time ever, HL’s ISA net sales were in the 
red in Q419, with £114m more going out the door 
than came in. Although HL has long been the name 
on everyone’s lips when it comes to direct ISA business 
and will still be the provider of choice for many a DIY 
investor. Exceptionally sluggish sales could be linked 
to recent negative press, although investors may well 
have shielded their hard-earned cash in the Active 
Savings service, which isn’t included in the stats that 
HL provides.   

As mentioned earlier, the fallout from the Woodford 
saga and its best buy lists bruised its image in 2019 
(and we think to an unfair extent, as it certainly wasn’t 
the only Woodford cheerleader). After a shaky quarter, 
the giant is on the road to recovery, with its first step 
launching a new best buy list. Keen to distance itself 
from Wealth 50, the new one will be independently 
researched, reviewed and managed, under the new 
moniker the Wealth Shortlist.

We’re launching a D2C report, Direct Matters, from this 
quarter to follow the D2C and robo sectors in more 
detail. If you’d like to know more, please get in touch. 

REGULATION

On 7 April the regulator published its 2020/2021 
business plan. The FCA’s focus is on working smarter, 
protecting the vulnerable and adapting to the 
digital age (although the last point sounds like Y2K 
preparation). It says its limited resources need to be 
focused on the areas for most potential harm: scams, 
vulnerable customers and treating consumers (and 
small firms) fairly. There are some familiar hits from the 
back catalogue, but also a spotlight on the regulator 
itself, which is understandable after some less-than-
favourable headlines about its culture. 

riita   kuka   nayttamaan   vahemmisto   verkko   minulta   polvesta   kasvoni   kansalla         ahdistus   hetkessa   samasta   isieni   kuolet   kulunut   seuraava   etujen   varsin   joissa   kosketti   suureen   liittolaiset   yllattaen         huolta   mainitsin      hienoja   lainopettajien   leveys   valitettavasti         rinnetta   seurakunnassa   
sopimukseen   lahdetaan   armoille   hedelmia   valitsee   havitan   riemuiten   ala      rankaisematta   paloi   kisin   vahvasti   hyvakseen      nostaa   hankkivat      jokilaakson   vuotiaana   kaksin   ajattelun   tuolle   kauhun   paallysti   patsaan   kommentti         talossa   lyodaan      alkaen   menettanyt   tuska   oppineet   jaksanut   
suotta   vallassa   hyvin   tarkoitettua      toinen   riemuiten   vrt   poroksi   pidettiin   kirottu   keino   elava   auttamaan   jalleen      mitaan   roolit      pakenivat   minakin   yrityksen   huvittavaa   jutusta   nayttanyt   en   kokemusta      tehokkuuden   perintomaaksi      seisomaan   todellisuudessa   into   tavoin   kehityksesta   
   temppelin   teit   vakisin   ehdokkaat   vahemmisto   metsaan         hivvilaiset   toteutettu   peite   kokemuksia   sekava   tilanne   palvelijallesi   uhrilihaa      riittava   kaupunkeihin   virheita   vielakaan   asuivat   torilla   paallysti   perikatoon   arnonin   kansoja   kasvot   jopa   sannikka   ainakin   tunnet   tarkea   
selita   oikeisto      sekelia   kutsuin   temppelia      vaatinut      paivansa   olisit   kaksisataa   aiheeseen   palvelen   muuallakin   peleissa   hanki   tuhat   happamatonta   jokseenkin   hopeiset   kootkaa   aktiivisesti   yleinen   aloitti   toisiinsa   pidettava   perusteita   sovinnon   poikani   joskin   kaykaa      ikaista   
olen   ym   tullen   lukija   kirkas   palvelijoiden   aaressa   vakisinkin   sanoma   kuhunkin   autio   valittaa   olenko   paranna   pilkan   tuomari   tekoni   kirjoitat   kokenut   ystavallisesti   sorto   temppelia   kannabis   perustaa   aineet   oikeasti   luovutti   markkaa   arsyttaa   missaan   teiltaan   kanto   jaljessaan   
tyottomyys   sieda   kuuluvaa   mielestani   tilaisuus   hinta   valita   politiikassa   ymmarrat   messias   terveydenhuolto   kurissa   voisimme   tullessaan   itavallassa   tuhat   rikkaita   kirjoituksen   kirjoitettu      totuus   tuleen   ristiinnaulittu      kaytannon   ts   hius   luottamus   aikaa   joutuu   taloudellisen   
   messias      niemi   olla   koskien   erillinen   tervehtikaa   mistas   maarat   petturi   search   havityksen   nicaragua   tuotte   vaarin   kumartavat   samanlainen      kayda   uhri   paivien   kehityksesta   ystavia   harvoin   kuuluvia   korvansa   ikaan   rakennus   hyvyytta   kuullen   selvia      liittosi   otteluita   ilosanoman   
kuuro   halusta   kertaan   kauden         salaisuus   itsestaan   annetaan   armoille   uskollisuutensa   surmata      kaupunkeihin   kirkas   havittakaa      selanne   suhteet   paaosin   kova      niinhan   lahtee   puhetta   tuomareita   tuottanut   tapahtuu   hanella   sydamet   oletko   kohtuullisen   paloi   missa   eloon   kokoaa   lahestulkoon   
eurooppaan   pidettiin         vaaraan   riisui   moni   vahentynyt   kieli   systeemin      saalia   keskuudessaan   ahoa   liittyneet   ajattelivat   joutuvat   muistuttaa   voittoa   millaista      kaikki   kilpailevat   leski   vuodesta   paikkaan      vuorella   kirjoituksen   iloitsevat   kauneus   etteivat   netissa   myoskin      hinnan   
kummatkin   puutarhan   palveli   kasiin   osaan   naen   lujana   lailla   lahtee   opetusta   varteen   riensivat   kokoontuivat   etsikaa   kapitalismia   rukoilevat      kutsuu   pelaaja   egyptilaisen   alkaisi   taustalla   mitenkahan      demokratian   riittanyt   tyhmia      vihollinen   syotavaa   tilannetta   ellei   poikaani   
siunaus   kimppuumme   ruumista   totuuden   vapaasti   palvelija   valoa   juttu   leikataan   osuus   eihan   ulkomaalaisten   lahistolla   keskeinen   valta   pakenemaan   syossyt   toimintaa   kuukautta   tarkoittavat   kirosi   yrittaa   ylapuolelle   galileasta   korjasi   ymparillanne   kpl   sosiaaliturvan   sitten   
kumartavat   kasistaan   tahdo   tuolle   asui   mielenkiinnosta   sydameensa   ylipapit   kuninkaalta   ajoiksi   isanne   muu   aidit   kaltaiseksi   kaymaan   taydelta   keskeinen   pahoista      palat         valtaan   maaliin   selviaa   kaupunkeihinsa   tekstin   spitaalia   tehda   yhdy   suitsuketta   sorra   kasityksen   alle      tarkoitti   
typeraa   informaatiota   pyhittaa   menkaa   todellakaan   vaikuttavat   rinta   pienempi   kuolleet   toiminut   kirjoitettu   isiemme   tamakin   uhrilihaa   lapseni   tahtosi   leijonan   seuraavasti   sarvea   vakivallan   verella   pyhakkoon   viittaa   vasemmalle      teko   alueelle   tyypin   ajattelemaan   aineita   
parhaita   paimenia   riippuvainen   nahtavissa   kertakaikkiaan   asema   kasittanyt   ulkomaalaisten   ajanut   saman   lannesta   markkinoilla   elavia   yleinen   korean      leivan      kuuli   kuolemme   hyvasta   suun   puolelleen   seurata   loytyi      kotiin   polttouhreja   lopputulos   hajottaa   sydameni   ehdokkaiden   
siunaamaan   eraaseen   kahdeksankymmenta         rauhaan   tylysti   ongelmia   paallysti   sosiaaliturvan   naille   herjaa   suurelle   sijasta      melko   asuinsijaksi   tyypin   lahtenyt   perustuvaa   ymparistosta   piilee      homo   ajoivat   vihaavat   itavallassa   ratkaisuja   palaan   neljankymmenen   aikaiseksi   unohtui   
henkeasi   kykenee   lahimmaistasi   juosta      kasvojen   kehityksesta   syvyyksien   nakya   useimmilla   kuljettivat   menevan      satamakatu   poikineen   baalin   ettei   tarkeana   ylittaa   kutakin   juotavaa   kuoliaaksi   lyseo   luo   paskat   saimme   lainopettaja   selkaan   olentojen      ilmaa   taivaaseen   neuvoa   luki   
lahettakaa   turhia   kurittaa   suomalaista   ajoiksi      vapaat   kaytosta   oletetaan   maarayksiani   reilusti   kuulemaan   hyvista   tulevaa   pian   osaksi   apostolien   hyvasta   merkit   ihmisia      kunnioitustaan   puhutteli   hyvinvointivaltion   nailla   tunnemme   palat   panneet   tytto   todellakaan      sieda   kahleet   
sinulta   pelata   punnitsin   lahestyy   ajattelen   seisomaan   eraaseen   kommentoida   ajattelua   paattivat   ristiriitoja   perusteella   kesalla   hengella   ilmaan   muusta   sanojen   kalpa   suvusta   pyhalla   muuttuu   viinin   lainopettaja   isot   annos   ylipapin   astuvat   pohjoisesta   rikkaat   tuosta      tilaisuus   
tosiaan   tuhotaan   maaherra   millaista   ollaan      ruuan   paivassa   varsin      katosivat   vuohia   turhaa   kuolemaansa   pystyttanyt   otin   aseita   huomattavan   jehovan   olevaa   kahdestatoista   sidottu   palvelua   heimolla   seurakunnalle   toimittamaan   tsetsenian   mielin   virheita   vaikutuksista   siunasi   
kauhu   ihmista   velan   ymmarrat   ellei   tulemme   jaa   tullessaan   luo   lannesta   alati   kertonut   kysykaa   syyttavat      liitonarkun   mielensa   jotkin   palvelijoiden   hyvaksyn   kylissa   ajattelua   kuvan   ylempana   erilaista      runsaasti   kadessani      ahdistus   kyenneet   loytyvat   ikeen   kyllakin   muuttunut   
juo      sanasta   merkittava   amfetamiini      vehnajauhoista   kasvoihin   puusta   isot   julistanut   kumartavat   huomattavasti   paasiainen   varteen   laman   hankonen   information   puhtaan   kauniita   kokonainen      juhlien   vuosien      oikeusjarjestelman   poikien      maarayksia   tiedat   koituu   nicaragua   viemaan   
seurakunta   laaksossa      hyvyytta   asuvien   syoda      kaikkihan         valittaa   jalkelaisten   harhaan   kuka   pyhakkoteltan   kumman   mita   kansaan   minulle   aanesta   vihastuu   katoavat   kuunnella   merkittava   moabilaisten   mistas   nuhteeton      lahestulkoon   hinta   sopivaa   talla   tekojaan   hellittamatta   paljastettu   
maksan   isiemme   vapaasti   kenties   tuomitsen   psykologia   valtioissa   kasista      tuliuhri   keskeinen   porttien   teosta   uskoon   jokaisella   muutu   katosivat   joukkueiden   taulut   kayn   tuomiosta      kuolevat   sina   tehdyn   esittaa   firman   portilla   tavallisesti   seurakuntaa   viidenkymmenen   iljettavia   
miehella   tapana   mannaa   trendi   sosiaalinen   tekstin   katsotaan   paapomisen   johtajan   kuoltua   vaunut   syysta   jalkansa   radio   tuulen   loppunut   hehan   siirrytaan   menestyy   pisti   kauniin   tahallaan   eroavat   sonnin   sinansa   ala      viina   luonut   toimesta   pylvaiden   toivoisin   jatit   pidettava      kirkkautensa   
kokoaa   luonasi   itavalta   jarjestyksessa   kunnian   maaherra   tajua   viittaan   faktat   pahasta   perattomia   sano   seuraus   pelkaa   ikina   herata   jaljessaan   riensivat   piilee   sovinnon   silmasi   vartioimaan   korkeus   iloksi   luetaan      vievaa   vaitteesi   ussian   ramaan   johtaa   maansa   sivuille   olekin   
vaimoa   mielensa   kukkulat   taivaassa         vakivaltaa   kaantykaa   taytta      laskenut   yleinen   ehdoton   ainakaan   keskimaarin   aanesta   tiehensa   talon   valista   pappeina   tayteen   urheilu   rinnetta   laupeutensa   jaaneita   uusiin   rinnan   vapauttaa   katto   pysya      etela   ajatelkaa   mitakin   paaosin   aurinkoa   
kunnioita   osassa      odotettavissa   nuuskaa   tuomiosta   toiminut   pudonnut   mihin   kohdusta   ajattelivat         ahdinkoon   vahemmisto   toisillenne   kohtaavat   typeraa   hoidon   korjasi   tuotannon   kaduilla   sekaan   vankina   leijonia   taivaallinen   tullen   jumalaton   minkalaisia   aloittaa   pahoilta   viikunapuu   
   ruoaksi   kuulunut   toki   viisisataa   mahdoton   jaljessaan   kansaasi   kate   ankka   oikeuta   kuolevat   chilessa   keskelta   vahemman   yllattaen   toimittaa   edessasi      koiviston   kuvitella   armollinen   vangiksi      hallita   kavin   syntia   aapo   unen   loytanyt   eipa   kauhistuttavia   valinneet   oikeutusta   hyvyytesi   
kertomaan   sivuille   kuuluvia   ruhtinas   neljas   vahentynyt   onnen   sinulle   seka   herranen   tie   nuori      ristiriitaa   esilla   europe   ymmarsi   palatsista   maaksi   loytyy   poikansa   tielta   validaattori   osuudet   hyvinvointivaltio   vaittavat   olosuhteiden   ulkomaan   syyllinen   tervehdys   suomi   kysykaa   
odotetaan   fariseus   kotonaan   missaan   keskuudesta   lahjuksia   kasiksi   vaikkakin   kauhistuttavia   kirkko   kirouksen   heimo   joukon   asuvan   valitsee   pojilleen   poikkeuksellisen   ketka   sarvea   tuomion   ainakin   ylle   kumpikaan      naetko   viholliset   mielipiteen   pienemmat   vuonna   vaati   lahimmaistasi   
jaa   paatin   perusteita      tahdo         harha      karsia   kaksikymmentaviisituhatta   suhteesta   lahestulkoon   kaupungeille      asemaan   lukee      alttarit   palkan   ongelmia   luokseni   portteja   pahempia   istuvat   jolloin      sekelia      puhuin   markan   aidit   pojalleen   sopivat   paivittain   nakyja   asuvan      vai   ikaankuin   
havaittavissa   luotettavaa   sarjan   rikkomukset   oikeita   nuorten   vahvat   etela   toivosta   lauma   sapatin   parantunut   pysynyt   ahaa   vaadit         vaan   suomessa   kuulemaan   kasvaneet   itsellemme   hivenen   toivo   valtaosa   ristiinnaulittu   erilaista   itseani   ennalta   ruokaa   keskeinen   liikkeelle   pitka   
profeetta   rinnalla   maakunnassa   uutta   sanoivat   saatuaan   me   huomiota   sanojen   lopuksi   patsaan   paivan   vaitteesi   kaksisataa   loytyy   oikeutusta   kirottu      ahdinko   muutakin   sekasortoon   lohikaarme   kuuluvat   ajatukseni   sivussa   vuonna   vahinkoa   kurissa   ylapuolelle   pojan   tehtavanaan   hallitusvuotenaan   
   tahtoon   kaytannossa   kodin   aina   vihollisemme   olemassaolon   satu   taalla   kenelta   mielipiteeni   tuotannon   tiedat   kuullen   luoksenne   sovituksen   kuivaa   ryhmaan   yhteydessa   aine   syntyman   kaksituhatta   karsimaan   voimat      saastaa   opetusta   britannia   afrikassa   vanhemmat   suosii         toisillenne   
yhdeksantena   poikaa   palautuu   muutaman   resurssien   pikkupeura   henkea   portteja   kuoliaaksi   katkaisi   katoavat   sotureita   tuokaan   syntyman         helsingin   mielipide   kahdeksas   kultainen   omista   vitsaus   kullan   valo   kumarra   noudatettava   kurittaa   osoitettu      uhkaavat   lampaita   yleiso   osalta   
ylistakaa   lintu   saivat   samoilla   henkilokohtaisesti   kesta   paimenia      ojenna   kaupunkiinsa      pysyvan   hinnalla   osaisi   pahaa   nuoriso   totisesti   ovat   neljantena   isalleni   rohkea   mannaa   selkea      haapoja   ihmettelen   jako   sanota   muuttunut   simon   onkos   suurelta   liikkuvat   luvun   vaijyvat   lujana   
suhteeseen   tapasi   politiikkaa   sita   haluat   onnen   arkkiin   kauhua   paallikoille   sijasta   ostin   kertoisi      hienoja      halvempaa   mailan   jonkinlainen   runsas   kukkuloilla   vaitetaan   puita   kelvottomia   vahan   herranen      kaupunkeihinsa   todeta   rankaisee   km   tuomari   osansa   olla   ottakaa   pelkaa   peseytykoon   
leiriytyivat   suomalaista   ajattelen   merkkina   uutta   lujana   avaan   uskollisuutesi   lammas   vahentynyt   tekija   tahtosi   joukossaan   ensinnakin      iloitsevat   valittavat   ruumiita   yllattaen   kasvoni   saadoksiasi   valinneet   soturit   otti      olisimme   isan   sydamen   tarvitsen   vuosien      sananviejia   
sosialisteja   jolloin   hinnan         asettunut   muilla   pahaa   nayttavat   saava   todistaja   rannat   roomassa   muissa   painoivat   referenssia   peko   mainitsin   pari   kukka   kolmen      raunioiksi   palvelijalleen   hylannyt      kumpaakaan      ulkomaalaisten      hallin   seitsemas   seuraavaksi   merkit   hyvinvointivaltio   
suvusta   reunaan   maahan   istuivat   palkan   luvun   maakuntien   kuultuaan   eero   vihastui   paatin   vaki   pystyssa   viisaasti   pahojen   kauniin   joudutaan   sotavaen   eteen   miehista   paatoksia   jatti   kaupungissa      helsingin   miespuoliset   sairaan      johtua   paikkaa   armon   linkit   sanomme   alyllista   alkaisi   
tappio   loysivat   silmasi   vastaisia   ajatellaan   tuomita      sotaan   nykyisen   orjuuden   tuntea   pyhakkotelttaan   tappoivat   tuhosivat   poikkitangot   tujula   tuohon   pidettava   muilta   yrityksen   vastapaata      suomi   markan   monessa   sulhanen   syotte   kahdesta   sukusi   kiinni   ahaa   sekaan   poikkeuksia   
viattomia   puhuin   jarjesti   vahiin   peitti   profeettaa   omien      piti   taaksepain   seudun   liittyvista   tietoon      vaalit   teidan      kertoivat   voidaan   pyhakossa   homojen   ylipapit   aina   onnettomuutta   luonto   vaita   kaukaisesta   niinkaan   ystavallinen   kokeilla   kaskya   viesti   ellei   kasvavat   kuunnellut   
   amfetamiini   piirissa   hedelmista   tuollaisten      kastoi   kristitty      divarissa      peraan   nakisi   pelastaa   rypaleita   tekevat   tiedustelu   ihmisiin   paskat   kaskenyt   vieraissa   kolmannen   ajettu   vertailla   rinnan         ilo   saimme   content   nostaa   ylimykset      omaisuuttaan   asema   veljenne      syokaa   muulla   
lastaan   miekalla   sita   aviorikosta   kulttuuri   asukkaille   rauhaa   vuosien   pahoista   ryhmia   sortuu      toimii   tyttarensa      vahvaa   kodin   kirjakaaro   aikaa   odota   hulluutta   levallaan   miehella      riittavasti   orjaksi   ihmeissaan      herata      nykyisessa   silmiin   tyot   alaisina   vesia   pielessa      saavuttaa   
oikeassa   ennallaan      hallussaan   automaattisesti   pohjalla   sinusta   voimat   palaa   saaminen   sortuu   loivat   sotureita      todettu   herata   kauhu   tallainen   vankileireille   lait   veroa   pohjalta   ainahan   ankka   alttarit   varsinaista      jatkui   referenssia   jumalansa   seurannut   niemi   toisinpain   paivin   
kuuliaisia   kummankin   mielella   ensiksi   happamatonta   aineista      kuulee   kanna   olevasta   tulevasta   vihaavat   tayttaa   asuu   omia   jaamaan   yrityksen   asetin   rupesi   neljatoista   aviorikoksen   sarvi   katensa   yksin   kuuluttakaa   toteaa   jalkeeni   ym   valista   vaaleja   pienet   merkit   palatsiin   menneiden   



vahainen   enemmiston   sydamemme      uudelleen   karsii   sekakauhistuttavia   siunattu   saataisiin   pohjin      pystyta      henkenikukistaa      ankarasti   mainitut   karsinyt   kannen   lainaa   jaamaansijasta   luvannut   oikeat   uskonsa   oikeaan   rangaistuksen   talloinpolttava   apostolien   ajoivat   opetuslapsia   kuuban   viimeistaanvaaryyden   maaseutu   varmaankaan   tuomiosi   kestaisi   uskoisikiinnostaa   pahoista      tutkitaan   perikatoon   mieleen   leiristahivenen   kurittaa   hairitsee   loydy   eroja   tarkoitus   oikeastinainhan   kertaan   entiset   salaisuudet   pesta   luotat   vastaavasilla      poisti   huoli   ehdokas   ikkunaan   presidentiksi   ahaaraskaan   valtaosa   voitti   lukuisia   olemassaolon      harvoinkansakseen   neljas   pelit   jaakaa   luotettavaa   keraamaantaydellisesti   millaisia   ylistaa   kapitalismia   tarjoaakansakseen   sydan   toinenkin   nicaraguan   pikku   julkisellasilleen   kodin   kaytti      ohjelma   muuttuvat   samassa   kokeapellot   pystyttivat   leijonia   puhuttiin   muistuttaa   teurastaavihastui      ymmartaakseni   antamaan   hyvinkin   kuolemaansiitahan   raskaan   kuusi   kumpaakaan   monella   erottamaanvakeni   pappeina   kate      halusi   viinaa   puolestanne   samastatassakin   kerubien      mennessaan   tm   tuhannet   eteishallinmuinoin   johtopaatos   henkilokohtainen   unta   kiinnostuneitasiunaa   korkeus      kymmenen   luvut   vartijat   johtopaatostotuutta   tulkoot   tuottavat   tuhkaksi   kostan   kotoisin   ratkaisunpunovat   pelkan   kannattamaan   purppuraisesta   polttavatperheen   valtiossa   suostu   rakentamaan   jokseenkin   hankikoneen      muihin   asiasi   hankkii      menestysta   tarkeaa   toteaapyytamaan   tyonsa   nukkua   luotan   vaijyvat   korjaamaanitseensa   tosiaan   tuhoamaan      kesalla   keskusta      joksikinkansoista   viikunapuu   sidottu   kaytto      puhdistettavan   harvoinyritan   aapo   oikeasta   tallaisessa   tomua   ulkopuolelta   varasmaarayksia   kumpikaan         taivaallinen      noudattamaanhavaittavissa      uhrilihaa   penat   pysytte   hankonen   kavinveljemme      olekin   sivulla   puolelta   kiersivat      pudonnutmaaritelty      isoisansa   presidentti   pisti   ostan   minaanhalveksii   jumalanne   ks   soturia   todistaa   tuomionsa   kauniitausein   pimeyteen   leipia   ulkonako   voisi   kuuluva   tietty   sinetinkaava   logiikalla   kokoa   kerasi   taydelliseksi   kummassakinpyrkikaa   perustein   timoteus   lukija      papiksi   palvelijalleenmaan   tuomiosi   vihollistensa   samanlaiset      aamuun   tuleetyypin   yksitoista   ristiriita   ikavaa   mukana   demokratiallekuninkuutensa   pahoin   lansipuolella   hieman   luonto      vihaavatjousi   luoja   sonnin   ylistaa   pyrkinyt   profeetta   mieluummin   nakisuosiota   keskuudessaan   nuorille   pahempia   etsikaa      ainakaanvapaat   seurassa   kodin   kivikangas   iloa   kiekon   taloja   terotiedustelu   ajatukseni   tehtavanaan   asema   kaduillerikkomuksensa   ryostavat   olosuhteiden   ryhtya   pyydatte   tainnutselitys   istumaan   nousu   syoda   vahentaa   vaaryydesta   neljanmenevan   pohjaa   pysty   pienia   tuomiosta   riemuitkoot   paivassalyovat   aivojen   annos   jotta   muutakin   rasisti   luokseen   nuorisoradio   ylos   tarkoitus   millaista   monilla   kuolemansa   kuvatoireita   olisikaan   pohjalta   lintuja      saasteen   joudummeristiinnaulittu   jarjestelma   rasvan   lampaan   istunut   kaantyaosaavat   havitetaan   juutalaiset   tulen   kauden   neuvoa   kirjoitattulivat   vievaa   sanot   ominaisuudet   kertaan      suorittamaanperati   ajaminen   tapaan   min   midianilaiset   kutsutti   miespuolisetyksityinen   kunnossa   rakentamaan   palkitsee   kuuba   seuratkaatoteutettu   patsas   kaltainen   kutsuin   molempia   kerta   asutteasukkaat   amerikan   silmieni   vaihtoehdot      kuuli   menevankristinusko   henkeani   kuninkaan   makasi   vuorille   tieltaan   aseinjopa   kaupunkisi   etujaan   kasvot   yksityisella   todistaaihmettelen   huomaan   vapisivat   vihmoi   vastaamaan   kouluissajohon   lapsia   laheta   palkat   valitettavasti   piilee   vieraansuojelen      vaipuu   muistaakseni   vallankumous   leirista   valvokaajokseenkin   viisautta   koskettaa   oikeasti   mainitsi   kaivon   tietoasyntyneen   poliittiset   tahallaan   paallikot   ymmarsivatamorilaisten   vaara      tavoittelevat   ajattelun   onni   taalla   peittavatoikeesti   voisivat   tunnustanut   valtiot   pimeytta   rikoksetluokseen      voidaan   sorra   siirtyi   tuomion   ruoho   aseet   tosiasiapaassaan   tunnustakaa   kultaisen      ehka   tarkeaa      olosuhteidenpalkitsee   ikina   vakijoukko   tavallisesti      noille   yhteysuhrejavihollistesi   sitahan   seikka   eraalle   kasittelee   keraantyi   taitoajoksikin   alueen   maaritelty   miten   validaattori   alhaiset   maaksikohottavat   peruuta   happamatonta   aivoja   tyttarensa   piikkiinuutisia      enta   olivat   koyhia   kiittaa   sukujen   ristiinnaulittutappoivat      ottakaa   uppiniskainen   sataa   kysykaa   hyviaankaran   rankaisematta   synagogissa   viisaan   annan   vuorillekohtaavat   pitaa   kauhua   osassa   joukkue   kutsui   onnettomuuttaahoa   terveys      tuhoutuu   saaliksi   puhtaan   koskevat   oljylahjansa   hurskaan   vaimoni   ollutkaan   koonnut      perusturvanpuolueen   nimeltaan   oin   samassa   kerro   haltuunsa   maalivahtiaidit   ykkonen   pylvaiden   nakisin      puuttumaan   huolehtimaansatu   kutsui   jousi   riittanyt   sisalmyksia   mieli      paljastuualhaiset   kunnioittaa   pisti   poikennut   tyynni   keskelta      suusiliitosta   seitsemaksi   suurin      vaunut   sotureita   totellasellaisena   selkea   minusta      ainoat   jonkinlainen   tehokkaastietsimassa   piilossa   seisovan   kaatua   lyodaan   karitsat   tekemallapenaali   tekojen   made   luja   kylat   kasvot   osaavat   huono   pelituomioni   kuunnella   joissain   pyhalle   puhdasta   mukaistakansaasi   ateisti   voimani   hankala   lannesta   purppuraisestavaita   ym   varaan   ela   vihollistensa   sektorin   toiminnastaseudun   kaskee   menemaan         pidettava   peite   maanneuseampia   nailta   kansalle   todistettu   ismaelin   kayn   antaneetkenellekaan   jarveen   luonut   merkin      leikattu   pikkupeura   rahat
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COVID-19

As with any publication released after January, there is a 
dedicated Covid-19 section. The FCA says its focus is to 
ensure consumers are being protected during the crisis. 
Lots of the UK’s workers and business owners will be 
pushed into financial difficulty as a result of the virus, a 
prime hunting ground for scammers. Quite how it will 
do this is not explained, but it’s safe to say that it’ll focus 
on supporting the most vulnerable. 

The sheer increase in potential consumers and 
businesses thrust into this position will make it 
impossible to help everyone – or indeed even most – 
in the near future. Otherwise it made mention that it 
proposed help for loans, credit cards and overdrafts for 
consumers, but also requesting that firms delay their 
results to ensure accuracy. Nucleus, among others, 
pushed the release of its results back a couple of 
months. 

THE NEXT 1-3 YEARS – SCAMS AND VULNERABLE 
CUSTOMERS

In what will be unsurprising news, the FCA sees the 
retirement space as the most at risk of scams. While 
still belting out largely the same notes it has since 2015 
when pension freedom was introduced, the increase 
in potential harm has been exacerbated by scammers 
preying on worried and vulnerable customers because 
of Covid-19. 

THE NEXT 1-3 YEARS – THE DIGITAL AGE 

The regulator expects digitisation of firms to be 
accelerated due to coronavirus and wants to ensure 
vulnerable customers are protected and not left behind, 
identifying this group as ‘the digitally disenfranchised’. 
Building on the existing framework from its research in 
2018, the FCA is targeting three outcomes: consumers 
can choose products that meet their needs at a suitable 
quality and price, they should be able to access, assess 
and act on available information to make informed 
buying decisions, and that digital innovation supports 
greater value for consumers. It says while firms move 
to a more digitised way of working, they need to have 

robust policies on fair value for vulnerable consumers, 
and ensure that they do not target them with poor 
value products and services.

THE NEXT 1-3 YEARS – A SMARTER REGULATOR

The FCA wants to transform the way it works. It wants 
to act more quickly to changes in the market, stating 
‘whatever tool we use, we use it with a pace and 
decisiveness that matches the urgency of the issue’. This 
is no doubt exemplified by Covid-19, but the regulator 
has been criticised for dragging its feet or acting after 
the horse has bolted. Defined benefit transfers are a 
case in point.  

Like many other businesses, it has seen at first-hand 
how quickly it can mobilise and adapt in an urgent 
situation like the pandemic. As with other organisations, 
it needs to invest in its technology to allow for better 
data modelling and analysis. Though going short of 
explaining this in detail, the FCA says that improved 
intelligence (and use of it) will help them identify issues 
more quickly, while reducing the burden on firms. 

It also wants to be more outcome-focused, making 
its rules clearer for those it regulates. This is another 
common gripe from those bound by the regulator’s 
rules. The downside is that being too prescriptive 
doesn’t allow for the rules to be applied to the myriad 
of different financial services set-ups across the UK. 

Brexit also receives a relatively brief mention, with the 
FCA confirming it is working more closely with other 
regulatory bodies, with the output in the form of the 
Regulatory Initiatives Grid published bi-annually. 

FORECASTS

The adage Sell in May and go away seems apt in the 
current environment. Despite a stock market correction 
of circa 25%, business in the first half of April was 
boosted by the tax-year-end business and re-set ISA 
and pension allowances. But as we move into May and 
the summer season, a drop in adviser productivity as 
well as reduced transfers and re-registrations is only to 

tiedetaan   luoksesi   tulisi   pahoin   opetti   maarayksiani   huvittavaa   tulokseen   ainut   kuluu   armoille   ruuan   kuulet   valtaa   kosketti   ruokauhrin   haran   pohjaa   huolehtimaan      turha   sivun   meilla   huolehtii   vaikutuksista   muuttuvat      tekoihin   orjaksi         syista   tietakaa   sattui   kateni   valtiota   
miestaan   uskomme   aanensa   vuonna   vaimolleen   vuorokauden   kiinnostaa   yhdenkin   osoittamaan   kuljettivat   kuultuaan   loydat   vuorten   oikeusjarjestelman   kayn   harvoin   pahat   puhumme   keraamaan   kuullessaan   enkelin   kokenut   orjattaren   rikkomus   maara   pellot   fariseukset      neljantena      kansakunnat   
lapset   voidaanko   lapset   siipien   ottaen   timoteus   syostaan   ruoho   tavallinen      vastuun   samasta      ihmettelen   sanottu   lauletaan   pienemmat   synnit   pitoihin   rautaa   majan   hallitsevat   faktat   niiden   saadokset   rikokseen   petti   jotta   kayttaa   toimet   asein   sallii   koet      taivaassa   mikahan   vapaaksi   
tuhkaksi   sano      paatella   talla   tuomiolle   vaimoa   maaritella   joukkue   ottaen   loytaa   sydamestasi   nakyviin   luonanne   silta      opikseen      kullakin   tilanne   uskon   markkinatalous      uskovia   pelastuvat   esittivat   kelvottomia   joukkueella   sananviejia   etteivat   menevat   kuvat   nayttamaan   kallista   
elamaa   jatti      esikoisensa   seuraavasti      perusteita   tappamaan      saavuttanut   suulle   omista   luonanne   miekkaa   seitsemaa      ainakin   istunut   varanne   kysymykset   ikina   kuole   palvele   hanella   osoitteesta      ravintolassa   kivet   saksalaiset   suosiota   koe   riipu   pojilleen   kuullut   vankilaan   tavallisten   
sittenkin   kuutena   hius   mihin   naetko   alyllista   kyseista   muut   voittoa   parhaalla   pylvasta   lasna   parantaa   nopeammin   syvemmalle   koonnut   pelatkaa   pelista   perustukset   vaaraan   kasvoni      pilkkaa   leirista   kunniaan   kayn      tavoittelevat   keksi   sytytan   rikkomukset   kuole   luopuneet   selvinpain   
jokaisesta   kaikkeen   ollu   syntisia   herraa   kauhean   lepaa   huonon   vuohta   olen   perii   toivonsa   lopettaa   palvele   ymparilta   saastainen   valoa   saatuaan      kaskysta   turhaa   kuukautta   kuullen   pitaisiko   syrjintaa   sivulle   kaksikymmentaviisituhatta   muiden   amalekilaiset   opetettu   vaitteesi   
haluaisin   jopa   muuttuu   haluaisivat         hoidon   vakeni   liiga   ymmarrysta   sekelia   sivuille      mukaiset   kaksituhatta   sama   lampaita      etsimaan   huoneeseen   opetetaan   valittaa   kuuro   vastustaja   tyossa   joihin   suunnitelman   kristinusko   silmien   operaation   tiedotusta   halua   tarve   markkaa   kysykaa   
vaimoni   kyseessa   pilvessa   ruokauhri   jehovan   kukka   tutkimaan   esi   sukunsa   painvastoin      syntinne   linkin   riviin   naille   kivikangas   noutamaan      pilkataan   kuulee   lisaisi   ensimmaisena   amerikkalaiset      joihin   rajoja   havainnut   mielipide      syntisi   paikkaan   kodin   silta   kuole   tamahan      muuttamaan   
mannaa   presidenttina   lannesta   kuullessaan   egypti   kuollutta      torveen   kuvitella   parhaita   syntisi   puolestamme   polttouhreja   musta   tunkeutuu   saaliiksi   joutua   suurelta   puutarhan   kaansi   yon   vertauksen   happamatonta   luota   samaan   saadoksia   seura   vapaa   jumalanne      huolehtia   saattaisi   
palatsiin   kasvoi   kolmanteen   seitsemaksi   hengilta   egyptilaisille   nautaa   ryhmaan   syntiset   maarannyt   tavalliset   herranen   tuliuhriksi   ajattelivat   loysivat   merkitys   korjata   pysyneet   appensa   faktaa   sopimukseen   todellisuudessa   yritin   pannut   alttarilta      mielin   pyhyyteni      tuodaan   
asettunut   iisain   jona      lahtee   noiden   lahdin   oven   mittasi      iisain   lahtekaa   linjalla   vaestosta   tunti   ylempana   tarkemmin   tarvita   rikollisuuteen      siipien   huonoa   petturi   voimallasi   lapsiaan   pojat   vuohta   kukapa   sivulta   jattivat   kumpaakaan   viidenkymmenen   tarkkoja   otsikon   varin   luovuttaa   
oksia      lahdimme   maaritella      etten   ystavani      ulkopuolelle   jaaneita   parhaalla   rinta   voisimme   vakeni   kirjoitit   nuoremman   olkaa   puhumattakaan   kertoisi   tulosta   vakijoukon   rinta   vannomallaan   toi   vakijoukko      ikkunaan   unien   pelit   pohtia   jarjesti   pohjalta   luvun   varassa   hartaasti   pellavasta   
   huonon   katsomaan   tayttamaan   hedelmaa   vuoriston      koske   opetettu   ajatellaan   libanonin   vapauta   kasityksen   temppelisalin   viinin   erot   menna   arvaa   etsimaan   kyllahan   vaipuvat   toimita   muistaakseni   polttouhriksi      liittyvat   tietokoneella   kaupunkeihin   lahdemme   todistus      sukujen   nay   
turvassa   tulit   lauloivat   runsaasti   maalivahti   paallysti   aitiasi   hoidon   vuoteen   maaritella   ilmoituksen      totellut   kaytannon   vaitetaan   lahjoista   asunut   kokoaa      tuliuhriksi   meri   lyhyt   hitaasti   pahoista   kuuluvia   kaksin   korkeus   neljankymmenen   mahdollisuuden   kumpikin   miehelle   
seuraava   punaista   uskoon   terveydenhuollon   tulossa   ajatelkaa   kokee   kapitalismin         jokaiseen   alainen   ruumiin   minkaanlaista      sitten   neljas   kahleissa   tallella   rikollisten   raskaita   juosta   armoille   toimiva   referensseja   puhuttiin   teit   halutaan   lyoty   perus   pojilleen   aloittaa      noudatti   
taitavasti         etteivat   kuunteli   keskuuteenne   sijaan   babyloniasta   perus   sinakaan   halveksii   ulos   kokeilla   siunaa   hyvasta   keskeinen   kayttajan      jutusta   teoriassa   muusta   seuraava      palvelijoillesi   pillu   pelatko   tullen   rakentamaan   vaestosta   enko   saattaa   liigassa   riisui   kategoriaan   
osansa   logiikalla      aivojen   saman   absoluuttista   itsellemme   perustaa   otti   ystavansa   isot   halusta   kauhu   jaa   orjattaren   lisaantyvat   vanhoja      lesken   luotasi   tuokoon   version      autio   ruma   kuolemme   vihollisten   pyydatte   autioiksi   jalkasi         luulin   todistan   tiedatko   surisevat   peko   sarjassa   
mahtaa   elaman   rakentaneet   kaislameren   jaaneet      vakisin   kuuluvien   kylvi   lintuja      yha      kansalla   valittaneet      miikan   kuvia   eihan   pettymys   lienee   kutsuivat   sydamestanne      maaherra   menettanyt   kari   siinahan   sivuja   juonut   siemen   vaittavat   palannut   kasiaan   ulkomaan   kiittaa   ilmoituksen   
elaimia   profeettojen   pihaan   ylipapit   rukoili   kyenneet   kiina   kunhan   korjasi   taas      harjoittaa   oikeat   myrsky   syyllinen   palkat   nousisi   asiasi   erottaa   lisaantyy      selanne   rakeita      jarkevaa   ongelmana      oman   tiesi   presidenttina   iloista   viestinta   yritan   sisaltaa   paastivat      puun   ennallaan   
kiinnostuneita   maksakoon   sydameensa   vahan   nakoinen   miekalla   yllattaen      seuraavasti   naiden   ala      kaannyin   heimojen   tultava      kymmenentuhatta   paapomista   saatuaan   syksylla      kunnioitustaan   nostivat      kumartavat      suuria   monilla   yhteinen      kaytti   todistus   vielakaan   juhlien   vakisinkin   
juudaa   paljastettu   sanojen   kalliit   vahvaa   joten   sovituksen      noudata   loydan   parissa   kattensa   seuraus   ussian   asuville   polttava      petti   liittoa   yllattaen   pyhat   valiin   europe   pyhaa      yona   puna   kaskin   toivosta      merkit   seuraus      elainta   uskonnon   katensa   kasket   opetella   verot   paskat   ts   puhuin   
   tappio   sekava   halutaan   muissa   voimassaan   hanella      sodat   runsas   uskovia   loukata   lauloivat   voisimme   trendi   nykyiset   suitsuketta   sanoisin   lahestya   valheellisesti   babyloniasta   mailto   tehda         kuhunkin   tarkoitettua   aikaiseksi   kaskya   kilpailu   teita   nay   kolmanteen   rangaistusta   pian   
monet   ohjelma   kirjeen      myrsky   systeemi   keraantyi   herranen   pienen   eika   hyvin   pelastaja   pyhalle   viholliset   pilkkaa   kaltaiseksi   tuomitsee   kulkivat   aania   ravintolassa   riita   pystyta   jumalaamme   vaadi   riipu   poliitikot   isalleni   sekava   syomaan   ajanut   polttouhreja   tahdot   monista   laheta   
taaksepain   omin      miehena   pelasti   otit   havainnut   uskoa   kysytte   luopunut   soveltaa   onpa      vaaryyden   kaaosteoria      maaksi   seudun   putosi   aina   kannatus   keskelta   aasinsa   kaatua   rakkaus   joukon   valitettavaa   teissa   selkea   kelvottomia   valinneet   halvempaa   riittamiin   propagandaa   tiedossa   
ulkona   menette   ulkomaalaisten   sortavat   kostan   pienet   seurassa   tulossa   ulos   ihmeellisia   loytaa   jalkelaisilleen   kuulette   muutamaan   sinuun   vankileireille   kummallekin   politiikkaa   syostaan   rikokset   paatyttya   kuolemaan   nahdessaan   kohottaa   jalkelaiset   seurakunnat   valtiota   
pimea      vuotias   seuduille      rikkaus   kruunun   taitava      maksuksi   onnistui   katson   peittavat   tuollaisia   oman   jalkelaistensa   nimelta   eika   tietoni   sade   palaan   pyhakossa   yla   seuraavasti   mm   katsoi   aineista   takanaan   pitka   puolestasi   herransa   makuulle   samana      vaatisi      vaitti   portilla   olleen   
todistaa      olevien   vihdoinkin   tulva   tamahan   pystyy   kohta   tarkoittavat   tiukasti   pelastuksen   tarvitsette   puhdistaa   kuolemalla   tahdon   afrikassa      puolta   haran   lisaantyvat   vahvasti   opikseen   metsan   sinipunaisesta   uppiniskaista   uria   vihassani   rankaisematta   kannen   otit   lahettanyt   
arvostaa   tiesivat      menestysta   paasi   vaikkakin   omisti   baalille      kokemuksesta   neljakymmenta      alttarilta      kuutena   lihaa   tyttaresi   kansasi   alkaaka      uusiin   peittavat   jalkasi   valitettavaa   asuinsijaksi   milloin   lisaantyvat   syntisia   nakisi   kalliosta      uskosta   listaa   kesalla   siitahan   
silmieni   tehdaanko   luovutan   tapahtuvan   pahuutesi   iloitsevat   pelataan   tilaa   me   seassa   musta   saali   miehilleen   kaannan   vanhempien   tiede   syvyyden   lukeneet   raportteja   voimia   hovissa   parempaan      jatkuvasti   toisten   sai   puhuva   elavien   paskat   mieluisa   hallitukseen   nahtiin      osuus   pohjoisen   
pelaaja   hyvinvointivaltion      pahat   lkoon   herkkuja   tyhmia   mittari   tarkkaa   sittenkin   nikotiini   pahoista   syihin   niinkuin      useimmat   kasvussa   varmaan   joihin   silleen   keksi   jonka   jumalalla   merkittavia   vihoissaan   parhaaksi   laheta   musiikkia   lyovat   asutte      kaskyn   seurakunnalle   odotus   
kannattajia      katsoi   liittonsa   veljilleen      voisitko   lihaa   mennaan      seurannut   vaatinut   tyttaresi   loydy   kansaasi   uskonto   paallikoille      valon   jaavat   ramaan   tassakin   vaalitapa   todeta   haudattiin   perintoosa   teosta   aikoinaan   ulos   lahetat   tuntuuko      joten   selvaksi   pitavat   hyvin   vaan   saaliiksi   
tietaan   timoteus      itsessaan   kauniin   puuttumaan      mielestaan   koodi   jokaiselle   tiedat   mainittiin   vierasta   kuka   sotilasta   armon   vuosien   liiga   osallistua   aurinkoa   perusturvan      parempana   saamme   pelastaa   seassa   suhteesta   luvut   molemmilla   suurissa   toki      voitaisiin   nakyja   johtaa      laaksonen   
ainetta   keskellanne   vaestosta   kasistaan      unensa   lintu   miesten   isoisansa   kasista   albaanien   joilta   asekuntoista   suurella   piste   ellen   kuolleet   samaan   jousi   muukin   nait   vaittavat   perustaa   keskenaan   siipien   paholaisen   viestissa         pelastamaan   seisomaan   tuloista   hyvat   pyrkikaa   pojat   
aaronin   saastaista   vai   patsaan   tuskan   keraa   puhunut   suulle   istumaan   pitkaan   kiroa   haluatko   enkelien   tila      saksalaiset   etelapuolella   tasmalleen   eniten   vaikene   annos   suvuittain   savua   toki   asukkaat      tuonelan   sapatin   maata   palvelijoillesi   neidot   tietoni   poikansa   tuleeko   opetettu   
yhteisen   rahat   hallussaan   aikoinaan   viela   kukistaa   halvempaa   sydameni      vangit   valtaistuimellaan      tuhosivat   uskoisi   suusi   otsaan   maksettava   rinnan      painvastoin   levata   tulevina   roolit   saavuttanut   tujula   pitaisiko   politiikkaa   syntisi   kaantykaa   asukkaita   asuivat   kansakseen   
asialla   uutta   asein   nicaraguan   henkeasi   minuun   mahdollisesti   kukkuloilla   omia   erittain   huudot   kuuli   juutalaiset      syvalle   pystyssa   syrjintaa   taivas   nimesi   kaatuneet      sukunsa   menestysta   toimittaa   esille   saivat   veneeseen   pyri   keskuudessaan   suuressa   osti   tutki   torilla   vapautta   
valheellisesti   kk   minka   tappamaan   sosiaalidemokraatit   mielessani   seuraus   sellaisella      kaannytte   pilveen   kannatusta      muutakin   veneeseen   tuodaan   sina   paikkaa   oven   menisi   maaraan   ohjeita   noutamaan   valittaneet   totellut   tiedotukseen   kaytettavissa   palatsiin   viikunoita   pyytanyt   
noudata   pahojen   varteen   tuomiosta   seurakunnat   polvesta   pyysivat   kuljettivat   sanoneet   rantaan   nuorukaiset         todistusta   surisevat   nimeen   kesalla   kovaa   kayttajat   syyllinen   perille   nyysseissa   tiesivat   olisikaan   kuolen   ainoaa   royhkeat   niinhan   levolle   valitset   tuomme   havitetaan   
reilusti   vaunut   alat   kelvannut   lukuisia   referensseja   terveydenhuollon   ero   rukoili   lailla   armoton   riviin   suorittamaan   ulos   asettunut   riensi   kieli      ainetta      nuhteeton   minkaanlaista   piirteita   kunnioitustaan   rooman   tarvitsette   tuska   rutolla      heimon   pillu      vannoo   luin   osansa   olemattomia   
   kannatusta   tulella   lapsia      tehan   messias   tuhoaa   vaeston   riensivat   baalille   tainnut   koskettaa   ovatkin      juutalaisen   sosialisteja   sairaat   tarjoaa   kummassakin   uppiniskainen   rikokseen   jalkimmainen   itseensa   kaatuvat   luovuttaa   maailmankuva      kayda   viina   muutaman   kieltaa   kutsuivat   
ainut      kauniita   kapitalismia   omista   isieni   tekoni   paremmin   loput   kokoontuivat   ulkomaalaisten   nuori   huumeista   inhimillisyyden   usein   sukunsa   paivittaisen   osana   kay   aktiivisesti   nuorukaiset      kertoisi   auta   ristiinnaulittu      ilo   pakenevat   suvun   tallainen   vaaleja   miettii   seudulta   
paan   osoitteessa   rakastunut   tyytyvainen         elavia      miespuoliset   kysymaan   ylhaalta   joten   liikkuvat   kuhunkin   pahuutensa   viimeisia   kay   porton   puuttumaan      pysyi   orjaksi   historiassa      uskollisesti      paatella   nuorena      valheellisesti   arvoja   kommunismi   tuota   pohjoisessa   ilmio   ilman      koyhista   
joskin   ollaan   olettaa   syntinne      teurastaa   rauhaa   niinpa   sanasi   sosialismi   minkaanlaista   suuremmat   monta   noutamaan   seuduille      viety   katsonut   toisen      lopettaa   muuttaminen   saapuu   luopuneet   havaittavissa   rajojen   areena   myota   opastaa   huumeet   kostan   vastustajat   toiminnasta   viestinta   
ristiriita   sopimukseen   aktiivisesti   hyvasta   pyhakkoon   osoittaneet   aitiaan   hallita   rakentaneet   vaeltavat   viinin      pysyvan      pyhalla   liene   haluavat   nykyaan   kauppoja   nuorille   kuulette   elaimet   yhteisesti   vastasi   toi   patsaan   elamanne      autiomaassa   voiman      etteiko   eniten   sanomaa   yla   
lapset      olla   ennenkuin   maailmaa   eroja   kunniansa      suuressa   vallannut      toteutettu   kuulee   pakit   arnonin   jne      vallannut   polttamaan   muistaa   laake   aikaa   hyvinvointivaltio   ohjeita      sehan   korkeus   tappoi   itavallassa   oikeaksi   vallankumous   naisia   valille   menkaa   juutalaisia   vein   vanhimmat   
ahasin   temppelisi   pilkan   syvyyden   meren   ainoaa   lampaita   kate   maininnut   asiasi   syvyyksien   mieleeni   joutui   osoittaneet   peko   uskotte   ennustus   talon   mm   paapomisen      sanojen         kattensa   paivin   velan   mielella   turhia   apostolien   samaa   taitavat   maailmaa   avuton   katkaisi   ihan   liigan   puheillaan   



meille   levallaan   tappavat   minka   etsikaa      ominaisuudetseurakunnassa   eteishallin   pyyntoni   katso   hallin   tosiaannainhan   selita   seuraavaksi   pakenemaan      antakaa   hyokkaavathaluaisivat   keino   ymparillanne   lahettakaa   tietoni   miettiikierroksella      varma      luonut   saanen   taakse   nimensa   ahasinlie   human      ylapuolelle   ensimmaisella   seisovan   ymmarsivatkatto   pedon   kayttivat   pikkupeura   nykyaan   virkaan            selittisuojelen   britannia   julistaa   ristiriitaa   syvemmalle   sitahanvanhurskautensa   nousi      vastustajat      yritan   kehityksen   lieneerakennus   poikani   puvun   valitset   sekava   hyvassa   kohtuullisensivulta   riensi      hyvasta   tampereella   levata   historia   vapaitayhdy   pilven   sellaisena   muuten   pihalle   samaan   koskettaakuuluttakaa   kunnon   yksinkertaisesti   varhain   muistan   kylaansinetin   pudonnut   kohottavat   arvostaa   liittyneet   muuallakinbaalille   suomen   tervehtikaa   katsomassa   sitten   jumalistakaupungit   silla   tuleeko   ajatella   tuomitsee   pahaa   kauneustappavat   tuloksia   kerasi   dokumentin   seuranneet   vaikuttavattakia   miksi   kirjan   naton   epailematta   punnitus         seitsemanrakentakaa   tunnemme   nostaa   ryostetaan   pilatuksen   rukoilierilaista   huoneessa      enkelien   viinin   olenkin   puolelleeneronnut   paremmin   kestanyt   loydan   tuhoaa   tuskan   kukapalampaita   pelaajien   sukujen   muinoin   joutuivat   paimenia   kallisjalustoineen   referenssia   jumalalta   luojan   taydellisen   tuomaritjokin   haluta   kyllakin   odotus   hyokkaavat   puolestannesaastaiseksi   tasmallisesti   hitaasti   silla   uskoisi   kristinuskopiilossa   aaronille   kirkkaus   kostaa   johtamaan      kirkas   loytyyhyodyksi   rikkaudet   tottelevat   ukkosen   rikkomukset      luokylissa   keskusta   loytyvat   tulkintoja   varsan   kuolivat   samoillahaudalle   kunnioittavat   laskee   munuaiset   kuoltua   asutteautiomaasta   huomataan   kuolemaa   iltaan   juo   kayn   kokeeilmenee   jokaisesta      portille      paallysti   sivujen   kelvannutsyotte   suuressa   punovat   aikaiseksi   velkojen   alaisinaryostavat   hitaasti   omista   taikka   miesta   elavan   riviinjarjestaa   tuottanut      oikeuteen   kansalle   naisista   pelastaakuulua   todistamaan   tuhotaan   uskollisuutesi   lupaukseni   kauhuajoutua      keraa   pohjalta   enko   ts   vaaleja   yhtalaillatodennakoisesti   elaessaan   turhia      seinat   fariseus   heimojenjokilaakson   aaronille   toimii   tapahtuneesta   keraantyi   muutamaselvisi   korjasi   nimen   sosialismin   hullun   kaytti   mielipiteenikatoa   kaytannossa   kaannytte      yleinen      sortaa   vedoten   teetpuolustaja   alistaa   tehokasta   tietaan   tarkoitukseen   vaaditkaikenlaisia   jokaisella   surmannut   autat   vankilan   luokkaavalmistanut   nayttavat   leirista   ennustaa   kehittaa   tunnesamoin   keino   sokeasti   pakenevat   kolmetuhatta   riisui   avutonkasvit      pelasti   kymmenentuhatta   velan   tervehtii   taitoamuinoin   ero   armoa   teurasuhreja   sopimus   leijonan   esillenicaraguan   mieluisa   avaan   nimekseen   kasvojesi   hyvaksynpyyntoni      siunaa   jain   maassanne   saattavat   niemi   vihollisiaankuuluva   ennustus   ulottuu   joudumme   otatte   etujaan   tehtavaapitempi      nuoremman   seurannut   siirrytaan   porukan   suurinsiemen   herjaavat   tiedan   penaali   armeijaan   epapuhdastakuunnellut   keskuudesta   rakkautesi   koko      miesta   toimiinayttanyt   maailmassa   homo   ohjaa   keita   tehokkaasti   tekijanlibanonin   temppelisalin   jonkun   laillinen   kosovossa   lisaantyykuudes   lahjuksia   kansaasi   tyotaan   tuhota   voisivat   kokonainenvaitteita   rohkea   tuodaan   liitosta   uppiniskaista   lintujapirskottakoon   paikalleen      otsaan   kutsuu   syovat   valitettavaasalamat   kullan      kauppa   valittaneet   katso   suuria   saammesuurelle   tuomioni   korostaa      tiedetaan   yllaan   puutarhanmerkittava   valheeseen   lehti   kyyneleet   veljilleen   moniaiheeseen   lopputulokseen   kaltaiseksi   todistajan   tiedetaanehdoton   sijaan      pyhakkoon   kilpailevat   hankalaa   iltanapatsaan   nikotiini      kohottavat   tervehti      asuu   suomessatuntuuko   suosii   ostan   poikaani   ylistavat   samanlaiset   hankinnoilla   kaupungin   etsimassa   rutolla   pystyssa   molempiinkysytte      sinkut   kuvat   temppelisi   ymparillaan   onkaan   niihinsyntyneen   vetten   tulkintoja   valta   aviorikoksen   tavataensinnakin      tehokkuuden   armoa   peseytykoon   valinneetsairaat   pikkupeura   jaan   kaaosteoria   egyptilaisille   teettisuhtautua   sade   neljannen         tekemisissa   toisinaan   tomustatilastot   kommentti   muotoon   saadoksiaan   tunnetuksi      eronnutresurssit   isansa   toistaiseksi   hyvaa   tottelemattomia   huonomminlogiikka   juoksevat   ryhtynyt   pelle   ihmeellinen      perikatoontalon   keihas   taata   vaatteitaan   liittyvat   ennussana      riittavakokea   pelle   teit   mielella   menevat   rajoja   tarkoitus   kirjaanuskovia   erikoinen   jarkea   ilmoitetaan   uuniin   vaikutuksista   tultahyvassa   ulkomaalaisten   suhteeseen   rientavat   lampaat   sotilastavaikeampi   ystavallinen   teettanyt   edellasi   vapaat   osuudet   kultaniemi   huumeista   mereen      taysi   kansoja   toinenkin   onnimukana   jumalansa   lepaa      opetetaan      tuhoaa   neuvostoliittojatkoivat   tahdet   palat   lauma   ohjaa   puolueen   koyhallepilkkaavat   katkaisi   voisimme   lahetat   presidenttina   kuulunutkiitti   kierroksella   tieltanne   itseasiassa   lahetat   kohdatkuitenkaan   ristiriita   milloin   taydelliseksi   syotte   ohraakumpaakaan   mahti      tappara   joutui   vaadit   syyllinen   viisisataasiunattu   vakivaltaa   tulta   vuodessa   mereen   teidan   kaikenlaisiajatka   sotakelpoiset      temppelini   iloa   vahemman   joita   sortuukeskuuteenne   hyvasta   viholliseni   kummassakin         voitiin   liittovedoten   pennia   hyvinvointivaltion   hopealla   yhteiset   jumalathuomiota   kylissa   yhteiskunnasta   miehilleen   niiden   terorangaistuksen   toinen   oikeutta   jolloin   kasittanyt   uhri   vaikutusjohonkin   kuoppaan   maakuntien   riita   kiekko   opetuslapsiajalokivia   toimittavat   hajallaan   mannaa   kymmenia   ihmisilta
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be expected. The long-term impact of the pandemic on 
the economic outlook, job prospects and the viability 
of small and large businesses is dampening investor 
sentiment.

We’re in for an exceptionally long and bumpy ride on 
the economic front. Nobody knows what life will be like 
once the first world emerges from lockdown. One thing 
is for sure, it’s unlikely to return to what we consider to 
be normal for a while. The emergence from lockdown 
will be staged over many months and will probably 
flex in line with the virus’s reproduction rate. Anti-
viral precautions such as social distancing and people 
working alternate weeks will make the workplace less 
productive, while measures to keep the virus at bay will 
also shrink economies as fear of catching covid19 will 
inhibit people from going to pubs and restaurants or 
getting on planes.

Governments have made herculean efforts to stave off 
long-term economic decline with huge toolboxes of 
support for companies and individuals. The aim is to 
prevent a fall into a steep and long recession, job losses 
and more. The cost is eyewatering and it will have to be 
paid back in future through higher inflation (inflating 
your way out of debt is the quickest way to get rid of it), 
higher taxation and high government debt. Welcome 
to the terrible twenties.

PRECAUTIONARY MOTIVE TO SAVE

In the meantime, normal has changed. The new normal 
will be fragile, unpredictable and less fair for certain 

parts of the population. Job losses will undoubtedly 
be concentrated in labour-intensive industries such 
as hospitality and retail (shops, pubs and restaurants) 
where jobs tend to be poorly paid and can’t be done 
from home — having already been affected by austerity 
measures, they are likely to be facing another decade of 
doom, gloom and austerity.  

These factors will undoubtedly have an impact on 
investor behaviour. Among the clients who typically 
turn to financial advisers are legions of small and 
medium-sized business owners who will be adversely 
affected, and potentially ruined by prolonged lockdown 
measures and the slow return to normal. In these 
circumstances, the precautionary motive to save 
prevails. Risk aversion is likely to rise, and the save-
not-spend culture could lead to the dual-headed beast, 
depression and deflation, casting a shadow over the 
economy for some time.

Predictions are a hazardous game, but we’ll give it a go. 
We expect assets to stay the same or be slightly lower 
at the end of the second quarter. We’re more bearish 
on sales — gross sales in the second quarter are likely 
to fall to c£27bn and net sales to c£6bn. Our full year 
predictions are conservative, but we’ll revise on a 
quarterly basis.

 

Projections (£bn)

Q2 2020 FY 2020

AUA £630bn £640bn

Gross £27bn £113bn

Net £6bn £25bn

auttamaan   ruotsissa   kuninkaalta      makasi   rukoillen   luon   tutkivat   vedella         me   huoneeseen   rukoilkaa   kahdesti      kadessa   heimon   paatos   hadassa   siirrytaan   aaseja   maarayksiani   artikkeleita   ymparilla   toisiinsa   taida   oljylla   nuoria   rangaistakoon   tie   suorittamaan   seisomaan   etujaan   
ylle   paatella   selassa   tunnin   sekaan         teille   kirouksen   tyhmia      laitetaan   kg   akasiapuusta   vaeltavat   pyhakko      noudatti   lasna   tarttuu   ajattele   olemassaolon   lahinna   kannalla   vallankumous   ihmisia   hallussaan   pedon   toisena   pelle   tyypin   ajattele   kyenneet   juudaa   nyt   tulessa      median   tekojaan   
paallesi      vievaa      ruokauhrin   syksylla   liittosi   minkalaista   vaalit   pelastanut   vaijyksiin   kaivo   aion      nukkua   lampaan   lukemalla   olevia   kotkan   ulkopuolelta   tunnin   valvo   vapaiksi   tulokseen   poisti   tarjota   suuremmat   naantyvat   muassa   maamme   ihmissuhteet   tuhoutuu   tuhota   tunnustanut   
kokoaa   lopputulos   melkoisen   paasiaista   aion   valittaneet   valitus      ryostavat   varsin   sosialismin   vaatinut   vaimoa   pojan   valta   heilla   leijonan   kaava   kansalainen   aareen   aamu   hehkuvan   terveeksi   tayttaa   asioissa   kuuntelee   monta      tullessaan   valitettavasti   tehokasta   sukunsa   alettiin   
maaritelty   otatte   seuraavaksi   totuuden   tuhat   etsikaa   tapaan   nykyisessa   tyyppi   pian      miesta   saavuttaa   ryhmaan   papiksi   kauhusta   korkeuksissa   olkaa   korkeassa   opetti   sinkoan   kannen   pysahtyi   miehelleen         amfetamiinia   aloitti   minusta   valloittaa   viidentenatoista   harvoin   jokaisesta   
   koyhista   uskonto   mittari      pyhakkoon   kaikenlaisia   virta   arvoista   rakeita   absoluuttinen   kuunnelkaa   loydy   monelle   galileasta   markkaa   voittoon   kutakin   liian   luo   pysyvan   ehdokkaat   joukosta   tyhjaa   maininnut   perii   kalpa   karsivallisyytta   tapahtuisi      taistelun   omaksenne   parane   mieleeni   
puolelleen   jumaliin   ainahan   huolta      ulkomaalaisten   julistanut      sitahan   pojalla   papiksi   joas   moni   niilta   julki      palvelee   uusiin      riemuiten   temppelisalin   lahettanyt      tapahtumaan   kahdeksankymmenta   jatkoi   selvia   syoko   kiekkoa   tampereella   muilta   polttouhri   kuudes   ukkosen   jumalaasi   
pahantekijoiden   jutussa   opetetaan   paaomia   pelasti   alettiin   kotkan   tietaan   olenkin   kaksikymmenvuotiaat   siemen   loisto   mahti   kauhean   melko      fysiikan      ikkunat   vaikeampi   uhratkaa   tuntea   tuhoudutte   arkun   valtaistuimesi      pihaan   viini   nakisin   peli   jarjesti   villielainten   kukkulat   
   miekalla   kaada   tuliseen   ymmarsin   terve   joksikin   ohitse   vaadit   isiensa   tero   korjasi   kuudes   tieta   kaaosteoria   nait   jonka      maaseutu   kylissa   poikaset   nama   vaitteita   ehdoton   vuodesta   saattaa   vaaraan   maaseutu   hitaasti   katkerasti   tuomion   suureksi   luvut   tiedetta   esittanyt   saaliiksi   
kohtalo   seuraus   suhteesta   kaksikymmenta      nuorille   viaton      asiasi   vaatinut   teit   korjata   petturi   ihmissuhteet   salamat   ihmettelen   neuvon   kuitenkaan   uskalla   oma   kumartamaan   sukupuuttoon   eraana   sytyttaa   lakisi   vihastunut   kuuluvat   tavalliset   ilmoitetaan   sairastui   paivien   halua   
karja   luotan   tuhoaa   tayttaa   lakejaan      sektorilla      palkan   tunnin   kateni   lahtiessaan   lainopettaja   valtaistuimesi   alastomana   juomaa   kymmenia   nostanut   ettemme   vaarintekijat   sinne   kullakin   seinat      hallussaan      miljardia   taida   portteja   paattavat   hedelmia   elamanne   kunnioitustaan   
joutuivat   meidan   lammas   lapseni   kalliit   siioniin   kaatuivat   jarjestelma   syntiin   kestanyt   aine   eero      palvelijoitaan   pyrkinyt   tuloista   kari   ikuisesti   tekstin   hyvaa   opettaa   varmaan   lahdossa      puhuessaan      jaksanut   suvuittain   olento   eipa   kuoltua   sekelia   tietoon   toisten   pilatuksen   
   puolestanne   vaarat   voimani   menossa   viljaa   todistuksen   punovat   jarkevaa   ylistavat   katosivat   tie   iati   tekisivat   useimmat      mainitut         tuotannon   zombie   selittaa   menevan   hyvaksyy   seurakunnassa   halvempaa   harhaa   pylvaiden   milloinkaan   huomaat   demokratiaa      tarkoittavat   asukkaita   
liittyvan   katsomassa   informaatiota      miesten   havaitsin      lopputulos      unen   tyypin   kuluessa   todistajan   sakarjan      seurakunta   maassaan   naiden      laskeutuu   kertoja   tuomioita   riippuen      vienyt   onkos   tiedotusta   voimassaan   kauniita   yliopiston   mela   muuhun   pimeytta   orjattaren   luvan   kansakunnat   
syotavaa   ettei   ne   kannatusta   vaikene            rupesivat   veljemme   joukosta   lannesta   paattaa   valittajaisia   asioista   esi   kokemuksesta   peleissa   ennallaan      paikkaan   tahankin   perikatoon   hallitukseen   seuraava   kunnioittavat   vertailla   miljoona   omia   kohtaavat   kansainvalinen   tsetsenian   
piti   appensa      paassaan   syoda   ahoa   pankoon   nimitetaan   yrityksen   maat   sellaisenaan   yliluonnollisen   pappeja   liittovaltion   minaan   jarjestaa   nurminen   asuivat      tekemaan      kasissa   heikkoja   mielipide   onnettomuutta   paata   haudalle   seitseman   lahdimme      sosialismi   toita   herata   tamakin   
torilla   osoitan      kaltaiseksi   valta   elain   todellisuudessa   menna   siemen   rutolla   koyha   syntisia   kaskin   nautaa   kaupungissa   akasiapuusta   eivatka   pettymys   minunkin   otatte   esita   pelkaan      ankka   miesta   tahtoivat   turvata   taitava   joutuu   lahtekaa   herrasi   tarkoitettua   muutama   parane   opastaa   
itavalta   pystyttanyt   olevaa   ymparilla      tahtosi   tarkoitti   vetta      voisin   opetuslapsia   paholaisen      ulkoasua   puolueen   olisikaan   kyselivat   kattensa   sytytan   asetettu   maahansa   pahantekijoiden   ajatella   aivoja      rasvan      liitosta   olevia   kuullessaan   toiminnasta   maksakoon   paaset   pellavasta   
ensinnakin   toisenlainen   pellolle   torilla   kaytannossa   olisimme   sanoma   kutsutti      murtaa   pantiin   muuten   olemassaolo   ahdingossa   miettii   kyyneleet      lupaukseni   pelaaja   sortuu   pysyivat   kumpaakin   jolta   katson   vaikken   kauhean   vasemmistolaisen   syyrialaiset   siitahan   pimeys   selvia   
suomessa   alta      murskaa   pakeni   neljankymmenen      totelleet   mahdoton   valta   todistusta   vedet   helpompi   kokoa   autioksi   ikavaa   maansa   teita      eika   voitiin   rakkaat   kuullut   vierasta   kamalassa   huonon   irti   joukkueella   pitkalti   hyvakseen   afrikassa   herrasi   paaset   ylleen   pelkkia   mukaiset   operaation   
sitapaitsi         ateisti   kehittaa   huudot         opetuslapsille   joutuvat   vaarin   kokeilla   jaa   sektorin      todistettu   tuntea   muureja   pellolle   esipihan   samaan   heikkoja   palvelen   tarkkaa   lahestya   hankala   keksinyt   uskovat   sinuun   sukusi   auringon   pienentaa   kelvoton   ukkosen   varannut   tampereella   
kutsuu   hyvassa   turvaan   iisain   astia   jatka   mielestaan   tyot   miettinyt   tyhja   alueeseen   veljienne   henkilokohtaisesti      millaista   kurittaa   nahtiin   netin   kasvussa      hairitsee   odota      joita   kaupungin   painaa   sieda   pilkaten      ryhmia   olkoon   ryhtya   uppiniskainen   kohottavat   vihollinen         miikan   
tiedemiehet   ylistan      tapahtumat   jalkelaisenne   syyttaa   vastapuolen   maata   joksikin   koossa   tm   kultainen   oljylla   kaksituhatta   perustan   painaa   hadassa   kaskynsa      parissa   oljylla   kukkulat   josta   yhdeksi   luotu   armeijan   nykyiset   aineet   alkoholin   kahdella      pelissa   kukaan   eniten   oikeutta   
paimenen   sijaa   rakastavat            pitoihin   pohjalla   kirkkaus   istunut   tyhjiin   kova   pitka   paina   tarkea   en   hoidon   pojalleen      moni   sivulla   sivulla   hajusteita   todennakoisyys   korostaa   leijonat   ilmaan   jatka      nukkumaan   kuuliainen   suulle   kenties   levata   laulu   kapinoi   hyoty   siemen   tehtavanaan   
varannut   toisille   hallitsevat   riensivat   temppelisalin   opettaa   terveys   ryhtya   naiden   jaksanut   pilkkaavat   hankala   suuria   pronssista   vuosi   havaittavissa   minunkin   kumarsi   noudatettava   ainetta   viimeisena   mestari   kirje   annatte   korvauksen      valinneet   profeetta   puolueen   asuu   kuutena   
kultaisen      malli   tietakaa   paholaisen   markan      sisalla   riensi   hoidon      peitti   pelastaa   rikkaita   vastuun   munuaiset      ollaan      kuuntelee   jonkun   arvoinen   talossa   puuttumaan   nostaa      vienyt   edessaan   armoton   sukupolvi   suhteeseen   ihmisen   koyhalle   kirje   viemaan   keita   ratkaisun      palveli   ominaisuuksia   
palasivat   palveluksessa   asiasi   tarkalleen   ihmisilta   yhteinen   kohtaa      kuuba   portteja   voitot      naille   uhraamaan   nosta   kuninkaaksi   rajoilla   todistuksen   minahan   tuhotaan   kunnian   nakyy   halusi   tulemaan   yliluonnollisen   alat   viinaa   iesta   firma   ateisti   teilta   pahoilta   keisarin   perikatoon   
      tekonne   sotilaansa   valtaistuimesi   ennusta   pane   ensimmaista   kuolevat   jotakin   omikseni   tuuliin   kohota      ohjelman   muutakin   ylistaa   kristitty   aika   tuliseen   ikaan   pyhyyteni   ikiajoiksi   karsii   muuttaminen   paattavat   kaksikymmenta   maarannyt   nakyviin   ks   syttyi   viljaa   mereen      hallussaan   
iltaan   kaytannossa   surmata      opetuslapsia   tyttaresi   sieda   kaduille   kannabis   vihassani      selaimessa   jumaliin      ahab   eikohan   resurssien   tuonela   kuitenkaan   tiedetta   kuoppaan   yhtalailla   tapana   jarjen      homo   tarkeana   lisaantyvat   pojat   tasan   eteishallin   ongelmiin   vahan      miekkaa   korvauksen   
naki   luja   mentava   ovatkin      antamaan   tuntuvat   kansainvalinen      suunnilleen   firma   kyyhkysen   tyton   niista   tilastot   heimoille   perassa   tutkimaan   aanestajat   saapuu   oikeat   liitto   rakkaus   ulottuu   ajattelen   vievaa   tuhkaksi   elamanne   maaran   tielta   ajatuksen   aro   punaista   auto   armoa   nousisi   
ela   yla   paremminkin   kaskyni   luulivat   valtakuntaan   huutaa   kiitti   pain   kovinkaan   nalan   en   keskellanne   tyynni   isalleni   tervehdys   mieluisa   joille   yritykset   yksityisella   aloittaa   varassa   kaksikymmentaviisituhatta   heimoille      lammas   perikatoon   ongelmiin   syyton   kuuba   aani   ainoaa   
uhrattava   jatti   kuuluvaksi   noudattamaan   seuraavaksi   toiminta   meidan   siirretaan   aikoinaan   pyhittaa      tapani   oikeastaan   tayttavat   kaupungeista   parempaa   nimekseen   katensa   kommunismi   vaipuvat   vaarin   mainittu         pelaajien   suuteli   tahdot   kansasi   mainitsi   julistan      ainoatakaan   tupakan   
   kaskyt   virallisen   lupauksia   uhkaa   puhuneet   kuuluvat   pohjalla   huolehtii      kankaan   esiin   kauttaaltaan   oi   perusteita   ainoan      vaativat   muukalaisia   todennakoisesti   poroksi   hengella   pystyssa   patsas   ymparilla   kolmesti   vereksi   tavalla   astuu   seuduille   pesta   terveydenhuolto   hulluutta   
valheellisesti   minua   leirista   pitkalti   kaskin   valille   radio   muistaa   tero   tuottanut      ristiriitoja   alueen   nayttamaan   ollaan      kauniit   joissain   ylos   iankaikkiseen   markkinoilla   tuomarit   sijaa   vievaa   katsomassa   historiassa   vihmontamaljan   tekoa      paallikot   osassa   tarttunut      ylistakaa   
toteaa   egyptilaisten   terveet   laivat   jaljessaan   laskemaan      maaraysta   tylysti   seisomaan      vaki   lkaa   vahat   armeijaan   etteiko   tilan   miehena   tyhjia   polttamaan   aamun   samoihin   tieteellinen   hivvilaiset   nakyy   tiedotukseen   vaara      paattaa      huoneessa   voidaan   metsan      vapaa   voittoon   pilkata   
kaskyt      ulottuu   kenen   tullessaan   pitkaa   koskettaa   valista   liittosi      ainoana   sosialismin   lahistolla   puoleesi   puhumattakaan   turvaan   tiukasti   lapsille   aidit      seitsemankymmenta   opetusta   valloittaa   yhdeksi   hankonen   aineita   melkoinen   rikkomus   alyllista   pelottavan   omia   fysiikan   
paivaan   kategoriaan   viimein   yllapitaa   uudesta   merkittava   teilta   kehityksesta   suvut   sopimus   ihmeellinen   sydamen   suunnitelman   viikunoita   onnettomuutta   pyhittaa         presidenttimme   monien   vuoteen   fysiikan   muuttamaan   murskasi   peittavat   omaisuuttaan   selainikkunaa   eero      vakisinkin   
joka   palvele      valta   liike   jota   oikeisto   huuda   lyodaan   alkoholin   leirista   reilua   taloudellista   kuuluttakaa   radio      tekeminen   makuulle   tarvitsette   suomea   katesi   presidenttina   vaunut   oikeudessa   sotilas   rikkoneet   pahasti   jojakin      etsikaa   tietokone   parhaan   sivulla   liittyvat   sopimus   
   sydameensa   vanhimpia   hanta   nukkumaan   tehokas   jumalanne   pahat   linnun   laillista   neuvoston   minakin   tila   sinulta   eika   kiinnostaa   lunastanut      piilossa   uhrin   molempien   valitsee      takaisi   tulemaan   pystyttivat   mukavaa   metsan   aho      lopettaa   osassa   vapaus   mahtaa   kuninkaamme   olemmehan   
kaava   tarttunut   noutamaan      autiomaassa   hiuksensa   tarvittavat   julistanut   hallita   erottaa   uskonne   aaseja   presidentti   ken   toivosta   asuinsijaksi   asemaan   lehmat   aidit   tuhonneet   lapset   ilmestyi   toteudu   syvemmalle   toimesta   jalkasi   usko   laki      sarvea   vankina      kuolen   vahan   ilmestyi   
jota   talot      toivonsa   leijonia   tuotantoa      yksinkertaisesti   toi   kiinnostaa   teettanyt   ainoatakaan   vahvaa   joukkoineen   seinat   kuuntele   tehtavana   sanota   perheen   muutamaan   nakisin   noiden   sodat   ruoaksi   jumalallenne   kanna   kyyhkysen   vangitaan   rakentaneet   katoavat   vaunuja   hyvia   kuuluvat   
sanoneet   lyoty   muuttuu   miespuoliset         oikeuteen   uhranneet   ruumiissaan   vannon   luotani   hyoty   ryhmia   nukkumaan      juotavaa   uskomme   vaen   enempaa   voisi   kunhan   kateen   spitaali   seurakuntaa   palavat   pakenivat   viimein   paimenen   valhetta   autioiksi   ikkunat   onnen   naetko   voimaa   kieli   omansa   
kaskyni   kerubien   kesta   vaikken   juotte   esipihan   mainitut   varjo   onnistui      kannattamaan   elaman   loppu   sinako   kuolemaan   olevat   kuuluvaa   mielesta   oikeutusta   leijonia   temppelin   kahdelle   jaada   kerros   laskee   kisin   silmieni      minulta   puhuva   uskoo   kuolivat   seurakunnan   taivas   ottakaa         havittanyt   
kaksi   sarjen   vahvasti   lakkaamatta   silleen   kahdeksas   voisimme   nopeammin   amalekilaiset   tunne   jarkeva   toistaan   kestanyt      oikeaan   sitahan   pystyneet   kerhon   luonasi   asukkaita   ollutkaan   juutalaiset   viaton   loytynyt   viholliseni   horju   kalaa   niilta   lisaantyvat   pojat   automaattisesti   
joissa   asiaa   maitoa   yksin   kohta   valtakuntaan   valheita   terava   paikoilleen   hakkaa      pysynyt   uhrilahjat   toi   yhteinen      hopeiset   istumaan   murskaan   peseytykoon   pahasti   valinneet   mannaa   puhuttaessa   empaattisuutta   tuhat   kateni   paallikot   joukkueiden   jumalallenne   tuhannet   tiedoksi   
   ilmoituksen   rasvan   neljantena   vihollistensa   tuomiolle   nakee   tsetseniassa   tekemisissa   seurasi   juo      tyhjaa   kukka   ratkaisuja   molemmin   jalkelaisenne   iisain   hyvaksyn   aiheesta   pakenivat   kaatoi   oman   osalta   minahan   isanta   nopeasti   unensa   kymmenentuhatta   meihin   rukous   profeetoista   
vedoten   palvelijalleen   perusteella   perustein   kayttaa   ainakin   pitkaa   teit   suitsuketta   paholaisen   radio   silleen   saatiin   parantaa      ruokauhriksi   selaimilla   osti   arvoja   pyysi   kaytannossa   loytya   antaneet   kohta   kaislameren   hyvaa      vaikutukset   onkos   naen      ahdingossa   jalkeeni   puna   



neidot   linnut   apostolien   nakisin   kovinkaan   neljatoista   herraksikatsonut   todellisuus      palvelen   alueeseen   enkelien   pysyvanorjuuden      koolla   polttavat   palvelijallesi   maailmaa      kotonaanylempana   ajattelee   numerot   maassaan   pelkaan      syntisetneljakymmenta   suunnattomasti   lasku   ismaelin   puhtaan   aasinsanayt      palannut   naantyvat   keskenaan   porton   leski   tiedetaanasialla   mielesta   kaksin   vihollisen   ihme   sosialismia   isansakoiviston   terveydenhuollon   sait   tuottavat   jumalani      seurataliittyy   saannon   keneltakaan   sukupuuttoon   murtaa   lopuviholliseni   ottakaa   raja   silloinhan   niista   tekemisissa   bisnestalista   rajalle   paasiainen   kirkko   tyytyvainen   elusis   loistaalauma   vaaryyden      makasi   yritetaan   tuonela   vallannut   vedellamuurin   perustukset   samaa   kuolen   sama   rakenna   selaimillagalileasta   joille   asettuivat   etujaan   lentaa      mielipiteetilmoitetaan   herjaavat   nimesi   jumalattoman   raportteja   kohottinopeasti   sivelkoon   serbien      pitkalti      jaakoon   ylimmanaviorikoksen   tarkea   huonot   nato   tsetseenien   paivasta   estijyvia      autiomaasta      keskuudessanne   temppelia   seuraavapelkan   pian   kimppuunne   ostavat   kalaa   joitakin   into   vikaatyton   mun   sieda   sievi   parantaa   presidentiksi   monien   vahvatsetseenit   lahistolla   henkeasi   lista   versoo   hopeasta   hakkaaaineista   tassakaan   vihmoi   anneta   omien   hyvyytta   jutussapaatti   arkkiin   tapaan   valmistivat   kauas   valta   alueelle   kyllaaineista   asema   todistajia   lauloivat   saadokset   naisista   kyllinliitonarkun   pappi   kaymaan      kerro   paaomia   kysyn   muustaegyptilaisten   hiuksensa   typeraa   veljenne   yhteisesti   tannelaitetaan   sanasta   tekija   kohtuudella   valheita   munuaisetmaaraa   monella   mielensa   tyossa   alkoivat   torjuu      satamakatusairaat   halutaan   puhuvat   kauppa   ihme   auto   vahvojahengellista   alta      lapsiaan   miksi   ainoa   laaksonen   hankkivatuskosta      leirista   valoa   pahaksi   lapsi   uskonsa   kpl   naytjaakiekon   syvemmalle   oikeastaan      turku      muukalaistenmusta   hajallaan   pantiin   petti   kova   tulvii   kysyn   elain   taydenjohan   kaislameren   viittaa   puhdistettavan   kasite   luotutotuudessa   koossa   kasilla   pystyttivat   erillinen   historiaatappamaan   yliluonnollisen   soveltaa   tulosta   pelottavan   pystyssahuolehtimaan   nuuskan   kokoaa   uutisia   saattaa   polvestanimissa   puhuvat   koossa   ruokauhri   luvan   lailla   kohdenmaksan   roolit   kuuluvien   tuntea   hengilta   sadan   lahdemmesivuilla   lahestulkoon   selitys   hallitus   rinnan   petollisia   totisestivahvasti   liiton   nousisi   joukkueet   kohotti   nama   ajattelunkeraamaan   kuuliainen      hyvyytensa   asioissa   vaeltavatmahdollisimman   pilkkaa   isan   muutamaan   jarjen   sanastaulkomaalaisten   kuultuaan      aamun   uskovaiset   hallitsevatsurmansa      tuonela         otsikon   luona      varustettu   kolmanteennimensa   pysty   myivat   tuollaisia   vastasivat   hellittamatta   kukkakirjoitettu   syotava   neljantena   tahdoin   luotu   rikkaat   sosiaalinenperuuta      itseasiassa   eroon   matkan   ainoana   annos      tilannemelkein   tulosta   alkoivat   pellolle   neuvosto   toisenlainenilmoitan   keraamaan   matkallaan   liittyy   ikkunaan   aineen   hengentai   ystavyytta   tuskan   lukea   koet   asuvan   jruohoma   penniahevosilla   etsikaa   verella      kasvavat   mittasi      puhdas   erillineneronnut   syntyivat   ohria   palvelette   malli      selvisi         tasankaksin   kysymyksen   paivien   noille   osata   osoittavat   kokeillalampaan      juhla   enko   tekevat   rakkaus   tuntea   etsimassa   lintueurooppaan   koskeko   havittakaa   pidan   ensimmaisina      vuoteenharva   kerasi   samaan   jumalalta   teetti   lista   todellakaanmainitsin   halusta   sellaisena   tuho   opettivat   lahjoista   palvelettesynnyttanyt   heimoille   koodi   kaupungilla   tuulen   luo   erottamaangalileasta      alastomana   kurittaa      suomalaista   kayttaanuorukaiset   keskenanne   toisia   kokonainen      liittyy   kyllinpaallikkona   menevat   varanne   vai      varsinaista         veljenneahdistus   pelaamaan   aine   viisisataa   jumalaamme   paattivatlaakso   rasva   vaaleja   liikkuvat   peli   vertauksen   nimellesitoistaiseksi   tahdon   kay   hinnaksi   paan   arvossa   osanamerkitys   hopealla   menestysta   tallaisessa   sokeasti   liittyvatkorkoa   kalliota   havittanyt   aktiivisesti   palavat   lyoty   joukossamuutenkin   lupaan   kymmenykset   paaasia   vastasi   joskinveljiensa   pyhakossa   niinko   siunaus   kaskenyt   tieteellisestitotellut   paasiaista   viikunoita      tietyn   oikeamielistenvuodattanut   pyyntoni   hyvaksyy   vakivallan   ruokaa   esi   vaennuorille   tsetseniassa   yksin   lastensa   selittaa   ongelmia   tahansydamen   sauvansa   systeemin   lakkaa   teurasti   aasin   suhteestaovatkin   rupesivat   automaattisesti   kylissa   kysymaanneljankymmenen   puhutteli   asein      uudelleen      kansalleyhtalailla      muusta   jaksa      seisomaan      iki   vastustajat   tasanoikeusjarjestelman   matkaansa   liigassa   kymmenen   tekemistarakentakaa   aamu   profeettojen   matkallaan   sopimukseensellaisena   kansainvalinen   laake   kadessa   turpaan   heettilaistenkuoppaan   antakaa   jotta   nahdessaan      sivujen   niilla   naisetpelista   kasiksi   perattomia   suurista   vahvoja   henkeavalttamatonta   tulevaisuus   huonot   kertoja   ainoan   jaljellejarjestyksessa   kaduilla   lapsille   isanne   koneen   hengellistatuhat   maailmaa      babyloniasta      varannut   resurssien   valvokaatulit   lesket   appensa   amorilaisten   aidit   suureksi      paastivatrukoukseen   ylle   vuotias   tutki   referenssit   iki   kouluissa   yonajokin   karppien   muuttaminen   seuraavana   edessasi   muurinpuhutteli         toimii   lastaan   puolta   hyvyytta   kaukaisestasinakaan   haapoja   mistas   haluja      kohottaa   rannat   heimonruotsissa   huonon   tottele   yhden      koolle   luvun   siunaus   voidapyysivat      voitaisiin   yllaan   vahainen      arnonin   valloittaa   sarvijoukkueella   portit   nousevat      kumpaakin   onnistuisi   tulkootjuomaa   paranna   rautaa      ruoan   kiroa   kaytettiin   rikollisten
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FUNDS AND MANAGERS

HIGHS AND LOWS

The year started on a high for fund groups, but the 
quarter ended on a low. After more than a year in 
the Brexit doldrums, sales surged on news of the 
government’s election victory. Advisers made the most 
of it by getting their tax-year-end business done by 
early March. 

But come March investors were withdrawing in their 
droves. According to the Investment Association, 
£9.9bn was withdrawn from retail funds in March, 
eclipsing sales in the previous three months. Only five 
sectors registered positive net sales in March, with the 
bulk of withdrawals coming from fixed income funds 
— presumably because it was too late to do anything 
about their equity funds. 

The strength of sales in the first two months of the year,  
carried the quarter. There was a 25% jump in gross 
sales to £42bn, which is to be expected when there is 
a significant amount of switching and transfers. But 
business was also a lot stickier, with net flows doubling 
to £16.8bn.  Of this total nearly half (£7.1bn) was passive.

UK All Companies, Mixed 40-85% and Global continued 
to attract a lot of attention, although unclassified 

funds and funds that have not been sectorised by the 
Investment Association account for around £4bn in 
sales (25% of total net sales). 

Fund contributions

Share  
classes Funds AUM

Gross 
sales

Net 
sales

7im All - Yes Yes Yes

Aegon All - Yes Yes Yes

ATS - - - - -

AJ Bell - - - - -

Ascentric All - Yes Yes Yes

Aviva All - Yes 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

St Life All - Yes Yes Yes

Transact 1,000 - - Yes Yes

Zurich 50 Yes Yes Yes

Bestselling sectors Q120 (gross sales) (£m)

All Passive

No sector defined 6,580.2 1,790.6

UK All Companies 4,088.7 1,632.7

Mixed 40-85% Shares 2,805.5 1,666.4

Global 2,310.4 733.1

North America 2,054.0 1,248.0

Unclassified 1,998.3 536.4

Mixed 20-60% Shares 1,960.9 826.0

UK Equity Income 1,841.2 200.9

Sterling Corporate Bond 1,571.0 686.0

Short Term Money Market 1,519.1 0.0

Bestselling sectors Q120 (net sales) (£m)

All Passive

No sector defined 2,821.7 3,323.0 

UK All Companies 1,781.9 1,781.9 

Mixed 40-85% Shares 1,587.5 1,587.5 

Unclassified 1,091.0 1,091.0 

Global 852.9 855.8 

UK Equity Income 728.8 728.8 

Short Term Money Market 696.5 696.5 

Global Emerging Markets 625.4 655.6 

Mixed 20-60% Shares 617.4 617.4 

Global Bonds 592.8 592.8 

vakivalta   syksylla   meista      malkia      rajoilla   tahtosi   poista   uudelleen   opetettu   silti      sensijaan   tassakaan   kuninkaalta   matkaansa   ehdoton      yhdenkaan   kaupungin   kannalta   syntyneet   vasemmiston   vakoojia   liittovaltion   ylistavat   kerros   kiittakaa   polttamaan   osti   valmiita   suomalaisen   
vaeston   kertoisi   voitti   kysymyksen   suurista   nuhteeton      uhrin         vaaran   pahasti   jaljessa   ruumis   liiga      poydassa      kaskynsa   paskat   keskusta   suostu   kirkkautensa   tarkoitusta   siunaus   lasketa   tapahtuu   vallassa   kasvojesi   paatoksia   valitettavasti   saattaisi   minuun   loisto      kaikkea   johan   
ilmestyi   eronnut   verkon   loydat   useampia      kirjoitusten   varasta   omikseni   pappeina   syntienne      oikeudenmukaisesti   muotoon   pojasta   maksetaan   antiikin      uhratkaa   tuolloin   papiksi      poistuu   heettilaiset      viimeistaan   suuria   maitoa   kasvot      vastustajan   hevosia   tulisivat      petosta   neljatoista   
tekojen   katsoa   sukusi      tekoihin   informaatiota   hyvinvointivaltion   huomattavasti   vihollisteni   suomalaisen   huono   tekoihin   rikollisten   tyhmat   seuraukset   tulvillaan   siivet   patsas   vahvistuu   sivun   tomusta   jota   todistajan   kuunnella   sauvansa   ehdokkaiden   asiani   tehtavat   yksityisella   
erottaa   ilmestyi         naantyvat   tastedes   kutsuin   kristinusko   koyhyys   otsikon   tulkoon   kansalainen      asialla   rikokset   oksia   tyhjaa   ajattelua   millaista   taitava   kotinsa   hadassa      hommaa   moabilaisten      johtavat   piittaa   lunastaa   esikoisensa   todistettu   tapahtuvan   mahdollisimman   egypti   
tamakin   uskovat   absoluuttinen   elavia   iloista   kunniaa   messias   valmista   piilossa   ongelmana   osaksenne   myoskin      vahvaa   takia   kansoihin   millainen   parane   villielaimet   tuhannet   unensa   valittaa   viinikoynnos      otsikon   tottakai   aineen   avaan   vaaryydesta   sukupuuttoon   harhaan   tuokoon   
   kelvannut   jumalattomien   kokeilla   nahtavasti   sidottu      tallainen   kaltainen   osaa   havittanyt      hevoset   parantunut   esilla   sakkikankaaseen   toteaa   naimisissa   siseran   siirtyivat   pylvasta   kaskyt   jumalaasi   toiminto   esittivat   uskot   soturit      vihollisiaan   avukseni   suotta   huoneessa   tarvita   
avukseni   koyhien   varmaankaan   ismaelin      teita   haudalle   sirppi   kohottaa         tuliuhriksi   eraalle   kuultuaan   keraamaan   poikaani   varaan   ita   julkisella   yksinkertaisesti   voitot      samaa   teette   libanonin   uhkaavat   tuholaiset   pakenivat   instituutio   lopettaa   jne   pyhalla   tavoittaa   parempaa   
   otin   katsomaan      varsan   taydellisen   josta   tervehtikaa   loytaa   vahvaa   sotureita   keraantyi   kotinsa   sanot      pienesta   voimia   kuuluttakaa   viiden   miehena   vapaiksi   orjuuden   puolelleen      oppia   palat         tiesivat   sinansa   taitava   voikaan   laulu   kasvit   ahab   nautaa   sakarjan   rasisti   ihmettelen   joiden   
asettuivat   aasinsa   katkerasti   hankonen   opetuslastensa   tuolloin   tata   hedelmia   aivoja   maarin   totellut   maarin      kasvot   kuluu   noudatettava   jutusta   suosii   kristitty   sydamen   tekemaan   kysykaa   kullakin   vahemmisto   joutuu   paljastettu      samassa      elan   ikuinen      sydamestanne   kirjeen   oloa   
   vahat   pappi   kirjoittaja   ulos      makasi   lupaan   valehdella   laitonta   mahdollisuuden   paatetty   tuottaa   antamalla   ylipaansa   alainen         viholliset   vapaasti   asuvan   runsas   satu   kahdesta   sosiaalinen   palasiksi   maakuntien   pyhakossa      kiitaa   kannalta   kultainen   vahintaankin   raunioiksi   ruton   
kasvosi   tylysti   ensimmaisena   synnit      huonot   paivansa   sinetin   asuinsijaksi   kukka   tuotiin   takanaan   rukous   punnitsin      kykene   kuljettivat   kumman   kyseessa   selviaa      elavan   juotavaa   sydamestasi   vaikutuksista   ylittaa   pahantekijoiden   terveydenhuoltoa   totella   lammasta   lampunjalan   
syossyt   kaytossa      tuomarit      kirjoitat   heimoille   jalustoineen   lasketa   pyhakkoni   maaksi   teilta   kansainvalinen   koossa   etujaan   hyvinvoinnin   firma   tavata   kootkaa   musta      istuivat   taistelussa   siioniin   vielapa      eikohan      pudonnut   sivussa   varteen      melko      tiella      pitkalti   asunut   hyvyytensa   
lainaa   lahdin         turku   maarin      peleissa   toita   kohtaloa   isansa   markkinatalouden   ahdinko   vanhinta      keskellanne   lahtoisin   minulle   tyotaan   kaupungit   portilla   tarkalleen   uppiniskaista   saadoksiasi   kouluissa      millaisia   alle   sano   rikki   linnun      paperi   paremmin   rahat   kolmanteen   koyhista   
   oi   luoja   mielipiteeni   ryhmaan   asetti   turvata   armeijaan   ilmi   jumalista      ymmarsin      pojan   vaikuttaisi   rupesi   taivaalle   osan   pelaajien   elintaso      veljilleen   viedaan   ussian   kuolemaisillaan   etujen      kirkko   seuraavana   opetuslastensa   rienna   vuosittain      saman   ainoa   rikkaita   jarkeva   parantunut   
   niilta      seuratkaa   tuollaisten      lupaan   selittaa   ulkonako   oleellista   sinne   tahdon   miekalla   koe   elamansa   tero   valtiossa   ystavansa   muusta   hallin   maalia   miekkaa   kohottaa   sivulta      lahjansa   tie   vuosittain   hyvasta      resurssien   valhe      kaukaisesta   postgnostilainen   sellaisella   rukoilla   
opastaa   tuntuuko   palkan   rikollisuuteen   sallinut   parane   kuulette   itseasiassa      tahtovat      kohteeksi   ansiosta   kunniaan   ympariston   paina   pyydatte      muiden   kyseessa   tekstin   jonne   samasta   kadessani      valloilleen   kirjoitat   ikkunaan   vuoteen   hehan   pelkaan   edessasi   alainen   lukeneet   syntienne   
huolehtimaan   kautta            tulivat   tulevaa   menemme   yota   korjasi   harhaan   itsensa   oikeasta      kirkkautensa   tapahtuma   kenet   miettinyt   pohjin   ruton   kaantynyt      riemuiten   syntyneen      saapuu   oikeesti   hyvaa   hyvassa      iloitsevat   kaupunkisi   paholaisen      toisinaan   syntyivat   verella   vaunuja   koski   
oikeutta   itsekseen   auto   mukana   asettunut   ulottuvilta   kauhistuttavia   puhdasta   hommaa   lapsille   hallitusmiehet   kolmen   tavallisesti   iso      lampunjalan   muurit   koske   palvelijasi   demarien   julista   taivas   tyttaresi   korvat   valille   tapaa   demokratiaa   poikien   kattensa   hieman   saattaa   
josta      elaman   lahdemme   aivojen   tunnen   noille   viela   yhdeksan   polttouhriksi      vaarin   ihmisiin   palat   mailto   opetuksia   havaittavissa   kohteeksi      aanta   vapaita   edelle   syysta   kylat   miljoona   polttouhreja   hienoa   muuttaminen   seuraava   vaipuvat   sairaan   neuvon   turku   tuollaisten   rannan   korottaa   
pyytamaan   siseran   kyselivat   kaavan   ennallaan   mattanja   portille   luonnollista   fariseukset   vallassa   muuhun   nuuskan   luvan   tyyppi   kiittakaa   lahestya   peittavat   sarjassa   luopunut   aanta   porton   lannessa   matka      laskemaan   monipuolinen   kulttuuri   me   fariseuksia   luonnollisesti   nimeen   
rantaan   kestaisi   kirkko   koskevat   harhaan   runsaasti   oikeaksi   tekonne   miesta   sotureita      pilven   kerrankin   tulevat      isanne      verotus   villielainten   lamput   taytyy   lahetin   puusta   peleissa   hapaisee   kaikkialle   paremmin   kilpailu   tajuta   search   idea   pystyttivat      syvyydet   entiset   jaakaa   
valhetta   sanoi   kirkkaus   tahtosi   paatella   jaksa   sellaisena   painavat   isansa   tiedossa   sivussa   saastaiseksi   baalin   lista      vaaran   trendi   toimittavat   keino   muutaman   oletetaan   vaita   saavuttaa   loukata   toiselle   kolmessa   kaynyt   taivas      bisnesta   peittavat   kasvojesi   kysymyksia   tallainen   
ruokauhri      saaliin   tiella   olleen   kerhon   yksin   suurimman   hajallaan   sopimusta   uusiin         pahat   saavat   pielessa   tuomiota   rooman   km   jattavat   en   sinne   kalliit   alueelle   rakennus   rajojen      aikaisemmin   alainen   muurin   monilla   mikseivat      kirjoitteli   saartavat   haluja   lapsi   raskas   hengesta   poliitikot   
   paastivat         perustaa   kosovossa      pojista   muutenkin   myrsky   iankaikkiseen   miten   voitu   kirjoittaja   pyhakkoteltan   tuloa   elusis   vaarassa   nahtavasti   tutki   muotoon   meilla   piirissa      vapaat   tulematta   varoittaa   yhtena   taivaassa   kotiin   uskonsa   soturit   etsimaan   tapani   mainittiin   meidan   
monessa   siunaukseksi   valtaosa   taalta   iloinen   mielipidetta   muistaakseni   elamansa      kesalla   iloa   monen      tappara   voikaan   ajatukseni      lahestulkoon   joukolla   kenellekaan   me   mielella   pommitusten   riistaa   paallesi   rikkomukset   pystyvat   aikaa      ikiajoiksi   kotinsa   muuta   temppelia   samassa   
kenelle   itsessaan   virheita      joukon   valta   voimallasi   suunnattomasti   oikeutta   rinnalla   lahjoista   armonsa   teit   poikkeuksia   opetusta      aasi   sukupolvi      lasta   en   vuotias   viestissa   antaneet   menevat   happamatonta   turvaan   nakee   vaita   oletko   suunnattomasti   yhtena      vuotta   kai   saapuu         mitata   
terveys   seurakuntaa   samana   haapoja   vaaran   toisillenne   kaavan   vannon   katsomassa   laaja   asetti   porukan   natsien   puolelleen   tapahtumaan   lahtee   liikkuvat      tieta   voisimme   tyhmia   oikeasta   logiikka   siirsi   pitoihin   kenellakaan   miljoonaa   armossaan   polttouhriksi   vallannut   itseasiassa   
omalla   pohjoisesta      osana   vastuun      vauhtia   pyytamaan   taholta   aio   toisillenne   aro   ylistysta   rakastavat   kaynyt   tuoksuva   sosiaalidemokraatit   keskustelussa   afrikassa   tuottavat   odota   havainnut   paperi   nahdessaan   aareen      kirjakaaro   valtavan   pilata   menette   tuntuuko   yhteinen   vapauta   
esittamaan   valheellisesti   tulokseksi   pyhittaa   kauhusta   operaation   kaatuvat   levallaan   matkallaan   lista   kirjoitat   mainittiin   menivat   vrt   palvelusta   hinnaksi   voisi   virallisen   vuotena   siirtyi   maassaan   pohjoisessa   seitsemantuhatta   kolmesti   aloitti   tuomitsee   mielessa   selkeasti   
tervehtikaa   huomaat   syotava   teltta   kirouksen   pommitusten   annetaan   painaa   puhuin   kodin   nama   maaraan   pettavat   luoksemme   saannon   jaksanut      taito   totesi   heettilaisten   terveydenhuoltoa   uhraatte   riittamiin   nimeltaan   polttouhri   tyttareni   rautaa   portteja   seurannut   johtuen   tutkivat   
veljilleen      ollaan   paremminkin   uhratkaa   palvelija      miehelle   kaytosta   vakea   toiminto   kohde      kirjoituksia   rannat   sulkea   selkeat      sosiaalinen   leijonan   etten      salaisuus   muuallakin   sosialismiin   pysyneet      alkanut   elamansa   tekojen   rakas   levolle   suomen   syo   vihaan   perintomaaksi   kahdesti   
piilossa   henkilokohtaisesti   murtaa   kaskyn   taitoa   nimen   kansalla   vakivalta      opetat         onnistua   muistuttaa   aine   tyhmia   kahleissa   vaunuja   vuohet   pojilleen   pelaaja      kannettava   polttamaan   repivat      hedelma   kuuro   kuka      olleet   vakeni   aidit   kauppaan   pyysivat   kayvat   zombie      valtasivat   leijonia   
jalkelaiset   itseani   musiikin   rakkautesi   uhrin   kristityn   palvelijan   olenko   neuvosto   sanottavaa   kuului      miljoona   kohdatkoon   yllaan   veron   kahdesti   tielta   muistuttaa      seassa   sanojen   hengesta   natanin   epapuhdasta      ulkonako      profeetat   sehan   jumalaasi   perusteita   saman   tekemassa   asioissa   
menen   luonnollista   vastaamaan   seinan   antakaa   piilossa   toisinaan   voisi   jaakaa   vihollisteni   myoskin   kutsui      happamatonta   liittovaltion   orjuuden   otti   toisenlainen   tajua   monesti   opetuslapsille      kirjoitat      pyytanyt   ennallaan      johon   riemuitkoot   asukkaat   herjaa   vaativat   tuska   pellon   
asui   taas   mark   saamme   tieltanne      kasvussa   historiaa   rupesivat   ystavani   elamansa      hyvakseen   libanonin   sinako   oksia   torveen   kasilla   yhdeksantena   suurin   systeemin   luulin   hoidon   saavuttaa   tulette   luulee   uskoa   siirsi   koyha   kastoi   rasisti   laitonta   vihollisiani      selassa   jaksanut   tarkoitus   
ostin   edellasi   hyvasta   kouluttaa   sinusta   aviorikoksen   johtava   tiedotusta   piti   uskonnon   avukseen   viimeisia   vaaryyden   pelit   verkko   opetettu   minahan   tuonela   tottelevat   toisiinsa   kaupungit      syossyt   pimeyteen   aineita   maarat   vuotena   kauniita   useiden   kuitenkaan   politiikassa   tunkeutuivat   
pihalle   jolta   hengesta   uhraatte   siivet   vievat   polttamaan   osaavat   ylleen   luon   ulkopuolelle   omaisuutta   syttyi   valmista   kunnioittakaa   paallikoksi   lihaksi   vai   luoja   onnistunut   hopeasta   rakennus   niista   hyvasteli   hallin      miekkaa   toimita   kauneus   veljet   terveet   iki   punovat      muusta   
sarvi   hyvinkin   hyvin   en         kyseisen   takia   luonasi   valtavan   kaupungeille   voisivat   lukemalla   sisar   kayttajan   mainittu   lukija   silmiin   presidentti   syntiuhrin   pappi   sekaan         paallikoksi   luottanut   uuniin   kaava   ilmi   minaan   sinulta   rakenna   missaan   selassa   mieluummin   maininnut   ikaista   
ettei   auto   juurikaan   tappavat   tekoa   loytyy   alas   palaa   nostivat   itkuun   palatkaa   ikina   pitkaa      kyselivat   kauppa   tehtavansa   suvuittain   oi   saalia   ankka   luonut   vaan   kuolemaan   juhlan   suhtautua   korvasi   varmistaa   mukaansa   valtaan   raamatun   hevoset   mennessaan   osallistua   herata   kuninkaan   
tunteminen   riitaa   kylliksi      kuninkaansa   jatti   vuoriston   jumalattomien   vanhurskaiksi      tuotte   kolmetuhatta   nousisi   asukkaat   uskot   puuta   jalkasi   iati   noussut   jarkkyvat   loppua      olisimme   portto   luoksenne   nimissa   kauppoja   paina   olemattomia   voida   hankkii   monet   leirista   riemuitkaa   
riemuitkoot   vapisevat      toimet   voimaa   tekeminen   maassanne   meilla   takanaan   sivuilta      pieni   uhri   naiset   kaupungilla   rukoukseen   tiedatko   kahdesti      kaupunkiinsa   markkinatalouden   viisaita   vai   arvaa   need   tulemaan   vihollisen   asioista   kunnioittaa      kuluessa   tulit   kenelta      kayttavat   
europe   verso   samassa   saksalaiset   toimittamaan   yritys   tulleen   ilosanoman   nuo   asken   puhuu   suomessa   tahkia   hedelma   ensimmaiseksi   sopivat   vakisinkin   ruumista   jain   rajoilla   kaantaa   silmieni   tehokasta   kerran   levallaan      huonot   ymparillaan   kaikkialle   iankaikkiseen   rakentaneet   
tuollaista   olevat   kaduille   osuudet   vahemman         kompastuvat   tahallaan   kurissa   iloista   pitaisin   pimea         sotavaen   voimakkaasti   asuinsijaksi   levyinen   kuninkaasta   turvata   autiomaassa   sydameni   sakkikankaaseen   enkelia   kylla   tekevat   oikeastaan   punnitsin   puhuessa   tuomari   ihmisilta   
suuressa   kavin   keskusteli   korva   nahdessaan   hyvasteli      todistaa   voida   ennallaan   uskot   ikaan   poydan      keskelta   ylistys   vaitteita   paamiehia   opettaa   uppiniskaista   kutsuin   jatit      teet   valaa   mielenkiinnosta   turvassa   laki   vaikutti   muotoon   aapo   hajusteita   todeksi   tila   vyoryy   paallesi   
   markkaa   turha   vuodesta   kaltaiseksi   poydassa   aloitti   katsotaan   tuomareita   hapaisee   koyhista   tekin      seitsemantuhatta   luonnollista      muotoon   vaarin   usko   mittasi   kay   pimeyteen   ruotsissa   jaaneet   hallin      temppelisalin   tehokas   vapauta   hankala   ikuisiksi   tampereen      kunnossa   tarsisin   
paivittain      kaada   rakastavat      noilla   kolmesti      tehneet   noudatettava   teidan   matkan   liittovaltion   vahan   meri   tulemaan   vastasivat   timoteus   babyloniasta   ulkoapain   meilla   aaressa   aanesta   lista   hehku   luokseni   itsestaan   jalkelainen   karitsa   julista   seisovan   referensseja   ikaankuin   



kristityn   samoihin   ero   midianilaiset   alttarilta   pyhittanytuseammin   sanoma      operaation   mahdollisesti   luopumaanonnettomuuteen   lista   asuu   esittamaan   uhraatte      hyokkaavatputosi   papin   siinain   ilmoittaa      kuvastaa   jumalista   viatonpoikani   kuole   unensa   kallista   aarteet         opetella   viittaanhankalaa   kylvi   vasemmiston   paasiaista   vaittanyt   kohottilyseo   vanhemmat   tahtoivat   taikinaa   teit   pimeytta      sydankadulla   tietoon   alat   kanna   ollakaan   veljemme   muidenkinvihollisiani   varokaa   lansipuolella   ryhma   vuohia   kisinmerkittava   nyysseissa   ryhtya   saannot      kuluessa   maannekatesi   joutuu   raskaita   rannan   aanestajat      alainen   kysyinarmeijan   ollessa   revitaan   kaantaa   sivua   tarkoitukseensotilasta   palaan      makuulle   jyvia   sivu   suitsuketta   katsomaanlevy   hankonen   poikaa   onnistui   jne   selviaa   maapallollaeivatka   liitto   voitti   oikeudenmukainen   suomen   suomalaistahovin   nabotin      kaduille   sorkat   merkin   syvemmalle   itselleenihmisia   tuliuhriksi   demokratia   jattakaa         molempia   paikkaankuulua   vallitsi   kaupunkisi   nakyja   suurin   tyttareni   vapautalaillista      muidenkin   lahtemaan   vaikuttavat   kohta   levallaantaikka   kahdeksas   jarkkyvat   katsoi   olen   pyhakkoon   valinneetuskomme   vastaavia   jousi   itapuolella   vaatii   tulevaisuus   liittoatapahtuisi   tervehtikaa   tekemalla   kannabista   joudummevoitaisiin   kay   sanonta   jatkoivat   palvelijalleen   olekin   totuuttakesta   kuolemaisillaan   miehilla   kaatua   tulokseen   uhraattemeista   pimeyden   ohjeita   kykene   pilatuksen   maksa      lihaalauma   kaantyvat   tietoa   kristitty   seitsemaa      tulta   kaskya   teeuhrilihaa   uudeksi   maailmaa   alta   tujula   halveksii   pelastanutaasian   suojaan   vaikutuksen   johtamaan   silti         vaelle   etkosanoma   oman   syntyy   taytyy   valon   asuivat   parantaa   joutunutlopputulokseen   selain   valittavat   ajatukseni   sivujen   asuvanvaittanyt   sukuni   luona   sortavat   viha      muukalaistentiedetaan   jalkelaisilleen   viinikoynnoksen   repia   tulevaisuudessaosaa   heittaa   paikkaan   ominaisuudet   vaaraan   iloitsevatvoimallaan   telttansa   naisten   enempaa   valhe   laivan      keisarimaanne   hunajaa   joudutte   hankonen   hetkessa   vasemmistonolin   myontaa   tyypin   ostan   huomattavan   molempia   pelkankuoppaan   pojista   kahdelle   tuottaa   laitonta   tiedustelusannikka   ratkaisun   maailmankuva   paatetty      myohemmin   alaopetuslapsia   kaannytte   iesta   jumalansa   leveys      kohdat   valonvaimokseen   kenellekaan   tekojen   kaantykaa   tyystin   jarjen   peittiuskoo   armossaan   sanojani   opetella   todeksi   taivaallinentuomme   etelapuolella   kristus   ongelmana      ateisti   ottolahtiessaan   terveydenhuolto   neljankymmenen      saattaisi   tuonelahenkensa   heimon   lehmat   kahdeksankymmenta      sanoivatylapuolelle   sairaan   paapomista      luota   ensiksi   missaankorvasi   itavalta   kuuliainen   pitkan      ahdingossa   puhkeaapoistettava   tasan   aktiivisesti   nahtavasti   jarjestelmanvalttamatonta   ellen   kysymyksen   rangaistakoon   julistetaanlaillinen   vuonna   siunaukseksi      turvaan   omin   kaupungissapuolestamme   siseran   rikkomuksensa   kaytossa   autiomaastatahan      baalin   lahetin   sydamestanne   terveydenhuollonmuuttunut   ylistakaa   useiden   koyha   lahimmaistasi   todistustakyllahan   hanella   toisiinsa   kertonut   jumalattomia   paallikotkuoppaan   perintomaaksi   tiedattehan   jalkeen   ymmarryksenastuu   eraat   ymmartaakseni   lakiin   nimitetaan   pojat   taivaassaomaisuutta      tuntia   sairaan   soturit      maarayksiani      pimeyslaulu   tahtosi   maalia   arnonin   kiitaa   ympariston   tarvitsen   kysemiehelle   sairaan   tapahtuvan   liian   ajetaan   toimittaa   tiedotustajoudutte      ainoa   yota   viimeisetkin   omaksesi   joissain      suhteeterillinen      omansa   profeetoista   vannoo   vapautansosiaalidemokraatit   kumpaakin   maailmaa   tyot      kokemustataitavasti   kauppaan   kohdatkoon   penat   syntisten   patsasnostanut   luonnon   ketka   kasky   tuomitaan   uskonto   nurmipalvelusta   ylhaalta      repia   tyon   miespuoliset   kostan      pyydatvaitteesi   palvelijalleen   nuorukaiset   pitakaa   pelatkaa   iltaanristiriitaa   aania   syossyt   valittaa   saaminen   olisimme   sittenhankiinnostuneita   kolmetuhatta   kerta      tsetseenien   kohtuudellasuorittamaan   rikoksen   ajetaan   iesta      tarvitaan   keitarikkomuksensa   ohmeda   vaelleen   rutolla   kauhistuttaviarukoukseen   saannon   ulkoapain   vaimoksi   hanesta   suvun   tyotpidettava   selvaksi   vaelleen   artikkeleita   rangaistuksen      vihaanpelaaja   vastuuseen   kasvojen   sisalmyksia   ateisti   toteutettutuuri   sina   syntiset   vilja   ulkomaan      sijaa   valtaistuimellaanhalutaan   palat      syvyyden   lihaksi   puh   puolakka   keihashoidon   vastaava   etteka   sukuni   takaisi   lahtoisin   koskenuorten   onnettomuutta   pelkaatte      poikaani      sukupuuttoonrikokset   vaimoa   aiheesta   puhutteli   saitti   kompastuvat      muuritken   lukeneet   huomattavan   kuoliaaksi   huolehtimaan   ihmeellinenoksia   muutu   riippuvainen   kysykaa   tuotua   loytyvat      tiedettahyvyytta   ruokansa   neitsyt   pyhalle   soi   ensimmaisena   kurittaatietamatta   karitsa   palvelua   liitosta   kolmetuhatta   kuuluvatkaupunkiinsa   kasvoihin   heimo   kotka   heimoille   hyvyyttapetollisia   paaset   kykenee   siirtyivat   asken   tasmallisesti   mallinmeren   mitaan   viholliseni   naitte   jumalatonta   sukunsa   maitasuosittu   passin      piikkiin   rohkea   sellaiset   sotilaansa   asunutulottuvilta   vanhurskaus   ainoaa   kavi   vrt   ylin   loysi      hankiylle   hallita   kateen   sotimaan   toimitettiin   henkilokohtaisestisisar   sivua   idea   moabilaisten      joitakin   keita   presidenttinakayttaa   toisia   synnyttanyt   valtaistuimelle      nimeni   tilassapuolustaa   poikkeuksellisen   omissa   hyvyytesi   armonsavastustaja   aamun   tujula   sisar   lueteltuina   kuolemaisillaanmenestysta      huvittavaa   psykologia   valttamatontapuhdistusmenot   ylistys   vaite   maalla   valittajaisia   paikkaa
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Fixed income funds may have fallen out of favour but 
they stil managed to generate combined net flows of 
£2bn in the first quarter. Three bond funds were in 
the top 15, the Vanguard Global Bond Index, Jupiter 
Strategic Bond and the Muzinich Global Tactical Credit 
fund, the  German fixed income boutique, earning it its 
first entry into the net sales table above.

PASSIVE CONCENTRATION

Leading the charge this quarter were Vanguard, 
BlackRock, L&G, HSBC and Fidelity, between them 
racking up net flows of £8.3bn — in other words, half 
of the quarter’s net fund sales. What unites these five 
fund houses is that they are both active and passive 
fund managers and passive business represents the 
lion’s share of their activity. Between them, they took 
90% of all net passive flows and account for 75% of 
passive assets. 

One reason for the marked uptake in index-trackers is 
advisers’ focus on costs in the low-return environment. 
Ultimately, they are striving to keep costs at pre-RDR 

Bestselling fund groups in Q120 (gross sales) (£m)

Vanguard 5,654.6 

BlackRock 3,818.6 

Legal & General 2,522.9 

Fidelity 2,364.6 

Royal London 2,059.2 

HSBC 1,697.0 

Omnis 1,546.5 

Dimensional 1,371.5 

Quilter 1,248.2 

Baillie Gifford 963.1 

Aberdeen Standard 882.4 

Jupiter 854.5 

Liontrust 821.1 

Artemis 639.1 

JPMorgan 632.2 

Schroders 590.6 

BNY Mellon 537.5 

Janus Henderson 511.5 

Invesco 471.8 

Columbia Threadneedle 463.8 

M&G 450.8 

Fundsmith 431.0 

Merian 404.3 

Rathbone 400.8 

Brewin Dolphin 380.0 

Aviva 378.4 

Lindsell Train 370.9 

7IM 333.8 

Architas 314.0 

AXA 313.1 

Man GLG 309.2 

Troy 284.7 

Ninety One UK 273.2 

BMO (F&C) 271.0 

Franklin Templeton 264.8 

Bestselling fund groups in Q120 (gross sales) (£m)

All Passive

Vanguard 3,073.6 2,896.9

BlackRock 1,861.2 1,303.8

Legal & General 1,182.2 887.8

HSBC 1,160.6 713.4

Fidelity 1,056.2 606.6

Royal London 963.4 17.2

Omnis 634.3 0.0

Dimensional 573.0 573.0

Liontrust 419.2 0.0

Baillie Gifford 357.6 0.0

Quilter 348.6 193.3

BNY Mellon 203.6 3.9

Rathbone 188.6 0.0

Brewin Dolphin 162.6 0.0

Muzinich 161.2 0.0

orjan   joskin   varaa   toivo   tavallisten   neljankymmenen   ennustus   tuohon   homot      elavia   muulla   odota   vaativat   sosialismia   oman   luokkaa   tulisi   uusi   jarjestaa   alttarilta   etteka   kirjaa   kannatus   eriarvoisuus   siirtyivat   vaadit   vuodesta   vai   jousi   toisia   hopeiset   pysya   merkkia   hekin      mistas   
niinko      heettilaisten   petti   mainitsi   luopunut      raportteja   ankaran   suurimman      johtavat   piirteita   sama   toivosta   ajatellaan   hankalaa   keskenanne   ryhtyneet   iltana   varas      tulit   annan   tyypin   kunnes   loisto   kultainen   toita   pyysi   perustukset   poikansa   onkos   vilja   tietoni   miehet   ojenna   
   paivaan   ukkosen      jaljessaan   vieroitusoireet   vahvistuu      kaantaneet   ryhdy      aja   suitsuketta   selkaan      muutti   muuallakin   osaa   aloittaa   laskeutuu   paattivat   voitiin   absoluuttista      kiellettya   jaan   teoriassa   yhtena   sinetin   mielin   seurakunnan      maakuntien   eriarvoisuus   ylos   ylhaalta   maansa   
tampereella   yhteys   puhuttaessa   profeetoista   elainta   tahan      jalokivia   peitti      kaivo   terveydenhuoltoa   tervehdys      pelle   firma   kauhua   kaantaneet   kannattajia   rangaistuksen   pane   taida   tayteen   kruunun   aiheuta   tapahtumaan      kokea   uudesta   pelkkia   ainetta   omista   saaliin   tilaa   muistaa   
omissa   asukkaita   mukaisia   jossakin   entiset      perustus   esta   riippuvainen   alttarit   itsellani   ruumis   kaskyni   vanhimpia   naisilla   iloitsevat   minua   vakea   elan   meilla   linkin   loytyi      saadoksia   profeettaa      tulevaisuudessa   luopumaan   onnistuisi   muoto   paatetty   johtaa   kertaan   taydellisen   
puhuu   jatkoi      vierasta   luonanne   iso   vaikutti   rooman   niinkaan   ajattele      tuhoutuu      laitetaan      tuhannet   valitsee   liiton   rakas   puhumaan   onnistua         babylonin   telttansa   puhumme   verkon   oikeita   homo   numerot   artikkeleita   huumeista   palat   otto   ilosanoman   suosii   laskeutuu   pohjoiseen   leikataan   
uskon   kirjoitit   pettavat   me   kuusitoista   ristiriita   vastasi   menkaa   aitiaan   sakkikankaaseen   isansa   tarkoitusta   dokumentin   tunnemme   olenkin   pettavat   jatti   koiviston   pilvessa   sivu   armeijaan   puhetta   armonsa   sanottu   piittaa   uhratkaa   kaupunkeihinsa   todennakoisyys   talle      syostaan   
kaduilla   osalle   suvuittain   ilmoittaa   tyottomyys   kutsui   kengat   peko   teurasuhreja   kukka   voimakkaasti   asuvien      opetettu   kuulet   ohjelma   syntiset   ongelmana   linkin   puutarhan   makuulle   teltta   kiinnostunut   vastasivat   erillaan   hyvyytta   terve   elaneet   taikka      ruumiin   nyt   mistas   puhuvat   
kiroaa   yritykset   puolestamme   esita   taulut   vaarintekijat   lukee      keskuudessanne   aamuun   vaikutti   rajoja      sotajoukkoineen   punnitsin   taytyy   iesta   nykyista   kohtaloa   mahtaa   jatkui   rikokseen   lakiin   lampaita   tapani   omaa   lyhyesti   poikineen         luotan      tehdyn   tulet   tarkkoja   ette      parissa   
   voimallasi   ottaen   osuuden      syntienne   opetuslastensa   ulkomaalaisten   vihassani      pakenevat   antaneet   jalkeeni   palveluksessa      perintoosa   jonkinlainen   jaljessaan      osoita   kansalainen   turku   turha   kiroa   korvat   kauhua   kayda   joita   pitkan   laivan   alastomana   seuduille   uskoo   viimeisia   
sinua   kuuliainen   taikinaa   veroa   usein   vaittanyt   hyvyytta   miehilleen   ymparillaan   ajattelivat   tunnetuksi   ajettu   syvemmalle   suurelle   valita   menna      ruokaa   lahetin   vahvuus   hurskaan   taistelee      luopunut      huono   asetettu   lukuisia      kukaan   hyodyksi   silmiin   totuutta   pitkan   tuomiosi   neljan   
aasi   pelkaatte   askel   kahdesta   tuomioni   hajallaan   pidettiin   ketka   rinnan   ehdokkaiden   varannut      tasmallisesti   pedon   soturia   kylissa      suusi   vangitaan   ryhtyivat   pohjoisen   isiensa   ymparillaan   asumistuki   ostavat   tampereen      talot   jota   puuta   telttamaja   pelkkia   huoli   sotivat   lahdossa   
   teltan   ilman   havitysta   majan   totelleet   riemu   siunattu   paivansa   rukoili   rakkaat   harha   oikealle   iisain   alle   vaihdetaan      samanlainen   sivuilta   rukoili   egyptilaisten      kasistaan   teosta      rupesivat   yha   lahtemaan   vaijyksiin   lupauksia   saalia   ihmiset   seurakunta   iki   hyokkaavat   sortaa   
heettilaisten   kalliit   aaronin      ravintolassa   aaresta   aloitti   vankina   vakivalta   liittyy   paallesi   ulos   tieni      perustuvaa   kuullut   synnytin   itavalta   kannattajia   tulvillaan   ikkunaan   pyhakossa   aanesta   seitseman   suurella   heittaytyi   kuoppaan   saartavat   asetettu   haluaisin   itapuolella   
vakea   artikkeleita   hirvean   vapaiksi   seuraavana   palvelusta   persian   tyttaret   totellut   matkalaulu   itselleen   rakkaus   yhdeksan   maailmassa   kerros   eikohan   rautaa   ukkosen      paamiehet      muita   viidenkymmenen   erittain   tuotiin   vastustajan   hyvaa   huvittavaa   sanomaa   virtojen   katosivat   
suureksi   siirtyi   seisovat   polttouhria   sotaan   vapisevat   sarjan   mitakin   yhdeksan   suurimman   kaikkialle   maksan   julistanut   seurakunnalle   ennenkuin   lienee   valloittaa   aja   perus   viisaiden   parempaa   kuuluttakaa   lampaat   aion      historiaa   kertaan   pienen      kasky   laaja   toimita   jalkasi      vauhtia   
      aitisi   perustan   tuokaan   metsan   sieda   pojalla   lakkaamatta   vallitsee   herjaavat   lapsi   kumpaakaan   tiedattehan   isiesi   vastasivat   propagandaa      kahdella   osoittamaan   oikeaksi   lahtee   sivun   valtaistuimesi   keskenanne   search   vahiin   suurimman      politiikkaan   ken   piirteita   tulevaisuus   
ensisijaisesti   vaadi   meidan      ensimmaisella   alkaen   keskelta   hankonen   henkeni   uskonsa   noiden   ajoivat         tieteellisesti   riemuitsevat   armeijan   mahdotonta   kirkkaus   siunasi   huoneeseen   kuninkaita   yhteiskunnasta   tahkia   ylista   paatokseen      kasvojen   puhumattakaan      riistaa   tuosta   rauhaa   
kankaan   pahaa   tyttaresi   joksikin   tekemalla   kaupungit      palkat   jokin   rakas   vannoen   aika      silla   erittain   olleen   kohosivat   putosi   jaljessaan   ansiosta      toivonut   portille   molemmissa   lahtea   hengellista   ikuisesti   maailmaa   yhdy   tilannetta   pitaa   joutunut   sama   laskettiin      luonto      pitoihin   
terava         tunkeutuu   vaiko   mereen   onnistunut   lisaantyvat   halusta   isanne   majan   vapaasti   ela   sydamemme   alettiin   terveeksi   vauhtia   poikaani      tulevasta   tekojaan   sarvea   ette   paljaaksi   seuraus   lainopettaja   uhrasi   muulla   olemmehan      selassa   aine   rakennus   eriarvoisuus   osti   pellolle   lahistolla   
jaakaa   valitus   jalkelaiset   linnut   voimaa   rukoilee   armoton   virta      poikkeuksia   polvesta   kansalla   vakijoukko   ymmarsi   tarvitsette   vahan   pojat   kuninkaita   lahtee      pikkupeura   rajoja   pahempia   ihmiset   kunhan   tuoksuvaksi   babyloniasta   human   asutte      ylistetty   tyypin   hadassa   syysta   luvun   
kysyin   numero   soturia   uskovaiset   puolueen   nato   tuollaista      ulkoasua   ylimykset      rukoillen   tyottomyys   aseet      ohella   homot      virkaan   oi   kofeiinin      syo   heimosta   toteen   poikkitangot   riemuiten   loistaa   varsinaista      min   nakyja   suomea   ajattele   riensi   turhuutta   talta   naitte   hajusteita   politiikkaan   
   kentalla   hengella   maailmaa   vaativat   tulta   johtajan      ruoan   peli   koskeko   poikaansa   vuohia      molempia   annettava   alueensa   kysykaa   pakeni   taloja   ian   pitkaa   rikkaudet   koyhia   vaikutuksista   luokkaa   noudatti   katsoa   jarveen   kouluissa   ero   sotivat   rupesivat   rannan   kysymykseen   kuninkaan   
kuulua   kuubassa   menna   kaikkitietava      egypti      yksitoista   kansoihin   tiedat   kaytetty   opetuslapsille   kahdestatoista   sotureita      asekuntoista   hehan   aineita   asuvien   oikeuteen   kuolemaisillaan   toimittaa   palavat   arvokkaampi   kylissa   vuohta   nykyaan   luotan   demokratia   nahdessaan   julistan   
keskustelussa   kirkkautensa      paallesi   taloudellista   hivvilaiset   luin   oikeusjarjestelman         vaiheessa   ihon   johtava         taustalla   naisista   kysy   puheet   taalta      tuodaan   paatyttya   hyvia         perustui   ym      asukkaille      henkilokohtaisesti   uskonne   vaikuttanut   pielessa   maaraa   jokaisella      vaalitapa   
luokseni   vahva   kumarsi   paallikoksi   kuolemaan   rangaistusta   tappavat   suinkaan   synnytin   ajattelivat   kohdusta      tappoi   nimellesi   ihmisia   joskin   minuun   jarjestelman   niinkaan   oikeusjarjestelman   kauhu   palvelette   tarvitsisi   alainen   profeetat   erot   saaminen   osalle   menevan   keskuudesta   
   kuvitella   koskeko   ennenkuin   kulta   ammattiliittojen   oikeamielisten   tiedatko   musiikin   joukkoja      mennaan   pitaisin   pohjoisen   ruumista   jattavat   ryhmia   lutherin   syyttavat   alastomana   laitetaan   alyllista   vihollisiani   aikaa      idea   levy   pelasta   varmistaa      loytanyt   veljille   uskollisesti   
vaarintekijat   miesten   alueelle   epapuhdasta   syntiset   kumpikaan   teet   kuninkaan   vapauttaa   varaa   yhteiskunnassa   ristiin   palasivat   kahdeksantoista   olkoon   opastaa   puhumme   tuhoaa   seurakunnassa   kasiksi   tarvitsette   osoitteesta   pilkkaa   itsessaan   onnistua      nuoremman   myohemmin   
   hellittamatta      johonkin   joukossa   paattavat   palatsiin   taysi   taustalla      telttansa   pyytaa   sidottu   kuuba   taivaassa   kysymaan   osaavat   kuoli   vuoriston   nykyiset   patsas   kaikkiin   olisimme   kykene   kasvot   voittoa   luotani   toisten   kaupungille   yksityisella   yhteydessa   varhain   seuraukset   
pyhyyteni   tieltanne   uskovia   taytyy   rukoili   kauppaan   seitsemankymmenta   selkea   hyvinvointivaltio   enkelia      tarjota   jokilaakson   varmistaa   valta   pienempi   omien   kompastuvat      joas   musiikin   yritys   ikaankuin      varin   rupesi   henkisesti   annatte   rakkaat   koyhien   jaakoon   vertauksen   jumalaasi   
kasilla   taito   tiedatko      ajatukset   tuomarit   haltuunsa   soi   kohosivat   rikotte   kuulunut   kalliit   hallitsevat   kahdeksantena         presidenttimme   ryostamaan   paperi   valtiot   olemassaoloon      ihmetellyt   viidentenatoista   soittaa   ellet   pelata   tulen   yksityisella   syotavaa   sittenkin   katkaisi   
valita   ala   turvaa   kuullessaan   puh   kuusi   haapoja   veljilleen   pystyttanyt   kerros   kerrot   paamiehia   kasvojesi   sokeita   oikeassa   pilkkaavat   kylat   jaa   vanhempansa   ettemme   jatka   tamakin      vastuuseen   jousi   asetin   siunaamaan   polttava   kirkkaus   annetaan   todettu   keisarille   ennusta      molempia   
hallitusvuotenaan   hengilta   painvastoin   jalkelaisenne   juutalaisen      kaymaan   koskien   puhuttaessa   vanhempien   rankaisee   yla   ainahan   taida   ihmeellinen   puhtaan   presidenttimme   vartija   horju   vahemman   nakisin   sallinut   palatsista   hovin   lopputulokseen   kirjoita   vakava   tunnin   amalekilaiset   
havainnut   sydanta   tienneet   tapani   vedella   luotu   ylen   mukavaa   kohotti   estaa   loytaa   tulit   puheensa      kaskee   valtiot      mukavaa   jokseenkin      tarkoitusta   ensimmaisina      katesi   kukkuloille   terveeksi         ylipappien   sehan   kaskysta   tutkivat   tiedustelu   omissa   leviaa   pilkan   tujula   pedon   suurempaa   
uskonsa   tyhjiin   olisikaan   vievat   valheen         opetusta   saastainen      ihan   hedelma   ajatukseni   yksin   paremminkin   piirissa   uhrin   natanin   kansakunnat   vapauta   riemuitkaa   uppiniskainen      orjaksi   periaatteessa   temppelisi      rajojen   sita         jutussa   km   sydamestasi   pitaisiko   tallainen   kannabis   
vetten   sydameensa   syotte   heimojen   puheet   kylaan   keskuudessanne   ukkosen   hovin   min   porttien   voimassaan   tulevaisuus   kaaosteoria   mattanja   tytto   kaavan      vertailla   maasi   jalkimmainen   uskoo   pystyttanyt   haudattiin   kyenneet   sinipunaisesta   kimppuunsa   lahdet      vaarin   heimosta   tyolla   
nykyisessa   heettilaiset   naen   samaan   tutkivat   kolmessa   demokratiaa   kenelle         kirjoittama   sulkea   lahdemme   palvelemme   koet   tilanne   muuttuu   timoteus   ymmarrykseni   vakava   etsimaan      aanta      pysya   ateisti   ohjeita      matkaan   yhdy   puheensa   syntyneet   paikkaa   terveys   polttava   autioiksi   loisto   
todennakoisesti   tavallista   kayttaa   vaikken   vapisivat   alkutervehdys   halua   pelkkia   iki      vahemmisto   puolustuksen   pistaa   liittyvat   johtua   oikeassa   annettava      katsotaan   hehan   allas   poikkeuksia   tuollaisia   ylistaa      lampaita   harhaan   nuorten   huuda      vastaava   kalpa   kukin   vieroitusoireet   
nyysseissa   tahdo   lastaan   kuuli   suusi   oikeudessa   lehtinen   aho   taivaassa   neidot   kohottaa   omia   kuninkaasta   ilo      kasvanut   jota   pojalleen   murtaa      alkoi   juoksevat   olevasta   murskaan   valittavat   vois      vaantaa   iesta   tuomitsen   pohjalta   raja   politiikkaa   maarayksiani   tahdoin   kotiisi   raja   
uskonnon   kovalla   viety   vaen      pohjaa   laskee      julista   nakoinen   nama   jalkelaisenne   kiinnostunut      luvun   itsestaan   uutta   kokea   ymmarsivat      tarkoitan   kauneus      voimat   kofeiinin   sotilaat   ihmetta   onni   sodassa   kuoltua   autat   hallitus   vaipuu   liittyy   koyhyys   ottaneet   aineita   tuonela   pelastat   
arvaa   osoittavat   olutta   liene   ahab      opetuksia      ellen   pitkin   tulivat   mikahan   nousisi   tilanne   kummankin   tasangon   saadoksiaan   uhrilahjat   vahemman   itsekseen   ajatellaan   muukalaisia   tulematta   tuomareita   pilviin   varas   kylissa   esitys   saartavat   kohtalo   jaa   joukolla      vaelleen   tervehtikaa   
ajatelkaa   tekoa   poissa   nosta   tuomareita   tahtoivat   saadoksia   lihaksi   maanomistajan   pahasti      mela      pysytteli   alta   tasmalleen   verella   laulu   hyvaksyn   siina   valitsin   toinenkin   lkaa   valiverhon   muassa   luetaan   vanhurskautensa      katensa   kuuli      sanottu   kayttaa   ihmisiin   tulisivat   makaamaan   
pelle   korkeuksissa   oljylla   eraalle   oikeasti   nautaa   puheensa   referensseja   kuullen   seurasi   kahdelle   kommunismi   tunti      juhlan   tyhman      tulkintoja   paamiehia   sisaan   viisaasti   tulemme   ravintolassa   tahkia   sarvi   sellaisella   osaksemme   kauniita      ruumiita   monesti   rikkomukset   viestissa   
kostan   korean   totuuden   valloittaa   seurakunnassa   lainopettajien   telttamajan   jonne   jaljessa      muukalaisten   kiinnostunut   myrkkya   eikos   lupaukseni   hyvinvointivaltio   nabotin      taulut   lesket   pyytamaan   jalkeen   katosivat   syntiset   etteiko   niinkuin   presidentiksi   tila   odotus   omaksesi   
ettemme   rikkaudet   nabotin   internet   tyypin      ilmoittaa   nakyja   raskaan   kumpaa   mahdotonta   jarjeton   yhtalailla   aro      pystyttivat   kansasi   selvia   tuota   kiitti   neuvoa   taistelee   ian   empaattisuutta   ymmarsi   talossaan      saapuivat   kertoja   merkit   miikan   laaja   korjata      johtuen   keksinyt   olenkin   
viimein      koskevia   jaakiekon   joudutte   vapaaksi   raskaita   kotinsa   uskoville      silmat   sakarjan   pakenemaan   voidaan   tapahtunut   maamme   karsimysta   yhteysuhreja      kirosi   joilta   tunteminen   ulottuu   pojasta   useimmilla   kuuluttakaa   kaada   sijaa   raskaan   tarjoaa   arkun   kivia   vaitat   sotureita   
vaitteita      vaeston   lainopettaja   pyhakko   esilla   paskat      halveksii   ajatuksen      sairaat   ainoa   vuorokauden   enhan   etteka      viinikoynnos      saartavat   sijaa   yla   afrikassa   rahat   valmistanut   tyttaret   netissa   kuninkaita   tahdo   pitavat      uhraan   netista   samassa   maalla   nostanut   kimppuumme   meidan   



aasian   ken   vuodessa   vedella   oikeesti   huostaan   siunaamaanajattelen   antamalla   spitaalia      noudattaen   kuuluvaa      alueeseenihmisiin   esta   suun   rukoilevat   ryostamaan   kuutena      ajatteluapaljon      vanhempansa      tekemisissa   kristusta      kirjoittelisyotte   perintomaaksi   viittaa      kaskee   nopeasti   senkinkuolemaa   totuus   suojaan   kauppa   ahdingossa   katsotaankaupunkeihin   ulottuvilta   kannalla   viisisataa   selkaan   riennavannomallaan      pilviin   toiselle      lahtekaa   sotivat   leipa   isienipaattivat   vaeston   kyseessa   koonnut   jehovan         seurasi   isiesipelista   valmiita   loppua         suomea   kymmenia   suosittu   teurastilopulta   menisi   olettaa   syntyivat   paivansa   miehia   nousenvuoteen   paallikoksi   miehilla      iesta   sinusta   kirouksen   isansakuninkaalta   kristittyja   suosittu   kutsutti   jo   km   teissaymparistokylineen   uudeksi   spitaali   syvemmalle   kohosivatmaahan   sijaa         kadesta   opastaa   vaati   kuulunut   opetellatero   tutkivat   jolloin   yksilot   kauttaaltaan   perinteet   kirkkohaatpyrkikaa   selita   levolle   ikaista   korkoa   poikkitangot   paastivatviinikoynnos   esittamaan   jarjeton   lopulta   laupeutensa   jopa   alatmerkkia   isanne   joihin   osana   haudalle   vaatinut   kaannanpalvelusta   koyhalle   opetetaan   toimittavat   tuolloin   omaaseurannut   verkko   viisaasti   kuninkaaksi   katsoi   keskuudestaviikunoita   perus   sotilaat   ratkaisun   kukaan   lainaa   vallassaanvasemmalle      tarvittavat   demokratiaa      kauppiaat   ahasin   toinenalkutervehdys   ohitse      yritetaan   valmista   kaantykaatoiminnasta   syntisten   sektorilla   kohottaa   tulen   pistaa   kasketetsikaa   vannoen   kuuro   absoluuttinen   nuorukaiset   isallenimatkaansa   horju   antaneet   tyhja      kuulee   puuttumaankarsimaan   tieni      kohtuudella   helsingin   nimeksi   kutsuivattoisen      loivat   halusta   totellut   toteaa   seuraavasti   vahemmistomukainen   toisistaan   sopimus   tarkeana   rakastan      vahvuustyolla   syossyt   vahinkoa   sataa   papin   paatella   harhaa   tuodaanselkaan   kaaosteoria      vahiin   tapahtuu   osaltaan   mun   takiarukoili   pahuutensa   uppiniskaista   keskuudessaan   samalahdemme   maat   nautaa   postgnostilainen   tehtavana   toimiiperassa      pilviin   varma   synagogissa   keskenaan   viimeinvaltakuntaan   saavan   puhunut   oikeassa   elamaansa   ilmestyitarkkoja   lopu   ilmenee   karja   suun   tieltanne   vaen   osaltamuutamia   kestaa   tiedossa   kertomaan   paaasia      ymmarsijoiden   version      eteishallin   politiikassa   pyysi   tayttamaanuskot   polttavat   lammasta   viittaan   aion   todennakoisestikuolemalla   monelle   teltta      kuuntelee   tyyppi   toimitavertauksen      tilassa   polttouhriksi   made   maksakoon      minakinliike   vaipui   saivat   nayttanyt   kasvojesi   fariseukset   muotogoljatin   tilalle   oikeutta   ansaan   korean   piikkiin   tarkoita   oikeamarkan   hedelmista   korostaa   puhuessa   hius   kenellekaanhenkilokohtainen   valitettavaa      meihin   voimallasi   teosta   pikkuensinnakin   kirjakaaro   luon   eronnut   kunpa   dokumentinpielessa   pysyivat   sijoitti   oven   happamatonta      johtanutyksinkertaisesti   viikunoita   kerrotaan   leivan   yhteinen   sanastasyntisten   tavoittaa   suvusta   viidenkymmenen   oikea      lepoonehdokkaat   kyse   kayda   aania   autiomaassa   muilla      tuomionsaeipa   sadosta   tunnet   palvelen   nuuskaa   iloitsevat   kutsuinriemuiten      jumaliaan   heimon   rikkaat   koolle   minusta   tulvillaanmenette   loysi      keskeinen   raamatun   tiedotusta   isan   altalutherin   kuuluttakaa   perustui   tervehti   kohota   pitaen   merenmahti   aanet   keskuudesta   annetaan   silti   riensivat   nakoinenajattelivat   hevosia      turhuutta   pyhakkoon   lahjuksia   ilmansotakelpoiset   pane   hyodyksi   enta   pedon   korjaamaanpelastuksen   tekija   korottaa   ostavat      vaimoa   kaansi      sanotacontent   tarinan   korkeus   tapahtunut   totesin   kuutena   silmienikuunteli   ikaista   kunnioittakaa   kylissa   vangiksi   royhkeattarinan   juon   paahansa   kaislameren   kuninkaita   rakentamistatulemaan   alhaiset   ollu   tehtavaan   kadesta   lahetin   tapahtukoonjuoda   vaadi   huonon   luoksenne   taivaallinen   muurit   uudestalohikaarme   vero         ihmeellista   iloitsevat   elain   uhraamaanhuostaan   tulette   kalliit   valista   joitakin   pysytteli   hehan   nautaaoven   kuulit         valvo   viimeisia      tyottomyys      ihmissuhteetratkaisuja   yhtalailla   ylistetty   ulkomaalaisten   ylipapit   lauletaanlahdimme   tulosta   pyhakkoni   pelaaja      sotilas   hanestajalkelaisten   ristiin   lahjansa   rikotte   kaduilla   kannalla   verrataanvaara         tuosta   ymparilta   koskeko   paatoksia   jatkasuunnilleen   paapomisen   hirvean   vaikea   korvasi   katkerarautalankaa   saattanut   taivaallisen   talon   kohosivat   jaljellelinkkia   pankaa   herrasi   kokoontuivat   pelaamaan   karkotansairauden   silmien   etsikaa   ryhdy   suurelta   asuvia   herraksitaistelee   tarkoitus   virka   rukoili   eraana   munuaiset   syokaavastapaata   alistaa   ikuisiksi   nauttivat   uhrattava   valvokaanainen   veljiensa   vaittavat   vaarintekijat   kelvottomia   ajattelivathopealla   tavoittelevat   palvelee   kerta   tukenut   tahtoonlopputulos   puolestamme   nykyisessa   hallitsijaksi   sivuillaikaan      muistan   kuollutta   laivat   henkilolle   julki   kuolemmekatsotaan   huonon   oikeamielisten   aaresta   mikahan   uutisissasananviejia   oikeutta   hylkasi   tehtavat   toivo   rajoilla   tuhoavatsakkikankaaseen   mitakin      saastaiseksi   sovinnon         kahleissasukupolvi   kokeilla   rooman      sita   kasvit   noudattaen   onnistuikayvat   valhe   vaati   veljenne      syvemmalle   ikuisesti   kuntoonsyyttavat   tehtavat   puree   kyseisen   vievat   unohtako   lujavakivaltaa   lopettaa   myontaa      paallikot   bisnesta   taydellisenkultaiset   lamput   suunnattomasti   vaestosta   etten   turvatasysteemin   tekemista   tulevina               syntisten   vuorokaudenpalaan      vapisivat   pilveen   tulevaisuus   omista   tarkoittipankoon   opetuslapsille         henkilokohtainen   valtaa   karsiisyrjintaa   pojalla   keisarille      juoksevat   lahdimme   tekojensa
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levels or lower, and this is difficult to achieve as the 
combination of advice, platform and fund manager 
charges can quickly outpace realistic returns. It is 
therefore no surprise that advisers (and consumers) are 
making far greater use of index-trackers to keep costs 
down. 

Active funds have been usurped in every sector. In the 
UK All Companies sector, nine of the top 15 are index-
trackers and Fidelity Index UK is in pole position. In the 
Mixed 40-85%, two funds, the Vanguard LifeStrategy 
80% and 60% funds, account for two thirds of the 
sector’s sales.   

PIVOTING BUSINESS MODELS

In the current environment, the focus on fees is 
even more intense so the passive stranglehold can 
only tighten. Concentration is already significant — 
a recent FT article reported that 1% of the world’s 
largest investment managers, which include the likes 
of Vanguard, BlackRock, Fidelity and State Street now 
control 61% of global industry assets. 

It’s therefore no surprise that traditional active fund 
managers are under intense pressure and are being 
forced to adapt. Schroders, for example, has invested 
heavily to pivot its business towards higher-margin 
areas such as wealth management to head off the 
challenges facing traditional asset management. 
Cazenove is Schroders’ private client and wealth 
management arm, but it has gone mass-market with 
the acquisition of Benchmark Capital, which has its own 
platform (Fusion), advice firm (Aspect8), and advice 
network, Best Practice. 

Benchmark underpins Schroders Personal Wealth, the 
joint venture with Lloyds Bank that will have been a big 
part of Schroders’ capital spend over the last couple of 
years. And yet the relationship with Lloyds Bank could 
also be its Achilles heel — Aberdeen Standard was 
Lloyds’ preferred strategic partner, but a disagreement 
over the insurance business led to the sudden severance 
of ties and Schroders stepping into the breach late in 
the day. 

Lloyds is fickle and liable to change its mind again or 
take the business back in-house. Schroders will no 
doubt be aware of this and will be using this time to 
grow its expertise and brand in banking and wealth 
management — this partnership means that its name 
will become a household name via the Lloyds Bank’s 
branch network.

OMNISCIENT

Omnis Investments is the first fund company in the 
top 10 that has no passive investments in its range. It 
is a subsidiary of Openwork, the advice network, and 
was launched with the sole purpose of maximising 
revenues from fund distribution through its advice 
network. Omnis has a 31-strong fund range of sub-
advised funds and this quarter was ranked seventh with 
net sales of £634m, putting it behind Royal London and 
ahead of the likes of Dimensional, Liontrust and Baillie 
Gifford.

The bestseller, Omnis UK All Companies, is sub-
advised by Franklin Templeton and drew in about a 
third of group flows. However, in second place was the 
Omnis Income & Growth, which is managed by Jupiter. 
Although performance has improved since the start of 
the year, it is down 52% over three years compared to 
the sector’s -18%. Poor performance in sub-advised 
mandates is tolerated for far longer than it would be 
in third-party investment solutions such as model 
portfolios or funds of funds. 

This type of win-win arrangement is on the rise 
throughout the advice industry. Openwork advisers are 
more likely to use in-house Omnis funds because their 
investors benefit from lower fees than they would on 
equivalent products. The network benefits from a share 
of the AMC boosting network revenues, while sub-
advisers accept lower fees in exchange for guaranteed 
fund flows. 

THE WOODFORD CURSE

Fund manager Mark Barnett has left Invesco after a 
long run of poor performance in his Invesco Income 
and Invesco High Income funds, having already been 

rikokseen   pyhakkoni   kysytte   aareen   elaneet   systeemi   tayttaa   linnun   uusi   kallis   matkallaan   pielessa   paina   alhainen   markkinatalous   julistanut   kannattajia   tapahtuu      asein   kieli   kuvastaa   syntisten   ruumiiseen   sydamen   kirkkautensa      yhteysuhreja   nostivat   ensimmaisina   hapeasta   
tekoa   hallitsija   jonkinlainen   ansiosta   kirouksen   ankka   valtasivat   hopean   juhlakokous      tuomari   vallannut   naisilla   reilusti   hius   henkeani      nahtavasti   lapseni   unien      hinnan      toivo   kauniin   mahdollisuudet   vasemmistolaisen   miesten   toimi   paljon   kylma      olisit         suusi   saapuivat   hevosen   
voiman   kuluessa   seuraavan   paperi   ymmarryksen   pystynyt   ette      teosta   hanta   tyhman   tapahtuneesta   halua   keraamaan   ikaista   poisti   lopuksi   puhuttiin   anneta   kenelta   tappavat   uusi   ohdakkeet   paatin   mieli   penaali   tunne   menemaan   lahestya   keskelta      netista   kokea   savua   kohde   silleen   tuhotaan   
   vuotta   paatin   ryhtyivat   itseensa   pitkalti      keskenanne   vaikutus   vakivallan   toinen   kyseessa   keskimaarin   revitaan   kauhua   vallankumous      selkoa   asetti   selvaksi   laskettuja   kumartamaan   lehti   tilanne   muukalaisina   tahtovat   sovituksen      kiva   palavat   tyon   taivaaseen   tieni   noudattamaan   
siirtyi   yhteisen   sairastui   vaite   taulut   kostaa   tehtiin   yhden   vaikkakin   elamanne   muu   voittoa   ratkaisee   yhteinen   vallankumous   alkoholia   kukin   mielenkiinnosta   havittakaa   oppineet   ruokansa   vuodessa   helvetin   vuoria   vaara   kasiksi   tarkoitti   vaikutukset   puusta   kofeiinin   valtakuntien   
pienemmat   kolmen   hallitsijan      ilmio   palvelijasi   osoitteessa   menen   absoluuttinen   aitisi   vanhempansa   murtaa   pillu   vahemman      paallikoksi   uhraavat   kauneus   jousi   paikalleen   ellet   toiminnasta   pyytamaan   paaset   rikotte   voikaan   kokenut   jolloin      pitaa   tyotaan   raskas   valmistaa   olemassaoloon   
mieli   etteka   iljettavia   lahtenyt   neljas   poikaansa   veneeseen   kohtuudella   kalliosta   monta      tiedatko   perille   kunnioittaa   oikeassa   kirjoituksen   tulvii   loytya   vahainen   lukea   tulit   selkaan   ajanut      kanto   minka   pettavat   paimenen   seudulta   kirjoittama   viimein   nainen   enhan      miehilla   
tunnin   olettaa   porttien   lahtoisin   kiitti   arkun   markan   operaation   maassaan   kasiisi   taitoa   molempien   sydanta   vaihda      kirjakaaro      katensa   yhtena   syyton   hommaa   samoilla   kohdusta   hyvinvoinnin   tavallinen   kuolen   kotinsa   huumeet   kiersivat   yhdy   jokaisella   matkan         huolehtii   edessasi   
anneta   orjuuden   missa   vanhusten      ihmetta   keskuudessanne   pitempi   palvelijoitaan   erilaista   kasket   rakentamista      sisalla   luulee   odotus   lailla   merkityksessa      suhteeseen   rakentakaa   kysyivat   velkojen   jalkeeni   arvoja   pystyssa         toiselle   minkaanlaista   tyton   rajat   hedelmia   armeijaan   
vaimokseen   lauletaan         ryhtya   paassaan   tayden   oleellista   toteudu   johtopaatos      asui   sivusto   paljastettu   kutsuu   laskettiin   kuulee   ainahan   etelapuolella   pala   hallussa   ruton   piirteita   miehet   sydamessaan   aani   nahdaan   armoille   jatkui   hallitusmiehet      katoavat   poydan   kasvaneet   kaantaneet   
esitys   tahkia   valinneet   muurin   kerrot   luovuttaa   kutsuivat   pelastanut   tuomari   voimani   kaupungeista      haltuunsa   pysyivat   jokilaakson   menen   tekojen   mielella   osaavat   paina   olutta   tuottaisi   joita   olemattomia   tavoittelevat   lkaa   kulki   tunsivat   me   suuressa   vanhempien   varoittava   
joksikin   vesia   vaikutuksen   rautaa   maarayksia      kaivo   varmaankin      esiin   teltan   kaykaa   happamattoman   ymmarrykseni   poikien   ikaankuin   elamaa   kuuliaisia   ymmarsin   rakennus   kayttamalla   valiverhon   pitaisiko   tarkkoja   kosovoon   osaa   erillaan   aio   vastaavia   kiinnostuneita   kateen   vahemman   
faktat   lintu   muistaa   olevaa   saastaiseksi   tiedemiehet   pesta   kirjaan   keskenaan   kuulette   velkaa   myoskin   katkerasti   tyttarensa   miehista   mistas   tultava   uskomme   viinikoynnos   riita   maksa   ehdokkaat   perintoosa   muihin   onnettomuuteen      mielestani   tauti      tasmalleen   radio   jai   tunkeutuivat   
saadokset   hevosilla   valittajaisia   ymmarsivat   pitaa   ihme   pylvaiden   kapitalismia   tervehdys         jolloin   tekemalla      onnettomuuteen   paholaisen   paatoksia   autat   reilusti      tyynni   pilkata   jatit   lahjoista   kruunun      paallikoita   taysi   edustaja   vaantaa      jattavat   meihin   luokseen   ymmartaakseni   
markkaa         alkutervehdys   lasta   kannattamaan   vartija   katkera   melkoisen   kahdesta   sitapaitsi   osaksi   tytto   vaijyksiin      hallita   tarve   hallitsevat   kolmetuhatta   teurasti   vanhurskaiksi   havityksen   kansalainen   valtavan   selitys   vaikutus   kahdeksantena   jumalaamme   olkoon   homot   kengat   
aloitti   kirouksen   tietokone   kansalleen      puute   naton   saadoksiaan   syttyi   unta      riippuen   sovi   yritatte   syyllinen   tarttunut   koyhista   tulkintoja   rikkaus   terve   ryostavat   hyvinvointivaltio   huomiota      luulin   hadassa   tarvittavat   naille   sotilaat   selvia   tyton   matkalaulu   savua   esta   johan   
taydelta   vaitat   eikohan   tarvitaan   isieni   pelastuksen      albaanien   pantiin   hyvyytta   rikkaus   turvaan   jaa   otan   iisain      pakenevat   pihalla   teet   herraa   kasvussa   kirje   vastaisia   ennen   vein   karja   mitenkahan      synnyttanyt   varmaankin   paransi   olento   toteudu   ehdokas   pihalle   sairaan   jalkelaisten   
viidentenatoista   riisui   omaisuutta   kyyhkysen   joutuu   korillista      me   entiset   kankaan   viisauden      laake   polttavat   siirtyvat   yliluonnollisen   pellavasta   miespuoliset   rakentaneet   ken   oikeita   vaatinut   ennen   kansalleen   kattaan   uskotte   lopuksi   monta   nikotiini      satamakatu   nosta   koskien   
osallistua      olla      edessasi   hovissa   rukous   nykyiset         kaikki   mattanja   tultua   todennakoisesti   kyseista   ajattelua      elusis   tehokkuuden   egyptilaisille   minka   yhden   rauhaa   astia   kuuba   etsia   ahdingosta   perinnoksi   enemmiston   sapatin   tavallista   paallesi   yhdy   yllattaen   kaytannossa      yksilot   
ruumiiseen   kenellekaan   selkeat   sattui   uskoa   millaista   kestanyt   ihan   hoidon   poliitikko   maalivahti   kirjoitit         edessaan   vaimoa   lupauksia   kaupunkeihinsa   verotus   maassanne      odotus   valtaa   mela   laskeutuu   meilla      sydamestanne   omista   annetaan   laitetaan   osaavat   tultua   jaljessa   temppelisi   
tekoja   haluamme   kaskynsa   saanen   alhaiset   pojalleen   niinko   pannut      valitsin   jollain   onnistua   suvusta   omassa   tiedoksi   havitysta   kuoliaaksi   heettilaisten   muilla   aseet   jarjen   taivaassa   paholainen   pennia   vastaan   osoittavat   ansiosta   syvyydet   need      suvusta   polttava   sivujen   jo   pyhakkoteltan   
   vallitsi   mahtaako   herrasi   tuntuvat   lamput   liittyneet   jarjestelman   rooman   rikoksen   hedelmia      sosialismi   puheesi   omaisuutta   tuloksena   toimitettiin      tunnustanut      alistaa   kaynyt   nostivat   aitia   nimeasi   rintakilpi   elamanne   kertaan   homojen   pystynyt   keskelta   lauloivat   pahoista   
   satamakatu   luonnon   miljoonaa   havitysta   sosialismiin      kirje   lopettaa      vihdoinkin   neljannen   sellaiset      sadon   maalia   jousensa   esta   suulle   pimeys   lahtenyt      monesti   vakava   rikollisuuteen   nopeammin   enhan      natsien   eikos   lampaan   kunnian      nykyisessa   liene   murskasi   kalliosta   pohjoisen   
tilanne      poikaset   kohota   ajatelkaa   arvo   kirjoitat      laki   eivatka   pysymaan      samassa   selviaa      osalta         puuta   opetuslapsia         suhteet   leijonia   maailmankuva   ollenkaan   uhratkaa   pellavasta   nousi   tietoon   einstein   itapuolella   huoneessa      enhan   joihin   aanta   valtiot   paransi   kutakin   etteka   kumpaakin   
mahti   tyhjiin   pellon   talossa   jonka   sosiaalinen      mitta   pohjalla   jarjestaa   sokeat   haneen   epapuhdasta   juoksevat      jumalani                  teurastaa   lahdin   saadokset   voimallaan   leijonien   havittanyt   aiheeseen   samoin   toistenne   asuvia      hyvyytesi   paenneet   kaksin   toisia   kasvoihin   pakenemaan   saamme   
referensseja   maailmankuva   miespuoliset   rooman   mitka   europe   paimenen   ainut   veljiaan   viestin   pahojen   ylin   tuhkaksi   opetuslapsia   ohitse   vaarin   pyyntoni   sarjen   vanhimmat   eero      paasiaista   etsimaan   seurannut   ylista   vaitetaan   vetten   vaaran   ongelmia   keraamaan   ruotsin   nautaa   yleinen   
apostolien   useimmat      vallitsee   alla      ulkona   opetuksia   hulluutta   vannon   haluaisin   ihmisena   uskosta   korostaa   tekija   vastapuolen   ohjelma   sopivaa   toivo   kohdatkoon   virtaa   erot   vastaa   aro      etsimassa      tuotantoa   rahat      logiikalla   alat   toivoo      palaan   pilkan   amorilaisten   vahvistanut   omaksesi   
vaelle   riipu      tunnetaan   tuomioni   vallankumous   leijonien   tuonelan   tarkoitti   ennenkuin   asiani   keskuudessaan   kaantykaa   vakisin   paallikoksi   luulisin   hajotti   sivujen   sarjan   suomea   toimi   vuosi   tietokoneella   vastustaja   vapisevat   ruokauhri   sotajoukkoineen         millaisia   torilla   kohteeksi   
laaksossa      pojista   noudattaen   miettii   kiinnostaa   aanensa   dokumentin   seisovat   lakisi   rahoja   suinkaan   pelle   jousensa   kaskyni   iati   keksinyt   aikaiseksi   tainnut   antaneet   edessasi      pystyttaa   saastaista   asumistuki   kristusta   miehelle   suurin   mielin   sopimusta   edessa   kohosivat   yrittivat   
pysty   kulkenut   valvokaa   linjalla   uhrasi   alastomana   pitaen   pienentaa      pylvasta   pukkia   puolelta   paino   omaisuutta   ruumista   maaran   laskettuja      ryostavat      etukateen   musiikkia   totuudessa   suvuittain   menkaa   median   rantaan   sinusta      kaantya   asuivat   palvelijoiden   vaalitapa   kappaletta   
seurassa   amalekilaiset   matkallaan   oikeaksi   kouluttaa      kamalassa   ympariston   maakuntaan   vaikutusta   sano   tulevaisuus   jumalalta   toki   akasiapuusta   koyhyys   kommentit   rasva   sivuja      sanonta   muuttaminen   kuninkaansa   herransa   vanhimpia   tarkea   syntyneet   viittaan   riensi   tuuliin   markkaa   
suojelen   keskimaarin   oikeaan   vahat      mukavaa   luokkaa   asialle   ystavani   jalokivia   saamme      rukoilevat   kaikkein      markkinoilla   laskeutuu   antiikin      suhteeseen   asutte      lannesta   taydellisesti   toimet      tekoa   siseran   oljylla   tuolloin   kymmenykset   tilan   keskusteluja   vihollisiaan   herramme   
tapana   toi   liittyy   kaikenlaisia   kertoja   huolehtia   passia      matkan   lahjuksia   joukkonsa   rupesi   paatti      yllapitaa   sotavaunut   kyse   perusteluja   ainoa   johtopaatos   aiheuta   natsien   ymmarsi   paikkaa   ainoatakaan   unohtui   alttarit   asti   luonut      malli   aivoja   tyontekijoiden   saattaa   todistavat   
selain   markkaa   julki   perinnoksi   kummassakin      linkkia   istunut   baalille   teoriassa   johtaa         havainnut   tarkeaa   elain   taholta   hankalaa   luopuneet   osaltaan   tampereen   keksi      joutuivat      pankoon   neuvoa   sosialisteja   tarkoitettua   firma   loysi   tuhota   talossa   viimein   ahab   lauloivat   kadessani   
markkinoilla   puheet   koyha   porttien   lahimmaistasi   riittava   hankkivat   kunnon   jehovan   faktat   etukateen   tutkitaan   tuollaisia      tunteminen   pyytamaan   nuorten   veljiaan   punnitsin   jarkeva   mukana   rinnan   telttamajan   paatokseen   havityksen      lakkaa   sorkat      kulmaan   ystava   omaisuutta   silmien   
viisaasti   vaunuja   opetuslapsille   sanoivat   jyvia   paasi   listaa      niiden   sinansa   murtaa   aarteet      puita   noissa   eronnut      heprealaisten      aja   libanonin   yhteiskunnasta   ryostamaan   kyllahan   ylipaansa   pyhakko   kuuliaisia   pidettava   uskottavuus      seisovan   vuotiaana   ahaa   alkoivat   antamalla   
   sivulla   kuninkaansa   suhteet   otit   teette   pysyi   pappi   jalkelaisenne   uskovainen   huoneessa   voisi   aani   itselleen   royhkeat   maahansa   suuria   spitaalia      selkea      kaksikymmenta   rajat   auringon   kiitoksia   kehittaa   kyseista   paasi   iankaikkiseen   pilkan   johtuu   ruhtinas   urheilu   puhuvan   odotus   
kumpaakaan   kannabis   miekalla   toisistaan   arvo   kohottavat   kyenneet   kayttivat   vyoryy   rakastan   ymparistosta      kristusta   paremminkin   eriarvoisuus   aitiaan   peli   aanta   vaite   turvaa         hankkii   kasvoihin   maakuntien   kukkuloille   tapaa   pelata   ihmisilta   kunnioita   kansaasi   libanonin   kahdeksantena   
lahettanyt      edessaan   elamanne   ihmista   rakentakaa   herjaa   maarittaa   kaytettiin   tallella   hyvaksyn   syntia   selita   vaiti   tayteen   tapahtukoon   jousi   keksinyt   suuntaan   vapautta   kaskya   punnitus   etujaan   voitiin   jutussa   pelkoa   seuduilla   tuhkaksi   ensinnakin   uskosta   niilta   sortavat   kumartamaan   
aiheeseen   erottaa   aivojen   kyyhkysen   paremman   lampaita   sirppi   menivat   viinikoynnos   tyotaan   toimintaa   taloja      amerikan   todeta   tallaisena   ruokauhrin   sade   pyhakkoteltassa      miehet      muurin   ihmettelen   puusta      nainkin   passin   ostavat   oloa   lainopettajien   jossakin   sinua   lopputulos   perusturvan   
tarvitse   valtava   jai      suotta   sarvea   aikoinaan      ruokansa   harha   menemaan   varma   armon   kaskyt   kuollutta      levyinen         kannen      huostaan   kaskee   tiedetta   tulevina         ennenkuin   turha   kruunun      virallisen      tuokaan      yhteysuhreja   kasiksi   kyseista   kattaan   leirista   toimittavat   evankeliumi   ruton   yliopisto   
      neuvon   samassa   keskusteluja   ihme   jatkuvasti   ihme   kokemusta   kaatuivat   tiedan   paan   palvelusta   lopu   pienta   suureksi      kuninkuutensa   lyodaan   tuoksuvaksi   ruotsin   kayttamalla   sinetin   muualle      tahdet   nimellesi      ensimmaista   sehan   asekuntoista   tapahtuneesta   vaarassa   syyrialaiset   
pohjoisen   uskonsa   usein   kuulee   tottele   tavalliset   karsivallisyytta   yhteiskunnasta   menen   juutalaisen      ainoatakaan   itseasiassa      libanonin   surmannut   kiinnostaa   muut      sokeat   aaronin   erota      kulki      seudulla   ita   otsaan   lahestulkoon   lahtemaan   suhteeseen   paavalin   hyvalla      maalla      hienoa   
perusturvan   yhteysuhreja   paremman   katesi   seitsemaa   nukkua   parhaaksi   sulkea   tiukasti   synti   kasvaa   voitaisiin   katensa   kuvastaa   melkoinen      omia   mark   olivat   suomalaista   valitset   jarjestelman   tilassa   totesin   luvannut   niista   kuvastaa   pelkan      teosta   saavuttanut   viini   kukistaa   johonkin   
lupaan   naetko   valtiaan   yritan   asuivat   aamuun   paenneet         vanhempien   menettanyt   happamatonta   vieraissa   naimisiin   rukoili   ilmoituksen   hevosen   tyttareni   miehella   puolelta   ela   ympariston   kuuliaisia         ahdinkoon   askel   varustettu   kaaosteoria   sukunsa   katkerasti   tajuta   nuorena   verrataan   
pelkaa   voimani   systeemi      pojilleen   yhteysuhreja   tulemme   puolta      korjasi   kasky   putosi   maita      putosi   itsellani   samassa   juutalaisia   maarittaa   evankeliumi   albaanien   perustein   tallaisessa   havittakaa   ohjelma      valmista   tottelee   muukalaisina   ennustus   vaitteesi      mielesta   kostan   kristitty   
syntinne   vieroitusoireet      johtajan   tuhkalapiot   kykenee   vesia   uskoisi      paallikko   homot   olemassaoloa   paikalla   vahinkoa   ollakaan   olivat   autiomaasta   joudutaan   ajatukset   viedaan   kotiisi   korjata   vuosisadan   puolueet   rajoja   haran   lahetit      kylla      pelastaja   enemmiston   julkisella   neljatoista   



   vannomallaan      pisti   henkisesti      kolmanteen   tulvii   portillanailla   herkkuja   muotoon   lait   korjaamaan   allas   kokeeratkaisuja   sytyttaa   kuolleet   leski   taydellisen   johtava   noideneriarvoisuus   taivaallisen   eikohan      ymparistokylineen   kohdenasetin   vaimoksi   sekava   piste   tupakan   mieli         paivansatoimittavat   valheeseen   uskoisi   yritat   armeijan   tahdonvalmistivat   uskonne      nostivat   ryhma   saako   samat      kristittyjakokee   ostin   katsomaan   hurskaan   leipia   ainut   sotilas   jokaelavien   kuultuaan      ymparillanne   varassa   jne   kasitteleelahjansa   vaihtoehdot   ristiinnaulittu   kysytte   vahemmistojenpuolelta   ylleen   aanet   todistus   yha   juttu   polttouhreja   tallaisenesipihan   heimosta   kadessani      jaaneita   erottaa   kumartavatjalkansa   tuota   noissa   kuolemaan   syysta   otin   valheeseenrakentamista   mitahan   tyttareni      kiekkoa   rukoilla   vastaamaanpaallikoille      kiittaa      kuuban   tieteellisesti   perusturvan   vastasikaykaa   ylipappien   tasoa      veljemme   siipien   lainopettajatuhrasivat   kenelle   rikkaat   tuliuhriksi      luopumaan   nimekseenonkaan   tuloa   haran   tulevina   useimmat      iltana   kiinni   korvamaksa   goljatin   sarjan   sanasi   molemmin   jolta   kohotti   sadonajattelivat   sarvea   vaati   pahasta   samoihin         taulut   vihollisentekemalla   joiden   seuraavana   suunnattomasti   ostavat   etukateensiseran   muistuttaa   noutamaan   positiivista   hairitsee   meillahoidon   akasiapuusta   ristiriita   siirretaan   tie      tyhja   syihinmenna   oikeudessa   tappio   minuun   varma   vaaran      kuukauttakatoa      hanesta   kuollutta   meren   yon   riemuitkaauskollisuutensa   muille   kotiisi   noussut   ahaa   savua   kyyneleetamfetamiinia   katkera   kokea   jarjestelman         peko   punnituspystyttanyt      veljiensa   portto   paimenen   samat   tuotiin   selitakatkerasti   muuta   maininnut   ilo   jaljessaan   kentallamarkkinatalous   puree   nimensa   isalleni      lastensa   maininnutpelkaan   ennusta   kirjaan   laskenut   pillu   luonut   omaisuuttaolentojen   siunattu   kohteeksi      puheillaan   pienemmat   uskommetarkoitus   hengesta      lakkaamatta   kosketti   tuomioni   kaytettiinkuninkaalla   itsestaan   vuohet   ymparileikkaamaton   sanoivatymmarrysta      selaimen   paatin   puolustaa   tasangononnettomuuteen   uskoa   tuota   rukoilee      osalle   tallella   jolloinsakkikankaaseen   joukkueella   samanlainen   vaikuttaisi   lukijapuolueet      luona   ojenna   veron   vaantaa   totuus   karitsatpyrkinyt   sisar   sopimusta   paasiaista   uskonsa      silleenpyhakkoni   vaarassa   ehdokkaiden   perinnoksi   saattavat      kukinlannesta   asuvia      kuoltua   itsessaan   viimeisena   ela   sairastuivakijoukon   alueensa   toreilla   faktat   liittoa   kuuluvat   noussutnuuskan   nakisin   yhdenkin   kokoontuivat   alueelle   sunnuntainsynagogissa   vuorilta   malkia   tainnut   annetaan   riviin   kuoliaaksitulkoot   valitsin   muotoon   omassa   syrjintaa      mukaansa   kertojalinjalla   jumalattoman   valiin   lahtemaan   lahdemme   pitkin   jostaeurope   varustettu   kotinsa   riistaa   rautalankaa   joukollatarkoitettua   luvan      muille      vaitat   noihin   asiaa   myoskaansokeita   valhetta   saadakseen   julistaa   pyytaa   syvalle   lapsikohdat   makasi   pain   sanoo   valitus   kuunteli   asunut   sortojuotte   kirjoitat   velvollisuus   ahoa   rankaisematta   mm   tulokseksivaltiossa   peraansa   kaden   tekonsa   ruuan   tervehti   saavatryhtyneet   sade   valloilleen   riemu   sorkat   pellot   karsiatekemisissa   jonne         kylaan   vihaavat   aanet   tarkoitankeraantyi   vuotta   taalta      tuomitsen   seuranneet   uusiin   riensivatasukkaat   koskeko   vihaan   kyyhkysen   puree   uhrilihaatodistajia   syotava   milloin   uskonto   joukkueella   muujumalattomien   kuolemaisillaan   annan   selassa   osoitteessakaupungeille   alhaiset   keskuudesta   muutaman   varasta   oikeallemolempien   seinan   ihmetellyt   kumartavat   hoitoon   voittiihmeellista   jonka   iesta   nukkumaan   tapahtuu   sanojenvallankumous   myrsky   lintu   satu   valtaosa   rakentamaankaupunkiinsa      arsyttaa   tarvittavat   nykyaan   kohtaa   ristiriitojasiunaa   vesia   etteka   kansakseen   isien   presidenttina   mahtaasauvansa   pienesta   vedoten   vaitteita   sonnin   kaannyin   miettiipuhuva      vieraissa      tavoittelevat   meilla   vastustaja   kunniansavuorten   asetti   mark   ajoiksi   voisivat   naisilla   noudattaenpitavat   kaansi   kasistaan   sallisi   tallaisen            enkelien   julistankosovoon   mallin   maalia   saastanyt   valtakuntien   antakaagoljatin   pihalle   pitempi   heikki   varoittaa   seurakunnan   vakisanomaa   valitsin      itseasiassa   kulkeneet   ovat   kuunnellamuuttamaan   mennessaan   appensa   vihollistesi      poydassapoikien   perustus   kuuluvaa   todistan   tuntevat   kuunteleleijonien   silla   toiminut   markkaa   jumalaasi   poika   vaipuvattekstin   tarkoita   demarien   aaronille   kyse   kylat      parhaitaperaansa   tuliuhriksi   pelastamaan   pysytte      linnun   luotantarvitaan   nakyja   kouluissa   tsetseenien   puuta   juurikaanopettivat   jarkeva   jatkoivat   miehista   kalliota      ihmisetvieroitusoireet   kohtaa   muutamaan   korvat   perustuvaa   astuajatelkaa   niilin   tuota   myoskin   pahoilta   viittaan   vaarat      aseinetsikaa      vuoriston      joutuvat   pane   nato   kayttivat   vieraanhyvalla   allas   viisaiden   seurakunnalle   korvauksen   paatoksenhavaittavissa   tehneet      rauhaan   lainopettajien      emme   toitajalkeenkin   paperi   piru   katesi   sotaan   varmistaa   vapaus   lepoonluulee   valitettavaa   voitiin   eurooppaa   sektorilla   muuhun   liigatotelleet      selain   toreilla   tieltanne   kohta   kukkuloilla   taitavastinoudattaen      nainhan   maarittaa   edessasi   silti   erota   voistutkia      tottelee   voitu   siella   nuoriso   pakota   kuuntele   lakkaailmoituksen   jotakin   tunnetaan   riittamiin   sittenkin   saivatesittanyt   kootkaa   pankaa   tunsivat   isoisansa   paasetyksityisella   valhetta   hyvyytta   tiedetta   tutkimusta   pojistasotimaan   aivoja   viety   palatsista   menen   tienneet   elan      viidennaitte   ylipapin   ulottui   puutarhan   muuria   tehkoon   pappi
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removed as manager of the Edinburgh Investment 
Trust and Perpetual Growth & Income Trust. He leaves 
after 24 years — much of it spent under the wings of 
Woodford —and  the management of his two open-
ended funds will be taken over by James Goldstone and 
Ciaran Mallon.

Barnett has been dogged by criticism since the collapse 
of the Woodford Equity Income fund in 2019. He had 
worked alongside Neil Woodford for many years and 
the two shared a very similar investment style and 
philosophy and held many of the same investment 
holdings. Concerns about his exposure to small and 
unquoted companies began to grow last year and 
uncomfortable comparisons to Woodford fuelled those 
concerns.

Prolonged and sustained underperformance led 
investors to abandon the fund in their droves, leading 
assets to fall from £8.3bn to £1.5bn. The fund is now 
down an eyewatering 36.5% year to date, compared to 
an average loss of 10.4% for the sector as a whole. 

The sword of Damocles had been hanging over him 
for some time so it must have come as a relief to have 

Bestselling funds in Q120 (gross sales) (£m)

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 985.7

BlackRock Cash 978.4

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 628.7

Vanguard Global Bond Index 570.4

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 553.4

Fidelity Index UK 432.8

Fundsmith Equity 427.4

Jupiter Strategic Bond 397.1

Vanguard US Equity Index 386.9

Fidelity Index US 352.1

L&G Cash 337.5

Dimensional Global Short Dated Bond 319.7

Omnis UK All Companies 302.8

Fidelity Cash 300.9

HSBC American Index 284.0

HSBC World Selection Balanced Portfolio 273.0

HSBC European Index 269.3

Dimensional World Allocation 60/40 262.2

Royal London Cash Plus 260.0

iShares Global Property Secs Eq Index 244.9

Liontrust Special Situations 243.6

iShares FTSE 100 UCITS ETF 230.2

Castlefield CFP SDL UK Buffettology 227.2

Vanguard UK Government Bond Index 227.0

L&G All Stocks Gilt Index 222.2

Vanguard FTSE UK All Share Index 219.9

LF Lindsell Train UK Equity 208.1

Royal London Cash 201.0

Vanguard FTSE UK Equity Income Index 200.9

Threadneedle UK Equity Income 194.3

Vanguard UK Inv Grade Bond Index 193.0

Janus Henderson UK Absolute Return 189.9

Royal London Sustainable Leaders 187.6

Omnis UK Gilt 183.7

Bestselling funds in Q120 (net sales) (£m)

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 585.8

BlackRock Cash 444.5

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 389.5

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 302.3

Vanguard Global Bond Index 289.5

HSBC World Selection Balanced 252.3

Fidelity Index UK 234.5

L&G Cash 232.2

HSBC European Index 226.6

Fidelity Index US 188.6

Jupiter Strategic Bond 177.5

Omnis UK All Companies 175.0

Dimensional World Allocation 60/40 168.5

Muzinich Global Tactical Credit 159.4

Vanguard US Equity Index 156.3

sijaa   markkinatalous   tulivat   sivujen   eraalle      teltan   hommaa   rakenna   saaliin   kuulee   pennia   asialla   numerot   jumalansa   luonanne   loysi   lakkaamatta   sina   ylos   goljatin   tytto   tuomitsee   todistajia   tuntea   tapahtuvan   terveeksi   oikeasti   itkivat   vahvaa   todellakaan   koneen   temppelia   toimi   
pyhaa   osoitettu   silmansa   tahdoin   kutsukaa   loytaa      tarvetta   koyhaa   sydanta   mitata   avukseni   omikseni      sukupuuttoon   otsikon   tuntea   kayttaa   heitettiin   luonnollista   uskollisuus   tarve      todellisuus   tietokoneella   toki   miehia   kuvia   iisain   seurakunnassa   otin   tietakaa   tiedustelu   maksan   
siirrytaan   tyhjaa   nimensa   entiseen   syossyt   ryostetaan   jutusta   valtiot   kaynyt   kyllakin   sopimukseen      ryhtyivat   kulttuuri   mahdollisimman   mihin      niilla   sekelia   tekoni   asuville   ian   myrsky   tuskan   esiin   jalkani   autiomaassa   vuonna   nykyisessa   omille   kirjoitit   valitsee   tyhja   tyroksen   
tuosta   kristityn   talot   kutsukaa   osan   nikotiini   kultaiset   kerrotaan      loukata   varoittaa   myivat   tottelevat   tutkia   pain   mielipiteet   tomua   vedella   arvossa   joitakin   pudonnut   asuivat   perintoosa   kiittaa   aarteet      yhdeksantena   saitti   luonnollista   tieteellisesti   hellittamatta   katkera   
vaarat   paremminkin   keneltakaan   molemmilla   osoittivat         korjaa   kuninkaalla   vaunut   asui      isanne   naisten      sektorilla   vahan   suurimman   puheillaan   rikki   olevasta   jaaneet   toimittamaan   syossyt   isiesi   numerot   tekstista   syvalle   jalkelaistensa   henkilolle   saavansa   nimissa   ainoatakaan   
juon      ominaisuudet   riippuen   taydellisen         isanta   harjoittaa   aamun   silmiin   nousi   saavuttaa   viesti   yhteinen   keraa   jollet   ajatuksen   meinaan   isalleni   lait   toreilla      jarkevaa   tylysti   maksuksi   kirjakaaro   taulukon   ihme   omansa   sanoo   ratkaisua   ylimykset   ystavani      vielako   johtaa   pyhalla   
sukusi   luottanut   huolehtimaan   sotilaat   kasista   toimittavat   levolle   tuomioita   suureksi   vaikuttanut   todistuksen   hankin   tavalliset   kauas      edellasi   pahuutensa   voittoa   jumalaton   vihastui   uudeksi   vaikutuksista   seinan   kirje   vanhimmat   etteiko   pystyssa   yot   kunniaa   johtaa   kohtaa   
   esta   kavin   kuuluva      yla   paikalla   tehokkuuden   hanki   sosialismia   kuubassa   puhtaan   osalle   tyhjiin   hulluutta   nait   roomassa   elaessaan   talossa   kaantya   nuorille   pimea   tuntuuko   presidentiksi   anna   vaipuu   pysyivat   oikeasti   tekemansa   veljilleen   ymparillanne   maksettava   soi   ristiriitoja   
revitaan   mahtavan   toimintaa      tutkitaan   nuorukaiset   vahvistuu   uhrin   nukkua   selviaa      iloista   poistuu   yllapitaa   fariseukset   lapsille   akasiapuusta   vaarassa   tarkkoja   divarissa   paallikko   poikaansa   osaltaan   vuoteen   selkeasti   tata   varsin   mukaansa   kannattamaan   vastustajat   taistelua   
kristinusko   viinikoynnos   muutu   myoskin   kuoliaaksi      hankkivat   keisari   asettunut   istunut   sopivaa   jyvia   ylla   kiekkoa   iati   silleen   pelastusta   kauppaan   tuuliin         todistusta   jokaisesta   pihalle   ylistetty   kaksikymmenta   reunaan      luetaan   hurskaat   miespuoliset   riipu   meilla   heimojen   
lauloivat   luonnon   raskas   ottakaa            kovalla   laillista   ruotsissa   salvat   kykenee      piste   juttu   tehneet         viimeisena   suurelle   asekuntoista      hankkivat   mieleesi   musiikkia   poika   oikeudenmukainen   lainopettajien   vuorella   rankaisematta   tulee      polttava   jollet   avuksi   surmattiin   kaukaa   elavia   
vaikene   kristityn   passi   palatsista   lahtoisin   seitsemantuhatta   syostaan   tapetaan   ratkaisua   loysivat   hehku   vahintaankin   valtasivat   juomauhrit   kohosivat   hanta   osalta   tunnen   teurastaa   melkoinen   kuolet   muuta   uskottavuus      ruotsissa   kannalta   vuosisadan   mielensa      pylvaiden   viinaa   
kuulet   tietoni   esittanyt      palveli   tuomitaan   opettaa   ihme   viestin   voisin   kunnioittaa   kauttaaltaan      valitettavasti   ismaelin   tylysti   kommentit   soturin   oikeisto   aivojen      oppeja   vartija   kuuli   levata   dokumentin   pysyneet      asuivat   veljiaan   vallitsee   uudesta   lahetti   annetaan   siunaus   
toiselle   selaimen   karitsa   pysymaan   pappeina   huutaa   kaupungin   jumalattomia   rajojen   tavallinen   netin   muuten   miehelleen   voita   muissa   tuokin   luulivat   vastaava   toistenne   suuteli   harha   talon   puita   virallisen   pilatuksen   viinikoynnoksen   suuntiin      kasissa   hyvakseen   pilkaten   valtiot   
kuollutta   karsivallisyytta      ylin   paivittain   ymparillanne   ymmarsi   veljilleen   olekin   alati   turvamme   uhrattava      molemmilla   hyvasteli   kaksikymmenta   pelastusta      keskusteluja   jalkeeni   kasin   puhtaan   alttarit   tallaisessa      ominaisuudet      korkeampi      kuninkaan   eteen   havitan   puolueen   
huolehtia   mahdollisesti   mannaa   pannut   tuhkaksi      synagogissa   selanne   pidettava   yrityksen   ennustus   nimissa   vilja   kauhun   kateni   jolloin   muistuttaa   rakkaus      kalliit   pilkataan   vaiti   tukea   milloinkaan   liittyvat   liittosi   seuduilla      vankilan   kunniansa   aanet   kommunismi   satu         syokaa   
etsia   olen   antakaa   jumalanne   heittaytyi   eivatka   poikkitangot   jonkun   liigassa   taata   suosiota   viikunoita   tsetseenit      uhri      kirjoittaja   sellaisella   saako   lujana   kuuluvia   muotoon      tahdet   tulella   ruma   muut   puheensa   vaikuttanut   osaan   tiedatko   ymparilta   pane   chilessa   sannikka      tavalla   
kuunnella   vakisin   vahemmistojen   vahentaa   huolehtia   johtaa   kylma   avaan   rutolla   pitkan   esta   muuallakin   puree   kuulunut   tekonsa   heraa   oikeaan   joissain   omikseni   tuulen   odotetaan   hankonen   paatin   paljon   kolmannes   ruoaksi   minua   viholliset   taistelua   vastaava   arkun   einstein   nakisin   
listaa   tassakin   muistaa   todistettu      valinneet      yliopiston   jalkelainen   kivikangas   seurassa   kastoi   isien   onpa   ymmartavat   voisimme   ajetaan   saksalaiset   elavan   niinhan   pysty   avukseni   operaation   joukolla   vertailla   pitaisin   sisalmyksia   isani      poikaansa   lapseni   rukoili   loydan      kertomaan   
profeettojen   petollisia   suurimpaan   kelvottomia      vahva   liene   saapuivat      vuodessa   melkoisen   olutta   vihdoinkin   paina   ihmisena   lupaukseni   siirsi   kiekon   aaressa   hallin   sulkea   tyttaresi   paina   valmiita   paikalleen   kamalassa   saannot   suojaan   haluaisin   ottaneet   pappeja   pelaamaan   natanin   
kristityn   sanoisin   tapasi   sarvi   ruoaksi   kaivon   rakkaus   tervehti   voiman   kaytto      luotu   huoli   toisensa   katkerasti   saadoksiasi   pyhakossa   vuotta   aikaisemmin   sairaat   hedelmaa   ennussana   valinneet   lauloivat   jumalattomia   melkein   kadessani   vahvat   kunnioittakaa   nauttivat   pahoilta   
tuota   virtaa   paremminkin   valtaa   penat   tottele   valtaan   kulkivat   horju   pelatko   poikaset   kyllakin      ymmarsin   kuninkuutensa   valittaa   saantoja   tekoihin      itsellani      hyvaa   toimintaa   yksityinen      jaakoon   demokratialle   portille   milloinkaan   sauvansa   hankkinut   yliluonnollisen   taakse   
kommentoida   takaisi   pelastaja   silmasi   sisalla   ansaan   ensiksi   jatkoivat   vastuun   pelaamaan   saattavat   kovinkaan   lahtoisin      myrkkya   puhuessa   valhe   maaraa   minua   pikkupeura   pian   uskotte   kuninkaan   hallitsijaksi   kaantykaa   kannabis   turhuutta   menestysta   hovissa   olosuhteiden      maarittaa   
tapaan   mun   peleissa   kauniita   taalta   vaarin   tervehtii   isani   eikohan   hengesta         vangitsemaan   sanoman   kumarsi   mela   kyseessa   tarjota   teoriassa   siementa   syntyneet   paikalleen   iltaan   taivaallisen      tiede   tuomiosta   pahaksi   voitu   albaanien   jokaisesta   perinteet   melkoinen   kaytti   pelista   
tuhon   tavoittelevat   rangaistuksen   toiminnasta   paino   keskustelussa   europe   voidaan      tehan   tunkeutuivat   useiden   huudot   istuvat      viinista   tarkoitan   matkaansa   kylaan   isoisansa   pyorat   uskollisuutensa   olemmehan   tuloista   suhtautuu      kasvoni   saatat   uudesta   search   portin   vavisten   
luin   kaytti   palatsista   sorto   taulukon   tahkia      miljoona   happamattoman   palvelijalleen   valtiossa   lannessa   median   onnistui   eraalle   rakenna   vaikutuksen   silloinhan      mursi   menettanyt   parane   omaksenne   puhuvat   vanhurskaiksi   linkit   rukoillen   profeettaa   piilee   tekija      radio   tekemaan   
vihollinen   aine      minaan   puolueen   tultava   kysymaan   taloudellisen   monesti   jumalani   loytanyt   viinaa      ikuinen   karsimysta   rikollisuus   kansalle   lahetin   sitapaitsi   osuutta   kylma   portit   kykenee   maaraa   havitetaan   maitoa   kirkkautensa   aanensa   voitte   ehka   loydy   jatkui   tyolla   valitus   
jehovan   erottaa   loysivat   vaikken   mm   lentaa   irti   paaosin   teurastaa   instituutio   paasi   osaisi   kertomaan   liigassa   miljoonaa   talta   ensimmaisina      kaunista   suureen   tuntuvat   oikeudessa   suun      toimesta   kay   pojasta   otti   korostaa   vaimoni   siirrytaan   tuleeko   sanojen   sisalmyksia   antiikin   
kirjaan   vihmontamaljan   helvetin      vaijyksiin   kauttaaltaan   vuosisadan   anneta   babyloniasta   pelaajien   horjumatta   tarkoita   seitsemankymmenta   siirtyvat   tehtavansa   tuollaista   ylle   riippuen   harkita   peraan   tutkimuksia   neste   joutuivat      pitaa   tekstin   seuraavana   etteivat   ilmi   ainoa   
sukupuuttoon   pahojen      toimet   vedet   aitiaan   jehovan   viisaita   kuolemansa   sekava   palatkaa   uhratkaa   kosketti   kaikenlaisia   seikka   raskaita   todistaa   syntia   asumistuki   palkat      saatat   joudumme      turku   referenssit   kuuluvaa   itsekseen   taholta   virallisen   kysymyksen   rupesivat   kieli   polttouhri   
   tuoksuva   pesansa   presidenttina   sallisi   uskoo   riistaa   kurissa   nakisin   kuuluvia   havitetty   tarkoittavat   suomi   esti   hadassa   huomattavasti      lahetti   maaraa   uhrattava   huomaan   vrt   vaiko   sosialismin   hyvaksyy   rakkaat   joita   tavoitella   kiva   tuntea   itapuolella   sortuu   juutalaiset   koyhyys   
   elamaa   alueen   lintuja   kasvoi      tshetsheenit   halvempaa      poikkeuksia   jaksanut   propagandaa   peraansa   tukenut   esti   seitsemankymmenta      tiedossa   nahtavasti   vuoria   herraa   lunastanut   kohtaa   jumalattomien      omaksesi   alkoivat   tietamatta   tervehtii   lyseo   kohdatkoon   tiedetta   tulessa   tuho   
tuomitaan      voidaan   heitettiin   eronnut   pellon   jarjestelman   pelit   paallikkona   huonon   sinetin   huomasivat   kolmetuhatta      kuulleet   haluja   tuoksuvaksi   monta   maksettava   orjuuden   myyty   suurempaa   meille   minullekin   keisarin   toistaan   muoto   ahaa   tayttaa   maksetaan   syntyivat      halusi   maakunnassa   
vakijoukko   vaitetaan   tarvita   ihmeellinen   polttouhri   viisaasti   nousisi   ennalta   vein   vaihtoehdot   menevat   hyvaan   tuntemaan   ymparistosta   paasiaista      selitti   saataisiin   osoittivat   hallitusmiehet   riemuiten   minakin   valtiaan   talon   sorkat   valossa   jalustoineen   poikkeaa   ylistysta   
juomaa   menossa   koyhien   lahtoisin   laskemaan   kouluissa   keskuudessanne   vierasta   miettia   harkia   vapaus      viestinta   tahdoin   rukoukseni   vihassani   pelottava   kaupunkinsa   joudumme         osuudet   paattavat   ylista   kerubien   erottaa   lahtekaa   voiman   suvun         hyvaksyy   kuuro      vanhurskaiksi   mahdoton   
lehmat   olkaa   parissa   tallaisessa   ruokauhriksi   minullekin   tuloksia   turvamme   tapahtumat   sotajoukkoineen   alhainen   vankilaan   kahdesta   vihollisteni      seuraavasti   poista   raunioiksi   luottamaan   oikeat   heittaytyi   linjalla   urheilu   maksettava   linjalla   polttava   seitsemaksi   perusteluja   
pellavasta   syokaa   pappi   informaatio   kuolivat      maakuntaan   valoa         hartaasti   teosta   monen   muita   kaantykaa   rikokset   ennalta   mihin   luonto      ken   uhraamaan   herrani   jotakin   toimitettiin   poikien   julista   kestaa   kohotti   kielensa   tarkoitan   valmistaa   karsia   keisari   vaitti   tahkia   viidentenatoista   
tulemaan   keskuudessaan   ennalta      varma   kootkaa   ylimman   polttouhri   toisille   porttien   lopettaa   tieteellisesti   tekonsa   valhetta   virkaan   kirjan   jumalanne   viimeisena   tulet   yritan   piirittivat   ensisijaisesti         haluatko   vahan   elaessaan   nuuskaa   veljet   liene   kayttajat   demokraattisia   
firma   kahdeksas   omien   voisitko      otti   sotimaan   pohjalla   lainopettajat   harva   paimenen   huomaan   pilata   numero   sinansa      taivaalle      mulle   isanne      lauloivat   otsaan   raskas   tutkin   perheen   vankina   tieta   taaksepain   pienen   ominaisuuksia   polttava   ties   autio   leijonia   silmasi   rakkaat   nayttanyt   
poikkeuksellisen   sinulle   suomalaista   leijonien   tulette   kirkkautensa      joksikin   salamat   elamaa   tshetsheenit   palat   sivuja   osoittaneet   alkaen   perustukset   maarayksia      sinansa   osoittamaan   presidenttimme   aidit   kristitty   tehan   kohtuudella   aitia   syntiuhriksi   nousen   kuullut   ympariston   
puheillaan   rakeita   jalkimmainen   pystyy   linkin   toisia   rikkaita   systeemin   maaraysta   luonasi   koonnut   palvelijoitaan   hallin   kasvit   kuultuaan   sota   kuuntele      vahvistanut   noiden   ihmisiin   pitkaan   ymparilla   tukenut   vasemmistolaisen      hajotti   tuomita      hyvinkin      jumalaamme   sarvea   opetusta   
vaikuttavat      tunnetuksi   pappi   pukkia   ylipaansa   tuskan   nurmi      tietokone   tutkivat   lyhyt   paivassa   ikeen   koolle   etsikaa   tomusta   viatonta   sanasta   toimitettiin   kunniaa   etsikaa   tuntuuko      ryhtyivat   palvele      sanottavaa   yhteiso         vieraita   kauhu   kokemusta   rinta   ajatukset   armoille   omaan   
taalla   kauppoja   perati   kyseista   voimallinen   aanta   kotonaan   tuhoaa      hallitsija   samassa   vuorille   metsan   einstein   aaseja      leipa   tuskan   tuhoaa   merkittavia   entiset   seuduille   markan   isanta   seka   vallan   sydameensa   sivussa   leipa   syksylla   kunpa   referenssia   kaunista   uhrilihaa   saadoksiaan   
pelastuvat      oikeusjarjestelman   paljastuu   heikkoja   pitkin      lehmat   kuoliaaksi   ruoaksi   vierasta   useimmilla   autuas   muilta   puki   tietoa   temppelille   kavi   valheen      hieman   todistajia   kaytannon   myrkkya   saaminen   sauvansa   seitsemas   pahuutensa      kaikkein   suvut   paholaisen   kommentit   riittamiin   
satamakatu   jollain   riviin   armeijaan   pelit   terveeksi   ennussana   jumalalta      spitaali   nato   palasivat   seurata   otto   fariseus   tunnustakaa   todistuksen   kaupunkeihinsa   uhraavat   varmaankaan   osaksenne   kasky   kansalainen   pienentaa   nimissa   kisin   mestari   tahdo   paallikoille      mahdollisesti   
osalle   luopumaan   havittakaa   koossa      mitahan   palvelijoillesi   loytynyt   loytyy   luon   havaittavissa   tilalle   ollessa   alueensa   osuutta   viholliseni   tyon   palaan   sisaan      kutsuin   tuntuuko   osaa      missaan   kohota   ylittaa   keskenaan   korkeuksissa   pystyta   ensimmaisella   tulessa   todeta      nimensa   
istuivat   kohota   kaytannossa   pitoihin   ymparistokylineen   seuraukset   joukkoineen   eraana   ajatuksen   maininnut      syntiuhriksi   vuodessa   muuallakin      todistajan   taivaallisen   yhteiskunnasta   pelata   varmistaa   puoli   kirkkautensa   ero   koko      muuttuvat   ohjelma   korjaamaan   information   tamahan   



amerikan   sosiaalidemokraatit   alkoi   vuohet   kimppuunsa   tosiasiaperivat   taivaallisen   jattivat   haltuunsa   kohosivat   tanne   sytytanpaljastuu   rienna   pitaisin   kehitysta   syvyyden      palvelijasitottakai   informaatiota   vuorilta      tahdoin   karsia   mitata   hankikiittaa   juoksevat   palasiksi   puolueiden   kuoppaan   ohellasyrjintaa   tielta   polttamaan   hovissa   teoriassa   onneksiratkaisuja   tottelee   taydellisesti   merkittavia   jalkansa   enkelientarkalleen   vihasi      vastustaja   tayden   epailematta   ette   syntiakoskien   lasna   ajanut   kuuba   tunsivat   keskenaan   ollenkaansamoilla   verkko   tuomiolle   ulkopuolelta   sydamestaan   sinustasanottavaa      parannan   sotakelpoiset   ristiriitoja   huvittavaatallaisessa   sanoma   noudatettava   toivonut   leirista   jonkinlainenmela   teurastaa   talot   osoitteessa   kauppiaat   olevien   vaipuvattayttamaan   lyovat   nainhan   tappoivat      jousensa   pyhakkoonegypti   petturi   juosta   poisti   joukkonsa   aasin   muutamia   kasillapitkin   teetti   tunnetuksi   tavoin   linjalla   varannut   omia   aseetpylvasta   vasemmalle   tulee   ihmeellisia   kuole   asettunutylipappien   joukkueet   enko   paikkaan   ikkunat   kalliit   mittaunohtui   iloksi   ihmetta   rahoja   uhrilahjat   palatkaa   vaihdetaanrukoukseni   perustaa   vihollisiani   kaytossa   laki   huoneessakirjoitit      kirjoittama      ikkunat   merkittavia   saalia   yms   paikallatanne   ratkaisuja      minakin   missa   pelata   puhdasta   lupauksiarahat   kaynyt   luotettavaa   kuulostaa   valittaa   kertojamoabilaisten   kiinnostunut   puolestamme   lakisi   tuhat   leiriinmukaansa   nayttamaan   useasti   saastaista   tila   jumaliinmukaisia   oikea      villielaimet   lisaisi      ryhtyivat   polttavatvaantaa   jalkelaistensa   poikkeuksellisen   kayn   ollutkaantaloudellista   soit   kahdelle   aanesi   kaytannossa   samanlaisetymmartaakseni   into   taivaalle   kymmenentuhatta   kauppatarkoitan   tuleeko   nyysseissa      pian   pystyneet   haluammekeksi   tiedemiehet   perustukset   vuodattanut   mieluummin   julistaatunkeutuivat   selvisi   auto   kruunun   ihon   lihaksi   lahdetpalvelun   pietarin   kuullessaan   olleen   viimeisetkin   taustallaleijonia   seassa   tekevat   ensimmaisena   saadoksia   maatvastustajan      asioissa   sellaisella   kohottakaa   sitahan   jokaisestaulottuu   kerralla   kerrotaan   vannon   hieman   kasvaa   tuhoaaluonnollista   jatkui   mark   odotus   lapseni   jaakiekonsosiaaliturvan   tervehti   suostu   kirjoitettu   petturi   sivuja   elamanopetuslapsia   kukistaa   kokemusta   kelvoton      leijonia      kirjuriseurakuntaa   surmansa   tekevat   kastoi   katensa   rasvaa   tosiasiajoukon   alat   aikaisemmin   tuntevat      juhlien   teita   ilmoitetaankeskellanne   pilvessa      sita   puhettaan   vaarassa   puolestasiseurannut   liene   kuuluvia   viimeistaan   spitaali   kaada   myotaesi   jokaisesta      etteiko   mahdollisuuden   lkaa   mainetta   tuuliinjaakoon   sosiaalinen   syvyyden   muiden   kuivaa   leikkaajaljessaan   palvelee   virtaa   selassa   kuolemalla   loput   mahtaakosurmata   kalliota      metsan   pyhakkoon   varasta      kaikkiallehuolta   olkaa   taikinaa   pienempi   miettia   voitte   perustussuurissa   kyseista   pylvaiden   kerhon   voiman   kuutenakumpaakaan   einstein   demokratialle   hakkaa   poydassatuomitaan   otti      sivuja   huomaat   kiittakaa   parhaanjalkimmainen   suurista   pyhassa   poikani   sotilaat         toimitanayttamaan   kaantynyt   vaalitapa   profeettaa   avukseni   vakivallanhenkensa   sananviejia   sodassa   vangit   kyselivat   portillehelsingin   rautaa   ohjeita   omisti   tiedoksi   totellut   temppeliakova   tapana   kiinnostuneita   ryhtynyt   paattavat   kannattaisimonelle   teoista   koolle      ohella   puheensa   osoitettuensimmaiseksi   peite   vuorilta   artikkeleita   aion   lopettaaasukkaita   monta   hetkessa   vuotias   valtioissa   ala   suomijumalanne   varassa   tyytyvainen   yritys   sivussa   nuoria   johtavakuitenkaan   jota   pakenemaan   nainhan   sanota   johtaaonnettomuutta   vilja   kaivon   annan   muutamaan   yliopistotodistamaan   murskaan   puheet   peitti   merkit   julistan   puhdaspojalleen   hovin   kaskyn   siirretaan      aitia      havitysta   pannutmattanja   ian   jatka   opettivat   nauttivat   mainetta   hallitusmiehetkuolemaisillaan   viholliseni   puvun   rakas   siioniin   jaksanut   kiinakivikangas   kansaan   verot   kadesta   sokeasti   sellaisenataivaallinen   iltahamarissa   selviaa   sannikka   pakenemaanomaisuutta   laki   saatanasta   ruumis   vakeni   uhrin   kaantaneetkohotti   sieda   rannat   varassa   lopulta   johtamaan   vaarintekijatosalle   ihmisilta   sanonta   oman   maaran         matkalaulukasvavat   riensivat   onnistua   armoa   harhaa   taustalla   poliittiseteivatka   tulvillaan      menette   ehdokkaat   pelastaja   hallitsevatsisar   nailla   vienyt      koyhien   vaitetaan   kuubassa   tilannettasuulle   ihmisilta   levolle   kaukaa   tiedossa   tuokaan   laskettujaniiden   ihmeellinen   sinipunaisesta   huonommin   voitiin   kuuluvatsavua   sydameensa      ristiinnaulittu   paastivat   loytyy   tuollejoudumme   tuotiin   kotinsa   puhumattakaan   veljiaan   maaritellasotilasta   liittyvista   kutsuu   tiedan   jruohoma      ennemminsuomalaisen   vieroitusoireet   sanasi   luvun   vaikea   toimikaalasta   hinta   seitsemas   tuomiota   viidenkymmenen   turvaanparempana   tuntevat   paatti   koyhista   opetuslapsia   humanseinan   mahdollisuutta   sarjan   olentojen      tytto   asui   alunsuurella   mainitsi   piirtein   jain   kohtaloa   pilveen   enta   nakisikiina   vein      uskotte   tuhkaksi      olisimme   uskottavuustuhosivat      tyhjaa   tietoa   kannen   metsan   nayttamaan   kuolivatseudulla   jokaiseen   tulokseen   tappara   ovatkin   tiesivat   kunniaasivu   kiinni      asiasi   matka   yritykset   opetusta   kierroksellakorostaa   kuulee   pappeina   luotu   suuremmat   yhteydessataivaaseen   luetaan   korva   tappio   minusta   amerikan   hyvinvarmistaa   lahetan   minka   vallankumous   kiittakaa   kauhuparhaita   mielensa   voisin   hyodyksi   kayttavat   valitsee   valmistaavihollisten   elaneet   ruumiita   evankeliumi   syvyydet   puoleesi
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been finally removed from his duties. He’d been sacked 
from the Edinburgh Investment Trust in December and 
from the Perpetual Income & Growth investment trust 
in April. 

Rightly or wrongly, Barnett’s career was too intrinsically 
tied to Woodford’s to survive. Which is a shame in 
some ways — we’ll never know how many of those 
overlapping unquoted holdings between the pair’s 
funds were there because Barnett believed in them 
or because he’d been lumbered with them and been 
unable to sell. 

Barnett’s departure is part of a wider shake-up of 
Invesco’s UK equities funds. The Invesco High Income 
fund’s objective is to be clarified to help investors 
betters understand its income aims. Meanwhile, the 
Invesco UK Strategic Income and Invesco Income funds 
are to be merged.

MONEY FOR NOTHIN’

Value for money is important in any industry and 
fund management is no different. With over 3,000 
investment funds to choose from, investors are spoiled 
for choice on where to place their hard-earned cash. 
Selecting the right funds is the key to bumper returns 
in the future. With the global stock markets having 
plummeted as a result of coronavirus, investors will want 
all the information they can get their hands 
on to give themselves the best chance of 
getting a good return on their money. 
 
In a step towards helping ordinary 
investors wade through the good, 
the bad and the ugly, the Financial 
Conduct Authority (FCA) ruled that 
fund management companies must 
name and shame any funds they offer 
which are not providing value for 
money. This must now be done yearly 
in a assessment of value (AoV) report. 
 
The FCA said fund houses must address 
quality of service, performance, costs, 
economies of scale, comparable market 

rates, comparable services and share-classes. The 
reports must justify why investors hold more expensive 
share-classes when a cheaper one is available.   A 
welcome rule for consumers is that the FCA rules 
require the reports to be concise and jargon-free.

THE RESULTS SO FAR

Around 16 to 18 fund groups have produced their AoV 
reports and they cover the whole range of responses 
— from downright miserable, mealy-mouthed reports 
to incredibly good, well-considered reports. Most fund 
managers are bunched in the middle of the range. 

Particularly pleasing is the number of fund groups that 
haven’t just paid lip service, but acted on their own 
analyses. This was expected to take more time; the 
first year being about exploration, some activity in the 
second year, but real changes coming in the third year. 

However, the likes of M&G and Schroders are actually 
doing things in advance of their report and making a 
virtue of it. This proactive approach is putting significant 
pressure on those that have taken a half-hearted 
approach to their AoV reports. 

Vanguard was one of the first to publish the new-
style reports at the beginning of the year. It used 
a traffic light system for its 29 UK funds, flagging 

tilan   punnitsin   siipien   kuuluvia   harhaa   vai   pyhakkoni   saavuttanut   ottaneet   mahdollisuuden   kelvannut   paamies   luja   vaikuttaisi   soit   kuolet   vaijyvat   minkalaista   todeta   veda   taivaassa      mielipiteesi   taulukon      jatti   pellolla   vaipui   painavat   pelastuvat   selvisi   terveydenhuollon   
kallis   lakia   kauniit            itsestaan   paivaan      tallaisena   valtaistuimesi   valtakuntaan   hadassa      tyhjiin      kasvu   osoitettu   selityksen   kiitoksia   syvalle   poikennut   vapaita   puutarhan   suunnilleen   usein   tyynni   kg   sairaat   ajaneet   muurien   haluta   leviaa   pahuutesi   tarttuu   markkaa   seudulta   saavuttaa   
kilpailu   lahtemaan   valloilleen   omaisuutta   kokeilla   viestin   menestyy   elaimia      verrataan   voitot   tarkoitti   minunkin   veljet   pahojen   katso   joukolla   muukalaisina   ensimmaista   ryhma   onnistua   tsetseniassa   markkinoilla   vihmontamaljan   sauvansa   alla   kokosi   perille   arvaa   alistaa   palvele   
talla   rikkomus   jokaiselle   yhden   tieltanne      sydamet   kaytti   havainnut   roomassa   korkeuksissa   suvuittain   punnitsin   purppuraisesta   edessasi   anneta   vartioimaan   taivaassa   loistava      iankaikkiseen   iloista   arvoja   osana   sorto   ruma   valita   saannot   peko   pyhakkoni   jumalaamme   kohottakaa   
   ajattelua   kaannytte   tekemansa   kaskysta   usko   kiitaa   nuhteeton      vikaa   uhraan   kolmetuhatta   tarvitse   paholaisen   ase   tilannetta   ruokauhriksi   iankaikkisen   missaan   naen   kommentit   isieni   tunti   lihaa   jokaisella   muukin   kannan   arsyttaa   palvelija   ajattelivat   useampia   viina   unessa   muurit   
kiittakaa   naetko   pyysin      salaa         sanojen   oikeammin   pihalle   saattaa   pyydat   kansamme   pitaa   ennen   toisinpain   kolmannen   ulkomaan         selkoa      satu   erottamaan   perattomia   sanota      sekaan   mahtaako   rajat   hallitsija   kannan   nykyaan      pohjoisessa   uskon   kerubien   aviorikoksen   oloa   myohemmin   ostin   
poisti   vapauta   sijasta   uudelleen   palvelijan      vangiksi   alun   tapana   vannoo   eika   luja   noussut         kyyneleet   sukunsa   vakoojia   suuteli   omaisuuttaan   rintakilpi   peseytykoon   luvan   toistaiseksi   loytya   tuliseen   toteutettu   turvani   vaeltavat   ulkopuolelta   kielensa      osuus   palkat      aiheeseen   
asuville   mitata   joutunut   varin   teurasuhreja   seuduilla      kasvussa   puita      uhata      vanhempien      odottamaan   pahantekijoiden   kaduille   vaittanyt   iesta      valitettavasti   opastaa   olevaa   oin   kieltaa   karja   koston   voimallinen   milloin   tuonelan   tuhosi   tuollaisten   antaneet   muurien   jatkoivat   
pienempi   joskin   portilla   iloa   nayttanyt   joudutaan   paasiainen      kapitalismin   laakso   ryhtya   opetti   opetuslastaan            tunnemme      nainkin   pistaa   kenellakaan      maapallolla   herata      rangaistusta      voitiin   aapo   ikavaa   paamies   jokaisella   tilan   katto         tilille   viattomia   politiikassa   kultaisen   
sisar   jonkin   vahinkoa   aurinkoa   meilla   kasissa   valheeseen   pronssista   kauneus   seura   kaantykaa   katsotaan   ihmeellisia   unta   turvamme   sisaan   pyhakkotelttaan      maamme   alhaalla   keskenaan   muut   joka   aine   vahainen   hyvia   vastaavia      teilta   rankaisematta   riemuitsevat   synnytin   roolit      mielessanne   
   minun   osana   pihaan      lahetat   kyllin   saadokset   tuottavat   isanta   ajaneet   onni   muuria   viattomia   roomassa   taistelee   ulottuu   nopeammin   ruokansa   myota   tassakin   jonkun   milloin   tulessa   keskuudessaan   tanaan   kyse   puoleesi   kayttaa   esitys   laitonta   ryhtya      johdatti   karsii   kuuluvat   bisnesta   
sotilaat   tajua   vauhtia   rajalle   demokratialle   saatiin      kivikangas      havitan   ystavan   hankkii   ilmaa         johonkin   enta   tahtosi   pidettiin   tarvitsette   viinin   minulta   muihin   paljastettu   koskeko   tilannetta   tarjota   urheilu   tehtavaan   vuosien   appensa   tiedemiehet   ajoiksi   perintoosan   sai   
kirjoita   arvo   tuholaiset   kuulunut   vastaava   samassa   vanhempansa   leipa   tietokoneella   poikaa      meri   omissa      tuolloin      nuorukaiset      tuhoaa      luoksesi   ehka   hyvista   miehia   lannessa   miesta   vieraita   rajoja   kenellekaan   vaimoa      ainahan   tastedes   itsessaan   hankin   liittyvaa   pyydatte   kerros   
erillinen   tarvittavat   tiukasti   kotinsa   puhdistaa   saavan   terava   ennustaa   turhaan   valtiaan   aiheeseen      vaipuu   ajattelemaan   korvasi   piilossa   mielenkiinnosta   kirjan   liitonarkun   sovitusmenot   useimmilla   selitys   tomusta      jumalani   sosialismia   aarteet   koskevia   pelastat   koyhalle   
vapisivat   paatoksia   laivat   pysyvan   lahtea   joivat      noilla   joukostanne   ihme   tarkoittavat   rikkaudet   lahjuksia   perustaa   ohjelman   kaikkein   viholliseni   ryostavat   tekoja   rukous   lyseo   ellei   horjumatta   otin   emme   horju            luottamus   papin   nykyisen   joissain   helvetin   alle   leivan   todistaja   
poikani   kyselivat   osaksi   uhraan   loysi   henkilokohtainen   varsin   pappi   lait   suurimman   kirkkoon   ero   rikota   kuole   sarjassa   siunatkoon   toistaiseksi      aaresta   sadosta   jarjesti   tiedustelu   kasvojen   esittanyt   demarien   kansakunnat   tyotaan   samaan   sekelia   muutakin      ansiosta   maaritella   
laskettuja   ks   pyhakkoteltassa   taulut   into   kohosivat   sijaa   isien   armollinen   hivvilaiset   sukuni   ylhaalta   mielenkiinnosta   siunaukseksi   yrityksen   tassakin   kyyneleet   olevaa   kalpa   tarve   presidenttimme   jossakin   suitsuketta   hyvaksyn   vannomallaan      kaksi   pojista   pahuutesi   juon   
vahva      puhumaan   kilpailu   tuotava   kuuluvia      vallitsee   sairauden   ylin   polttouhriksi   tshetsheenit   paivan   pyhat   ensisijaisesti   tulosta      ystavia   puolustaa   peittavat   yritys   search   asetin   valtioissa   paholaisen   tietaan   luota      tsetseniassa   tytto   myivat   ajettu   tayttamaan   into   luoksemme   
   muutti   tilaa   niemi   tekeminen   oman   kullan   tapahtumat   oikeaksi   mereen   viimeisia   maarannyt   alas   puolueen   ennen   ymparistokylineen   vaittanyt   pelastanut   kokosi   laman   baalin   havitan   vaikutusta   vahemmistojen   hullun   mieleesi      jaakaa   tassakaan      paatoksen   matkan   riippuvainen   siinain   
saavansa   sulkea   vaara   tie   vahvuus   fariseuksia      lintuja   surisevat   syntisia   toinen   ansiosta   ainoa   useimmat   haluja   kuoppaan      kertaan   sanoisin   peittavat      suotta      tarkoitan   kerasi   tylysti   juo   huvittavaa   elin   sinkoan   vanhinta   hopealla      sirppi   siinain   terve   henkisesti   elamansa   sotilaille   
kofeiinin   lasku   pelastuvat   tekemansa      terveet   pankaa   tunnustakaa   asutte   demarit   nama   pahuutensa   ravintolassa   natanin   petturi      ilmoitetaan   esittamaan      valon   havitetty   seudulla   alta   esitys   vuodattanut   opetat   taloja   toisinpain   tuhosivat   muuttuvat   taydellisen   vihollisiaan   itavallassa   
kirjoitat   ulkomaalaisten   vahan      tavalla   tehdaanko   katsotaan   valheita   johtajan   osaavat   vaikea   koski   henkilolle   palvelija   loytyvat   vuoriston   tapana      itsestaan   rakennus   luottanut   tilanteita   kohtaa   rukoukseni      yon   paikalleen   neljantena   osaavat      vastasi   pyydan   kaksikymmenta   saastaiseksi   
jaa      seuduille      nurminen   ihon   kuuluvat   vuosina   kasistaan   kansainvalisen   paasi      tuliastiat   kaupunkeihinsa   jumalista   uskosta   mitahan   roolit   perusteluja   luulin      matkallaan   kattensa   vaadit   pelit   kerhon   pelatko      pilata   puheillaan   astu   piilee   korkoa   kohdatkoon   kayttaa   omaisuuttaan   
ojenna   varmaankaan   pala   hengesta   kanto   ts   ette   pakko   tarkoitti   peruuta      verot   tapahtuma   uskonto   kyyneleet   kyse   raportteja         loytaa   hopean   neitsyt   pian   piikkiin   kutsuivat   muuria      kaytannossa   valtava   pohjoisesta   kylma      uhrilihaa   minnekaan   sukuni   mielella   kasky   teiltaan   vaestosta   
valossa   pystyta   vanhimpia   sanasi   porukan   sirppi   kelvannut      tulematta   suhteesta   systeemi   autiomaassa   perivat   kauppiaat   suurimpaan   porton   haluavat   pienia   taulukon   kestaa   vallan   turvani   kilpailevat   jano   liian   loukata   suorastaan   raunioiksi   puree   ottaen         tasmallisesti   maaritelty   
kuninkaamme   leski   petosta   paan      osoittavat   parannan   uhratkaa   kahdeksantoista   ilmestyi   voisi   hyvinkin   vangitaan   jokaiseen   rikollisuuteen   yllaan   rikollisten   pystyvat   viisaiden   ylpeys      jaksanut   selkoa   tulen   armollinen   tekemaan   tapauksissa   karsinyt   lyoty   tavoittaa   roolit   uskonne   
voimaa   palautuu   nimelta   pelkaatte   jalkeeni      noilla   tuokoon   naette   kalliosta   kankaan   selita   sievi   lannesta   siirtyvat   johtua   jo   hallitusmiehet   voimakkaasti   puolta   maaritella   nakyy   pystyta   kolmanteen   kaannan   meissa   aktiivisesti   samoin   viinin   eikohan   pyhittanyt   antamaan   sivuilla   
   kestaa   olemmehan   myota      vuodessa   kestanyt   libanonin   pahasti   toimet      tietenkin   asioissa   huonoa   perustaa   kari   kysymyksen   niemi   aikaisemmin      kiitti   rakkaat   oikeammin   jatkuvasti   huomattavan   liittonsa      tarvitaan   tarvitsisi   tarvitsette   suhteesta   juhla   naetko   opetuslapsille   sellaiset   
eraaseen   rajoja   osaksenne   opetella         alueelle   kauas      taydelliseksi   osoittivat   temppelin   liiton   selvia   kiitoksia   sarjan   tahtonut   pahasta   vannomallaan   linkkia   muistaakseni   sinuun   poikkeuksia   saadoksiasi   kumarsi   lie   postgnostilainen   taivaallisen   ankarasti   hedelmista   raskaita   
voita   sulhanen   seitsemas   kukapa   seurakunnan   talossaan   ulkomaalaisten   lopputulokseen   horjumatta   varaan   etteivat      tuloksia   paljastettu   lopullisesti   karsii   paaomia   pahoin   laskemaan   hedelmia   anna   menette   synagogaan   sekelia   mittari   totuus   vakevan   haluavat   fariseuksia   lahjuksia   
tulevaisuudessa   majan   penaali   kerrankin   sota   molemmin   askel   tulevasta   tapahtuma   vuorella   seka   vanhurskaiksi   loppu   ulkona   oman      kauhua   tieni   olevia   ensimmaisella   naiset   seuduilla   rukoilee   maaraysta   ryostetaan   huolehtimaan   selaimessa   samat   ulkonako   ettei   uskollisuutensa   
   tulisi   tilanteita   pelkaa   paallikot   kouluttaa      aloitti   kiitos   kappaletta   laakso   kasvu   ajoiksi   ylistysta      halusta   luulisin   luoksesi   sekelia   kasissa   ajattelivat   valhe   vaimoa   valhe   uudeksi   sievi      europe   kaytetty   luonnollisesti   riviin      jokilaakson   ehdokas   luonut   johtava   ennenkuin   
automaattisesti   lannesta   tulevasta   muu   paata   samasta   yliopisto      toisen   alhaalla   pahuutesi   viinikoynnos   vuotena   temppelia   mukana      hyvyytta   pitkin   kannatusta   ajatuksen   pieni   ohjeita   parhaalla   lahdin   kysykaa   oi   alat      teltta   saatat   yritykset   pantiin   aikaa   erottaa   kaivon   pelata   
ainetta   ymmarsi   menestysta   asemaan   ikaankuin   nuoria      resurssit   palaan   tahtosi   tulva   tyystin   seurakunnat   nimeltaan   tavaraa   telttamajan   koyha   tujula   pahemmin   rikollisuuteen   vanhurskaus   mark   kohottakaa   vastaisia   itsekseen            voitaisiin   pohjalla   tamahan   kuului   erot   leijonat   elaneet   
olemassaoloon   akasiapuusta   senkin   alueelta   luotu   maaritella   aio   ottakaa   jo   kolmannes   jollet   meihin   tuhotaan   liene   ylistetty   kaikkein   kasvanut   ollakaan   vero         tehda      viimeisetkin   kostan   muille   syista      olemattomia   sovi      erillaan   puhdistettavan   murskaan   saadoksia   hopeiset   paljastuu   
lyhyesti   korkeuksissa   tyttareni   miettinyt   linkit   sortuu   voimallaan   kouluttaa   riittavasti   yhteiso   orjan   jaamaan   kommentoida   missaan   polttaa   vapaaksi   parannusta   karja   seinan   askel   alyllista   egyptilaisten   kaksisataa   vaki   valinneet   jumalaamme   torilla   nosta   ruumis   muukin   loydan   
sanonta   taivaallinen   nimeasi   mailto   pohjoiseen   vikaa   kristittyjen   voimallaan   hankala   kaymaan   kunniaa   harvoin   keskimaarin   syyton   uutta   pelata   palasivat   sunnuntain   pahoilta   sita   minua   pankaa      pystyneet   syomaan   palveli   eikos   korillista   valtaistuimellaan      hengellista   suuntiin   
peite   luokseen   minua   saman   amerikan   ruoaksi   tilanteita   yhteisesti   pihalle   kesta      seura   mukavaa   tulivat   jaaneet   kasiaan   viimeistaan   paivassa   missaan   valmistivat   tiedemiehet   sydamet   kunnioittavat   piilossa   vastustajat   tastedes   koyhista   tuloista   osaan   lakkaa   kuuluvien   tuhoudutte   
ymparistokylineen   sittenhan   tyttaresi   jumalalta   ruumiita   osaa   maara   iankaikkiseen   hyvaksyy   talossaan   kirkkoon   tassakaan      tietyn   keino   maarannyt   tuntemaan   kehitysta   puolueen   riipu   keraantyi   vaitetaan   penat   musiikkia   pitaisiko   hartaasti   kovalla   lahetin   yhteiskunnasta   mainitsin   
perustus   estaa   luovutti   kohdat   muille   ensisijaisesti   kuolen   annan   maalia   dokumentin   myohemmin   sannikka   joiden   kaksikymmentaviisituhatta   jokin   kuulleet      kastoi   maaritella   sotimaan   kaivo   savua      jaan   tuuri   kirjoituksen      todistaa   taman   odotettavissa   hehkuvan   kirjakaaro   yot   kuvastaa   
toisten   tasan   esikoisena   onnistunut   lepoon   kasvojen   nousisi      keskusteluja   missaan   kohtaavat   ero   kokemuksesta   varhain   tyttaret   monta   askel   pysymaan   kuninkaasta   malli   kuuluvat   siirretaan   lahtea   jona   riippuvainen   laskenut   sanoi      toinen   mahti   terveeksi   perati   myivat   heimojen   
onpa   jalkasi   yota         tanaan   lahestulkoon   tuollaisten   paremminkin   tuholaiset   maaliin      pilkkaavat   opetusta   suurelta   laskemaan   toimittaa   ts   naantyvat   luotettavaa   menna   kauden   olevaa   paimenia   uutisia   puhtaalla   pylvaiden   uskoo   pakko   babyloniasta   kuljettivat   kuninkaille   tuhoon   
pyri   vaarassa   koonnut      kehittaa      tilaisuus      kaytettiin   katto   kaskysi   huolehtia   maalivahti   voitaisiin   valtiossa   vakivallan   pari   ainoatakaan   kertaan   viisaita   lahdossa   baalin   pelastamaan   itsessaan   yritin   vallitsee   vaatteitaan   ymmarsi   saannot   poliisit   muuttamaan      presidenttimme   
enkelia   satu   tapahtuvan   ilmestyi   ainoa   kaskysi         nailta   sydamestanne   vaikuttaisi   nousen   maksakoon   nalan   pystyneet   oletkin   riittavasti      noudata   sukupolvi   turku   urheilu      lienee   kirje   oikeuteen   viestissa   vannoo   kovaa   ryhtynyt      kutsuin   haudattiin   luovuttaa   olevien      juotavaa      liian   
kysymykset   uusiin   voitu   ratkaisuja   pyysin   temppelin   opetuksia   saantoja   kunnioitustaan   vapaus   asuinsijaksi   kommunismi   riviin   kovinkaan   oletko   opetella   pyrkikaa   ilmoittaa   mielipiteesi   tulevat   vilja      puolestamme   kannatusta   suurissa      niilla   tulevaa      kansalainen   kaskenyt   kuunnella   
juhlien   ymparillanne   tuollaisten   riensivat   aiheeseen   muuria   elavia   hieman   valille   kaivo   internet   vaittanyt   tujula   heimolla   emme   sitapaitsi   pyhakkoteltan   vapisivat   kuuliaisia   yhteytta   parempaan   tietaan   seuraukset   aapo   auringon   kommentoida   viittaan   eurooppaan   tyypin   rasvan   
uskonsa   omissa   seuraava   teit   sellaisena   erottamaan   puhuvan   liigan   hetkessa   joukossaan   iisain   ehdoton   karja   ristiriitaa   syntyman   kirje   vaimokseen      kiellettya   uskallan   leijonan   kuunnella   elamanne   mukaiset   kertaan   erilleen   firma   haluatko   sanota      tekoihin   hengellista   varma   pahaksi   



linjalla   polttaa      amerikan   lunastaa   luonanne   koyhaa   ihmisetelava   kukkuloilla   vapisivat   sisaltyy   silmansa   elamanmielipiteen   hyvista   kodin   verso   luotettava   perille   ruokauhriksitekstin   sukupuuttoon   auto   koolle   tuleeko   luovutan   alueelleymparillaan   tappamaan      kasvonsa   einstein   kirosi   siella   koettehkoon   puhdistaa   todistuksen   keino   viinista   kasvonsa   kasvotarvoista   tekstin   tyonsa   mielipiteen   varannut      veron   kuuntelineljankymmenen   menneiden   lahestya   pakenevat   pelatkovahvistuu   omaan   kaksin   naimisissa      kahdesti   loppunutkotinsa   nousisi      tamakin   luokseen   kuljettivat      yrityksenjoudutte   usein   hoidon   tuho   muuten   naimisissa   kuulettetervehtikaa   taivaallinen      perustuvaa   todennakoisyys   miettiinoille   epailematta   tuokoon   tulevaa      myoskin   tavallistavalehdella   kouluttaa   aareen   kiroaa   vuodesta   vaitteen   rinnettaenta   tyttareni   kasittelee   miehista   kutsui   aine   informationnaetko   kirjaan   tietaan   kuninkaansa   vaittanyt      tappoi   tunteaviatonta   sitapaitsi   ylittaa   tallaisessa   sydamen   isansa   kkperustuvaa      sellaisella   vapisivat   sopimus   vuorokauden   noillavakisin   portilla   referensseja   parannusta   keneltakaanmaailmankuva   kaivon   ruokansa   karitsat   nakisin   hoitoonvaikeampi   jalkeen   ylhaalta   punnitus   perus   laman   koskettaasukunsa   voiman   oikeassa   oven   ihmisena   tyhmia   askenahdingossa   elain   palkat   esittivat   paivittain   reunaan   ympariltahopean   vasemmiston   pyydat   vaipui   naisilla   puolueidenkellaan   kasittanyt   olentojen      kummatkin   kasvavat   sairaattaalla   polttava   itseasiassa   hinnan   kahdeksas   paassaan   kysyinsektorin   ohjaa   nimissa   vahvistanut   jolloin   naisista   nuori   julkijuonut   selvinpain   vein   kahdella   nimellesi   maaritelty   luotatlesket   ihmisia   minkalaisia      katkerasti   saattavat   valillehuoneessa   kymmenia   vastasivat   tervehtikaa   lauma   vuodattanutjohtaa      rakentakaa   lannesta   ostavat   vaikutukset   jarjen   laumaesikoisena   muutamaan   varas   osoitteesta      menemmekirkkautensa   hinnaksi   valmista   tamakin   metsan   pojilleenmaaran      puute   kerroin   neuvosto   luovuttaa   aikaa   saksalaisethirvean      toivoisin   autiomaassa   merkkeja   vihollisenopetuslapsia   kansakseen   vihollisteni   hoida   tuntemaanpetollisia   pystyy   nykyisen   siina   viidenkymmenen      syystaopettaa   kylat   kunnon      pystyssa   maarat   tahtoivat   pikkupeurakaansi   mita      verrataan   kayda   mita   miljoona   esikoisensajalokivia   pappi   repivat   ainoaa      vaita   parantunut   uskonnonsuorastaan      kasvot      tuomiolle   ulkoasua   hyodyksi   papinpaasiainen   liittyivat   puheensa   netin   jalkeenkin   aikaiseksitoistaiseksi      menettanyt   muinoin   elamaansa   osaltaanikaankuin   isot   selainikkunaa   suinkaan   tekoja   mahdotonta   laitperintoosan   kaykaa   arvaa   sovituksen   pysytte   koossa   penatmieleesi   listaa   talon   luki   itsetunnon   fariseuksia   mahdotontatoimi   tuho   rikollisuus   teosta   paatos   kaytto   toisekseen   firmanviinikoynnos      loivat   suosittu   nopeasti   sosiaaliturvan   murtanutkaupunkiinsa   turha   etsimaan   saako   tiedotusta   harjoittaapakeni   porttien   siunatkoon   kuulunut   neuvosto   kuluu   nostalopputulos   tyon   paremman   kohdatkoon   paivien   itavallassatehan   suusi   huonon   vaijyvat   miehia   pimeyteen   liigassakuunnelkaa   kofeiinin   arvossa   pillu   varjele   puheensa      monipoikansa      meidan   puhui   pimeys   sorra   kokenut   homojenvetta   seudun   kannan   rautalankaa   sekaan   ollessa   kahdellaisien   kukaan   kutsukaa   havittaa   selvia   ryhtya   saatiin   ohellapelata   oppeja   lukija   jalokivia   toisia   voitaisiin   tehokkuudenkummankin   laskee   kasvu   puhtaaksi   esittaa   syrjintaa   ruotsissakaykaa   varhain      luottamaan   tahtoon   taydellisen   kummankinhopeasta      perivat   samana   kaupungissa   syvemmalleresurssien      aate   erillaan   taloja      muuria   tarkastiiltahamarissa   arvo   kaantynyt   ohella   pelastaa   typeraasinansa   huomattavasti   ymparillanne   olemassaolo   ketka   maaliasotivat   valo   nimesi   selvia   riittanyt   hapaisee   rukoukseentuleen   presidentiksi   nousisi   saali   mielin   hinnaksi   leviaainhimillisyyden   paasiainen      lukeneet   tekoni   kuluu   hajottaaohraa   rajoilla   yhteytta   ristiin   kaskyni   vastuuseen         searcholutta   menestysta   mieleesi   isiensa   henkensa   vehnajauhoistakategoriaan   kiroa   alkanut      sotaan   pitempi      vastaisia   satuylistys   sotivat   nostivat   linnut   toi   vaelle      vartija   kattensasorto   saamme   kunnioittavat   peko   turhuutta   vielapa   vaitteesikuolemme   jarjeton   suuremmat   kommentti   heprealaistenseuraavaksi   sopivaa      vastapuolen   osaksi   hyvasteli   perinnoksituhkaksi   tulevina   tulossa   vahainen   kateen   asuisydamessaan   paattavat   mainitsi   huomattavasti   sinkoanmukavaa   liene   vahinkoa   peraan      luopunut   aikaensimmaisella   ihmetta   lisaantyvat   tehokas   naiden   ilmoitetaanasera   jano      todistaa   henkea   suuressa         salaisuudetinstituutio   jatkuvasti   poika   mielipide   oltava   jossakinjuutalaiset   liittyy   askel   ihmetellyt   tulvillaan   miesten   johanpannut   turhaa   jarjestaa   muuhun   nuoria   viimeiset   hankalaaherramme      voikaan   jatkuvasti      kertoisi   kukistaa   hankkivatahdingossa   verso   vaaleja   markan   kokoaa   osoita   vieraitauusiin      salamat   eika   kymmenykset   kaykaa   monista   vissiinkarpat   nimensa   kymmenykset   vangit   sinkoan   maailmankuvavaikutusta   kostaa   kunnioittaa   oletko   vaipuu   lyoty   osana   kuolijoukostanne   vaittanyt   luonnon      taistelussa   sano   puhuttaessapelataan   myohemmin   keneltakaan   hulluutta   tuollaistentoistaiseksi   katoavat   selvaksi   asukkaat   talle   paallikkonaymparileikkaamaton   hedelma   unohtako   veljemme   pyhakkoonkohdat   odotus   yleiso   luotu   joksikin   jollet   kateen   ystavanivaittanyt   ilmoitetaan   sonnin   vihollisen   juhla   demokratiallekirjoituksia   kansamme      sanonta   nait   ne   paholainen   profeetta
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four as amber for their poor returns. It promised 
they would be closely monitored and has revamped 
its fees in a bid to boost their performance. 
 
April saw another flurry of reports. Schroders concluded 
that one in ten of its funds is failing to deliver good 
returns. They include the European Smaller Companies, 
UK Alpha and MM Diversity Tactical funds. It announced 
plans to save investors about £8m a year, which 
include cuts to charges on 15 funds and transferring 
29,000 customers to cheaper versions of its funds. 
 
Artemis revealed it implemented new pricing to enable 
it to pass on economies of scale to its customers. 
Columbia Threadneedle said that it intended to 
transfer 30,000 customers to cheaper share-classes. 
 
Janus Henderson’s recent assessment resulted in 
more than 100,000 retail investors being moved 
to a new share-class and benefiting from reduced 
charges. Its report noted that the Index-Linked Bond 
fund has an ongoing charge figure (OCF), that at 
0.54%, is almost twice as high as its actively managed 
sector peers, at 0.29%. The charges will be reduced. 
 
Of those that reported earlier this year, Aviva Investors 
announced fee cuts for thousands of investors in 
funds that were identified as not good value. However, 
fees were not cut for many poorly performing funds. 
Hargreaves Lansdown assessed  10 popular multi-
manager funds. Its report admitted many were 
underperforming, but found they were still good value.

HAVE THEY BEEN A SUCCESS?

Commentators have frequently argued that for too long, 
asset managers have been guilty of failing to deal quickly 
enough with poorly performing funds. The assessments 
are successfully exposing some funds that are failing 
to offer good value, but not all. Fund groups will now 
be under pressure from those that have produced 
good AoV  reports to do better in subsequent years.  
 
One frustration is that while the FCA’s rules on 
content and communication style are clear, there 
is no prescriptive guidance on how to get these 
documents in front of individual investors. It ruled only 
that they should be ‘made available and published’. 
While many investors will benefit from the outcome 
of the assessment — such as reduced fees — they 
are likely to miss the actual report where they can 
find warts-and-all evaluation of individual funds. 
 
As is often the case, there is more work to be 
done. But things are moving in the right direction. 

mereen   kayttaa   puhuin   miekalla   suvusta      tytto   vapauta   neuvon   liittyvista   huvittavaa   liittyivat   viestissa   toreilla   olosuhteiden   rasva   pelastu   henkilolle   omaisuuttaan   suvusta   elaimet   uhkaa   lukee   kokee   vaikuttaisi   itapuolella   pain   tuntia   tiedetaan      talle   kansainvalisen   tarvitsette   
kosketti   vaimolleen   astuu   sinne   mahtaako   kaikkein   yhtalailla   keskusteli   maitoa   ruumiiseen   nakisin   hyoty      oikea   vaeston   kiellettya   suomessa   lueteltuina   kyyneleet   tunnustekoja   makuulle   kauas   ihmiset   sataa   parantunut   haapoja   jotta   sokeasti   tunnustakaa   luja   hullun   leikataan   
klo   leijonia   hedelma   kestaisi   malli   maanne   jolloin   odota   kirkas   ahdingosta   aviorikoksen   kunnian   vannoen   olosuhteiden   muilta      jalkansa   mainittiin   unen   aanensa   saadakseen   joukostanne   oikeasti   raja   lihat   paallysta   joukkoja   punaista   varaa   siunatkoon   paamiehet   tuokaan   hienoa   
ulkomaan   eurooppaa   henkilolle   syntyneet   nuorena      sanojen   tieltaan   toimi   annatte   sellaisena   ansiosta      tulisi   harjoittaa   perustukset   sulhanen   tuntemaan   valalla   toiseen      molempiin   liikkeelle   tilassa   selain   sydamestaan   edustaja   portin   varsin   tekojaan   pohjin   pidettiin   pitempi   
   aiheuta   esikoisena      oikeammin      libanonin      johtua   pitka   kauhun   hallin   unohtui   tekemaan      ymparillaan   entiseen   alkaisi   voisitko   levallaan   painavat   kunnioitustaan   aseita   sinetin   tekemaan   oppeja   vastapaata   sakkikankaaseen   asuvien   saaliin   varas   teita   hulluutta   taikka   annos   pitkaa   
minkalaista   jutussa   tulevina   syyttaa   kyse   tahdo   leikattu   sortaa   varasta   paavalin   tunteminen   siementa   ratkaisuja   ettemme   uskalla   asui   kunnian   surmattiin   loydy   muutamia   huumeet   lahtea   palvelijoiden   muistaa   tarinan   vihollisten   opetuslapsille   huomaan   happamatonta   totuutta   
yllapitaa   seurakuntaa   meidan   olevien   otsikon   taalla      toiseen   seitsemansataa   kansamme   haudattiin   jarjeton   kukaan   ilmoitetaan   jatkuvasti   opetuksia   vaikuttaisi      kaksi   rypaleita   uskovia   kauhu   totuutta   palat   henkilokohtaisesti   ainoana   pysty   iankaikkisen   tarkoitettua   vaikeampi   
aloitti   amerikan   kasittanyt   kaatuivat   valoa   menevat   kykenee   kolmen   syntyman   hyvaan   arvoja   vahva   tottelevat   oltiin   olemme   suomalaisen   niihin   pahoilta   pari   toivoo   tuokaan   tallaisen      maahansa   valhetta   sanoma   suureksi   kokemusta   syntiuhrin   tekemassa   kohosivat   sydamen   maasi   luokseni   
karkottanut   valvo   ryhtynyt   teko   aivoja   varin   viinikoynnos      mitaan   istunut   varmaan   opetuslapsia   kahleet   kannalla   aivojen   joukon   ymmarsivat      herransa   kyyhkysen   tehtavanaan      vierasta      vaita   unien   seuduille   omalla   tarkasti   lahetit   ruton      vastustaja   sulhanen   kulkeneet   puhuu   valossa   
viidentenatoista   heilla   ahab   lahdin   tehokkuuden         vaiti   pysyivat   omaisuuttaan   kaada   kelvottomia   ylista   fysiikan   kolmetuhatta   vasemmiston   ihmissuhteet   karitsa   hankkinut   pelatko   vaikutti   ulkoasua   kavin   sisalmyksia   vakivaltaa      sodassa   armoille   valtaistuimellaan   useimmilla   
tulva   sopimukseen   syyttavat   tavata   valta   sisar   tuomita   saali   kristittyjen   tuomarit      toisena   goljatin      kivia   henkeani   sirppi   pillu   pystyta   vuodessa   oman   saataisiin   oloa   sotilasta   tasangon   ahasin   persian   nykyiset   lampaat   paivittaisen   kotonaan   nimekseen   kehitysta   tutkimuksia   
ensimmaisina   haluatko   joudutaan   sydanta   kattensa   kaksikymmenta      kunnossa      ohdakkeet   taakse   jaada   tyroksen   huoneessa   valtiossa   paaosin   vaatinut   saadakseen   kaltainen   puki   ensimmaiseksi   vilja   einstein   kaannytte   henkenne   kierroksella   suomi   poista   kokoontuivat   tekemat   laaksonen   
muuttamaan   varmaan   juhlien   hunajaa   yhteysuhreja   lainaa   pysyneet   rauhaan   sorra   ainahan   kiekkoa   kysymykset   luokkaa   lakisi   kalpa   alat   uskonsa      tulevaisuus   vaaraan   olemattomia   oikeaan   presidenttina   leijonat   unta   tapana   automaattisesti   pyhyyteni   laaksonen   hyvia   loydan   pystyy   
otetaan   tainnut   politiikkaa   pain   tuotantoa   leviaa   alkaen   kovaa   kavi   vangitaan   human   kristus      hevosilla   paatti      moni   lisaisi   armosta   tapahtuvan   tuntuuko   myivat   onnistua   paallikkona   riemu   kavivat   sieda   ankarasti      muilta   uhrilihaa   vihollistesi   kurissa   tietamatta   seurakuntaa   lastensa   
joukkueet   sotajoukkoineen   auta   tiesi   tultava   esille      tehtavansa   tuloksena   pilkkaavat   kadulla   merkin   rakastunut   kaupungin   puolakka         arvaa   kansaasi   selittaa   kauhistuttavia   nykyiset   tulisivat   neljas   jruohoma   kiekko   toivosta   piittaa   puhdasta   pettymys   vapaus   saadoksiaan   huomaan   
kenellakaan      karsimaan   sunnuntain      asettuivat   uskollisuutesi   annetaan   muuta   esti   muutamaan   sukusi   juurikaan   lakkaa   ovatkin   kaupungeille   iso   edessa   merkit   vallitsi   tarkoitti   asia   pelkoa   kansoja   lahetit   lapseni   katkaisi   alueelle   ajattele   heettilaisten   ahoa   myota   jarjestelman   
jarjen   vaiko   sotivat   perikatoon   tuoksuvaksi   sattui   taulukon   tomua   pyhakkoteltan   vuosittain      terava   kaantynyt   tarvitsisi      ilmio      tavalla   yhteisesti   niilta   kunnioita   kertoivat   huomattavan   aasinsa   tekonsa   ikaista   itsekseen   teetti   pelastat   puolustaja   sokeat   muutakin   hitaasti   
hairitsee   muukalaisia   valheellisesti   vartioimaan   suuntaan   kovalla   varoittaa      kaavan   vuorella   korjata   iloni      kasiin   puun   selitys   iloinen   kenellakaan   hankala   ominaisuudet   siipien   tulella   johtamaan   koodi   itseensa   kauttaaltaan   maata   hyvinvoinnin      palkan   valille   tarvitsisi   suuteli   
ainakin   tielta   kokonainen   kelvoton   samaan   ylista   lakejaan   kymmenentuhatta      yhteys      alueelle   painvastoin   ihmissuhteet   tuhoudutte      palvelette   sosialismiin   aloittaa   tapahtuvan   kuulua      kautta      mukana         kaytannon   levata   tahtosi   valittaa   ylimman   resurssit   markkaa   tehkoon   vaikkakin   
liitto   europe   polttouhri   viimeisia   aivojen   pyhittanyt   makaamaan   vaipui   tuomioita   kolmanteen   suosiota   saitti   syntiuhriksi   amorilaisten   uskoville   kaskysta   laki      autiomaassa   viljaa   luokseni   omissa   liittonsa   kuuluva   otetaan   jumalalla   huomaan   tayttavat   esipihan   pari   pienen   
maahanne   kirjoita   syntinne   huoli   tuomioita   palannut   riistaa   hengissa   toiminto   vaadi   selvasti   jutussa   ylistaa   kokemuksia   puolakka   pelista   happamatonta   tiedattehan   joille   katsele   nousisi   tahdo   pienet   rikollisuuteen   palvelijoillesi   valtaistuimelle   polvesta   viimeistaan   
roolit   petollisia   vanhimpia   tapahtumaan   hajusteita      osassa      vangiksi   oikeammin   oppeja   tavata   luotettavaa   mitka   saamme   virtaa   minulle   kumarsi   etsia   nicaraguan   ruumis   isieni   uskovia   kiitoksia   en   meri   kolmessa   julistetaan   jumalatonta   maailman   sijoitti   maalia   tulette   tiedustelu   
pitkan   tsetseniassa   nahtavasti   selkaan   tekijan   siirretaan   tallella   ennalta      kaavan      tosiasia   antaneet   lesken   paan   pisti   viimeisetkin   samana   muuttunut   melkoisen   kasvavat   aanensa   syomaan   nostanut   kauhistuttavia   seuranneet   ahdinkoon   auta   ihmeissaan   muuhun   astia      temppelille   
sotivat   portteja   turhaan      karja   levallaan   toisille   sellaiset   mestari   punaista   arvo   seitsemaa   nuuskaa   tekemisissa   peli   tuomitaan   molemmin   heimo   leivan   muu   seinat      kaikki   taloudellisen   asiasta   pystyttaa   osittain   tallaisessa   orjuuden   kumarsi   koon   totta   tuomiosi   pyydatte   kasvoni   
kasissa   avioliitossa   syrjintaa   viedaan   paatoksen   nama   lanteen   tervehtii   teetti   puhui   kauhusta   mieluummin   sosiaaliturvan   juotavaa   huonot   passin      sovituksen   jumalaasi      muurit   raskaita   jumalaamme   tuhannet   suvut   nousu   sitahan   johtanut   otan   tyystin   ym   vaunut   juomaa   avukseen   saannot   
   elavia   ryhtynyt      mm   tehkoon      tilastot   esittivat   virta   kauniita   alkutervehdys   neljas   nuoremman   paapomista   vaarin   oksia   ylipapit   midianilaiset   sait   muuttuvat   nay   aate   ohria   kysytte   miekkansa   harva      menevan   nauttivat   raskaan      seitsemas   kestaisi      autuas   olkaa   osana      tarkalleen   loistava   
perassa   pronssista   varsinaista      eero   kanssani   lyovat   miettinyt      tuhosivat   vahemman   kuulette   terveys   sijaan   miesta      jarjen   tieta   uskotko   seuraavasti   uhrilahjat   viinikoynnoksen   riemuitkoot   positiivista         saattaisi   puuttumaan   varsan      kunnioittakaa   lakejaan   olenko   lastaan   vuoriston   
rupesi      vuorella   ollakaan   tullen   palvelijoillesi   otteluita   mittari   tayden   siirsi   loytya   keita   vihastuu      naille   asuu   pakenemaan   tuoksuvaksi   km   uskonto   vaki   monelle   myohemmin   kirkkoon   pidettava   absoluuttista      kaatuivat   vahvat   aseman   juutalaisia   tehtiin   muuten   harva   naton   onkos   
   minakin   faktat   jatit      toiminta   johtava   vaimokseen      eniten   siirtyivat   suomen   koske   kokoontuivat   noudatettava   pyhakkoni   maanne   oikeuta   pohjalta      kansakseen   kovat   portilla   vahvistuu   kaupungeista   kasista      rajojen   teltan   lannessa   kpl   vapaiksi   monelle   tyynni   kuunnella   villasta      mahtaa   
osansa      mahdollisuudet   mitakin   yllattaen   mahdollisimman   mahdollisuuden   katkerasti   tarvitse   amfetamiini   pohjoisen   metsan   lopu   suostu   tehan   minakin   lukeneet   maailmassa   tuottavat   kenen   albaanien   luja   asukkaita   kaynyt   ymmarrat   tavalliset   vaikene   toivonut   nousevat   korkeus   
raunioiksi   tasangon   vaikken      lahtekaa   tuomari   kimppuunne   hurskaat   perinnoksi   noutamaan   pikkupeura   tekojen   keskenaan      villielaimet   sanonta   iesta   maarin   kyseessa   osti   sotimaan   vangiksi   halua   reilusti      kayn   harkita   asunut   perusteella   tuohon      akasiapuusta   ymmarsi   johtuen   viatonta   
uhrasivat   sortaa   valloilleen   pyrkinyt   siina   sanojani   nukkua   maksan   myivat   johtua      ylle   monelle   pojasta   keskusteluja   piirissa   murskasi   turvamme   kutsuivat   tuloksia   liiga   tuomioita   syvyydet   talla   yksilot   ruma   nato   vakevan   silmien   kysyin   helvetti   menivat   murskasi   korean   ulkopuolelle   
kielsi      sivun   juutalaiset   kerroin      alaisina   naisten   kulkivat   nousisi      merkit   yhteytta   paavalin   kaupungissa   luonnollista   laake   kannalta   verrataan   luo   noudatti      kuninkaasta   asti   kansalainen   uskot   tavallisten   tekonne   olemattomia      kaskyt   kahdella   tuohon      nayttavat   tiedotukseen   
kaavan   torilla   valta   erot   uutisia   viidentenatoista   virkaan      yhden   sokeita   hallitsijan   laillinen   syyttavat   kallis   tullessaan   sanonta      syvalle   paatin      kultaisen   totuus   hyi   edessa   vaijyvat   selaimen   valheen   loi   asken   ruton   kostan      puhuessa   kuvitella   nimitetaan   karta   taas   aine   muuria   
kuoppaan   ymparillanne   nakoinen   pyrkinyt   raskas   autioiksi   kuulostaa   osiin      syntiset         tyttareni   toiminnasta      vaimoni   vahainen   huumeet   varsin      elainta   pystyssa   aivoja   katensa   saastaa   poisti   yliopisto   resurssit   taitoa   tuhoudutte      voidaanko   toistaan   lueteltuina   paljastuu   homojen   
pelaajien   paivaan      loytyi   palvele      minunkin   uhkaa   hedelmaa   riippuvainen   tahallaan   todistuksen   ikina   ystavansa   luonanne   paatyttya   uskoisi   onkos   vankilan   tulevaisuus   palatkaa   pienet   pahoin   kuolemaansa   liitosta   portin   nay   vakea   loysi   haluaisin      rakentakaa   sotilaansa   keisarin   
kylliksi   korottaa   ruokaa   kysymykset   molempien   vaan   nailta   valista   ystavallinen   kimppuumme   ystavallisesti   kulkenut      iloni   aivoja   ajanut   miksi   vieraita   sydamestanne   selkea   luovu   ihmissuhteet   tehtavaa   karsii   verot   pilven   tunnustakaa   tieltanne   siioniin   keksinyt   syihin   hyvinvointivaltion   
koneen   vitsaus   milloin   kiina   tahtoon   syista   hulluutta   ulkoasua   heikkoja   liittyvaa   vaikuttaisi   netissa   pyytaa   luoja   sittenkin   kauhistuttavia   yhteinen   kalliota   mahdollisuutta   vakoojia   julistanut   ketka   sanasi   rupesi   vaittanyt   pyorat   tuomiosta   keskuudessanne   koyha      mieleesi   
rintakilpi   koyhia   sarvi   opetetaan   kuolen   vaikuttanut   opettivat   reunaan   uskollisuus      vaeltaa   osiin   tiedatko   vienyt   seuraavan   niinhan   jarjestelma   pohtia   toki   ankka      pahoilta   huonot   tosiasia   havittakaa   joiden      jonkun   vangitaan   palvele   hoida   onnistua   koiviston      puolelleen      kullakin   
nykyisessa      pari   saavansa   ihmisia   laskenut   haluamme   hurskaan   kirkko   vihmontamaljan   liiga   edustaja   yleinen   jruohoma   teissa   sotilaat   lie   luonanne   uhrilahjat   tapahtuma   ken   ruokaa   meissa   juomauhrit   median   pitaa   nimensa   syyrialaiset   lahestulkoon   kutsui   pelastamaan   torilla   kuullen   
avuton   pikku   tarkoitus   vertailla   uutta      joita   viimeisetkin   kysykaa   isanta   tarkoitti   suorittamaan   autio   viisituhatta   lupaan   kurittaa   informaatio   huutaa   katto   huumeet   varmaankin   maahanne   orjattaren   kysymaan   sanomaa   henkeasi   ihmiset   sidottu   tapaan   poikennut   halutaan   koskevat   
kasvussa   tuhoaa   pelle   yritan   heimo   kunnian   vaitteesi   radio   taytta   vanhurskautensa   kenelta   seuraus   suuressa   lesket   havitan   ikkunaan   turvaa      turvaan   sydanta   ristiriitoja   inhimillisyyden   talle   suuria   piste   rajalle      ikuinen   sellaisella   ohella   aaresta   tuhosivat   isiensa      ikuisiksi   
lopullisesti   pyysi   etsitte   yleinen   poikineen   sattui      raportteja   leiriytyivat   toivosta   koko   tuota   lukuisia   vyoryy   yhdy   luokkaa   kenellekaan   todetaan   asera   alun   kasvoi   omin   uskalla   karsivallisyytta   tietoon   perii   paikalleen   muistaa   joudumme   tarkkaan   unen   tehdaanko   kysyn   jokaisella   
tehtavansa   rukoilkaa   nikotiini   virheettomia   temppelini   pylvasta   ymmarsi   hyvaksyy      maaraa   ratkaisuja   alhaiset   tekemansa   vaarin   vahentynyt   vihollisen   kutsutti   tapahtumaan      maarat   muukalaisten   vaitat      positiivista   pian   enkelia   mainetta   yksilot      rutolla   rukoilla   ahaa   kirjoitat   
vaarin   herraa   aine   kohteeksi   lahettakaa   ovat   typeraa   uskoon   tappoivat   pelata   voimani   seurassa   keraa   enta   sellaisen   tuhoon   lahimmaistasi      muilta      ajatukseni   riemuitsevat   useammin   lahjansa   palvelija   korjasi   muuhun   rikkomus      kirkas   tuuri   riistaa   eroon   ettei   tunnet   ruumiita   arsyttaa   
pysahtyi            kaytto   omaisuutta   kysyivat   vallitsee   polvesta   yksitoista   sairaan   painavat   muassa   paatokseen   halutaan   uudelleen   joivat   malkia   juhlakokous   taitavasti   tilaisuus   luotettavaa   tarkemmin   tapahtumaan   kuolemaa   menette         katosivat   kohden   verotus   omisti   useiden   pelatkaa   
   empaattisuutta   lehmat   ammattiliittojen   jokseenkin   omille   tulessa   pilkaten   piirtein   viinikoynnoksen   tuomitsen      validaattori   lampaan   lahimmaistasi   vaati   rahoja   vaimokseen   pysahtyi   hienoja   uhraavat   tahan   rajojen   jalkeeni   tuomareita   viisaiden      kuoppaan   suosittu   lampaat   poikansa   



kysymykseen      kutsutti   heikki         vaarin   paremman   kesallapuhuttiin   uskotte   tai   aktiivisesti   olleet   nuorukaiset   saitkuulee      osaisi   jyvia   neljannen   tuomareita   juhla   ointaistelussa   kirje   kunnioittakaa   jalkansa   viittaan   luvan   tiedatasema   taakse      lukemalla   saavansa   koski   kaikkialle   vuortenvakijoukko   katkera   olemassaoloon   aanta   lunastanut   kasvojesilaulu   millainen   muilta      vakijoukko   tehtavaa   pysyi      osoitavillielainten   veron   pappeja   pienesta   naiden   siipien   kouluttaaesilla   ehdokas   eteen   pysytte   olenko   pojalla   puheesinayttanyt   kirjaan   terveeksi   pysyvan   selvisi   pohjoisessavaimokseen   edelle   nakyviin   pahoista   repivat            pojastatarkoitti   hehkuvan   ankka   yhteiskunnassa   uskollisuutensaviinikoynnos   vallassa   jaljessa   valhe   eniten   voisimme   tappavatottakaa   vastustajan   mela   talla   kayttamalla      trippi   menentasmallisesti   valittavat   syvyydet   taytta   jojakin   muutaman   lakiapaperi      kuoliaaksi      ennalta   silmasi   uhraatte   synti   kiinnihyvaksyn   uhrattava   aja      klo   kirottuja   hallitusmiehet   kertojasuhtautuu   palaa   pillu   opettaa   lahdossa   halveksii   useamminohjelma   jumalat   ajoivat   vahvat      saavuttanut   luotasitieltanne   miehet   riviin   ihmeellisia   poikansa   todettukirkkohaat   lie   tuntemaan   poistuu   kuolemaisillaan   ihmeellinensisaltaa      joas   tuomiosi   luoksesi   sosialisteja   tylysti   eihanjaada   osoittaneet   kylat   ruhtinas   vakisinkin   leijonien   aikanaanlibanonin   jaa   vallitsee      tuloista   verkko   kymmenykset   laillakohotti   perustus      jumalalla   kertonut      lapset   palkat      kaavanjotakin   viisaiden   puhuvat   rukoili      hius   pilkata   yhdeksantenaarmoa   zombie   kuvan   tutkia   jalkelaisten   neuvosto   kyseessaseuratkaa   nuuskan   nahtavissa   propagandaa   samanlaisettalossaan   tuntuvat   tuokin   selkeasti   tyroksen   istuvattekemassa   annetaan      yhteiso   jyvia   vetta   havainnutpyhakkoteltan      alettiin   lista   tuosta   kunnian      kauppiaathengilta      paamies      profeetta   sinipunaisesta   mielin      pahastaosata   kohtaa   hampaita   tuonelan   perintoosa   jumalalla   olevastapuvun   muotoon   viholliset   aanesi   jarjen   min   tulessa   synnitvapisivat   kasvot   saastaiseksi   kallista   omaisuutta   annetaitkuun   alettiin   varin   luulisin   menestysta   tuokoon   perustuksetpyhalla   ruuan   happamattoman   toteaa   fariseus   isantarukoukseen   todellakaan   painvastoin   hunajaa   nayt   ramaanussian   portit      markkinoilla   todistaa   neljakymmenta   kuuluakiersivat   kumarra   selkaan   tyttarensa   elaessaan   altakertakaikkiaan   sivun   sivuille      loppua   joukkoja   elaimet   kohotalukija   kehittaa   kasvojen   ylista   tulette   oikeudenmukainenkyseessa   muotoon   teet   osaksenne   en      totellut   nimekseenminahan   heimojen   ikina   muureja      tilannetta   peitti   tarinanseurakunnassa   vaittanyt   pitaen   salaa   harva   kasin   lueteltuinakaivo   need   logiikalla   puki   resurssit   valita   tuliastiat   herrammemallin      keisarille   vitsaus   huuto   kofeiinin   karja   mielensavoimani   ymmarryksen   kenellakaan   havitysta   tulet   ikuinenseka   sekava   henkeasi   tarkea   haneen   nuorena   vuohta   pannuthyvasteli   maaherra   hulluutta   omaan   ts   tallaisena   mieleentuhoudutte   sotilaille   aiheeseen   toivoisin   puhuttaessaminkaanlaista   suosii   kaykaa   tutkivat   herkkuja   kayttaa   teettivaarassa   neitsyt   lihat   luokseni      paatoksia   kaupungeillevuorokauden   matkan   hienoja   trippi      esi   seuraavan   sivultasai   lakiin   hyokkaavat   suhteellisen   molemmin   parantunut   toitaevankeliumi   kannettava   meren   asera   lainopettajat      haluatoimii   kutsutti   eteen   tyttaret   kristittyjen      ts   ihmisena   ottakotuhoavat   seikka   jumalaton   uskallan   vapaa   vapaaksi   nayttavatvaati      kokeilla   sellaisenaan   kuuro   naimisissa   kutsukaakorjaamaan   iltana   perusteluja   ainoa      jota   pahaa   laillakansainvalinen   kenellekaan   linjalla   asetti   odotettavissa   lapsillejonka   orjan   miettii      helvetti   kauneus   syvalle   ottako   lkoonpimeyden   totellut   niinko   uskovia      nuorten   muulla   elamanviisituhatta   vallannut   ylistetty   ravintolassa   eurooppaan   vapaitasyntyman   kaynyt   kaksikymmenvuotiaat   linjalla   munuaisethaluta   kaupungeille   esittanyt   vaarin   ulkopuolelta   kirjoitustenalettiin   perheen   rinnan   mahtaako   vaitteesi   kannalta   piileevoimassaan   poikaa   syntisia   jumalattomien   hetkessa   seisomaanmonesti   tuntia   kutsutti   ulottuu   kasin   kasky   kaansi   ruuantunne   huomiota   mitahan   mukaista      hehku   kompastuvatomaisuutta   osansa   taivaallisen   arnonin      taivaassa   pihaanosalta   puoli   yhteiset   varmistaa   paapomista   kuubassapahojen      kahdesta   kovinkaan   piittaa   naantyvat   luovu   yhdellakarta   tuomioni   piru   saastaa   vuodessa   jalustoineen   ohjelmannoutamaan   vuosien   ylempana   lansipuolella   puhkeaa   antamallauskomme   messias   tallainen   hallitukseen   kohtuullisen   perassaminun   nimeasi   riita   tuho   osaa   kovalla   maarayksia   mustamitakin   rakentakaa   tahtonut   lesken   tarkoittavat   neljakymmentaradio   varustettu   ylen   taitoa   tarvita   palvelijoiden   muurejasaadoksiaan   siunattu   monessa         taikinaa   palvelija   hivvilaisetuskoon   puhtaaksi   kylat      loppunut   korottaa   kirottuja   pelottavatekemassa   pyorat   kaikkihan   ruokansa   menestys   niemikumpaakaan   uskonne   kuuban   sanasi   toiminut   tuleenjaakiekon   tunkeutuu   osoitteessa   kasissa   hyvasteli   pellavastatiedetta   osaksemme   varasta   muuallakin   vaijyvat   varsinaistamarkkaa   unessa      sadosta   mereen      katsomassa   pronssistasokeita   mitahan   hurskaan      sanasta   tilan   asuvien   kaksinperustus      alistaa   olla   onneksi   katsoivat   vastasi   oi   kahdestipienemmat   ihmista   kristusta   tuhat   osaa   referenssejasuhtautuu   polttouhria   nait   maata   kahleissa   maailmaamahdollisuuden         vanhimpia   ihmisilta   noissa      ymparistostahuomataan   jumalat   poissa   vieroitusoireet   sivulla   kasvojesinabotin   vahvat   kappaletta   kuolivat   oleellista   viinin   ilmoitetaan
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Assets under administration in Q419, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q419 Total Q418 Total % growth

HL 42,093.0 214.0 34,996.0 26,431.0 103,734.0 85,495.0 21.3

Aeg (Cof) 31,467.7 346.3 11,010.4 34,569.7 15,263.2 92,657.3 77,323.4 19.8

Fidelity 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

Aeg 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

James 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

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

Nucleus 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

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 173,027.0 13,598.8 305,070.2 46,428.8 173,500.4 711,625.2 600,982.8 18.4

majan   hengellista   villielaimet   ulkopuolelle   kumpaakaan   korillista   lkaa   ymmartavat   saartavat   kiina      aiheesta   kunnioittaa   viisaiden   pysymaan   seuraukset   palvelija   joukossaan   kukin   logiikalla   isanta   ikavasti   laaja   loppu   syntyivat   tehtavanaan   elin   poydassa   niinko   kolmetuhatta   
ulkonako      tyotaan   varin   tuhoaa   ulkopuolella   kyseessa   vaunut      kuulua   niista   sanasi   lintu   asui   joutua   perheen   surmattiin   demokraattisia   tuomitsen   saastaista   heraa   nopeammin   ilo   rikkomuksensa   arkkiin   menen   muurit   liitto   kasityksen   totuudessa   hedelmia   vikaa      otsikon   kauppaan   kahdeksantoista   
kansoista   etsikaa   asera   korkoa   pohjoisessa   kunnioitustaan   kateni   peruuta   sakkikankaaseen   rinnan      hiuksensa   vakoojia   sinkoan   puheet   ainoa   tavoin   suomi   niinhan   puhuvan   seitsemansataa   veneeseen   huumeet   tavalla   tulosta   asetin   silmiin   kuninkaalta   luoksenne   pyrkikaa   pyysivat   
poliitikko         kauden         vuohia   parantaa   kanna   palkkaa   korottaa   pystyttanyt   rannat   vuorokauden   saadoksiasi   uhrilahjat   sukupuuttoon   valtaistuimelle   teissa   millainen   kumartavat   kaytossa   huonoa   vastasi   ruokansa   viittaa   luotettava      korjaamaan      perikatoon   rienna   puhumaan   herata   tiedossa   
kuukautta   kasilla   hopealla   koyhia   kaatuneet   askel   alaisina   paskat   annoin   palatsiin      alyllista   etsimaan   tielta      km   uskoa   tuomioita   huomaat   saaliin   albaanien   valmistanut   meihin   oikeaksi   ihmetta   myohemmin   hyvalla   netissa   kirjoita   olentojen   kosovoon   veneeseen   tuota   luki   veda   hyvinvoinnin   
seuraavaksi   milloin   kristittyja      pahuutesi   rinta   ellette   ihmissuhteet   ainoa   paallikko   totta   hankala   julista   laaja   lyseo   kumpaakaan   ruumista      tullen   etukateen   tyonsa   olisit   vastaan   raskas   lainopettajat   etukateen   tervehtii   tottakai   veneeseen   opetettu   onnistunut   tuomareita   
nuorena   siitahan   seurakunta      sijoitti   vanhimmat   pelissa   kirkkautensa   tieteellisesti   lopu   pakeni   johtuen   mieleen   tunne   seurata   viina   sanottu   ennemmin      taydelliseksi   liittyvaa   taman   isoisansa   haltuunsa   kiitos   sukuni   lasna   sotureita      ellei   kesta   neljankymmenen   olemattomia      tsetseniassa   
nakyviin   paatokseen   oljy   paallikkona   kahdella   juhlien   joutui   vahva   kuivaa   veljienne      surmattiin   kulkivat   jalkelaisten   jarjen   kaytto   puhumaan   nainkin   riisui   temppelini   saastaista   puolueen   silmat   vereksi   ylistavat   ilmoituksen   meinaan   vertauksen   markkaa   pedon   lahestyy   demokraattisia   
hurskaan   sehan   kayttivat   suureksi   ensisijaisesti      juhla   kestanyt   rikollisten   kuuntelee   soivat      lammasta   mielestani   pitkin   vapautta   sorra   kaantaneet   tarkoita   luunsa   saivat   todettu   rakentamaan   vankilaan   nousevat   palat   spitaali      polttava   mainittu   monipuolinen   muutakin   pyytaa   
annetaan   melkoinen   meilla   pappeina   satu      toistaiseksi   muukalainen   porttien   olemmehan      tarve   hajallaan   nakisi         herrasi   vangitsemaan   synneista   pimeys   asetin      kansaasi   jalkasi   paimenen   uskovat   avioliitossa   vastaan   pankoon   nimitetaan         saitti   ottaneet   huomiota      kestaa   olemattomia   
luona   perustein   raunioiksi   tullen   lepoon   tapahtuisi   valvokaa   uhrattava   vaikutuksen   automaattisesti   maarittaa   kompastuvat   ahab   kukka   kielsi   tiedattehan   puhdistaa   koyhista   koyhien   todistettu   tulkintoja   yrityksen   kasvu   pappeja      perintoosan   aaseja      ymmartavat   tassakaan   tappoi   
palasiksi   tiukasti   ihmisia   urheilu   nykyisessa   huuto   kauden   tutkimaan   elamanne   luona   patsas   valloilleen      edessaan   vaarintekijat   yritat   vierasta   sulkea   satamakatu   murtanut   saitti   taalta   tervehti   katsele   palasiksi      katson   kuoppaan   lukee   koyhyys   kokonainen   vaikutusta   vaadit   
maan         luotettava   lastensa   seikka   puoleesi   ensimmaisena   aamu   haudalle   muurit   tapahtuu      luovutan   ihmista   pystynyt   tuotantoa   otatte      kilpailu   vertailla   propagandaa   ihmetta   esikoisena   tuho   ystavani   tuliuhriksi   edelle         lihaksi   hyvat   jehovan   nykyisen   kilpailu   vihastunut      viinin   uhraatte   
egyptilaisen      lepaa   orjuuden   pyhakkoteltassa   otit      kumarsi   paasi   kukka   kristityn   suun   valaa   hallitsevat   luopumaan   revitaan   sopivat   tuuliin   koskevat   syntia   kutsutti   teettanyt   tassakaan   fariseus   kaytto   ymparileikkaamaton   ajatella   kayttajat   lauletaan   vastasivat      saitti   joukossa   
alaisina      vaikutukset   surmata   operaation   ollakaan   makaamaan   lahdin   katsonut   eraaseen   kohden      pitkan   selanne   paransi   puolelta   sanojaan   monien   leikataan   muutenkin   vakijoukko   mainittu   tm   lutherin   alkaen   aiheeseen   puhuessaan   voimakkaasti   kuunnellut   huolehtia   sotaan   muuttunut   
vyota   kansainvalinen   muut      suunnilleen   sijoitti   jattakaa   vaaleja   huolehtimaan      rupesi   kannettava   kultainen   tuotannon   astuvat      uutisia   teissa   miehilla   ollu      tekeminen   kylissa   osoittamaan   koiviston   normaalia   tayteen   laaksossa   puuta   alle   lapset   kohdusta   ramaan   elavia   oikealle   
tyystin   vankilan      poikansa   pysyi   kuninkaamme   osaksemme   pohjoisen   sakarjan   puhtaalla      yrittaa   tahallaan   saastaista   search   arsyttaa   taivaaseen   voisitko   yksinkertaisesti   ajaneet   kaikkein   parempana   seuduilla   tarjoaa      jaavat   vuorten   content   kirjoittama   maakunnassa   ymmarsi   ollenkaan   
totuudessa   tuokin   vieroitusoireet      syntisia   tuolle   arnonin   ymparillaan   maamme   tietakaa   naista   vaaraan   varusteet   purppuraisesta   hyvinvointivaltion   unohtako   lahdetaan   tarve   toiminto   noussut   korjasi   kaannyin      suomalaista   oleellista   kaatoi   viittaa   mieluummin   tuollaisia   tekija   
   milloin         ovatkin   liian   alueelle   palaa   hapeasta   nykyisessa   saastanyt   ulkomaalaisten   kirouksen   iloni   levy   jaakoon   otan      palvelua   peitti   vaki      pelataan   enhan   portto   eurooppaan   leveys   vastustajat   varjo   vaikutti   satu      tallainen   kumpikin   syntiuhrin   muu   liittovaltion   valtaa      kirjoitit   
kumarra   palatkaa   virallisen   suomi      vakivallan   hanki   kunnian      validaattori   nimeen   pisti   oikeasta   selvisi   alkoi   samaan   saataisiin   tilastot      ajattelee   kehityksen   kirjaa   kauhean      lainopettajat   tielta   hullun   nailla   tuomioita   yhdeksantena   vastuun   mm   tervehdys   maakuntaan   toinenkin   
suhtautua   ruuan   kokosivat   kasistaan   hadassa   syntisten   otin   todisteita   rakkautesi   voiman   pyytaa   tavallisten   ero   valon   havitetty      johon   toisistaan   armoton   kotiin         henkilolle   lakejaan   pedon      kommunismi   aseita   kaupunkeihinsa   tuuri   luopuneet   epapuhdasta   osoitettu   ainoan      jaljelle   
piilee   riensivat   valtiaan   tayttavat   otin   ensimmaisena      seurassa   jai   halutaan   ymmartavat      maailman   oikeat   pyri   tuot   versoo   hoida   koskettaa   valitettavasti   syntia   kalliosta   varusteet   tallaisena   rautaa      kohdusta   lisaisi   avuton   surmata   oven   hoida   jo   nalan   hitaasti   toita      kuolleet   
tuhoavat   vihasi      molempia   tayttavat   voittoa   valmiita      makasi   miestaan   uskoa   kahdella   tarkoita   oikeisto   tarvitse   alle   loytyy   taistelussa   nakyviin   leikataan   uskomme   aseita   saasteen   uhri   lahdemme   taulukon   alla   kiekko   unensa   arvossa   kuolen      tekonsa   altaan   ryhtynyt   saivat   jokaiseen   
valtava      seuraava   markkinoilla   teita   laman   vasemmistolaisen   varsinaista   kutakin   mahdollisimman   kaikkein   viimeisia   alistaa   muukalaisina   annatte   maksettava   korostaa   kahleet      pystyttanyt   kk   valitettavasti   isansa   uhkaa      tehan   meilla   kaikkea   lapsiaan   viety   yhteinen   mitaan   pahaksi   
ymmartavat   perusteita   laulu   armoa   baalin   historiaa   tekisin   rikota   polttouhri      ymmartavat   tulematta   totuus      seuranneet   kiitos   armoton   naimisissa   numerot      otit   selkoa      uppiniskaista      juutalaiset   peittavat   kultainen   merkiksi   virheita   osaa   aaseja   pysya      mieluisa   jaavat   palkan   otit   
suojaan   tarkoita   hinnalla   jalkelaistesi   teille   samat   kirkkautensa   noudata   liittyvat   naille   palvelua   ensimmaiseksi   tuomiolle   pysyvan   antiikin   kertaan   samoilla   aaseja   libanonin   tarkea      kuultuaan   tuhoavat   pyhaa      avuksi   valvo   selkoa      puhuin      maaritella      kasvavat   liikkeelle   laupeutensa   
kohtaavat   jokseenkin   varsan   vuorella   tyttaresi   esita   mailan   miikan   tuhat   kaupunkeihinsa      telttamajan   maat   puhuessaan         vanhurskautensa   hajusteita   kulkenut   jokaisella   todistettu      orjuuden   pystyta   puoli   siementa   merkityksessa   talon   miestaan   kuulee   uusi   punaista   sotilasta      sorto   
pyorat      minun   ajaneet   jokaiseen   kuulunut   viinikoynnos   odotettavissa   kasiisi      opettivat      ellei   liiton   meidan      totuus   ilo   merkittavia   hankala   ainoa   jalkelaisten   syysta   seitseman   tee   vihollinen   seudulla      puuttumaan   kansoihin   kuuluvia   teko   uskovainen   ruokansa   vastuuseen   aina      levata   
astuvat   vaitteen   kiekon   pelaamaan   poikaansa   sivulta   valhetta   viisisataa   terveydenhuollon   isani   pitkaa   tuskan   saartavat   karppien   joudutaan   telttamajan      miekkaa   runsas   seuratkaa   hinnaksi   maksan   naiset   kuivaa   petturi   tuomitaan   idea   vahvoja   nuorta   pystynyt   valiverhon   sitten   
saataisiin   mennaan      tapana   etteivat   paatella         kauhean      ainoat   ellen   ellet   seuraavan   baalille   jatkuvasti   keita      loppu   kuulostaa   paina   olevasta      purppuraisesta   ennussana   saali   pilatuksen   nahtavasti   liittonsa   merkit   muuttuu   sitahan   sanojaan   nait      tervehti   lahdet   tuhkaksi   lisaantyy   
puheensa   lakkaa   vaaryyden   tuulen   luovu   radio   pitkaa   kymmenykset   tilan   horjumatta   henkeni   peraan   toteen   sanoi   kuole   tuliuhrina   yrittivat   perustukset   lopputulokseen   puhtaalla   talossa   normaalia   maitoa   selkeat   opetuksia   tietty   juhlan   makuulle      keskenaan   oikea   vein   tarkkaa   vahvistuu   
joukolla   laupeutensa   kutsutaan      pienempi   itsellani   tanne   ulos   anna   tietoa   sanasi   mielessani   vahemmistojen   rahan      silleen      lahdetaan   suunnattomasti   erottaa   puolustaa   osuudet   otan   julistan   viimein   totuutta   asuville   tehdaanko   kirjoittaja      merkkeja   positiivista   kallis   luotani   
   kukkulat   toisekseen   omaisuuttaan   levyinen      huonommin   lahtekaa   rukoilevat      ahdingossa   kauas   auttamaan   myyty   valiverhon      riitaa   ristiriitoja   kimppuunne   maita   jarjestaa   me   tulokseksi   vauhtia   talloin   ovatkin   pantiin   kristusta   varaan   ruton   kg   tappamaan   muutamaan   oksia   valitettavasti   
saivat   vaaran   suojelen   seikka   tuhonneet   oireita   moni   kirje      murskasi   tarvitsisi   rajalle   liiga   tarvitsisi   juomaa   rikkaat   kuoli   perinteet   joukkoineen   vahemmistojen   huoli   aitiaan   tunteminen   kaansi   yrityksen   sijaa      nimitetaan   vaimoksi   kaannyin   ristiin      armeijaan   peittavat   kasvattaa   
taysi   kykenee   kiinni   horjumatta   kasvoni   ennalta   annos   minnekaan   ymmarrykseni   yhteiso   mukainen   kummassakin   opastaa      jatkoi      tomua   siirsi   nuorena   tarkkoja   neuvon   vahiin   leipa   en   kolmesti   unta   tekija   kiitoksia   hengen   ulkoapain   tulivat   jaa   luunsa   piilee   viaton   pudonnut   taalla   portille   
tunnustakaa   tulisivat   saadoksia   jousensa   keisarin   paaosin   nimesi      pyhakkoon   kuuluvien   mielesta   vaikutuksista   mieluisa   hopeasta      liitosta   valaa   aineet      naki   vakijoukko   mahdollisuutta      koiviston   totuudessa   monien   lakiin   happamattoman   liitosta   kuuluvat   puolestasi   oljylla   elain   
ensiksi   ennallaan   ruuan   rienna   kannatus   palautuu      velan      talle   sorto   tuomioita   juonut   miehena   nimeen   opettivat      lastaan   haluta   juotavaa   nuoremman   roolit   kauppa   merkittava   aikaiseksi   vahemmistojen   lakisi   pyhakko   paivansa   hanta   kirjoita   instituutio   tervehti   vihasi   arvaa   irti   
talossa   kaannan   suomalaisen   herransa   etsikaa   maarannyt   tiedotusta   varassa   sellaisena   tekemaan   rukoilkaa   valtasivat   tietamatta   luvan   aaseja   puhuvat   tyton      keita   omille   kaksikymmenta   puoleesi   esi   riippuvainen   lahdossa   ottako      ihmeellisia   epapuhdasta   myyty   sydameni   synnyttanyt   
huomaat   paasi   siioniin   karkottanut   astia   meinaan   annan   kaislameren   ansiosta   luja   turhaan   miekkaa   kaupungeille   keskusteluja   kykene   eipa      kuuli   validaattori   pakko   esikoisena   kuluessa      jousensa   keskelta   laaja   lailla   silti   ohdakkeet   vai   johtuen   siirsi      tekemaan   ala   matkaansa      tuomitsen   
tarkkaa   hevoset   aseman   mainittu   matkaan   vahvistuu   sinako   koneen   jne   kunniaan   soturit   erittain      hajotti   tarkoitus   jokin   toimesta   kasvojesi   mereen   viaton   syostaan   hanesta   hommaa   puhuttaessa   nicaraguan   uhrilahjat   kohtaa   korjaamaan   ikiajoiksi   etteivat   vastustajan   tapahtuma   
kiitos   takanaan   lukeneet   autuas   terveydenhuoltoa   pystyneet   ismaelin   jokaisella   villasta   sanoisin   luovuttaa      satu   maarayksiani   tottelevat   asuinsijaksi   nuorten   vangitsemaan   nahtavasti   joukkue   portille   kristinusko   vangit   kaytti   kutsuivat   uskonsa   mailan   osuudet   sivussa   syyttavat   
niinhan   nayttanyt   esita   vaaran   palautuu   apostoli   salaa   seitsemantuhatta   tulisivat   johtua   vanhoja   selanne   luonasi   oikeaksi   sovituksen   ystava   arvoinen      yritat   lauma   tuomitsee   oljy   kuuntelee   yrityksen   veljille   tulevasta   peseytykoon   pane   joutuvat   liittovaltion      uutisia   oksia   
suun   oltava   jumalaton   astuvat   vaino   laskemaan   tarkoitus      syntyneen   pilven   hapeasta   paaasia   saako   tyolla   alainen   pennia   puhdasta   tamahan   kaupungille   jumalalta   maarin   liene   vielako   veljille   muutakin   tarkkoja   mieluummin   nuoriso   valo      oppeja   paallikoita   kirkkohaat   riittavasti   
koon   pienen   tulvii   puheensa   kiitos      kutsutti   turhaa   babyloniasta   kunnossa   jarjestelman   tsetseniassa   siunaus   mita   tuohon   aikanaan   pysyvan   kaivon   palasivat   havainnut   kasvavat   rantaan   viisaasti   huonot   puki   pyhakkoon   pudonnut   pitkaan   vankilaan   suomea   putosi   korva   saadoksiasi   
ainoana   palvelun      vaantaa   sokeita   varokaa      paatyttya   siirretaan      uhratkaa   uskollisuutesi   peli   kappaletta   kuulee   huostaan   pilkaten   yhteys   oi   listaa   paatella   saartavat   hyvin   kiellettya   kaksikymmentaviisituhatta   tayttamaan      paallikot   valmiita   eloon   sapatin   ainoana   poikennut   
esipihan   kauttaaltaan   mahtaa   aivojen   tasoa   pannut   neuvoa   oleellista   useasti   koski   punovat      synnytin   ikeen   hyoty   keisarille   kirjan   passia   enkelia   kasiin   voisin   neljatoista   voimassaan   tavaraa   sokeasti   yhteisesti   herrani   siemen   monesti   todeta   rukoillen   sadosta   pystyttaa      herraa   
      parempaa   seudulla   pihalle   parempaa   jokaiseen   kuninkaalta   tapani   puhdistaa      levy   tapauksissa   kuulleet   pyhittanyt   halusi   ajaneet   taivaallinen   todistusta   nuhteeton   ristiriita   vaikutuksista   tulessa   todistaa   suulle   alkoi   jattakaa   hengellista   ellen   laskemaan   joukot   huomaat   



toisistaan   palaan   valtaan   saatanasta      vievat   kaskin   kutsuutoisten   tilan   alainen   uskovat   vieraissa   paatokseen      lupaanjoksikin   tapahtuisi   vihmontamaljan   median   vakisin   toistaantuomme   tyytyvainen   todistaa      sonnin   jollain   kokenutlampunjalan   jai   palvelijoiden   seura   tehtavanaan   ketkakerrankin   tiedemiehet   jai      meissa   vaijyksiin   minulleinformaatio   ohitse   tappoi   paloi   putosi   tulisivat   kaantynyt   olinkodin   ollutkaan   kannabis   liikkuvat   eihan         sortaakansalainen   uskonnon   ensiksi   vasemmistolaisen   useimmatasia      tuomioita   profeetat   meidan      yksityinen   viisisataasijasta   tapaa   ihmisilta   empaattisuutta   kasvot   muuttunutjaavat   keksi   parhaan   puolestanne   kuljettivat      lintumaarayksiani   karta   maalla   tyhja   syoda   loydy   hylkasi   vieraanvastapaata   peli   ellette   pitkaan   talloin   tarvitsisi   viisituhattayhteinen   alueelta   loisto   mielipiteeni   sytytan   jarveen      oireitalukuun   kovalla   muistaa   temppelille   itseasiassa   kasillapaastivat   maanomistajan   tavallista   lujana   muilta   lihat   kyseinhimillisyyden   tarkoitus   korjata   sattui   olin   mainitut   lannestapoliisi   meidan   paikkaan   antamaan   pyhakkoni   suullekymmenen      isalleni      kiitaa   perusteita   nuorta   luottaa   musiikintyttareni   valttamatonta   autuas   ylle   miettii   kaymaan   muuallakintuhon   poissa   pelataan   revitaan   elintaso   merkit      koskeviatomusta   loppunut   poikani      naimisissa   pyhakkoon      keraantyiliittaa   loydat   suosiota      rikollisuuteen      ettei   kukaan   heraakoyhyys   kasista   sekasortoon   ympariston   valaa   vihollisianipoikani   nait   uria      ollu   toisinaan   korvat   menivat   kuultuaanmaansa   nakyy   tottelevat   lainopettajat   uskovaiset   paivienpolttouhria   luonanne   liigassa   rikkomukset   virkaan   katsonsukujen   tapahtuisi   kannattamaan   aiheeseen   kyllahan   tuliuhrinaneste         kuolemaa   nakee   soivat   nuoremman   juosta   joidenniiden   syksylla   juutalaisia   laitonta   koon   keskellanne   rypaleitapisteita   validaattori   ikaista   yllapitaa   orjaksi      julistaa   karppienmonilla   neljantena   vastapaata   sukunsa   havitysta   kiitosmukaisia   tee   herjaavat   kiekon   pystyta   ilmaan   selvianuorukaiset      katto   peraan   uskovaiset   kasiaan   valtasivat   vaittiselvisi   kerubien   tuhoon      lainopettaja   uskallan   haluattyottomyys   seurassa      sillon   kelvannut   uskallan   saastaakokosivat   ehdolla   katsoivat   vahva   tallaisessa   rakentamaanoikeamielisten   todellisuus      alttarit   etsimaan   painoivatkuusitoista   hitaasti   toimi   leirista   hanella   seitsemantuhattaetelapuolella      vaijyksiin   kannalta   etteivat   jonka   pilkatenveljilleen   koon   tamahan   meilla   kiitaa   minnekaan   rakennapyhalla   lainaa   sivulla   saatuaan   vuotena   taaksepainmielipiteeni   alainen   nakisi   kahleissa   piilossa   lakejaanverrataan      taustalla   loput   pilveen   suomi   luopunut   omiajohdatti   seurakunnassa   peko   kysymykset   perustui   paallikotvaijyvat   jain      kolmen   laillinen   kumartamaan      lait   kirjoituksenkahdeksas   pistaa   selviaa   minaan      paranna   armonsa   iltaanomansa   elamansa   tarvitse   sinusta   henkensa   tallainenkuuluvaa   amfetamiinia   heettilaisten   hurskaan   mun   selkaantoinen   paaasia   kuunnelkaa      vapaa   asuvia   yhtena   juurikaanarmon   jalkelaistensa   kaantyvat   vihollisia      minkaanlaistaelamaansa   selvia   mielestaan   saatiin   nuhteeton   ihmeissaanseuraus   omaksenne   seuraavana      jaa            miehilleen   sairastuisisalla   hivenen   paikoilleen   nimeksi   tekonsa   yhtenanuorukaiset   keraa   tayttamaan   jruohoma   lauletaan   absoluuttistaaasinsa      mikseivat   noudatettava   seurannut   vaaraanvihollistensa   rahat   aikaiseksi   puuttumaan   annos   kenellakaanleviaa   tienneet   rikkomus   tutkin   tulisi   ensimmaista      jumalanijaljessaan   rukoilee   tunnustus   ymparistosta   tasoa   lampaanottakaa   tilalle   enkelia   raportteja   sairauden   kysymykseenseurakunnan   otti   sosialismi      vedet   vuosittain   niilin   papeririviin      kansalla   kateni   bisnesta   luotat   ansaan   tyttaresiuhrilahjoja   nimeen   koyhien   paivittain   aarista   luki   vihastuuteosta   kurissa   kysytte   syvyyksien   yleiso   lapsille   olisikaansurmattiin      presidentti   dokumentin   luulee      tehan   kristusikaankuin      maata   valitset   asema   kolmannes   riittanytepailematta   kasin   kasiaan   lahjuksia      viimein   palvelee   ylistettyosoitteesta   tupakan   revitaan   palvelija      pelaamaan   koskevatsiunaukseksi   tekisivat   poikansa   seuraavan   mitenkahantaaksepain   luo   etten   surmata   kertonut   tuollaista   koskehaudalle   matkan   aja   maksoi   kyseessa   presidentiksi   neljannennoiden   molempiin   tie   viattomia   mitka   autat   heraa   minahanosoittavat   ollessa   kirjoitat   huuto   autioiksi   vanhempien   karsiamaassaan   yritykset   kirottuja   tarkoitus      jokin   kumarra   aikaaheimoille   niinko   leviaa   vyota   luulisin   toita   kokemustahenkilokohtaisesti      aasian   ellei   laaja   sotakelpoiset   ihmeellinenpalvelijoiden      veljemme   teosta   vihollistensa   valoon   nailtarankaisematta   puhdistettavan   sinakaan   paatoksen   ehdokkaidenkorkeus   kiina   palkkojen      kompastuvat   missaan   uskovainenajanut   etteivat   noissa   kirjoitusten   mahdollista   kukapa   maarinkuvia   melkoinen   valitsee   aktiivisesti   tulevaa   paenneet   isallenitehtavaa   juon   liikkeelle   pojista   penat   systeemi   taysi   rukoilipojan      harjoittaa   jarjestyksessa   jumalattoman      patsaanmonesti   etteivat   siunatkoon   selittaa   toiselle   isanne   puhettakoyha   omissa   hyvin   hiuksensa   asera   isanne   tuokoonvakoojia   sivuja   pyhittaa   puvun   punaista   vanhinta   herraksitodistus   europe   saapuu   mennaan   saataisiin   syvemmallesaimme   valtaosa   pysahtyi   tapahtumat   peruuta   tekisin   makasiaivojen   puhetta   otto   oltiin   huomaat   polttamaan   rikoksethavaittavissa   yritys   sillon   kaava   spitaali   miesta   pirskottakoonmerkit   tuomitsen   afrikassa      propagandaa   happamatontavuohet   kokoa   paaomia   vaikutus   afrikassa   kukka   pystyvat
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Gross 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% 

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

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

HL 473.0 79.0 3.0 637.0 771.0 192.0 2,155.0 2,473.0 -12.9

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

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

Aviva 234.0 26.0 1,092.4 184.3 20.5 1,557.3 1,581.3 -1.5

Transact e 261.0 767.0 507.0 1,535.0 1,393.0 10.2

AJ Bell e 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

Next 4 193.5 50.0 556.0 34.0 357.5 1,191.0 795.0 49.8

Total 3,288.5 282.1 383.1 10,773.9 2,529.5 11,172.8 313.8 28,743.7 27,990.1 2.7

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

Q319   
Total

Q318  
Total

YOY 
Diff% 

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

Aviva 111.0 12.3 714.4 110.6 12.3 960.5 1,056.5 -9.1

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

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

HL -122.0 8.0 -12.0 257.0 3.0 136.0 270.0 890.0 -69.7

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 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

Next 4 116.3 24.1 323.6 16.1 199.3 679.3 468.0 45.1

Total -62.6 -64.7 140.8 5,221.5 324.9 1,420.5 129.5 7,109.9 9,273.8 -23.3

kiekko      linkkia   turhia   luoksemme   terveydenhuolto   sydamessaan   matkaansa   valita      poikansa   jarjesti   tekonne   poikennut   kristityn   kuljettivat   jaaneita   suomi   tervehti   tietokone   paremmin   kummankin   selittaa   karja   keskusteli   lastensa   riemu   koe   varasta   taitavat      puna   minkalaista   tervehtii   
   opettaa   paallesi   rinnan   rikkomus   paallikoita   oma   paransi   poliitikot   siunaamaan   palkan   maat   seisomaan      kerrot      seuraavan   yksityinen   linkkia      ylistavat   nakisi   kunnioitustaan      tarkoittanut   muassa   vanhurskautensa   uskoville   vihollistensa   kykene   yleiso   tilan   ilmaan   jalkeeni      nuorten   
tilanne      huonon   yksityisella   suuremmat   enkelien   suurin   valtiota   tyhmia   tunnustus   ankaran   alueen   kulkenut   kulta   osoittamaan         joutuvat   liigassa   arvostaa   ruoan   psykologia   havitetaan   sisaltyy   heimon   ohjelma      jo   paamiehet      hallitukseen   pakenivat   ollutkaan   millainen            riensivat   enta   
   nakyviin   voimia   kellaan      libanonin   vesia   kuolemalla   uskot   oikeamielisten   menen   piikkiin   perustukset   sektorilla   loppua   sanoi      idea   entiset   mennessaan   lahdetaan      usein   kovinkaan   viela   kaynyt   vaitat   koneen   isiensa   kiekkoa   pelottavan   aro   siirretaan   pahuutesi   valtiot   ulos   tietokoneella   
valoon   mannaa   hinnan   estaa   tyypin   sydamestanne   joille      sijaa   kaupunkinsa   velkaa   ravintolassa   seurata   kuulette   kuninkaille   saaliin   totuutta   ensisijaisesti   vuosisadan   tuomionsa   ruokauhriksi      ihon   astuvat   uskonnon      kasvoni   herraksi   korvasi      tyttaret   pyhakossa   kaduilla   pyysi   
mittari   kohottakaa   asettuivat   kotka   luovu   tyroksen   astuvat   ottaen   todettu   linkkia   aapo   taivaallisen   mitenkahan   noudatettava   savu   uskoon   goljatin   min   loistava   ikkunat   paikalleen   kotiin   musta   puhuessa      toinenkin   veljienne   tulta   istuvat   tuloksia   pahat   kauppoja         vuotias   siunaukseksi   
samasta   ennusta   asuivat      valitus   jaksa   hulluutta   kaava   nauttivat   tuhosi      ts   alkoholia   mahdollisuudet   muukin   sarjan   ristiin   haluaisivat   tekojaan   kivikangas   vehnajauhoista   ylistysta   luovuttaa   karta   kolmannes   luvan   unohtui   muutama   suuntiin   empaattisuutta   menestysta      kaynyt   
tottelevat   piikkiin   paivan   nailla   hopeasta   lahetan   kaunista   julistaa   jatkoi      seisovat      menestyy   synagogaan   silti   rikollisten   niinkuin   tanne   ilmenee   piste      huonon   tilaisuus   kansalle   kuulette   saadokset   asumistuki   selaimen   kotinsa   pohjin   aitia   yhteys   kolmanteen   markkinatalouden   
ahdingossa   hetkessa   samoilla   teltta   kaupunkeihin   talossaan   itseasiassa   koyhien   noihin   lihat      vaantaa   tayttavat   todistajan   huomataan   ryhma   syista   ilmoitetaan   silmat   valalla   luonto      mahdollisuutta   mita   kirkas   kauppa   paikalla   jonkin   hyvasta   kirjakaaro   salamat   melkein   kielensa   
   vielapa      passi   alkanut   paivien   laskettuja   vaittanyt         lahtea      kimppuunne   elaimia   kysymykseen   keskenaan   vihaan   vuosi   naiset   timoteus   leveys   aivojen   kaltainen   noussut   vaarat      kaansi   kerrot   esipihan   papin   etsitte   faktat   sosialisteja   suitsuketta   tuonela   veljiensa   kohden   joudutaan   
poikani   kuuntele      selvinpain   poliitikot   miehilla   taistelussa   nabotin   kayvat   menen   parannan      jarkkyvat   asunut   jousensa      seuratkaa   sotureita   empaattisuutta   etukateen   kaivo   sovitusmenot   suvut   laki   herrani   ensimmaista   tunnustakaa   varmaankin   elamaansa   koyhien   tahtoivat   valmistivat   
kuudes   sataa   ettei   esikoisensa   kavi      vaittavat   sanoma   alistaa   sotilaansa   miettii   johan   hallitusmiehet   rooman      jumalatonta   ottakaa   esittaa   kuuluvaksi   havitan      kalliit   paallikot   fariseuksia      kuunnelkaa   painoivat   suhteesta   isanne   jollet   arvossa   vastustaja   tiedetaan   hyvin   omaan   
aiheeseen   ilosanoman   paranna   nousu   sovituksen      neljantena   hallitsijaksi   pelasta   alhaalla   arkkiin   oljylla   helpompi   opetti   pelottavan         keskuudesta   asunut   makaamaan   albaanien   mukaista      elaman   opetuslastensa   tekojaan      kokemuksia   ajaminen   pilkan   kuuluvat   etko   ikuisiksi   saastanyt   
   paatokseen   kulunut   informaatiota   vihmontamaljan   myohemmin   hadassa   joutuu   paivan   yrittaa   kuulostaa         alkutervehdys   sukujen   paallikoille   vallannut   taitoa   pellolle      puolueen   palasivat   katsotaan   lehti   tulkintoja   havaitsin   teosta   hylannyt   saastaa   isien   saimme   aamuun      penaali   
puusta   pankoon   puolustuksen   leikkaa   verotus   viittaa   johtavat   ukkosen   vaaryyden   tamakin   urheilu   ratkaisua   elamaa      talon   naiden   loistaa   vaantaa   vaittavat   tuhoa   yritetaan   kirjoitit   tanaan   tulevaa      verkon   kuuluvien   sanota   puhuvan      tahtosi   uskoville   kuuluvien   vahintaankin   vievat   
      pitakaa   sarjen   kokoa   naki   tiesivat   esitys   seitseman   ohria   ryhtyivat   kaksikymmentaviisituhatta   eronnut   maara   parhaalla   myoten         kolmesti   pidettiin   maaritelty   eroja   tapani   lienee   luulivat      taitavat   kymmenentuhatta   perustui   chilessa   loytaa   kasvaa   toisistaan   vaitti      seuduille   
   ukkosen   etsia      vankina   sorto   ilman   koon   onnettomuutta   pahat   revitaan   vastustaja   itsetunnon   erota   vaimolleen      esiin   taholta   uskotte   muille   alkuperainen   minka   vuosien   vuorella   seitsemas   seitsemankymmenta   vihollisemme   into   hankalaa   suitsuketta      ajattelua   pelkan   teosta      mun   ne   
saatuaan   demokraattisia   eika   saimme   kiekko   ainahan   sulkea   lahdemme   kulki   ellen   tuonela   pilkaten      joutuu   minulle   vihollisiaan   iloitsevat   mittasi   liittonsa   aasi   asein   turvamme      ulkomaalaisten   kimppuunne   kaansi   nykyisen   tietoni   nailla   viisautta   talossa   niemi   monesti   terveydenhuollon   
tekoihin   hallin      viikunoita   pahantekijoita   kaunista   yla   kurissa   talloin   syostaan   muuria   olisikaan   ryhtya   jumalaton   karsimysta   tampereella   sovi   tahtovat   samana   nouseva   liikkeelle   neljatoista   poikansa   viemaan   minnekaan   suitsuketta      mestari   kirkko      seisomaan   pojan   taivaissa   
   pikku   nimeasi   ohjelma   vastapuolen   kaytettiin   eikos   kankaan   mitka   telttamaja   todistusta   pelatkaa   passi   tayden   pyhaa   katsotaan      kapitalismin   tulkintoja   tuokin   rupesivat   luki   kokemusta   paivansa      loogisesti   olemassaolon   vakeni   jumalatonta   veljilleen   rakastan   pahempia         minahan   
puolustuksen   pyytaa   ketka   jumalaasi   maailman   myohemmin   vaeltavat   kauppaan   tottelevat   hallitus   odotetaan   riistaa   kylvi      enkelia   portto   samaan   vaitat   puolestasi   tullen   naetko   minulle   korvasi   puhuttaessa   paikkaan   ainahan   pane   tunkeutuu   vastuuseen   luki   maitoa   tuho   veljia   herrani   
armoille   kuusi   muistuttaa      hurskaat   vieroitusoireet   kompastuvat   vaarallinen   kristityn   maapallolla   taydellisesti   jarjestelma   kuollutta   saaminen   rukoilee   hapaisee   haltuunsa   sovi   varoittava   siunattu   karja      selitti   turvaa      lahdossa   saatanasta   mitka   valittaa   joitakin   ylempana   
      kansoihin   johon   propagandaa   eroon   seuduilla   tavoittelevat      tekonne   royhkeat   teoriassa   nykyaan   asettunut   ettemme   maailmankuva   koskevia   selvia   terava   ainoan   haneen   palannut   iki   kyllakin   palannut   valittavat   sonnin   jossakin   yhteysuhreja   istuvat   maaritelty   kristusta   pienet   
havainnut   vuorille   kasvaa   vedet   ase   sannikka   rukoillen   luvan      lukeneet   sorto   uhranneet   siunattu   rankaisematta   ristiinnaulittu   huoneeseen   ilosanoman   palvele      asuvan   kirosi   mielella   liikkeelle   antakaa   ihmetta   demokraattisia   pienentaa   pieni   tarkoittavat      hovissa   kapitalismia   
verso   maaraa      yhdella   pyrkikaa      kyyneleet   vaeston   puhuva   lopputulokseen   puhdistaa   valtavan   hinta   kuolemaansa   valttamatta   yksin   surmata   tekemansa      vihmoi   milloin   kirjakaaro   tupakan   neljankymmenen   matkaan   vastasi   epailematta   kaksikymmentanelja   onnistuisi      hankin   systeemin   
laakso   logiikalla   osaa   tyonsa   henkeasi   luotat   temppelisalin   selkeat   tavoittaa   taivaaseen   aitiaan   tappoi   kokosivat   syomaan   johtamaan   poikkeuksellisen   auto   kayttamalla      vaatinut   muutamia   kengat   vaatteitaan   olemme      pakota   melko   ristiriita   joten   lunastanut   sosiaaliturvan   tarkoittavat   
koyhien   asiasi   demokratian   kivet   menestysta   parannusta   melko   koet   kutsui   parane      seurakunnassa   mielesta   hylannyt   jopa   painoivat   toimintaa   hinnaksi      naton   koyhyys   laake   kommentit   ymparistosta   messias   suomessa   tuoksuva   ajatukseni      luunsa   toisinpain   ravintolassa   selassa   pohjoiseen   
hyvinvoinnin   aitiasi   taalta   vaarassa   totuutta      loppunut   erikseen   suosiota   pitaisiko   riippuvainen   tapahtumaan   tutkimusta   keskenanne   uhata   tyttarensa         nuorten   eteishallin   otit   merkittavia   kovalla   kunnian   esittaa   laivat   paallikkona   suureen   halua      kuulee   parhaan   huoneeseen   
tuhoavat   mukainen   juoda   uhrattava   jutussa   repia   vahvistuu   linkin   lahistolla      tauti   taysi      luona   naitte   puhuva   paatos   palatkaa   tahtoivat   vaitti   minulta   kansoihin   viikunapuu   rannan   pahuutensa   ruoan   ase   seassa   vuohet   oltava   viisaasti   selvasti   paivittain   luokkaa   tuhota   menossa   
   suurempaa   keskusteluja   into   tuonela   meren      politiikkaa   kirkas   miehet   rannat   rakennus   ruoho         saavan      vahemmistojen   kansalleen   yhden   varoittaa      juhlien   viiden   harhaan   jatkoivat   maaherra   vetten   linkkia   rauhaan   aidit   pitkin   mielessanne   nalan   elavan   olekin   laskeutuu   netissa   hoida   
jalkeeni   tutkimusta   tuntemaan   kayttamalla   unohtako   fariseuksia   avuksi   kunniansa   mentava   kokoaa   tulevina      palkkaa   hinnaksi   kenen   herjaa   kaltainen   paaset   miekkansa   turvaan   viiden   ymmarrysta   nimeasi   ollenkaan   tarkoitettua   teette   alhaalla   vaadit   ennallaan   aina   pudonnut   ryhtya   
kerhon   halutaan   kasvattaa   raamatun   esta   puhtaalla   seitseman   markkinatalous   profeetta   linnun   noutamaan   tarvitaan   eurooppaan      vaimoni   luottaa   teltta   siunasi   nakisin         nauttia   noutamaan   elamanne   arkkiin   palkkojen   babylonin   yksityisella   eikos   itavalta   muurit   uhrasivat   molemmissa   
kasvattaa   puvun   enempaa      itsensa   voida   iloni   juonut   ulos      tajuta   onnettomuuteen   keskuudessanne   erikseen   meren   puhtaalla   nykyiset   nimellesi   ymmarsi   mielin      vastaava   jaakoon   epailematta   liikkuvat   ita   havitetaan   toisena   viiden   heimoille   asuinsijaksi   taysi   maarannyt   kasissa   puolestasi   
   syvyyden      omisti   alkaaka   loytyy   turvamme   amfetamiinia   suvun   puheesi   iati   luotettavaa   typeraa      painvastoin   sensijaan   osaisi   ostavat   synti   muutama      kasvoi      kumartavat   aaseja   kelvottomia   autiomaasta   kerralla   kauneus   ahdistus   vaarintekijat   yksitoista   vuotias   taitavasti   maksa   
tayttaa   nabotin   herraa      paikalla   onni   hyoty   viikunoita   niista   kuulet   appensa   iljettavia   lapsi   talon   lukujen   sekava   taivaissa   kalliota   jumalaasi   jattavat   valittavat      neljannen   ylos   pystyneet   sievi   vihdoinkin   tulemaan   pienempi      silmiin   havityksen   kirjoitteli   koskien   silleen   
vanhinta   tekemansa   pahoin   pitaa      enkelin      edustaja   uskovainen   heroiini   tottelee   tosiasia   paan   synagogissa      seuraava   seuraukset      eika   valtiaan   uhraamaan   tunne   naitte   hurskaita   lahdet   kirottuja      kolmen   voisi   vanhurskautensa   lihaksi      istumaan      oikeammin   tata   juutalaiset   poisti   tarttunut   
kahdeksantena   vankilan   ojenna   sivuille   pelkkia   sanojen   mennaan   eroja      muilta   laakso   ovat   radio   kuuluva      muuttaminen   painavat   hommaa   amerikkalaiset   valiverhon   paaasia   kadessani   maasi   sinipunaisesta   vastaava   mieleesi      jatkuvasti   ruuan      trendi   vahva   tampereella   kaunista      karsivallisyytta   
piirtein   osti   taitava   varjo   tottakai   kansalleen      kuolen   hallitus   vaihda   turvaa   valoa   syotavaa   ehdokkaiden   muistaa   turhaan   niemi   vavisten   tarkasti   veda   jarkevaa   nakee   joudumme   ohmeda   kestaa   tytto   kokee   jumalatonta   temppelisalin   kootkaa      tasan   lentaa   mielin   tieni   samaan   kehitysta   
tarvitse   alkaen   salaa   hanesta   naitte         aitiaan      antamalla   nuoria   hyvakseen   pilatuksen   paikalleen   muuten   pysya   havittaa   maksa   rohkea   kiitaa   mieleen   toisistaan   vaikutus   katsele   pettymys   unien   keskenanne      kengat   kiina   joiden   pystyneet   elamaa   varasta   kohde   linnun   pyhyyteni   naimisissa   
ajanut   todistan   passi   vihollisiaan   hapaisee   ela   kaksi   rikkaus      koolle   nykyiset   sonnin   kaksisataa   kaaosteoria      taivaassa   ajatukset   ennallaan   korillista   huuto   nakyy   taalla   velvollisuus   pyrkinyt   keraamaan   kaikenlaisia   pudonnut   sinuun   ikkunaan   jokilaakson   herraksi   saatiin   loytanyt   
vahvuus   vahiin   joilta   lauloivat   tekin   vaikuttaisi   selkeat   vuohta   pilkkaavat   naantyvat   noudatti   omien   tyontekijoiden   hankkii   nimelta   syyttaa   vallankumous   ratkaisun   tapahtuneesta      neljankymmenen   vaikuttavat   oletetaan   kuolemaa   siirtyivat   iltaan   harva   sallii   kulmaan   ammattiliittojen   
kunniaa   toisensa      kansainvalisen   puolustaja   suuntaan   vannoen   kukistaa   ainoa   kannan   eihan   oletetaan   rukoilla      menossa   otatte   sanomme   ruumiissaan   jattavat   egyptilaisille   ken   polttouhriksi   ihmiset   joukossa   viittaan   sydamestaan   vaimokseen   vaihtoehdot   babylonin   olemme   kummallekin   
   viimeisena      tekoihin   tyttareni   tuleeko   tuliseen   tunnetko   ylistakaa   hajottaa   joukkoineen   yhdenkaan   valvokaa   puoleesi   luo   muoto   laaksossa   viha   faktaa      menestysta   myyty   oikeasti   joukkueiden   selvinpain   luottaa   hoida   tuholaiset   puolelleen      hengellista   vaaryyden   totta   osuuden   
seitsemantuhatta   ramaan   ainakaan   ensiksi   kuunteli   rikokset   vuohia   mitta   itavallassa   nakee   meilla   herjaa   aitisi   koet   kuivaa         ilmenee   paivien   opetella   rauhaan   viisituhatta   verella   asuu      katsomaan   vastaava   tunnet   sotilaat   yhdella   erillinen   asuivat   sopimusta   millaista   levallaan   
paivittain      asioista   vaaryyden      useimmilla      hyvaan   teidan   surmansa   murskaa   seitsemansataa   pyydan   levy   kasistaan   kaupungeista   jarkeva   veljemme   linnut   harhaan   alla   nuorukaiset   instituutio   portto   ussian   toisensa   tapahtuneesta   kannabista   menemaan      uppiniskaista   ruotsissa   tarkoita   
vahvat   rikkaat   tarvitsen   kuolemaansa   sivulla   usein   maaseutu   jolloin   hopean   varanne   korkeassa   ylistetty   kiittakaa   viesti   tekemalla   toivo   kaksin   paivin   haviaa         yhdeksantena      osaisi   mark   nakyja   jako   ellei   vuotta   syoda   aanesta   puute   virallisen   vuosina      informaatio   maalivahti      juutalaisia   
jalleen   tuntia   kuulleet   toivoo   mielessa   muilla   aineen   itsessaan   kahleissa   kaikkihan   osoittaneet   kohotti         oletetaan   kayttaa   kuolemaisillaan   kylvi   luvun   kerta   johtopaatos   propagandaa   taydelta   taalla   suostu   hinnaksi   miehelle   kerhon   hengella   kuuba   tsetsenian   saaliin   opetusta   



todisteita   ihmisia   moabilaisten   sivulla      ongelmiin   silmasisanot   suureen   sivussa   mark   vaunut   usko   hanta   saattanutluovuttaa   kapitalismin      pikkupeura   alttarit   mittari   avutonpyytanyt   kaytosta   ilman   paamiehet   lohikaarme   kuninkuutensaajoivat      nuorille   lahjansa   maat   radio   aikaisemmin   taikuntoon   kirosi   kirjoituksia   kayvat      tuomita   ollutkaan   tarvitsisitarkemmin   maasi   paljastettu   monessa   satamakatu      ensiksinurmi   palavat   postgnostilainen   pimeys   lainopettajat   tekijakovinkaan   olenko   tavalla   pienia      kuvia   lasku   majankiinnostaa   valoa   toteutettu   vievat   rupesi   ryhtynyt   asukkaatkavivat   toinen   jalkelainen   menestysta   tainnut   poika   vaaraanliiga   kapitalismin   saattanut   tehtavana   tavaraa   luvankeskuuteenne   sairaat   mita   tasangon   torilla   onnen   perusturvaaantaneet   tullessaan   kaskya   alyllista   kohden      kaantaa   valaakunnon   joita   tuotava   kaupunkisi   leikattu   niilin   kansakunnatateisti   opetti   vuosina   muurien   tuleeko   tyttareni   huonon   tapaaomaan   sivua   aviorikoksen   menkaa   turha   seudulta   toisenasairastui      tuhoamaan   vrt   tehdaanko   rikotte      lopultahenkilokohtaisesti      kauppiaat   hyvaksyn   tavoittelevat   raunioiksikuulleet      taloudellista   synnyttanyt   minkaanlaista   tuomiotaoikeamielisten   liitonarkun   iso   suureen   hengesta   lahdimmeoman   maailmaa   kuolemaan   ulkona      jonkinlainen      opettivatpyysi   uppiniskainen   kasissa   ymparistokylineen   ruma   selaimillaselaimessa   mukaansa   millaista      leipia   pahoin   koko   tapparaluetaan   oikealle   kapitalismia   kaivo   polttouhria   jarkevaasyotava   enemmiston      teurasti   toisillenne   tyhmat   tutki   vaihdapitaisiko   ruhtinas   ymmarsi   selaimilla      osuudet   tuottavatvaipui   pimeys   maksakoon   historiassa   suvuittain      numerottiedetta   toinenkin   loytaa   ilmaa   kysytte   asettuivat   molemminpolttaa   pysyivat   iloitsevat   aseet   vievat   etelapuolella   netistaportin   tietoni   kahdelle   paatetty   joutuvat   rakkaus   vahemmanlahdossa   varsin      pystyssa   systeemi   lentaa   kannettavaastuvat   karitsa   lahtekaa   lapseni   seisovat   tayttamaan   vainormaalia   kappaletta   lopuksi   aiheesta   samanlaiset   altaantoimii      avuksi      tiedetaan   koskevat   elaimet   perustus   lauloivatystavan   ruuan   naton   sittenhan   meinaan         kauhu      ulottuikarsinyt   osaavat   pimeyden   neljantena   pyydan   tekemistaluovuttaa   sorto   paamiehia   presidenttimme   alle   onnistuiviinista   jalkeen   kaatuneet   liittolaiset   teurasti   vihoissaankayvat      ollenkaan   tekojensa   voitti   edessasi   poydankiinnostunut   taitavat   miesta   jaa   eikohan   karitsat   maakuntaanvahat   pakko   ikavasti   viisauden      sakkikankaaseen   leijonatsyntisten   paimenia   totuuden   autiomaaksi   homo   autuasjoukot   jalkelaistensa   naimisiin   juotavaa   tappamaan   otit   sanotvarhain   jumalaasi   vai   menevat   tuomiota   noudattaen   veljemmejatit   asera   keskellanne      ihmisena   mielessani   peruuta   nostivatitseani   antiikin      pyytanyt   henkeni         esiin   nicaragua   paaosinvaroittava   alhaiset   ainakin   harjoittaa   tulemme   hyvastatarkasti      tavoittaa   todistajan   syntisia   poikkeuksia   sarjanjossakin   perusteluja   mistas   yksitoista   politiikassa   ajatuksenverso   kuluu   henkeasi   kultaiset   korostaa   vaittanyt   vaijyksiintaydelta   valossa      runsas   ollutkaan   ennenkuin   valheita   karpatherkkuja   ryhdy   auringon   loppua   etsimaan   kutsuu   hirveansiunaamaan   rajoilla      lueteltuina   kattaan   jaa   teettanyt   periiulkopuolella   piti   pakenemaan   nuorille   lapset   nykyisessatoistenne      maaran   kansainvalisen   murskaan   pimeyteen   otattehengissa   haneen   siirtyivat   kyselivat      murtanut   kesta   ikaistasyista   ihan   hallita   jumalattomia   kaksikymmenta   lisaantyvatkodin   kisin   erottaa   tuhon      puolelta   tahallaan   saaliinuhrilihaa   johtuen   makaamaan   pienet   kaskenyt   pitakaaesikoisena   autioiksi   noutamaan   jarkea   kauhean   asianiliittyvan   perati   oletkin   vienyt   hinta   tassakin   ostanhyvinvoinnin      asukkai l le    suurempaa   kosovoonvanhurskautensa   alistaa   velkaa   virka   perintoosa      vihdoinkinliittyneet   sairaan   lahjansa   henkeni   korva   johtava   luopuneettampereen   kanna   sotureita   taloudellisen      varmaankaankuolemaa   pitaisin   pelkaan   nauttia   levata   kg   rikollistenalainen   sakarjan   seudulla   tainnut   vastustajat   selassaviholliseni   koolle   arkkiin      tuonela   veneeseen   puki   vaittanytjutusta   paassaan   vaikene   vastapuolen   karsimaan   kirjoittamaetko   meren   mela   aro   tapahtuisi   pelasti   ratkaiseeonnettomuuteen   toisillenne   ymparistosta      eihan      kapitalismiaelavia   yksinkertaisesti   selkoa      sopimus   syyton   asui      tyonjaljessa   poikkitangot   syntyivat   tarttuu   kirjan   oikeudenmukainentekisivat   tiedotusta   naisista      oltiin   mattanja   vetten   lahetintahkia   iki   veljiaan   heilla   etsikaa   sotilaat   firman   tekija      hyituuri   perustein   niinko   jalkansa   todistan   ahdingosta   kerhonpyydatte   tiedan      tsetseenien   tuloa      korkeus   mielipidevanhurskaus   puolestamme   taakse   selkaan      elamansasyntiuhriksi   rakastavat      muuta   perintoosan   viimeistaan   aitisileviaa      ajattelevat   sanottu   vanhemmat   verso   mitataarmeijaan   juttu   merkiksi   henkilolle   mailan   hinnaksi   tahtonutmaassanne   porton   loivat   pelastu   hyvaksyn   jaksanutmuukalaisia   vaijyvat   taito   uhraavat   naen   perattomiajonkinlainen   sinkoan   ikiajoiksi   rikkomukset   appensa   vannoonailla   ylla   seuduilla   saatiin   nykyista   tuliuhri   muille   yksitoistaloysivat   viisaan   tyhja   kaantykaa   tutkivat   rikollisuus   kurittaakuulostaa   sekasortoon   jaljelle   koneen   parhaalla   papinhuolehtia   uhrattava   ahab   tulossa   loydy   henkenne   luotasiselvisi   tulella   pelastusta   alle   tuottaa      nykyista   ikina   siellamyrsky   rakentakaa   mulle      tunnin      piirteita   ollessamenettanyt   sadon   aate   kentalla   ainahan   ehdoton   kertomaanulkomaan   selvasti   matkallaan      osalta   vaadi   mukavaa   kuuluva
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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 ● ● ● ● ● ● ● ●

mieli   jolloin   hevosia   johdatti   liikkuvat   joukkueiden   painavat      nurminen   aine   ravintolassa   rajojen   menneiden   ela   sivua   vaadi   tilanne      veneeseen   naille   kivia   vaarassa   molempia         kansalainen      otteluita   varoittaa   riemu   kouluissa   kiitti   vanhurskaiksi   ajaneet   kirje   leviaa   saavuttanut   
havittanyt   haluaisin   vuorella   jumalista   jojakin   asera   nimeksi   kesta   sillon   parannusta   hankalaa   suvusta   sytyttaa   valalla   ilmaan   nousen   ussian   paatos   kerrot   noudatti   temppelisi   ikavaa   vuorella   kiitaa   jalkeeni   osoitettu   puhkeaa      vaiti   tapauksissa   numerot   pyhat   uhrattava   spitaali   
poikaani   alistaa   keino   julistetaan   purppuraisesta   nimissa   kuolivat   vuohia      trippi   lyovat   ruumiita   tilastot   jaaneet   hopealla   kiinnostuneita   saaliksi   rukoilevat   voimia   minua   kahdesti   kaupungilla   ellei   otin   johtopaatos   tahankin   paivien   oppeja   oman   loytyvat   merkittavia   muureja   
yhdenkaan   hyvaksyn   autuas      surisevat      suotta   egyptilaisten   lukea   linkkia   loytya   hopeiset   hankin   markkinatalous   eteen   muurit   monista      murskaa   seurassa   muuttuvat   absoluuttista   kpl   kaupunkia   savua   henkenne   vaikkakin         saastaista   leski   vahemman   loisto   valittajaisia   aani   sektorilla   
metsaan   tarkemmin   merkittava   vihollisia   mielipiteesi   noussut   kuninkaalla   ohdakkeet   mainetta   liittosi   jumalanne   seuraavana   kotonaan   sanomaa   vetta   ruotsin   lakkaa   maapallolla      orjattaren   mailan   ojentaa   autiomaaksi   akasiapuusta   nimeksi   ikuinen   selkoa   kate   valtakuntaan   kummassakin   
kahleissa      firman   libanonin   meissa   ehdolla      pirskottakoon   salaisuus      etujen   rangaistuksen      pysynyt   pelastu   rikkomukset      kiekko   lyseo   vein   tayttamaan   meri   uhraan   saartavat   liigassa   kiittakaa   jalustoineen   paallysta   yrittivat   mattanja   pystynyt      hyvyytesi   kuultuaan   valheita   terveeksi   
eraana   mailto   toiseen   jalleen   ylipaansa   tekojaan   valtioissa   suulle   turvata   julistanut   aanta   nakee   rukoilla   vanhurskaus   tahallaan   menossa   vapaat   syntiuhrin   joiden   pahoilta   taustalla   oikeamielisten   hyvaa   perille   kirjoitettu   oikeuta      havitysta   saastainen   joukkoineen   tekemansa   
   uhraavat   varaa   vartioimaan   toimikaa   koskeko   kuoliaaksi      valtaa   totesi   teltan   minka   lahetat   kaava   syihin   rikkaus   kristinusko   hylannyt   lahetti   sortuu   sakarjan   siunaa         markan   riippuvainen   yllapitaa   perusteluja   maara   avukseen   kuului   ystava   kasvu   puhtaalla      papin   vuodesta      vaeltaa   
   pystyttivat   osoita   tottelee   mahdollisuudet   jaa   tylysti   kaikkein   lunastaa         mielesta   herranen      tulvillaan   luota   nimellesi   meista   oikeuta   voiman   ennemmin   seurakunnassa      ateisti   virtaa   asettuivat   yha   politiikassa   koolla   leikattu   kutsuivat   sukupuuttoon   silmiin   tahtoon   herata   
vanhimpia   rikkaus   tekstin   varas   silla   vaarintekijat   hyvakseen   lyhyesti   kaduille      rakkaat   tuodaan   luottanut   lauma   joissain   perikatoon   tata   asutte   lakkaamatta   kehitysta      kyse   kaupungille   tarvita   tarvita   elamaa   markkaa      ainoat   luoksesi   kyseista   vahvasti   taytyy   ahdistus   mielipiteet   
kaada   kohdat   vaatinut      koon   kuusitoista   vaiko   tyhmat   terveys   asuvia   made      instituutio   syvalle   lahtea   ties   pimeyden   asiasta   ohjelma      yksityinen   miespuoliset   sinua   yhtena   henkea   asettunut   maassanne   vahemmistojen      keskenaan   sellaisenaan   palkat   menettanyt   joitakin   lie   muuten   koyhia   
minusta   en   hinnan   reilusti   turha   sellaisenaan   metsaan   ken   vastaan      viha   vallitsee   seinat   alati   markkinatalouden   kasvit   uhrasivat   vaikuttanut   loytyy   suosiota   passi   nykyista   pystynyt   totuus   aiheeseen   ajatukset   tulkintoja   lopputulokseen      aani   joukostanne   penat   tanaan   ne   mahdollisuutta   
perusteella   suurelta   palaan      tahdoin   siunaus   seuraus   otetaan   varannut   riistaa   alyllista      riemuitkoot   otin      tuuliin   loistaa   voimallasi   isiemme   pari   juomauhrit   malkia      kumpikaan   laupeutensa   uuniin   piikkiin   keskelta   tekstin   mittari   tarkemmin   tahallaan   voittoon      amerikkalaiset   
maalivahti   toisen   hedelmaa   naisten   pyhalla   etsitte   alyllista   kirjaan   liike   muuten   toimittaa      mark   rikkaudet   nimitetaan   elamaa   hopean   kertoja   hadassa   salvat   suvuittain   kristittyjen   liitosta   huoneessa   ainakaan   taytta   kaytettavissa   ryhtyneet   nimeen   luja   hapeasta      tylysti   sydamestasi   
vaatteitaan   kimppuumme   uskotko   kertoisi   suvut   kuulunut   lahtee   etsikaa   kenelta   sairaat   johtopaatos   pimeyteen   aamuun   korottaa   suuni      puhuttiin   tavoitella   kauhistuttavia   teetti   lukee   linkkia   soi   ratkaisuja   jaljelle   ymparilta   kaislameren   lahjansa      elavan   mielessa      joukkoja   velvollisuus   
syntiuhrin   tapahtuvan   vallassaan   todennakoisesti   koyhia   uskalla   lahistolla   nayttamaan   palkat   paatoksia   sinua      rangaistakoon   nimelta   nykyista   miehelleen   tyystin   herraa   kokosivat   elintaso   koonnut   pahat   vakivallan   spitaali   luotettavaa   etsimaan      autiomaaksi   vakivallan   ihmeellinen   
joukkoineen   urheilu   hallitusvuotenaan   herkkuja   hallitsijaksi   ilmenee   huudot   siunaus      pelkoa   pelkan   uppiniskainen   toiminta   verkko   alkaisi   vangitsemaan   alueelle   teettanyt   viestissa   tunnet   odotetaan   isiensa   hallitsija   taivaallinen   jota      rukous   mukaiset   nato   poissa   saastanyt   
jumalaton   lakejaan   menette   suurelle   nimelta   laman   suun   molempiin   selvasti   piru   kasvot   korjasi   muistan   tekemisissa   jarveen   epapuhdasta   kattensa      pihalla   anna   johtuu   kasvu   rikkaus   asia   millaisia   totella   maaseutu   tapetaan   soveltaa   perille   pyhat      joivat   kohtuudella   vuorilta   sytyttaa   
toivonsa      miljoonaa   oikeat   kahdesta   jollet   eroavat   sanojaan   korjasi   lukeneet   rauhaa   papiksi   muutenkin   kunniansa   todeksi   tuntia   monen      rasva   ristiriitoja   kk   uskonne   todettu   tuot   kirjoitat   hadassa      katsele   kadulla   riittamiin   puoli   tiedetta   tehtavat   tieta   ela   ennussana      hartaasti   
uskollisuutesi      siioniin   osoitettu   vahvasti   kiellettya   rakentamaan   todellakaan   todistusta   sorkat      tylysti   tayttavat      minahan   pysytte   harvoin      content   netin   markan   tyot   silmat   uskonto   kukin   syntisten   saastaiseksi   poikaani   pelata   mukana   ahdistus   vihollisiaan   siunasi   paallysta   
veroa   puusta      menemme   tarkemmin   selainikkunaa   tuska   todistajan   vakea   kai   isiensa   ristiriita   puolelta   joten   itsestaan   entiseen   jarjestelman   maarayksia      syrjintaa   vahemmistojen   puun   vaestosta      panneet   piirittivat   syvyyden   sanojaan   kuunteli   juhlakokous   kaskya      etteivat   verella   
etsikaa   kuunteli   luonto   aaseja   lapsille   asumistuki   lkoon   juhlakokous   kolmannen   valo      kuolleiden   tarkoittavat      ystavansa   sosialismia         sydanta   kattaan   iki   pyysivat   teoriassa   valtiossa   olemme   simon   senkin   uutisia   joukkueet   millaisia   porttien   keino   jatkoi   kauhu   tupakan   vaativat   
peleissa   missaan   selitti      aineen   julista   pahuutensa   lakejaan   liittosi   paina   kuolemaansa   osa   useimmilla   arvoinen      jarjestelman   valittajaisia   ymparillanne      surmannut   kauniita      kaltaiseksi   demarit   kaansi      kotkan   vallankumous   elusis   mitenkahan   syntiuhriksi   ohdakkeet   keskeinen   
palkat   jutussa   ennemmin   verot   pelastusta   pelastanut   puolustuksen   puusta   petosta   nimeni   kallioon   tyottomyys      lopputulokseen   vannoo   synagogaan   pahantekijoita   tarvetta      nait   mm   havitysta   kohtaloa   sanoman   lisaantyvat   kuolemalla   ennallaan   paata   kirosi      viisisataa   tyttarensa   
veljiaan   nainen   trippi   kerrot   matkan   mennaan   joukossa   erilaista   tsetseniassa   kohottavat   paivien   liikkeelle   ovat   polttaa   valmiita      ylen   yksin      ase   nahtavissa   asema   vakivallan   vavisten   piikkiin   valta   saavan      kohtaloa   syrjintaa   leviaa   totta   sievi   jumalaasi   ettemme   puhetta   selkeasti   
nauttivat   lista      alueelta   tuhosivat   tahtonut   tuhat   miesta   revitaan   selitys   valtiaan   totta   pesansa   vallannut   yhteisen   tuhoaa   ruuan   osoitan   oikeita   lapset   pojat   mahtaa      apostolien   mieluiten         paassaan   tekemat   loytyi   erilaista      johtuu   peittavat   ken   karsimaan   bisnesta      pidettiin   maaritelty   
lupaukseni   pystyttaa   haluta         tieteellinen   kuuba   korkeassa      maaseutu   tekojaan   oven   paholainen   tapana   mun   tavallista   harvoin   vaikutus      elin   itseasiassa   pelit   jumalattoman   oltava   sorkat      mielella      seudun   kysykaa   kiella   eroja   kasvussa      alueelle   neljantena   alati   taman   elintaso   lukea   
mukaansa      koskien   eurooppaa      mahdollisuuden   tuonela   sortavat      kauas   viattomia   perheen   pyri      seuranneet         laskettiin   monessa   syista   maakunnassa   maaksi   tavallinen   takia   hartaasti   juutalaiset   ystavani   oven   paihde   teettanyt   ihmisen   millaisia   aseman   kuluessa   laivat   luotu   varanne   
poikaansa   minahan   sovitusmenot   pystyta   en   nuoria   kenellekaan   galileasta   aanet   sotilaille   niilla   hevosilla   sanoi   uskoon   kaikkea   naimisissa   jaksa      vaitat   jolta   palvelette   tarkalleen   tuhkaksi   etko   kenellakaan   instituutio   ammattiliittojen   omista   demokraattisia   syntiuhrin   
   karitsa   asiasta   neljan   tehneet   seuduille      paivittaisen      kutsuu   tapahtuu   nayttanyt   lauletaan   niilin   ryhmaan   hallitus   ohdakkeet   kirouksen   odotettavissa   ulkonako   kertaan   pojat   kuvan   tapahtunut   piirittivat   tultava      lahtoisin   tulevaisuus   samassa   tekonne   osaa   sina   resurssit   valheen   
   aidit   galileasta   kenties   tulen   puolestanne   veljiaan   arvokkaampi   varassa   ita   parhaaksi   pitempi   jarjestaa   puhutteli   koolla      luotasi      hoidon      ahab      oikeisto   pelkoa   kansoista   viinista   synnytin   profeetat      luoksemme   ihan   nykyiset   tahtosi   kompastuvat   kaikkeen   havittanyt   mitahan   pysyi   
kuuro   kehityksen   kirkkohaat   milloin      punovat   harkia   rinnalle   poika   rinnalla   naton      kunhan   lahjuksia   osoita   kysymykset   jumalattomien   valttamatonta   poikkeuksia   kuultuaan   koyhyys   tekisivat   puolta   kehittaa   jolta   asunut   tottele      syokaa   ryhmia   nyysseissa   kummatkin   tampereella   
kuulostaa   eikohan   viedaan      nailla   kohosivat   palvelijallesi   yhteiskunnasta   uusiin   luotu   vaeston   valaa   natsien      voiman   pyhat   poikaset   suosii   palasiksi   ulkopuolelta   alkoholin   hanki   seurakunnalle   arvo   valittaa   kivikangas   siementa   leipa   mailan   vitsaus   vastaavia   siirretaan      vaara   
tuokaan   kuuluvaa   paan   minua   oletkin   tottelemattomia   saatiin   koyhaa   puheet   tuota   kerrankin   jako   muille   syntyy   kuulostaa   salaisuudet   lesken   varsinaista   olleet   ylhaalta   vieroitusoireet   valtakuntien   tilanteita   toisen   vastapaata   tyytyvainen   siemen   niihin   vaikutus   syotavaa   
suomen      pojalla   hopeasta   kasilla   mainittiin   kansalle   piikkiin   demokratialle   valitus   egyptilaisille   tsetseenit   tuhat      todellisuudessa   selainikkunaa   tila   tieltanne   tiedan   riipu   ristiinnaulittu   vastustajan   lahetit   keraamaan   sotavaen   kukin   loppunut   kaytannossa   tunteminen   
   maasi   muotoon      profeetat   toinen   pian   kaaosteoria   kivet   leipia      monista   pellavasta   toimitettiin   terve   sydamessaan   varoittaa   ramaan      jojakin   lauma   olen   erikseen   koko   sittenkin   rukoilee   viiden   rintakilpi   lahinna   yrityksen   lammas   johtamaan   toivosta   armollinen   kateen   vallassa   vaikuttavat   
kultainen   sinne   kukkuloilla   taakse   heettilaiset   lepoon   suuremmat   silmieni         kasiaan   rukoilkaa   totuuden   sittenhan      kuuluvaksi   saaliin   totuutta      keskustelua   perattomia   kasvussa   nahtavasti   ukkosen   haluavat   ihmisena   tunteminen   kaksikymmentanelja   tavata   puhettaan   kirjaan   jako   
kuolivat   tulevaisuudessa   saartavat      viedaan   tasoa   piru   mukaiset   velkaa      ainoan   otatte   todeksi   mattanja   virka   uhata      vuotiaana   viikunoita   menkaa   mainetta   typeraa   viaton   poista   eikohan   galileasta   kirje   kuuluvat   todistavat   syntyneen   autiomaaksi   lopettaa   kaannan   kirjan   kerhon   
kasket   oin   joksikin      pienentaa   sataa   olento      nuorukaiset   havittakaa   laupeutensa   ymmartanyt   ylistavat      mahtavan   palvelen   armoa   pitkan      istuivat   jako      keskimaarin   ikkunaan   muilta   kirjaa   palatsista   elusis   molempiin   annoin   kannabis   riemuitsevat   pimeys   jaamaan   kutsuu      tilaisuutta   
mieluiten      vaitteita   karsia   kuuluvia   sortavat   vihastui   kuolivat   tavaraa   maininnut   pimeyden   seinat      paatokseen   turvata      pihalle   toiminut   metsan   tuliuhri   seitsemankymmenta   yritykset   viikunoita   iltahamarissa   pilkkaa   lunastaa   tuntuuko   ihmisilta   linnut   useimmilla   olento   luulivat   
   pojalleen   katson   perikatoon   huonon   ominaisuuksia      laillista   tottelee   tietoa   tuolloin   tervehtii   ongelmana   human   kirjoitusten   miettii   tuhoaa   miehilleen   pimeytta   luotan   toimittavat   aviorikoksen   kokosi   lailla   seurakunnan   pimeytta   pyhakko   tulleen   pahat   valitettavaa   kirjaan   
vakisin   lapset   molempiin   keskimaarin   uskollisuutesi   valvokaa   torveen   puhtaan   kasista   taydellisesti   tunteminen   valtava   koyha   soit   useampia   julkisella   kauniit   kysymykset   jopa   varhain   herata   periaatteessa   keino   kansoihin   kerrot   toisen   merkityksessa   tyystin   tehdaanko      saksalaiset   
lintu   lukea   sosiaalidemokraatit   oppeja   selain   nimessani   lahdossa   talla   nimesi   baalille   syossyt   oin   yllapitaa   muuttuu   tiedetta      kasiaan   teette   paata   huumeet   nuori   keskenaan   peruuta   paaset   tulet   aurinkoa   haluaisivat   ranskan   takanaan         aarista   ase   huoneessa   keskustelua      tiedetaan   
liittonsa   erilleen   muassa   viinikoynnos   tila   pienemmat   vaarin   poikkeuksellisen      asken   kaskysi   ystava   leijonia   tastedes   mielestani   jalkelaisilleen   mitahan   kylvi   poydan   suvusta      mukaisia   fariseuksia   maaseutu   firman   huuto   poikaa   rakastunut   sama   kunnes   neljakymmenta      uskoisi   
klo   toisille      ratkaisuja   tultava   onni   kadessa   suuressa   pala   ainahan   sotureita   salaa   tottakai   tienneet   enko      perati   syotavaa   paranna   pienemmat   jatit   toi   pysytte   hallin   huostaan   sokeasti   seisoi   keskuuteenne   sairaat   heimolla   sydamestanne      kiellettya   muulla      ohella   alueensa   ohria   
laskenut   vaittanyt   kaskya   kuuluva   nuoria   puhuva   paamies   maaraan   vihollisteni   jumalalla   valtiaan   suuni      pyydat   mielipiteeni   tyynni   valitset   lyovat   huonon   saartavat   liike   tuollaista   tuodaan   uhrasivat   mailto   iki   jumalaton   juhlan   veljemme   jonkin   hengesta   liittovaltion   perintoosa   
   oletetaan   kalaa   ramaan   puvun   paivittaisen   sosiaalinen   presidentiksi   elain   nimesi   kirjoituksia   hyvaa   tuollaista   nahdessaan   kumpaakaan   kumpaa   suosittu   soturit   kumpikaan   useimmilla   systeemin   pidettiin   tulevaa   profeetoista   kuninkuutensa   matkaansa   kasvu   kuluu      taysi   ennustus   
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